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  2018/5 
والتقـدم المحر  ششــــــــــــ ن الخ ة  2017تقرير مدير البرنامج عن النتـائج التي تحققـف في عام   

 2021-2018االستراتيجية للفترة 
 إن المجلس التنفيذي، 

، وبــاألدا  2017بــاإلزــازات اليت حققهــا برنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي يف عــام  يحيط علمــا - 1
وبــالتقــدم احملرز يف تنفيــذ اخلطــة االســـــــــــــــرتاتيجيــة للفرتة  2017-2014الكلي للربنــامج اإلمنــائي يف الفرتة 

2018-2021 (DP/2018/10)؛ 
-2014امج اإلمنائي على استخدام الدروس املستفادة من اخلطة االسرتاتيجية للفرتة الربنيحث  - 2

لبلوغ األهداف املرحلية والغايات الســـــــــنوية  2021-2018يف تنفيذ اخلطة االســـــــــرتاتيجية للفرتة  2017
 لية املؤسسية؛احملددة يف اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد بالنسبة جلميع النواتج املتعلقة بالتنمية والفعا

بالتقدم احملرز يف مل  اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد للخطة االســـــــــــــــرتاتيجية للفرتة  يقر ويرحب - 3
ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يواصــــــــــل صــــــــــقل وحتســــــــــ  اإلطار املتكامل يف ســــــــــياق  2018-2021

 مواصلته تنفيذ خطته االسرتاتيجية؛
باجلهود املشــــرتنية ب  الونياالت اليت تبذل لتعزيز الفصــــل املشــــرتك ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي  يقر - 4

ملنســــــــــم ليبالغ  يما يتعلم أن يواصــــــــــل املشــــــــــاورات مع صــــــــــناديم األمم املتحدة وبرا ها بشــــــــــأن النمو   ا
 املشرتك؛ بالفصل

إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم  باإلشـــــارة إىل الفصـــــل املشـــــرتك يف التقرير الســـــنوي ويطلب يرحب - 5
، وأن يعرض النتائج يف االجتماع 2019تقريرا عن حالة تنفيذ الفصل املشرتك، بد ا بالتقرير السنوي لعام 

 املشرتك للمجالس التنفيذية ويف الدورة السنوية؛
األمم املتحدة باملشـــارنية االســـرتاتيجية واملســـا ة املالية للربنامج اإلمنائي يف صـــندوق  يقر ويرحب - 6

للمشــــــــــــــــاريع اإلنتاجية، وبرنامج متطوعي األمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة للتعاون  يما ب  بلدان 
اجلنوب، ويطلب إىل مدير الربنامج، عند احلاجة إىل معلومات إضــــــــــــا ية، أن يقدم معلومات مســــــــــــتكملة 

قرير الســــــنوي، وأن يكفل أن يدر  هذه املســــــا ات يف مر م للت ســــــنوية لبيان النتائج اليت حتققت بف ــــــل
مكتب مراجعة احلســــــــابات والتحقيقات التابع للربنامج اإلمنائي ومكتب التقييم املســــــــتقل صــــــــندوق األمم 
املتحـدة للمشــــــــــــــــاريع اإلنتـاجيـة وبرنـامج متطوعي األمم املتحـدة ومكتـب األمم املتحـدة للتعـاون  يمـا ب  

ات مستكملة إىل اجمللس عن التقدم احملرز حبلول الدورة بلدان اجلنوب يف خطط عملهما، وأن يقدم معلوم
 للمساعدة يف إرشاد املداوالت؛ 2018العادية الثانية لعام 

للربنــامج اإلمنــائي اللتزامــه ودعمــه الطويلي األمــد والقوي  لن ــام املنســـــــــــــــق   يعرب عن تقــدير  - 7
رية، ويعرتف بأ ية منابر الدعم القطرية التابعة املقيم  وللدعم اإلداري املقدم إىل أ رقة األمم املتحدة القط

املســـــــــــــــتـــدامــة  للربنـــامج اإلمنـــائي، والـــدعم املقـــدم إىل البلـــدان يف جهودهـــا الراميـــة إىل حتقيم خطـــة التنميـــة
 ؛2030 لعام

إىل الربنامج اإلمنائي أن يواصــل العمل مع األم  العام والكيانات األخرا التابعة ملن ومة  ي لب - 8
املؤرخ  71/243تحدة اإلمنائية والدول األع ـــــــــــــــا  بغية دعم التنفيذ الكامل لقرار اجلمعية العامة األمم امل

https://undocs.org/ar/DP/2018/10
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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بشــــــأن االســــــتعراض الشــــــامل الذي لري نيل أربع ســــــنوات لســــــياســــــة  2016نيانون األول/ديســــــمرب   21
املؤرخ  72/279 ومة األمم املتحدة من أجل التنمية وقرارها األنشـــــــــــــــطة التنفيذية اليت ت ـــــــــــــــطلع  ا من

بشـــــأن إعادة تن يم من ومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـــياق االســـــتعراض الشـــــامل  2018أيار/مايو  31
لع  ا من ومة األمم املتحدة من أجل الذي لري نيل أربع ســـنوات لســـياســـة األنشـــطة التنفيذية اليت ت ـــط

 التنمية، مبا يف  لك مسا تها يف انتقال سلس لن ام املنسق  املقيم  واستمرارية تصريف أعماله؛
إىل الربنامج اإلمنائي، بوصــــــفه نيياناي من نييانات من ومة األمم املتحدة اإلمنائية، أن يعمل  ي لب - 9

عن نيثب مع األم  العام والدول األع ـــــــــــــا  على دعم إعداد خطة تنفيذ مدروســـــــــــــة جيداي من أجل بد  
و لك لعرضها على  العمل بن ام املنسق  املقيم  املـُنّشط، مبا يف  لك العمل على تفعيل ترتيبات متويله،

 اجلمعية العامة؛
إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يقــدم حتليال أوليــا لليــار املــاليــة واريــار األخرا للقرار  ي لــب ضي ــــــــــــا - 10
 ؛2018م على الربنامج اإلمنائي إىل اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعا 72/279
، أن يقّدم مســـــــــــــــا ته يف تو   متويل 72/279إىل الربنامج اإلمنائي، و قا للقرار  ي لب كذلك - 11

نياف ومســــــــتدام وبكن التنبؤ به لن ام املنســــــــق  املقيم ، مبا يتســــــــم مع خطة التنفيذ املقبلة لبد  العمل 
ط اليت ســـُتقد م إىل اجلمعية العامة، بن ام املنســـ نشـــّ ـــــــــــــــــُ و لك على أســـاس ســـنوي اعتبارا من ق  املقيم  املـ

 ؛2019نيانون الثاين/يناير  1
بالتفاعل مع اجمللس التنفيذي  يما يتعلم بتنفيذ اخلطة االســـــــــــــــرتاتيجية للفرتة  يرحب مع التقدير - 12

حلوار مع اجمللس التنفيذي وأن يواصــل حتدي  ، ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يواصــل ا2018-2021
 ؛72/279خطة عمله اخلاصة باملشارنية يف االستجابة لتنفيذ القرار 

املتصـــــــــل باحلوارات املتعلقة بالتمويل املن  م لربنامج األمم املتحدة  2017/20إىل القرار  يشـــــــير - 13
 2018الذي طُلب  يه إىل الربنامج اإلمنائي تقدمي مقرتح إىل اجمللس يف الدورة العادية الثانية لعام  اإلمنائي

 عن نييفية حتس  أدا  احلوارات؛
الربنامج اإلمنائي على إتاحة مزيد من التفاعل مع الدول األع ـــــــــــــا  عن طريم التبك   يشــــــــــجع - 14

يل املن  م، وتقدمي عرض عام تفصــــــيلي إىل اجمللس يت ــــــمن باألعمال التح ــــــ ية للحوارات املتعلقة بالتمو 
،   ــــــــــــال عن عرض عام 2021-2018املوارد املرتبطة بالنواتج يف اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد للفرتة 
، مع مراعاة نيل من املوارد 2021-2018لفجوات التمويل  يما يتعلم بتنفيذ اخلطة االســــــرتاتيجية للفرتة 

 رد األخرا؛العادية واملوا
أن الربنامج اإلمنائي مل يقدم تقريرا عن التقدم احملرز  يما يتعلم باســــرتاتيجية املســــاواة ب   يالحظ - 15

نيما يف الســـــــنوات الســـــــابقة، ويتطلع إىل العرض املتعلم باســـــــرتاتيجية املســـــــاواة ب    2017اجلنســـــــ  لعام 
د  لك أن ُيســـــــتأنف يف الدورة الســـــــنوية اإلبالغ ويتوقع بع 2018اجلنســـــــ  يف الدورة العادية الثانية لعام 

 السنوي عن التقدم احملرز  يما يتعلم باسرتاتيجية املساواة ب  اجلنس ؛
ويشـــــــــــجع يف هذا الصـــــــــــدد  72/279و  71/243بالتزام مدير الربنامج بتنفيذ القرارين  يرحب - 16

أمانة اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ولصـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان ومكتب األمم 
التنفيذي  ملن مة األمم املتحدة للطفولة وهيئة  املتحدة خلدمات املشــــــاريع على العمل مع أمانيت اجمللســــــ 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 2018ب  اجلنس  ومتك  املرأة إلصدار رد مشرتك على االجتماع املشرتك لعام  األمم املتحدة للمساواة
جلز  أعمال اجمللس التنفيذي املتعلم بأســــــاليب العمل يف موعد ال يتجاوز أربعة أســــــابيع قبل انعقاد الدورة 

 ورة.، مبا يسمح بإجرا  عملية تشاور ب  الدول األع ا  قبل تلك الد2018العادية الثانية لعام 
 2018حزيران/يونيه  8

 
  2018/6 
 تقييم شرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   

 
 إن المجلس التنفيذي، 

( ويطلب إىل Add.1و  DP/2018/12بالتقرير الســـــــــنوي املتعلم بالتقييم وإضـــــــــا ته   يحيط علما - 1
 املسائل املثارة؛الربنامج اإلمنائي معاجلة 

الذي يوا م على خطة عمل مكتب التقييم املســـــــــــتقل، ويشـــــــــــجع  2018/1إىل القرار يشـــــــــير  - 2
مكتب التقييم املســـــــتقل، باالســـــــتناد إىل العمل القائم، وباالشـــــــرتاك مع مدير الربنامج ور ســـــــا  الكيانات 

وعي األمم املتحدة، ومكتب املرتبطة به، أي صـــــــــــندوق األمم املتحدة للمشـــــــــــاريع اإلنتاجية، وبرنامج متط
األمم املتحــدة للتعــاون  يمــا ب  بلــدان اجلنوب، على نيفــالــة أن تكون لكــل نييــان أطر الرصــــــــــــــــد والتقييم 
املناســــبة، مبا يتماشــــى مع أ  ــــل املمارســــات اليت يتبعها الربنامج اإلمنائي، وال ســــيما  ارســــاته يف  االت 

أن يقدم معلومات مســـــتكملة إىل اجمللس التنفيذي بشـــــأن هذا االئتمان والشـــــفا ية وبذل العناية الواجبة، و 
 ؛2018العمل يف الدورة العادية الثانية لعام 

، وحييط علما بأ ية التقييمات املشـــــــرتنية مع نييانات أخرا، 2018/1إىل قراراه  يشــــــير كذلك - 3
لربامج، ويدعو مكتب مبا يف  لك التقييم املشــــرتك للفصــــل املشــــرتك من اخلطط االســــرتاتيجية للصــــناديم وا

التقييم املســـــــــــــــتقـل والربنامج اإلمنائي إىل تقـدمي إحاطة إىل اجمللس التنفيـذي يف الدورة العـادية الثـانيـة لعام 
عن التخطيط هلذا التقييم املشــــــرتك يف إطار مســــــا ته يف توســــــيع نطاق التعاون بشــــــأن التقييمات  2018

 املتعلقة بتداب  التقييم املستقل على نطاق املن ومة؛ املشرتنية لألنشطة على نطاق املن ومة ويف املهمة
، يالحظ بقلم نوعية التقييمات الالمرنيزية ويشـــــــــــــجع الربنامج 2017/12إىل القرار  إذ يشــــــــــير - 4

اإلمنائي على العمل مع مكتب التقييم املســـتقل على مواصـــلة جهوده الرامية إىل حتســـ  النوعية والتخطيط 
ردود  االســــــرتاتيجي وحتديد أولويات التقييمات الالمرنيزية،   ــــــال عن حتســــــ  معدل التنفيذ واإلبالغ عن

 اإلدارة على النتائج؛
إىل الربنامج اإلمنائي أن يواصــــــل إحراز تقدم بشــــــأن التوصــــــيات املتبقية، مبا يف  لك  يما  ي لب - 5

يتعلم بالفعالية املؤســـــســـــية، وأن يكفل اتباع خج واع باملخاطر ومســـــتند إىل النتائج على حد ســـــوا  لتنفيذ 
 دة أدلة ألغراض التعلم وإدخال التحسينات.تلك التوصيات، ونيذلك استخدام التقييمات نيقاع

 2018حزيران/يونيه  8
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  2018/7 
 2017تقرير عن النتائج التي حققها صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية في عام   

 
 إن المجلس التنفيذي، 

 املتحدة األمم صـــــــــــــــندوق حققها اليت والســـــــــــــــنوية الرتانيمية بالنتائج املتعلم بالتقريريحيط علما  - 1
 ؛ (DP/2018/13)على النحو الوارد يف التقرير  2017 عام يف اإلنتاجية للمشاريع

بالتقدم احملرز صوب تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي اجلديد لصندوق األمم املتحدة للمشاريع  يرحب - 2
 ؛(DP/2018/5) 2021-2018اإلنتاجية للفرتة 

باجلهود اليت يبذهلا صــندوق األمم املتحدة للمشــاريع اإلنتاجية لتتبع مســا اته يف إحدا   يشــيد - 3
أيار أوســـــــــــــــع نطاقا على الن ام اإليكولوجي وتنمية األســـــــــــــــواق وإطالع الدول األع ـــــــــــــــا  على الدروس 

 رشاد أعمال جهات أخرا من خالل شبكة الن را  التابعة له؛املستخلصة من هذه اجلهود وإ
بالوضـــــــع الذي اختذه صـــــــندوق األمم املتحدة للمشـــــــاريع اإلنتاجية بوصـــــــفه جهة مبتكرة  يرحب - 4

وحريصـــــة على تقليل املخاطر يف  ال احللول املالية احمللية يف املناطم اليت يصـــــعب الوصـــــول إليها واملناطم 
 يد أ ية احللول املالية املبتكرة لتحقيم أهداف التنمية املستدامة؛املهمشة، ويؤنيد من جد

باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا الصندوق يف تصميم حلول متويل املراحل األخ ة من  يرحب كذلك - 5
املشـــاريع واختبارها، بوســـائل منها االســـتفادة املثلى من أدواته املالية وإقامة شـــرانيات جديدة ب  القطاع  

 العام واخلاص؛
د اليت نشــــأت بســــبب نق  ســــيناريوهات التمويل يف اإلطار االســــرتاتيجي اجلديد والقيو يالحظ  - 6

املوارد العادية، وتأي   لك على عدد من أقل البلدان منوا اليت تســـــــــــــــتفيد من اخلدمات، ومتانة احل ـــــــــــــــور 
 القطري للصندوق، وقدرته على حفز االبتكار ومرونة استثماراته اإلنتاجية؛

ملوارد العادية، مليون دوالر ســـنويا من ا 25أهداف متويل الصـــندوق، مبا يف  لك ختصـــي  يؤيد  - 7
ويدعو يف هذا الصـــــــدد الدول األع ـــــــا  القادرة على دعم تقاســـــــم األعبا  على  و أنيثر إنصـــــــا ا إىل أن 

 تفعل  لك  دف مساعدة الصندوق على حتقيم هذا اهلدف.
 2018حزيران/يونيه  8

 
  2018/8 
  شرنامج مت وعي األمم المتحدة: تقرير مدير البرنامج  

 التنفيذي،إن المجلس  
بتقرير  رتة الســـــــــــــــنت  املرنيز على النتــائج ملــدير الربنــامج عن برنــامج متطوعي األمم  يحيط علما - 1

 ؛(DP/2018/14)املتحدة 
اإلنرتنت عن تقديره جلميع متطوعي األمم املتحدة ومتطوعي األمم املتحدة العامل  على يعرب  - 2

الذين لندهم برنامج متطوعي األمم املتحدة على إســـــــــــــــهاماةم املتميزة يف خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام 
 ؛2017-2016خالل  رتة السنت   2030

https://undocs.org/ar/DP/2018/13
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بربنامج متطوعي األمم املتحدة على ما حتقم من نتائج ضـــــمن إطاره االســـــرتاتيجي للفرتة  يشــــيد - 3
 ؛2017-2016السنت   ، مبا يف  لك خالل  رتة2014-2017

، القائم على أســـاس (DP/2018/6) 2021-2018باإلطار االســـرتاتيجي اجلديد للفرتة يرحب  - 4
بشــــــــــأن  2016نيانون األول/ديســــــــــمرب   21املؤرخ  71/243التوجيه االســــــــــرتاتيجي لقرار اجلمعية العامة 

االستعراض الشامل الذي لري نيل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت ت طلع  ا من ومة األمم 
املتحدة من أجل التنمية وبشــأن نتائج وتوصــيات التقييم املســتقل ليطار االســرتاتيجي الســابم، مع مراعاة 

 مصفو ة النتائج النهائية؛
، وبإضــــــــفا  2018-2017بالتحول التن يمي لربنامج متطوعي األمم املتحدة يف الفرتة  يرحب - 5

الالمرنيزية على القدرات وتفويض الســلطة من املقر إىل املســتوي  اإلقليمي والقطري، مبا بكلن الربنامج من 
 إلطاره االسرتاتيجي اجلديد؛ “الو ا  بالغرض”
، يالحظ أ ية املوارد العادية اليت يو رها برنامج 2017/31من القرار  8إىل الفقرة  إذ يشـــــــــــير - 6

 األمم املتحدة اإلمنائي لتنفيذ ما يتعلم بإطاره االسرتاتيجي؛
الدور احلاســـــــــم لصـــــــــندوق التربعات اخلاص بالنســـــــــبة لتنفيذ اإلطار االســـــــــرتاتيجي  يؤكد مجددا - 7

، ويدعو مجيع الشـــــــرنيا  يف التنمية إىل املســـــــا ة يف 2021-2018ة لربنامج متطوعي األمم املتحدة للفرت 
 الصندوق إ ا نيانوا قادرين على  لك؛

إىل برنامج متطوعي األمم املتحدة أن يقدم تقريرا سنويا إىل اجمللس التنفيذي بشأن تنفيذ  ي لب - 8
 اإلطار االسرتاتيجي للربنامج.

 2018حزيران/يونيه  8
 

  2018/9 
  2021-2018ميزانية المتكاملة المنقحة لصندوق األمم المتحدة للسكان للفترة مشروع ال  

 إن المجلس التنفيذي، 
-2018مبشـــروع امليزانية املتكاملة املنقحة لصـــندوق األمم املتحدة للســـكان للفرتة  يحيط علما - 1

 ؛ 2021
التقدُّم الذي أحرزه صـــــندوق الســـــكان يف تنقيح امليزانية املتكاملة للصـــــندوق  يالحظ مع التقدير - 2

 . 2021-2018للفرتة 
بصــــــــندوق الســــــــكان على تفاعله وشــــــــفا يته يف العمل مع الدول األع ــــــــا  يف ما يتعلم  يشــــــيد - 3

لة وأن يبلغ اجمللس بامليزانية املتكاملة، ويطلب إىل الصـــــندوق أن يواصـــــل هذا العمل املتعلم بامليزانية املتكام
 بأير تنفيذ االستعراض الشامل للموارد على امليزانية؛

وأن  2021-2018صــــــــــندوق الســــــــــكان على موا مة امليزانية املتكاملة املنقحة للفرتة  يشــــــــجع - 4
يواصـــــــــــــــل ترتيب هيانيله التن يمية بأنيثر الطرق  عالية لتحقيم النتائج والنواتج على النحو احملدد يف اخلطة 

، مبا يف  لك العمل الذي نُيلفت به املن مة واملتمثل يف تقدمي التوجيه 2021-2018اتيجية للفرتة االسرت 
 املعياري إىل الدول األع ا ؛

https://undocs.org/ar/DP/2018/6
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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مليون دوالر  100بطموح صــــندوق الســــكان يف  ال حشــــد املوارد لزيادة التمويل مببلغ  يرحب - 5
، ويالحظ مع التقــدير التحول من 2021-2018 على مــدا أربع ســـــــــــــــنوات للميزانيــة املتكــاملــة للفرتة

 امليزانية املؤسسية إىل امليزانية الربنا ية، ويشجع الصندوق على مواصلة ختصي  املوارد للرب ة؛
من صــــــــــــــندوق الســــــــــــــكان إعداد توقعات واعية باملخاطر لييرادات وامليزنة يف إطار امليزانية  ي لب - 6

، واحلفاظ على مســــــــــتويات متويل 2018ورة العادية الثانية لعام ، تُعتمد يف الد2021-2018املتكاملة للفرتة 
 ؛2021-2018مناسبة يف املكاتب والربامج القطرية  دف ضمان تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

 مزيدا من التفاصيل من صندوق السكان بشأن احتياطيه لييوا  امليداين. ي لب ضي ا - 7
 2018حزيران/يونيه  8

 
  2018/10 
  التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان   

 إن المجلس التنفيذي، 
: 2017بـــــالويـــــائم اليت يتـــــأّلف منهـــــا تقرير املـــــديرة التنفيـــــذيـــــة الســـــــــــــــنوي لعـــــام  يحيط علمــــا   - 1

DP/FPA/2018/4  Part I  وPart I/Add.1  وPart II ؛) 
التقدُّم الذي أحرزه صـــــــندوق الســـــــكان يف حتقيم نتائج اخلطة االســـــــرتاتيجية  يالحظ مع التقدير - 2

 ؛2017-2014للصندوق للفرتة 
إىل صــــــــــــندوق الســــــــــــكان أن يواصــــــــــــل العمل مع األم  العام والكيانات األخرا التابعة  ي لب - 3

 71/243ملن ومة األمم املتحدة اإلمنائية والدول األع ــــــــا  بغية دعم التنفيذ الكامل لقرار اجلمعية العامة 
بشـأن االسـتعراض الشـامل الذي لري نيل أربع سـنوات لسـياسة  2016نيانون األول/ديسـمرب   21املؤرخ 

املؤرخ  72/279األنشـــــــــــــــطة التنفيذية اليت ت ـــــــــــــــطلع  ا من ومة األمم املتحدة من أجل التنمية وقرارها 
دة تن يم من ومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـــياق االســـــتعراض الشـــــامل بشـــــأن إعا 2018أيار/مايو  31

الذي لري نيل أربع ســـنوات لســـياســـة األنشـــطة التنفيذية اليت ت ـــطلع  ا من ومة األمم املتحدة من أجل 
 التنمية، مبا يف  لك مسا تها يف انتقال سلس لن ام املنسق  املقيم  واستمرارية تصريف أعماله؛

إىل صندوق السكان، بوصفه نيياناي من نييانات من ومة األمم املتحدة اإلمنائية، أن يعمل  لبي  - 4
عن نيثب مع األم  العام والدول األع ـــــــــــــا  على دعم إعداد خطة تنفيذ مدروســـــــــــــة جيداي من أجل بد  

لك لعرضها على العمل بن ام املنسق  املقيم  املـُنّشط، مبا يف  لك العمل على تفعيل ترتيبات متويله، و 
 اجلمعية العامة؛

إىل صــــــــــندوق الســــــــــكان أن يقدم حتليال أوليا لليار املالية واريار األخرا للقرار  ي لب ضي ــــــــا - 5
 ؛2018على صندوق السكان إىل اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام  72/279

، أن يقّدم مســـــا ته يف تو   متويل 72/279إىل صـــــندوق الســـــكان، و قا للقرار  لب كذلكي  - 6
نياف ومســــــــتدام وبكن التنبؤ به لن ام املنســــــــق  املقيم ، مبا يتســــــــم مع خطة التنفيذ املقبلة لبد  العمل 

نشّـــ  ـــــــــــــــــُ و لك على أســـاس ســـنوي اعتبارا من ط اليت ســـُتقد م إىل اجلمعية العامة، بن ام املنســـق  املقيم  املـ
 ؛2019نيانون الثاين/يناير  1

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/4
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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على ما يقوم به من عمل لتحســـــ  احلوارات املقبلة املتعلقة بالتمويل  صـــــندوق الســـــكانب يشــــيد - 7
لك احلوارات، وأن املن  م، ويشـــجع يف هذا الصـــدد صـــندوق الســـكان على التبك  باألعمال التح ـــ ية لت
، 2021-2018يقدم مســـبقا عرضـــا عاما لفجوات التمويل  يما يتعلم بتنفيذ اخلطة االســـرتاتيجية للفرتة 

 مع مراعاة نيل من املوارد العادية واملوارد األخرا؛
باجلهود املشــــــــــرتنية ب  الونياالت اليت تبذل لتعزيز الفصــــــــــل املشــــــــــرتك ويطلب إىل صــــــــــندوق يقر  - 8

شــــــــأن النمو   املنســــــــم ليبالغ ل املشــــــــاورات مع صــــــــناديم األمم املتحدة وبرا ها بالســــــــكان أن يواصــــــــ
 يتعلم بالفصل املشرتك؛  يما

باإلشـــارة إىل الفصـــل املشـــرتك يف التقرير الســـنوي ويطلب إىل صـــندوق الســـكان أن يقدم  يرحب - 9
يعرض النتائج يف االجتماع  ، وأن2019تقريرا عن حالة تنفيذ الفصل املشرتك، بد ا بالتقرير السنوي لعام 

 املشرتك للمجالس التنفيذية ويف الدورة السنوية؛
إىل إدارة صــندوق الســكان أن تقدم إحاطة إىل اجمللس التنفيذي قبل الدورة العادية الثانية  ي لب - 10

عن تنفيذ التوصيات السبع املنبثقة عن تقييم هيكل دعم تفعيل اخلطة االسرتاتيجية لصندوق  2018لعام 
أي آيار ، وأن يقدم معلومات مســــــــتكملة إىل اجمللس عن 2017-2014األمم املتحدة للســــــــكان للفرتة 

لالســتعراض الشــامل للموارد، وامليزانية املتكاملة، وتنفيذ اخلطة االســرتاتيجية للفرتة  هلذه التوصــيات بالنســبة
 ؛ 2018-2021

، الذي شـدد على حاجة صـندوق السـكان 2017/14بالتقدم احملرز يف تنفيذ القرار  يحيط علما - 11
حقيم النتائج الربنا ية وتعزيز الفعالية والكفا ة التن يميت ، إىل مواصلة حتس  الشفا ية يف استخدام املوارد لت

يف خططه وتقاريره املالية املقبلة مستوا أعلى من العناية للتفاصيل ويل يوالذي طلب أي ا إىل الصندوق أن 
 يما يتعلم بتخصـــي  املوارد العادية  األســـاســـية( واســـتخدامها، ويطلب إىل الصـــندوق أن يواصـــل يف تقاريره 

 السنوية املقبلة حتس  وضوح الر ية والنتائج اليت حتققت  يما يتعلم باملوارد العادية  األساسية(؛
 صندوق السكان على إحراز مزيد من التقدم بشأن خج امليزنة القائمة على النتائج؛ يشجع - 12
منهجية التقرير  ويقر باجلهود املبذولة  يما ب  الونياالت ملوا مة 2017/14إىل القرار  يشـــــــــــير - 13

وشـــكله، وال ســـيما  يما يتعلم بالفصـــل املشـــرتك، ويطلب إىل صـــندوق الســـكان أن يواصـــل مشـــاوراته مع 
 صناديم األمم املتحدة وبرا ها من أجل زيادة موا مة اإلبالغ؛

وحي  صــندوق الســكان على مواصــلة موا مة هيكل نتائجه  2017/14إىل القرار  يشــير ضي ــا - 14
ف التنمية املستدامة، بالتنسيم مع سائر صناديم وبرامج األمم املتحدة، للمساعدة يف قياس مع إطار أهدا

 ؛2030األدا  يف دعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
ويطلب إىل صــــندوق الســــكان أن ي ــــمن تقاريره الســــنوية  2017/14إىل القرار  يشـــير كذلك - 15

 بشـــــــأن التحديات والدروس املســـــــتفادة حبســـــــب  االت النتائج، املقبلة حتليال ون رة تأملية أنيثر تفصـــــــيال
 وبشأن التعاون والتنسيم داخل من ومة األمم املتحدة؛

من اريار الســــــــــلبية لنق  املوارد العادية على حتقيم نواتج اخلطة االســــــــــرتاتيجية  يعرب عن قلقه - 16
زيادة مســـــــــــا اةا يف املوارد ، وحي  يف هذا الصـــــــــــدد مجيع الدول األع ـــــــــــا  على 2021-2018للفرتة 

العادية إ ا نيانت قادرة على  لك، ويشـــــــجع أي ـــــــا الدول األع ـــــــا  على تقدمي تربعات خالل النصـــــــف 
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األول من الســـنة وتقدمي تربعات متعددة الســـنوات لكفالة  عالية الرب ة، ويطلب إىل صـــندوق الســـكان أن 
  ة واجتذاب مصادر متويل جديدة؛يواصل استكشاف حوا ز وآليات لتوسيع قاعدة اجلهات املا

 72/279و  71/243بالتزام املديرية التنفيذية لصـــــــــــــــندوق الســـــــــــــــكان بتنفيذ القرارين  يرحب - 17
ويشـــــــــجع يف هذا الصـــــــــدد أمانة اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــندوق األمم املتحدة 

التنفيذي  ملن مة األمم  للســكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــاريع على العمل مع أمانيت اجمللســ 
رأة إلصــــــــــــدار رد مشــــــــــــرتك على املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمســــــــــــاواة ب  اجلنســــــــــــ  ومتك  امل

جلز  أعمال اجمللس التنفيذي املتعلم بأســـــاليب العمل يف موعد ال يتجاوز  2018االجتماع املشـــــرتك لعام 
، مبا يســــــــمح بإجرا  عملية تشــــــــاور ب  الدول 2018أربعة أســــــــابيع قبل انعقاد الدورة العادية الثانية لعام 

 األع ا  قبل تلك الدورة.
  2018حزيران/يونيه  8

  2018/11 
  تقييم صندوق األمم المتحدة للسكان   

 إن المجلس التنفيذي، 
ة التقييم يف صـــــــــــــــنـدوق األمم املتحـدة للســـــــــــــــكـان لعام  يحيط علم ا - 1 بالتقرير احلايل املتعلم مبهمـّ

 ؛2018، وبربنامج عمل مكتب التقييم وميزانّيته يف عام 2017
االســـــــــــتنتاجات املنبثقة عن االســـــــــــتعراض اخلارجي املســـــــــــتقل لو يفة التقييم يف صـــــــــــندوق  يالحظ - 2

السكان، واليت تش  إىل أن و يفة التقييم يف الصندوق مستقلة على املستوي  املؤسسي والالمرنيزي، وحي  
 رجي؛إدارة الصندوق على مواصلة محاية وصون مسات استقاللية التقييم اليت حددها االستعراض اخلا

جبهود صندوق السكان وبالتقّدم الكب  الذي أحرز يف تعزيز مهّمة التقييم وبقيمة التقييم  يرحب - 3
يف املســـــــــــــا ة بفعالية يف جهود التقييم على مســـــــــــــتوا من ومة األمم املتحدة، ويف دعم اجلهود الرامية إىل 

 تنمية القدرات الوطنّية يف  ال التقييم؛
ور مهّمة التقييم يف صـــــــــندوق الســـــــــكان، ويشـــــــــدد على أ ّية وجود أدلّة على د يؤكد من جديد   - 4

-2018تقييم ُمستقّلة عالية اجلودة يف سياق اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفرتة 
ستدامة لعام 2021

ُ
 ؛2030، وإسهام  لك يف تنفيذ خطة التنمية امل

تقييم ُمنّقحة للمجلس التنفيذي يف دورته العاديّة  إىل صـــندوق الســـكان أن يقدم ســـياســـة ي لب - 5
 ؛ 2019األوىل لعام 

، وحييط علما بأ ية التقييمات املشــــــــــرتنية مع نييانات أخرا، مبا يف 2018/2إىل قراراه  يشــــــــير - 6
 لك التقييم املشـــرتك للفصـــل املشـــرتك من اخلطط االســـرتاتيجية للصـــناديم والربامج، ويدعو مكتب التقييم 

عن  2018الســـــــــــــــكان إىل تقدمي إحاطة إىل اجمللس التنفيذي يف الدورة العادية الثانية لعام  وصـــــــــــــــندوق
التخطيط هلذا التقييم املشـــــــــرتك يف إطار مســـــــــا ته يف توســـــــــيع نطاق التعاون بشـــــــــأن التقييمات املشـــــــــرتنية 

 ن ومة؛لألنشطة على نطاق املن ومة ويف املهمة املتعلقة بتداب  التقييم املستقل على نطاق امل

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ويشـــــــــجع إدارة الصـــــــــندوق على العمل مع مكتب التقييم  2017/15إىل القرار  يشــــــير ضي ــــــا - 7
ملواصــــــــــلة جهوده الرامية إىل تعزيز معدل تنفيذ التقييمات الالمرنيزية وتغطيتها، مبا يف  لك اســــــــــتكشــــــــــاف 

دوات للتعلم وإلدارة اســرتاتيجيات محاية ميزانيات املكاتب القطرية الصــغ ة، وعلى اســتخدام التقييمات نيأ
 املعارف من أجل حتس  الربامج املقبلة؛

من ســياســة التقييم، على بلوغ هدف ختصــي   32صــندوق الســكان، و قا للفقرة  يشـجع شقوة - 8
يف املائة من  موع امليزانية الربنا ية للصـــــندوق ملهمة التقييم حبلول خاية  رتة اخلطة االســـــرتاتيجية للفرتة  3

2018-2021. 
 2018حزيران/يونيه  8

 
  2018/12 

  التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  
 إن المجلس التنفيذي، 

مبســـا ات مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــاريع يف النتائج التشـــغيلية لكل من احلكومات  يعترف - 1
من خالل تقدمي خدمات الدعم اإلداري بكفا ة، وتو    2017واألمم املتحدة والشــــــــــــــرنيا  ارخرين يف عام 

 ستدامة؛اخلربات التقنية املتخصصة الفعالة، وتوسيع نطاق القدرة التنفيذية ألغراض التنمية امل
، ومنها  التنفيذ 2017-2014بنجاح تنفيذ اخلطة االســـــــرتاتيجية للمكتب للفرتة  يحيط علما - 2

ــــــــــــــــُمحكم الذي ُوضــع وســُيشــرع على أســاســه يف اخلطة االســرتاتيجية للمكتب للفرتة  ، 2021-2018الـ
 ؛2030لدعم الدول األع ا  يف حتقيم خطة التنمية املستدامة لعام 

( وبالتقدم احملرز يف تنفيذ 4املر م  ،DP/2018/2بتوصيات وحدة التفتيش املشرتنية   يحيط علما - 3
 التوصيات  ات الصلة باملكتب؛

إىل املكتب أن يواصــــــــــــــل العمل مع األم  العام والكيانات األخرا التابعة ملن ومة األمم  ي لب - 4
 21املؤرخ  71/243منائية والدول األع ـــــــــــــــا  بغية دعم التنفيذ الكامل لقرار اجلمعية العامة املتحدة اإل

بشــأن االســتعراض الشــامل الذي لري نيل أربع ســنوات لســياســة األنشــطة  2016نيانون األول/ديســمرب 
أيار/مايو  31املؤرخ  72/279م املتحدة من أجل التنمية وقرارها التنفيذية اليت ت ـــــــــــطلع  ا من ومة األم

الذي لري نيل بشـــأن إعادة تن يم من ومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـياق االســـتعراض الشـــامل  2018
 ومة األمم املتحدة من أجل التنمية، مبا يف أربع ســــنوات لســــياســــة األنشــــطة التنفيذية اليت ت ــــطلع  ا من

  لك مسا ته يف انتقال سلس لن ام املنسق  املقيم  واستمرارية تصريف أعماله؛
 72/279إىل املكتب أن يقدم حتليال أوليا لليار املالية واريار األخرا للقرار  ي لب ضي ـــــــــــا - 5

 ؛2018على املكتب إىل اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام 
، أن يقــّدم مســــــــــــــــا تــه يف تو   متويــل نيــاف 72/279إىل املكتــب، و قــا للقرار  ي لب كذلك - 6

تســــــــم مع خطة التنفيذ املقبلة لبد  العمل بن ام ومســــــــتدام وبكن التنبؤ به لن ام املنســــــــق  املقيم ، مبا ي
نّشط اليت سُتقد م إىل اجلمعية العامة، و لك على أساس سنوي اعتبارا من  ـــــــــــــُ نيانون   1املنسق  املقيم  املـ

 ؛2019الثاين/يناير 

https://undocs.org/ar/DP/2018/2،
https://undocs.org/ar/DP/2018/2،
https://undocs.org/ar/DP/2018/2،
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ويشــــــــــجع يف  72/279و  71/243بالتزام املديرة التنفيذية بتنفيذ قراري اجلمعية العامة  يرحب - 7
هذا الصـــــــــــــدد أمانة اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــكان 

نفيذي  ملن مة األمم املتحدة الت ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــاريع على العمل مع أمانيت اجمللســـــ 
للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمســـــــــاواة ب  اجلنســـــــــ  ومتك  املرأة إلصـــــــــدار رد مشـــــــــرتك على االجتماع 

جلز  أعمال اجمللس التنفيذي املتعلم بأســـــــــــــــاليب العمل يف موعد ال يتجاوز أربعة  2018املشـــــــــــــــرتك لعام 
، مبا يســمح بإجرا  عملية تشــاور ب  الدول األع ــا  2018م أســابيع قبل انعقاد الدورة العادية الثانية لعا

 قبل تلك الدورة.
 2018حزيران/يونيه  8

 
  2018/13 
تقارير شرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصـــندوق األمم المتحدة للســـكان ومكتب األمم المتحدة   

  اإلدارةلخدمات المشاريع عن المراجعة الداخلية للحساشات والتحقيقات وردود 
 إن المجلس التنفيذي، 

بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــــــكان،  يرحب - 1
 ؛2017ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف معاجلة مسائل اإلدارة املتعلقة مبراجعة احلسابات يف عام 

مع التقدير اجلهود الرامية إىل تنفيذ توصــــــــيات املراجعة املتبقية من تقارير ســــــــابقة، ويؤنيد  يالحظ - 2
 على وجه اخلصوص أ ية إحراز تقدم يف تنفيذ التوصيات املتكررة  ات األولوية العالية؛

الذي أعرب اجمللس  يه عن قلقه إزا  مواطن ال عف اليت يشهدها  2017/17إىل القرار  يشير - 3
 و متكرر نيل من الربنامج اإلمنائي وصــــــــــــندوق الســــــــــــكان  يما يتعلم بإدارة الربامج، واملشــــــــــــرتيات، على 

، ويشــــــــدد على 2016واحلونيمة واإلدارة املالية، ويالحظ أن حتديات  ايلة قد أشــــــــ  إليها يف تقارير عام 
 احلاجة امللحة إىل تكثيف اجلهود ملعاجلة هذه املسائل؛

وطلب اجمللس إىل مكاتب مراجعة احلســـــابات والتحقيم أن  2015/13ار أي ـــــا إىل القر  يشــــير - 4
تقدم رأييا بشــــأن ما إ ا نيانت املوارد املخصــــصــــة لســــ  عمل هذه املكاتب مناســــبة ونيا ية وموزعة بشــــكل 

  عال لتحقيم التغطية املرجوة للمراجعة الداخلية للحسابات؛ 
  يما يتعلم بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي: 

 ؛(DP/2018/15بتقرير املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات  الوييقة  يحيط علما - 5
عن دعمه املتواصــــــــــــــل لتعزيز مهام املراجعة الداخلية للحســــــــــــــابات والتحقيقات يف برنامج  يُعرب - 6

 األمم املتحدة اإلمنائي؛
ملستمر لتعزيز مهام املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات يف الربنامج اإلمنائي، عن دعمه ايعرب  - 7

وحييط علما بالتقرير الســــــنوي للجنة االســــــتشــــــارية ملراجعة احلســــــابات والتقييم، ويشــــــيد بالربنامج اإلمنائي لر عه 
بات والتحقيم مســــتوا رأي مراجعي احلســــابات عموما إىل مســــتوا ُمرض، ويطلب إىل مكتب مراجعة احلســــا

تقدمي مزيد من التحليالت الداعمة هلذه اررا  يف التقارير الســــــــــــــنوية املقبلة، مبا يف  لك أير تقييمات املخاطر 
 الواردة  يها   ال عن حتليل نييفية تقدمي الشكاوا إىل مكتب مراجعة احلسابات والتحقيم؛

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/DP/2018/15
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ية أ  ــل تب  املواطن اليت تســرتد  يها إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم معلومات مقارنة ســنو  ي لب - 8
يف ســـنة الحقة اخلســـائر املتكبدة يف ســـنة من الســـنوات، وأن يزود اجمللس بتفاصـــيل، موزعة حســـب الســـنة 
التقوبية، للخســـــــــائر املتكبدة على مدا الســـــــــنوات الســـــــــابقة واملبالغ الرتانيمية املســـــــــرتدة ح  ارن مقابل 

 ؛2018عادية الثانية لعام خسائر نيل سنة، و لك حبلول الدورة ال
إىل الربنامج اإلمنائي أن يزود اجمللس التنفيذي مبعلومات مســــتكملة عن تنفيذ اســــرتاتيجية  ي لب - 9

شـــــــــــاملة ملكا حة الغش، مبا يف  لك نييفية تو   املوارد املناســـــــــــبة هلذا الغرض من داخل الربنامج اإلمنائي، 
 ؛2019و لك يف الدورة العادية األوىل لعام 

، وإ  يرحب بعمل املن مة يف  ال ن م وعمليات مكا حة الغش 2017/17إىل القرار  يشـــــير - 10
واجلهود الرامية إىل حتديد العقبات اليت تعوق االســـــــرتداد، يالحظ بقلم اتفاض مســـــــتويات ما اســـــــرُتد من 

وسعه ل مان  ، وحي  الربنامج اإلمنائي على بذل نيل ما يف2017أموال مسلوبة عن طريم الغش يف عام 
 اسرتداد تلك األموال يف الوقت املناسب؛

مكتب التقييم املســــــــــتقل، باالســــــــــتناد إىل العمل القائم وباالشــــــــــرتاك مع مدير الربنامج يشـــــــجع  - 11
ور ســــــــا  الكيانات املرتبطة به، أي صــــــــندوق األمم املتحدة للمشــــــــاريع اإلنتاجية، وبرنامج متطوعي األمم 

دة للتعــاون  يمــا ب  بلــدان اجلنوب، على نيفــالــة أن تكون لكــل نييــان أطر املتحــدة، ومكتــب األمم املتحــ
الرصـــــد والتقييم وإدارة املخاطر املناســـــبة، مبا يتماشـــــى مع أ  ـــــل املمارســـــات اليت يتبعها الربنامج اإلمنائي، 

لة إىل سيما  ارساته يف  االت االئتمان والشفا ية وبذل العناية الواجبة، وأن يقدم معلومات مستكم وال
 ؛2018اجمللس التنفيذي بشأن هذا العمل يف الدورة العادية الثانية لعام 

إىل الربنامج اإلمنائي أن يرنيز جهوده على حتســــــــ  اجلداول الزمنية للتحقيقات، مبا يف  ي لب ضي ـــــــا - 12
 سنة إىل أخرا؛  لك املوارد  ات الصلة  ا، ويش  إىل تزايد عدد احلاالت اليت تستدعي التحقيم وتُرح ل من

 بالتقرير السنوي للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات والتقييم؛  يحيط علما   - 13
  يما يتعلم بصندوق األمم املتحدة للسكان: 

بتقرير مكتب صـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان خلدمات مراجعة احلســـــــــــــــابات  يحيط علما - 14
، والرأي املتعلم بكفاية (DP/FPA/2017/6التحقيم  والتحقيم عن أنشــــطة املراجعة الداخلية للحســــابات و 

و عالية إطار الصـــــــــــــــندوق للحونيمة وإدارة املخاطر وعمليات الرقابة الداخلية، الصـــــــــــــــادر بنا  على نطاق 
، (DP/FPA/2017/6/Add.1) “ضرورة إدخال بعض التحسينات”األعمال امل طلع  ا، والذي يش  إىل 

، ورد اإلدارة (DP/FPA/2017/6/Add.2)والتقرير الســــــــــــــنوي للجنة االســــــــــــــتشــــــــــــــارية ملراجعة احلســــــــــــــابات 
 DP/FPA/2017/CRP.4يف هذا الشأن وردها على هذا التقرير؛ ) 

عن دعمه املستمر ملهام مراجعة احلسابات والتحقيم يف صندوق األمم املتحدة للسكان،  يعرب - 15
وحي  صـــندوق الســـكان على ضـــمان تزويد مكتب خدمات مراجعة احلســـابات والتحقيم باملوارد املناســبة 

كا ية لالضـــــــطالع بوالياته، مبا يف  لك ضـــــــمان نيفاية النطاق املشـــــــمول باملراجعة والتعامل بكفا ة مع وال
 عب  الق ايا اليت لري التحقيم  يها؛

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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مبشــارنية مكتب خدمات مراجعة احلســابات والتحقيم يف أنشــطة املراجعة والتحقيم املشــرتنية  يقر - 16
إدارة صــــــندوق الســــــكان واحملا ل املعنية املشــــــرتنية ب   ويدعم تلك املشــــــارنية، ويشــــــجع على مواصــــــلة دعم

 الونياالت يف جهودها الرامية إىل التصدي لالستغالل اجلنسي والتحرش اجلنسي؛
بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصــــــــيات مراجعي احلســــــــابات، وحي  صــــــــندوق الســــــــكان على  يرحب - 17

مواصـــــــــــــــلة خفض عدد توصـــــــــــــــيات املراجعة غ  املنفذة والتعجيل بإحراز تقدم يف اجملاالت اليت حدد رأي 
يكل املراجع  أخا تتطلب التحســـــــــــــــ ، مبا يف  لك إطار الرقابة املتكاملة، واإلدارة املرنيزية للمخاطر، واهل

التن يمي والتو يف، ودعم املقر واملكـــاتـــب اإلقليميـــة والرقـــابـــة عليهم، وإدارة الربامج، مبـــا يف  لـــك إدارة 
 سلسلة اإلمداد، وقدرات الشرنيا  املنفذين والرصد املايل، وإدارة العمليات؛

الســكان ما يبدو من حمدودية وبط  وت ة يف اســرتداد اخلســائر، ويطلب إىل صــندوق  شقلق يالحظ - 18
أن يكمل املعلومات املقدمة بشــأن احلاالت مبزيد من التفاصــيل، موزعة حســب الســنة التقوبية، عن اخلســائر 

 الكلية على مدا السنوات السابقة واملبالغ املسرتدة الرتانيمية ح  ارن مقابل خسائر نيل سنة؛
نب اهليئات التأديبية صـــــندوق الســـــكان على أن يكفل املتابعة يف الوقت املناســـــب من جا يحث - 19

املعنية، مبا يف  لك جلنة اســـــــــــــــتعراض البائع ، لتقارير التحقيم الصــــــــــــــــادرة عن مكتب خدمات مراجعة 
 احلسابات والتحقيم؛

إىل صـــــندوق الســـــكان أن يرنيز جهوده على حتســـــ  اجلداول الزمنية للتحقيقات، مبا يف  لك  ي لب - 20
 عدد احلاالت اليت تستدعي التحقيم وتُرح ل من سنة إىل أخرا.املوارد  ات الصلة  ا، ويش  إىل تزايد 

  يما يتعلم مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع: 
، 2017بالتقرير الســـــــــــنوي لفريم املراجعة الداخلية للحســـــــــــابات والتحقيقات لعام  يحيط علما - 21

 وبرد اإلدارة على  لك التقرير؛
 ز يف تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات؛بالتقدم احملر  يحيط علما ضي ا - 22
ضـــــرورة إدخال حتســـــينات ”برأي مراجعي احلســـــابات العام الذي يشـــــ  إىل  يحيط علما كذلك - 23

، بنا ي على نطاق العمل امل طلع به،  يما يتعلم مبدا نيفاية و عالية إطار احلونيمة وإدارة املخاطر “رئيسية
 (؛2015/13ام قرار اجمللس التنفيذي والرقابة املت بع يف املن مة  و قا ألحك

اإلدارة على مواصـــــــــــــــلــة معــاجلــة املالح ــات والتوصـــــــــــــــيــات اليت قــدمهــا املراجع الــداخلي  يحــث - 24
للحســـــــــــــابات  دف احلد من تعرض مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــــاريع للمخاطر وحتســـــــــــــ  رأي 

 مراجعي احلسابات العام يف السنوات املقبلة؛
 و قا لقرار  2017بالتقرير الســـــــنوي للجنة االســـــــتشـــــــارية ملراجعة احلســـــــابات لعام  يحيط علما - 25

 (.2008/37اجمللس التنفيذي 
 2018حزيران/يونيه  8
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  2018/14 
تقارير مكاتب األخالقيات في شرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصــندوق األمم المتحدة للســكان   

  ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
 ن المجلس التنفيذي،إ 

بتقارير مكاتب األخالقيات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة  يرحب - 1
 DP/FPA/2018/7و  DP/2018/16للســـــــــــــــكـــــــان ومكتـــــــب األمم املتحـــــــدة خلـــــــدمـــــــات املشــــــــــــــــــــــاريع  

 ؛(DP/OPS/2018/4 و
التقــدم الــذي أحرزه مكتــب األخالقيــات يف برنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي  يالحظ مع التقـدير - 2

وصــــندوق األمم املتحدة للســــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــاريع يف تعزيز الثقا ة األخالقية يف 
املن مات الثال ، مبا يف  لك التدريب والتوعية باألخالقيات واحلماية من االنتقام، ويؤيد التوصــــــــــــــيات 

 املقدمة إىل اإلدارة؛
إىل إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان ومكتب األمم ي لب  - 3

املتحدة خلدمات املشاريع، بالتعاون مع مكاتب األخالقيات التابعة هلا، ونيذلك مع ر سا  صندوق األمم 
تحدة، ومكتب األمم املتحدة للتعاون  يما ب  املتحدة للمشـــــــــــــــاريع اإلنتاجية، وبرنامج متطوعي األمم امل

بلدان اجلنوب، أن تكفل تو ر الربامج الرامية إىل تعزيز الثقا ة األخالقية، مبا يف  لك التدريب، والتوعية 
باألخالقيات واحلماية من االنتقام، ومكا حة التحرش اجلنســـــــي، وأن تقدم معلومات مســـــــتكملة عن هذا 

 ؛2018دورته العادية الثانية لعام العمل إىل اجمللس حبلول 
أ ية وجود مكاتب أخالقيات مدعومة جيدا ومزودة باملوارد، ويشـــــــــــــــجع إدارة برنامج  يالحظ - 4

األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــندوق األمم املتحدة للســـــــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــاريع على 
 عكس تزايد احتياجات هذه املن مات؛الن ر يف زيادات أخرا يف دعم مالك املو ف ، مبا ي

الذي ينهجه ر ســــــــــا  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــــــندوق  “عدم التســــــــــامح إطالقا” يؤيد - 5
عن تقديره  ويعرباألمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع جتاه التحرش اجلنسي، 

ب ح  ارن ملنع التحرش اجلنســــــي ومكا حته، ولتنفيذ ليجرا ات اليت اختذها الربنامج والصــــــندوق واملكت
 املزيد من التغي ات املؤسسية والثقا ية، وضمان اتباع خج مرتابط ومتماسك على نطاق املن ومة؛

إىل إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــــــكان ومكتب األمم  ي لب - 6
النحو املطلوب يف تقرير األم  العــام عن التــداب  اخلــاصـــــــــــــــة للحمــايــة من املتحــدة خلــدمــات املشـــــــــــــــاريع، على 

االســتغالل واالنتهاك اجلنســي ، أن تقدم شــهادةا الســنوية إىل اجمللس التنفيذي يف نيل دورة ســنوية، وأن تتناول 
ملية مســــألة االســــتغالل واالنتهاك اجلنســــي ، والتحرش اجلنســــي، حســــب االقت ــــا ، على  و يكّمل ويعزز ع

اإلبالغ القائمة، وأن تقدم معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد، مبا يف  لك تعاوخا مع مكتب 
املدا ع عن حقوق ال ــــحايا يف األمم املتحدة، وحي  نيذلك الربنامج والصــــندوق واملكتب على الن ر يف نييفية 

 ، حسب االقت ا ؛موا مة عملية اإلبالغ، شكال وم مونا، مع الونياالت األخرا
إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــكان ومكتب األمم  يشـــــــجع - 7

-2018املتحدة خلدمات املشــــاريع على القيام، باســــتخدام املوارد املتاحة يف إطار امليزانية املتكاملة للفرتة 

https://undocs.org/ar/DP/2018/16
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/7
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/4
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ةا املتعلقة بالتصـــــــــدي لكل من ، باســـــــــتعراض مســـــــــتقل يرنيز على ال ـــــــــحايا لســـــــــياســـــــــاةا وعمليا2021
االســـتغالل واالعتدا  اجلنســـي  والتحرش اجلنســـي، الســـتعراض املمارســـات احلالية للمن مات الثال  وأن 
تقدم توصــــيات بشــــأن نيلتا املســــألت ، ويطلب إىل الربنامج والصــــندوق واملكتب تقدمي االســــتعراض وردود 

 ؛2019رته السنوية لعام اإلدارة املرتبطة به إىل اجمللس التنفيذي يف دو 
إىل مكتـــب األخالقيـــات التـــابع لربنـــامج األمم املتحـــدة اإلمنـــائي أن يبلغ يف تقريره لعـــام  ي لــب - 8

عن تنفيذ السياسة اجلديدة املتعلقة باحلماية من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سو  السلوك وبسبب  2019
 التعاون مع عمليات املراجعة أو التحقيقات املأ ون  ا حسب األصول.

 2018حزيران/يونيه  8
 

  2018/15 
 2018 استعراض عام للقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام  

 
 إن المجلس التنفيذي، 
 مبا يلي: 2018إىل أنه قام خالل دورته السنوية لعام  يشير 

 
 1البند   
 مسائل تنظيمية  

 ؛(DP/2018/L.2) 2018أقر جدول األعمال ووا م على خطة عمل دورته السنوية لعام 
 ؛(DP/2018/8) 2018وا م على تقرير الدورة العادية األوىل لعام 

 ؛2018للدورة العادية الثانية لعام اعتمد خطة العمل املؤقتة 
 

 الجزء المتعلق شبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  2البند   

 التقرير السنوي لمدير البرنامج
والتقدم احملرز  2017املتعلم بتقرير مدير الربنامج عن النتائج اليت حتققت يف عام  2018/5اختذ القرار 

 2021-2018بشأن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 

 3البند 
 التعاون فيما شين شلدان الجنوب

-2018أحاط علما باإلطار االســــــرتاتيجي ملكتب األمم املتحدة للتعاون  يما ب  بلدان اجلنوب، للفرتة 
2021  DP/CF/SSC/6 .) 

 
  

https://undocs.org/ar/DP/2018/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2018/8
https://undocs.org/ar/DP/CF/SSC/6
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 4البند   
 تقرير التنمية البشرية  

 علما باملعلومات املستكملة عن املشاورات املتعلقة بتقرير التنمية البشرية.أحاط 
 

 5البند   
 البرامج الق رية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمسائل المتصلة شها  

، ومالوي (DP/DCP/KEN/3)نيينيــــــــا   :2014/7وا م على الربامج القطريــــــــة التــــــــاليــــــــة و قــــــــا للقرار 
(DP/DCP/MWI/3)ورواندا ، (DP/DCP/RWA/2)؛ 

ن اليت ســــبم أحاط علما بأول متديد ملدة ســــنة واحدة للربامج القطرية للكويت ومجهورية الكونغو وســــ اليو 
 ؛(DP/2018/11)أن وا م عليها مدير الربنامج 

 (.DP/2018/11وا م على التمديد الثاين ملدة سنة واحدة للربنامج القطري للجمهورية العربية السورية  
 

 6البند   
 التقييم  

  املتعلم بتقييم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 2018/16اختذ القرار 
 

 7البند   
 صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

بشأن التقرير املتعلم بالنتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  2018/7اختذ القرار 
 . 2017يف عام 

 
  8البند   

 مت وعو األمم المتحدة
 املتعلم مبتطوعي األمم املتحدة: تقرير مدير الربنامج. 2018/8اختذ القرار 

 
 الجزء المتعلق شصندوق األمم المتحدة للسكان

 9البند   
 ، شما في ذلك إدارة التغيير2021-2018مشاورة شش ن الميزانية المتكاملة المنقحة للفترة   

املتعلم مبشــــــــروع امليزانية املتكاملة املنقحة لصــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــكان للفرتة  2018/9اختذ القرار 
2018-2021. 

 
 10البند   
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان  

 املتعلم بالتقرير السنوي للمديرة التنفيذية.  2018/10اختذ القرار 

https://undocs.org/ar/DP/DCP/KEN/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/MWI/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/RWA/2
https://undocs.org/ar/DP/2018/11
https://undocs.org/ar/DP/2018/11
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 11البند   
 الق رية لصندوق األمم المتحدة للسكان والمسائل المتصلة شهاالبرامج   

( وروانـــدا DP/FPA/CPD/KEN/9: نيينيـــا  2014/7وا م على الربنـــا   القطري  التـــالي  و قـــا للقرار 
(DP/FPA/CPD/RWA/8) ؛ 

 أحاط علما بأول متديد ملدة سنة واحدة للربنامج القطري لكوبا الذي سبم أن وا قت عليه املديرة التنفيذية؛
وا م على التمــــــديــــــد الثــــــاين ملــــــدة ســـــــــــــــنــــــة واحــــــدة للربنــــــامج القطري للجمهوريــــــة العربيــــــة الســـــــــــــــوريــــــة 

 DP/FPA/2018/3.) 
 

 12البند   
 تقييم صندوق األمم المتحدة للسكان  

 املتعلم بتقييم صندوق األمم املتحدة للسكان. 2018/11اختذ القرار 
 

 الجزء المتعلق شمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
 13البند   
 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 بالتقرير السنوي للمديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.املتعلم  2018/12اختذ القرار 
 

 الجزء المشترك
  15البند   

 مراجعة الحساشات والرقاشة الداخليتان
املتعلم بتقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــكان  2018/13اختذ القرار 

 ملشاريع عن املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات وردود اإلدارة.ومكتب األمم املتحدة خلدمات ا
 

 16البند   
تقارير مكاتب األخالقيات في شرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصــندوق األمم المتحدة للســكان   

 ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
املتعلم بتقارير مكاتب األخالقيات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق  2018/14اختذ القرار 

 األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.
 

 17البند   
 مسائل ضخرى  

 عقد أي ا جلسات اإلحاطة واملشاورات غ  الرمسية واملناسبات اخلاصة التالية:
 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KEN/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/RWA/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/3
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 اإلنمائي شرنامج األمم المتحدة
إحاطة قدمها صـــــــــندوق األمم املتحدة للمشـــــــــاريع اإلنتاجية عن النتائج والدروس املســـــــــتفادة من عمليات 

 التقييم األخ ة؛ 
 

 صندوق األمم المتحدة للسكان
 تأب  الراحل الدنيتور باباتوندي أوسوتيميه ، املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان؛

 السكانية والتنمية املستدامة يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. إحاطة بشأن الديناميات
 2018حزيران/يونيه  8
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خ ة العمل المؤقتة للمجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصـــــــــــندوق األمم المتحدة 
  2018الدورة العادية الثانية لعام  للسكان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 ، نيويورك(2018ضيلول/سبتمبر  7إلى  4)من 
 

 املوضوع البند الوقت اليوم/التاريخ
ـــــــــــــــاء، ـــــــــــــــال  ـــــــــــــــث  ال

 ضيلول/سبتمبر 4
 المسائل التنظيمية 1 10:00-13:00

 إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة •
 2018اعتماد تقرير الدورة السنوية لعام  •

 الجزء المتعلق شصندوق األمم المتحدة للسكان
 من املديرة التنفيذيةبيان 

 15:00-17:45  
7 

  تابع(بيان من املديرة التنفيذية 
  الختا  قرار( 2021-2018امليزانية املتكاملة لصندوق األمم املتحدة للسكان للفرتة 

  2021-2018املتكاملة لصندوق األمم املتحدة للسكان للفرتة  امليزانيةتنقيح  •
 غ  رمسية بشأن مشاريع القراراتمشاورات  18:00- 17:45 

 األرشــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاء،
 ضيلول/سبتمبر  5

10:00-13:00  
6 
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  تابع(الجزء المتعلق شصندوق األمم المتحدة للسكان 
 احلوار املتعلم بالتمويل املن م  الختا  قرار(

تقرير عن املســـــــا ات املقدمة من الدول األع ـــــــا  وجهات أخرا لصـــــــندوق األمم  •
 والسنوات املقبلة 2018املتحدة للسكان وتوقعات اإليرادات لعام 

 
 الجزء المتعلق شبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 احلوار املتعلم بالتمويل املن م  الختا  قرار(
 2017االستعراض السنوي للحالة املالية لعام  •
إلمنائي وصــــــــناديقه وبرا ه حالة التزامات متويل املوارد العادية لربنامج األمم املتحدة ا •

 وما بعده  2018لعام 
 15:00-16:30  

 
9 

 الجزء المتعلق شمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
 بيان من املديرة التنفيذية

التقرير اإلحصائي السنوي املتعلم بأنشطة مؤسسات من ومة األمم املتحدة يف  ال  •
  الختا  قرار( 2017الشرا  لعام 

األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــــاريع على االســـــــــــــتعراض الذي أجرته وحدة  رد مكتب •
 التفتيش املشرتنية للتن يم واإلدارة يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 16:30-17:45  
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  تابع(الجزء المتعلق شصندوق األمم المتحدة للسكان 
 املتصلة  االربامج القطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان واملسائل 

 عرض ويائم الربامج القطرية واملوا قة عليها  •
 متديد الربامج القطرية •

 مشاورات غ  رمسية بشأن مشاريع القرارات 18:00- 17:45 
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 املوضوع البند الوقت اليوم/التاريخ
 الــــــــــخــــــــــمــــــــــيــــــــــس، 

 ضيلول/سبتمبر 6
  تابع(الجزء المتعلق شالبرنامج اإلنمائي   10:00-13:00

 بيان من مدير الربنامج
 15:00-17:45  

3 
  تابع(بيان من مدير الربنامج 

 املساواة ب  اجلنس  يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  الختا  قرار(
 2021-2018اسرتاتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواة ب  اجلنس  للفرتة  •

 مشاورات غ  رمسية بشأن مشاريع القرارات 18:00- 17:45 
ـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــة،   ال

 ضيلول/سبتمبر  7
 الربامج القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل املتصلة  ا 4 10:00-13:00

 عرض ويائم الربامج القطرية واملوا قة عليها •
 متديد الربامج القطرية •

 التقييم  الختا  قرار( 5  
لربنامج األمم  تقييم التمويل اجلماعي املشـــــــــرتك ب  الونياالت واخلدمات التشـــــــــغيلية •

 املتحدة اإلمنائي ورد اإلدارة
 تنمية القدرات يف  ال التقييم •
 املوجز التجميعي وأساليب التقييمات املستقلة للربامج القطرية •
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 الجزء المشترك
متابعة اجتماع  لس تنســـــــــــيم برنامج األمم املتحدة املشـــــــــــرتك املع  بف وس نق  املناعة 

 البشرية/اإليدز
التقرير املشـــــــــرتك لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــكان  •

بشـــــأن متابعة توصـــــيات  لس تنســـــيم برنامج األمم املتحدة املشـــــرتك املع  بف وس 
 نق  املناعة البشرية/اإليدز 

 15:00-18:00 11 
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 واإلدارةالشؤون املالية وشؤون امليزانية 
 التقرير املشرتك املتعلم باسرتداد التكاليف  الختا  قرار(  •
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم  •

 املتحدة خلدمات املشاريع بشأن أنشطة الشرا  املشرتنية
 

 طرائم عمل اجمللس  الختا  قرار(
 

 الزيارات امليدانية
 عن الزيارة امليدانية املشرتنية إىل أوغندا تقرير •
 تقرير عن زيارة اجمللس التنفيذي إىل هاييت •
 

 مسائل أخرا
نيلمة رئاســـــــــة  لس مو في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/صـــــــــندوق األمم املتحدة  •

للســـكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــاريع/هيئة األمم املتحدة للمســـاواة ب  
 ك  املرأةاجلنس  ومت

 اعتماد القرارات املعلقة •
 

 مسائل تن يمية
 2019مشروع خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام  •
 2019اعتماد خطط العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعام  •

 


