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  2017/1 
 2017-2009اإلعراب عن التقدير للسيدة هيلني كالرك، مديرة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي،   

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
أن الســيدة هيلني كالرك ســتغادر منصــباا كمديرة لربانمج األمم املتحدة  إذ يالحظ مع األســ  

 ،201٧نيسان/أبريل  19اإلمنائي، اعتبارا من 
الســــــيدة هيلني كالرك كانت نصــــــاة للتنمية واإل ــــــال  املؤســــــســــــي يف الربانمج  أبنوإذ يســـــلم  

 ،2009اإلمنائي منذ تولياا منصب مديرة الربانمج يف عاا 
أبن تمييناا يف الربانمج اإلمنائي قد تزامن مع  ايدة حادة يف عدا االســـــتقرار يف  يع  وإذ يســــلم 

الظواهر اجلويــة  وتزايــدلــا الرتاجع يف االقتصــــــــــــــــاد المــاملي، أحنــاء المــاا يف المــديــد من اجملــاالت،  ــا يف  
 القصوى وال وارث، وحتدايت الالجئني/اهلجرة، 

بممل الســـــــــيدة هيلني كالرك علر إعادة تركيز الربانمج اإلمنائي وإ ـــــــــالحه من أجل  وإذ يعرتف 
  عاا متغا،جمله منظمة أكثر حداثة قادرة علر مواجاة هذه التحدايت اجلديدة وعلر اال دهار يف

بقيادة السيدة هيلني كالرك جلمل الربانمج اإلمنائي منظمة املمونة األكثر شفافية  وإذ يسلم أيضا 
 يف الماا وجلمله منظمة أ غر حجما وأكثر تركيزا وأكثر كفاءة، 

ت بممل الســــــــــــــيدة هيلني كالرك علر إعادة تركيز الربانمج اإلمنائي يف إطار ر ية واحدة، هي وإذ يُقر 
 مساعدة البلدان علر القضاء علر الفقر واحلد بش ل كبا من أوجه عدا املساواة واالستبماد، يف آن مما، 

بمملاــا علر تزويــد املنظمــة ابألدوات اليت حتتــامل إلياــا ملواجاــة التحــدايت  وإذ يعرتف أيضــــــــــــا 
 املقبلة، وإلقامة شراكات واسمة النطا ، 

ابلقيادة الد وبة للســــــــــــــيدة هيلني كالرك لممل الربانمج اإلمنائي البال  األ ية من  وإذ يعرتف كذلك 
أجل القضاء علر الفقر، وملا أحر ه الربانمج اإلمنائي من تقدا يف أعماله احلامسة يف جماالت بناء قدرات البلدان 

 لتنمية املستدامة، علر جماهبة تغا املناخ والنزاعات وسائر األ مات علر حنو ييسر ضمان م اسب ا
مع عميق التقــدير أن الســـــــــــــــيــدة هيلني كالرك قـد جملــت خطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامـة  وإذ يدرك 

 وأهداف التنمية املستدامة حمور برامج الربانمج اإلمنائي، 2030 لماا
ابجلاود اليت بذلتاا الســــــيدة هيلني كالرك يف جمال الدعوة ابســــــم الفقراء والضــــــمفاء،  وإذ يعرتف 
 النساء واألش اص املصابني بفاوس نقص املناعة البشرية/اإليد  واملااجرين والالجئني، وخصو ا
 ا أبدته السيدة هيلني كالرك من التزاا وتفاٍن وقيادة يف ضمان تمزيز دور الربانمج اإلمنائي  وإذ يسلم 

 ال سيما علر الصميد القطري،وفماليته وكفاءته يف منظومة األمم املتحدة ويف تمزيز دور الربانمج اإلمنائي، و 
علر هيلني كالرك إلدارهتـــا الفمـــالـــة لربانمج األمم املتحـــدة اإلمنـــائي يف الفرتة من  يُثين - 1 
 ؛201٧إىل  2009

عن خالص امتنانه للســـــــــــــــيدة هيلني كالرك علر قيادهتا املتميزة للربانمج اإلمنائي  يعرب - 2 
، هيت مؤعر األمم املتحدة الماملي الثالث املمين 2015 يف مســــــــــــــا اته يف أربمة مؤعرات رئيســــــــــــــية يف عاا
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ابحلد من خماطر ال وارث، يف ســـــــــــــــنداي، الياابن؛ واملؤعر الدو  الثالث لتمويل التنمية، يف أديس أاباب، 
، يف نيويورك؛ والــــدورة 2015إثيوبيــــا؛ ومؤعر قمــــة األمم املتحــــدة العتمــــاد خطــــة التنميــــة ملــــا بمــــد عــــاا 

 ون ملؤعر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغا املناخ، يف ابريس، فرنسا؛ والمشر  احلادية
 عن أحر التمنيات الطيبة هليلني كالرك ابلنجا  يف مساعياا املقبلة. يعرب - 3 

 201٧شباط/فرباير  3
 

  2017/2 
 التقييم يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
فيما يتعلق بتقييم إســــــــــاام برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف مكافحة الفســــــــــاد والت ـــــــــدي  

 (:DP/2017/5( ورد اإلدارة على التقييم )DP/2017/4للعوامل املشجعة عليه )
أسام إسااما  ابلتقييم، ويقر ابستنتاجه الذي مؤداه أن الربانمج اإلمنائي قد ماحييط عل - 1 

إجيابيا يف اجلاود الوطنية الرامية إىل احلد من الفســــــاد ومماجلة أســــــباب الفســــــاد يف البلدان اليت يتناول فياا 
 الربانمج اإلمنائي هذه املسألة؛ 

فســاد علر التنمية علر النحو املو ــر به الربانمج اإلمنائي علر مماجلة خماطر ال يشجع - 2 
 يف التقييم؛
إىل الربانمج اإلمنائي أخذ تو ــــــــيات التقييم يف االعتبار يف اخلطة االســــــــرتاتيجية  يطلب - 3 

 املقبلة والربجمة يف املستقبل،  ا يف  لا علر الصميد القطري، حسب االقتضاء؛ 
ســـؤولية والقيادة علر الصـــميد الوطين يف الربانمج اإلمنائي علر موا ـــلة تمزيز امل يشــجع - 4 

 م افحة الفساد؛
فيما يتعلق بتقييم التنمية الشــاملة ملســائل اإلعا ة يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي   

(DP/2017/6( ورد اإلدارة عليه )DP/2017/7 :) 
 ابلتقييم، ويقر ابستنتاجاته وتو ياته وبرد إدارة الربانمج اإلمنائي؛ علما حييط - 5 
ابالســـــــــــــــتنتــامل الــذي مفــاده أن الربانمج اإلمنــائي يف مركز جيــد   نــه من  علمــا حييط - 6 

 االضطالع بدور ابر  يف دعم البلدان يف تنفيذ اتفاقية حقو  األش اص  وي اإلعاقة؛
الربانمج اإلمنائي علر أن يضـــــــمن يف خطته االســـــــرتاتيجية املقبلة أن ي تســـــــي  يشـــــجع - ٧ 

تقدمي الدعم إىل البلدان بشــــــأن اجلوانب اإلمنائية لأعاقة أ ية أكرب، وأن يمرتف عمل الربانمج اإلمنائي يف 
 املستدامة؛  جبوانب اإلعاقة يف أهداف التنمية 2030دعم خطة التنمية املستدامة لماا 

أ ية إدرامل إشــــارة إىل اإلعاقة يف التحديث املقبل الســــرتاتيجيات الربانمج  على يشـــدد - 8 
 اإلمنائي، وال سيما اسرتاتيجية املساواة بني اجلنسني؛ 

http://undocs.org/ar/DP/2017/4
http://undocs.org/ar/DP/2017/5
http://undocs.org/ar/DP/2017/6
http://undocs.org/ar/DP/2017/7
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الربانمج اإلمنائي علر تقييم مرافقه اليت ليست ميسورة بمد الستممال األش اص  حيث - 9 
مم ن مناا، وعلر بذل جاود متضافرة لتشغيل املزيد   وي اإلعاقة وأن يت ذ خطوات لت ييف أكرب عدد
 اتفاقية حقو  األش اص  وي اإلعاقة؛  2٧من األش اص  وي اإلعاقة، و لا فقا للمادة 

علر أ ية املتابمة الفمالة لتو ــــــــــــــيات التقييم ويطلب إىل الربانمج اإلمنائي أن  يشــــــــــدد - 10 
 أيخذها يف احلسبان يف الربجمة املقبلة.

 201٧شباط/فرباير  3
  2017/3 
 تقييم األنشطة التجريبية املضطلع هبا يف إطار سياسة الربانمج اإلمنائي بشأن الدعم املباشر للميزانية  

 إن اجمللس التنفيذي،  
بنتائج التقييم الرئيســـــية املســـــت لصـــــة من املشـــــروعني التجريبيني املنفذين يف  حييط علما - 1 

 ؛DP/2017/10النحو املوجز يف الوثيقة  بوركينا فاسو ونيبال، علر
أبن الدور الرئيسي للربانمج اإلمنائي يف دعم امليزانية القطاعية ينبغي أن يتمثل يف  يسلم - 2 

 دعم بناء القدرات ووضع السياسات علر الصميد الوطين؛
ملتوقع ملشاركة الربانمج اإلمنائي يف دعم امليزانيات القطاعية ابلطلب احلا  وا علما حييط - 3 

، ويشدد علر أن هذه املشاركة ينبغي أن ت ون علر أساس 2030يف سيا  خطة التنمية املستدامة لماا 
 حمدود وأن تستند إىل طلب يقدمه بوضو  البلد املستفيد من الربانمج؛ 

، ويشــــــــجع الربانمج اإلمنائي علر موا ــــــــلة 2015/1قرار اجمللس التنفيذي  إىل يشــــــر - 4 
ضــــــــــــمان تقييم امل اطر االئتمانية املرتبطة أبســــــــــــاليب الممل هذه، وموا ــــــــــــلة تطبيق الضــــــــــــماانت القائمة 

 وحتسيناا، وإجنا  عمليات الر د ومراجمة احلساابت يف الوقت املناسب؛
انمج اإلمنائي، علر ابســــــتمرار آلية التمويل هذه كجزء من اخليارات املتاحة للرب  يوصــــي - 5 

أعاله وعمليات مراجمة احلساابت  ات  1أساس الدروس املستفادة من التقييمات املشار إلياا يف الفقرة 
 الصلة حىت اآلن، رهنا ابستمراض دوري جيريه اجمللس التنفيذي. 

 201٧شباط/فرباير  3
  2017/٤ 
للســــــــكان إىل املراهقني والشــــــــباب التقييم املواضــــــــيعي للدعم املقدم من صــــــــندوق األمم املتحدة   

(2008-2015) 
 إن اجمللس التنفيذي، 
ابلتقييم املواضـــــــــــــيمي للدعم املقدا من  ـــــــــــــندو  األمم املتحدة للســـــــــــــ ان إىل  علما حييط - 1 

 (؛DP/FPA/2017/CRP.2اإلدارة عليه )( ورد DP/FPA/2017/CRP.1) 2015-2008املراهقني والشباب، 
إىل الصـــندو  أن أيخذ يف االعتبار تو ـــيات التقييم يف اســـتجابته االســـرتاتيجية  يطلب - 2 

 .2018 والتشغيلية، وإدرامل مملومات مست ملة عن التقدا ا ر  يف الدورة السنوية لماا

http://undocs.org/ar/DP/2017/10
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/CRP.2
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 201٧اط/فرباير شب 3
  2017/5 
تقارير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان ومكتب األمم املتحدة   

 2015 خلدمات املشـاريع عن حالة تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلساابت لعام
 

 إن اجمللس التنفيذي، 
ابلبيئات المالية امل اطر اليت يممل فياا الربانمج اإلمنائي و ـــــــــندو  الســـــــــ ان  يســـــــلم - 1 

وم تب خدمات املشـــاريع، فضـــال عن شـــركائام املنفذين، ويطلب إىل ال ياانت أن توا ـــل تمزيز التدابا 
 الرامية إىل منع الغش وكشفه والتصدي له.

 
 وفيما يتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي: 
( املتملق ابإلجراءات اليت اختـــذهـــا كـــل من الربانمج DP/2017/11ابلتقرير ) علمــا يطحي - 2 

اإلمنــائي و ـــــــــــــــنــدو  األمم املتحــدة للمشــــــــــــــــاريع اإلنتــاجيــة واإلجراءات األخرى اليت ي متزا اختــا هــا لتنفيـذ 
، 2015األول/ديســــــــــــمرب  كانون 31املالية املنتاية يف تو ــــــــــــيات جملس مراجمي احلســــــــــــاابت عن الفرتة 

 وكذلا التو يات من السنوات السابقة؛
مراجمي  عن جملس 2015اآلراء غا املشـــــــــفوعة بتحفظات الصـــــــــادرة يف عاا  يالحظ - 3 

 حساابت األمم املتحدة بشأن كل من الربانمج اإلمنائي و ندو  األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية؛
ابلتقدا الذي أحر ه الربانمج اإلمنائي يف التقييم الناائي لألولوايت الثماين  علما   طحيي - 4 

 ؛2015-2014المليا املتصلة  راجمة احلساابت للفرتة 
اجلاود اليت تبذهلا إدارة الربانمج اإلمنائي ملماجلة األولوايت اإلدارية الســـــــــــبع المليا  يدعم - 5 

، ولتنفيذ تو ـــــــــيات جملس مراجمي 201٧-2016ت لفرتة الســـــــــنتني املنقحة املتصـــــــــلة  راجمة احلســـــــــااب
 ؛2015كانون األول/ديسمرب   31احلساابت للسنة املنتاية يف 

الربانمج اإلمنائي علر أن يوا ـــــــــل تمزيز إدارة الربامج والرقابة واإلبال ،  ا يف  يشـــــــجع - 6 
 ســـــــــيما علر الصـــــــــميد القطري، وأن  لا من خالل حتســـــــــني نوعية الربامج واإلدارة الفمالة للم اطر، وال

 ير د فمالية التدابا املت ذة يف هذا الصدد؛
الربانمج اإلمنائي كذلا علر أن يوا ــل جاوده الرامية إىل تمزيز إشــراف الشــركاء  يشـجع - ٧ 

املنفذين وإدارهتم،  ا يف  لا كفالة االمتثال لســــــــــــــياســــــــــــــات الربانمج اإلمنائي وإجراءاته، ومتطلبات التأمني، 
  ت النقدية؛وحيث الربانمج اإلمنائي علر أن ير د عن كثب تنفيذ إطار الناج املنسق واملنقح للتحويال

اجلاود املتوا ــلة اليت يبذهلا الربانمج اإلمنائي من أجل كشــف ومنع امل الفات يف  يشجع - 8 
عمليات الشراء وغاها من املمارسات االحتيالية وحتسني إجراءات اسرتداد األموال، ويشدد علر أ ية محاية 

 عن امل الفات قوية وممروفة جلميع املوظفني؛املبلغني عن امل الفات وكفالة أن ت ون وسائل محاية املبلغني 

http://undocs.org/ar/DP/2017/11
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 وفيما يتعلق ب ندوق األمم املتحدة للسكان: 
( املتملق ابإلجراءات اليت اختذها  ندو  األمم DP/FPA/2017/1علما ابلتقرير ) حييط - 9 

يمتزا اختا ها من أجل تنفيذ التو يات الصادرة عن جملس مراجمي املتحدة للس ان والتدابا اجلديدة اليت 
 ؛2015كانون األول/ديسمرب   31احلساابت بشأن الفرتة املالية املنتاية يف 

الصــــــــــــادر عن جملس مراجمي  2015لســــــــــــنة  الرأي غا املشــــــــــــفوع بتحفظات يالحظ - 10 
 احلساابت؛
الداخلية، وال ســيما فيما يتملق ادارة الصــندو  علر موا ــلة حتســني نظم الرقابة  يشــجع - 11 

 امل اطر،  ا يف  لا ضرورة وضع اسرتاتيجيات للت فيف من امل اطر علر الصميدين الماملي والقطري؛
 

 وفيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع: 
( املتملق ابلتقـــــــدا ا ر  يف تنفيـــــــذ خمتلف DP/OPS/2017/1ابلتقرير ) علمـــــا حييط - 12 

واجلاود اجلارية يف الوقت احلاضــر  2015كانون األول/ديســمرب   31التو ــيات املتملقة ابلســنة املنتاية يف 
 لتنفيذ التو يات املتبقية بصورة انجحة؛

خدمات االســــــــــتنتامل الماا جمللس مراجمي احلســــــــــاابت الذي مفاده أن م تب  يالحظ - 13 
، علر الرغم 2012 يف املائة ســـنواي منذ عاا 14املشـــاريع قد حقق  ايدة يف قيمة تنفيذ املشـــاريع  توســـ  

من  ـــــموبة البيئة اليت يممل فياا، ويشـــــجع امل تب علر موا ـــــلة تمزيز إطاره املتملق ابمل اطر واالمتثال، 
 يف  لا حتليل التمرض للم اطر وإدارة املشاريع؛  ا

 2016 م تب خدمات املشـــــــــاريع حيتامل للممل إىل ما بمد الســـــــــنة املالية أبن ميســـــــل    - 14 
، وألن 2016 لتنفيذ التو ــــــــــيات بنجا  ألن هذه التو ــــــــــيات قد أ ــــــــــدرها اجمللس قرب  اية عو /يوليه

 ال ثا مناا يتطلب اهتماماً طويل األجل.
 201٧شباط/فرباير  3

  2017/٦ 
 2021-2018ج اإلمنائي، وضع اخلطة االسرتاتيجية للربانم  

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
نجز و  تلف االجتماعات غا الرمسية املمقودة مع  يرحب - 1  ـــــــــــــــــــــــ  ابلممل التحضـــــــــاي املـ

 ؛2021-2018اجمللس التنفيذي بشأن عملية إعداد اخلطة االسرتاتيجية للربانمج اإلمنائي للفرتة 
إىل الربانمج اإلمنائي أن يممل بصــورة بناءة مع  ــندو  الســ ان ومنظمة األمم  يطلب - 2 

املتحدة للطفولة )اليونيسيف( وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني وع ني املرأة )هيئة األمم املتحدة 
ان، اليونيســيف، للمرأة( ل فالة اتســا   ج اخلط  االســرتاتيجية األربع )الربانمج اإلمنائي،  ــندو  الســ 

 هيئة األمم املتحدة للمرأة(؛
املؤرخ  ٧1/243أيضــــــــــــــا إىل الربانمج اإلمنائي، عشــــــــــــــيا مع قرار اجلممية المامة  يطلب - 3 

ســـــنوات لســـــياســـــة  بشـــــأن االســـــتمراض الشـــــامل الذي جيري كل أربع 2016كانون األول/ديســـــمرب  21

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/1
http://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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نشــطة التنفيذية اليت تضــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، أن يضــمتهن خطته االســرتاتيجية األ
تفا ـــيل الطرائق اليت يمتزا من خالهلا املشـــاركة يف الدعم املتســـق واملت امل، علر النحو املطلوب يف خطة 

مج اإلمنائي أن يممل ابلتماون كذلا إىل الربان ، ويف هذا الصــــــــدد، يطلب2030التنمية املســــــــتدامة لماا 
مع  ــــــــــــندو  الســــــــــــ ان واليونيســــــــــــيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة علر وضــــــــــــع فصــــــــــــل خاص يف خطته 

، 2030االســرتاتيجية حيدد  جا مشــرتكا يف دعم الدول األعضــاء يف جاودها الرامية إىل تنفيذ خطة عاا 
 وفقا للوالية املنوطة ب ل كيان؛

ائي علر التماون مع  ـــــندو  الســـــ ان واليونيســـــيف وهيئة األمم الربانمج اإلمن يشــــجع - 4 
جاـا إ اء اإلبال  عن نتـائج خططاـا االســـــــــــــــرتاتيجيـة، األمر الذي  املتحـدة للمرأة يف موا ـــــــــــــــلـة مواءمة   

 سيساعد، يف  لة أمور، يف الوقوف علر مسا ات كل مناا يف النتائج اجلماعية؛
  يع الواثئق  ات الصــــــــــــلة ابملوضــــــــــــوع قبل بدء أي إىل الربانمج اإلمنائي تقدمي يطلب - 5 

 أايا. 10مشاورات  ا ال يقل عن 
 201٧شباط/فرباير  3

 
  2017/7 
 2021-2018وضع اخلطة االسرتاتيجية ل ندوق األمم املتحدة للسكان،   

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
املمقودة مع اجمللس  ابلممل التحضاي الـم نجز و  تلف االجتماعات غا الرمسيةيرحب  - 1 

 ؛2021-2018التنفيذي بشأن عملية إعداد اخلطة االسرتاتيجية لصندو  األمم املتحدة للس ان للفرتة 
إىل  ــندو  الســ ان أن يممل بصــورة بناءة مع الربانمج اإلمنائي ومنظمة األمم  يطلب - 2 

نسني وع ني املرأة )هيئة األمم املتحدة املتحدة للطفولة )اليونيسيف( وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجل
للمرأة( ل فالة اتســا   ج اخلط  االســرتاتيجية األربع )الربانمج اإلمنائي،  ــندو  الســ ان، اليونيســيف، 

 هيئة األمم املتحدة للمرأة(؛
املؤرخ  ٧1/243أيضــــــا إىل  ــــــندو  الســــــ ان، عشــــــيا مع قرار اجلممية المامة  يطلب - 3 

ســـــنوات لســـــياســـــة  بشـــــأن االســـــتمراض الشـــــامل الذي جيري كل أربع 2016كانون األول/ديســـــمرب  21
األنشــطة التنفيذية اليت تضــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، أن يضــمتهن خطته االســرتاتيجية 

يف الدعم املتســـق واملت امل، علر النحو املطلوب يف خطة تفا ـــيل الطرائق اليت يمتزا من خالهلا املشـــاركة 
، ويف هذا الصــــدد، يطلب كذلا إىل  ــــندو  الســــ ان أن يممل ابلتماون 2030التنمية املســــتدامة لماا 

املتحدة للمرأة علر وضع فصل خاص يف خطته االسرتاتيجية  مع الربانمج اإلمنائي واليونيسيف وهيئة األمم
، وفقا للوالية 2030دعم الدول األعضـــــاء يف جاودها الرامية إىل تنفيذ خطة عاا حيدد  جا مشـــــرتكا يف 

 املنوطة ب ل كيان؛
 ـــــندو  الســـــ ان علر التماون مع الربانمج اإلمنائي واليونيســـــيف وهيئة األمم  يشــــجع - 4 

جاا إ اء اإلبال  عن نتائج خططاا االســـــــــــــــرتاتيجية، األمر لة مواءمة    الذي  املتحدة للمرأة يف موا ـــــــــــــــ
 سيساعد، يف  لة أمور، يف الوقوف علر مسا ات كل مناا يف النتائج اجلماعية؛

http://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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إىل  ـــــندو  الســـــ ان تقدمي  يع الواثئق  ات الصـــــلة ابملوضـــــوع قبل بدء أي  يطلب - 5 
 أايا. 10مشاورات  ا ال يقل عن 

 201٧شباط/فرباير  3
  2017/8 
 2017التنفيذي يف دورته العادية األوىل عام عرض عام للقرارات اليت اعتمدها اجمللس   

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
  ا يليت 201٧إىل أنه قاا يف دورته المادية األوىل لماا  يشر 

 
 1البند   
 املسائل التنظيمية  

 ت201٧انت ب أعضاء امل تب التالية أمسا هم لماا 
 سمادة السيد إب بيرتسني )الدامنرك(  الرئيست 
 سمادة السيد عمر الناكوع )ليبيا( الرئيستانئب  
 السيد طالل اجلما  )اليمن( انئب الرئيست 
 سمادة السيدة لورا إيلينا فلوريس إيريرا )بنما( انئبة الرئيست 
 سمادة السيدة كارولينا بوبوفيتشي ) اورية مولدوفا( انئبة الرئيست 

 (؛DP/2017/L.1) 201٧ادية األوىل لماا وأقرت جدول األعمال ووافق علر خطة الممل لدورته الم
 (؛ DP/2017/1) 2016ووافق علر تقرير الدورة المادية الثانية لماا 

 (؛DP/2017/CRP.1) 201٧وأقر خطة الممل السنوية للمجلس التنفيذي لماا 
 ؛201٧ووافـق علر خطة الممل املؤقتة لدورته السنوية لماا 

 ت201٧ووافـق علر اجلدول الزمنـي التا  للدورات املتبقية للمجلس التنفيذي يف عاا 
 201٧حزيران/يونيه  9أاير/مايو إىل  30من   الدورة السنويةت 
 201٧أيلول/سبتمرب  11إىل  5من  المادية الثانيةت الدورة 

 
 اجلزء اخلاص بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

، اإلعراب عن التقدير للســـــــــيدة هيلني كالرك، مديرة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، 201٧/1اختذ القرار 
 ؛2009-201٧

  2البند   
 اإلمنائي واملسائل املت لة هباالربامج القطرية لربانمج األمم املتحدة   

 ت2014/٧وافق علر الربامج القطرية التالية وفقا للقرار 

http://undocs.org/ar/DP/2017/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2017/1
http://undocs.org/ar/DP/2017/CRP.1


 DP/2018/3 

 

10/42 17-21364 

 

 (؛DP/DCP/TCD/3(؛ تشاد )DP/DCP/BWA/2وتسواان )ت بأفريقيا 
 (؛DP/DCP/HTI/3هاييت ) ومنطقة البحر ال ارييبت الالتينية أمري ا 

 
 3البند   
 التقييم  

بشأن تقييم إسااا الربانمج اإلمنائي يف م افحة الفساد ومماجلة أسبابه ورد اإلدارة؛  201٧/2اختذ القرار 
 الربانمج اإلمنائي ورد اإلدارة. وتقييم التنمية الشاملة ملسائل اإلعاقة يف

 
 ٤البند   
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  

 بشأن تقييم األنشطة التجريبية املضطلع هبا يف إطار سياسة الدعم املباشر للميزانية؛ 201٧/3اختذ القرار 
 

 اجلزء اخلاص ب ندوق األمم املتحدة للسكان  
 

 5البند   
 املتحدة للسكان: الربامج القطرية واملسائل املت لة هباصندوق األمم   

 ت2014/٧وافق علر الربانجمني القطريني التاليني لصندو  األمم املتحدة للس ان وفقا للقرار 
 (؛DP/FPA/CPD/HTI/6(؛ وهاييت )DP/FPA/CPD/BWA/6بوتسواان )

 (؛DP/FPA/2017/3ووافق علر التمديد الثاين ملدة سنة واحدة للربانمج القطري للصومال )
 

 ٦البند   
 التقييم  

من  ــــــندو  األمم املتحدة للســــــ ان إىل بشــــــأن التقييم املواضــــــيمي للدعم املقدا  201٧/4اعتمد القرار 
 (؛2015-2008املراهقني والشباب )

 
 اجلزء اخلاص مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 استمع إىل بيان املديرة التنفيذية مل تب خدمات املشاريع؛
 

 اجلزء املشرتك  
 

 8البند   
 توصيات جملس مراجعي احلساابت  

بتو ــيات جملس مراجمي احلســاابت املتصــلة ابلتقارير التاليةت برانمج األمم  املتملق 201٧/5اعتمد القرار 
املتحدة اإلمنائي و ـــــــندو  األمم املتحدة للمشـــــــاريع اإلنتاجيةت تقرير عن تنفيذ تو ـــــــيات جملس مراجمي 

حدة للســـــــــ انت متابمة تقرير جملس مراجمي (؛ و ـــــــــندو  األمم املتDP/2017/11) 2015احلســـــــــاابت، 

http://undocs.org/ar/DP/DCP/BWA/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TCD/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/HTI/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BWA/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/HTI/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/3
http://undocs.org/ar/DP/2017/11
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(؛ وم تب األمم املتحدة DP/FPA/2017/1ت حالة تنفيذ التو يات )2015حساابت األمم املتحدة لماا 
 (؛DP/OPS/2017/1) 2015خلدمات املشاريعت تقرير عن تنفيذ تو يات جملس مراجمي احلساابت، 

 9البند   
ـــاعـــة    ـــابعـــة اجتمـــاي جملس تنســـــــــــيق برانمج األمم املتحـــدة املشـــــــــــرتك املعين بفرو  نق  املن مت

 البشرية/متالزمة نق  املناعة املكتسب )اإليدز(
برانمج األمم املتحدة املشــــــرتك املمين أحاط علًما ابلتقرير املتملق بتنفيذ مقررات وتو ــــــيات جملس تنســــــيق 

 (؛DP/2017/12–DP/FPA/2017/2بفاوس نقص املناعة البشرية/اإليد  )
 

 10البند   
 مسائل أخرى  

 .2021-2018بشأن وضع اخلطة االسرتاتيجية للربانمج اإلمنائي،  201٧/6اختذ القرار 
 .2021-2018بشأن وضع اخلطة االسرتاتيجية لصندو  الس ان،  201٧/٧اختذ القرار 

 عقد أيضا جلسات اإلحاطة واملشاورات غا الرمسية واملناسبات اخلا ة التاليةت 
 

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
 ؛2021-2018يع اإلنتاجية، إحاطة بشأن خريطة الطريق لأطار االسرتاتيجي لصندو  األمم املتحدة للمشار 

 ؛2021-2018إحاطة بشأن اخلطة االسرتاتيجية للربانمج اإلمنائي، 
املتحدة،  إحاطة بشــــــــأن خريطة الطريق لأطار االســــــــرتاتيجي بشــــــــأن اإلطار االســــــــرتاتيجي ملتطوعي األمم

 ؛2018-2021
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 ؛2021-2018األمم املتحدة للس ان، إحاطة بشأن اخلطة االسرتاتيجية لصندو  

 إحاطة بشأن عويل االستجابة اإلنسانية لصندو  األمم املتحدة للس ان؛
 .مناسبة خا ةت نظم البياانت ضمن إطار أهداف التنمية املستدامة

 201٧شباط/فرباير  3
 

  2017/9 
 2017الدورة االستثنائية لعام   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
من النظاا الداخلي للمجلس التنفيذي، عقد دورة استثنائية يف  1من املادة  3للفقرة ، وفقا يقرر 

ألجل النظر يف اخلطة االســـــــرتاتيجية وامليزانية املت املة لربانمج األمم املتحدة  201٧تشـــــــرين الثاين/نوفمرب 
 واعتماد ا. 2021-2018اإلمنائي للفرتة 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/1
http://undocs.org/ar/DP/2017/12–DP/FPA/2017/2
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 201٧حزيران/يونيه  8
 

  2017/10 
 2017-201٤االســـــــــــتعراض التجميعي للجطة االســـــــــــرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي   

 والتقرير السنوي ملديرة الربانمج
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
ابالســــــــــــــتمراض التجميمي للســــــــــــــنة الثالثة من تنفيذ اخلطة االســــــــــــــرتاتيجية،  حييط علما - 1 
 ( ومرفقاته؛DP/2017/15)الوثيقة  2014-201٧

بســـــــــــــــبل التحليل املمز ة اليت أخذ هبا الربانمج اإلمنائي لتحديد أســـــــــــــــباب  حييط علما - 2 
اخنفاض األداء واإلبال  ابلدروس املسـتفادة والتدابا املت ذة لتحسـني مواطن الضـمف اليت جرى حتديدها 

 أثناء تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية؛
الــذي يمرض النتــائج اليت حتققــت  1ابلتحليــل اإلضــــــــــــــــايف الوارد يف املرفق  حييط علمــا - 3 

 حبسب النواتج؛ 201٧اآلن مقارنة ابألهداف الناائية لماا  حىت
علر  201٧الربانمج اإلمنــائي علر التمجيــل احرا  التقــدا وحتقيق أهــداف عــاا  حيث - 4 

 وارد فيما خيص  يع النواتج املتملقة ابلتنمية والفمالية املؤسسية؛النحو املبني يف اإلطار املت امل للنتائج وامل
إىل الربانمج اإلمنائي أن يدرمل يف  ـــــــياغة اخلطة االســـــــرتاتيجية اجلديدة الدروس  يطلب - 5 

املستفادة من التحليالت  ات الصلة لألداء يف إطار اخلطة االسرتاتيجية احلالية،  ا يف  لا تقييم الفمالية 
ســــية للربانمج اإلمنائي وتقييم اخلطة االســــرتاتيجية نفســــاا، وحيثت الربانمج اإلمنائي علر تمزيز النواتج املؤســــ

 ومؤشرات النتائج واألثر ابلتشاور مع وحدات تنفيذ الربامج يف املنظمة؛
اجلاود املبذولة بني الوكاالت ملواءمة مناجية وشـــــــــــــــ ل بطاقة التقرير، ويطلب  يدرك - 6 

اإلمنائي أن يوا ـــــــــل مشـــــــــاوراته مع  ـــــــــناديق وبرامج األمم املتحدة من أجل  ايدة االتســـــــــا   الربانمج إىل
 تقدمي التقارير؛ يف

لة مواءمة هي ل نتائجه مع إطار أهداف التنمية  حيث - ٧  الربانمج اإلمنائي علر موا ـــــــــــــــ
ء يف دعم تنفيذ املســـــتدامة ابلتنســـــيق مع ســـــائر  ـــــناديق وبرامج األمم املتحدة، للمســـــاعدة يف قياس األدا

 ؛2030خطة عاا 
إىل الربانمج اإلمنائي أن يضـــــــمن تقاريره الســـــــنوية املقبلة مملومات عن الســـــــيا   يطلب - 8 

 اإلمنائي للبلدان لدى اإلبال  عن نواتج اخلطة االسرتاتيجية؛
ابلتقرير الســنوي ملديرة الربانمج اإلمنائي عن تنفيذ اســرتاتيجية الربانمج للمســاواة  يرحب - 9 

 وابإلجنا ات اليت حتققت يف هذا الصدد؛ 2016بني اجلنسني يف عاا 
ألن الربانمج اإلمنائي ال يســـــــــــــــتويف  يع املمايا املرجمية اليت حددها  يعرب عن القلق - 10 

ني اجلنسني هدفا رئيسيا هلا، ويشجمه علر اختا  التدابا التصحيحية الال مة للمشاريع اليت جتمل املساواة ب
 يف هذا الصدد؛

https://undocs.org/ar/DP/2017/15
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أن إدرامل النتائج واملؤشـــــــــــرات املتملقة ابملســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني يف هذه اخلطة  يالحظ - 11 
، كان مفيدا االســـــرتاتيجية واإلطار املت امل للنتائج واملوارد، فضـــــال عن اســـــرتاتيجية املســـــاواة بني اجلنســـــني

الناوض بممل الربانمج اإلمنائي يف جمال املســـــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني وع ني املرأة، ويطلب إىل الربانمج  يف
اإلمنائي إدمامل الدروس املسـتفادة من تنفيذ اسـرتاتيجية املسـاواة بني اجلنسـني احلالية يف اخلطة االسـرتاتيجية 

 أجل املضي يف تمزيز املساواة بني اجلنسني وع ني املرأة.املقبلة واإلطار املت امل للنتائج واملوارد من 
 201٧حزيران/يونيه  8

  2017/11 
 2017-201٤االستعراض التجميعي للميزانية املتكاملة للربانمج اإلمنائي للفرتة   

 ،إن اجمللس التنفيذي 
 201٧-2014ابالســـــــــــــــتمراض التجميمي للميزانيــــــة املت ــــــاملــــــة للفرتة  حييط علمــــا - 1 
 ( ومرفقاته؛DP/2017/16 )الوثيقة

الــذي شــــــــــــــــدد علر أن املوارد المــاديــة  2015/16إىل قرار اجمللس التنفيــذي  يشـــــــــــر - 2 
ئي، وأ ا أســـــــــــــــاســـــــــــــــية للحفا  علر الطابع املتمدد األطراف الركيزة اليت يســـــــــــــــتند إلياا الربانمج اإلمنا هي

والشـــــــــامل لواليته ولقيامه بممله، ويشـــــــــجع يف هذا الصـــــــــدد الربانمج اإلمنائي علر موا ـــــــــلة تمبئة  وا ايد
سيما  املوارد، مع موا لة تمبئة موارد أخرى، لتلبية احتياجات  يع البلدان املستفيدة من الربامج، وال هذه

 مفاا؛أفقرها وأض
إ اء اآلاثر الســــــــــــلبية الخنفاض التمويل، ال ســــــــــــيما علر قدرة الربانمج  يعرب عن  لقه - 3 

اإلمنائي علر االضــــــــطالع ابألنشــــــــطة الربانجمية، وكفالة الفمالية يف التنمية، وتوفا اخلدمات االســــــــتشــــــــارية 
 التقنية للم اتب القطرية؛

ني الشـــفافية يف اســـت داا املوارد لتحقيق حاجة الربانمج اإلمنائي إىل موا ـــلة حتســـ يؤكد - 4 
إليــه أن يقــدا يف خططــه وتقــاريره املــاليــة  ويطلــبالنتــائج الربانجميــة وتمزيز الفمــاليــة وال فــاءة التنظيميتني، 

املســتقبل قدرا أكرب من التفا ــيل بشــأن طريقة تو يع واســت داا املوارد المادية )األســاســية(، فيما يتملق  يف
اليف املوظفني، والرتتيبات الربانجمية، وبنود امليزانية الربانجمية، ووظائف الرقابة، والفمالية جبملة أمور مناا ت 

 يف التنمية، وبند امليزانية امل صص لألنشطة  ات األغراض اخلا ة؛
ابلتقــدا الــذي أحر ه الربانمج اإلمنــائي يف مواءمــة الت ــاليف من خالل تنفيــذ  يســـــــــــل م - 5 

الت اليف، ويشا إىل ضرورة إحرا  الربانمج اإلمنائي ملزيد من التقدا ويشجع اجلاات اليت سياسة اسرتداد 
تقدا املســـا ات للربانمج علر التقيد جبوانب ســـياســـة اســـرتداد الت اليف اليت وافق علياا اجمللس التنفيذي 

 ؛2013/9يف القرار 
إىل الربانمج اإلمنــائي الــذي طلــب فيــه اجمللس التنفيــذي  2013/9إىل القرار  يشـــــــــــر - 6 

التو ــــية اجراء تمديالت علر ممدالت اســــرتداد الت اليف املقررة، حســــب االقتضــــاء، من أجل عرضــــاا 
، ويالحظ أن هــذه الممليــة قــد وخرت، ويطلـب 2016علر الــدورة الســـــــــــــــنويــة للمجلس التنفيــذي لمــاا 

للســـــــــ ان وهيئة األمم املتحدة للمرأة الربانمج اإلمنائي القياا، ابالشـــــــــرتاك مع  ـــــــــندو  األمم املتحدة  إىل
واليونيســــــيف،  وا ــــــلة املشــــــاورات مع الدول األعضــــــاء فيما يتملق بســــــياســــــة اســــــرتداد الت اليف وتقدمي 

https://undocs.org/ar/DP/2017/16
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مقرتحات قائمة علر األدلة لوضـع سـياسـات منسـقة السـرتداد الت اليف ألجل الربانمج اإلمنائي و ـندو  
لمرأة واليونيســــيف، مع إدخال تمديالت حســــب االقتضــــاء، األمم املتحدة للســــ ان وهيئة األمم املتحدة ل

 ؛2018لتنظر فياا اجملالس التنفيذية املمنية يف موعد ال يتجاو  انمقاد دوراهتا السنوية يف عاا 
، ويطلـــب إىل الربانمج اإلمنـــائي أن يراعي، لـــدى إعـــداد 2016/5إىل القرار  يشـــــــــــر - ٧ 

لدروس  ات الصـــــــــــــــلة املســـــــــــــــتفادة من امليزانية املت املة للفرتة ، ا2021-2018امليزانية املت املة للفرتة 
 ، فيما يتملق جبملة أمور مناا امليزنة القائمة علر النتائج؛2014-201٧

إىل الربانمج اإلمنائي أن يقدا تفا ــــيل عن  يع مصــــادر التمويل  ات الصــــلة،  يطلب - 8 
 ا، لدى وضع امليزانية املت املة املقبلة. ا يف  لا املوارد المادية، واملوارد األخرى قصد اإلعال
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  2017/12 
 تقييم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

 ،إن اجمللس التنفيذي 
 :(DP/2017/20)الوثيقة  201٦فيما يتعلق ابلتقرير السنوي عن التقييم لعام  
 ابملوجز وابلتقرير السنوي ال امل؛ حييط علما - 1 
إىل الربانمج اإلمنائي أن يماجل املســـــــائل اليت أثات يف التقرير الســـــــنوي ورد إدارة  يطلب - 2 

 الربانمج اإلمنائي بشأ ا؛
، ويطلــــب أن تبل  ميزانيــــة م تــــب التقييم 201٧علر امليزانيــــة املقرتحــــة لمــــاا  يوافق - 3 
ئة من ميزانية الربانمج اإلمنائي، علر النحو املنصوص عليه يف سياسة الربانمج اإلمنائي يف املا 0.2املستقل 

 ؛201٧يف جمال التقييم، ويوافق علر خطة عمل م تب التقييم املستقل لماا 
إىل الربانمج اإلمنـــائي موا ـــــــــــــــلـــة الناوض ابلتمـــاون وأعمـــال التقييم املشـــــــــــــــرتك  يطلــب - 4 

 خرى، وال سيما  ناديق األمم املتحدة وبراجماا؛كياانت األمم املتحدة األ مع
إدارة الربانمج اإلمنائي علر الممل مع م تب التقييم املســـــتقل ملوا ـــــلة جاوده  يشــــجع - 5 

الراميــة إىل تمزيز نوعيــة التقييمــات الالمركزيــة وعمليــاهتــا، واســـــــــــــــت ــداا التقييمــات كــأدوات للتملم وإلدارة 
 املمارف من أجل تمزيز الربامج يف املستقبل؛

( DP/2017/21الوثيقة ية للربانمج اإلمنائي )فيما يتعلق ابلتقييم املشـــــــرتك للفعالية املؤســـــــســـــــ 
 :(DP/2017/22الوثيقة اإلدارة عليه ) ورد

املســــــــــــتقل  ابلتقييم الذي كان مثرة اجلاود التماونية املشــــــــــــرتكة مل تب التقييم حييط علما - 6 
وم تب مراجمة احلســــــــــاابت والتحقيقات، و ا ورد فيه من اســــــــــتنتاجات وتو ــــــــــيات، وبرد إدارة الربانمج 

 اإلمنائي عليه؛

https://undocs.org/ar/DP/2017/20
https://undocs.org/ar/DP/2017/21
https://undocs.org/ar/DP/2017/22
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أن إدرامل نتائج ومؤشــــــــرات الفمالية وال فاءة التنظيمية يف اخلطة االســــــــرتاتيجية  يالحظ - ٧ 
ا يف الناوض ابلفمــــاليــــة وال فــــاءة واإلطــــار املت ــــامــــل للنتــــائج واملوارد كــــان مفيــــد 201٧-2014للفرتة 

 التنظيمية ويف إبال  اجمللس التنفيذي ابلتقدا ا ر  يف هذا الصدد؛
إىل الربانمج اإلمنائي أن ينفذ التو ـــــــــــــــيات الواردة يف التقييم، مع مراعاة نتائجه  يطلب - 8 

، 2021-2018 واســــتنتاجاته، وأن يســــت لص الدروس املســــتفادة عند وضــــع اخلطة االســــرتاتيجية للفرتة
، 2021-2018وأن يدرمل مؤشــــــرات نتائج الفمالية وال فاءة يف اخلطة واإلطار املت امل للنتائج واملوارد، 

 لضمان ر د وتقييم الربامج  ا فيه ال فاية، ال سيما علر املستوى القطري؛
اءة إىل الربانمج اإلمنائي أن يوا ـــــــــــــل جاوده الرامية إىل حتســـــــــــــني الفمالية وال ف يطلب - 9 

التنظيميتني من خاللت )أ( اســــــــــــــت داا نظرايت التغيا لدعم الربامج؛ وتمزيز اإلبال  املســــــــــــــتند إىل النتائج؛ 
وتمزيز التملم وإدارة املمارف؛ وتمزيز ثقافة التملم؛ وحتســني الشــفافية واملســاءلة علر  ــميد املنظمة ك ل علر 

يف املراكز وا طات اإلقليمية،  ا يف  لا استدامتاا  يع املستوايت؛ )ب( تقييم التوظيف والقدرات واملوارد 
 ؛املالية، من أجل تمظيم أثر منو مل الممل وإدارة املمارف بني مستوايت املقرات واألقاليم واألقطار

فيما يتعلق بتقييم اخلطة االســـرتاتيجية املقرر عرضـــاا على اجمللس التنفيذي يف دورته العادية  
 ،2017الثانية لعام 
إىل م تب التقييم املســــــتقل أن ي فل نشــــــر تقييم اخلطة االســــــرتاتيجية للربانمج  يطلب - 10 

يف الوقت املناســـــــــــــــب، ل ي ينظر فيه اجمللس  201٧-2014اإلمنائي وبرانجمه الماملي وبراجمه اإلقليمية، 
 ة اجلديدة؛، يف سيا  وضع اخلطة االسرتاتيجي201٧التنفيذي يف دورته المادية الثانية يف أيلول/سبتمرب 

إىل الربانمج اإلمنــــائي أن يت ــــذ منطلقــــا لــــه الــــدروس املســـــــــــــــتفــــادة من اخلطـــة  يطلـــب - 11 
، واســـــــــــــــتنتاجات وخال ـــــــــــــــات 201٧-2014االســـــــــــــــرتاتيجية احلالية واإلطار املت امل للنتائج واملوارد، 

وتو ــيات التقييمات  ات الصــلة، والتقييم املشــرتك للفمالية املؤســســية للربانمج اإلمنائي، عند وضــع اخلطة 
 .2021-2018اتيجية واإلطار املت امل للنتائج واملوارد، االسرت 
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  2017/13 
صــــندوق األمم املتحدة للمشــــاريع اإلنتاجية: التقرير الســــنوي املتكامل بشــــأن النتائج اليت حققاا   

 2017-201٤والتقرير التجميعي املتعلق ابإلطار االسرتاتيجي للفرتة  201٦ال ندوق عام 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
ـــائج اليت حققاـــا  ـــــــــــــــنـــدو  األمم املتحـــدة للمشـــــــــــــــــاريع اإلنتـــاجيـــة  حييط علمـــا - 1  ابلنت

 ؛2016 عاا
، 201٧-2014أن االســــــتمراض الرتاكمي لأطار االســــــرتاتيجي للصــــــندو ،  يالحظ - 2 

 يؤكد أداء الصندو  القوي املتوا ل علر أساس األهداف املرسومة؛
ثر السليب للنقص يف املوارد المادية علر الوجود القطري للصندو ، مع  لا األ يالحظ - 3 

 وعلر احليز االبت اري املتا  له، وعلر مرونة استثماراته الرأمسالية؛
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مليون دوالر يف الســـــــــــــــنـة  25ألن املوارد المــاديــة ال تزال دون هــدف  يعرب عن  لقه - 4 
ق أن عدد أقل البلدان منوا اليت يدعماا الصندو  قد املتفق عليه يف اإلطار االسرتاتيجي، ويالحظ مع القل

 يشاد مزيدا من التدهور نتيجة لذلا؛
 ابخلطوات املت ــــــذة إلعــــــداد اإلطــــــار االســـــــــــــــرتاتيجي املقبــــــل للصـــــــــــــــنــــــدو ، يرحــــب - 5 
بطريقة تشــــــــــاورية مع اجمللس؛ ويرحب بقياا الصــــــــــندو ، يف إطار هذه المملية، بوضــــــــــع  2018-2021

تائج املتوخاة مقابل املوارد املتاحة من أجل توضـــــــيح اخليارات اليت   ن أن تســـــــا ســـــــيناريوهات تتناول الن
 أعمال الصندو  ومنو مل التمويل الذي سيتبمه يف املستقبل؛

الدول األعضــــــــــاء القادرة علر املســــــــــا ة يف املوارد المادية للصــــــــــندو  إىل القياا  يدعو - 6 
 والر يف السنة من املوارد المادية؛مليون د 25بذلا،  ا ي فل ع نه من بلو  هدف 

ابملوقع االســرتاتيجي للصــندو  يف املشــاد احلا  لتمويل التنمية وابأل ية ال باة  يســل م - ٧ 
يف حتفيز توفا موارد إضــافية ألقل “ مرحلة امليل األخا”إلســاامات الصــندو  ابالبت ارات ومنا مل عويل 
ذه الغاية، علر موا ـــــــــــــلة تمظيم أثر أدواته املالية من خالل البلدان منوا، ويشـــــــــــــجع الصـــــــــــــندو ، حتقيقا هل

 االست داا الفمال للمنح والقروض والضماانت.
 201٧حزيران/يونيه  8

 
  2017/1٤ 
التقرير الســــنوي للمدير التنفيذي ل ــــندوق األمم املتحدة للســــكان: التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة   

 2017-201٤االسرتاتيجية، 
 

 ،التنفيذيإن اجمللس  
 DP/FPA/2017/4 (Part Iابلواثئق اليت يتألف مناا تقرير املدير التنفيذي  حييط علما - 1 

 (،  ا يف  لا املرفقات  ات الصلة املتاحة علر املوقع الشب ي للصندو ؛Part IIو  Part I/Add.1 و
ــــــــــــــــحر  يف تنفيذ أطر نتائج اخلطة االســرتاتيجية لصــندو   التقديريالحظ مع  - 2  التقدا املـ

 ؛201٧-2014األمم املتحدة للس ان للفرتة 
إىل الصــــــــــــــندو  أن أيخذ يف اعتباره النتائج واالســــــــــــــتنتاجات املســــــــــــــت لصــــــــــــــة  يطلب - 3 

 ملوارد للفرتةالــــدروس املســـــــــــــــتفــــادة من اخلطــــة االســـــــــــــــرتاتيجيــــة احلــــاليــــة واإلطــــار املت ــــامــــل للنتــــائج وا من
واختا ها منطلقا له واألخذ هبا، ونتائج واســـتنتاجات وتو ـــيات التقييمات  ات الصـــلة،  2014-201٧

عند وضـــــــــع  201٧-2014 ا يف  لا تقييم هي ل دعم تفميل اخلطة االســـــــــرتاتيجية للصـــــــــندو  للفرتة 
 ؛2021-2018اخلطة االسرتاتيجية واإلطار املت امل للنتائج واملوارد، 

إىل إدارة الصـــــــــــندو  أن تقدا شـــــــــــفواي مملومات مســـــــــــتوفاة إىل اجمللس التنفيذي  يطلب - 4 
، تقريرا عن تنفيذ 2018، وأن تقدا أيضـــــــــــــــا، يف دورته الســــــــــــــنوية لماا 201٧دورته المادية الثانية لماا  يف

 ؛201٧-2014التو يات السبع املنبثقة عن تقييم هي ل دعم تفميل اخلطة االسرتاتيجية للصندو  للفرتة 
اجلاود املبذولة بني الوكاالت ملواءمة مناجية وشــــــــــــــ ل بطاقة التقرير، ويطلب إىل  يدرك - 5 

 الصندو  أن يوا ل مشاوراته مع  ناديق وبرامج األمم املتحدة من أجل  ايدة االتسا  يف تقدمي التقارير؛
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ملسـتدامة، الصـندو  علر موا ـلة مواءمة هي ل نتائجه مع إطار أهداف التنمية ا حيث - 6 
ابلتنســــــــــــيق مع ســــــــــــائر  ــــــــــــناديق وبرامج األمم املتحدة، للمســــــــــــاعدة يف قياس األداء يف دعم تنفيذ خطة 

 ؛2030 عاا
إىل الصندو  أن يضمن تقاريره السنوية املقبلة حتليال ونظرة وملية أكثر تفصيال  يطلب - ٧ 

اون والتنســــــيق داخل منظومة بشــــــأن التحدايت والدروس املســــــتفادة حبســــــب جماالت النتائج، وبشــــــأن التم
 األمم املتحدة؛

الصــــندو  علر أن يضــــمن تقاريره الســــنوية املقبلة حتليال أكثر تفصــــيال للنتائج  يشـــجع - 8 
 اليت حتققت بفضل املوارد المادية )األساسية(؛

لآلاثر الســـــــــــــــلبيــــــة الخنفــــــاض التمويــــــل علر حتقيق نواتج اخلطــــــة  يعرب عن القلق - 9 
إىل الصــــندو ، يف هذا الصــــدد، أن يوا ــــل اســــت شــــاف احلوافز واآلليات ال فيلة  االســــرتاتيجية، ويطلب

بتشــــجيع البلدان املاحنة والبلدان األخرى اليت بوســــماا  ايدة مســــا اهتا يف املوارد المادية وإعطائاا األولوية 
االسرتاتيجية، علر القياا بذلا بغية تيسا التحول حنو موارد أخرى ت ون أقل تقييدا وتتماشر مع اخلطة 

وتوسيع قاعدة املاحنني واجتذاب مصادر جديدة للتمويل، بسبل مناا األخذ بناج جديدة يف تمبئة املوارد 
 وأبش ال جديدة من الدعم املقدا من مصادر متنوعة؛

  تلف التدابا الرامية لتحقيق ال فاءة اليت تنفذها إدارة الصـــــــــــــــندو ، وحيث  يرحب - 10 
 ادة من جاوده يف هذا الصدد؛الصندو  علر االستف

 
 :2021-2018فيما يتعلق بوضع امليزانية املتكاملة للفرتة  
حاجة الصـندو  إىل موا ـلة حتسـني الشـفافية يف اسـت داا املوارد لتحقيق النتائج  يؤكد - 11 

وتقاريره املالية يف الربانجمية وتمزيز الفمالية وال فاءة التنظيميتني، ويطلب إىل الصــندو  أن يقدا يف خططه 
 املستقبل قدرا أكرب من التفا يل بشأن طريقة تو يع واست داا املوارد المادية )األساسية(؛

ابلتقدا الذي أحر ه الصــــــندو  يف مواءمة الت اليف من خالل تنفيذ ســــــياســــــة  يســـــل م - 12 
اات اليت تقدا اســــــــرتداد الت اليف، ويشــــــــا إىل ضــــــــرورة إحرا  الصــــــــندو  ملزيد من التقدا، ويشــــــــجع اجل

املســـــــا ات للصـــــــندو  علر التقيد جبوانب ســـــــياســـــــة اســـــــرتداد الت اليف اليت وافق علياا اجمللس التنفيذي 
 ؛2013/9القرار  يف

الذي طلب فيه اجمللس التنفيذي إىل الصـــــــندو  التو ـــــــية  2013/9إىل القرار  يشــــــر - 13 
الدورة  ب االقتضاء، من أجل عرضاا علراجراء تمديالت علر ممدالت اسرتداد الت اليف املقررة، حس

الصــــــــــندو   ، ويالحظ أن هذه المملية قد وخرت، ويطلب إىل2016الســــــــــنوية للمجلس التنفيذي لماا 
القياا، ابالشـــــــرتاك مع الربانمج اإلمنائي واليونيســـــــيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة،  وا ـــــــلة املشـــــــاورات مع 

داد الت اليف وتقدمي مقرتحات قائمة علر األدلة لوضع سياسات الدول األعضاء فيما يتملق بسياسة اسرت 
منسقة السرتداد الت اليف ألجل الربانمج اإلمنائي والصندو  واليونيسيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة، مع 

يتجاو  موعد انمقاد  إدخال تمديالت حســــــب االقتضــــــاء، لتنظر فياا اجملالس التنفيذية املمنية يف موعد ال
 .2018ا السنوية لماا دوراهت
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  2017/15 
 تقييم صندوق األمم املتحدة للسكان  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
ابلتقرير احلا  املتملق بوظيفة التقييم يف  ــــــــــندو  األمم املتحدة للســــــــــ ان  حييط علما - 1 

(DP/FPA/2017/5؛) 
 )املرفق األول(؛ 201٧خبطة عمل م تب التقييم لماا  حييط علما أيضا - 2 
علر الدور الذي تؤديه وظيفة التقييم يف  ــندو  األمم املتحدة للســ ان  يعيد التأكيد - 3 

ألمم املتحدة ويؤكد أ ية دليل التقييم املستقل الرفيع اجلودة يف دعم اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة لصندو  ا
 ؛2030واإلسااا يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لماا  2021-2018للس ان للفرتة 

إدارة الصـــندو  علر الممل مع م تب التقييم ملوا ـــلة جاوده الرامية إىل تمزيز  يشــجع - 4 
املمارف من  ممدل تنفيذ التقييمات الالمركزية وتغطيتاا، وعلر است داا التقييمات كأدوات للتملم وإلدارة

 أجل تمزيز الربامج يف املستقبل؛
إىل الصــــــــندو  موا ــــــــلة الناوض ابلتماون وأعمال التقييم املشــــــــرتك مع كياانت  يطلب - 5 

 األمم املتحدة األخرى، وال سيما  ناديق األمم املتحدة وبراجماا؛
إىل م تب التقييم أن يقدا كل أربع سنوات تنقيحا لل طة احلالية للتقييم  يطلب أيضا - 6 

(، وأن يقرت  إدرامل الفرتة 2019-2018الذي جيرى كل أربع ســـــــــــــــنوات، مع الرتكيز علر الفرتة املتبقية )
 ؛2021-2018يف اخلطة ومواءمتاا مع اخلطة االسرتاتيجية للصندو  املرتقبة للفرتة  2020-2021

 .2018تقدمي تقرير عن حالة وظيفة التقييم يف الصندو  يف عاا  كذلك  يطلب - ٧ 
 201٧حزيران/يونيه  8

 
  2017/1٦ 
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 ســــــــــــا ات امل تب يف النتائج التشــــــــــــغيلية ل ل من احل ومات واألمم املتحدة  يعرتف - 1 

من خالل تقدمي خدمات الدعم اإلداري ب فاءة، وتوفا اخلربات التقنية  2016والشركاء اآلخرين يف عاا 
 املت صصة الفمالة، وتوسيع نطا  القدرة التنفيذية ألغراض التنمية املستدامة؛

إقامة الشـراكات من أجل يف تمزيز اإلم اانت الال مة لتيسـا دا ا ر  ابلتق حييط علما - 2 
 اجملاالت املشمولة بوالية امل تب؛إجراء االستثمارات  ات األثر االجتماعي يف 

امل تــب فيمــا حيققــه الشـــــــــــــــركــاء إســـــــــــــــاــامــات ابجلاود املبــذولــة لتمزيز اإلبال  عن  يقر - 3 
 املمايا املمرتف هبا؛اع أفضل املمارسات وتطبيق اتبنتائج مستدامة،  ا يف  لا  من
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، 201٧-2014ابلتقــدا ا ر  يف تنفيــذ خطــة امل تــب االســــــــــــــرتاتيجيــة للفرتة  يرحــب - 4 
عدلت خالل استمراض منتصف املدة، الذي يؤكد من جديد  الحية منو جاا الفريد لتسيا األعمال  كما

 ؛2030أجل دعم إجنا  الدول األعضاء خلطة عاا القائم علر الطلب ويضع أسسا قوية للم تب من 
ابلتقرير الســنوي للم تب عن تو ــيات وحدة التفتيش املشــرتكة وابلتقدا  يرحب أيضــا - 5 

 ال با ا ر  يف تنفيذ التو يات اليت هتم امل تب.
 201٧حزيران/يونيه  8

 
  2017/17 
املتحدة للســــــــكان، ومكتب األمم املتحدة تقارير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وصــــــــندوق األمم   

 خلدمات املشاريع عن املراجعة الداخلية للحساابت والتحقيقات
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
ابلتقدا الذي أحر ه برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، و ـــــــــــــــندو  األمم املتحدة  يرحب - 1 

اإلدارة املتملقة  راجمة احلساابت يف للس ان، وم تب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف مماجلة مسائل 
 ؛2016عاا 

اجلاود املبذولة لتنفيذ تو ــــــــــيات مراجمة احلســــــــــاابت اململقة الواردة يف التقارير  يالحظ - 2 
 السابقة، ويدعو إىل موا لة حتسينه؛

الذي أعرب اجمللس فيه عن قلقه إ اء مواطن الضمف اليت  2016/13إىل القرار يشر  - 3 
حنو مت رر كل من الربانمج اإلمنائي و ـــــــــــــــندو  الســـــــــــــــ ان فيما يتملق ادارة الربامج،  يشـــــــــــــــادها علر

، 2016واملشـــــــــرتايت، واحلوكمة واإلدارة املالية، ويالحظ أن حتدايت مماثلة قد أشـــــــــا إلياا يف تقارير عاا 
 ويشدد علر احلاجة امللحة إىل ت ثيف اجلاود ملماجلة هذه املسائل؛

الوارد يف اآلراء  2016لمــاا “ املرضـــــــــــــــي جزئيــا”بتقييم األداء  القلقحييط علمــا مع  - 4 
بشــــــأن أطر احلوكمة وإدارة امل اطر والرقابة للربانمج اإلمنائي و ــــــندو  الســــــ ان، وحيث الربانمج اإلمنائي 
و ـــــــندو  الســـــــ ان علر إعطاء األولوية للممل علر مماجلة النتائج والتو ـــــــيات املتملقة أبطر ا اخلا ـــــــة 

 كمة وإدارة امل اطر والرقابة؛ابحلو 
 :فيما يتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
 (؛DP/2017/26بتقرير املراجمة الداخلية للحساابت والتحقيقات ) حييط علما - 5 
 راجمة احلساابت والتقييم؛ابلتقرير السنوي للجنة االستشارية مل حييط علما مع التقدير - 6 
إىل اإلدارة أن توا ـــل تمزيز مااا الرقابة املضـــطلع هبا بواســـطة املراجمة الداخلية  يطلب - ٧ 

للحســـاابت والتحقيقات يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف  يع اجملاالت،  ا يف  لا املشـــرتايت وإدارة 
 الربامج واإلدارة املالية وال شف عن الغش؛
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ألن مواطن الضــــمف يف إدارة املشــــرتايت أ ــــبحت مســــألة تطر   يعرب عن ابلغ  لقه - 8 
بشــــــــــ ل مت رر يف تقارير مراجمة احلســــــــــاابت، ويتوقع أن يقوا الربانمج اإلمنائي بتصــــــــــحيح هذا الوضــــــــــع 

 حنو أمشل مع توخي بمد اسرتاتيجي أكرب؛ علر
ااا تمىن بزايدة ممدل اســــــــــــــرتداد انشــــــــــــــاء الربانمج اإلمنائي لفرقة عمل متمددة امل يرحب - 9 

 األ ول امل تلسة وبتحسني اسرتداد األموال، وحيث الربانمج اإلمنائي علر موا لة جاوده يف هذا الصدد؛
إىل اإلدارة أن تبل  اجمللس التنفيذي يف دورته الســـــــــــنوية بصـــــــــــفة منتظمة  ا جيد  يطلب - 10 

 لدياا من مملومات عن اسرتداد األ ول،  ا يف  لا اجتاهات االسرتداد؛
 :فيما يتعلق ب ندوق األمم املتحدة للسكان 
ت بتقرير م تب  ـــــندو  األمم املتحدة للســـــ ان خلدمات مراجمة احلســـــااب حييط علما - 11 

(، والرأي املتملق ب فاية DP/FPA/2017/6والتحقيق عن أنشـــــــــطة املراجمة الداخلية للحســـــــــاابت والتحقيق )
وفمالية إطار الصــــــــــــــندو  للحوكمة وإدارة امل اطر والرقابة، الصـــــــــــــــادر بناء علر نطا  األعمال املضــــــــــــــطلع 

ــــــة ملراجمــــــة احلســــــــــــــــــــاابت DP/FPA/2017/6/Add.1) هبــــــا ــــــة االســــــــــــــتشــــــــــــــــــــاري (، والتقرير الســــــــــــــنوي للجن
(DP/FPA/2017/6/Add.2( ورد اإلدارة ،)DP/FPA/2017/CRP.4يف هذا الشأن وردها علر هذا التقرير؛ ) 

عن دعمه املســـــــــتمر ملااا مراجمة احلســـــــــاابت والتحقيق يف الصـــــــــندو ، ولتوفا  يعرب - 12 
املوارد املالئمة وال افية لالضــــــــــــطالع هبا،  ا يف  لا عن طريق ملء  يع الشــــــــــــواغر يف م تب خدمات 

 قيق ابملوظفني األكفاء؛مراجمة احلساابت والتح
ما أعربت عنه اللجنة االســــــــتشــــــــارية ملراجمة احلســــــــاابت من قلق بشــــــــأن التأخا  يالحظ - 13 

 عملية مراجمة احلساابت، وحيث إدارة الصندو  علر تيسا عملية مراجمة احلساابت يف الوقت املناسب؛ يف
أنشـــــــــــــــطة مراجمة  شـــــــــــــــاركة م تب خدمات مراجمة احلســـــــــــــــاابت والتحقيق يف  ينوه - 14 

 احلساابت والتحقيق املشرتكة، ويدعم  لا؛
 :فيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
ابلتقرير الســـــــــــــــنوي لفريق املراجمـــة الـــداخليـــة للحســـــــــــــــــاابت والتحقيقـــات  حييط علمــا - 15 

 ، وبرد اإلدارة علر  لا التقرير؛2016 لماا
ابلتقدا ا ر  يف تنفيذ التو ــــــيات املنبثقة عن مراجمة احلســــــاابت،  ا فياا  حييط علما - 16 

 شارا؛ 18التو يات اليت مضر علر إ دارها أكثر من 
ابلرأي الصـــــــادر، بناء علر نطا  الممل املضـــــــطلع به، بشـــــــأن مدى كفاية  حييط علما - 1٧ 

 (؛2015/13ا لقرار اجمللس التنفيذي وفمالية إطار احلوكمة وإدارة امل اطر والرقابة يف امل تب )وفق
 2016ابلتقرير الســـــــــــنوي للجنة االســـــــــــتشـــــــــــارية ملراجمة احلســـــــــــاابت لماا  حييط علما - 18 

 (.2008/3٧لقرار اجمللس التنفيذي  )وفقا
 201٧حزيران/يونيه  8

 

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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  2017/18 
املتحدة للسكان  تقارير مكاتب األخال يات التابعة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمم  

 ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بتقارير م اتب األخالقيات التابمة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي و ـــــــــــــــندو   يرحب - 1 

 DP/FPA/2017/7و  DP/2017/27األمم املتحدة للســـــــــــ ان وم تب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــاريع )
 (؛DP/OPS/2017/4 و

الربانمج اإلمنائي و ندو  الس ان وم تب خدمات املشاريع علر موا لة توفا  حيث - 2 
 األخالقيات التابمة هلم لضمان ع ناا من االضطالع أبعماهلا بفمالية؛ املوارد ال افية مل اتب

الربانمج اإلمنائي و ـــــــــندو  الســـــــــ ان وم تب خدمات املشـــــــــاريع وم اتب  يشـــــــجع - 3 
األخالقيات التابمة هلم علر موا ـــــــــــــلة بذل اجلاود ل فالة اســـــــــــــتمرار جتســـــــــــــيد األخالقيات لقوة توجياية 

 هبا؛الممليات التجارية املضطلع  يف
 :فيما يتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
التقدا الذي حققه م تب األخالقيات التابع للربانمج اإلمنائي يف جمال تمزيز  يالحظ - 4 

 ثقافة األخالقيات يف الربانمج،  ا يف  لا التدريب والتوعية ابألخالقيات واحلماية من االنتقاا؛
جلميع التو ـــــــــــــــيات املفتوحة الســـــــــــــــابقة  2016التنفيذ الناجح يف عاا  يالحظ كذلك - 5 

الصــــــــادرة عن إدارة م تب األخالقيات التابع للربانمج اإلمنائي، والتحســــــــن الماا يف الردود علر األســــــــئلة 
 املتصلة ابألخالقيات يف أحدث استقصاء عاا للموظفني أجري يف الربانمج اإلمنائي؛

 :املتحدة للسكانفيما يتعلق ب ندوق األمم  

التقدا ا ر  يف عمل م تب األخالقيات التابع لصـــــــــــندو  الســـــــــــ ان، وحيي   يالحظ - 6 
 علما ابلتو يات اليت قدماا إىل اإلدارة.

 201٧حزيران/يونيه  8
  2017/19 
 2017عرض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
  ا يليت 201٧إىل أنه قاا خالل دورته السنوية لماا  يشر 

 
 1البند   
 املسائل التنظيمية  

 (؛DP/2017/L.2) 201٧أقر جدول األعمال ووافق علر خطة عمل دورته السنوية لماا 
 (؛DP/2017/13) 201٧وافق علر تقرير الدورة المادية األوىل لماا 

https://undocs.org/ar/DP/2017/27
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/7
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/4
https://undocs.org/ar/DP/2017/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2017/13
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 ؛201٧اعتمد خطة الممل املؤقتة للدورة المادية الثانية لماا 
ألجل النظر يف  201٧الذي قرر فيه عقد دورة اســــــتثنائية يف تشــــــرين الثاين/نوفمرب  201٧/9اختذ القرار 

 واعتماد ا؛ 2021-2018للربانمج اإلمنائي للفرتة  اخلطة االسرتاتيجية وامليزانية املت املة
 ت201٧وافـق علر اجلدول الزمنـي التا  للدورتني املتبقيتني للمجلس التنفيذي يف عاا 

 201٧أيلول/سبتمرب  11إىل  5 الدورة المادية الثانيةت 
 .201٧تشرين الثاين/نوفمرب   الدورة االستثنائيةت 

 
 م املتحدة اإلمنائياجلزء اخلاص بربانمج األم  
 2البند   
 التقرير السنوي ملديرة الربانمج  

بشــــأن االســــتمراض التجميمي لل طة االســــرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  201٧/10اختذ القرار 
 والتقرير السنوي ملديرة الربانمج. 2014-201٧

 
 3البند   
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  

-2014بشــــأن االســــتمراض التجميمي للميزانية املت املة للربانمج اإلمنائي للفرتة  201٧/11القرار  اختذ
201٧. 

 
 ٤البند   
 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي للفرتة   

( واإلطار DP/2017/CRP.2استمع إىل عروض وقدا تمليقات بشأن املسودة األوىل لل طة االسرتاتيجية )
 .2021-2018املت امل للنتائج واملوارد للفرتة 

 
 5البند   
 املساواة بني اجلنسني يف الربانمج اإلمنائي  

عاا  أحاط علما ابلتقرير الســـــــنوي بشـــــــأن تنفيذ اســـــــرتاتيجية الربانمج اإلمنائي للمســـــــاواة بني اجلنســـــــني يف
2016 (DP/2017/18.) 

 
 ٦البند   
 تقرير التنمية البشرية  

 أحاط علما ابململومات املست ملة عن املشاورات املتملقة بتقرير التنمية البشرية.
 

https://undocs.org/ar/DP/2017/CRP.2
https://undocs.org/ar/DP/2017/18
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 7البند   
 الربامج القطرية واملسائل املت لة هبا  

 (؛DP/DCP/CMR/3ت ال اماون )2014/٧التا  وفقا للقرار وافق علر الربانمج القطري 
وافقت علياما  أحاط علما أبول عديد ملدة سنة واحدة للربانجمني القطريني لليرباي وليسوتو اللذين سبق أن

 (؛DP/2017/19مديرة الربانمج )
 (.DP/2017/19وافق علر التمديد الثاين ملدة سنة واحدة للربانمج القطري لبوروندي )

 
 8البند   
 التقييم  

للفمالية املؤسسية ، والتقييم املشرتك 2016بشأن التقرير السنوي عن التقييم لماا  201٧/12اختذ القرار 
 للربانمج اإلمنائي ورد اإلدارة.

 
 9البند   
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

 2016املتملق ابلتقرير السنوي املت امل بشأن النتائج اليت حققاا الصندو  عاا  201٧/13اختذ القرار 
 .201٧-2014والتقرير التجميمي املتملق ابإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

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

املتملق ابلتقرير السنوي للمدير التنفيذي لصندو  األمم املتحدة للس انت التقدا  201٧/14اختذ القرار 
 .201٧-2014، ا ر  يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية

 
 11البند   
 تقييم صندوق األمم املتحدة للسكان  

 بشأن تقييم  ندو  األمم املتحدة للس ان. 201٧/15اختذ القرار 
 

 12البند   
 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية ل ندوق األمم املتحدة للسكان،   

 2021-2018السـ ان، اسـتمع إىل عروض وقدا تمليقات بشـأن مشـروع اخلطة االسـرتاتيجية لصـندو  
(DP/FPA/2017/CRP.6.واملرفقات  ات الصلة ) 
 

https://undocs.org/ar/DP/DCP/CMR/3
https://undocs.org/ar/DP/2017/19
https://undocs.org/ar/DP/2017/19
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/CRP.6
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 13البند   
 الربامج القطرية ل ندوق األمم املتحدة للسكان واملسائل املت لة هبا  

لــلــ ــــــــامــاون ، عــلــر بــرانمــج  ــــــــــــــــنــــــــدو  الســــــــــــــــ ــــــــان الــقــطــري 2014/٧وافــق، بــنــــــــاء عــلــر الــقــرار 
(DP/FPA/CPD/CMR/7؛) 

 (.DP/FPA/2017/8أحاط علما ابلتمديد األول ملدة سنة واحدة للربانمج القطري لني اراغوا )
 

 خلدمات املشاريعاجلزء اخلاص مبكتب األمم املتحدة   
 1٤البند   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 بشأن التقرير السنوي للمديرة التنفيذية. 201٧/16اختذ القرار 
 

 اجلزء املشرتك  
 15البند   
 مراجعة احلساابت والر ابة الداخليتان  

و ــــــــــندو  األمم املتحدة للســــــــــ ان بشــــــــــأن تقارير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  201٧/1٧اختذ القرار 
 وم تب األمم املتحدة خلدمات املشاريع عن املراجمة الداخلية للحساابت والتحقيقات.

 
 1٦البند   
تقارير مكاتب األخال يات التابعة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمم املتحدة للسكان   

 ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
بشـــــــــــــــــأن تقـــارير م ـــاتـــب األخالقيـــات التـــابمـــة لربانمج األمم املتحـــدة اإلمنـــائي،  201٧/18القرار اختـــذ 

 و ندو  األمم املتحدة الس ان، وم تب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.
 وعقد أيضا جلسات اإلحاطة واملشاورات غا الرمسية واملناسبات اخلا ة التاليةت

 
 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

، 201٧-2014إحاطة بشأن النتائج واالستنتاجات األولية لتقييم اخلطة االسرتاتيجية للربانمج اإلمنائي، 
 والربامج الماملية واإلقليمية، ورد اإلدارة األو ؛

إحاطة بشـــــــــــــــأن النتائج األولية لتقييم نتائج اإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي لربانمج متطوعي األمم املتحدة للفرتة 
 ؛2021-2018طار االسرتاتيجي ملتطوعي األمم املتحدة، ، واإل2014-201٧

 ؛2021-2018إحاطة بشأن اإلطار االسرتاتيجي لصندو  األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، 
 ؛2021-2018مشاورات غا رمسية بشأن امليزانية املت املة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي، 

 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/CMR/7
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 لراحل الدكتور ابابتوندي أوسوتيمياني، املدير التنفيذي لصندو  األمم املتحدة للس ان؛وبني ا

 .2021-2018مشاورات غا رمسية بشأن امليزانية املت املة لصندو  األمم املتحدة للس ان، 
 201٧حزيران/يونيه  8

  2017/20 
 ائياحلوار املتعلق ابلتمويل املنظَّم لربانمج األمم املتحدة اإلمن  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 DP/2017/30) 2016ابالســـــــــــــــتمراض الســـــــــــــــنوي للحـــالـــة املـــاليـــة لمـــاا  حييط علمـــا - 1 

بتمويــل املوارد المــاديــة لربانمج األمم املتحــدة ( وابلتقرير املتملق حبــالــة االلتزامــات DP/2017/30/Add.1 و
 (؛ DP/2017/31وما بمده ) 201٧اإلمنائي والصناديق والربامج املرتبطة به لماا 

تشــــ ل الركيزة اليت يســــتند أن املوارد المادية، بســــبب طبيمتاا غا املقيَّدة،  علر يشـــد د - 2 
ضـــرورية للحفا  علر الطابع املتمدد األطراف وا ايد والشـــامل لواليته ولقيامه  لياا الربانمج اإلمنائي وأ اإ

بممله، ويؤكد من جديد يف هذا الصدد ضرورة أن يممل الربانمج، بصفة مستمرة، علر تصحيح االختالل 
الســــــتمرار يف تمبئة موارد أخرى لتلبية بني املوارد األســــــاســــــية/المادية واملوارد غا األســــــاســــــية/األخرى، مع ا

 احتياجات  يع البلدان املستفيدة من الربامج، وخبا ة أكثرها فقراً وأشدها ضمفاً؛
إىل الربانمج اإلمنائي حتســني مســتوى احلوارات املتملقة ابلتمويل املنظتم اليت تمقد يطلب  - 3 

يف هذا الصــدد، تقدمي مقرت  إىل اجمللس يف  ، ويطلب إىل الربانمج،201٧/11مســتقبال، عشــيا مع القرار 
بشــــــــأن ال يفية اليت يمتزا هبا اســــــــت داا تلا احلوارات  2018موعد ال يتجاو  الدورة المادية الثانية لماا 

كأداة لتحســـــني نوعية التمويل وشـــــفافيته وللمواءمة بشـــــ ل أفضـــــل بني املوارد ونتائج اخلطة االســـــرتاتيجية 
 ؛ 2021-2018للفرتة 

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أن يقدا إىل اجمللس، ألغراض احلوارات املتملقة يشـــــــــجع  - 4 
ابلتمويل املنظم،  ة عامة عن الثغرات التمويلية وحتليال ألثرها علر تنفيذ اخلطة االســــــرتاتيجية، مع وضــــــع 

 كل من املوارد المادية واملوارد األخرى يف احلسبان؛ 
الدول األعضــــــــــاء علر موا ــــــــــلة حوارها مع الربانمج اإلمنائي بشــــــــــأن أ ية املوارد حيث  - 5 

المادية واملوارد األخرى املرنة، ألن الطابع التقييدي للموارد امل صـــــــــــــصـــــــــــــة   ن أن حيد من قدرة الربانمج 
 اإلمنائي علر حتقيق النتائج االسرتاتيجية اليت ينشدها؛ 

ؤ ابلتمويل واالســـــــــــــــت داا الفمال للموارد املماود هبا إىل إىل أ ية إم انية التنبيشـــــــــــر  - 6 
 الربانمج اإلمنائي؛

البلدان املاحنة والبلدان األخرى اليت بوسماا االستمرار يف تقدمي املسا ات مليزانية حيث  - ٧ 
سااا علر برانمج األمم املتحدة اإلمنائي األساسية/المادية، و ايدهتا بقدر كبا  ا يتماشر مع قدراهتا، واإل
 أساس متمدد السنوات بطريقة مستمرة وحسنة التوقيت و  ن التنبؤ هبا، علر القياا بذلا؛ 

https://undocs.org/ar/DP/2017/30
https://undocs.org/ar/DP/2017/30/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2017/31
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 البلدان اليت ا تسام يف املوارد المادية يف املاضي علر أن تنظر يف القياا بذلا؛ يشجع  - 8 
فيدة من إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي موا ـــــــــــــــلة احلوار مع البلدان املســـــــــــــــت يطلب - 9 

 مسا اهتا يف ت اليف امل اتب ا لية احل ومية؛  الربامج بشأن سداد
الربانمج اإلمنـــائي علر النظر يف أ يـــة  ايدة ال فـــاءة والفمـــاليـــة يف إطـــار احلوار  حيـــث - 10 

 امج؛ دون التأثا سلبا علر تنفيذ الرب  2021-2018املتملق ابخلطة االسرتاتيجية وامليزانية املت املة للفرتة 
الربانمج اإلمنائي علر أداء دور اســـــتباقي من خالل التوا ـــــل بشـــــ ل مباشـــــر مع حيث  - 11 

الدول األعضــــــــاء وغاها من شــــــــركاء التمويل يف إطار احلوارات االســــــــرتاتيجية املتملقة ابلتمويل، يف احرتاا 
كات الماملية، هبدف املتملق ابلشــــرا  2016شــــباط/فرباير  23املؤرخ  ٧0/224كامل ملقرر اجلممية المامة 

تنويع املصـــادر ا تملة للتمويل، وال ســـيما التمويل األســـاســـي،  ا يتماشـــر مع املبادة األســـاســـية ملنظومة 
املتملق  2016كانون األول/ديســـــــــــــــمرب   21املؤرخ  ٧1/243 األمم املتحدة اإلمنائية وقرار اجلممية المامة

ســــة األنشــــطة التنفيذية اليت تضــــطلع هبا منظومة ابالســــتمراض الشــــامل الذي جيري كل أربع ســــنوات لســــيا
 األمم املتحدة من أجل التنمية، مع االحرتاا التاا لألولوايت الوطنية للبلدان املستفيدة من الربامج؛

األثر الســـــــــــــــليب لتقلبــات المملــة علر املوارد المــاديــة واملوارد األخرى، ويرحــب يالحظ  - 12 
ابجلاود املبذولة إلدارة تقلبات أســـــمار الصـــــرف من خالل التحوط، وحيث الربانمج اإلمنائي علر موا ـــــلة 

 تطوير الطريقة اليت يواجه هبا تقلبات المملة؛ 
ون مع  ــــــــــــــندو  األمم املتحدة للســــــــــــــ ان الربانمج اإلمنائي علر القياا، ابلتمايشــــــــــجع  - 13 

واليونيســيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة، اجياد وســائل فمالة وعمليتة للمواءمة بني النظم اإلدارية واملالية من أجل 
 تيسا الربجمة املشرتكة والتنفيذ املشرتك، وتقدمي مملومات عن التقدا ا ر  يف هذا الصدد إىل اجمللس التنفيذي. 

 201٧لول/سبتمرب أي 11
 

  2017/21 
، 2017-201٤تقييم اخلطة االســــــــرتاتيجية للربانمج اإلمنائي وبرانجمه العاملي وبراجمه اإل ليمية للفرتة   

 ورد اإلدارة
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
المــــاملي وبراجمـــه  بتقييم اخلطــــة االســـــــــــــــرتاتيجيــــة للربانمج اإلمنــــائي وبرانجمــــه حييط علمـــا - 1 
 (؛DP/2017/33(، ورد اإلدارة عليه )DP/2017/32) 201٧-2014للفرتة اإلقليمية، 
إىل م تب التقييم املســتقل أن ي فل يف التقييمات املقبلة لل ط  االســرتاتيجية يطلب  - 2 

ل ايف من التغطية الشاملة جلميع جوانب والية الربانمج اإلمنائي، مع الرتكيز بوجه خاص علر توافر القدر ا
 ؛ 2016/1٧عمل الربانمج اإلمنائي يف جمال احلد من الفقر، علر النحو املنصوص عليه يف القرار 

علر أن األهداف المامة للربانمج اإلمنائي ينبغي أن تظل متســـــــــــــقة مع ميثا  يشــــــــــدد  - 3 
املتملق  2016كــــــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   21املؤرخ  ٧1/243م املتحــــــدة وقرار اجلمميــــــة المــــــامــــــة األم

ابالســــتمراض الشــــامل الذي جيري كل أربع ســــنوات لســــياســــة األنشــــطة التنفيذية اليت تضــــطلع هبا منظومة 

https://undocs.org/ar/DP/2017/32
https://undocs.org/ar/DP/2017/33
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املساعدة يف التمامل مع األولوايت واالحتياجات اإلمنائية الوطنية  األمم املتحدة من أجل التنمية، من أجل
 والوفاء هبا؛ 
، أيخذ يف االعتبار، حســــــــــــــب االقتضــــــــــــــاء إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أنيطلب  - 4 

 من  يع التقييمات  ات الصـــــــــــــــلة لدى وضـــــــــــــــع اخلطة االســـــــــــــــرتاتيجية املقبلة للفرتة التو ـــــــــــــــيات املنبثقة
 الربانمج الماملي والربامج اإلقليمية  ات الصلة؛و  2018-2021

لة تمزيز اجلاود الرامية إىل هتيئة بيئة ترحب يطلب  - 5  إىل قيادة الربانمج اإلمنائي موا ـــــــــــــــ
ابلتف ا النقدي والتملم املســــــتمر يف إطار املنظمة، من أجل حتســــــني النتائج والفمالية املؤســــــســــــية، وإحرا  

 نة القائمة علر النتائج وتقدير القيمة اليت توفرها الربامج مقابل املال؛ تقدا كبا  وب الممل ابمليز 
إىل م تب التقييم املســـــــــــــــتقل التابع للربانمج اإلمنائي أن يقدا يف الدورة المادية يطلب  - 6 
خطة تقييم جديدة متمددة الســنوات تشــمل تقييما شــامال لل طة االســرتاتيجية املقبلة  2018األوىل لماا 

 للربانمج اإلمنائي، جيري تنفيذه عند اختتاا اخلطة االسرتاتيجية يف غضون أربع سنوات. 
 201٧لول/سبتمرب أي 11

 
  2017/22 
 استعراض االحتياطي التشغيلي ل ندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
الصـــــادر عن جملس اإلدارة )املســـــمر اآلن اجمللس التنفيذي(  ٧9/21إىل القرار يشــــر  - 1 

 تشغيلي؛الذي اعتمدت فيه املناجية احلالية لتحديد مستوى االحتياطي ال
لالحتياطي التشــــغيلي للصــــندو ، املســــتند إىل  ابالســــتمراض اإلداري احلا  حييط علما - 2 

التحليل املســـــتقل الذي أجري لتقييم املناجيات البديلة حلســـــاب االحتياطي التشـــــغيلي للصـــــندو ، ســـــواء 
 فيما خيص املوارد المادية أو املوارد األخرى؛ 

علر الصــــــــيغة اليت أو ــــــــت هبا إدارة الصــــــــندو  حلســــــــاب مســــــــتوى االحتياطي يوافق  - 3 
 التشغيلي للموارد المادية واملوارد األخرى؛ 

إدرامل النتائج الناشئة عن املناجية املنقحة يف ميزانية الصندو  املت املة وبياانته يطلب  - 4 
 .201٧املالية اعتباراً من عاا 

 201٧أيلول/سبتمرب  11
 

  2017/23 
 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية ل ندوق األمم املتحدة للسكان، للفرتة   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
ابلمملية الشـفافة والتشـاورية اليت اضـطلع هبا  ـندو  األمم املتحدة للسـ ان يف  يرحب - 1 

 (؛DP/FPA/2017/9) 2021-2018وضع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/9
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ة مع ابجلاود اليت بذهلا  ـــندو  األمم املتحدة للســـ ان ملواءمة خطته االســـرتاتيجي ينوه - 2 
، ومع قرار اجلمميــة المـامـة 2030املتملق خبطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة لمــاا  ٧0/1قرار اجلمميــة المــامــة رقم 

رى كل أربع ســــــنوات لســــــياســــــة األنشـــــطة  ٧1/243 املتملق ابالســــــتمراض الشــــــامل للســــــياســــــات الذي جي 
 التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛ 

(، DP/FPA/2017/9) 2021-2018اخلطة االســـــــــــــرتاتيجية للصـــــــــــــندو ، للفرتة  يقر - 3 
  رفقاهتا وابلفصل املشرتك، رهنا أبح اا هذا القرار؛ حيي  علماو

إىل  ــــــندو  األمم املتحدة للســــــ ان، يف حال إدخال تمديالت علر الفصــــــل  يطلب - 4 
ليونيســيف، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، بمد إقراره املشــرتك، أن يوائمه مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وا

 يشـــجعمن اجمللس التنفيذي ل ل مناا، وأن يميد تقد ه إىل اجمللس التنفيذي للصـــندو  من أجل إقراره، و
الصـــــــندو  علر تقدمي تفا ـــــــيل عن تنفيذه، يف تقاريره الســـــــنوية، وعند االقتضـــــــاء، يف االجتماع املشـــــــرتك 

مج األمم املتحدة اإلمنائي/ ــــــندو  األمم املتحدة للســــــ ان/م تب األمم املتحدة للمجالس التنفيذية لربان
 خلدمات املشاريع واليونيسيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األغذية الماملي؛

إىل  ـــــــندو  األمم املتحدة للســـــــ ان تقدمي خطوط األســـــــاس والغاايت  يطلب أيضـــــا - 5 
 ؛2018( يف جلسة اجمللس التنفيذي المادية األوىل لماا 1د )املرفق لأطار املت امل للنتائج واملوار 

إىل الصندو  تنفيذ خطته االسرتاتيجية ومرفقاهتا والفصل املشرتك، وفقا  يطلب كذلك - 6 
لربانمج عمل املؤعر الدو  للســــــ ان والتنمية، وإعالن ومناامل عمل بيجني والواثئق اخلتامية الصــــــادرة عن 

مية عمليات اســـتمراضـــاا، علر أن حيي  علما يف الوقت نفســـه ابلواثئق اخلتامية ملؤعرات االســـتمراض اإلقلي
املمنية ابلســـــــ ان والتنمية، ومع التشـــــــديد علر أن تلا الواثئق اخلتامية توفر إرشـــــــادات يف جمال الســـــــ ان 

ختص كـل منطقـة من املنـاطق اليت اعتمـدت الوثيقـة اخلتـاميـة املمنيـة، وكـذلا  2014والتنميـة ملـا بمـد عـاا 
و وافقتـه، مع مراعـاة خمتلف ، ابالتفـا  مع البلـد املضـــــــــــــــيف 2030وفقـا خلطـة التنميـة املســـــــــــــــتـدامـة لمـاا 

املتا   جمال احلركةالتشـــــــــــــــريمات الوطنية واخللفيات الثقافية، والقدرات ومســـــــــــــــتوايت التنمية، ومع احرتاا 
، لواضـــــــــمي الســـــــــياســـــــــات الوطنية، واحلفا  علر االتســـــــــا  مع القواعد وااللتزامات الدولية  ات الصـــــــــلة

 ؛عامليا يتماشر مع حقو  اإلنسان الدولية املمرتف هبا و ا
إىل الصــــــندو  أن يقدا يف التقرير الســــــنوي للمدير التنفيذي بياان ابلتقدا ا ر   يطلب - ٧ 

إىل الصندو  أن يقدا إىل  يطلب أيضا، و 2021-2018يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للصندو ، للفرتة 
الســـــــــرتاتيجية للفرتة اســـــــــتمراضـــــــــا ملنتصـــــــــف املدة خلطته ا 2020اجمللس التنفيذي يف دورته الســـــــــنوية لماا 

، ومرفقاهتا والفصــل املشــرتك، آخذا يف االعتبار قرارات الدول األعضــاء بشــأن املقرتحات 2018-2021
 .٧1/243 املقدمة من األمني الماا استجابة لقرار اجلممية المامة
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  2017/2٤ 
 2021-2018امليزانية املتكاملة ل ندوق األمم املتحدة للسكان، للفرتة   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
(، DP/FPA/2017/10) 2021-2018ابمليزانية املت املة للصـــــــــــــندو ، للفرتة  يرحب - 1 

مــــــــة ابالقرتان مع اســـــــــــــــتمراض اخلطــــــــة اال  2021-2018ســـــــــــــــرتاتيجيــــــــة للصـــــــــــــــنــــــــدو ، للفرتة املقــــــــدَّ
(DP/FPA/2017/9؛) 

، اســتنادا إىل نتائج 2021-2018إىل الصــندو  تنقيح ميزانيته املت املة، للفرتة  يطلب - 2 
اســــتمراض املوارد الشــــامل، من أجل  ايدة ال فاءة وحتســــني التوا ن بني امليزانية املؤســــســــية والربامج، يف ضــــوء 

 ؛2018ية الثانية لماا االخنفاض ال لي يف املوارد املتوقمة، علر أن تقدا امليزانية املنقحة يف الدورة الماد
إىل الصــــــــــندو  أن يتبع  جا اســــــــــرتاتيجيا يف موا ــــــــــلة حتديد املزيد من  يطلب أيضـــــــا - 3 

الوفورات وتدابا ال فاءة، ضــــــــــــــماان الســــــــــــــتمرار الوظائف اليت تســــــــــــــام يف حتقيق النواتج املتملقة ابلفمالية 
 ؛2021-2018وال فاءة التنظيمية يف إطار اخلطة االسرتاتيجية، للفرتة 

ابلناوض ابلرتكيز علر النتــــائج واالرتقــــاء ابلرواب  القــــائمــــة مع نتــــائج اخلطــــة  يرحـــب - 4 
 االسرتاتيجية واملناجيتة والمرض املتسقني،  ا يشمل تصنيف الت اليف وإسنادها واسرتدادها؛ 

ابلنتــائج وابالحتيــاجــات من املوارد اليت تشـــــــــــــــتمــل علياــا تقــديرات امليزانيــة  حييط علمـا   - 5 
،  ا يف  لا الصــــالت اليت ترب  بني النتائج واملوارد، حســــبما 2021-2018املت املة للصــــندو  للفرتة 

  ؛DP/FPA/2017/10يرد يف الوثيقة 
بمرض األنشـــــــــــــــطــــة والت ــــاليف املرتبطــــة هبــــا الوارد يف الوثيقــــة  علمـــا  أيضــــــــــــــا  حييط  - 6 

DP/FPA/2017/10 املتملق  1، وارجاء وضـــــــــــــــع خطة رأمسال املباين، علر النحو املبني يف اجلدول املنقح
دتا، 2021-2018خبــطــــــــة املــوارد املــتــ ــــــــامــلــــــــة، لــلــفــرتة   201٧أيــلــول/ســــــــــــــــبــتــمــرب  6يف  الــــــــذي قــــــــ 

[DP/FPA/2017/10/Corr.1؛]  
ســية للفرتة  يوافق - ٧  ،  بل  2021-2018علر املوارد اإل الية اليت عثتل تقديرات امليزانية املؤســت

مليون دوالر الســـــرتداد الت اليف  146.8ذه التقديرات تشـــــمل مبل  أن ه يالحظماليني دوالر، و ٧08.4قدره 
 أنه ينبغي إسناد أي موارد إضافية يتم حشدها إىل الربامج؛  ويالحظ كذلك ،غا املباشرة من املوارد األخرى

مليون دوالر من املوارد المادية املتوقمة، كحد أقصــــــر،  153.9بت صــــــيص مبل   أيذن - 8 
، ويشـــــا إىل أن هذا املبل  ال   ن جتاو ه دون موافقة 2021-2018للمبادرات الماملية واإلقليمية للفرتة 

واألموال  إىل الصـــــــــــــــندو  أن يقدا تقريراً عن تنفيذ املبادرات الماملية واإلقليمية يطلبواجمللس التنفيذي، 
 املنفقة علياا يف مرفق للتقرير السنوي للمدير التنفيذي؛ 

ماليني  5علر مبل  ســــنوي قيمته  يوافقو، 2015/3قرار اجمللس التنفيذي  إىل يشـــر - 9 
اإل ن املمنو   ويؤكد جمددا  دوالر من املوارد المادية لصــــــندو  الطوارة واحتياطي االســــــتجابة اإلنســــــانية، 

مليون دوالر عن احلد  2للصـــــــــــــــندو  بزايدة  ـــــــــــــــندو  الطوارة  بل  ال تتجاو  قيمته  للمدير التنفيذي
 األقصر يف أي سنٍة من السنوات إ ا تطلتب  لا عدد حاالت الطوارة ونطاقاا؛ 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/10
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/10؛
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/10
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/10/Corr.1%5d؛
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، 2008/6االقرتا  املقدا من املدير التنفيذي، علر نســـــــــــــــق ما جاء يف القرارات  يقر - 10 
تســــمح  2021-2018ح  ــــالحيات اســــتثنائية خالل الفرتة من يقرر، و2013/32 ، و2012/13 و

ماليني دوالر، شريطة است دامه يف  5.4يف إطار املوارد المادية ااتحة مبل  إضايف للتدابا األمنية أقصاه 
الوالايت األمنية اجلديدة والناشئة، حسب التمريف الوارد يف توجياات إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة 

إىل الصندو  أن يقدا إىل اجمللس التنفيذي تقريرا بشأن است داا تلا األموال يف سيا   يطلبواألمن، و
 استمراضه اإلحصائي واملا  السنوي.
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  2017/25 
 احلوار املتعلق ابلتمويل املنظم ل ندوق األمم املتحدة للسكان  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
ابلتقرير الصادر بشأن مسا ات الدول األعضاء وآخرين يف  ندو  األمم  حييط علما   - 1 

 (؛ DP/FPA/2017/11واألعواا الالحقة ) 201٧املتحدة للس ان وتوقمات اإليرادات لماا 
ا  ـــــــــــــــنـــدو  األمم املتحـــدة علر أن املوارد المـــاديـــة هي الركيزة اليت يقوا علياـــ يؤكـــد - 2 

ولقيامه بممله،  الطابع املتمدد األطراف وا ايد والشـــــــــامل لواليتهللســـــــــ ان، وأ ا ضـــــــــرورية للحفا  علر 
ويشـــــــجع الصـــــــندو ع علر موا ـــــــلة تمبئة هذه املوارد ابملوا اة مع عمله علر حشـــــــد موارد ت ميلية لتمويل 

 الصناديق والربامج املواضيمية؛ 
إىل  ـــندو  األمم املتحدة للســـ ان حتســـني مســـتوى احلوارات املتملقة ابلتمويل  يطلب - 3 

إىل الصندو ، يف هذا الصدد، تقدمي مقرت  إىل اجمللس يف موعد أيضا  يطلبواملنظتم اليت تمقد مستقبال، 
ت كأداة بشـــــــــأن ال يفية اليت يمتزا هبا اســـــــــت داا تلا احلوارا 2018ال يتجاو  الدورة المادية الثانية لماا 

لتحســــــني نوعية التمويل وشــــــفافيته وللمواءمة بشــــــ ل أفضــــــل بني املوارد ونتائج اخلطة االســــــرتاتيجية للفرتة 
 ؛2018-2021

 ــــندو  األمم املتحدة للســــ ان علر أن يقدا إىل اجمللس، ألغراض احلوارات  يشـــجع - 4 
ألثرها علر تنفيذ اخلطة االســــرتاتيجية، مع املتملقة ابلتمويل املنظم،  ة عامة عن الثغرات التمويلية وحتليال 

 وضع كل من املوارد المادية واملوارد األخرى يف احلسبان؛
 يع الدول األعضـــــاء علر  ايدة مســـــا اهتا يف املوارد المادية، ألســـــباب ليس  يشــــجع - 5 

البلدان  أيضـــاأقلاا ضـــمان قدرة الصـــندو  علر ســـد الفجوة احلرجة احلالية يف املوارد األســـاســـية، ويشـــجع 
القادرة علر تقدمي مسا ات خالل النصف األول من الماا، وعلر إ دار تمادات متمددة السنوات من 

 أجل ضمان فمالية الربامج، علر أن تفمل  لا؛ 
ح ومات  يع البلدان املســـــــــــتفيدة من الربامج علر توســـــــــــيع نطا   يشـــــــــجع أيضـــــــــا - 6 

 ا؛ مسا اهتا يف الربامج اليت تنفذ يف بلدا 
إىل الصــــندو  موا ــــلة اســــت شــــاف احلوافز واآلليات ال فيلة بتشــــجيع البلدان  يطلب - ٧ 

املاحنة والدول األعضـــــــــاء اليت بوســـــــــماا  ايدة مســـــــــا اهتا يف املوارد المادية، وإعطائاا األولوية، علر القياا 
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ل ابلنتائج، وتيســـــــا بذلا، بطر  من بيناا موا ـــــــلة الناوض ابلشـــــــفافية يف اســـــــت داا املوارد ورب  التموي
التحول حنو موارد أخرى ت ون أقل تقييدا وتتماشــــــــــر مع اخلطة االســــــــــرتاتيجية، وتوســــــــــيع قاعدة املاحنني، 
واجتذاب مصــادر جديدة للتمويل، بســبل مناا األخذ بن اج جديدة يف تمبئة املوارد وأبشــ ال جديدة من 

 الدعم املقدا من مصادر متنوعة؛ 
إىل الصــــــندو  أن يوا ــــــل وضــــــع مقرتحات لتوفا عويل مســــــتداا   ن  يطلب كذلك - 8 

التنبؤ به لل طة االســــــرتاتيجية، وأن يتوا ــــــل بشــــــ ل منتظم مع اجمللس التنفيذي بشــــــأن املســــــائل املتملقة 
 ابلتمويل علر مدار السنة؛

ال عن أن الصندو  حيتامل إىل مؤا رة سياسية قوية وإىل مزيد من الدعم املا ، فض يؤكد - 9 
املوارد المادية اليت   ن التنبؤ هبا، ليتم ن من حتســـــــــــــــني مســـــــــــــــاعدته للبلدان يف إدمامل خطة عمل املؤعر 
الدو  للســــ ان والتنمية بصــــورة كلية يف االســــرتاتيجيات واألطر اإلمنائية الوطنية وحتقيق األهداف اإلمنائية 

 ؛2030التنمية املستدامة لماا  املتفق علياا دوليا، ومن دعم البلدان يف الدفع قدما خبطة
األثر الســـــــــــــــليب لتقلبــات المملــة علر كــل من املوارد المــاديــة واملوارد األخرى،  يالحظ - 10 

ويرحب ابجلاود املبذولة إلدارة تقلبات أســمار الصــرف من خالل التحوط، وحيث الصــندو  علر موا ــلة 
 تطوير الطريقة اليت يواجه هبا تقلبات المملة؛

الصـــــندو  علر القياا، ابلتماون مع الربانمج اإلمنائي واليونيســـــيف وهيئة األمم  يشــــجع - 11 
املتحدة للمرأة، اجياد وســــــــــــائل فمالة وعمليتة للمواءمة بني النظم اإلدارية واملالية، من أجل تيســــــــــــا الربجمة 

 لس التنفيذي.املشرتكة والتنفيذ املشرتك، وتقدمي مملومات عن التقدا ا ر  يف هذا الصدد إىل اجمل
 201٧أيلول/سبتمرب  11

 
  2017/2٦ 
 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، للفرتة   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
، ويمرتف أبســــاســــاا املتني املســــتند إىل 2021-2018اخلطة االســــرتاتيجية للفرتة  يقر - 1 

قرارات الدول األعضـــــــــــاء والتوجياات املتملقة ابلســـــــــــياســـــــــــات واالتفاقات الدولية واحتياجات الشـــــــــــموب 
 والبلدان،  ا يشمل أشد احلاالت هشاشة؛ 

علر حتقيق طموحه  عن دعمه لألهداف االســـــــــــــرتاتيجية للم تب ولمزا امل تب يعرب - 2 
 إىل أداء رسالته وتنفيذ ر يته والوفاء  قا ده؛

 امل تب واملتمثل يف األخذ  مارسات مستدامة يف جمال التنفيذ؛  الناج الذي يتبمه يشجع - 3 
إدارة املمــــارف علر اجلاود الراميــــة إىل تســـــــــــــــ ا اخلربة  الطمو  إىل الرتكيز يف يـــدعم - 4 

ألغراض إاتحة اخلدمات املت املة واحللول املت صــــــصــــــة، اســــــتنادا إىل الطلب الفملي أو املتوقع، من أجل 
 حتقيق األهداف ا ددة وخدمة السياقات التشغيلية؛ 
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اتيجي مع االســـــــــــــــرت  عن تقديره للم تب لمزمه علر التوا ـــــــــــــــل  زيد من احلسيعرب  - 5 
 احل ومات والشركاء اآلخرين؛ 

كيـــاانت منظومـــة األمم املتحـــدة علر االعرتاف ابملزااي النســـــــــــــــبيـــة واخلربة التقنيــة حيــث  - 6 
للم تب، والدخول يف شــــــــراكات اســــــــرتاتيجية تماونية من أجل حتقيق ال فاءة والفمالية،  ا يف  لا علر 

 الصميد القطري؛ 
املســــــــــــــتمر إىل حتقيق االمتيا  التنظيمي واهتمامه ب فالة امل تب يف ســــــــــــــميه يشـــــــــــجع  - ٧ 

االســــتثمارات الال مة لبناء القدرات التنظيمية ومحاية منو مل األعمال الفريد اخلاص به حبيث يســــتمر الممل 
 به يف املستقبل.

 201٧أيلول/سبتمرب  11
  2017/27 
 2019-2018السنتني تقديرات ميزانية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع لفرتة   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 علر اإليرادات الصافية املستادفة؛ يوافق - 1 
تطلمات امل تب لفرتة الســنتني فيما يتملق بنتائجه اإلدارية واملوارد املســتادفة لدعم يقر  - 2 

 األهداف اليت ينشد حتقيقاا فيما يتملق ابملسا ات.
 201٧أيلول/سبتمرب  11

 
  2017/28 
 201٦التقرير اإلح ائي السنوي بشأن أنشطة الشراء يف منظومة األمم املتحدة يف عام   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
ابلتقرير اإلحصــائي الســنوي بشــأن أنشــطة الشــراء يف منظومة األمم املتحدة  حييط علما - 1 
 (؛DP/OPS/2017/8) 2016يف عاا 
 ابلبياانت والتحليالت الواردة فيه. يرحب - 2 

 201٧أيلول/سبتمرب  11
 

  2017/29 
 2017عرض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
  ا يليت 201٧إىل أنه قد قاا خالل دورته المادية الثانية لماا  يشر 

 

https://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/8
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  1البند   
 املسائل التنظيمية  

 (؛DP/2017/L.3) 201٧أقرت جدول األعمال ووافق علر خطة الممل لدورته المادية الثانية لماا 
 (؛ DP/2017/28) 201٧وافق علر تقرير الدورة السنوية لماا 

 ؛2018وللدورة المادية األوىل لماا  201٧وافق علر خطيت الممل املؤقتتني للدورة االستثنائية لماا 
 

 اجلزء املتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
 

  ٤و  2البندان   
، 2021-2018التقرير الســـــــــــنوي ملدير الربانمج واخلطة االســـــــــــرتاتيجية للربانمج اإلمنائي، للفرتة 

 يف ذلك الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة مبا
استمع إىل بيان مدير الربانمج وأجرى مناقشات بشأن إعداد اخلطة االسرتاتيجية وامليزانية املت املة، للفرتة 

 .201٧تشرين الثاين/نوفمرب  28، املقرر اعتماد ا يف الدورة االستثنائية اليت تمقد يف 2018-2021
 

 3 دالبن  
 احلوار املتعلق ابلتمويل املنظم لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

 بشأن احلوار املتملق ابلتمويل املنظَّم لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي. 201٧/20اختذ القرار 
 

 5البند   
 تقييم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانجمه الماملي  بشـــــــــــأن تقييم اخلطة االســـــــــــرتاتيجية 201٧/21اختذ القرار 
 ، ورد اإلدارة.201٧-2014اإلقليمية، للفرتة  وبراجمه

 
 ٦البند   
 الربامج القطرية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل املت لة هبا  

 ت2014/٧ة التالية، وفقا للقرار وافق علر الربامج القطري
(، ونيجااي DP/DCP/GIN/3(، وغينيــــــــا )DP/DCP/CAF/4 اوريــــــــة أفريقيــــــــا الوســـــــــــــــطر ) تأفريقيــــــــا

(DP/DCP/NGA/3 ؛) 
 (؛DP/DCP/SDN/3السودان ) :الدول المربية

اجلــديــدة  (، واببوا غينيــاDP/DCP/NPL/3(، ونيبــال )DP/DCP/IND/3اهلنــد ) تآســـــــــــــــيــا وا ي  اهلــادة
(DP/DCP/PNG/2( وســــــــــــــري الن ا ،)DP/DCP/LKA/3 والربانمج دون اإلقليمي لبلدان وأقاليم جزر ،)

 (؛ DP/DSP/PIC/2ا ي  اهلادة )
(، DP/DCP/MDA/3(، و اورية مولدوفا )DP/DCP/KGZ/3قاغيزستان ) أورواب ورابطة الدول املستقلةت

 (؛ DP/DCP/UKR/3وأوكرانيا )

https://undocs.org/ar/DP/2017/L.3
https://undocs.org/ar/DP/2017/28
https://undocs.org/ar/DP/DCP/CAF/4
https://undocs.org/ar/DP/DCP/GIN/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/NGA/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/SDN/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/IND/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/NPL/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/PNG/2
https://undocs.org/ar/DP/DCP/LKA/3
https://undocs.org/ar/DP/DSP/PIC/2
https://undocs.org/ar/DP/DCP/KGZ/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/MDA/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/UKR/3
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(، DP/DCP/CRI/3(، وكوســــــــتاري ا )DP/DCP/BOL/3بوليفيا ) تأمري ا الالتينية ومنطقة البحر ال ارييب
 (؛DP/DCP/DOM/3واجلماورية الدوميني ية )

وأحـاط علمـا ابلتمـديـد األول للربامج القطريـة للجماوريـة المربيـة الســـــــــــــــوريـة و اوريـة ال ونغو الـد قراطية 
 كانون األول/ديسمرب  31كانون الثاين/يناير إىل   1وجنوب السودان وغينيا االستوائية ملدة سنة واحدة من 

 2018كانون الثاين/يناير   1شــارا من  15، والتمديد األول للربانمج القطري جلنوب أفريقيا لفرتة 2018
 (؛DP/2017/ 35أقرها مدير الربانمج ابلفمل ) ، وهي عديدات2019آ ار/مارس  31إىل 

كانون الثاين/يناير إىل   1للربانمج القطري لليبيا ملدة ســــنة واحدة من ووافق علر التمديد االســــتثنائي الرابع 
، والتمــديــد الثــالــث للربانمج القطري لليمن ملــدة ســـــــــــــــنتني للفرتة من 2018كــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   31
 (.DP/2017/35) 2019كانون األول/ديسمرب   31إىل  2018كانون الثاين/يناير  1
 

 15البند   
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

 بشأن االحتياطي التشغيلي للصندو  201٧/22اختذ القرار 
 

 اجلزء اخلاص ب ندوق األمم املتحدة للسكان  
 

  7البند   
 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية ل ندوق األمم املتحدة للسكان، للفرتة   

 ؛2021-2018بشأن اخلطة االسرتاتيجية لصندو  األمم املتحدة للس ان، للفرتة  201٧/23اختذ القرار 
 

 8البند   
 2021-2018امليزانية املتكاملة ل ندوق األمم املتحدة للسكان، للفرتة   

 ؛2021-2018بشأن وضع امليزانية املت املة لصندو  األمم املتحدة للس ان، للفرتة  201٧/24اختذ القرار 
 

 9البند   
 احلوار املتعلق ابلتمويل املنظم ل ندوق األمم املتحدة للسكان  

 بشأن احلوار املتملق ابلتمويل املنظم لصندو  األمم املتحدة للس ان؛ 201٧/25اختذ القرار 
 

 10البند   
 الربامج القطرية ل ندوق األمم املتحدة للسكان واملسائل املت لة هبا  

 ت2014/٧القطرية التالية للصندو ، وفقا للقرار وافق علر الربامج 
(؛ DP/FPA/CPD/PSE/6(؛ ودولـــة فلســـــــــــــــطني )DP/FPA/2017/SOM/8الصـــــــــــــــومـــال ) تالـــدول المربيـــة
 (؛ DP/FPA/CPD/SDN/9والسودان )

(؛ ونيبــال DP/FPA/CPD/MMR/4(؛ وميــامنــار )DP/FPA/CPD/IND/9اهلنــد ) آســـــــــــــــيــا وا ي  اهلــادةت
(DP/FPA/CPD/NPL/8( ؛ وابكســـــــــــــــــــــتــــــــان)DP/FPA/CPD/PAK/9 ؛ واببـــــــوا غـــــــيـــــــنـــــــيــــــــا اجلــــــــديــــــــدة)

https://undocs.org/ar/DP/DCP/BOL/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/CRI/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/DOM/3
https://undocs.org/ar/DP/2017/
https://undocs.org/ar/DP/2017/
https://undocs.org/ar/DP/2017/35
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/SOM/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PSE/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SDN/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/IND/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MMR/4
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NPL/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PAK/9
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(DP/FPA/CPD/PNG/6 ؛)( وســـــــــــــري الن اDP/FPA/CPD/LKA/9 ؛ والربانمج دون اإلقليمي للبلدان)
 (؛DP/FPA/CPD/PIC/6اجلزرية يف ا ي  اهلادة )

(؛ ومـــولــــــــدوفـــــــا DP/FPA/CPD/KGZ/4قـــاغـــيـــزســــــــــــــــــتــــــــان ) أورواب الشــــــــــــــــــرقـــيــــــــة ووســــــــــــــــــ  آســــــــــــــــــيــــــــات
(DP/FPA/CPD/MDA/3( ؛ وأوكرانيا)DP/FPA/CPD/UKR/3؛) 

(؛ وكوســـــــــــــــتــــــــاري ـــــــا DP/FPA/CPD/BOL/6بوليفيـــــــا ) تيـــــــة ومنطقــــــــة البحر ال ــــــــارييبأمري ــــــــا الالتين
(DP/FPA/CPD/CRI/5( ؛ واجلماورية الدوميني ية)DP/FPA/CPD/DOM/6؛) 

(؛ DP/FPA/CPD/GAB/7(؛ وغابون )DP/FPA/CPD/BFA/8بوركينا فاســــــــــــــو ) غرب ووســــــــــــــ  أفريقيات
 (؛DP/FPA/CPD/NGA/8(؛ ونيجااي )DP/FPA/CPD/GIN/8وغينيا )

وأحــاط علمــا أبول عــديــد ملــدة ســـــــــــــــنــة واحــدة للربانمج القطري ل ــل من اجلماوريــة المربيــة الســـــــــــــــوريــة، 
 ال ونغو الد قراطية، وجنوب السودان، وغينيا االستوائية، وليرباي، وليسوتو؛  و اورية

شـــــــــــارا، وعلر التمديد الثالث للربانمج القطري  15ووافق علر عديد الربانمج القطري جلنوب أفريقيا ملدة 
ــــــث للربانمج القطري لليمن ملــــــدة ســـــــــــــــنتني  ــــــال ــــــد الث ــــــة واحــــــدة، وعلر التمــــــدي ــــــدي ملــــــدة ســـــــــــــــن لبورون

(DP/FPA/2017/13.) 
 

 اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
 11البند   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

بشـــــــــــــــأن اخلطة االســـــــــــــــرتاتيجية مل تب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــــــاريع، للفرتة  201٧/26اختذ القرار 
 ؛2018-2021

بشــــــــــأن تقديرات ميزانية م تب األمم املتحدة خلدمات املشــــــــــاريع لفرتة الســــــــــنتني  201٧/2٧اختذ القرار 
 ؛2018-2019

 
 اجلزء املشرتك  
  12البند   
 املسائل املالية واملتعلقة ابمليزانية واإلدارة  

اضـــطلمت هبا منظومة بشـــأن التقرير اإلحصـــائي الســـنوي عن أنشـــطة الشـــراء اليت  201٧/28اختذ القرار 
 ؛2016األمم املتحدة يف عاا 

 
 13البند   
ـــاعـــة    ـــابعـــة اجتمـــاي جملس تنســـــــــــيق برانمج األمم املتحـــدة املشـــــــــــرتك املعين بفرو  نق  املن مت

 البشرية/اإليدز
أحاط علما ابلتقرير املتملق بتنفيذ قرارات وتو ــــــــيات جملس تنســــــــيق برانمج األمم املتحدة املشــــــــرتك املمين 

 (.DP/2017/37-DP/FPA/2017/12نقص املناعة البشرية /اإليد  ) بفاوس
 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PNG/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/LKA/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PIC/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KGZ/4
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MDA/3
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/UKR/3
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BOL/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/CRI/5
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/DOM/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BFA/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GAB/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GIN/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NGA/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/13
https://undocs.org/ar/DP/2017/37
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 1٤البند   
 الزايرات امليدانية  

أحاط علما ابلتقرير املتملق ابلزايرة امليدانية املشــــرتكة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي/ ــــندو  األمم املتحدة 
ب األمم املتحدة خلدمات املشـــاريع واليونيســـيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األغذية للســـ ان/م ت

 الماملي إىل نيبال؛
 

 15البند   
 مسائل أخرى  

ـــــــندو  األمم املتحدة  ـــــــائي/ ـ ـــــــدة اإلمنـ ـــــــم املتحـ ـــــــامج األمـ ـــــــوظفي برنـ ـــــــس مـ ـــــــيس جملـ استمع إىل بيان من رئـ
 األمم املتحدة للمرأة؛للس ان/م تب خدمات املشاريع وهيئة 

 وعقد أيضا جلسات اإلحاطة واملشاورات غا الرمسية واملناسبات اخلا ة التاليةت 
 

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
 ؛2021-2018إحاطة بشأن اإلطار االسرتاتيجي لصندو  األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، للفرتة 

 ؛2021-2018متطوعي األمم املتحدة، للفرتة  إحاطة بشأن اإلطار االسرتاتيجي لربانمج
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 إحاطة بشأن مبادرة االبت ار اليت أطلقاا الصندو .

 
 خطة العمل األولية  

 للمجلس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي
ومكتب األمم  وصندوق األمم املتحدة للسكان

 املتحدة خلدمات املشاريع
  2017ورة االستثنائية لعام الد

 ، نيويورك(2017تشرين الثاين/نوفمرب  28)  
 املوضوع البند الساعة اليوا/التاريخ

الــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــال ء،     
 تشرين الثاين/ 28

 نوفمرب

 1 00ت13-00ت10
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول أعمال الدورة • 

 اإلمنائياجلزء املتعلق بربانمج األمم املتحدة 
 بيان مدير الربانمج
 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي، للفرتة 

 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي، للفرتة  • 
 

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة
 2021-2018اإلمنائي، للفرتة امليزانية املت املة لربانمج األمم املتحدة  • 
تقرير اللجنة االســـــتشـــــارية لشـــــؤون اإلدارة وامليزانية عن امليزانية املت املة للربانمج  • 

 2021-2018اإلمنائي، للفرتة 

 

 3، 2 00ت18-00ت15
 
 
4 

 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي، للفرتة 
 امليزانية واإلدارةالشؤون املالية وشؤون 

 
 مسائل أخرى

 اعتماد مشاريع القرارات • 
  

 خطة العمل األولية  
 للمجلس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 وصندوق األمم املتحدة للسكان
 ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع،

 2018الدورة العادية األوىل لعام 
 نيويورك(، 2018كانون الثاين/يناير   22-2٦)

 املوضوع البند الساعة اليوا/التاريخ
كــــانون   8االثنني،     

 2018انت اب أعضاء م تب اجمللس التنفيذي لماا  00ت11-00ت10 الثاين/يناير

ـــــــــني،  ـــــــــن  22االث
 كانون الثاين/يناير

 املسائل التنظيمية 1 00ت13-00ت10
 إقرار جدول أعمال الدورة وخطة عملاا • 
 201٧الدورة المادية الثانية والدورة االستثنائية لماا اعتماد تقريري  • 
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 املوضوع البند الساعة اليوا/التاريخ
 2018اعتماد خطة الممل السنوية للمجلس التنفيذي لماا  •     

 
 اجلزء املتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 بيان مدير الربانمج
  30ت1٧-00ت15

 
2 

 )اتبع(بيان مدير الربانمج 
 

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا
 2021-2018الربانمج الماملي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي للفرتة  • 

 مشاورات غا رمسية بشأن مشاريع القرارات 00ت18-30ت1٧
ــــــــال ء،  ــــــــث  23ال

 كانون الثاين/يناير
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  2 00ت13-00ت10

اهلادة، والدول المربية، وأورواب واثئق الربامج اإلقليمية ألفريقيا، وآســـــــــــــيا وا ي   • 
ورابطــــة الــــدول املســـــــــــــــتقلــــة، وأمري ــــا الالتينيــــة ومنطقــــة البحر ال ــــارييب، للفرتة 

2018-2021 
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا 2 30ت1٧-00ت15

 عرض واثئق الربامج القطرية واملوافقة علياا • 
 عديدات الربامج القطرية • 

 مشاورات غا رمسية بشأن مشاريع القرارات 00ت18-30ت1٧
 2٤األربــــــــعــــــــاء، 

 كانون الثاين/يناير
 3 00ت13-00ت10

 
 
 
4 

 التقييم
 خطة التقييم املتوسطة األجل مل تب التقييم املستقل وموارده • 
 قياس جودة التقييمات الالمركزية • 
 

  ندو  األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
 2021-2018لصندو  األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية للفرتة اإلطار االسرتاتيجي  • 

 متطوعو األمم املتحدة 5 30ت1٧-00ت15
 2021-2018اإلطار االسرتاتيجي ملتطوعي األمم املتحدة للفرتة  • 

 مشاورات غا رمسية بشأن مشاريع القرارات 00ت18-30ت1٧
 25اخلـــــــمـــــــيـــــــس 

 كانون الثاين/يناير
 اخلاص ب ندوق األمم املتحدة للسكان اجلزء  00ت13-00ت10

 بيان املديرة التنفيذية
   45ت1٧-00ت15

6 
 )اتبع(بيان املديرة التنفيذية 

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا
 عرض واثئق الربامج القطرية واملوافقة علياا • 
 عديدات الربامج القطرية • 

 مشاريع القراراتمشاورات غا رمسية بشأن  00ت18-45ت1٧
 2٦اجلـــــــمـــــــعـــــــة، 

 كانون الثاين/يناير
 اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ٧ 30ت11-00ت10

 بيان املديرة التنفيذية
    00ت13-30ت11

8 
 اجلزء املشرتك

 تو يات جملس مراجمي احلساابت
خلدمات املشــــــــــــــــاريع تقريرا برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وم تب األمم املتحدة  • 

 2016عن حالة تنفيذ تو يات جملس مراجمي احلساابت لماا 
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 املوضوع البند الساعة اليوا/التاريخ
تقرير  ــــــــــــــندو  األمم املتحدة للســــــــــــــ ان بشــــــــــــــأن متابمة تقرير جملس مراجمي  •     

 ت حالة تنفيذ التو يات2016حساابت األمم املتحدة لماا 
 9 00ت15

 
1 

 مسائل أخرى
 اعتماد القرارات اليت ا ي بت فياا بمد • 

 املسائل التنظيمية
 2018اعتماد خطة الممل املؤقتة للدورة السنوية لماا  • 

  
  2017/30 
 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي للفرتة   

 إن اجمللس التنفيذي، 
ابلمملية الشــــــفافة والتشــــــاورية اليت اضــــــطلع هبا برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف  يرحب - 1 

 (؛DP/2017/38) 2021-2018وضع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
(، DP/2017/38) 2021-2018اخلطــة االســـــــــــــــرتاتيجيــة للربانمج اإلمنــائي للفرتة  يقر - 2 

وحيي  علماً  رفقاهتا ويشــــجع الربانمج اإلمنائي علر إاتحة التفا ــــيل املتملقة بتنفيذها يف تقاريره الســــنوية، 
م ويف االجتماع املشـــرتك للمجالس التنفيذية للربانمج اإلمنائي/ ـــندو  األمم املتحدة للســـ ان/م تب األم

املتحدة خلدمات املشــاريع/منظمة األمم املتحدة للطفولة/هيئة األمم املتحدة للمرأة/برانمج األغذية الماملي، 
 عند االقتضاء وكلما كان  لا مناسباً. 

اشــــــتمال اخلطة االســــــرتاتيجية علر بمت مصــــــطلحات ا تمتمد علر الصــــــميد  يالحظ - 3 
ذا ال   ن اعتبارها مصــــطلحات متفق علياا علر الصــــميد احل ومي الدو  يف منظومة األمم املتحدة، وهل

 احل ومي الدو ؛
أبن إســــــــــااا الربانمج اإلمنائي يف منع نشــــــــــوب النزاعات يندرمل يف نطا  عمله  يســـــــل م - 4 

اإلمنائي علر تمزيز القدرات يف البلدان املســـــــــــتفيدة من الربامج بغرض احلد من خماطر نشـــــــــــوب النزاعات، 
 ألولوايت الوطنية و وافقة احل ومات الوطنية؛ وفقاً للسياسات وا

 2021-2018ابجلاود اليت بذهلا الربانمج اإلمنائي ملواءمة خطته االســـرتاتيجية للفرتة  ينوه - 5 
ات خطة التنمية املســـــــتدامة بشـــــــأن حتويل عاملن 2015أيلول/ســـــــبتمرب  25املؤرخ  ٧0/1مع قرار اجلممية المامة 

املتملق ابالستمراض  2016كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  ٧1/243، ومع قرار اجلممية المامة 2030لماا 
ة األمم الشــــامل للســــياســــات الذي جيري كل أربع ســــنوات لســــياســــة األنشــــطة التنفيذية اليت تضــــطلع هبا منظوم

املتحدة من أجل التنمية، فضــــــــــــــاًل عن جاوده املبذولة من أجل تركيز جماالت عمله ونتائجه علر بلو  ر يته 
وفقاً  2021-2018لل طة االســـــــــرتاتيجية، ويطلب إىل الربانمج اإلمنائي أن ينفذ اخلطة االســـــــــرتاتيجية للفرتة 

يادة الوطنية واالعرتاف ابلســــــــياقات امل تلفة واخلصــــــــائص هلذين القرارين، ومع االحرتاا ال امل ملبدأ املل ية والق
 اليت يتميز هبا كل بلد من البلدان املستفيدة من الربامج؛

إىل الربانمج اإلمنــائي أن يمرض علر اجمللس التنفيــذي، يف دورتــه المــاديــة األوىل  يطلب - 6 
ابلتوا ــــــل مع اجمللس بشــــــأن ، تتملق 2018، خطة عمل لينظر فياا يف الدورة الســــــنوية لماا 2018لماا 

https://undocs.org/ar/DP/2017/38
https://undocs.org/ar/DP/2017/38
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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، وخطــة املوارد املت ــاملــة وامليزانيــة املت ــاملــة، للفرتة 2021-2018تنفيــذ اخلطــة االســـــــــــــــرتاتيجيــة، للفرتة 
ومرفقاهتما،  ا يف  لا جدول  مين للتقارير اليت يقدماا مدير الربانمج عن املســتجدات  2018-2021

عمله بشـــــأن الشـــــراكات، واملواءمة بني النتائج واملوارد،  املتصـــــلة ابلتقدا ا ر  يف هذا الصـــــدد،  ا يشـــــمل
األعمال و ــــــالته  الك املوظفني، فضــــــالً عن إدارة األداء، واهلي ل املؤســــــســــــي، واحلوارات  وإعداد منو مل

املتملقـــــة ابلتمويـــــل املنظم، والتمـــــاون والممـــــل مع الوكـــــاالت األخرى التـــــابمـــــة لألمم املتحـــــدة، وخمتلف 
 اضيمية،  ا يف  لا االسرتاتيجية املتملقة ابملساواة بني اجلنسني؛االسرتاتيجيات املو 

 2018إىل الربانمج اإلمنائي أن يقدا إىل اجمللس التنفيذي يف دورته الســـــنوية لماا  يطلب - ٧ 
( 1املرفق  ،DP/2017/38خطوط األســــــــــــــــاس لأطــار املت ــامــل للنتــائج واملوارد واألهــداف املنشــــــــــــــودة منــه )

ونظرايت التغيا املتملقة ابخلطة االسرتاتيجية، ويطلب إىل الربانمج اإلمنائي أن يتوا ل يف الفرتة السابقة علر 
يت تقوا علياا املؤشرات تلا الدورة السنوية مع اجمللس التنفيذي فيما يتملق ابلتقدا ا ر  بشأن املناجيات ال

( وال يفيــة اليت ســــــــــــــتغــذي هبــا النواتج 1، املرفق DP/2017/38الواردة يف اإلطــار املت ــامــل للنتــائج واملوارد )
 ؛2021-2018املنصوص علياا يف  لا اإلطار نتائج الفصل املشرتك يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

إىل الربانمج اإلمنــائي أن يقــدا إىل اجمللس التنفيــذي يف دورتــه الســـــــــــــــنويــة لمــاا  يطلــب - 8 
ومرفقاهتا،  ا يشــمل،  2021-2018اســتمراضــا دقيقاً ملنتصــف املدة لل طة االســرتاتيجية للفرتة  2020

ذها الدول األعضـــــاء إ ا لزا األمر، حتديثات اخلطة ومرفقاهتا، واضـــــماً يف اعتباره أي قرارات حيتمل أن تت 
 .٧1/243بشأن املقرتحات اليت يقدماا األمني الماا استجابة لقرار اجلممية المامة 

 201٧تشرين الثاين/نوفمرب  28
 

  2017/31 
 2021-2018لة للفرتة خطة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي املتكاملة للموارد وميزانيته املتكام  

  إن اجمللس التنفيذي، 
للمملية اليت اضـــــــــــطلع هبا الربانمج اإلمنائي يف وضـــــــــــع خطة الربانمج  يعرب عن تقديره - 1 

 (؛DP/2017/39) 2021-2018املت املة للموارد وتقديراته للميزانية املت املة للفرتة 
خبطة الربانمج اإلمنائي املت املة للموارد وتقديراته للميزانية املت املة للفرتة  حييط علما   - 2 
، أن يقدا الربانمج 2009/22، اليت أعدت استجابة لطلب اجمللس التنفيذي، يف القرار 2018-2021

ئج وتمزيز الصـــالت حتســـني الرتكيز علر النتا ميزانية مت املة واحدة تشـــمل  يع فئات امليزانية، إىل جانب
مع نتائج اخلطة االســـــــــــــرتاتيجية ومواءمتاا من حيث املناجية والمرض،  ا يف  لا فيما يتملق بتصـــــــــــــنيف 
الت اليف وإســــــنادها واســــــرتدادها، مع  ــــــندو  األمم املتحدة للســــــ ان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، 

ناوض بمملية اإلبال  املا  وتوضـــــــــــيحاا بغية وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ويرحب ابجلاود اجلاري بذهلا لل
 حتسني فام أعضاء اجمللس التنفيذي ألوضاع الربانمج اإلمنائي املالية؛

 DP/2017/39للمملومــات اليت يقــدماــا الربانمج اإلمنــائي يف الوثيقــة  يعرب عن تقديره - 3 
، ويشــا إىل احلاجة املســتمرة إىل مواءمة امليزانية املت املة 2021-2018ت املة للفرتة عن خطة املوارد امل

 للربانمج اإلمنائي وخطة املوارد املت املة مع اخلطة االسرتاتيجية؛

https://undocs.org/ar/DP/2017/38
https://undocs.org/ar/DP/2017/38
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/DP/2017/39
https://undocs.org/ar/DP/2017/39
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( عن DP/2017/40بتقرير اللجنة االســـــــــتشـــــــــارية لشـــــــــؤون اإلدارة وامليزانية ) حييط علما   - 4 
المنا ر املؤسسية لتقديرات الربانمج اإلمنائي مليزانيته املت املة وبتو يات اللجنة االستشارية، ويطلب إىل 

 2018الربانمج اإلمنائي أن يقدا مملومات مســــت ملة عن تنفيذ تلا التو ــــيات يف الدورة الســــنوية لماا 
 وما بمدها، حسب االقتضاء؛

ــــــه إىل قر  يشـــــــــــر - 5  ، 2010/32 ، و2010/2 ، و2009/22 ، و200٧/33ارات
، 2013/9 ، و2013/4 ، و2012/28 ؛ و2012/2٧ ، و2012/1 ، و2011/10 و
 DP/2017/39يقر الوثيقة ، و201٧/11 ، و2016/5، 2013/30 ، و2013/28 ، و2013/18 و

ومرفقياا، واألح اا الواردة  2021-2018املت املة وتقديرات امليزانية املت املة للفرتة  املتملقة خبطة املوارد
 يف تلا الوثيقة؛

املســـــتندة إىل املوارد المادية واملوارد  2021-2018امليزانية املت املة للفرتة  علر يوافق - 6 
مليون دوالر من  1 093.9  قدره األخرى املتوقع توافرها واست داماهتا املتوقمة،  ا يف  لا ختصيص مبل

 ؛2021-2018املوارد المادية للم وتن املؤسسي للميزانية املت املة للفرتة 
بقياا الربانمج اإلمنائي، استجابة لطلب اجمللس التنفيذي، ابستحداث بنود منفصلة  يرح ب - ٧ 

 وم تب األخالقيات؛ يف امليزانية مل تب التقييم املستقل، وم تب مراجمة احلساابت والتحقيقات،
ابملبال  املر ــودة يف امليزانية لصــندو  األمم املتحدة للمشــاريع اإلنتاجية وبرانمج  يرح ب - 8 

متطوعي األمم املتحدة وابملســــــا ة املســــــتمرة يف هاتني املنظمتني من امليزانية األســــــاســــــية للربانمج اإلمنائي، 
منواً، ويدعو الربانمج اإلمنائي إىل أن يوا ـــــل تقدمي املســـــا ات ســـــيما ابلنظر إىل أ يتاما ألقل البلدان  وال

إىل هذين ال يانني، وأن يقدا تقريراً إىل اجمللس يف حال تغا خمصــــــــــــصــــــــــــات عويل الربانمج اإلمنائي هلذين 
 ال يانني خالل الفرتة اليت تغطياا هذه امليزانية املت املة؛

داا الفمال للموارد اليت يؤعن علياا الربانمج إىل أ ية انتظاا التمويل واالســــــــــت  يشــــــــر - 9 
اإلمنائي، وحيث البلدان املاحنة والبلدان األخرى اليت بوســـماا االســـتمرار يف تقدمي املســـا ات مليزانية برانمج 
األمم املتحدة اإلمنائي األســــاســــية/المادية، و ايدهتا بقدر كبا،  ا يتفق مع قدراهتا، واإلســــااا علر أســـاس 

 لسنوات بطريقة مستمرة وحسنة التوقيت و  ن التنبؤ هبا، علر القياا بذلا؛ متمدد ا
أن املوارد المادية، بســــبب طبيمتاا غا املقيَّدة، تشــــ ل الركيزة اليت يســــتند  علر يشـــد د - 10 

لقيامه إلياا الربانمج اإلمنائي وأ ا ضـــرورية للحفا  علر الطابع املتمدد األطراف وا ايد والشـــامل لواليته و 
بممله، ويؤكد من جديد يف هذا الصدد ضرورة أن يممل الربانمج، بصفة مستمرة، علر تصحيح االختالل 
بني املوارد األســــــاســــــية/المادية واملوارد غا األســــــاســــــية/األخرى، مع االســــــتمرار يف تمبئة موارد أخرى لتلبية 

 راً وأشدها ضمفاً؛احتياجات  يع البلدان املستفيدة من الربامج، وخبا ة أكثرها فق
ابلســـمي لزايدة  2021-2018ابلتزاا الربانمج اإلمنائي يف خطته االســـرتاتيجية للفرتة  يرح ب - 11 

 اإلنتاجية وال فاءة والفمالية ولتحسني نسبة ال فاءة اإلدارية، دون أن يؤثر  لا سلبياً علر تنفيذ الربامج؛
ن مع اســـــــــــــــتمراض منتصـــــــــــــــف املدة لل طة إىل مدير الربانمج أن يقوا، ابالقرتا يطلب - 12 

، اجراء استمراض شامل ملنتصف املدة خلطة املوارد املت املة وامليزانية 2021-2018للفرتة  االسرتاتيجية

https://undocs.org/ar/DP/2017/40
https://undocs.org/ar/DP/2017/39
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ويتضـــــــــــــــمن، يف  لة أمور، حتليالً للن اج املتبمة يف  2020املت املة يمرض علر اجمللس التنفيذي يف عاا 
 وارد ووثا تنفيذ الناج املتمدد املستوايت علر محاية األنشطة اإلمنائية؛مناجية امليزانية وجاود تمبئة امل

إىل الربانمج اإلمنــائي أن يمرض علر اجمللس التنفيــذي، يف دورتــه المــاديــة األوىل  يطلب - 13 
، تتملق ابلتوا ــــــل مع اجمللس بشــــــأن 2018، خطة عمل لينظر فياا يف الدورة الســــــنوية لماا 2018لماا 

، وخطــة املوارد املت ــاملــة وامليزانيــة املت ــاملــة، للفرتة 2021-2018ة االســـــــــــــــرتاتيجيــة، للفرتة تنفيــذ اخلطــ
ومرفقاهتما،  ا يف  لا جدول  مين للتقارير اليت يقدماا مدير الربانمج عن املســتجدات  2018-2021

النتائج واملوارد،  املتصـــــلة ابلتقدا ا ر  يف هذا الصـــــدد،  ا يشـــــمل عمله بشـــــأن الشـــــراكات، واملواءمة بني
األعمال و ــــــالته  الك املوظفني، فضــــــالً عن إدارة األداء، واهلي ل املؤســــــســــــي، واحلوارات  وإعداد منو مل

املتملقـــــة ابلتمويـــــل املنظم، والتمـــــاون والممـــــل مع الوكـــــاالت األخرى التـــــابمـــــة لألمم املتحـــــدة، وخمتلف 
 تملقة ابملساواة بني اجلنسني؛ االسرتاتيجيات املواضيمية،  ا يف  لا االسرتاتيجية امل

إىل الربانمج اإلمنائي أن يوا ـــــــل إجراء املشـــــــاورات مع اجمللس التنفيذي بشـــــــأن  يطلب - 14 
 ؛201٧/11اسرتداد الت اليف عاشياً مع القرار 

أبن الربانمج اإلمنائي قد أحر  تقدما يف تقليل الدعم التناقلي من املوارد المادية  يســـــــــــل م - 15 
)األســــاســــية( إىل املوارد األخرى )غا األســــاســــية(؛ وحيي  علما بطلب الربانمج اإلمنائي موارد إضــــافية قدرها 

أم ن، علر اســــت داا  مليون دوالر للميزانية املؤســــســــية ألنشــــطة اإلدارة؛ ويشــــجع الربانمج اإلمنائي، إن 49
مليون دوالر وإلغاء أي دعم تناقلي أبسرع ما   ن؛ ويطلب إىل الربانمج اإلمنائي أن يقدا  49مبل  أقل من 

 ؛2021-2018اقرتاحا بشأن شفافية دور املوارد )األساسية( المادية ابلنسبة للميزانية املت املة للفرتة 
لت اليف تشــــــ ل آلية للتمويل الطوعي تمز  أبن مســــــا ة احل ومة يف تقاســــــم ا يســـــل م - 16 

املل ية الوطنية وتســام يف إجنا  الربامج القطرية ويشــدتد يف هذا الصــدد علر ضــرورة أخذ الســمات اخلا ــة 
ملســــــــــــــا ة احل ومة يف تقاســــــــــــــم الت اليف بمني االعتبار عند النظر يف إجراء تمديالت تنظيمية من خالل 

 مبادرة منا مل األعمال؛
إىل الربانمج اإلمنـــــائي أن يقـــــدا إىل اجمللس التنفيـــــذي يف الـــــدورة الســـــــــــــــنويـــــة  يطلــــب - 1٧ 

مملومات عن مســـا ة احل ومات يف تقاســـم الت اليف يف إطار الواثئق املتملقة ابالتســـا  يف  2018 لماا
 اسرتداد الت اليف.
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