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  2019/6 

 التقرير السنوي ملدير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

 إن اجمللس التنفيذي 

بتقرير مـــــدير برانمج األمم املتحـــــدة اإلمنـــــائي عن النتـــــائج اليت  ققـــــت  حييط علمــــا - 1 
( DP/2019/10) 2021-2018والتقدم احملرز على صــــــــــعيد اخلطة ارســــــــــ اتي ية للف ة  2018 عام يف

 2018املشـــــــــــــــ تــــــة يف عــــــام ومرفقــــــاتــــــهرب وبتقرير الربانمج اإلمنــــــائي عن توصـــــــــــــــيــــــات وحــــــدة التفتي  
(DP/2019/10/Add.1( ومرفقاتهرب واملرفق اإلحصائي )DP/2019/10/Add.2رب) 

قـــدم احملرز حتو  قيق نتـــائج ابملالح ـــات العشـــــــــــــر الواردة يف التقرير، ويرحـــب ابلت حييط علمــا   - 2 
 ربمستقبال ، وحيث الربانمج اإلمنائي على مراعاة الدروس املستفادة يف تنفيذ اخلطة2018ارس اتي ية يف عام  اخلطة

ه تــبشـــــــــــــــدن خطــة الربانمج اإلمنــائي املتكــاملــة للموارد ومي اني 2017/31تىل القرار  يشــــــــــر - 3 
أبمهية املوارد العادية اليت يقدمها الربانمج اإلمنائي لضـــــمان مواصـــــلة تنفيذ ، ويقر 2021-2018املتكاملة للف ة 

 رباإلطار ارس اتي ي لكل من برانمج متطوعي األمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

ابلتقرير الســــــــــــنوي عن تنفيذ اســــــــــــ اتي ية الربانمج اإلمنائي للمســــــــــــاواة ب   حييط علما - 4 
( وتجنازات الربانمج اإلمنائي من حيث النتائج اإلمنائية يف تطار DP/2019/11) 2018 عام يف اانســـــــــــــــ 

 ، ويف األداء املؤسسيرب2021-2018نتائج اخلطة ارس اتي ية للربانمج اإلمنائي للف ة  تل نتي ة من

ابإلجنازات اليت  ققت بشــــــــــــدن االول املمي ة الســــــــــــتة لل طة ارســــــــــــ اتي ية  حييط علما   - 5 
، ويطلب تدراج معلومات هبذا الشـــــــــــــــدن يف التقارير الســــــــــــــنوية ملدير 2021-2018للربانمج اإلمنائي للف ة 

 ربالربانمج وغريها

وحد اباهود املشـــــــــ تة ب  الوتارت إلحراز تقدم يف تنفيذ ما جاء يف الفصـــــــــل امل يقر - 6 
ب  اخلطط ارس اتي ية للربانمج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومن مة األمم املتحدة للطفولة 
وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وحيث الربانمج اإلمنائي على مواصلة العمل يف شراتة وثيقة مع هذه املن مات 

 مع الت امها إبصالح األمم املتحدةرب من أجل زايدة تع ي  فعالية النتائج وتنفيذها، مبا يتماشى

 ابلتعاون مع اجمللس التنفيذي يف تنفيذ اخلطة ارســـــــــــــــ اتي ية للف ة يرحب مع التقدير - 7 
 ، ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي مواصلة ااوار مع اجمللس التنفيذي.2018-2021

 2019ح يران/يونيه  7
  

  2019/7 

 اإلمنائيتقييم برانمج األمم املتحدة   

 إن اجمللس التنفيذي 

فيما يتعلق ابســـــــــــتعراق ســـــــــــياســــــــــــة التقييم اليت و ـــــــــــع ا برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
(DP/2019/13( وردود اإلدارة عليه )DP/2019/14): 

 ابرســــــتعرا  املســــــتقل لســــــياســــــة التقييم اليت و ــــــعها الربانمج اإلمنائي ورد علماحييط  - 1 
 اإلدارة عليهرب

https://undocs.org/E/RES/2019/6
https://undocs.org/E/RES/2019/6
https://undocs.org/DP/2019/10
https://undocs.org/DP/2019/10/Add.1
https://undocs.org/DP/2019/10/Add.2
https://undocs.org/DP/2019/11
https://undocs.org/DP/2019/13
https://undocs.org/DP/2019/14
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 2016ابرســـــتنتاج الذي خله تليه فريق ارســـــتعرا  أبن تنقيحات عام  حييط علما   - 2 
لســـياســـة التقييم اليت و ـــعها الربانمج اإلمنائي تانت جيدة الصـــياغة ووا ـــحة ومفيدة، وأن هذه الســـياســـة 

 توفر للربانمج اإلمنائي تطاراً متيناً للتقييمرب

برد اإلدارة املشـــــــــ ك ب  الربانمج اإلمنائي ومكتب التقييم املســـــــــتقل  حييط علما كذلك - 3 
 على التقرير، وابإلجراءات امل مع اختاذها است ابة للمسائل اليت أثريت من خالل ارستعرا رب

وغ، ابلتشـــــــــــــاور الوثيق مع تدارة الربانمج تىل مكتب التقييم املســـــــــــــتقل أن يصـــــــــــــ يطلب - 4 
اإلمنــائي، ســـــــــــــــيــاســــــــــــــــة تقييم منقحــة لين ر فيهــا اجمللس التنفيــذي ويوافق عليهــا يف الــدورة العــاديــة ال ــانيــة 

 رب2019 لعام

 :وتعليقات اإلدارة عليه( DP/2019/16) 2018وفيما يتعلق ابلتقرير السنوي عن التقييم لعام  

 ابلتقرير السنوي عن التقييمرب حييط علما - 5 

 تىل الربانمج اإلمنائي معااة املسائل اليت أثريترب يطلب - 6 

وفيما يتعلق بتقييم الدعم الذي يقدمه الربانمج اإلمنائي للحد من الفقر يف أقل البلدان منوا  
(DP/2019/4( ورد اإلدارة عليه )DP/2019/17): 

بتقييم الدعم الذي يقدمه الربانمج اإلمنائي للحد من الفقر يف أقل البلدان  حييط علما   - 7 
لب تىل الربانمج اإلمنائي أن ، وبرد اإلدارة عليهرب ويط2019منواً، الذي ُقدم يف الدورة العادية األوىل لعام 

ين ر، متشـــياً  مع نتائج التقييم واســـتنتاجاته وتوصـــياته، يف زايدة اتســـاق األنشـــطة الرباناية الرامية تىل ااد 
الفقر يف اجملارت ذات األمهية الكبرية ألقل البلدان منوا، وأن حيدد النهج واالول اخلاصــة أبقل البلدان  من

 ها السكان الذين يعيشون يف فقر، وخاصًة يف أفريقياربمنواً  اليت يستفيد من

بتوصـــــية التقييم املتعلقة ابرســـــت مار يف املوارد من أجل  قيق املســـــاواة  حييط علما كذلك - 8 
ب  اانســـــ  ومتك  املرأة، مبا يف ذلت ارســـــتنتاج الذي يفيد أبن فرس تعميم املســـــاواة ب  اانســـــ  ومتك  

ربامج وتنفيذها مل ُتست دم است داماً تافياً يف أقل البلدان منوارب وحيث الربانمج اإلمنائي على املرأة يف تصميم ال
تع ي  الدعم اإلمنائي املنه ي، بوســـائل منها اســـتهداو املســـاواة ب  اانســـ  ومتك  املرأة اســـتهدافا  ددا يف 

خالل  دة قوة األثر يف أقل البلدان منواً منتطار التدخالت الرامية تىل ااد من الفقر، من أجل العمل على زاي
الرباــة املســــــــــــــتنرية ااــادفــة تىل انتشـــــــــــــــال املرأة من براثن الفقررب ويطلــب تىل الربانمج اإلمنــائي أن يطلع اجمللس 

 ربالتنفيذي على آخر املست دات بشدن اخلطوات املت ذة يف هذا الصدد من خالل تقاريره ااالية

ابلنتائج اليت خله تليها التقييم فيما يتعلق بتشـــــــــــــــ يل الشـــــــــــــــبا   حييط علما أيضـــــــــــا - 9 
ومتكينهم، ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي و ـــــــــع جج اســـــــــ اتي ي لتعميم قضـــــــــااي عمالة الشـــــــــبا  يف عمله 
الرباناي بشـــدن ااد من الفقر، بوســـائل منها التدخالت املتكاملة اليت  مع ب  جوانب الســـياســـة العامة 

   والطلب يف املراحل النهائيةربوتدخالت العر 

أن الربانمج اإلمنائي حيتاج تىل أولوايت براناية مدروســــــــــــــة جيداً  من أجل للعمل  يالحظ - 10 
ااادو تىل  قيق النمو الشــــــــامل لل ميع وتوفري ســــــــبل العي  املســــــــتدامة، وأن الربامج اليت يضــــــــعها الربانمج 

اع سب أن تو ـــــــع على أســـــــاس اإلملام مبواطن الضـــــــع  املتعددة الفقر ولف ات ما بعد الن   اإلمنائي للحد من
 ربواملتقاطعة

https://undocs.org/DP/2019/16
https://undocs.org/DP/2019/4
https://undocs.org/DP/2019/17
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بتنشيط الدور القيادي العاملي للربانمج اإلمنائي يف و ع مؤشرات للفقر املتعدد  يرحب - 11 
 ربواست دامها األبعاد

مج بتوصية التقييم بشدن اااجة تىل التمك  من تقامة روابط ب  الربا حييط علما أيضا - 12 
اليت ينفذها الربانمج اإلمنائي على مســــــتوع اجملتمعات احمللية لتوفري ســــــبل العي  املســــــتدامة يف أقل البلدان 

جهة، وســـــــياســـــــات الت في  من حدة الفقر يف املناطق الريفية يف تلت البلدان، من جهة أخرع.  منوا من
ســـــــــــت دات بشـــــــــــدن  ســـــــــــ  التدابري ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي أن يطلع اجمللس التنفيذي على آخر امل

 املت ذة يف هذا الصدد من خالل تقاريره اااليةرب

أبن هنــاك اــار لتع ي  األثر ارســـــــــــــــ اتي ي الــذي حيققــه الربانمج  حييط علمــا كــذلــك - 13 
اايل ااد من الفقر والبيئة، وتع ي  أوجه التآزر ب  الربامج القطرية وتســـــــــــــــهامات الصـــــــــــــــناديق  اإلمنائي يف

 هذا الصددرب سية يفالرأ

اباهود اليت تبذاا تدارة الربانمج اإلمنائي يف تجراء مشـــــــــاورات موســـــــــعة مع اجمللس  يقر - 14 
 ومكتب التقييم املستقل وااهات األخرع صاحبة املصلحة يف تعداد رد تدارتهرب

من و ع تطار دعم أت ر طموحاً للبلدان  الربانمج اإلمنائي على تجناز ما اعت مه يشجع - 15 
بشــدن ااد من الفقر اســت ابة للشــواغل اليت أثريت يف التقييم، وعلى  ــمان أن ي ل ااد من الفقر رتي ة 

 أساسية يف اخلطة ارس اتي ية للربانمج اإلمنائي.
 2019ح يران/يونيه  7

  
  2019/8 

 2018املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام تقرير عن النتائج اليت حقق ا صندوق األمم   

 إن اجمللس التنفيذي 

ابلتقرير الســـــــنوي لصـــــــندوق األمم املتحدة للمشـــــــاريع اإلنتاجية عن النتائج  حييط علما - 1 
 ( ومبرفقهربDP/2019/18) 2018اليت  ققت يف عام 

 رب2021-2018على جهود الصندوق لتنفيذ تطاره ارس اتي ي للف ة  يثين - 2 

ابلت ام الصـــــــــــــــندوق اببتكار حلول وجج مالية لتمك  الفقراء من ارســـــــــــــــتفادة  يرحب - 3 
 التمويلرب من

بعمل الصـــــــــندوق ااادو تىل ت هار قيمة ارســـــــــت مار يف آخر اااصـــــــــل  على  يرحب - 4 
ن خالل تدارته للقرو  والضماانت وتوفريها من خالل براناه ارست ماري أقل البلدان منواً م اخلدمات يف

اخلاس أبقل البلدان منوارب ويرحب ابلدروس املســــتفادة بشــــدن  قيق ارســــتدامة وحشــــد املشــــارتة ااماعية 
لل هات الفاعلة األخرع اعل األســــــواق أت ر ووًررب ويشــــــيد ابلصــــــندوق إلانحة أدوات وخربات براناه 

 ت ماري لوتارت األمم املتحدة األخرع الراغبة يف است دامهاربارس

https://undocs.org/DP/2019/18
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ابلعمل الذي يقوم به الصــــــــــندوق لتمك  الفقراء من ارســــــــــتفادة من التمويل، يف  يرحب - 5 
الســـــياقات اليت ر يعمل فيها تر عدد قليل من ااهات األخرع، ويالحي القيود املفرو ـــــة على عدد البلدان 

 ربب  الوتارت اليت ميكن دعمها بسبب نقه املوارد مقارنًة أبهداو اإلطار ارس اتي يواملبادرات املش تة 

على جهود الصـــــــــــندوق يف اال تتبع وتقييم مســـــــــــامهاته يف ت يري األســـــــــــواق املالية  يثين - 6 
 والن م احمللية وفتح آفاق التمويل للفقراء، وتبادل الدروس مع األوساط اإلمنائية بنطاقها األوسعرب

ب ايدة تنويع قــاعــدة متويــل الصـــــــــــــــنــدوق، مبــا يف ذلــت من أقــل البلــدان منوا والبلــدان  يقر - 7 
املتوســــــطة الدخل، ويتعهد اددا بدعم الصــــــندوق، بوســــــائل منها التمويل الكامل لالحتياجات من املوارد 

 مليون دورر سنواي. 25العادية البال ة 

 2019ح يران/يونيه  7
  

  2019/9 

 األمم املتحدة: تقرير مدير الربانمجمتطوعو   

 إن اجمللس التنفيذي 

بشـــدن  2018تانون األول/ديســـمرب   17املؤرخ  73/140بقرار اامعية العامة  يســل م - 1 
امعية بتعميم العمل ، الذي رحبت فيه ا2030العمــــــــل التطوعــــي فــــي سبيل خطة التنمية املستدامة لعام 

، وطلبت 2030التطوعي يف مجيع القضــااي اليت  م األمم املتحدة، ور ســيما خطة التنمية املســتدامة لعام 
 برانمج متطوعي األمم املتحدة اختاذ تجراءات للنهو  هبذه اخلطةرب فيه من

( DP/2019/19ابلتقرير الســـــــــــــــنوي الذي يرت  على النتائج ملدير الربانمج ) حييط علما - 2 
 ومبرفقاتهرب

من  2018اميع متطوعي األمم املتحـــدة ملـــا قـــدعموه خالل عـــام  يعرب عن تقــدير  - 3 
 رب2030تسهامات متمي ة يف خطة التنمية املستدامة لعام 

على برانمج متطوعي األمم املتحدة للنتائج اليت  قعقت خالل الســـــــــــــنة األوىل من  يثين - 4 
 (ربDP/2018/6) 2021-2018تطاره ارس اتي ي للف ة 

حـــالـــة العمـــل ”بقيـــام برانمج متطوعي األمم املتحـــدة بنشـــــــــــــــر التقرير املعنون  يرحـــب - 5 
“ العمل التطوعي وقدرة اجملتمعات احمللية على الصـــــــــــــمود -: اخليط الرابط 2018العامل لعام التطوعي يف 

(2018 State of the World’s Volunteerism Report: The Thread that Binds – Volunteerism and 

Community Resilienceتع ي   (، الــذي يقــدم أدلــة جــديــدة على األدوار اليت يؤديهــا العمــل التطوعي يف
 رب2030قدرة اجملتمعات احمللية على الصمود وتمساع صو ا وتشراتها يف خطة عام 

أمهية املوارد العادية اليت يقدمها الربانمج اإلمنائي لضـــمان مواصـــلة تنفيذ اإلطار  يالحظ - 6 
 ارس اتي ي لربانمج متطوعي األمم املتحدةرب

لتربعات اخلاس ابلنســـــــــــــــبة لتنفيذ اإلطار الدور البالغ األمهية لصـــــــــــــــندوق ا يعيد أتكيد - 7 
، ويدعو مجيع ااهات الشــــــــريكة يف 2021-2018ارســــــــ اتي ي لربانمج متطوعي األمم املتحدة للف ة 

 التنمية تىل املسامهة يف الصندوق تذا تانت قادرة على ذلترب

https://undocs.org/A/RES/73/140
https://undocs.org/A/RES/73/140
https://undocs.org/DP/2019/19
https://undocs.org/DP/2018/6
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تساد حلول  أن يبين برانمج متطوعي األمم املتحدة على التقدم احملرز يف الســـــــــــــعي تىل يطلب - 8 
مبتكرة يف اال العمل التطوعي لتحســــــــ  تصــــــــدعي الربانمج للتحدايت اليت تع   تنفيذ خطة التنمية املســــــــتدامة 

 .2030 لعام

   2019ح يران/يونيه  7
  2019/10 

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان  

 إن اجمللس التنفيذي 

: 2018ابلواثئق اليت يتــدل  منهــا تقرير املــديرة التنفيــذيــة الســـــــــــــــنوي لعــام  حييط علمـا - 1 
DP/FPA/2019/4 (Part I  وPart I/Add.1  وPart IIرب) 

ابلتقدم الواعد احملرز يف تنفيذ اخلطة ارســـــــــــــــ اتي ية لصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة  يرحب - 2 
 رب2021-2018لف ة للسكان ل

 على صندوق السكان لن احه يف تعبئة املوارد، مبا يف ذلت زايدة املوارد العاديةرب يثين - 3 

اباهود املشــــ تة ب  الوتارت إلحراز تقدم يف تنفيذ ما جاء يف الفصــــل املشــــ ك  يقر - 4 
ب  اخلطط ارس اتي ية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيس  وهيئة 

من أجل  األمم املتحدة للمرأة، وحيث الصـــــندوق على مواصـــــلة العمل يف شـــــراتة وثيقة مع هذه املن مات
 زايدة تع ي  فعالية النتائج وتنفيذها، مبا يتماشى مع الت امها إبصالح األمم املتحدة.

 2019ح يران/يونيه  7
  

  2019/11 

 تقييم صندوق األمم املتحدة للسكان  

 إن اجمللس التنفيذي 

كان ابلتقرير ااايل املتعلق مبهمة التقييم يف صـــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــ حييط علما - 1 
 (ربDP/FPA/2019/5) 2019، وبربانمج عمل مكتب التقييم ومي انيته يف عام 2018 لعام

اباهود اليت يبـــذاـــا الصــــــــــــــنـــدوق وابلتقـــدم الكبري احملرز يف تع ي  مهمـــة التقييم،  يرحـــب - 2 
نطاق من ومة األمم املتحدة، ويف تع ي  تنمية القدرات الوطنية املســــــــــــامهة بنشــــــــــــاط يف جهود التقييم على  ويف
 رباال التقييم يف

ار اه الواعد حاليا لالســـــــــــــت مار يف التقييم، ولكنه يشـــــــــــــ ع على تحراز تقدم  يالحظ - 3 
يف املائة من اموع النفقات الرباناية حبلول  1.4 أســــــــــرع ليصــــــــــل هذا ارســــــــــت مار تىل نســــــــــبة ر تقل عن

 على النحو امللت م به يف سياسة التقييمرب ،2021 عام

ببدء مكتب التقييم يف و ـــــــــع اســـــــــ اتي ية لتع ي  اســـــــــت دام التقييم من خالل  يرحب - 4 
ارتصـــــارت وتدارة املعارو، ويشـــــ ع مكتب التقييم على و ـــــع الصـــــي ة النهائية رســـــ اتي ية اســـــت دام 

https://undocs.org/DP/FPA/2019/4
https://undocs.org/DP/FPA/2019/5
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املقدم تىل اجمللس  2019ر السنوي عن التقييم لعام ، واإلفادة عن تنفيذها يف التقري2019 عام التقييم يف
 التنفيذيرب

على الدور الذي تؤديه مهمة التقييم يف صـــــــــــندوق الســـــــــــكان، ويشـــــــــــدد  يؤكد من جديد - 5 
أمهية وجود أدلة تقييم مســـــــــــــتقلة عالية ااودة يف ســـــــــــــياق اخلطة ارســـــــــــــ اتي ية لصـــــــــــــندوق الســـــــــــــكان  على
ستدامة لعام ، وتسهام ذلت يف 2021-2018 للف ة

ُ
 .2030تنفيذ خطة التنمية امل

 2019ح يران/يونيه  7
  

  2019/12 

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 إن اجمللس التنفيذي 

مبســـــامهات مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــاريع يف النتائج التشـــــ يلية لكل من  يعرتف - 1 
من خالل تقــدخ خــدمــات الــدعم اإلداري  2018ااكومــات واألمم املتحــدة والشــــــــــــــرتــاء ا خرين يف عــام 

 ربستدامةبكفاءة، وتوفري اخلربات التقنية املت صصة الفعالة، وتوسيع نطاق القدرة التنفيذية ألغرا  التنمية امل

 ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة ارســــــــــــــ اتي ية ملكتب خدمات املشــــــــــــــاريع للف ة يرحب - 2 
2018-2021 (DP/OPS/2017/5رب) 

ابلتقرير الســــــنوي عن توصــــــيات وحدة التفتي  املشــــــ تة وابلتقدم احملرز يف  حييط علما - 3 
 تنفيذ التوصيات املتصلة ابملكتبرب

ابلتقدم احملرز يف بدء أنشــطة ارســت مار ذات األثر ارجتماعي يف اجملارت  حييط علما - 4 
 املكلع  هبا املكتبرب

العمالء حيل  ل الل نة ارستشارية بقرار األم  العام تنشاء الس لشؤون  حييط علما - 5 
للســـياســـات، عمال مبشـــاورات داخلية واســـتعرا  أجرته وحدة التفتي  املشـــ تة، ويالحي أن مهام الس 
 شؤون العمالء هي مهام استشارية وليست بديال أو تكرارا ألي مهام تدارية يقوم هبا اجمللس التنفيذي.

 2019ح يران/يونيه  7
  

  2019/13 

ر مكاتب األخالقيات التابعة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمم املتحدة للسكان تقاري  
 ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 إن اجمللس التنفيذي 

فيما يتعلق بتقارير مكاتب األخالقيات التابعة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــندوق  
 :م املتحدة خلدمات املشاريعاألمم املتحدة للسكان ومكتب األم

بتقارير مكاتب األخالقيات التابعة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق  يرحب - 1 
 DP/FPA/2019/7و  DP/2019/20األمم املتحدة للســـــــــــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــاريع )

https://undocs.org/DP/OPS/2017/5
https://undocs.org/DP/2019/20
https://undocs.org/DP/FPA/2019/7
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(، ويشـــــــــــ ع تدار ا على مواصـــــــــــلة غرس و ســـــــــــ  ثقافة األخالقيات يف املن مات DP/OPS/2019/3 و
 ال الث، مبا يشمل سياسات قوية اماية املبل   عن امل الفاترب

تدارة الربانمج اإلمنائي وصــــندوق الســــكان ومكتب خدمات املشــــاريع على أن  يشـــجع - 2 
تطار تبالغها عن ارســــــت الل وارنتهاك اانســــــي  والتحرص اانســــــي، مبواصــــــلة تع ي  الشــــــفافية  تقوم، يف

بشــــــــــــــــدن الطريقــة اليت تكفــل هبــا اإلجراءات املنفــذة اتبــاع جج يرت  على الضـــــــــــــــحــااي، وتي  تكون هــذه 
 جراءات متسقة مع ااهود املبذولة على نطاق من ومة األمم املتحدةرباإل

ـــابع لربانمج األمم املتحـــدة  حييط علمـــا - 3  ابلتقـــدم الـــذي أحرزه مكتـــب األخالقيـــات الت
 تع ي  ثقافة األخالقيات يف الربانمج اإلمنائيرب اإلمنائي يف

لصـندوق السـكان ويشـ ع ابلتقدم املسـتمر يف عمل مكتب األخالقيات التابع  يرحب - 4 
 اإلدارة على الن ر يف طلبه زايدة مالك املو ف  يف مكتب األخالقياترب

 ابلتقدم املستمر يف عمل مكتب األخالقيات التابع ملكتب خدمات املشاريعرب يرحب - 5 

وفيما يتعلق ابالســـــــتعراق املســـــــتقل للســـــــياســـــــات واإلجرا ات املتبعة يف كل من الربانمج  
ق الســــــكان ومكتب خدمات املشــــــاريع فيما يتعلق الكافحة االســــــت ال  واالنت ا  اإلمنائي وصــــــندو 

 :اجلنسيني والتحرش اجلنسي، ورد اإلدارة املشرت  عليه

ابرستعرا  املستقل للسياسات واإلجراءات املتبعة يف تل من  حييط علما مع التقدير - 6 
لتصـــدي لالســـت الل وارنتهاك اانســـي  الربانمج اإلمنائي وصـــندوق الســـكان ومكتب خدمات املشـــاريع ل

( ويرحــــــــب برد اإلدارة املشـــــــــــــــ ك للمن مــــــــات ال الث DP/FPA/OPS/2019/1والتحرص اانســـــــــــــــي )
(DP/FPA/OPS/2019/2 رب ويطلب تىل) الربانمج اإلمنائي/صــــــــندوق الســــــــكان/مكتب خدمات املشــــــــاريع

تقدخ معلومات، يف تطار التقارير ااالية، عن ااديد يف تنفيذ اإلجراءات الواردة يف ارســــتعرا  املســــتقل 
 رب2020ورد اإلدارة يف الدورة السنوية لعام 

انســــي وارســــت الل ارلت ام املشــــدد املســــتمر بعدم التســــامح مطلقاً مع التحرص ا يؤيد - 7 
 وارنتهاك اانسي  من جانب رؤساء الربانمج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريعرب

ابلتقدم احملرز حىت ا ن، وحيث تدارة الربانمج اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق الســـــــــــــــكان  يرحب - 8 
التحرص اانســـي  ومكتب خدمات املشـــاريع على  ـــمان مواصـــلة ال تي  على مجيع املســـائل املتصـــلة مبنع
 وارست الل وارنتهاك اانسي  يف املستقبل وابلتصدي لذلت، مبا يشمل التحقيق فيه.

 2019ح يران/يونيه  7
  

  2019/14 

تقارير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان ومكتب األمم املتحدة   
 ت والتحقيقات وردود اإلدارةخلدمات املشاريع عن املراجعة الداخلية للحسااب

 إن اجمللس التنفيذي 

ابلتقدم الذي أحرزه برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان  يرحب - 1 
 رب2018ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف معااة مسائل اإلدارة املتعلقة مبراجعة ااساابت يف عام 

https://undocs.org/DP/OPS/2019/3
https://undocs.org/DP/FPA/OPS/2019/1
https://undocs.org/DP/FPA/OPS/2019/2
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اباهود املبذولة لتنفيذ توصـــــــــــــيات املراجعة اليت مل يُبت فيها بعُد املتبقية من  ينو  مع التقدير - 2 
 ربتقارير سابقة

تدارة الربانمج اإلمنائي وصــــندوق الســــكان ومكتب خدمات املشــــاريع على أن  يشـــجع - 3 
ية تطار تبالغها عن ارســــــت الل وارنتهاك اانســــــي  والتحرص اانســــــي، مبواصــــــلة تع ي  الشــــــفاف تقوم، يف

بشــــــــــــــــدن الطريقــة اليت تكفــل هبــا اإلجراءات املنفــذة اتبــاع جج يرت  على الضـــــــــــــــحــااي، وتي  تكون هــذه 
 اإلجراءات متسقة مع ااهود املبذولة على نطاق من ومة األمم املتحدةرب

 :وفيما يتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي 

التحقيقات عن أنشطة املراجعة ابلتقرير السنوي ملكتب مراجعة ااساابت و  حييط علما   - 4 
( ومبرفقاته، وبرد اإلدارة عليهرب وحييط DP/2019/23) 2018الداخلية للحســـــــــــــــاابت والتحقيقات يف عام 

 علماً ابلتقرير السنوي لل نة ارستشارية ملراجعة ااساابت والتقييمرب

 مر  ج ئيـــــا/”تىل  “مر ”ي املراجعـــــة العـــــام قـــــد ت ري من أن رأ يالحظ مع القلق - 5 
، ويعر  عن تقديره ألن تدارة الربانمج اإلمنائي تن ر يف هذه املســـدلة ةدية يف ردهارب “بعض التحســـينات تل م

وحيث اإلدارة العليا للربانمج اإلمنائي على ممارســــــة رقابة أترب على املكاتب اليت حصــــــلت يف املا ــــــي القريب 
على النحو يف تصــــــــــــــنيفــات املراجعــة، وعلى املكــاتــب املعر ــــــــــــــــة مل ــاطر عــاليــة،  “غري مر ”على تقــدير 

حدده مكتب مراجعة ااســـــــــــــــاابت والتحقيقات، واختاذ تجراءات تصــــــــــــــحيحية ووقائية ملعااة مواطن  الذي
 ربالضع  أبنواعها

أن أت ر مســـــــائل املراجعة تكرارا يف املكاتب القطرية هي عدم تفاية  يالحظ مع القلق - 6 
ن ام أطلس، وعدم تفاية الضوابط يف تدارة  رصد املشاريع وتقييمها، والتدخري يف تقفال املشاريع املن  ة يف

املشــ ايت م ل عدم القيام بعمليات شــراء تنافســية أو عدم وجود اســتعرا ــات للعقود، وعدم تفاية الرقابة 
على تعي  املو ف  لضــــــمان التصــــــفية األولية والنهائية للمرشــــــح  على النحو الصــــــحيح، ووجود مواطن 

 ـــــع  يف تدارة األصـــــولرب ويشـــــ ع تدارة الربانمج اإلمنائي على معااة  ـــــع  يف اإلدارة املالية، ومواطن 
 هذه املسائل املتكررةرب

ارتفاع امل معدل تنفيذ توصـــــــــــــيات مكتب مراجعة ااســـــــــــــاابت  يالحظ مع التقدير - 7 
، حبيث أ ـــــحت التوصـــــيات اليت مل تنفذ ابلكامل على مدع 2018والتحقيقات، الذي  ســـــن منذ عام 

 ر ر ت يد عن أربع توصياتربأت  شهراً أو 18

التحســــــــــــــينات اليت أدخلت على تطبيق النهج املنســــــــــــــق يف التحويالت  يالحظ كذلك - 8 
 النقدية ويش ع الربانمج اإلمنائي على مواصلة جهوده لتع ي  الو ائ  الرقابية واإلدارية للشرتاء املنفذينرب

اخلســـــــــــــــائر املالية النامجة عن لتقدخ الربانمج اإلمنائي معلومات عن  يعرب عن تقدير  - 9 
، على حتو ما طلبه اجمللس، ويشـــ ع 2018و  2013ال   و ســـينه معدل اســـ داد اخلســـائر ب  عامي 

تدارة الربانمج اإلمنائي على مواصـــلة  ســـ  جهودها رســـ داد اخلســـائر و ســـ  معدرته، ومواصـــلة تقدخ 
 التقارير تىل اجمللس سنوايرب

مج اإلمنائي أن يواصـــــــــــــــل العمل على حتو وقائي وتصـــــــــــــــحيحي لتنفيذ تىل الربان يطلب - 10 
 توصيات مكتب مراجعة ااساابت والتحقيقات ومعااة املسائل اليت ي ريهارب

https://undocs.org/DP/2019/23
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أن أت ر الشــــــــــكاوع شــــــــــيوعا، فيما يتعلق ابلتحقيقات، تشــــــــــري تىل  يالحظ مع القلق - 11 
بياانت على غري الواقع أو ااقيقة، وال   خمالفات مالية، مبا يف ذلت ارحتيال يف املشـــــــــــــــ ايت، وتبداء 

ارستحقاقات، والسرقة وارختالس، وارتفاع عدد الشكاوع املقدمة من بيئات عالية امل اطر، ويش ع  يف
 تدارة الربانمج اإلمنائي على معااة هذه املسائل على سبيل األولوية العليارب

 املتواصل لتع ي  مهام املراجعة والتحقيق الداخلية يف الربانمج اإلمنائيرب عن أتييدهيعرب  - 12 

 :وفيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان 

بتقرير مكتب خدمات مراجعة ااســــــــاابت والتحقيق عن أنشــــــــطة املراجعة  حييط علما - 13 
(، والرأي املتعلق DP/FPA/2019/6) 2018يف عام  الداخلية والتحقيق لصــــندوق األمم املتحدة للســــكان

بكفاية وفعالية تطار الصـــــــــــندوق للحوتمة وتدارة امل اطر والرقابة، الصـــــــــــادر اســـــــــــتنادا تىل نطاق األعمال 
(، والتقرير الســـــــــــــــنوي لل نــــــة ارســـــــــــــــتشــــــــــــــــــــاريــــــة الرقــــــابيــــــة DP/FPA/2019/6/Add.1املضـــــــــــــــطلع هبــــــا )

(DP/FPA/2019/6/Add.2( ورد اإلدارة ،)DP/FPA/2019/CRP.6عليه وردها على هذا التقريررب ) 

ابلتوصـــــيات املتكررة املتعلقة بعدم تفاية الضـــــوابط الرقابية وعدم تفاية التوجيه  حييط علما   - 14 
 ربالشراء، ويرحب ابإلجراءات اليت اختذها الصندوق ملعااة هذا األمر للمكاتب القطرية، فضال عن عمليات

املســــــــــــتمر لتع ي  مهام املراجعة والتحقيق يف صــــــــــــندوق األمم املتحدة  عن أتييدهيعرب  - 15 
للسكان، وحيث اإلدارة على توفري املوارد الكافية ملكتب خدمات مراجعة ااساابت والتحقيق لال طالع 

 مع ارع او أبمهية مهام املراجعة والتحقيق يف أنشطة املن مةرببوريته ابلكامل 

مبشارتة مكتب خدمات مراجعة ااساابت والتحقيق يف أنشطة املراجعة والتحقيق  ينو  - 16 
 هذه املشارتةرب ويؤيداملش تة، 

 :وفيما يتعلق الكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

ابلتقرير الســـــــــــــــنوي لفريق املراجعة الداخلية للحســـــــــــــــاابت والتحقيقات عن  حييط علما   - 17 
( ومبرفقــاتــه، ورد اإلدارة عليــهرب DP/OPS/2019/4) 2018أنشـــــــــــــــطــة املراجعــة الــداخليــة والتحقيق يف عــام 

)وفقا ألحكام قرار اجمللس التنفيذي  2018لعام  وحييط علما ابلتقرير السنوي لل نة ارستشارية للمراجعة
 (رب2008/37

ابرخنفــا  الكبري يف توصـــــــــــــيــات املراجعـــة ااــديــدة، وتــذلــت ابلتقــدم احملرز يف تنفيـــذ  يرحــب - 18 
 رباملراجعة توصيات

ابلتحســــــــــــن الذي طرأ، حســــــــــــبما أُعر  عنه يف رأي املراجعة العام، على مدع  يرحب - 19 
وتمة وتدارة امل اطر والرقابة يف مكتب خدمات املشــاريع، وذلت اســتنادا تىل نطاق تفاية وفعالية تطار اا

 (رب2015/13العمل املضطلع به يف هذا الشدن )وفقا لقرار اجمللس التنفيذي 

ابرلت ام الــذي أبــداه فريق املراجعـــة الــداخليـــة للحســـــــــــــــــاابت والتحقيقــات  حييط علمــا   - 20 
الســــــــعي تىل  قيق أفضــــــــل املمارســــــــات فيما يتعلق بكفاءة وفعالية واســــــــت دام التكنولوجيا وغريها من  يف

 املبتكرةرب الُنهج

 مبي اق املراجعة الداخلية للحساابت والتحقيقات. حييط علما   - 21 
 2019ح يران/يونيه  7
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  2019/15 

بشأن  2018أاير/مايو  31املؤرخ  72/279معلومات مستكملة عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة   
إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـــــياق االســـــــتعراق الشـــــــامل الذي  ري كل أربع 

 نفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنميةسنوات لسياسة األنشطة الت

 إن اجمللس التنفيذي 

ابملعلومات املســـــــــتكملة اليت قدمها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــندوق األمم  يرحب - 1 
املؤرخ  72/279املتحدة للســـــــــــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــاريع عن تنفيذ قرار اامعية العامة 

بشــدن تعادة تن يم من ومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســياق ارســتعرا  الشــامل الذي  2018أاير/مايو  31
 ربسري تل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا من ومة األمم املتحدة من أجل التنمية

تىل الربانمج اإلمنائي وصـــندوق الســـكان ومكتب خدمات املشـــاريع العمل على  يطلب - 2 
 ـــمان ال تيب املناســـب لواثئق الربامج القطرية اخلاصـــة بكل تيان لكي يتم تصـــميم تل برانمج ابرعتماد 

األمم مباشــــــــــرة على تطار عمل األمم املتحدة ااديد للمســــــــــاعدة اإلمنائية )الذي أصــــــــــبح امسه ا ن تطار 
املتحدة للتعاون يف اال التنمية املســــــــتدامة(، الذي ســــــــيتم تعداده وو ــــــــعه يف صــــــــي ته النهائية ابلتشــــــــاور 
وابرتفــاق التــام  مع ااكومــات الوطنيــة وهو أهم وثيقــة ختطيط يف من ومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة على 

تب خدمات املشــــــــــاريع تقدخ الصــــــــــعيد القطريرب ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي وصــــــــــندوق الســــــــــكان ومك
 معلومات مستكملة يف الدورة املقبلة للم لس التنفيذي بشدن التعديالت الالزمةرب

تىل الربانمج اإلمنائي وصــــــندوق الســــــكان ومكتب خدمات املشــــــاريع تقدخ جرد  يطلب - 3 
قبلــة، عمال مفصــــــــــــــــل ألصـــــــــــــــول تلــت الكيــاانت وقــدرا ــا اإلقليميــة تىل اجمللس التنفيــذي للعلم يف دورتــه امل

ومع مراعاة املناقشــــــــات ااارية بشــــــــدن  ديد النهج اإلقليمي ملن ومة األمم  72/279اامعية العامة  بقرار
 رباملتحدة اإلمنائية

ســـــكان ابملعلومات املســـــتكملة األولية اليت قدمتها الربانمج اإلمنائي وصـــــندوق ال يرحب - 4 
ومكتب خدمات املشاريع عن أوجه الكفاءة اليت  ققت، بسبل من بينها تقاسم األعمال وأماتن العملرب 
ويطلب تىل الرئيس التنفيذي لكل من مكتب خدمات املشـــــــــاريع وصـــــــــندوق الســـــــــكان والربانمج اإلمنائي 

كن جنيها وتعادة توزيع يواصـــــل اختاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة  قيق مجيع املكاســـــب يف الكفاءة املم أن
 71/243هذه املكاســــــــب عمال ابلورايت القائمة ذات الصــــــــلة، مبا يف ذلت مبوجب قرار اامعية العامة 

بشـدن ارسـتعرا  الشـامل الذي سري تل أربع سـنوات لسـياسة  2016تانون األول/ديسـمرب   21املؤرخ 
بشـــدن تعادة  72/279ة التنفيذية اليت تضـــطلع هبا من ومة األمم املتحدة من أجل التنمية والقرار األنشـــط

تن يم من ومة األمم املتحدة اإلمنائية، وأن أيخذ يف ارعتبار أيضـــــــــــــــا التوصـــــــــــــــيات ذات الصـــــــــــــــلة املقدعمة 
يف تقريرها عن فرس  ســـــــــــــــ  الكفاءة والفعالية يف تقدخ خدمات الدعم  وحدة التفتي  املشـــــــــــــــ تة من

 (ربJIU/REP/2018/5اإلداري بتع ي  التعاون ب  الوتارت )

تطالع اجمللس التنفيذي، ابنت ام، على معلومات مســـــتكملة عن املكاســـــب يف  يطلب - 5 
 عن تعادة توزيع هذه املكاسب، من خالل آليات اإلبالغ القائمةربالكفاءة و 

تىل الربانمج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع مواصلة دعم  يطلب - 6 
 ااهود اليت يبذاا األم  العام من أجل و ع ن ام تتبٍُّع يتيح رصد املكاسب يف الكفاءةرب
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الي  اليت تع  على الربانمج اإلمنــائي أن يت ــذهــا تــدابري ارقتصــــــــــــــــاد يف التكــ يالحظ - 7 
للمحاف ة على توازن املي انية يف ســــــــــــــياق توفري الدعم املايل لإصــــــــــــــالحات، ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي 

تؤثر هذه التدابري ســـــــــلبا على قدراته على توفري الدعم اإلمنائي الكايف تىل البلدان املســـــــــتفيدة  يكفل أر أن
 من الربامجرب

مبسامهة الربانمج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع بضع   يرحب - 8 
ما تانت تسـهم به تلت الكياانت يف التكالي  املشـ تة للمنسـق  املقيم ، ويدعو املن مات ال الث تىل 

فيذ يف املائة، حســــــب ارقتضــــــاء، على النحو احملدد يف التوجيهات التشــــــ يلية لتن 1فر   ــــــريبة نســــــبتها 
 ( اليت أصدرها مكتب األمم املتحدة للتنسيق اإلمنائيرب2019آذار/مارس  12 ريبة التنسيق )

، ويشـــــــــــــــري تىل أن خيار تويل 2018/20و  2018/18و  2018/16بقراراته  يذك ر - 9 
الوتالة املعنية تدارة عملية  صــــــــيل  ــــــــريبة التنســــــــيق حيمعل الربانمج اإلمنائي وصــــــــندوق الســــــــكان ومكتب 

لة املعنية، خدمات املشــــــــــاريع مهام تدارية ت ــــــــــافية ويتطلب تدخال تعديالت على العمليات اإلدارية للوتا
ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي وصــــــــــندوق الســــــــــكان ومكتب خدمات املشــــــــــاريع تقدخ معلومات عن تلت 
التعديالت وتفادة اجمللس التنفيذي، على وجه الســــــــرعة، أبي تكالي  معامالت وتكالي  تدارية ت ــــــــافية 

 انمجة عن تدارة هذه الضريبة، وذلت ابست دام آليات اإلبالغ اااليةرب

تىل أمهية أن يكون التمويل قابال للتنبؤ به وحيث الدول األعضــــــــــاء القادرة على  يشـــــــر - 10 
تعطاء أولوية للموارد العادية والتعهدات املتعددة الســـــــــــــــنوات على أن تفعل ذلت، ابلن ر تىل أن امل يد من 

ق النتائج املوارد العادية يهدد قدرة الربانمج اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق الســـــــــــــــكان على  قي الت فيضـــــــــــــــات يف
 ارس اتي ية املقررةرب

الربانمج اإلمنائي وصــندوق الســكان على التشــديد بشــكل خاس، ابلتعاون مع  يشـجع - 11 
هيئة األمم املتحدة للمرأة واليونيســــــــ ، على تنفيذ اخلطط ارســــــــ اتي ية لكل منها، مبا يف ذلت الفصــــــــل 

 اايه النســبية والتعاونية، وعلى تقدخ معلومات أثناء املشــ ك بشــدن الرباة املشــ تة، وفقا لورية تل منها ومل
، بوســـائل منها اســـتعرا ـــات منتصـــ  املدة لل طط ارســـ اتي ية لكل منها، 2020الدورة الســـنوية لعام 

 عن اارت وتيفية تسهام ا لية املش تة ب  صناديق األمم املتحدة وبرااها يف زايدة الكفاءة والفعالية.
 2019ح يران/يونيه  7

  
  2019/16 

 أساليب عمل اجمللس التنفيذي  
 

 إن اجمللس التنفيذي 

الن ـــــام الـــــداخلي للم لس التنفيـــــذي لربانمج األمم املتحـــــدة اإلمنـــــائي  يعيــــد أتكيــــد - 1 
 وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعرب

ابلســـــــــــرد اخلطي للم موعة األســـــــــــاســـــــــــية للدول األعضـــــــــــاء اليت قادت العملية  يرحب - 2 
ارســــــتشــــــارية املشــــــ تة مع الدول األعضــــــاء، بطريقة مفتوحة وشــــــفافة وجامعة، ب ية دراســــــة تفاءة ونوعية 
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 2019/3دورا ا ااالية، فضـــــــــــــال عن مهام ارجتماع املشـــــــــــــ ك للم الس التنفيذية متشـــــــــــــياً مع القرارين 
 رب2018/22 و

 ابلدعم التقين الذي تقدمه أماانت اجملالس التنفيذية للربانمج اإلمنائي/صـــــــــــــــندوق  ع يقر - 3 
وبرانمج األغذية العاملي تىل الســــكان/مكتب خدمات املشــــاريع، واليونيســــ ، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 
 اجملموعة األساسية، وحييط علما مبرفق السرد اخلطي الذي أعدته األماانترب

على أن املبادئ الرئيســــية للمناقشــــة بشــــدن أســــاليب عمل اجملالس التنفيذية هي  يشـــدد - 4 
ء املتعلق ابألنشــــــــــــــطة اافاظ على التوجيه والرقابة التنفيذي  للوتارترب و نب ارزدواجية مع و يفة اا  

التنفيـــذيـــة لـــدورة اجمللس ارقتصـــــــــــــــــادي وارجتمـــاعي واجملـــالس التنفيـــذيـــة املعنيـــةرب واح ام خمتل  ورايت 
 وخصائه تل وتالة وصندوق وبرانمج وتيانرب

تىل الربانمج اإلمنائي/صــــــــــــــندوق الســــــــــــــكان/مكتب خدمات املشــــــــــــــاريع القيام،  يطلب - 5 
 املتحدة للمرأة وبرانمج األغذية العاملي، بتن يم جلســـــــــــــــات تحاطة/اليونيســـــــــــــــ  وهيئة األمم  ابلتعاون مع

رمسيـــة مشـــــــــــــــ تـــة، ويشـــــــــــــــ ع بقوة على أن يتم  ـــديـــد مواعيـــدهـــا يف أوقـــات مقبولـــة  مشـــــــــــــــــاورات غري
 اجتماعياً لتمك  اجمللس التنفيذي لربانمج األغذية العاملي من املشارتة يف ارجتماع من رومارب

تىل أمانة اجمللس التنفيذي للربانمج اإلمنائي وصــندوق الســكان ومكتب خدمات  يطلب - 6 
املشـــــــــــــاريع أن تقوم، ابلتعاون مع أماانت اجملالس التنفيذية لليونيســـــــــــــ  وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج 

يف ذلت األغذية العاملي، بتقدخ مق حات أولية لتحســـــ  أســـــاليب عمل ارجتماع املشـــــ ك للم الس، مبا 
 ديد أفضـــــــل وقت لعقد ارجتماع املشـــــــ ك للم الس، لكي تن ر فيه الدول األعضـــــــاء يف الدورة العادية 

، مع مراعاة أن ارجتماع املش ك للم الس ليس له سلطة اختاذ القرارات و رورة  نب 2019ال انية لعام 
 دورة اجمللس ارقتصادي وارجتماعيربارزدواجية والتداخل مع مهام اا ء املتعلق ابألنشطة التنفيذية ل

تىل األمــانــة أن تق ح بــدائــل خمتلفــة لتعــديــل موعــد الــدورة العــاديــة ال ــانيــة، مع  يطلــب - 7 
يتــداخــل مع ااــداول ال منيــة األخرع، وذلــت لكي ين ر فيهــا اجمللس التنفيــذي يف الــدورة  مراعــاة أنــه ر

 رب2019العادية ال انية لعام 

عقد اجتماع غري رمسي بصـفة منت مة، دون أي تكلفة على املن مات، لرؤساء  يطلب - 8 
اجملالس التنفيذية للربانمج اإلمنائي/صــــندوق الســــكان/مكتب خدمات املشــــاريع، واليونيســــ ، وهيئة األمم 

نســيق ب  املتحدة للمرأة، وبرانمج األغذية العاملي، من أجل تع ي  املواءمة ب  القضــااي املشــ تة، وزايدة الت
الوتارت والصـــناديق والربامج والكياانت واجملالس التنفيذية لكل منها، مع مراعاة أنه وفقا للن ام الداخلي 
للم الس التنفيذية، ي ل الرؤســــــاء  ت ســــــلطة اجملالس التنفيذية املعنية وليس لديهم ســــــلطة اختاذ قرارات 

 ج ارجتماعاترببشدن أي مسائل جوهرية، وتطالع األعضاء عموما على نتائ

 ــــرورة انت ا  أعضــــاء املكتب يف وقت مبكر لتقليل ف ات عدم وجود رؤســــاء  يؤكد - 9 
 تىل أدىن حد وتع ي  تفاءة أداء الرائسة واجمللس التنفيذي تكلرب

 ـــــماان لالســـــتمرارية وســـــالســـــة ارنتقال ب  املكاتب املنتهية وريتها واملكاتب  يوصــــي - 10 
عات اإلقليمية، تلما تان ذلت مناســـــباً ومتســـــقاً مع الن ام الداخلي ذي الصـــــلة، ااديدة أبن تن ر اجملمو 

https://undocs.org/ar/E/RES/2019/3
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اختاذ التدابري املناســبة لكي يتســد ألحد نوا  رؤســاء املكاتب تويل الرائســة ومن   اتتســا  فعالية يف  يف
 هذه الصفة يف السنة التاليةرب

الرمسية للم لس التنفيذي تىل  ـــــرورة توخي املرونة يف رائســـــة ارجتماعات غري  يشــــر - 11 
 ربمن جانب رئيس املكتب أو أحد نوابه أو األعضاء املنتدب  يف وفودهم

تىل األمانة أن تواصــل، ابلتعاون مع أمانيت اجمللســ  التنفيذي  لليونيســ  وهيئة  يطلب - 12 
وات ب  الدورات األمم املتحدة للمرأة، عقد دورات رمسية متتابعة للم لســـــــــــ  التنفيذي  ب ية  نب الف 

 الرمسية مل تل  اجملالس التنفيذيةرب

تىل األمانة أن تقدم مق حات عملية لتحســـــــ  تفاءة دورات اجمللس التنفيذي،  يطلب - 13 
بوســائل منها اســتعرا  بنود جدول األعمال ون ر اجمللس فيها بكفاءة، وذلت تي سري اجمللس التنفيذي 

 رب2019رة العادية ال انية لعام مداورت بشدجا وين ر فيها يف الدو 

تىل اجمللس التنفيـــذي أن سعـــل دوراتـــه تفـــاعليـــة، بـــدعم من األمـــانـــة، مع أتم   يطلــب - 14 
 الوقت احملدد للبياانت ااماعية والوطنية حسبما يكون مناسبا و رورايرب

يف ســـــياق تشـــــ يعه املناقشـــــات التفاعلية، أن يتضـــــمن أي شـــــكل من أشـــــكال  يطلب - 15 
 ل املع ز مع رؤساء الوتارت تجراءات متابعة ِ من ا ليات القائمةربالتفاع

رؤساء الوتارت والصناديق والربامج والكياانت املشارتة يف دورات اجمللس على  يشجع - 16 
تانحة النصــــــــوس الكاملة لبياان م أو مالح ا م ارفتتاحية )عرو ــــــــهم( على اإلن نت مســــــــبقا، واإلدرء 

 تبراز ببياانت أقصــــــــر يف دورات اجمللس التنفيذي. وينب ي أن تتســــــــم البياانت والعرو  املقدمة ابإلساز يف
 القضااي الرئيسية، وأن تستند تىل أدلة وأن تكون عملية املنحى لدع تناول التحدايترب

 الرئيس على تنفاذ اادود ال منية احملددة للبياانترب يشجع بقوة - 17 

مشارتة خمتل  ااهات صاحبة املصلحة يف دورات اجمللس التنفيذي مع ارح ام  يؤكد - 18 
صــــــــــــــلة من الن ام الداخلي واســــــــــــــتنادا تىل موافقة اجمللس التنفيذي، ويشــــــــــــــري تىل الكامل لألحكام ذات ال

، ويؤتد من جديد أمهية تيالء ارعتبار الواجب للتكافؤ ب  اانســ  يف 2018/22من القرار  11 الفقرة
 جملالس التنفيذيةربتكوين أعضاء أفرقة املناقشة املشارت  يف ا

تىل املكتب أن يقرر وجهة ال ايرات امليدانية قبل حدوثها بســـــــــــــــنت ، مع تانحة  يطلب - 19 
املرونة لت يري البلدان املضـــــــــــــــيفة تذا اقتضـــــــــــــــت ال روو ذلت، من أجل تانحة أترب قدر ممكن من الوقت 

 للبلدان املضيفة والوتارت لالستعداد لل ايراترب

أن يتشـــــــــــــــاور، مبســـــــــــــــاعدة األمانة، مع مكاتب اجملالس التنفيذية  تىل املكتب يطلب - 20 
لليونيســــــــــ  وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األغذية العاملي، لتنســــــــــيق اختيار ال ايرات امليدانية واق اح 

 رب2020معايري منسقة لكل زايرة ميدانية، لكي يقوم اجمللس بتقييمها يف الدورة العادية األوىل لعام 

تىل أماانت الربانمج اإلمنائي وصـــــــــندوق الســـــــــكان ومكتب خدمات املشـــــــــاريع  يطلب - 21 
تعميم مشاريع القرارات املق حة على األعضاء عموما قبل تل دورة أبربعة أسابيع على األقل، وفقا لتقدير 

مكان، املكتب، ويكرر تشــ يعه الدول األعضــاء بقوة على تقدخ تعليقا ا على مشــاريع القرارات، قدر اإل
قبل بدء الدورة، ب ية بدء مشــاورات مو ــوعية بشــدن مشــاريع القرارات يف اليوم األول للمفاو ــات، دون 

 أن يشكل ذلت مانعا لتقدخ مق حات ت افية خالل املفاو اترب

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
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تىل األمانة أن تقوم، ابلتعاون مع أماانت اجملالس التنفيذية لليونيســـــــــــــــ  وهيئة  يطلب - 22 
أة وبرانمج األغذية العاملي، بتتبع تنفيذ قرارات اجمللس التنفيذي ابســـــــــــــت دام مصـــــــــــــفوفة األمم املتحدة للمر 

 ارست دام املش ك بصي تها املرفقة ابلسرد اخلطي للم موعة األساسيةرب

تىل األمانة أن توزع  ا ــــــــر اجتماعات املكتب على أعضــــــــاء اجمللس التنفيذي  يطلب - 23 
 احملا ررب ومراقبيه مىت وافق املكتب على هذه

أن تقوم أمانة اجمللس التنفيذي للربانمج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب  يكرر طلبه - 24 
خدمات املشاريع بتحديث اادول ال مين املش ك املنشور على اإلن نت اميع اجتماعات اجمللس بصورة 

ماعات الرمسية الرئيســـــــــــــــية، آنية لت نب التداخل مع ااداول ال منية للصـــــــــــــــناديق والربامج األخرع وارجت
 فيها اا ء املتعلق ابألنشطة التنفيذية لدورة اجمللس ارقتصادي وارجتماعي. مبا

 2019ح يران/يونيه  7
  

  2019/17 

 2019استعراق عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام   

 إن اجمللس التنفيذي 

 مبا يلي: 2019تىل أنه قام خالل دورته السنوية لعام  يشر 
 

 1البند   

 املسائل التنظيمية  

 (ربDP/2019/L.2) 2019أقرع جدول األعمال ووافق على خطة العمل لدورته العادية األوىل لعام 

 (ربDP/2019/8) 2019ام وافق على تقرير الدورة العادية األوىل لع

 رب2019اعتمد خطة العمل املؤقتة للدورة العادية ال انية لعام 

 :2019وافـق على املوعد التايل للدورة املتبقية للم لس التنفيذي يف عام 

 .2019أيلول/سبتمرب  6تىل  3من  الدورة العادية ال انية: 
 

 اجلز  املتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

 2البند   

 جلسة حتاور مع مدير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والتقرير السنوي  

 بشدن التقرير السنوي ملدير الربانمج اإلمنائيرب 2019/6اختذ القرار 
 

 3البند   

 اة بني اجلنسني يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائياملساو   

 2021-2018أحاط علما ابلتقرير الســـنوي عن تنفيذ اســـ اتي ية الربانمج اإلمنائي للمســـاواة ب  اانســـ  
(DP/2019/11رب) 
 

https://undocs.org/ar/DP/2019/L.2
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 4البند   

 تقرير التنمية البشرية  

 رب2019ابملعلومات املستكملة املقدمة من األمانة عن املشاورات املتعلقة بتقرير التنمية البشرية لعام أحاط علما 
 

 5البند   

 الربامج القطرية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل املتصلة هبا  

 :2014/7وافق على الربانمج القطري التايل للربانمج اإلمنائي وفقا للقرار 

 (ربDP/DCP/COG/3الكون و )مجهورية 

 تانون ال اين/  1ليشــــيت وتونس من  -أحاط علماً ابلتمديد األول ملدة ســــنة واحدة للربانا  القطري  لتيمور 
 (ربDP/2019/12، ابلصي ة اليت وافق عليها مدير الربانمج )2020تانون األول/ديسمرب   31يناير تىل 

تانون   31تىل  2020تانون ال اين/يناير   1وافق على متديد الربانمج القطري ا ر القمر ملدة ســـــــنت  من 
 (ربDP/2019/12) 2021األول/ديسمرب 

 
 6البند   

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائيتقييم   

 املتعلق بتقييم برانمج األمم املتحدة اإلمنائيرب 2019/7اختذ القرار 
 

 7البند   

 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

بشدن التقرير املتعلق ابلنتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  2019/8اختذ القرار 
 رب2018يف عام 

 
 8البند   

 متطوعو األمم املتحدة  

 بشدن تقرير مدير الربانمج عن برانمج متطوعي األمم املتحدةرب 2019/9اختذ القرار 
 

 اجلز  املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  

 9البند   

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان  

 قرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكانرببشدن الت 2019/10اختذ القرار 
 

 10البند   

 تقييم صندوق األمم املتحدة للسكان  

 بشدن تقييم صندوق األمم املتحدة للسكانرب 2019/11اختذ القرار 
 

https://undocs.org/ar/DP/DCP/COG/3
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 دمات املشاريعاجلز  املتعلق الكتب األمم املتحدة خل  

 11البند   

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 بشدن التقرير السنوي للمديرة التنفيذية ملكتب خدمات املشاريعرب 2019/12اختذ القرار 
 

 اجلز  املشرت   

 12البند   

لربانمج األمم املتحــدة اإلمنــائي، وصـــــــــــنــدوق األمم املتحــدة تقــارير مكــاتــب األخالقيــات التــابعــة   
 للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

بشــــــــدن تقارير مكاتب األخالقيات التابعة للربانمج اإلمنائي وصــــــــندوق الســــــــكان  2019/13اختذ القرار 
 يعربومكتب خدمات املشار 

 
 13البند   

 مراجعة احلساابت والرقابة الداخليتان  

بشــــــــدن تقارير الربانمج اإلمنائي وصــــــــندوق الســــــــكان ومكتب خدمات املشــــــــاريع  2019/14اختذ القرار 
 املراجعة الداخلية للحساابت والتحقيقات وردود اإلدارةرب عن
 

 14البند   

املتعلق إبعادة تنظيم منظومة األمم  72/279معلومات مســـــــتكملة عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة   
 املتحدة اإلمنائية

 2018أاير/مايو  31املؤرخ  72/279عن ااديد يف تنفيذ قرار اامعية العامة  2019/15اختذ القرار 
املتعلق إبعادة تن يم من ومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســــــــياق ارســــــــتعرا  الشــــــــامل الذي سري تل أربع 

 ربطلع هبا من ومة األمم املتحدة من أجل التنميةسنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تض
 

 15البند   

 أساليب عمل اجمللس التنفيذي  

 املتعلق أبساليب عمل اجمللس التنفيذي. 2019/16اختذ القرار 
 2019ح يران/يونيه  7
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 خطة عمل أولية  

ندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان اجمللس التنفيذي    لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــ
 ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 
 2019الدورة العادية الثانية لعام   

 ، نيويور (2019أيلو /سبتمرب  3-6)  

 املو وع البند الوقت اليوم/التاريخ
 تن يميةمسائل  1 13:00-10:00 أيلو /سبتمرب 3الثالاث      
 تقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة •   
 2019اعتماد تقرير الدورة السنوية لعام  •   
 اجلز  املشرت    
بشــــــــدن تعادة  72/279معلومات مســــــــتكملة عن تنفيذ قرار اامعية العامة  10  

 تن يم من ومة األمم املتحدة اإلمنائية
 حالة اتفاق التمويل •   
 ااوار املن م بشدن متويل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 2  
 2018ارستعرا  السنوي للحالة املالية للربانمج اإلمنائي لعام  •   
اإلمنائي وصـــــــــــــــناديقه وبرااه حالة الت امات متويل املوارد العادية للربانمج  •   

 وما بعده 2019لعام 
 ااوار املن م بشدن متويل صندوق األمم املتحدة السكان 5  
تقرير عن املســـــــــــــــــامهــات املقــدمــة من الــدول األعضـــــــــــــــــاء وجهــات أخرع  •   

 2019لصـــــــــــــــنـدوق األمم املتحـدة للســـــــــــــــكـان وتوقعـات اإليرادات لعـام 
 والسنوات املقبلة

 الشؤون املالية وشؤون املي انية واإلدارة 8 15:00-17:30 
اســـــــــــــــ داد التكالي : اســـــــــــــــتعرا  مشـــــــــــــــ ك لتعاري  التكالي  ااالية  •   

 وتصنيفات األنشطة والتكالي  املرتبطة هبا
تقرير الربانمج اإلمنائي وصــندوق الســكان ومكتب خدمات املشــاريع عن  •   

 أنشطة الشراء املش تة
 التنفيذي أساليب عمل اجمللس 11  

 اجلز  املتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  13:00-10:00 أيلو /سبتمرب 4األربعا  
 حوار تفاعلي مع مدير الربانمج اإلمنائي   
 (انبعحوار تفاعلي مع مدير الربانمج اإلمنائي )  15:00-17:30 
 املتصلة هباالربامج القطرية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل  3  
 عر  واثئق الربامج القطرية واملوافقة عليها •   
 متديد الربامج القطرية •   
 التقييم 4  
 سياسة التقييم املنقحة للربانمج اإلمنائي •   

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279


 DP/2019/25 

 

20/20 19-09671 

 

 املو وع البند الوقت اليوم/التاريخ
 اجلز  املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  13:00-10:00 أيلو /سبتمرب 5اخلميس     
 بيان املديرة التنفيذية   
 الربامج القطرية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل املتصلة هبا 6 15:00-17:30 
 عر  واثئق الربامج القطرية واملوافقة عليها •   
 متديد الربامج القطرية •   
 (اتبعاجلز  املشرت  )   
متابعة اجتماع الس تنســــــــــــيق برانمج األمم املتحدة املشــــــــــــ ك املعين بفريوس  9  

 نقه املناعة البشرية/اإليدز
التقرير املشــــــــــ ك لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــــــندوق األمم املتحدة  •   

للســــــــكان بشــــــــدن متابعة توصــــــــيات الس تنســــــــيق برانمج األمم املتحدة 
 املش ك املعين بفريوس نقه املناعة البشرية/اإليدز

 ال ايرات امليدانية 12  
 امليدانية املش تة تىل تولومبياتقرير عن ال ايرة  •   

 اجلز  املتعلق الكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  13:00-10:00 أيلو /سبتمرب 6اجلمعة 
 بيان املديرة التنفيذية   
 2021-2020تقديرات مي انية مكتب خدمات املشاريع لف ة السنت   • 7  
واملي انية عن تقديرات مي انية تقرير الل نة ارســـــــــتشـــــــــارية لشـــــــــؤون اإلدارة  •   

 2021-2020مكتب خدمات املشاريع لف ة السنت  
التقرير اإلحصائي السنوي بشدن أنشطة الشراء يف من ومة األمم املتحدة  •   

 2018يف عام 
 حوار تفاعلي مع املديرة التنفيذية ملكتب خدمات املشاريع   
 مسائل أخرع 13 15:00-17:00 
رئيس الس مو في الربانمج اإلمنائي/صـــــــــندوق الســـــــــكان/مكتب تلمة  •   

 خدمات املشاريع/هيئة األمم املتحدة للمرأة
 اعتماد القرارات اليت مل يُبت فيها بعد •   
 مسائل تن يمية 1  
 2020مشروع خطة العمل السنوية للم لس التنفيذي لعام  •   
 2020العادية األوىل لعام اعتماد خطة العمل املؤقتة للدورة  •   
 
 

 


