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2015/1 
   2014-2008تقرير عن الدعم املباشر للميزانية يف الفترة 

 إن اجمللس التنفيذي 
   ؛DP/2015/3بالوثيقة  حييط علما - 1 
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تكمــن يف دعــم     يقررر - 2  ــ ن املســامهة الرئيســية لربن ب

 القدرات الوطنية وتقدمي الدعم الالزم إلعداد السياسات؛  

جريبيـة  إىل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي أن يقـدم تقييمـا لةنشـطة الت      يطلب - 3 
املضطلع هبـا يف إطـار هـذل السياسـة، وأن يـدرذ يف هـذا التقيـيم معلومـات مفصـلة عـن اخلـربة            
املكتسبة خالل الفترة التجريبية ملشاركة الربنامج اإلمنائي يف دعم امليزانيات القطاعية وعن أثـر  

نيـة وإعـداد   هذل املشاركة، ال سيما أثرهـا يف إسـهام الربنـامج اإلمنـائي يف تنميـة القـدرات الوط      
 ؛  2017السياسات، على أن يقدم هذا التقييم قبل حلول دورة اجمللس العادية األوىل لعام 

ــذ سياســة       يوافرر  - 4  ــن تنفي ــة م ــرةة التجريبي ــائي الفت ــامج اإلمن ــى مواصــلة الربن عل
مشاركة الربنامج اإلمنائي يف تقدمي الدعم املباشر للميزانيـات واألمـوال اجملمعـة، علـى املسـتوى      
ــة  ات الصــلة        ــادا التوجيهي ــة يف املب ــع املبين ــب األرب ــة يف اســتردام الطرائ ــع مرون القطــاعي، م

، علــى أن يكــون مفهومــا أنــه ال ينب ــي 2017كــانون الثاين/ينــاير  1باملوضــو ، و لــ  حــ  
إىل أن ُيترــذ  2017كــانون الثاين/ينــاير  1الــدخول يف أي التــزام جديــد يف هــذا الصــدد بعــد 

 قرار بش ن مستقبل هذل السياسة؛  
بــ ن كافــة األنشــطة الــيت ســبب إقرارهــا يف إطــار هــذل السياســة سيســتمر   يقررر - 5 

 املواعيد املقررة لالنتهاء منها؛  تنفيذها ح  حلول 
، اســـتنادا إىل نتـــائج 2017أن يقـــرر يف الـــدورة العاديـــة األوىل لعـــام  يعتررر   - 6 

 التقييم ورد اإلدارة، ما إ ا كان يتعني االستمرار يف العمل هبذل السياسة؛  
اســتعراض املبــادا التوجيهيــة واإلجــراءات املعــدة للمكاتــب القطريــة    يطلررب - 7 

ــة        ــات القطاعي ــات دعــم امليزاني ــامج اإلمنــائي يف ترتيب ــر  صــوك مشــاركة الربن ووحــدات املق
واألموال اجملمعة، و ل  لضمان اتساقها مع املمارسـة الدوليـة املعتـرا هبـا ومـع ربـج الربنـامج        

ب، وإطال  اجمللس التنفيذي علـى نتـائج االسـتعراض يف الـدورة     اإلمنائي يف العمل هبذل األسالي
. وينب ـي أن ُيرفـب  لـ  رـذكرة معلومـات تـوجز خـربات الربنـامج         2015العادية الثانية لعـام  

اإلمنائي يف استردام هذا النو  من املسـاعدة، وتقـدم اخلطـول العريضـة لنـهج تنميـة القـدرات        

http://undocs.org/ar/DP/2015/3؛
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ت تفصـــيلية عـــن طبيعـــة املرـــاطر الفعليـــة الـــيت  الوطنيـــة ووضـــع السياســـات، وتـــوفر معلومـــا
 التقييم؛   حيددها

ــيم املرــاطر     يشرر   - 8  ــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة العمــل علــى ضــمان تقي الربن
االئتمانية املرتبطة ب سـاليب العمـل هـذل، ووضـع الضـمانات املناسـبة، وإلـاز عمليـات املراقبـة          

 ومراجعة احلسابات يف الوقت املناسب.  
 2015الثاين/يناير  كانون 30

 
2015/2 

 سياسة الرقابة املنقحة لصندوق األمم املتحدة للسكان
 إن اجمللس التنفيذي، 
بـالتقرير املعـد عـن سياسـة الرقابـة املنقحـة لصـندوق         حييط علمرا عر  التقر ير    - 1 

ــم املتحــدة للســكان )   ــة     DP/FPA/2015/1األم ــال الرقاب ــزام املؤسســة يف جم ــذي يعكــس الت (، ال
 رمارسة مناسبة خاضعة للمساءلة وتتسم باجلدية؛  

العملية التشاورية الـيت اضـطلع هبـا برنـامج األمـم املتحـدة        يالحظ ع  التق ير - 2 
 للسكان يف إعداد سياسة الرقابة املنقحة؛  

املتحـدة للسـكان بصـي تها    على سياسة الرقابة املنقحـة لصـندوق األمـم     يواف  - 3 
   ؛DP/FPA/2015/1الواردة يف الوثيقة 

إىل الصندوق أن يواصل رصـدل لتنفيـذ السياسـة، وأن جيـري عمليـات       يطلب   -4 
ــة يف      ــة اإلداريـ ــام الرقابـ ــز مهـ ــد ا يف صـــون وتعزيـ ــة وفائـ ــدوى السياسـ ــة جلـ ــتعراض دوريـ اسـ

صندوق، را يف  ل  ما يتعلب مـن  لـ  بـالربامج، وأن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس التنفيـذي يف        ال
ُيضمِّنه مقترحات إلدخال املزيد من التحسينات على السياسـة،   2017دورته السنوية يف عام 

 حسب االقتضاء.  
 2015الثاين/يناير  كانون 30

 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/1؛
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2015/3 
 لصندوق األمم املتحدة للسكانزيادة مستوى متويل االستجابة اإلنسانية 

 إن اجمللس التنفيذي، 
 (؛  DP/FPA/2015/2بالتقرير ) حييط علمًا - 1 

بتزايد الطلب على االستجابة اإلنسانية لصندوق األمـم املتحـدة للسـكان     ُيقر - 2 
 ارد لتوفري التمويل الالزم حلاالت الطوارا؛  وما ينجم عن  ل  من حاجة إىل زيادة املو

ماليـني دوالر مـن املـوارد العاديـة      10على ختصيص مبلغ سنوي قدرل  يواف  - 3 
 ماليني دوالر على املستوى املعتمد سابقًا؛   5لصندوق الطوارا، أي بزيادة قدرها 

الطـوارا ربلـغ    للمدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسـكان بزيـادة رصـيد صـندوق     يأذن
مليون دوالر يف السنة الواحدة، إ ا كـان عـدد حـاالت الطـوارا ونطاقهـا يـربران        2يصل إىل 
  ل ؛  
ماليـني دوالر مـن املـوارد     10على ختصيص اعتماد ملرة واحـدة قـدرل    يواف  - 4 

 العادية إلنشاء احتياطي لالستجابة اإلنسانية؛  
إىل صندوق األمم املتحدة للسكان أن يبلغ عن حالة االحتياطي وعـن   يطلب - 5 

 حالة استردام صندوق الطوارا يف سياق بياناته املالية السنوية؛  

كــذل  إىل الصــندوق أن يقــدم تقريــرا يف الــدورة العاديــة األوىل لعــام  يطلررب - 6 
ــانية، حـــ  يتســـ  للمجلـــس التنف   2017 ــوم عـــن حالـــة متويـــل اســـتجابته اإلنسـ يـــذي أن يقـ

 باستعراض هذا الترتيب، را يف  ل  معايري صرا املوارد.  
 2015الثاين/يناير  كانون 30

 
2015/4 

 ز اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات التابعة ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعـــــتعزي
 إن اجمللس التنفيذي، 
ربادرة املـدير التنفيـذي الراميـة إىل زيـادة مواءمـة ترتيبـات اإلدارة        حييط علما - 1 

ــا يف الوكــاالت الشــقيقة         ــع نظريا  ــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع م ــب األم واملســاءلة يف مكت
 اخلاضعة إلشراا اجمللس التنفيذي؛

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/2
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على إنشاء جلنة استشارية ملراجعة احلسـابات تضـطلع بـاألدوار واملهـام      يواف  - 2 
 أســـندها إىل اللجنـــة االستشـــارية للشـــؤون االســـتراتيجية ومراجعـــة احلســـابات بقراراتـــه  الـــيت

 ، را يف  ل  رفع التقارير إىل اجمللس التنفيذي؛  2012/5و  2009/4و  2008/37
ب هــداا واختصاصــات اللجنــة االستشــارية ملراجعــة احلســابات   حيرريط علمررا - 3 

ــم املتحــدة خلــدمات املشــ    ــب األم ــة ملكت ــة   التابع اريع، ويشــري إىل أن الطــابع االستشــاري للجن
 ؛  48/162يتعارض مع مهام اجمللس التنفيذي بصي تها الواردة يف قرار اجلمعية العامة  ال

علـى أن دور اللجنـة االستشـارية ملراجعـة احلسـابات هـو أن تقــدم إىل        يشر    - 4 
رهـام مراجعـة احلسـابات     اإلدارة واجمللس آراء واستنتاجات مسـتقلة بشـ ن الضـمانات املتعلقـة    

 والرقابة يف املنظمة؛  
بالتزام مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع رواصـلة التمـامل املشـورة      ينوه - 5 

اخلارجية واملستقلة بشـ ن أفضـل املمارسـات يف الشـؤون االسـتراتيجية ويف جمـال ختصصـه مـن         
 خالل إنشاء فريب استشاري استراتيجي من اخلرباء؛  

أن ينظـر أعضـاء اجمللـس التنفيـذي يف عمليـة اختيـار اللجنـة االستشـارية          ريقر - 6 
 ؛  2015ملراجعة احلسابات يف الدورة السنوية لعام 

أن يواصل مهامَّهم األعضاُء احلاليون يف اللجنة الفرعيـة ملراجعـة    كذلك يقرر - 7 
ــة االستشــارية للشــؤون االســتراتيجية ومراجعــة احلســ    ابات يف مكتــب احلســابات التابعــة للجن

 األمم املتحدة خلدمات املشاريع، يف انتظار النتيجة اليت ستؤول إليها عملية االختيار؛  
على حتديد وترية اجتماعات اللجنة كلها ومد ا ومكـان انعقادهـا يف    يش   - 8 

 ضوء حجم العمل، مع مراعاة احلاجة إىل حتقيب الكفاءة من حيث التكلفة.  
 2015 الثاين/يناير كانون 30

 
2015/5 

 توصيات جملس مراجعي احلسابات  
ــي احلســابات         ــس مراجع ــذ توصــيات جمل ــن تنفي ــر ع ــائيع تقري ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن

   2013عام  عن
تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان بش ن متابعـة تقريـر جملـس مراجعـي حسـابات األمـم       

 ع حالة تنفيذ التوصيات  2013املتحدة لعام 
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مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريعع تقريــر عــن تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي          
   2013احلسابات عن عام 

 
 التنفيذي، اجمللسإن  
بـــاءراء غـــري املشـــفوعة بتحفظـــات الصـــادرة عـــن جملـــس مراجعـــي   يرحرررب - 1 

 بالنسبة للمؤسسات الثالث مجيعها؛   2013حسابات األمم املتحدة عن عام 
 ناع  امأعم اتمتح   انإاماي:   فيما يتعل  برب 
التقـــدم الـــذي أحـــرزل برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف معاجلـــة    يالحرررظ - 2 

 ؛  2013-2012األولويات التسع العليا املتعلقة رراجعة احلسابات يف الفترة 
اجلهود املستمرة اليت تبذهلا إدارة الربنامج اإلمنائي يف معاجلة األولويـات   ي عم - 3 

، ويف 2015-2014دارية الثماين العليا املنقحة املتعلقـة رراجعـة احلسـابات لفتـرة السـنتني      اإل
كــانون األول/ديســمرب  31تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي احلســابات عــن الســنة املنتهيــة يف  

 ؛  2013
إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يعــاود تقيــيم األنشــطة الــيت يقــوم هبــا إلدارة     يطلررب - 4 

املرـــاطر ويعـــزز هـــذل األنشـــطة، وأن يعطـــي األولويـــة لتنفيـــذ اإلطـــار املـــنق  للنـــهج املنســـب  
 للتحويالت النقدية، مع اختا  التدابري الالزمة لضمان التطبيب املناسب يف املكاتب القطرية؛

ائي علــى تعزيــز إشــرافه علــى الشــركاء املنفــذين وإدارتــه   الربنــامج اإلمنــ حيرر  - 5 
لشؤوربم من حيث الرصد واإلبالغ واالمتثال للضوابط وأنشطة الضمان، رـا يف  لـ  معاجلـة    
احلاالت املتكررة لورود تقارير مشفوعة بتحفظات عن مراجعـة حسـابات الشـركاء املنفـذين،     

 وعلى متابعة تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات؛
ــد حيــدث يف         يشرر   - 6  ــا ق ــع م ــة إىل كشــق ومن ــود الرامي ــى مواصــلة اجله عل

عمليــات الشــراء مــن  الفــات وحارســات احتياليــة أخــرى، وعلــى حتســني إجــراءات اســترداد   
 األموال، ومعاجلة مواطن الضعق يف نظام أطلس اليت حيددها جملس مراجعي احلسابات؛

ــل ببـــذل      حيررر  - 7  ــى التعجيـ ــامج اإلمنـــائي علـ ــة لالســـتجابة   الربنـ ــود الالزمـ اجلهـ
 لالستنتاجات النقدية املتعلقة بإدارة الربامج/املشاريع وضمان النوعية والتصميم والرصد والتقييم؛

 يف عا يتعل  بصن وق امأعم اتمتح   للسكان   
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ــالتقرير ) علمرررا حيررريط - 8  ــذها  ( املتعDP/FPA/2015/3بـ ــيت اختـ ــاإلجراءات الـ ــب بـ  لـ
ــذ التوصــيات      ــزم اختا هــا لتنفي ــيت يعت  صــندوق األمــم املتحــدة للســكان واإلجــراءات األخــرى ال

ــانون األول/  31الصـــادرة عـــن جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن الفتـــرة املاليـــة املنتهيـــة يف    كـ
  ؛2013 ديسمرب
بالتقــدم الــذي أحــرزل الصــندوق يف التعامــل مــع التوصــيات املتعلقــة     يرحررب - 9 

بعمليات الشراء، وحيث على االسـتمرار يف مراقبـة وتقيـيم املـوردين فيمـا يتعلـب رـدى االلتـزام         
 بالنوعية واملواعيد يف تقدمي السلع واخلدمات؛

 إىل الصــندوق إبــالغ اجمللــس التنفيــذي رــا لديــه مــن خطــط لتحســني   يطلررب - 10 
النطاق الذي ت طيه املراجعات الداخلية للحسابات، كي يتس  للمجلس البت يف اءثار املاليـة  

 ؛  2016احملتملة يف دورته العادية الثانية لعام 
الصندوق على مواصلة تعزيـز قـدرة مكاتبـه علـى املسـتويات القطـري        يش   - 11 

لعمليــات، والضــوابط الداخليــة، ودون اإلقليمــي واإلقليمــي، وال ســيما فيمــا يتعلــب بتحســني ا 
والرقابة، وإدارة املرـاطر، وعلـى إطـال  اجمللـس التنفيـذي رسـتجدات التقـدم احملـرز يف دورتـه          

 ؛  2015العادية الثانية لعام 
 يف عا يتعل  مبكتب امأعم اتمتح   خل عات اتمشاري     
ــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع     يرحررب - 12  ــذي أحــرزل مكت يف  بالتقــدم ال

 معاجلة ما أبرزل جملس مراجعي احلسابات من أولويات تتعلب رراجعة احلسابات؛
اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا إدارة مكتب خدمات املشاريع لكفالة تنفيـذ   يؤي  - 13 

 التوصيات املتبقية؛
لتنفيــذ  2014بــ ن اجمللــس حيتــاذ للعمــل إىل مــا بعــد الســنة املاليــة         يسررل م - 14 

بنجــاأل ألن هــذل التوصــيات أصــدرها مكتــب خــدمات املشــاريع يف متوز/يوليــه        التوصــيات 
 ، والكثري منها يتطلب اهتمامًا طويل األجل؛  2014
بالتزام مكتب خدمات املشاريع بتعزيز بنـاء القـدرات باسـتمرار علـى      يرحب - 15 

 الصعيد احمللي؛
ــاته      يطلررب - 16  ــيم سياس ــاريع أن يواصــل تقي ــب خــدمات املش ــا  إىل مكت يف جم

 الرقابة الداخلية وإدارة املراطر، وأن يعزز من تنفيذ هذل السياسات؛

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/3
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مكتب خدمات املشاريع على أن يرصد عـن كثـب أعمـال اإلشـراا      يش   - 17 
علــى أنشــطة الشــراء، وال ســيما فيمــا يتعلــب باالحتيــال، وأن يبحــث عــن فــرك التعــاون مــع     

  حن حيظون بالثقة ويتحلون بالكفاءة.  منظمات األمم املتحدة األخرى لتحديد البائعني
 2015الثاين/يناير  كانون 30

 
2015/6   

   2015عرض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام 
 إن اجمللس التنفيذي، 
 ع  2015إىل أنه قام را يلي يف دورته العادية األوىل لعام  يشري  
   1البند  
 املسائل التنظيمية   
 ع  2015انترب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام  
 الرئيسع سعادة السيد لويس فرناندو كاريرا كاسترو )غواتيماال(   
 سعادة السيد هريوشي مينامي )اليابان(  نائب الرئيسع  
 سعادة السيد كيليبون ماويب )ليسوتو(  نائب الرئيسع  

 
 دورغا براساد هباتاراي )نيبال(  سعادة السيد نائب الرئيسع  
 السيد ساهاك سارغسيان )أرمينيا(نائب الرئيسع  
ــام       ــة األوىل لعـــ ــه العاديـــ ــل لدورتـــ ــة العمـــ ــال وخطـــ ــدول األعمـــ ــرل جـــ  2015أقـــ

(DP/2015/L.1). 
 (؛  DP/2015/1) 2014اعتمد تقرير الدورة العادية الثانية لعام  
 .(DP/2015/CRP.1) 2015أقر خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام  
 .  2014وافـب على خطة العمل املؤقتة لدورته السنوية لعام  
ـــي     ـــب علـــى اجلـــدول الزمنـ ــتني للمجلـــس التنفيـــذي يف      وافـ التـــا  للـــدورتني املتبقيـ

 ع  2015 عام

http://undocs.org/ar/DP/2015/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2015/1
http://undocs.org/ar/DP/2015/CRP.1
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 )نيويورك(   2015حزيران/يونيه  12إىل  1ع من 2015الدورة السنوية لعام  
 .2015أيلول/سبتمرب  4إىل  1ع من 2015الدورة العادية الثانية لعام  

 اجلزء املتعلب بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
   2البند 

 الية ومسائل امليزانية واإلدارة  املسائل امل
-2008املتعلــب بتقريــر الــدعم املباشــر للميزانيــة يف الفتــرة       2015/1اختــذ القــرار   
2014  . 
   3البند 

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 ع  2014/7وافب على الربامج القطرية التالية وفقا للقرار 

 ما ، مدغشقر؛  شيلى، غواتيماال،  
 وافب على متديد الربنامج القطري لكولومبيا بتسعة أشهر؛

 وافب على التمديد بسنتني للربناجمني القطريني لبابوا غينيا اجلديدة وميامنار.  
 

   4البند 
 التقييم  
اإلدارة أحال علما باستعراض سياسة التقييم لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبـردود       

 .(DP/2015/7و  DP/2015/6 و DP/2015/5املصاحبة )
 

 اجلزء املتعلب بصندوق األمم املتحدة للسكان
 

   5البند 
 الرقابة 
املتعلب بسياسة الرقابة املنقحة لصندوق األمـم املتحـدة للسـكان     2015/2اختذ القرار  

(DP/FPA/2015/1). 

http://undocs.org/ar/DP/2015/5
http://undocs.org/ar/DP/2015/6
http://undocs.org/ar/DP/2015/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/1
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   6البند 
 املسائل املالية ومسائل امليزانية واإلدارة  

اإلنســانية لصــندوق  املتعلــب بزيــادة مســتوى متويــل االســتجابة  2015/3اختــذ القــرار  
 .(DP/FPA/2015/2األمم املتحدة للسكان )

 
   7البند 

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا يف صندوق األمم املتحدة للسكان
( ومـــا  DP/FPA/CPD/MDG/7وافـــب علـــى وثـــيقيت الربنـــاجمني القطـــريني ملدغشـــقر )  

(DP/FPA/CPD/MLI/7). 
ــد بتســعة أشــهر        ــى التمدي ــامج القطــري مليامنــار وعل ــد بســنتني للربن ــى التمدي وافــب عل

 .(DP/FPA/2015/4للربنامج القطري لكولومبيا )
أحال علمًا بالتمديد األول بسـنة واحـدة للربنـاجمني القطـريني لكـل مـن مجهوريـة الو         

 .(DP/FPA/2015/4الدميقراطية الشعبية والعراق )
 ألمم املتحدة خلدمات املشاريعاجلزء املتعلب ركتب ا

 
   8البند 

 تعزيز اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات التابعة ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
املتعلــب بتعزيــز اللجنــة االستشــارية ملراجعــة احلســابات التابعــة    2015/4اختــذ القــرار  

 ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.  
 اجلزء املشترك  

 
   9البند 

 املسائل املالية ومسائل امليزانية واإلدارة  
املتعلب بتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن تنفيذ توصـيات   2015/5اختذ القرار  

ــر صــندوق األمــم املتحــدة  DP/2015/8) 2013جملــس مراجعــي احلســابات عــن عــام    (؛ وتقري
ع حالـة تنفيـذ   2013كان بش ن متابعة تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحـدة لعـام   للس

ــذ      DP/FPA2015/3التوصــيات ) ــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع عــن تنفي ــب األم ــر مكت (؛ وتقري
 .(DP/OPS/2015/1) 2013توصيات جملس مراجعي احلسابات عن عام 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MDG/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MLI/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/4
http://undocs.org/ar/DP/2015/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA2015/3
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/1
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 االجتما  املشترك
اجتماعـا مشـتركا للمجـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم        2015شبال/فرباير  2عقد يف  

املتحدة اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة للسكان/مكتب خـدمات املشـاريع واليونيسـيق وهي ـة     
املوضـوعني التـالينيع )أ( يف شـراكة مـع      تنـاول األمم املتحدة للمرأة وبرنـامج األغذيـة العـاملي،    

املستفادة بش ن االرتقاء باالبتكار للوصـول إىل احملتـاجني؛ )ب( ربـج مبتكـرة     آخرينع الدرومل 
 .  2015يف تصميم الربامج وتنفيذها دعما لتفعيل خطة التنمية ملا بعد عام 

 عقد أيضا جلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية التاليةع   
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 إيبوال؛   فريوملاملتحدة اإلمنائي بش ن التعايف من  مناسبة من تنظيم برنامج األمم 
تقرير غري رمسي بش ن استراتيجية الربنامج اإلمنائي لتعب ة املـوارد واخلطـوات املقبلـة يف     

 إطار احلوار املنظم؛
مشاورات غري رمسية بش ن تبسيط اإلطار املتكامـل للنتـائج واملـوارد املشـمول باخلطـة       

 (؛  2014/11)القرار  2017-2014منائي للفترة االستراتيجية للربنامج اإل
وآفــاق املســتقبل بالنســبة ملوقــع صــندوق األمــم املتحــدة    2014النتــائج األوليــة لعــام   

 للمشاريع اإلنتاجية يف بي ة مت رية للتمويل اإلمنائي.  
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 لفائدة األعضاء اجلدد يف اجمللس التنفيذي. لصندوق األمم املتحدة للسكاننشال توجيهي 

  
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 نشال توجيهي ملكتب خدمات املشاريع لفائدة األعضاء اجلدد يف اجمللس التنفيذي.   
 2015الثاين/يناير  كانون 30
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2015/7 
 التقرير السنوي ملديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ،التنفيذيإن اجمللس  
بـالتقرير السـنوي ملـديرة الربنـامج عـن السـنة األوىل لتنفيـذ اخلطـة          حييط علما - 1 

 (؛DP/2015/11)الوثيقة  2017-2014االستراتيجية، 
بتحسـن جـودة التقريـر السـنوي ملـديرة الربنـامج والتقـدم العـام احملـرز           يرحب - 2 

 ؛2014ل حتقيب نتائج اخلطة االستراتيجية يف عام جتا
ــائج    عرر  التقرر ير حيرريط علمررا - 3  بعمليــة اإلبــالغ املنهجيــة اســتنادا إىل إطــار النت

، را يف  ل  النهج اجلديد لربط النتـائج بـاملوارد، وبـدء    2017-2014للرطة االستراتيجية، 
نفســه علــى إدخــال مزيــد مــن     الربنــامج يف الوقــت   ويشرر   العمــل ببطاقــة تقريــر التنميــة؛    

ــرأل يف      ـــات املقت ــل البيانــــ ــائج واملــوارد وحتلي ـــة اإلطــار املتكامــل للنت التنقيحــات علــى منهجيـــ
 الفقرة التالية؛

برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي علـى أن يواصـل يف تقـاريرل املقدمـة يف        يش   - 4 
املستقبل تقييم التقدم احملرز إزاء النتائج السبع، وكذل  التحديات والدرومل املستفادة اليت قـد  

 تؤثر على الربامج يف املستقبل؛
للبيانـات  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على القيـام رزيـد مـن التحليـل      يش   - 5 

ــة  ات الصــلة         ــا األدوات التحليلي ــيت توفره ــات ال ــائج باســتردام املعلوم ــا النت ــيت تســتند إليه ال
للمنظمة را يف  ل  من خالل، يف مجلة أمـور، التقييمـات واملراجعـات، لفهـم العوامـل احملفـزة       

 لةداء والتقدم، أو املعوقة هلما، وتكييق الربامج وفقا لذل ؛
ضـــا وـــداول بطاقـــة اإلبـــالغ للمســـتوى الثالـــثع الفعاليـــة  األخـــذ أي يقترررر  - 6 

برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف هـذا الصـدد علـى ضـمان إحـراز          حي والكفاءة املؤسسية، و
  ؛2015تقدم جيد إزاء مؤشرات الفعالية املؤسسية يف عام 

لــنظم  برنــامج األمــم املتحــــــــدة اإلمنــائي إجـــــــــــراء اســتعراض      إىل يطلررب - 7 
ــن         ـــوارد كجــزء م ــائج واملــــ ــل للنت ــار املتكام ـــة باإلط ــالغ املتعلقـــــ ــع واإلب ـــد والتجمي الرصــــ
اســـتعراض منتصـــق املــــــدة للرطـــة االســـتراتيجية حـــ  يتســـ  زيـــادة مصـــداقيته وخضـــوعه  

 للمساءلة؛
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ــر        يشــجع - 8  ــارير بشــكل أكث ــدمي التق ــى تق ــائي عل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
 ؛2015-2014عن آثار اإلصالأل اهليكلي للفترة  منهجية

 رواصلة استكشاا سبل متويل تنفيذ اخلطة االستراتيجية. يلت   - 9 
 2015ح يران/يونيه  9

 

2015/8 
 التقييم )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(

 ،ن اجمللس التنفيذيإ 
( وتعليقرررات DP/2015/16) 2014فيمرررا يتعلررر  برررالتقرير السرررنوي عررر  التقيررريم لعرررا   

 انإ ار  عليه 

بالتقرير السنوي عن التقييم وحيث برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     حييط علما - 1 
ــار       ــربامج واءث ــائج ال ــة حتســني نت ــائج والتوصــيات، ب ي علــى أن يعــاا يف الوقــت املناســب النت

 عليها؛ املتربة
الـذي اقترحـه مكتـب التقيـيم      2015برنـامج العمـل املـنق  لعـام     علر    يواف  - 2 

املستقل التابع لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ويقـر ب نـه قـد ل إدخـال تنقيحـات علـى اخلطـة           
 بسبب الت يريات يف امليزانية؛

إىل مكتب التقييم املستقل تقدمي إحاطة عـن الـدرومل املسـتفادة بشـ ن      يطلب - 3 
، يف اجتمـا   2016و  2015وكذل  عن برنامج العمل احملسوب التكـاليق لعـامي    التقييم،

 ؛2015غري رمسي يعقد قبل الدورة العادية الثانية لعام 
إىل مكتــب التقيــيم املســتقل وإدارة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن  يطلرب  - 4 

ــام      ــة لع ــة الثاني ــه العادي ــس يف دورت ــدما إىل اجملل ــة بشــ  2015يق ــة  وثيق  ن االســتراتيجية املتعلق
بالكيفيــة الــيت يعتــزم هبــا املكتــب تنقــي  خططــه وإجراءاتــه ب يــة حتســني نوعيــة التقييمــات            

 الالمركزية؛
أن يقوم مكتـب التقيـيم املسـتقل يف تقـاريرل املسـتقبلية بتقـدمي برنـامج         يطلب - 5 

ــر يــوال عــن التقييمــات املقــررة       واألنشــطة عمــل وســوب التكــاليق يتضــمن معلومــات أكث
 األخرى؛
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على أمهية التقييمات الشاملة لعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي علـى    يؤك  - 6 
املستوى القطري، ويطلب من مكتب التقييم املستقل وضع استراتيجية عمليـة لتحسـني ت طيـة    

حقـة الـيت   التقييم للربامج القطرية عند إلازها ب ية االسترشاد به يف إعـداد الـربامج القطريـة الال   
 ستدرذ يف برنامج العمل السنوي احملسوب التكاليق لينظر فيه أعضاء اجمللس التنفيذي؛

مكتــب التقيــيم املســتقل علــى كفالــة تضــمني تقييماتــه توصــيات عمليــة  حيرر  - 7 
وفعالة مـن حيـث التكلفـة وتتـوخى حتقيـب نتـائج ملموسـة ليتسـ  اسـتردامها يف تعزيـز عمـل            

 اإلمنائي على الصعيد العاملي؛برنامج األمم املتحدة 
باجلهود املتواصلة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف تنفيـذ اإلجـراءات        يسّلم - 8 

املتعلقــة باســتجابة اإلدارة للتقييمــات، ويشــجع الربنــامج علــى إحــراز تقــدم قــوي جتــال تنفيــذ     
آخــذا يف االعتبــار  ،2015إجــراءات املتابعــة لــردود اإلدارة للتقييمــات املواضــيعية خــالل عــام 

 بصورة تامة توصيات مكتب التقييم املستقل؛
ــب       يؤكرر  - 9  ــل هلــذا املكت ــى مســتوى كــاا مــن التموي ــة احلفــام عل ــى أمهي عل

كوسيلة حلماية فعاليتـه واسـتقالليته؛ ويتوقـع مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ضـمان تـوفري           
 هام املوكلة إليه؛التمويل الكايف ملكتب التقييم املستقل كي ينجز امل

فيمــا يتعلــب بتقيــيم مســامهة تقــارير التنميــة البشــرية العامليــة واإلقليميــة يف عمليــة رســم   
 (عDP/2015/18( ورد اإلدارة عليها )DP/2015/17السياسات العامة )

بالنتــائج واالســتنتاجات والتوصــيات الــيت خلــص إليهــا تقيــيم        حيرريط علمررا  - 10 
مسامهة تقارير التنمية البشرية العاملية واإلقليمية يف عملية رسم السياسات العامـة، ويطلـب إىل   
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن ي خــذ هــذل التقــارير يف االعتبــار بشــكل كامــل يف التقــارير   

 لية عن التنمية البشرية؛العاملية واإلقليمية املستقب
ــر      يطلررب - 11  ــائي أن يســتفيد مــن توصــيات تقري ــامج األمــم املتحــدة اإلمن إىل برن

التقييم يف إعداد تقارير التنمية البشرية العاملية واإلقليمية، وأن يقدم تقريرا إىل اجمللس التنفيـذي  
 عن اخلطوات املترذة يف هذا الصدد؛ 2016يف دورته لعام 

ن التقييم قـد أكـد أن تقـارير التنميـة البشـرية العامليـة قـدمت مسـامهات         ب  يقر - 12 
رئيسية، على امتداد ربع قرن، يف املناقشة العاملية بش ن التنمية، و اصة مسامهة تقـارير التنميـة   
ــة البشــرية للمســامهة يف صــنع السياســات         ــوم التنمي ــيم اســتردام مفه ــة يف تعم البشــرية العاملي

 بالتنمية؛ املتعلقة

http://undocs.org/ar/DP/2015/17
http://undocs.org/ar/DP/2015/18


 DP/2016/2 

 

16/44 15-17509 

 

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى القيــام باســتعراض شــامل لــدليل  يشرر    - 13 
التنميــة البشــرية لــيعكس الت ــيريات الطارئــة يف املشــهد اإلمنــائي العــاملي والتكامــل املتــوازن بــني  
أبعــاد التنميــة املســتدامة الثالثـــة يف منهجيتــه وهيكلــه، مــع مراعـــاة أمهيــة اســتردام أحـــدث         

، مـ  تسـ   لــ ، يف حسـاب األدلـة، وكــذل  يف مواءمتـها مــع      اإلحصـاءات الوطنيـة املتاحــة  
 أهدا وغايات ومؤشرات أهداا التنمية املستدامة؛

فيما يتعلب بتقييم دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف دعم اإللاز الـوط  لةهـداا    
( ورد اإلدارة علـى تقيـيم دور برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف       DP/2015/19اإلمنائية لةلفية )

 (عDP/2015/20دعم اإللاز الوط  لةهداا اإلمنائية لةلفية )
بنتائج واسـتنتاجات وتوصـيات تقيـيم دور برنـامج األمـم املتحـدة        حييط علما - 14 

عم اإللاز الوط  لةهداا اإلمنائية لةلفيـة، ويطلـب إىل الربنـامج أن ي خـذها يف     اإلمنائي يف د
االعتبار بشكل كامل يف عمله احلا  دعما للبلدان يف إلازهـا لةهـداا، ويف التحضـري لـدعم     
البلــدان يف الوقــت الــذي يــتم فيــه إرســاء أهــداا التنميــة املســتدامة وبــذل اجلهــود لتحقيقهــا،    

 ؛2016صق املدة للرطة االستراتيجية يف عام والستعراض منت
ب ن التقييم خيلـص إىل االسـتنتاذ بـ ن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي قـد          يقر - 15 

ــدة النوعيــة وحســنة التوقيــت، دعمــا          ــن األدوات املرتلفــة والتكميليــة، جي وضــع جمموعــة م
 ةلفية؛لعمليات الترطيط والرصد والتنفيذ املتعلقة باألهداا اإلمنائية ل

بوجهات النظر املعبلر عنها يف التقييم بـ ن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       يقر - 16 
ومســاعدة البلــدان علــى حتقيــب أهــداا   2015يف وضــع جيــد لــدخول مرحلــة مــا بعــد عــام   

اجلـاري إعـدادها    2015التنمية املستدامة، مع االعتراا أيضا بـ ن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       
ية وأكثر تعقيدا بشكل ملحوم من األهداا اإلمنائية لةلفيـة، وسـتتطلب إعـادة    هي أكثر يول

 تنظيم املنظومة اإلمنائية لةمم املتحدة ملدى أطول، را يشمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
 2015ح يران/يونيه  9
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 2014يف عام تقرير عن النتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 

 إن اجمللس التنفيذي 

http://undocs.org/ar/DP/2015/19
http://undocs.org/ar/DP/2015/20


DP/2016/2 
 

 

15-17509 17/44 

 

بالتقرير عن النتائج اليت حققها صندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع     حييط علما - 1 
ــام   ــة يف عـ ــا إىل    DP/2015/21) 2014اإلنتاجيـ ــندوق قياسـ ــل للصـ ــوي املتواصـ ــاألداء القـ ( وبـ
 األهداا املرسومة؛

بالوضــعية االســتراتيجية لواليــة الصــندوق املرنــة يف جمــال االســتثمار، الــيت   يقررر - 2 
ــام واخلــاك، وال ســيما           ــاعني الع ــن القط ــة م ــع شــركاء التنمي ــرة م ــراكات مبتك ــة ش ــي  إقام تت

أمهية خربات الصـندوق يف تنفيـذ خطـة التنميـة ملـا بعـد        يالحظيتصل حبشد املوارد احمللية، و فيما
 ؛2015عام 

ــالنمو املطــرد املتواصــل يف مــوارد الصــندوق غــري األساســية ويف     علمررا حيرريط - 3  ب
الشراكات، األمر الذي يسـاهم يف حتقيـب الصـندوق للنتـائج املتوخـاة، وبصـفة أساسـية مـع أقـل          

 البلدان منوا؛
ــيت شــهدت ا فاضــا طفيفــا يف         يعررر  - 4  ــة، ال ــن أن املــوارد العادي ــب م ــن القل ع

مليــون دوالر املطلــوب  25 دون عتبــة املبلــغ الــذي قيمتــه  ، ال تــزال إىل حــد كــبري 2014 عــام
بلــدا مــن أقــل البلــدان منــوا؛ ويالحــن مــع القلــب أنــه، نتيجــة   40الســتمرار بــرامج الصــندوق يف 

إىل  2013بلـدا يف عـام    33لذل ، ا فض عـدد أقـل البلـدان منـوا الـيت يـدعمها الصـندوق مـن         
 ؛2014بلدا يف عام  31

زم تـوفري حـد أدن مـن املـوارد األساسـية، وفقـا لالسـتعراض        ب ن من الال يسّلم - 5 
الشــامل للسياســات الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لةنشــطة التنفيذيــة مــن أجــل التنميــة الــيت     
تضــطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة، لضــمان وافظــة الصــندوق علــى حيــزل االبتكــاري؛ ولكــي  

سـتطيع مـن خالهلـا حشـد مـوارد إضـافية،       يضمن وجود قاعدة متويـل صـلبة وميكـن التنبـؤ هبـا، ي     
ــة،       ــة احمللي ــة للتنمي ــز االســتثمارات، رــا يف  لــ  مــن خــالل حشــد املــوارد الوطني ومواصــلة حتفي

بلـدا مـن أقـل البلـدان منـوا، وفقـا ل طـار         40وإدراكا ألمهية ضمان حضور الصندوق فيما يبلغ 
بالـدول األعضـاء القـادرة     ؛ ويف ضـوء هـذل اخللفيـة، يهيـب    2017-2014االستراتيجي للفترة 

أن تســاهم يف املــوارد العاديــة للصــندوق رــا يكفــل بلوغــه اهلــدا املتــوخى املتمثــل يف مبلـــغ           
 مليون دوالر سنويا من املوارد العادية السنوية. 25
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2015/10 
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان

 التنفيذيإن اجمللس  
وهــيع  2015بالوثــائب الــيت تشــكيل تقريــر املــدير التنفيــذي لعــام  حيرريط علمررا - 1 

DP/FPA/2015/5  (Part Iو ، Part I/Add.1و ، Part II؛) 
رطـة  حييط علما مع التقدير بعملية اإلبالغ املنهجيـة يف ضـوء إطـار النتـائج لل     - 2 

 ، وما ل إحرازل من تقدم؛2017-2014االستراتيجية للفترة 
يقر ويرحب باجلهود اليت يضطلع هبا صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان لتنفيـذ       - 3 

التوجيه االستراتيجي املنق ، را يشمل تعزيز املشاركة يف معاجلة األوضا  اإلنسـانية، ومنـو ذ   
 األعمال املتنو  اجلديد؛

املدير التنفيـذي إدخـال املزيـد مـن التحسـينات يف التقريـر السـنوي        يطلب إىل  - 4 
املقبل بالرجو  إىل وثيقة نظريات الت ري املصاحبة للرطة االستراتيجية، مـع اإلفـادة مـن نتـائج     
التقييم وإدراذ مزيد مـن التفاصـيل بشـ ن تنفيـذ االسـتعراض الشـامل للسياسـات الـذي جيـري          

ية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا األمـم املتحـدة، والـدرومل    كل أربع سنوات لةنشطة التنفيذ
 املستفادة، واإلجراءات املترذة استجابة لذل ؛

يسليم بضرورة زيادة الدعم جلعل الصندوق يف وضع فعال ميكينـه مـن تكثيـق     - 5 
مــن األهــداا اإلمنائيــة لةلفيــة،   5اجلهــود الراميــة إىل حتقيــب ال ــايتني ألــق وبــاء مــن اهلــدا   

تسريع وترية االسـتثمارات يف الشـباب، رـن فـيهم املراهقـون مـن الفتيـات والفتيـان، لـتمكني          و
البلدان من حتقيب العائد الدمي رايف، را يتفب مع أولويا ا الوطنيـة، ويطلـب إىل املـدير التنفيـذي     
أن يقدم عرضا عـن عمـل صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان فيمـا يتعلـب بالعائـد الـدمي رايف، يف           

 .2017-2014سياق استعراض منتصق املدة للرطة االستراتيجية للفترة 
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2015/11 
 التقرير السنوي عن التقييم )صندوق األمم املتحدة للسكان(

 إن اجمللس التنفيذي 
وخطـة عمـل    (DP/FPA/2015/6)بـالتقرير السـنوي ملكتـب التقيـيم      حييط علمرا  - 1 

، رـا يف  لـ  التعـديالت املدخلـة علـى خطـة التقيـيم االنتقاليـة املدرجـة يف          2015التقييم لعام 
 ، باإلضافة إىل رد اإلدارة عليها؛2015-2014امليزانية لفترة السنتني 

وظيفــة التقيــيم داخــل صــندوق األمــم املتحــدة  يؤكــد جمــددا الــدور املركــزي ل - 2 
، وكــذل  أمهيــة (DP/FPA/2013/5)للســكان، وأمهيــة املبــادا املبينــة يف سياســة التقيــيم املنقحــة 

 تنفيذها داخل املنظمة؛
فـة التقيـيم   يشجلع الصندوق علـى اختـا  إجـراءات مـن أجـل زيـادة تعزيـز وظي        - 3 

 من تقرير التقييم؛ 3داخل الصندوق، و ل  بتنفيذ التوصيات املبينة يف اجلدول 
حييط علما بالتحديات يف جمال التقييمات الالمركزيـة، ويؤكـد علـى ضـرورة      - 4 

 مركزيني؛ مواصلة تعزيز القدرة على الرصد والتقييم الال
يف  لـ  مـن املـوارد األخـرى      يكرر ت كيد أمهية ختصيص املـوارد الكافيـة، رـا    - 5 

للربامج املمولة من املوارد غري األساسية، لـدعم القيـام بوظيفـة تقيـيم قويـة ومسـتقلة، ويشـجلع        
الصـــندوق علـــى ضـــمان أن يكـــون مســـتوى املـــوارد البشـــرية واملاليـــة متناســـبا مـــع املســـتوى 

-2014ندوق للفتـرة  لت طية التقييم، ومع املواءمة الضرورية للرطـة االسـتراتيجية للصـ    املالئم
 ، ومنو ذ أعماله؛2017

يرحـــب ربـــادرات مكتـــب التقيـــيم لنشـــر نتـــائج التقيـــيم مـــن أجـــل التعزيـــز    - 6 
 والرباجمي؛ املؤسسي
عـن التقـدم    2016يطلب مـن مـدير مكتـب التقيـيم أن يقـدم تقريـرا يف عـام         - 7 

ــيم يف ال    ــر الســنوي للمــدير  احملــرز يف معاجلــة املســائل والتحــديات األساســية يف جمــال التقي تقري
 املقدم إىل اجمللس التنفيذي.
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2015/12 
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 إن اجمللس التنفيذي 
باملســامهات املهمــة الــيت قــدمها مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات    حيرريط علمررا - 1 

 ؛2014املشاريع للنتائج التش يلية لةمم املتحدة وشركائها يف عام 
حييط علما باجلهود املبذولة لتعزيز مسامهات مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات      - 2 

ا يف  لـ  اتلبـا  أفضـل    املشاريع يف حتقيب نتائج مسـتدامة للشـركاء، وتقـدمي التقـارير عنـها، رـ      
 املمارسات وتطبيب املعايري املعترا هبا؛

حييط علما كذل  بالتقدم العام احملرز يف تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية للمكتـب      - 3 
، الــيت وضــعت أسســا قويــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع   2017-2014للفتــرة 

 ؛2015ستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام لدعم الدول األعضاء يف تنفيذ أهداا التنمية امل
ــة االستشــارية         - 4  ــدما يف تشــكيل اللجن ــى املضــي ق ــذي عل ــدير التنفي يشــجلع امل

ملراجعة احلسابات، وفقا ألفضـل املمارسـات املتبعـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق         
 يذي بش ن هذل املس لة؛األمم املتحدة للسكان، باإلضافة إىل القرارات السابقة للمجلس التنف

، ويطلـــب إىل 2009/4و  2008/35يشـــري إىل قـــراري اجمللـــس التنفيـــذي  - 5 
املدير التنفيذي، لكي يتس  حتقيب درجة أكرب من الكفـاءة يف عمليـات مكتـب األمـم املتحـدة      
ــة االستشــارية      خلــدمات املشــاريع، أن يتشــاور مــع األمــني العــام بشــ ن الــدور املســتقبلي للجن

ــه السياســا        للسياســ ــدمي التوجي ــة وتق ــا خيــص الرقاب ــذي، فيم ــس التنفي ــدور اجملل ــة ب ات مقارن
يف هيكل احلوكمة للمكتـب،   2009للمكتب، مع التسليم را طرأ من ت ريات مهمة منذ عام 

 وتطور دورل وواليته؛
ــادة استكشــاا         - 6  ــى زي ــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع عل يشــجلع مكت

الشراكات مع اجلهـات الفاعلـة الـيت تشـاطرل نفـس التوجـه، رـا يف  لـ           إمكانية تسهيل إقامة
من القطا  اخلاك، مع الت كيـد بشـدة علـى االسـتثمارات  ات األثـر االجتمـاعي يف اجملـاالت        
املشــمولة بواليــة املكتــب مثــل تطــوير اهلياكــل األساســية وإدارة املشــاريع، ويف ظــل االحتــرام    

 الكامل للملكية الوطنية.
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2015/13 
 املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة

 إن اجمللس التنفيذي 
رــا أحــرزل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة    يرحررب - 1 
ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع من تقدم يف معاجلة املسـائل املتعلقـة رراجعـة     للسكان

 ؛2014احلسابات يف عام 
ــواردة يف       يالحررظ - 2  ــة ال ــذ توصــيات املراجع ــة لتنفي ــود املبذول ــدير اجله ــع التق م

 التقارير املاضية واليت مل تنفذ بعد؛
عــدد التوصــيات والطلبــات املتكــررة املوجهــة إىل أمانــات  يالحررظ عرر  القلرر  - 3 

مـم املتحـدة   كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األ
ــى أل وأكمــل وجــه،          ــه، وعل ــذ يف حين ــا لكــي تنف ــرية جهوده خلــدمات املشــاريع لتســريع وت

 وبصورة مطيردة، مجيع التوصيات املتعلقة رراجعة احلسابات اجلديدة واليت مل تنفذ بعد؛
ــابات والتحقيـــب للمنظمـــات    يطلرررب إىل - 4  ــة الداخليـــة للحسـ مكاتـــب املراجعـ

ت يف الوقــت املناســب إىل اجمللــس التنفيــذي عنــدما جتابــه حتــديات يف الــثالث أن تقــدم املعلومــا
 القيام رسؤوليا ا الرقابية أو إلاز خطط عملها؛

إىل مكاتب املراجعة الداخلية للحسـابات والتحقيـب أن تـدرذ     يطلب كذلك - 5 
 يف تقاريرها السنوية يف املستقبل ما يليع

تم القيـام بـه، عـن كفـاءة وفعاليـة إطـار       رأيا، يستند إىل نطـاق العمـل الـذي يـ     )أ( 
 احلوكمة وإدارة املراطر والرقابة الذي تعتمدل املنظمات؛

 موجزا مركزا للعمل واملعايري اليت تدعم الرأي؛ )ب( 
 بيانا بش ن امتثال معايري املراجعة الداخلية للحسابات املتقيد هبا؛ )ذ( 
ــت املــوارد املرصصــة     )د(  ــا بشــ ن مــا إ ا كان لوظيفــة هــذل املكاتــب مناســبة   رأًي

 وكافية ويتم توفريها بشكل فعال لتحقيب الت طية املرجوة للمراجعة الداخلية للحسابات؛
ــر إجــراء حتقيقــات      يرحررب - 6  ــإدراذ املعلومــات املتعلقــة باخلســائر املســتردة إث ب

ــم املت       ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــانيت برن ــة، ويشــجلع أم ــة باألدل حــدة مدعوم
للسكان، على مواصلة تعزيز جهودمها لضمان أن تسـترد املنظمتـان أي مبـالغ مـن هـذا القبيـل       

 وأن تتم بشكل عاجل متابعة احلاالت اليت انتهي منها؛
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املنظمات على القيام بصورة مشتركة باسـتعراض إجـراءات التوظيـق     يش    - 7 
تحقيب، وأن تقدم تقارير إىل اجمللـس  مللء الوظائق يف مكاتب املراجعة الداخلية للحسابات وال
 التنفيذي عن التدابري املترذة خلفض الشواغر طويلة األمد؛

 فيما يتعل  بربناع  امأعم اتمتح   انإاماي:    
( DP/2015/22بتقرير املراجعة الداخليـة للحسـابات والتحقيقـات )    حييط علما - 8 

 مرفقاته ورد اإلدارة؛و
عـــن دعمـــه املتواصـــل لتعزيـــز مهـــام املراجعـــة الداخليـــة للحســـابات  يعرررر   - 9 

 والتحقيب لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛
ــة       يطلررب إىل - 10  ــن متابع ــات ع ــدم معلوم ــائي أن يق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن

عـن اخلسـائر املسـتردة لتلـ       التحقيقات اليت ُفرغ منها يف تقـارير السـنوات السـابقة، وكـذل     
السنوات، وأن يواصل تقدمي تفاصـيل عـن متابعـة التحقيقـات الـيت ُفـرغ منـها يف سـنة اإلبـالغ          

 املعينة اليت ي طيها التقرير، واخلسائر املستردة لتل  السنة؛
ــدم عرضــا     يطلررب ضي ررا  - 11  ــات أن يق ــة احلســابات والتحقيق ــب مراجع إىل مكت

ؤسســـية يف التقـــارير الســـنوية الـــيت ســـتقدم مســـتقباًل إىل اجمللـــس شـــامال لتقييمـــه للمرـــاطر امل
 التنفيذي؛
بــالتقرير الســنوي للجنــة االستشــارية ملراجعــة احلســابات ورد       حيرريط علمررا  - 12 

 اإلدارة عليه.
 فيما يتعل  بصن وق امأعم اتمتح   للسكان  
 ؛(DP/FPA/2015/7)بالتقرير احلا   حييط علما - 13 
عن دعمه املتواصل لتعزيز مهام املراجعـة والتحقيـب يف صـندوق األمـم      يعر  - 14 

 املتحدة للسكان، ولتوفري املوارد الكافية للوفاء بالوالية املتصلة بتل  املهام؛
رشاركة مكتب خدمات مراجعة احلسابات والتحقيـب يف أنشـطة الرقابـة     يقر - 15 

 املشتركة، ويؤيد تل  املشاركة؛
ــذي   يشررري - 16  ــس التنفي ــرار اجملل ــه إىل صــندوق   2015/5إىل ق ــب في ــذي ُطل ، ال

األمم املتحدة للسكان ب ن يعِلم اجمللس التنفيـذي عـن خطـط املنظمـة لتحسـني ت طيـة املراجعـة        
الداخلية للحسابات، ويطلب إىل الصندوق أن ينظر يف هـذل اخلطـط، رـا يف  لـ  فيمـا خيـص       

http://undocs.org/ar/DP/2015/22
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/7
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نقحـــة املتكاملـــة الـــيت ســـتقدم إىل اجمللـــس التنفيـــذي يف  تعزيـــز قـــدرة التحقيـــب، يف امليزانيـــة امل 
 ؛2016 عام

بــــالتقرير الســــنوي للجنــــة االستشــــارية ملراجعــــة احلســــابات   حيرررريط علمررررا - 17 
)DP/FPA/2015/7/Add.1(.وبرد اإلدارة عليه وعلى هذا التقرير ، 

 كتب امأعم اتمتح   خل عات اتمشاري    فيما يتعل  مب 
بالتقرير السنوي لفريب املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقـات   حييط علما - 18 
 ، وبرد اإلدارة؛)DP/OPS/2015/3( 2014عن عام 
جعــة احلســابات، رــا فيهــا  بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ توصــيات مرا  حيرريط علمررا - 19 

 شهرا؛ 18التوصيات اليت مر عليها أكثر من 
بـــالتقرير الســـنوي للجنــة االستشـــارية لالســـتراتيجية ومراجعـــة   حيرريط علمرررا  - 20 
 (.2008/37)را يتفب مع قرار اجمللس التنفيذي  2014لعام  احلسابات

 2015ح يران/يونيه  9
 

2015/14 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة      تقارير مكاتب األخالقيات التابعة

 للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 إن اجمللس التنفيذي 
ـــدة    يرحرررب - 1  ــم املتحــــــ ـــج األمـ ــات يف برنامــــــ ــارير مكاتـــــــــب األخالقيـ بتقـ

ــدمات      ــدة خلـ ــم املتحـ ــب األمـ ــكان ومكتـ ــدة للسـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــائي وصـ ــاريع  اإلمنـ املشـ
(DP/2015/23و ، DP/FPA/2015/8و ، DP/OPS/2015/4؛) 

مكاتــب األخالقيــات يف يالحــن مــع التقــدير الــدور احليــوي الــذي تقــوم بــه    - 2 
ــم املتحــدة          ــب األم ــم املتحــدة للســكان ومكت ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
ــى األخالقيــات والضاهــة واملســاءلة ضــمن إطــار           خلــدمات املشــاريع لترســية ثقافــة تقــوم عل

 منظما ا، وحيث املكاتب على مواصلة تعزيز تل  الثقافة؛
رنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم  يــث  علــى إدارات كــل مــن ب - 3 

املتحــدة للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع علــى دورهــا القيــادي ومواصــلة    

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/7/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/3
http://undocs.org/ar/DP/2015/23
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/8
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/4
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دعمها لعمل مكاتب األخالقيات والتزامها به، وحيث اإلدارة على مواصلة اجلهـود الراميـة إىل   
 ختصيص موارد كافية لوظيفة األخالقيات؛

، ويث  على مكاتب األخالقيات للتوصـيات الـيت   2011/24 لقراريشري إىل ا - 4 
رفعتها إىل إدارا ـا هبـدا تعزيـز ثقافـة الضاهـة داخـل املنظمـات؛ ويشـجع هـذل املكاتـب علـى            
مواصلة تقدمي املشورة والتوصيات ل دارة يف هـذا الصـدد، والـيت قـد تتضـمن توصـيات بشـ ن        

ــة واملتعل   ــة القانوني ــة    حتســني األطــر الداخلي قــة باملســاءلة ملعاجلــة حــاالت إســاءة الســلوك و اي
املبل ني عن املرالفات؛ وحيث إدارات برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة      
للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على مواصلة العمل مع مكاتب األخالقيـات  

 قتضاء.يف هذا الصدد وتنفيذ توصيات املكاتب، حسب اال
 2015ح يران/يونيه  9

 

2015/15 
 2015عرض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام 

 إن اجمللس التنفيذي 
 را يليع 2015إىل إنه قام خالل دورته السنوية لعام  يشري
 1البند 

 املسائل التنظيمية
 ؛(DP/2015/L.2) 2015أقـر جدول األعمال وخطة العمل لدورته السنوية لعام  
 ؛(DP/2015/9) 2015اعتمد تقرير الدورة العادية األوىل لعام  
 ؛2015لعادية الثانية لعام اعتمد خطة العمل املؤقتة للدورة ا 
 ع2015وافب على اجلدول الزم  التا  للفترة املتبقية من دورة اجمللس التنفيذي لعام  

 .2015أيلول/سبتمرب  4آب/أغسطس إىل  1ع 2015الدورة العاديـــة الثانية لعام 
 مل يترذ قرارا بش ن مكان انعقاد الدورات السنوية للمجلس التنفيذي. 

 اجلزء املتعلب بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

http://undocs.org/ar/DP/2015/L.2
http://undocs.org/ar/DP/2015/9
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 2البند 

 التقرير السنوي ملديرة الربنامج اإلمنائي
بشــ ن التقريــر الســنوي ملــديرة الربنــامج اإلمنــائي والنتــائج لعــام  2015/7اختــذ القــرار  
2014 )DP/2015/11(؛ 

ــي           ــائي عــن توصــيات وحــدة التفت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــر برن أحــال علمــا بتقري
 ؛)DP/2015/11/Add.1( 2014املشتركة يف عام 

 .)DP/2015/11/Add.2( أحال علما باملرفب اإلحصائي 
 3البند 

 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
مل يترــذ قــرارا بشــ ن التقريــر الســنوي عــن تنفيــذ اســتراتيجية برنــامج األمــم املتحــدة     

 .)DP/2015/12( 2017-2014اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني، للفترة 
 4البند 

 تقرير التنمية البشرية
أحــال علمــا بــالتقرير الشــفوي عــن املشــاورات املتعلقــة بتقريــر التنميــة البشــرية لعــام      
 .57/264، وفقا لقرار اجلمعية العامة 2016
 5البند 

 الربامج القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل املتصلة هبا
 .)DP/DCP/UGA/3(ا سحب وثيقة الربنامج القطري ألوغند 

 أحال علما را يليع
 كـانون الثـاين/   1التمديد األول للربنامج القطري إلثيوبيا لفترة ستة أشهر اعتبارا مـن   
التمديـد األول لفتـرة سـنة للربنـامج القطـري جلمهوريـة       و ؛2016حزيران/يونيـه   30يناير إىل 

التمديــد و ؛2016حزيران/يونيــه  30حــ   2015متوز/يوليــه  1زانيا املتحــدة اعتبــارا مــن ـتنــ
مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، وموزامبيـب،     لكل من  للربنامج القطرياألول لفترة سنة 
 ؛2016كانون األول/ديسمرب  31كانون الثاين/يناير إىل  1واليمن اعتبارا من 

http://undocs.org/ar/DP/2015/11
http://undocs.org/ar/DP/2015/11/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2015/11/Add.2
http://undocs.org/ar/DP/2015/12
http://undocs.org/ar/DP/DCP/UGA/3
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كـانون   1رة سنة للربنامج القطري لقريغيزستان ابتـداء مـن   التمديد األول لفت )د( 
 .)DP/2015/13( 2017كانون األول/ديسمرب  31الثاين/يناير إىل 

، وثيقيت الربناجمني القطـريني ألرمينيـا   2014/7استعرض، وفقا لقرار اجمللس التنفيذي  
)DP/DCP/ARM/3(  وتركمانستان)DP/DCP/TKM/2(.ووافب عليهما ، 

 6البند 

 التقييم )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(
 إلمنائي.سحب مشرو  القرار بش ن سياسة التقييم املنقحة لربنامج األمم املتحدة ا 
ــرار   ــد القـ ــام    2015/8اعتمـ ــيم لعـ ــن التقيـ ـــوي عـ ــر السنــــــ ـــ ن التقريـ  2014بشــــــ

(DP/2015/16(  والتقريــر بشــ ن تقيــيم مســامهة تقــارير التنميــة البشــرية العامليــــــة واإلقليميــة يف ،
، والتقريـــر بشـــ ن )DP/2015/18(ورد اإلدارة  )DP/2015/17(عمليـــة رســـم السياســـات العامـــة 

تقيــيم دور برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف دعــم اإللــاز الــوط  لةهــداا اإلمنائيــة لةلفيــة   
)DP/2015/19( ورد اإلدارة ،)DP/2015/20(. 

 7البند 

 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
بشـ ن التقريـر عـن النتـائج الـيت حققهـا صـندوق األمـم املتحـدة           2015/9اختذ القرار  

 .2014يف عام للمشاريع اإلنتاجية 
 اجلزء املتعلب بصندوق األمم املتحدة للسكان

 8البند 

 التقرير السنوي للمدير التنفيذي
قرر اعتماد القرار بش ن التقرير السـنوي للمـدير التنفيـذي يف دورة اسـتثنائية، عقـدت       

 .30ع15ح  الساعة  00ع15، من الساعة 2015حزيران/يونيه  24يوم األربعاء 
بشــ ن تقريــر املــدير التنفيــذيع التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اخلطــة  2015/10اختــذ القــرار  

 ؛DP/FPA/2015/5 (Part I)( 2017-2014االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان، 
 DP/FPA/2015/5 Part( 2014أحـــال علمـــا باالســـتعراض اإلحصـــائي واملـــا  لعـــام   

(I/Add.1؛ 

http://undocs.org/ar/DP/2015/13
http://undocs.org/ar/DP/DCP/ARM/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TKM/2
http://undocs.org/ar/DP/2015/16
http://undocs.org/ar/DP/2015/17
http://undocs.org/ar/DP/2015/18
http://undocs.org/ar/DP/2015/19
http://undocs.org/ar/DP/2015/20
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/5
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أحال علما بتقريـر صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان بشـ ن توصـيات وحـدة التفتـي            
 .DP/FPA/2015/5 (Part II)( 2014املشتركة يف عام 

 9البند 

 تقييم )صندوق األمم املتحدة للسكان(ال
 .)DP/FPA/2015/6(بش ن التقرير السنوي عن التقييم  2015/11اختذ القرار 

 10البند 

 الربامج القطرية واملسائل  ات الصلة لصندوق األمم املتحدة للسكان
ــرة ســنة      ــد لفت ــن الصــومال   أحــال علمــا بالتمدي ــامج القطــري لكــل م ( 2016) للربن

ــدة )   ــا املتحـ ــة تضانيـ ــه  1ومجهوريـ ــه  30إىل  2015متوز/يوليـ ــيمن 2016حزيران/يونيـ ( والـ
(2016 ))DP/FPA/2015/9(؛ 

(، والتمديــد 2016وافــب علــى التمديــد الثــاين لفتــرة ســنة للربنــامج القطــري للبنــان )   
(، والتمديــد لفتــرة 2015الرابــع لفتــرة ســنة للربنــامج القطــري للجمهوريــة العربيــة الســورية ) 

 ؛)DP/FPA/2015/9(( 2017-2016سنتني للربنامج القطري لبابوا غينينا اجلديدة )
ــذي     ــس التنفيــ ــرار اجمللــ ــا لقــ ــتعرض، وفقــ ــة  2014/7اســ ــربامج القطريــ ــائب الــ ، وثــ

ــا ــتان )DP/FPA/CPD/ARM/3( ألرمينيــــــ ــدا  ،)DP/FPA/CPD/TKM/4(، وتركمانســــــ وأوغنــــــ
)DP/FPA/CPD/UGA/8(.ووافب عليها ، 

 اجلزء املتعلب ركتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 11البند 

 التقرير السنوي للمدير التنفيذي
 .(DP/OPS/2015/2)بش ن التقرير السنوي للمدير التنفيذي  2015/12اختذ القرار  

 اجلزء املشترك
 12البند 

 املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية
بش ن التقارير التاليةع )أ( تقرير برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي    2015/13اختذ القرار  

ــابات والتحقيقـــات   ــعبة  )DP/2015/22(عـــن املراجعـــة الداخليـــة للحسـ ؛ )ب( تقريـــر مـــدير شـ

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ARM/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TKM/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/UGA/8
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/2
http://undocs.org/ar/DP/2015/22
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خدمات الرقابة بش ن املراجعة الداخلية للحسابات وأنشطة الرقابـة يف صـندوق األمـم املتحـدة     
ــة للحســابات   ؛ و )ذ( تق)DP/FPA/2015/7( 2014للســكان لعــام  ــب املراجعــة الداخلي ريــر فري

 2014والتحقيقــــات ملكتــــب األمــــم املتحــــدة خلــــدمات املشــــاريع عــــن أنشــــطته لعــــام         
)DP/OPS/2015/3(. 

 13البند 

املتحـدة  تقارير مكاتب األخالقيات التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم    
 للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ــرار    ــم      2015/14اختــذ الق ــامج األم ــة لربن ــات التابع ــب األخالقي ــارير مكات بشــ ن تق
، )DP/FPA/2015/8(، وصــــندوق األمــــم املتحــــدة للســــكان  )DP/2015/23(املتحــــدة اإلمنــــائي 

 .)DP/OPS/2015/4(ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
 14البند 

 مسائل أخرى
 عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات التاليةع 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ــوان    ــدعم االســتراتيجي    إ“نشــال جــانن بعن عــادة الوضــع إىل نصــابه أو إصــالحها ال

 ”للمهام احلكومية األساسية يف أعقاب األزمات
 تقرير عن حالة التطو  يف العامل -نشال جانن ملتطوعي األمم املتحدة  
الـدعم  “نشال جانن مشترك بني برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وبعثـة فنلنـدا بعنـوان       

األمم املتحدة اإلمنائي للحوار وعمليات الوساطة الداخليـة يف منطقـة الشـرق    املقدم من برنامج 
 ”األوسط ويال أفريقيا

 نشال جانن عن ختم املساواة بني اجلنسني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 مشاورة غري رمسية 
 صندوق األمم املتحدة للسكان

 العائد الدمي رايفإحاطة عن  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/7
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/3
http://undocs.org/ar/DP/2015/23
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/8
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/4
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إحاطة عن استعداد صندوق األمم املتحدة للسكان واستجابته للحـاالت اإلنسـانية يف    
 .يال شرق نيجريياع تقدمي الدعم للنساء والفتيات احملررات من قبضة حركة بوكو حرام

ــة بشــ ن االســتراتيجية اجلديــدة لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان       مشــاورة غــري رمسي
 د.حلشد املوار

 2015ح يران/يونيه  9
 

2015/16 
 املسائل املتصلة بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 إن اجمللس التنفيذي، 
 عيلي را علما حييط - 1 
ــتعراض أ(  ــنوي االسـ ــة السـ ــة للحالـ ــام املاليـ ( Add.1 و DP/2015/26) 2014 لعـ
ــالتقرير ــب وب ــة املتعل ــات حبال ــل االلتزام ــوارد بتموي ــة امل ــامج العادي ــم لربن ــائي املتحــدة األم  اإلمن
 ؛(DP/2015/27) بعدل وما 2015 عام يف به املرتبطة والربامج والصناديب

آليات التمويل واحلوافز املقترحة الجتـذاب التمويـل املـرن الـذي ميكـن التنبـؤ        ب( 
 به، وحتقيب املستوى األمثل؛

اجلهود اليت بذهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لزيـادة تنويـع قاعـدة التمويـل،      ذ( 
وحشد موارد إضافية وغريهـا مـن أشـكال الـدعم مـن مصـادر متنوعـة، رـا يف  لـ  مـن  لـة            

 .”شركاء التنمية املائة“
، 98/23 -يشري إىل مقررات اجمللس التنفيذي اليت تربز أمهية املـوارد العاديـة    - 2 

، 2004/14، و2003/24، و2002/18، و2002/9، و99/23، و99/1و
، 2010/14، و2009/10، و2008/16، و2007/17، و2006/24، و2005/20و
ويشري أيضا إىل قـراري اجلمعيـة    - 2014/24و 2013/13، و2012/10، و2011/15و

االتســـاق علـــى نطـــاق “املعنـــون  64/289، و اصـــة القـــرار 67/226و  62/208العامـــة 
 ؛”ظومةاملن

وتزايـد   2014يالحن بقلب بالغ تراجع املسامهات يف املوارد العاديـة يف عـام      -3 
 ؛1ع5االختالل بني املوارد العادية وغريها بنسبة تقارب 
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يكرر ت كيد ضرورة تفـادي اسـتردام املـوارد العاديـة لـدعم األنشـطة املمولـة           -4 
من املوارد األخرى، ويؤكد جمددا أن املبدأ التوجيهي الـذي حيكـم متويـل مجيـع التكـاليق غـري       

 ؛  2013/9الربناجمية ينب ي أن يستند إىل قرار اجمللس التنفيذي 
برنــامج األمــم الــيت يســتند إليهــا يؤكــد علــى أن املــوارد العاديــة هــي الركيــزة     -5 

ــائي  ــد والشــامل        املتحــدة اإلمن ــراا واحملاي ــدد األط ــابع املتع ــى الط ــام عل ــية للحف ــا أساس ، وأرب
ألعمالــه، ويشــجع الربنــامج علــى مواصــلة تعب ــة هــذل املــوارد والعمــل يف الوقــت نفســه علــى     

الـربامج، ال سـيما    مواصلة حشد موارد تكميلية لتلبية احتياجـات مجيـع البلـدان املسـتفيدة مـن     
 أشد البلدان فقرا وأضعفها؛  

يؤكد ما للمسامهات املستقرة واليت ميكن التنبؤ هبا من أمهية للموارد العاديـة،     -6 
ويالحــن احلاجــة املاســة إىل حتســني نوعيــة املســامهات يف املــوارد األخــرى وإمكانيــة التنبــؤ هبــا  

أربــا تشــكل تكملــة هامــة لقاعــدة   ،  لــ  2017-2014واتســاقها مــع اخلطــة االســتراتيجية  
 املوارد العادية؛

يكرر اإلعراب عن قلقـه بشـ ن الطـابع التقييـدي للمـوارد املرصصـة، والـذي         - 7 
، ويطلـب إىل  2017-2014ميكن أن حيد من قدرة املنظمـة علـى تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية      
 دا معاجلة هذل املس لة؛برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مواصلة احلوار املتعلب بالتمويل هب

يالحــن أن تقلبــات العمــالت ميكــن أن تــؤثر علــى مســتويات مــوارد برنــامج   - 8 
األمم املتحدة اإلمنائي، ويطلب إىل الربنامج أن يواصل إبالغ اجمللس التنفيذي رـا يقـوم بـه مـن     
ليـة  عمل ملعاجلة اءثار النامجة عـن تقلبـات العمـالت، وأن يواصـل رصـد عمـل املنظمـات الدو       
 األخرى يف هذا الصدد را يضمن أن تظل إدارة العمالت يف الربنامج يف مستوى أمثل؛

حيث البلدان املاحنة والبلـدان األخـرى القـادرة علـى  لـ  والـيت مل تقـدم بعـد          - 9 
، علــى أن تفعــل  لــ  يف أقــرب وقــت حكــن؛  2015مســامها ا يف املــوارد العاديــة، عــن عــام  

على تقدمي تعهدات متعـددة السـنوات للسـنوات املقبلـة علـى النظـر يف       ويشجع البلدان القادرة 
 تقدميها؛
يرحب باستمرار احلوار بني الدول األعضـاء وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         -10 

بش ن قضايا التمويل، را يف  ل  كيفية تسـهيل التحـول مـن املـوارد املرصصـة بدرجـة كـبرية        
د األقل تقييًدا/ختصيًصا، وحيث الدول األعضـاء علـى إيـالء األولويـة     إىل املوارد العادية أو املوار

للموارد العادية واملوارد األخرى اليت تتسم باملرونة وميكن التنبؤ هبا، واألقل ختصيصا ألغـراض  
 ؛2017-2014بعينها، ولنتائج اخلطة االستراتيجية، للفترة 
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ــائي، يف       -11  ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــب إىل برن ــنظم بشــ ن   يطل ســياق احلــوار امل
 التمويل، ما يليع

أن يشارك يف احلوارات غري الرمسية اليت جترى مع الدول األعضـاء علـى مـدار     )أ(   
السنة، ، را يف  ل  كفالة الترتيب ملناقشات حتاورية خاصة فيما بـني الـدول   

متواصـل  األعضاء على هام  الدورة السنوية كل عام، و ل  لضمان نقـا   
مـع مراعـاة    املعلومات وحتليل القضـايا واخليـارات املتعلقـة بالتمويـل،      وتبادل

 ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    استعراض منتصق املدة للرطـة االسـتراتيجية ل  
، وحوار اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشـ ن املوقـع   2017-2014للفترة 

ــوأل يف      ــة أن تتب ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم ــذي ينب ــي ملنظوم ــل،  ال األجــل الطوي
املتعلـــب  67/226وتقـــارير األمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  

باالســـتعراض الشـــامل الـــذي جيـــري كـــل أربـــع ســـنوات لسياســـة األنشـــطة  
، رــا يف  التنفيذيــة الــيت تضــطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة،

ز واءليـات ونوافـذ    ل  حتليل التمويل. ويشمل هذا األمر استكشاا احلـواف 
التمويل هبدا توسيع قاعـدة اجلهـات املاحنـة، وتشـجيع اجلهـات املاحنـة علـى        
الزيــادة مــن مســامها ا يف املــوارد العاديــة وإعطائهــا األولويــة، وكــذل  علــى   

 التحول إىل املوارد األخرى األقل تقييًدا، متاشًيا مع اخلطة االستراتيجية؛
السنوي عن التمويل وحشد املوارد، حتلـيال ملـدى    أن يقدم، يف سياق اإلبالغ )ب(   

القابليــة للتنبــؤ واملرونــة واملواءمــة يف مــا يــتم تــوفريل مــن مــوارد لتنفيــذ اخلطــة   
االستراتيجية املعتمدة، را يف  لـ  الفجـوات القائمـة يف التمويـل ومـا يترتـب       

 عليها من آثار فيما يتعلب باإلطار املتكامل للنتائج واملوارد؛
أن يواصل االستجابة لفرك التنمية الساحنة من أجـل توسـيع نطـاق شـراكاته      )ذ(   

مــع القطــا  اخلــاك، متشــيا مــع سياســة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي فيمــا   
يتعلب بإشراك القطا  اخلاك، وأيضا مع منظمات اجملتمع املـدين، واملنظمـات   

ملؤسسـات املاليـة   اخلريية، وعامة اجلمهـور، واملنظمـات املتعـددة األطـراا، وا    
ــى الصــعيد         ــام واخلــاك عل ــني القطــاعني الع ــة ب ــات القائم ــة، والتحالف الدولي

 العاملي، على حنو شفاا ومنسب.
يسلم ب ني تقاسـم احلكومـات للتكـاليق يشـكل آليـة متويـل  صـص ال ـرض             -12 

الصـدد،  تعزز امللكية الوطنية فضال عـن أربـا تسـهم يف إلـاز الـربامج القطريـة، ويشـدد يف هـذا         
على احلاجة إىل أخذ السمات اخلاصة بتقاسم احلكومات للتكـاليق يف االعتبـار عنـد النظـر يف     
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املــوارد األخــرى، مــع احلــرك علــى   مــن اعتمــاد آليــات حلفــز التمويــل األقــل تقييًدا/ختصيًصــا  
 .مواءمة هذل املوارد مع اخلطة االستراتيجية

 2015ضيلول/سبتمرب  4
 

2015/17 
ي يف املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة      ــــــــ ة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنائ   ـــــتقييم مسامه
 ورد اإلدارة
 إن اجمللس التنفيذي، 
فيمــا يتعلــب بتقيــيم مســامهة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف املســاواة بــني اجلنســني    

 (عDP/2015/30عليه ) ورد اإلدارة (DP/2015/29ومتكني املرأة )
ــد أظهــر ت ــريا واســع النطــاق وحتســنا ملحوظــا يف ربــج       -1  ــيم ق ــ ن التقي يســليم ب

ــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين         ــاا تعم ــيت تع ــائي إزاء السياســات ال ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
 .2006وتنفيذها، منذ آخر تقييم مستقل ُأجري يف عام 

 م، ورد اإلدارة.يالحن االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير التقيي   -2 
يطلب إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يبلغ عن التقدم احملـرز فيمـا خيـص       -3 

االستجابة لتوصيات التقيـيم علـى النحـو الـوارد يف رد اإلدارة يف تقريرهـا السـنوي عـن النـو          
 االجتماعي يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

بتنفيــذ اســتراتيجية برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يالحــن أن التقريــر املتعلــب    -4 
( يؤكـد بالوثـائب أن الربنـامج اإلمنـائي قـد      DP/2015/12) 2014للمساواة بني اجلنسني يف عام 

استجاب بالفعل للعديد من التحديات اليت يعـرلا هبـا التقريـر التقييمـي، ويطلـب إىل الربنـامج       
ملســاواة بــني اجلنســني وأدائهــا ونتائجهــا إىل اجمللــس أن يــبني يف تقريــرل عــن تنفيــذ اســتراتيجية ا

، جماالت العمل الـيت ل حتديـدها يف التقيـيم باعتبارهـا     2016التنفيذي، يف دورته السنوية لعام 
 جماالت تتطلب اهتماما خاصا ومتابعة.

 2015ضيلول/سبتمرب  3
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2015/18 
 االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان

 إن اجمللس التنفيذي   
ــدول األعضــاء وغريهــا إىل      حيرريط علمررا  - 1  ــامهات ال ــن مس ً بــالتقرير الصــادر ع

ــام    ــرادات لعـ ــقاطات اإليـ ــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان وإسـ ــة  2015صـ ــنوات املقبلـ والسـ
(DP/FPA/2015/8)   2017-2014و طــــــــة املــــــــوارد املســــــــتكملة احملدثــــــــة للفتــــــــرة  

(DP/FPA/2015/CRP.4)     ؛ 

استراتيجية تعب ة املـوارد لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان وأهـدافها       ب يرحب - 2 
 ؛DP/FPA/2015/11املبينة يف الوثيقة 

بآليات التمويل واحلوافز املقترحـة الجتـذاب التمويـل املـرن الـذي       حييط علما - 3 
للسـكان   ميكن التنبؤ به وحتقيب املستوى األمثل، وبـاجلهود الـيت يبـذهلا صـندوق األمـم املتحـدة      

   لتوسيع قاعدة التمويل وتعب ة املوارد اإلضافية وغريها من أشكال الدعم من مصادر متنوعة؛

ما للمسامهات املستقرة واليت ميكن التنبؤ هبا من أمهية للموارد العاديـة،   يؤك  - 4 
ا ويالحــن احلاجــة املاســة إىل حتســني نوعيــة املســامهات يف املــوارد األخــرى وإمكانيــة التنبــؤ هبــ 

،  لــ  أربــا تشــكل تكملــة هامــة لقاعــدة   2017-2014واتســاقها مــع اخلطــة االســتراتيجية  
 املوارد العادية؛

ــذي   يشرررري إىل - 5  ــس التنفيـ ــرار اجمللـ ــل   2014/25قـ ــات بتمويـ ــ ن االلتزامـ بشـ
صندوق األمم املتحدة للسكان وتنفيذ االستعراض الشامل للسياسـات الـذي جيـري كـل أربـع      

 سنوات لةنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة؛
 يسـتند إليهـا صـندوق األمـم     على أن املـوارد العاديـة هـي الركيـزة الـيت      يؤك     - 6 

ــد والشــامل         ــى الطــابع املتعــدد األطــراا واحملاي ــام عل ــا أساســية للحف املتحــدة للســكان، وأرب
ألعمالــه، ويشــجع الصــندوق علــى مواصــلة تعب ــة هــذل املــوارد والعمــل يف الوقــت نفســه علــى  

لبيــة مواصــلة حشــد مــوارد تكميليــة لتمويــل صــناديقه وبراجمــه املواضــيعية، و لــ  مــن أجــل ت   
 احتياجات مجيع البلدان املستفيدة من الربامج، ال سيما أشد البلدان فقرا وأضعفها؛ ؛

بضرورة مواصلة الدعم السياسي القـوي وزيـادة الـدعم املـا  إضـافة إىل       قر ُي    - 7 
متويل املوارد العادية على حنو ميكن التنبؤ بـه مـن أجـل مسـاعدة البلـدان علـى حتقيـب األهـداا         

فضال عن دعم البلدان من خالل تنفيـذ الـربامج القطريـة مـن أجـل       املتفب عليها دوليا،  اإلمنائية
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حتقيب أهدافها الوطنية املتعلقة بإطار العمل ملتابعة برنامج عمل املؤمتر الدو  للسـكان والتنميـة   
 ؛  2015وإطار التنمية املستدامة ملا بعد عام  2014ملا بعد عام 
عضـاء علـى زيـادة مسـامها ا يف املـوارد العاديـة بطـرق        مجيع الدول األ يش     - 8 

منها تقدمي مسامهات خالل الربع األول من العام وإعالن تربعـات لسـنوات متعـددة مـن أجـل      
 كفالة فعالية الربجمة؛

صــندوق األمــم املتحــدة للســكان، يف ســياق احلــوار املــنظم بشــ ن   يطلررب إىل   - 9 
 التمويل، ما يليع

احلوارات غري الرمسية اليت جترى مع الدول األعضـاء علـى مـدار     يفشارك يأن  )أ(   
السنة، را يف  ل  يف املناقشات التحاورية اليت يتم الترتيـب هلـا خصيصـا قبـل     
ــادل      ــ  لضــمان نقــا  متواصــل وتب ــذي، ، و ل انعقــاد دورات اجمللــس التنفي

اسـتعراض  املعلومات وحتليل القضايا واخليارات املتعلقة بالتمويل، مـع مراعـاة   
منتصـق املـدة للرطـة االسـتراتيجية لصــندوق األمـم املتحـدة للسـكان للفتــرة        

، وحوار اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشـ ن املوقـع الـذي    2014-2017
ينب ــي ملنظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة أن تتبــوأل يف األجــل الطويــل، وتقــارير 

املتعلــب باالســتعراض  67/226األمــني العــام عــن تنفيــذ قــرار اجلمعيــة العامــة 
الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية الـيت تضـطلع   
ــل.       ــل التموي ــة، رــا يف  لــ  حتلي هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنمي
ويشمل هذا األمر استكشاا احلـوافز واءليـات ونوافـذ التمويـل، إىل جانـب      

ات املاحنـة وتشـجيع اجلهـات املاحنـة     ت ثريها، هبدا توسيع نطـاق قاعـدة اجلهـ   
علــى الزيــادة مــن مســامها ا يف املــوارد العاديــة وإعطائهــا األولويــة، وكــذل    
ــة        ــع اخلطـ ــجاما مـ ــدا، انسـ ــل تقييـ ــرى األقـ ــوارد األخـ ــال إىل املـ ــى االنتقـ علـ

 االستراتيجية؛
أن يقدم، يف سياق اإلبالغ السنوي عن االلتزامـات املتعلقـة بتمويـل صـندوق      )ب(   

مم املتحدة للسكان، حتليال ملدى القابلية للتنبؤ واملرونة واملواءمة يف ما يـتم  األ
توفريل من موارد لتنفيذ اخلطـة االسـتراتيجية املعتمـدة، رـا يف  لـ  الفجـوات       
القائمة يف التمويل ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار فيمـا يتعلـب باإلطـار املتكامـل          

ا للحـوارات غـري الرمسيـة املشـار إليهـا      للنتائج واملوارد. وسيكون التقرير تتوجي
 )أ(؛ 9يف الفقرة 
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صــندوق األمــم املتحــدة للســكان علــى مواصــلة التكيــق مــع الفــرك  يشرر     -10 
الساحنة فيما خيص الشراكة من أجل التنمية، و ل  هبدا توسيع نطاق شـراكاته مـع القطـا     

مهـور، واملنظمـات املتعـددة    اخلاك، ومنظمات اجملتمـع املـدين، واملنظمـات اخلرييـة، وعامـة اجل     
األطراا، واملؤسسات املالية الدولية، والتحالفـات القائمـة بـني القطـاعني العـام واخلـاك علـى        

 الصعيد العاملي على حنو شفاا ومنسب، متشيا مع معايري ومبادا املشاركة املؤسسية.
 2015ضيلول/سبتمرب  4

2015/19 
 إن اجمللس التنفيذي، 
الـيت   يزانيـة امليف  ةالتقيـيم املدرجـ  خطـة  باالقتراأل املتعلب باالنتقـال مـن    يرحب - 1 

 فتــرةلل الــيت جتــرى كـل أربــع ســنوات  يزانيـة امليف  ةالتقيــيم املدرجــخطـة  ســنتني إىل  جتـري كــل 
   ؛2016-2019
بالعملية الشفافة والقائمة على املشاركة اليت اضـطلع هبـا صـندوق األمـم      نوهي - 2 

 فتـرة اليت جتري كـل أربـع سـنوات لل   يزانية امليف  ةالتقييم املدرجخطة املتحدة للسكان يف وضع 
2016-2019 (DP/FPA/2015/12)؛ 
يســية الــيت اسُترشــد هبــا يف وضــع خطــة التقيــيم، وال ســيما  باملبــادا الرئ ينرروه - 3 

 االتساق مع اخلطة االستراتيجية ومنو ذ األعمال؛
ــتعلم، مــع   الإىل ضــرورة حتقيــب  يشررري - 4  ــوازن بــني املســاءلة وال ــز واضــ ت  تركي

 ؛اجلدوى على
ــي،       يرحررب - 5  ــيم التجميع ــة التقي ــ  جترب ــا يف  ل ــة التقييمــات، ر ــع جمموع بتنوي

 والنهج إزاء تقييم األثر فيما يتعلب باملراهقني والشباب؛
مكتب التقييم على مواصلة املشاركة يف مبادرات التقييم املشـتركة أو   يش   - 6 

 اليت تنفذ على نطاق املنظومة؛
ُهج الساعية إىل تنميـة قـدرات التقيـيم الوطنيـة     اجلهود املبذولة لتنسيب النُّ يؤي  - 7 

 من خالل فريب األمم املتحدة املع  بالتقييم؛
املدرجـة  زيادة ختصيص املوارد، علـى النحـو املـدرذ يف خطـة التقيـيم       يالحظ - 8 

رى كل أربع سنوات، ويشجع صندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى العمـل      جت يتاليف امليزانية 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/12
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يف خطـة   ةيف املائـة مـن النفقـات الربناجميـة احملـدد      3ة ا املتمثل يف بلوغ نسبصوب حتقيب اهلد
 ؛(DP/FPA/2013/5)التقييم املنقحة 

مـن خطـة    49رة املبـادا الرئيسـية املشـار إليهـا يف الفقـ      يالحظ ع  االهتمرا   - 9 
 التقييم؛ وظيفةالتقييم لالسترشاد هبا يف توفري املوارد ل

علــى خطــة التقيـيم املدرجــة يف امليزانيــة الــيت جتـري كــل أربــع ســنوات    يوافر   - 10 
 .2019-2016رة للفت

 2015سبتمرب /ضيلول 3
 

2015/20 
 2017-2016لفترة السنتني  تقديرات ميزانية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 إن اجمللس التنفيذي 
 على اإليرادات الصافية املستهدفة؛ يواف  - 1 
ــه      يقررر   -2  ــة وتوجي ــب بنتائجــه اإلداري ــرة الســنتني فيمــا يتعل تطلعــات املكتــب لفت

 املوارد سعيًا وراء حتقيب االمتياز التش يلي؛
 2015ضيلول/سبتمرب  4

 
2015/21 

  2014التقرير اإلحصائي السنوي عن أنشطة الشراء اليت اضطلعت هبا منظومة األمم املتحدة يف عام 
 إن اجمللس التنفيذي 
بالتقرير اإلحصائي السنوي عن أنشطة الشـراء الـيت اضـطلعت هبـا      حييط علما   -1 

 (؛DP/OPS/2015/6) 2014منظومة األمم املتحدة يف عام 
عن تقديرل للمسامهات اليت قدمتها كيانات األمم املتحـدة الـيت وفـرت    يعر     -2 

املعلومات الالزمة لتجميع التقرير اإلحصائي السـنوي، ويشـجع مجيـع الكيانـات التابعـة لةمـم       
 املتحدة على املشاركة يف املسامهة يف هذا التقرير اهلام املتعلب بالشراء؛  

عن تقـديرل للطريقـة الشـفافة الـيت أتـاأل هبـا مكتـب خـدمات املشـاريع           يعر    -3 
 التقرير للجمهور من خالل املبادرة الدولية لشفافية املعونة املتعلقة بشفافية البيانات؛

 2015ضيلول/سبتمرب  4

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/5
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2015/22   
 2015عرض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام 

 ن اجمللس التنفيذيإ 
   :را يلي 2015قد قام أثناء دورته العادية الثانية لعام  إىل أنه يشري 
 البند  

 املسائل التنظيمية
  2015أقـــــر جـــــدول األعمـــــال وخطـــــة العمـــــل لدورتـــــه العاديـــــة الثانيـــــة لعـــــام   

(DP/2015/L.3؛) 
 (؛DP/2015/24) 2015السنوية لعام  أقر تقرير الدورة 
وافب على اجلدول الزم  التا  للدورات التالية اليت سيعقدها اجمللس التنفيـذي يف عـام    
2016: 
 2016كانون الثاين/يناير  29إىل  25الدورة العادية األوىلع من  
 10إىل  06)جنيـق( أو مـن    2016حزيران/يونيه  24 إىل 20الدورة السنويةع من  

 حزيران/يونيه )نيويورك(
 2016أيلول/سبتمرب  12و 9إىل  6الدورة العادية الثانيةع من  
 2016وافــــب علــــى مشــــرو  خطــــة العمــــل الســــنوية للمجلــــس التنفيــــذي لعــــام    

(DP/2015/CRP.2وأ ) 2016قر خطة العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعام. 
 

 اجلزء املتعلب بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 4و  3و  2البنود 

حوار التمويل املنظم؛ املسائل املاليـة واملسـائل املتعلقـة بامليزانيـة واإلدارة؛ وااللتزامـات       
 بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

 بش ن املسائل املتعلقة بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 2015/16 اختذ القرار 

http://undocs.org/ar/DP/2015/L.3
http://undocs.org/ar/DP/2015/24
http://undocs.org/ar/DP/2015/CRP.2
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 5البند 
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

 (؛DP/DCP/AZE/3سحب وثيقة الربنامج القطري أل ربيجان ) 
أحــال علمــا بــ ول متديــد ملــدة ســنة واحــدة للــربامج القطريــة لبوركينــا فاســو وتشــاد     

 (؛DP/2015/28والصومال )
وافــب علــى التمديــد االســتثنائي ملــدة ســنة واحــدة للربنــامج القطــري لكــوت ديفــوار      

 (؛  DP/2015/28وليبيا ) للربنامج القطري لكل من لبنانوالتمديد الثاين لسنة واحدة 
، وثــائب الــربامج القطريــة للبلــدان  2014/7اســتعرض، وفًقــا لقــرار اجمللــس التنفيــذي   

 اعالتالية ووافب عليه
 (؛DP/DCP/UZB/3أوزبكستان ) 
 (؛DP/DCP/UGA/4أوغندا ) 
 (؛DP/DCP/IDN/3إندونيسيا ) 
 (؛DP/DCP/PAN/3بنما ) 
 (؛DP/DCP/BLR/3بيالرومل ) 
 (؛DP/DCP/TUR/3تركيا ) 
 (؛DP/DCP/DZA/3اجلزائر ) 
 (؛DP/DCP/MKD/3مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا ) 
 (؛DP/DCP/GEO/3جورجيا ) 
 (؛DP/DCP/ZMB/3زامبيا ) 
 (.DP/DCP/ZWE/3زميبابوي ) 
 (؛DP/DCP/SLV/3السلفادور ) 
 (؛DP/DCP/SWZ/3سوازيالند ) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/UZB/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/IDN/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/PAN/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/TUR/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/GEO/3
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 (، رــا يف  لــ  إطــار النتــائج واملــوارد اخلــاك بكوســوفو      DP/DCP/SRB/2صــربيا ) 
(DP/DCP/SRB/2/Add.1  ؛) 

 (؛DP/DCP/CHN/3الصني ) 
 (؛DP/DCP/TAJ/2طاجيكستان ) 
 (؛DP/DCP/GNB/2يساو )غينيا ب 
 (؛DP/DCP/KAZ/3كازاخستان ) 
 (؛DP/DCP/KHM3كمبوديا ) 
 (؛DP/DCP/COL/2كولومبيا ) 
 (؛DP/DCP/MYS/3ماليزيا ) 
 (؛DP/DCP/MDV/3ملديق ) 

 
 التقييم - 6البند 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف املسـاواة   بش ن تقييم مسامهة 2015/17اختذ القرار  
 بني اجلنسني ومتكني املرأة ورد اإلدارة.

 اجلزء املتعلب بصندوق األمم املتحدة للسكان
 9و  8و  7البنود 

؛ واملسـائل  االلتزامات بتمويـل صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان     حوار التمويل املنظم؛  
 واإلدارةاملالية واملسائل املتصلة بامليزانية 

 بش ن االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان. 2015/18اختذ القرار  
 

 10البند 
 التقييم
ــع      2015/19اختــذ القــرار    ــذي جيــرى كــل أرب ــيم ال ــة خطــة عمــل التقي بشــ ن ميزاني

 سنوات لصندوق األمم املتحدة للسكان.

_________________ 

   1999) 1244ينب ي فهم اإلشارات إىل كوسوفو يف سياق قرار جملس األمن التابع لةمم املتحدة رقم(. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/COL/2
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/MYS/3
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 11البند 
 الربامج القطرية واملسائل  ات الصلة

، وثــائب الــربامج القطريــة للبلــدان  2014/7فًقــا لقــرار اجمللــس التنفيــذي  اســتعرض، و 
  التالية ووافب عليهاع  

 (؛DP/FPA/CPD/AZE/4أ ربيجان ) 
 (،DP/FPA/CPD/IDN/9إندونيسيا ) 
 (،DP/FPA/CPD/UZB/4أوزبكستان ) 
 (؛DP/FPA/CPD/PAN/3بنما ) 
 (؛DP/FPA/CPD/BLR/2بيالرومل ) 
 (؛DP/FPA/CPD/TUR/6تركيا ) 
 (؛DP/FPA/CPD/MKD/1مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ) 
 (؛DP/FPA/CPD/GEO/3جورجيا ) 
 (؛DP/FPA/CPD/ZMB/8زامبيا ) 
 (؛DP/FPA/CPD/ZWE/7زميبابوي ) 
 (؛DP/FPA/CPD/SLV/8السلفادور ) 
 (؛DP/FPA/CPD/SWZ/6سوازيالند ) 
 كوسـوفو النتـائج واملـوارد اخلـاك ب   (، را يف  ل  إطار DP/FPA/CPD/SRB/1صربيا ) 

(DP/ FPA/CPD/SRB/1/Add.1؛) 
 (؛DP/FPA/CPD/CHN/8الصني ) 
 (؛DP/FPA/CPD/TJK/4طاجيكستان ) 
 (؛DP/FPA/CPD/GNB/6غينيا بيساو ) 
 (؛DP/FPA/CPD/KAZ/4كازاخستان ) 

_________________ 

   1999) 1244سياق قرار جملس األمن التابع لةمم املتحدة رقم ينب ي فهم اإلشارات إىل كوسوفو يف(. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/%20FPA/CPD/SRB/1/Add.1
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 (؛DP/FPA/CPD/KHM/5كمبوديا ) 
 (؛DP/FPA/COL/6كولومبيا ) 
 (؛DP/FPA/CPD/MDV/6ملديق ) 

 
ــوار      ــامج القطـــري لكـــوت ديفـ ــاين ملـــدة ســـنة واحـــدة للربنـ وافـــب علـــى التمديـــد الثـ

(DP/FPA/2015/14؛) 
أحال علما بالتمديد ملدة سـتة أشـهر للربنـامج القطـري إلثيوبيـا والتمديـد األول ملـدة         

والربازيـل وبوركينـا فاسـو ومجهوريـة كوريـا       للربنامج القطري لكـل مـن أوكرانيـا   سنة واحدة 
 (.DP/FPA/2015/14الشعبية الدميقراطية وقريغيزستان وموزامبيب )
 ت املشاريعاجلزء اخلاك ركتب األمم املتحدة خلدما

 12البند 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ــديرات ميزانيــة مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات        2015/20اختــذ القــرار    بشــ ن تق
 .2017-2016املشاريع لفترة السنتني 

 اجلزء املشترك
 13البند 

 املسائل املالية ومسائل امليزانية واإلدارة
تحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان       أحال علًما بتقريـر برنـامج األمـم امل    

-DP-FPAومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع عــن أنشــطة الشــراء املشــتركة )الوثيقــة     

OPS/2015/1؛) 
بشــ ن التقريــر اإلحصــائي الســنوي عــن أنشــطة الشــراء الــيت   2015/21اختــذ القــرار  

 .2014اضطلعت هبا منظومة األمم املتحدة يف عام 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/FPA/CPD/KHM/5
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/FPA/OPS/2015/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/FPA/OPS/2015/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/FPA/OPS/2015/1
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 14البند 
نقـص املناعـة   األمـم املتحـدة املشـترك املعـ  بفـريومل       متابعة اجتما  جملس تنسيب برنـامج  

 البشرية/ اإليدز
أحال علًمـا بـالتقرير املتعلـب بتنفيـذ مقـررات وتوصـيات جملـس تنسـيب برنـامج األمـم            

 - DP/FPA/2015/13املتحـــــدة املشـــــترك املعـــــ  بفـــــريومل نقـــــص املناعـــــة البشـــــرية/اإليدز ) 

DP/2015/31.) 
 15البند 

 الزيارات امليدانية
املشتركة للمجالس التنفيذية لربنامج األمـم املتحـدة   أحال علًما بتقرير الزيارة امليدانية  

اإلمنائي وصندوق األمم املتحـدة للسـكان ومكتـب خـدمات املشـاريع ومنظمـة األمـم املتحـدة         
للطفولـــة )اليونيســـيق( وهي ـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة وبرنـــامج األغذيـــة العـــاملي إىل األردن   

(DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2015/CRP.1؛) 
ًما باملبادا التوجيهية املتعلقة بالزيارات امليدانيـة للمجلـس التنفيـذي لربنـامج     أحال عل 

األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومكتـب خـدمات املشـاريع واملتعلقـة         
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة       ــة لليونيســيق وهي  ــة املشــتركة مــع اجملــالس التنفيذي ــارات امليداني بالزي

 ( .DP/2015/CRP.3غذية العاملي )وبرنامج األ
 16البند 

 مسائل أخرى
ـــامج األمـــم املتحـــدة       ـــيس جملـــس مـــوظفي برن ــه رئ ــان الــذي أدىل ب ــا بالبي أحــال علًم

اإلمنــائي وصـــندوق األمــم املتحـدة للســكان ومكتــب خــدمات املشـاريع وهي ــة األمــم املتحــدة    
 للمرأة؛
 عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات التاليةع 
 رنامج األمم املتحدة اإلمنائيب 
ــة،    ــم املتحــدة     ”إحاطــة غــري رمسي ــق أحــد عــن الركــبع صــندوق األم حــ  ال يترل

 ؛“للمشاريع اإلنتاجية يدعم أقل البلدان منوا لتحقيب أهداا التنمية املستدامة
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املســاعدة االنترابيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف الســياق ”إحاطــة غــري رمسيــة،  
  وســياق مرحلــة مــا بعــد الصــرا ع عــرض إللــازات برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    االنتقــا

 .“ومناقشة سبل املضي قدًما
 صندوق األمم املتحدة للسكان 
ــال البشــري يف مجهوريــة الكون ــو           ــة غــري رمسيــة بشــ ن برنــامج تنميــة رأمل امل إحاط

 الدميقراطية يف مرحلة ما بعد الضا .
 االستجابة اإلنسانية لصندوق األمم املتحدة للسكان؛إحاطة غري رمسية بش ن  
ــا      بع إحاطــة غــري رمسيــة بشــ ن الربنــامج العــاملي لتعزيــز أمــن ســلع الصــحة اإللابيــة الت

 لصندوق األمم املتحدة للسكان.
خطة العمـل املؤقتـة للـدورة العاديـة األوىل للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة           

ــام     اإلمنــائي وصــندوق األمــم   املتحــدة للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع لع
 .، نيويورك(2016كانون الثاين/يناير  29إىل  25)من  2016

 
 اتموضوع البن  الوقت اليو /التاريخ

 11 االثنني
 كانون الثاين/يناير

 2016انتراب جملس املكتب التنفيذي لعام   30ع11 -00ع10

كانون  25اإلثنني 
 الثاين/يناير

 1   00ع13-00ع10
 
 
 

   
 
2 

 مسائل تنظيمية 
 إقرار جدول أعمال الدورة وخطة عملها • 
   2015اعتماد تقرير الدورة العادية الثانية لعام  • 
 2016اعتماد خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام •       

 اجلزء املتعلب بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 املديرة التنفيذيةبيان من 

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا 
 عرض وثائب الربامج القطرية واملوافقة عليها  •
 متديد الربامج القطرية •

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا )تابع(  2 30ع16-00ع15

 التقييم  3 30ع17-30ع16
تقييم أثر املساعدة املقدمة من طرا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اإلجراءات املتعلقة   •   

 باألل ام ورد اإلدارة
 عشاورات غري رمسية بشأن عشاري  القرارات 00ع18-30ع17
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 اتموضوع البن  الوقت اليو /التاريخ
 الثالثاء
كانون  26

 الثاين/يناير

  00ع13-00ع10
 
4 

 اجلزء املتعلب بصندوق األمم املتحدة للسكان
 من املديرة التنفيذية بيان

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا
 عرض وثائب الربامج القطرية واملوافقة عليها  •
 متديد الربامج القطرية •

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا )تابع( 4 00ع18-00ع15
 

 عشاورات غري رمسية بشأن عشاري  القرارات 00ع18-30ع17

 األربعاء 
كانون  27

 الثاين/يناير

 اجلزء املتعلب ركتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 5  00ع13-00ع10
 بيان من املديرة التنفيذية

  30ع17-00ع15 
 
6 

 اجلزء املشترك
 توصيات جملس مراجعي احلسابات

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع عـن حالـة تنفيـذ        تقارير
 2014توصيات جملس مراجعي احلسابات لعام 

      تقريــر صــندوق األمــم املتحــدة للســكان بشــ ن متابعــة تقريــر جملــس مراجعــي حســابات األمــم
 تنفيذ التوصيات ع حالة2014املتحدة لعام 

 7 00ع18-30ع17 
 
1 

 مسائل أخرى
 ملقررات اليت مل يبت فيهااعتماد ا • 

 مسائل تنظيمية
   2016اعتماد خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام  • 

  
 اخلميس

كانون  28
 الثاين/يناير

   
 

 اجلمعة
كانون  29

 الثاين/يناير

   

 

 


