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  2018/1 
ـــــــــا ع المســـــــــتقل التقيـــــــــيم مكتـــــــــب عمـــــــــل خطـــــــــة    للفتـــــــــرة اإلنمـــــــــائي المتحـــــــــدة األمـــــــــم لبرنـــــــــامج الت

2018-2021 

 ،إن المجلس التنفيذي   
لربنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي للفرتة  التــابع خبطــة عمــل مكتــب التقييم املســــــــــــــتقــل يرحــب - 1 
201٨-2021 (DP/2018/4)؛ 

 الربنامج وحيث واملســــــا لة، للتعّلم أســــــاســــــية أداة بوصــــــفه التقييم أمهية جديد من يؤكد - 2 
 القرار أيده ما حنو على التقييم لســــــــــــياســــــــــــة امتثاال التقييم، إلجرا  الكافية املوارد توفري كفالة  على اإلمنائي
 املوارد خطة يف الواردة التوقعات مع ومتشيا اإلمنائي، لربنامجل يةالتقييم سياسةال قري الذي 2016/2017
 ؛(DP/2017/39) 2021-201٨ للفرتة اإلمنائي للربنامج املتكاملة امليزانية وتقديرات املتكاملة
 القطرية الربامج تقييمب يتعلق فيما هإجرا ات تغيري املســـــــــــــــتقل التقييم مكتب قرار يالحظ - 3 
 نظر قبــل القطريــة الربامج مجيع تقييم يف الكــاملــة التغطيــة حتقيق أجــل من اإلمنــائي، املتحــدة األمم لربنــامج
 ؛2015/٨ القرار يف الواردة للتوجيهات وفقا اجلديدة، القطرية الربامج وثائق يف اجمللس

 الالمركزية التقييمات جودة لتقييم املســــــــــــــتقل التقييم مكتب باســــــــــــــتعراض علما يحيط - 4 
 الالمركزية؛ التقييمات نوعية حتسني ضمان مواصلة على اإلمنائي الربنامج ويشجع ،2016 لعام

 خالل إجرا ها املســتقل التقييم مكتب اقرتح اليت املواضــيعية/املؤســســية بالتقييمات ينوه - 5 
 إطار يف وبراجمه اإلمنائي الربنامج ألهداف بالنســبة أمهية ذات تقييمات ويعتربها هذه، األربع الســنوات فرتة

 اجلديدة؛ االسرتاتيجية اخلطة
 الفرص التمــا  املســـــــــــــــتقــل التقييم ومكتــب اإلمنــائي املتحــدة األمم برنــامج إىل يطلــب - 6 

 املشــــــــرتك لفصــــــــلل وكذلك املشــــــــرتكة، للربجمة مشــــــــرتكة تقييمات إلجرا  املتحدة األمم وكاالت ســــــــائر مع
 االسرتاتيجية؛ اخلطة من

 حمتملة آثار أي بشأن املستقل التقييم مكتب من مستكملة معلومات تلقي إىل يتطلع - 7 
 ذلك يف مبا اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة تقييم مبهمة يتعلق فيما اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج بالنســـبة

 التقييم؛ عن السنوي التقرير خالل من
 .2021-201٨املوافقة على خطة عمل مكتب التقييم املستقل للربنامج اإلمنائي للفرتة  يقرر - ٨ 

 201٨ يناير/الثاين كانون  26

https://undocs.org/ar/DP/2018/4
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  2018/2 
 المتحــــــــدة األمــــــــم لصــــــــندوق الميزانيــــــــة فــــــــي المدرجــــــــة الســــــــنوات الر اعيــــــــة التقيــــــــيم خطــــــــة  

 2021-2018 للفترة للسكان

 إن المجلس التنفيذي،   
 للفرتة امليزانيـــة يف املـــدرجـــة الســـــــــــــــنوات الربـــاعيـــة التقييم خطـــة ومنفعـــة بـــأمهيـــة يرحــب - 1 
201٨-2021 (DP/FPA/2018/1)؛ 

 الرباعية التقييم خطة وضع يف هبا املضطلعو  املشاركة على القائمة الشفافة بالعملية ينوه - 2 
 ؛2021-201٨ للفرتة امليزانية يف املدرجة السنوات
 كفالة  على الصـــندوق وحيث واملســـا لة، مللتعلّ  أســـاســـية أداة بوصـــفه التقييم أمهية ؤكدي - 3 

 للفرتة امليزانية يف املدرجة الســــــــــــــنوات الرباعية التقييم خطة مع متشــــــــــــــيا لتقييم،ا جرا إل الكافية املوارد توفري
 الســــــياســــــة يقر الذي 2013/2021 القرار أيده ما حنو على التقييم لســــــياســــــة وامتثاال 2021-201٨
 للصندوق؛ التقييمية
 تعزيز إىل الرامية جهوده ملواصــلة التقييم مكتب مع العمل على الصــندوق إدارة يشــجع - 4 

 املعارف وإلدارة للتعلم كأدوات  التقييمات اســـــــــــــــت دام وعلى وتغطيتها، الالمركزية التقييمات تنفيذ معدل
 املستقبل؛ يف الربامج تعزيز أجل من

 األمم وكاالت ســـائر مع الفرص التما  املســـتقل التقييم ومكتب صـــندوقال إىل يطلب - 5 
 االسرتاتيجية؛ اخلطة من املشرتك لفصلل وكذلك املشرتكة، للربجمة مشرتكة تقييمات إلجرا  املتحدة

 حمتملة آثار أي بشأن املستقل التقييم مكتب من مستكملة معلومات تلقي إىل يتطلع - 6 
 التقرير خالل من ذلك يف مبا اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة تقييم مبهمة يتعلق فيما صـــــــندوقلل بالنســـــــبة
 التقييم؛ عن السنوي

 .2021-201٨ للفرتة امليزانية يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة على يوافق - 7 

 201٨ يناير/الثاين كانون  26
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  2018/٣ 
 ومكتـــــــب للســـــــكان المتحـــــــدة األمـــــــم وصـــــــندوق اإلنمـــــــائي المتحـــــــدة األمـــــــم  رنـــــــامج تقـــــــارير  

 مراجعـــــــــي مجلــــــــس توصــــــــيات تنفيــــــــذ حالــــــــة عــــــــن المشـــــــــاريع لخــــــــدمات المتحــــــــدة األمــــــــم
 2016 لعام الحسا ات

 ،إن المجلس التنفيذي   
 :وفيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 برنــامج من كــل  اختــذهــا اليت بــاإلجرا ات املتعلق( DP/2018/7) بــالتقرير علمــا يحيط - 1 

 اختاذها عتزمي   اليت األخرى واإلجرا ات اإلنتاجية للمشـــاريع املتحدة األمم وصـــندوق اإلمنائي املتحدة األمم
 ؛2016 ديسمرب/األول كانون  31 يف املنتهية املالية الفرتة عن احلسابات مراجعي جملس توصيات لتنفيذ

 ؛2016 اآلرا  غري املشفوعة بتحفظات الصادرة عن جملس مراجعي احلسابات لعام يالحظ - 2 
 اإلنتاجية املشــــــــــــــاريع وصــــــــــــــندوق اإلمنائي الربنامج أحرزه الذي التقدم أيضـــــــــــا يالحظ - 3 

 ؛2017-2016 الفرتة يف احلسابات مبراجعة املتصلة السبع العليا األولويات تناول يف
 احلســابات مراجعة توصــيات لتنفيذ اجلهود من مزيد بذل على اإلمنائي الربنامج يشـجع - 4 
 املتكررة؛ التوصيات معاجلة إىل الرامية اجلهود تعزيز سيما ال املتبقية،

 تصـــــــــــــميم جودة تعزيز أجل من اإلمنائي الربنامج يبذهلا اليت املتواصـــــــــــــلة باجلهود يرحب - 5 
 تنفيـــذ لتعزيز الالزمـــة اخلطوات يت ـــذ أن اإلمنـــائي الربنـــامج إىل ويطلـــب ،عليهـــا والرقـــابـــة وإدارهتـــا الربامج

 املستويات؛ مجيع على امل اطر بإدارة املتعلقة املمارسات
 الشـــــــــركا  على الرقابة تعزيز إىل الرامية جهوده مواصـــــــــلة على اإلمنائي الربنامج يشـــــــجع - 6 
 ورصــد املنظمة نطاق على ينبغي كما  اجلودة ضــمان ومقتضــيات ســياســاته تنفيذ لكفالة وإدارهتم، املنفذين
 الصدد؛ هذا يف االمتثال

 امل الفات وكشــف منع أجل من جهوده مواصــلة على اإلمنائي الربنامج يشـجع كذل  - 7 
 أمهية على ويشدد األموال، اسرتداد إجرا ات وحتسني االحتيالية املمارسات من وغريها الشرا  عمليات يف

 ومعروفة؛ فعالة امل الفات عن املبلغني محاية وسائل تكون أن وكفالة امل الفات عن غنياملبلّ  محاية
 احلسابات مراجعي جملس تقرير يف احملددة األولوية ذات التحسني جماالت أمهية يالحظ - ٨ 

 اجمللس مع للتعاون عملال خطة وضــــع وكذلك 2021-201٨ للفرتة االســــرتاتيجية اخلطة تنفيذ أجل من
 الصدد؛ هذا يف

 املتعلقة لســـــياســـــته القادم االســـــتعراض ســـــياق يف ينظر، أن اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 9 
 بإجرا  وتوصــياته احلســابات مراجعي جملس مالحظات يف الفاســدة، املمارســات من وغريه الغش مبكافحة
 اسرتاتيجية ووضع احملتملة الثغرات وحتديد الغش، حاالت إىل أدت اليت الكامنة للظروف شامل استعراض
 ؛ةخسار  من هبا يرتبط وما الغش خماطر من حد أدىن إىل التقليل بغية الغش ملكافحة شاملة

 توصـــيات وتنفيذ تناول يف والصـــندوق الربنامج اإدارت تبذهلا اليت املتواصـــلة اجلهود يدعم - 10 
 ؛2016 ديسمرب/األول كانون  31 يف املنتهية للسنة احلسابات مراجعي جملس

https://undocs.org/ar/DP/2018/7
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 للسكان: املتحدة األمم بصندوق يتعلق وفيما  
 صـــــــــــــــندوق اختذها اليت باإلجرا ات املتعلق( DP/FPA/2018/2) بالتقرير علما يحيط - 11 

 الصـــــــــــــــادرة التوصـــــــــــــــيات تنفيذ أجل من اختاذها يعتزم اليت األخرى واإلجرا ات للســـــــــــــــكان املتحدة األمم
 ؛2016 ديسمرب/األول كانون  31 يف املنتهية املالية الفرتة عن احلسابات مراجعي جملس عن

 بــأمــانــة، تعرض للصـــــــــــــــنــدوق املــاليــة البيــانــات أن فيــه يقرر الــذي اجمللس رأي يالحظ - 12 
 املايل وأدا ه 2016 ديســـــــــــــــمرب/األول كانون  31 يف للصـــــــــــــــندوق املايل املركز اجلوهرية، اجلوانب مجيع من

 العام؛ للقطاع الدولية احملاسبية للمعايري وفقا التاريخ، ذلك يف املنتهية للسنة النقدية وتدفقاته
 ودعم الســـــابقة الســـــنة توصـــــيات معاجلة يف الصـــــندوق أحرزه الذي التقدم أيضــــا يالحظ - 13 
 /األول كانون  31 يف املنتهية للســــــــــنة احلســــــــــابات مراجعي جملس توصــــــــــيات لتنفيذ اإلدارة يف اجلارية اجلهود
 ؛2016 ديسمرب

 احلســـــــــابات مراجعة توصـــــــــيات لتنفيذ اجلهود من مزيد بذل على الصـــــــــندوق يشـــــــجع - 14 
 املتكررة؛ التوصيات معاجلة إىل الرامية اجلهود تعزيز سيما ال املتبقية،

 الشــــــركا  على الرقابة تعزيز إىل الرامية جهوده مواصــــــلة على الصــــــندوق أيضـــــا يشـــــجع - 15 
 ورصــد املنظمة نطاق على ينبغي كما  اجلودة ضــمان ومقتضــيات ســياســاته تنفيذ لكفالة وإدارهتم، املنفذين
 الصدد؛ هذا يف االمتثال

 اإلمدادات وسلسلة الشرا  جمال يف هنجه تعزيز مواصلة على الصندوق كذل   يشجع - 16 
 احلسابات؛ مراجعي جملس لتوصيات وفقا امل زون وإدارة

 املشاريع: خلدمات املتحدة األمم مبكتب يتعلق وفيما  
 خمتلف تنفيـــــذ يف احملرز بـــــالتقـــــدم املتعلق( DP/OPS/2018/1) بـــــالتقرير علمــــا يحيط - 17 
 احلاضــر الوقت يف اجلارية واجلهود 2016 ديســمرب/األول كانون  31 يف املنتهية بالســنة املتعلقة التوصــيات

 ناجحة؛ بصورة املتبقية التوصيات تنفيذ كفالةل
 الســـــــــــــنة بعد ما حىت العمل ملواصـــــــــــــلة حيتاج املشـــــــــــــاريع خدمات مكتب بأن يســــــــــل م - 1٨ 

 ،2017 يوليــه/متوز هنــايــة قرب التوصـــــــــــــــيــات هــذه تلقى ألنــه بنجــاح التوصـــــــــــــــيــات لتنفيــذ 2017 املــاليــة
 .األجل طويل اهتماما   يتطلب منها الكثري وألن

 201٨ يناير/الثاين كانون  26

  2018/٤ 
ـــــــي للقـــــــرارات عـــــــام عـــــــر    ـــــــس اتخـــــــذها الت ـــــــي التنفيـــــــذي المجل ـــــــة دورتـــــــه ف  األولـــــــى العادي

 2018 لعام

 إن المجلس التنفيذي،   
 يلي: مبا 201٨ لعام األوىل العادية دورته يف قام أنه إىل يشير 

 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/2
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/1


DP/2019/2 
 

 

18-17218 7/42 

 

 1 البند  

 التنظيمية المسائل  
 :201٨ لعام أمساؤهم التالية املكتب أعضا  انت ب
 (موريشيو ) كوجنول  - دال جاغديش السيد سعادة  الرئيس:
 (كوريا  مجهورية) بارك جو - شول السيد سعادة الرئيس: نائب
 (ألبانيا) كاداري  بيسيانا السيدة سعادة الرئيس: نائبة
 (وبربودا أنتيغوا) بليـر توماسي السيد الرئيس: نائب
  :(سويسرا) فافر دومينيك السيد الرئيس: نائب
 ؛(DP/2018/L.1) 201٨ لعام األوىل العادية لدورته العمل خطة على ووافق األعمال جدول وأقرّ 
ــــــــــــــــــــــدو   االســــــــتثنائية ودورته (DP/2018/1) 2017 لعام الثانية العادية دورته عن الصــــــــادرين التقريرين اعتمـ

  ؛(DP/2018/2) 2017 لعام
 ؛(DP/2018/CRP.1) 201٨ لعام التنفيذي للمجلس السنوية العمل خطة وأقر

 ؛201٨ لعام السنوية لدورته املؤقتة العمل خطة واعتمد
 :201٨ عام يف التنفيذي للمجلس املتبقيتني للدورتني التايل الزمنـي اجلدول على ووافـق
 201٨ يونيه/حزيران ٨ إىل 4  السنوية: الدورة
 .201٨ سبتمرب/أيلول 7 إىل 4 الثانية: العادية الدورة

 
 اإلنمائي المتحدة األمم  برنامج المتعلق الجزء  

 
 2 البند  
  ها المتصلة والمسائل اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج القطرية البرامج  

 واحمليط وآســـــــــــــــيا ،(DP/RPD/RBA/3) ألفريقيا 2021-201٨ للفرتة اإلقليمية الربامج وثائق على وافق
 املســـــــــــــــتقلـــة الـــدول ورابطـــة أوروبـــاو  ،(DP/RPD/RAS/4) العربيـــة والـــدول ،(DP/RPD/RAP/3) اهلـــاد 

(DP/RPD/REC/4 )الكارييب البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا (DP/RPD/RLA/3  وCorr.1)؛ 
 :2014/7 للقرار وفقا اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التالية القطرية الربامج على وافق
-DP/FPA/OPS )برنامج قطري مشرتك، وكابو فريدي؛ (Corr.1 و DP/DCP/BFA/3: بوركينا فاسو )أفريقيا

ICEF/CCPD/2018/CPV/1)وغابون  ؛(DP/DCP/GAB/3)( ؛ وغاناDP/DCP/GHA/3 ؛ وموريتانيا)
(DP/DCP/MRT/3؛) 

 ؛(DP/DCP/PAK/2) وباكستان ؛(DP/DCP/MMR/2) ميامنار اهلاد : واحمليط آسيا
 ؛(DP/DCP/JOR/3) واألردن ؛(DP/DCP/EGY/3) ومصـــــر ؛(DP/DCP/DJI/3) جيبويت :العربية الدول

 ؛(DP/DCP/SOM/3) والصومال
 

https://undocs.org/ar/DP/2018/L.1
https://undocs.org/ar/DP/2018/1
https://undocs.org/ar/DP/2018/2
https://undocs.org/ar/DP/2018/CRP.1
https://undocs.org/ar/DP/RPD/RBA/3
https://undocs.org/ar/DP/RPD/RAP/3
https://undocs.org/ar/DP/RPD/RAS/4
https://undocs.org/ar/DP/RPD/REC/4
https://undocs.org/ar/DP/RPD/RLA/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/BFA/3
https://undocs.org/ar/A/RES/DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1
https://undocs.org/ar/A/RES/DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1
https://undocs.org/ar/DP/DCP/GAB/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/GHA/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/MRT/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/MMR/2
https://undocs.org/ar/DP/DCP/PAK/2
https://undocs.org/ar/DP/DCP/DJI/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/EGY/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/JOR/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/SOM/3
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 ٣ البند  

 التقييم  
 اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التابع املســــــــــــــتقل التقييم مكتب عمل خطة بشــــــــــــــأن 201٨/1 القرار اختذ
 ؛2021-201٨ للفرتة
 
 ٤ البند  
 اإلنتاجية للمشاريع المتحدة األمم صندوق  

 2021-201٨ للفرتة اإلنتاجية للمشــــــــاريع املتحدة األمم لصــــــــندوق االســــــــرتاتيجي باإلطار علما أحاط
(DP/2018/5)؛ 
 
 5 البند  
 المتحدة األمم متطوعو  

 ؛(DP/2018/6) 2021-201٨ للفرتة املتحدة األمم متطوعي لربنامج االسرتاتيجي باإلطار علما أحاط
 
 للسكان المتحدة األمم  صندوق الخاص الجزء  

 
 6 البند  
 الصلة ذات والمسائل القطرية البرامج  

 :2014/7 للقرار وفقا للسكان املتحدة األمم لصندوق التالية القطرية الربامج على وافق
(؛ ومصــــــــــــــر DP/FPA/CPD/DJI/5(؛ وجيبويت )DP/FPA/CPD/CAF/8مجهورية أفريقيا الوســــــــــــــطى )

(DP/FPA/CPD/EGY/10( ؛ وغانا)DP/FPA/CPD/GHA/7( ؛ واألردن)DP/FPA/CPD/JOR/9 ؛)
 (؛DP/FPA/CPD/MRT/8وموريتانيا )

 (DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1) فريدي لكابو املشرتك القطري الربنامج على وافقو 
 
 7 البند  
 التقييم  

 املتحدة األمم لصـــــــندوق امليزانية يف املدرجة الســـــــنوات الرباعية التقييم خطة بشـــــــأن 201٨/2 القرار اختذ
 ؛2021-201٨ للفرتة للسكان

 
 المشاريع لخدمات المتحدة األمم  مكتب المتعلق الجزء  

 
 8 البند  
 المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب  

 املشاريع؛ خدمات ملكتب التنفيذية املديرة ألقته بيان إىل استمع
 

https://undocs.org/ar/DP/2018/5
https://undocs.org/ar/DP/2018/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/CAF/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/DJI/5
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/EGY/10
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GHA/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/JOR/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MRT/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS
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 المشترك الجزء  
 
 9 البند  
 الحسا ات مراجعي مجلس توصيات  

املتصـــــلة بالتقارير التالية: برنامج األمم  ،املتعلق بتوصـــــيات جملس مراجعي احلســـــابات 201٨/3 القرار اختذ
وصـــــــــندوق األمم املتحدة للمشـــــــــاريع اإلنتاجية: تقرير عن تنفيذ توصـــــــــيات جملس مراجعي  املتحدة اإلمنائي
(؛ وصـــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــكان: متابعة تقرير جملس مراجعي DP/2018/7) 2016احلســـــــــــــابات، 

(؛ ومكتب األمم املتحدة DP/FPA/2018/2التوصيات ): حالة تنفيذ 2016حسابات األمم املتحدة لعام 
 (؛DP/OPS/2018/1) 2016 لعام خلدمات املشاريع: تقرير عن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات

 
 10 البند  
 أخرى مسائل  

 التالية: الرمسية غري واملشاورات اإلحاطة جلسات أيضا عقد
 واليونيســــــف للســــــكان املتحدة األمم وصــــــندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج من مقدمة مشــــــرتكة إحاطة
 التكاليف؛ اسرتداد بشأن للمرأة املتحدة األمم وهيئة
 
 اإلنمائي المتحدة األمم  رنامج  

 ؛التكاليف اسرتداد بشأن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج من مقدمة إحاطة
 
 للسكان المتحدة األمم صندوق  

 .التغيري إدارة عن للسكان املتحدة األمم صندوق من مقدمة رمسية غري إحاطة جلسة

 201٨ يناير/الثاين كانون  26
  
  2018/5 
المحرز  شــــــــــــ ن الخطة والتقـدم  2017تقرير مدير البرنامج عن النتـائج التي تحققـف في عام   

 2021-2018االستراتيجية للفترة 

 إن المجلس التنفيذي، 
، 2017بــاإلجنــازات اليت حققهــا برنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي يف عــام  يحيط علمــا - 1 

وبالتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االســـــــــــــــرتاتيجية  2017-2014وباألدا  الكلي للربنامج اإلمنائي يف الفرتة 
 ؛(DP/2018/10) 2021-201٨للفرتة 

الربنامج اإلمنائي على اســـت دام الدرو  املســـتفادة من اخلطة االســـرتاتيجية للفرتة يحث  - 2 
لبلوغ األهداف املرحلية والغايات  2021-201٨يف تنفيذ اخلطة االســـــــــــــــرتاتيجية للفرتة  2014-2017
 ؛احملددة يف اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد بالنسبة جلميع النواتج املتعلقة بالتنمية والفعالية املؤسسيةالسنوية 

https://undocs.org/ar/DP/2018/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/2
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/1
https://undocs.org/ar/DP/2018/10
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بالتقدم احملرز يف مل  اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد لل طة االسـرتاتيجية  يقر ويرحب - 3 
 اإلطار املتكامل يف ســـياق ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يواصـــل صـــقل وحتســـني 2021-201٨للفرتة 

 مواصلته تنفيذ خطته االسرتاتيجية؛
باجلهود املشــرتكة بني الوكاالت اليت تبذل لتعزيز الفصــل املشــرتك ويطلب إىل الربنامج  يقر - 4 

اإلمنائي أن يواصــل املشــاورات مع صــناديق األمم املتحدة وبراجمها بشــأن النموذج املنســق ليبالغ فيما يتعلق 
 ملشرتك؛ا بالفصل

ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي  باإلشـــــارة إىل الفصـــــل املشـــــرتك يف التقرير الســـــنوي يرحب - 5 
، وأن يعرض النتائج 2019عام يقدم تقريرا عن حالة تنفيذ الفصـــــــل املشـــــــرتك، بد ا بالتقرير الســـــــنوي ل أن
 االجتماع املشرتك للمجالس التنفيذية ويف الدورة السنوية؛ يف

باملشـاركة االسـرتاتيجية واملسـامهة املالية للربنامج اإلمنائي يف صـندوق األمم  يقر ويرحب - 6 
املتحدة للمشـــــــــــــــاريع اإلنتاجية، وبرنامج متطوعي األمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني 
بلــدان اجلنوب، ويطلــب إىل مــدير الربنــامج، عنــد احلــاجــة إىل معلومــات إضــــــــــــــــافيــة، أن يقــدم معلومــات 

رفق للتقرير الســــنوي، وأن يكفل مســــتكملة ســــنوية لبيان النتائج اليت حتققت بفضــــل هذه املســــامهات يف م
يدرج مكتب مراجعة احلســابات والتحقيقات التابع للربنامج اإلمنائي ومكتب التقييم املســتقل صــندوق  أن

م املتحدة للتعاون فيما بني األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية وبرنامج متطوعي األمم املتحدة ومكتب األم
بلدان اجلنوب يف خطط عملهما، وأن يقدم معلومات مستكملة إىل اجمللس عن التقدم احملرز حبلول الدورة 

 للمساعدة يف إرشاد املداوالت؛ 201٨العادية الثانية لعام 
م للربنـــامج اإلمنـــائي اللتزامـــه ودعمـــه الطويلي األمـــد والقويني لنظـــا يعرب عن تقـــديره - 7 

املنســـــــــــــــقني املقيمني وللدعم اإلداري املقدم إىل أفرقة األمم املتحدة القطرية، ويعرتف بأمهية منابر الدعم 
القطريــة التــابعــة للربنــامج اإلمنــائي، والــدعم املقــدم إىل البلــدان يف جهودهــا الراميــة إىل حتقيق خطــة التنميــة 

 ؛2030 املستدامة لعام
ن يواصــــــــــــــــل العمــل مع األمني العــام والكيــانــات األخرى إىل الربنــامج اإلمنــائي أ يطلب - ٨ 

التابعة ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية والدول األعضـــــــــــــــا  بغية دعم التنفيذ الكامل لقرار اجلمعية العامة 
شــــــــامل الذي رري كل أربع بشــــــــأن االســــــــتعراض ال 2016كانون األول/ديســــــــمرب   21املؤرخ  71/243

ســـــــــنوات لســـــــــياســـــــــة األنشـــــــــطة التنفيذية اليت تضـــــــــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية وقرارها 
بشـــــــــــــــأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـــــــــــــياق  201٨أيار/مايو  31املؤرخ  72/279
الذي رري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم تعراض الشامل االس

املتحدة من أجل التنمية، مبا يف ذلك مســـــــــامهتها يف انتقال ســـــــــلس لنظام املنســـــــــقني املقيمني واســـــــــتمرارية 
 تصريف أعماله؛

ظومة األمم املتحدة اإلمنائية، إىل الربنامج اإلمنائي، بوصـــــــفه كيانا  من كيانات من يطلب - 9 
أن يعمل عن كثب مع األمني العام والدول األعضا  على دعم إعداد خطة تنفيذ مدروسة جيدا  من أجل 
نّشط، مبا يف ذلك العمل على تفعيل ترتيبات متويله، وذلك لعرضها  بد  العمل بنظام املنسقني املقيمني املــــــ 

 على اجلمعية العامة؛
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إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم حتليال أوليا لآلثار املالية واآلثار األخرى  يطلب أيضـــــــــــا - 10 
 ؛201٨على الربنامج اإلمنائي إىل اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام  72/279للقرار 

، أن يقّدم مسامهته يف توفري 72/279إىل الربنامج اإلمنائي، وفقا للقرار  يطلب كذل  - 11 
متويل كاف ومســــــــــتدام و كن التنبؤ به لنظام املنســــــــــقني املقيمني، مبا يتســــــــــق مع خطة التنفيذ املقبلة لبد  

نّشط اليت ست قدَّم إىل اجلمعية العامة، وذلك على أسا  سنوي اعتبارا  العمل بنظام املنسقني املقيمني املــــــــــــــــ 
 ؛2019كانون الثاين/يناير  1من 

بالتفاعل مع اجمللس التنفيذي فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة االسـرتاتيجية  يرحب مع التقدير - 12 
، ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يواصـــــــل احلوار مع اجمللس التنفيذي وأن يواصـــــــل 2021-201٨للفرتة 

 ؛72/279حتديث خطة عمله اخلاصة باملشاركة يف االستجابة لتنفيذ القرار 
املتصـــــل باحلوارات املتعلقة بالتمويل املنظَّم لربنامج األمم  2017/20إىل القرار  يشــــير - 13 

املتحــدة اإلمنــائي الــذي ط لــب فيــه إىل الربنــامج اإلمنــائي تقــد  مقرتح إىل اجمللس يف الــدورة العــاديــة الثــانيــة 
 عن كيفية حتسني أدا  احلوارات؛ 201٨ لعام

الربنامج اإلمنائي على إتاحة مزيد من التفاعل مع الدول األعضــــــــا  عن طريق  شــــــجعي - 14 
التبكري باألعمال التحضــــــــــريية للحوارات املتعلقة بالتمويل املنظَّم، وتقد  عرض عام تفصــــــــــيلي إىل اجمللس 

فضــــــــــــــال ، 2021-201٨وارد للفرتة يتضـــــــــــــــمن املوارد املرتبطــة بــالنواتج يف اإلطــار املتكــامــل للنتــائج وامل
، مع مراعاة 2021-201٨عرض عام لفجوات التمويل فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  عن

 كل من املوارد العادية واملوارد األخرى؛
أن الربنامج اإلمنائي مل يقدم تقريرا عن التقدم احملرز فيما يتعلق باســـــــــــــــرتاتيجية  يالحظ - 15 

ا يف الســـــــنوات الســـــــابقة، ويتطلع إىل العرض املتعلق باســـــــرتاتيجية كم  2017املســـــــاواة بني اجلنســـــــني لعام 
ويتوقع بعد ذلك أن ي ستأنف يف الدورة السنوية  201٨املساواة بني اجلنسني يف الدورة العادية الثانية لعام 

 اإلبالغ السنوي عن التقدم احملرز فيما يتعلق باسرتاتيجية املساواة بني اجلنسني؛
ويشـــــــــــجع يف هذا  72/279و  71/243مدير الربنامج بتنفيذ القرارين بالتزام  يرحب - 16 

الصـــــدد أمانة اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ولصـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان ومكتب 
ألمم املتحدة خلدمات املشـــاريع على العمل مع أمانيت اجمللســـني التنفيذيني ملنظمة األمم املتحدة للطفولة وهيئة ا

جلز   201٨ األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة إلصدار رد مشرتك على االجتماع املشرتك لعام
ال يتجاوز أربعة أســــــــــــابيع قبل انعقاد الدورة العادية  أعمال اجمللس التنفيذي املتعلق بأســــــــــــاليب العمل يف موعد

 .، مبا يسمح بإجرا  عملية تشاور بني الدول األعضا  قبل تلك الدورة201٨الثانية لعام 

 201٨حزيران/يونيه  ٨
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 م  رنامج األمم المتحدة اإلنمائيتقيي  

 
 إن المجلس التنفيذي، 
 DP/2018/12وإضــــــــــــــــــــــافتــــــــه )بــــــــالتقرير الســـــــــــــــنوي املتعلق بــــــــالتقييم  يحيط علمــــــا - 1 

 ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي معاجلة املسائل املثارة؛( DP/2018/12/Add.1 و
يوافق على خطة عمل مكتب التقييم املســـــــــــــــتقل،  الذي 201٨/1إىل القرار يشـــــــــــير  - 2 

ويشـــــــجع مكتب التقييم املســـــــتقل، باالســـــــتناد إىل العمل القائم، وباالشـــــــرتاك مع مدير الربنامج ورؤســـــــا  
الكيانات املرتبطة به، أي صــــــــندوق األمم املتحدة للمشــــــــاريع اإلنتاجية، وبرنامج متطوعي األمم املتحدة، 

يمــا بني بلــدان اجلنوب، على كفــالــة أن تكون لكــل كيــان أطر الرصــــــــــــــــد ومكتــب األمم املتحــدة للتعــاون ف
اإلمنائي، وال ســـــــيما  ارســـــــاته  والتقييم املناســـــــبة، مبا يتماشـــــــى مع أفضـــــــل املمارســـــــات اليت يتبعها الربنامج

جماالت االئتمان والشــــــفافية وبذل العناية الواجبة، وأن يقدم معلومات مســــــتكملة إىل اجمللس التنفيذي  يف
 ؛201٨هذا العمل يف الدورة العادية الثانية لعام  بشأن

، وحييط علما بأمهية التقييمات املشـــرتكة مع كيانات 201٨/1إىل قراراه  يشــير كذل  - 3 
أخرى، مبا يف ذلك التقييم املشــــرتك للفصــــل املشــــرتك من اخلطط االســــرتاتيجية للصــــناديق والربامج، ويدعو 

منائي إىل تقد  إحاطة إىل اجمللس التنفيذي يف الدورة العادية الثانية مكتب التقييم املســـــــــــــــتقل والربنامج اإل
عن الت طيط هلذا التقييم املشرتك يف إطار مسامهته يف توسيع نطاق التعاون بشأن التقييمات  201٨لعام 

 ظومة؛املشرتكة لألنشطة على نطاق املنظومة ويف املهمة املتعلقة بتدابري التقييم املستقل على نطاق املن
، يالحظ بقلق نوعية التقييمات الالمركزية ويشــــــــــجع 2017/12إىل القرار  إذ يشــــــــير - 4 

الربنامج اإلمنائي على العمل مع مكتب التقييم املســـــــتقل على مواصـــــــلة جهوده الرامية إىل حتســـــــني النوعية 
لتنفيذ واإلبالغ والت طيط االســــرتاتيجي وحتديد أولويات التقييمات الالمركزية، فضــــال عن حتســــني معدل ا

 عن ردود اإلدارة على النتائج؛
ذلك  يف وصيات املتبقية، مباإىل الربنامج اإلمنائي أن يواصل إحراز تقدم بشأن الت يطلب - 5 

حد سوا  لتنفيذ  بامل اطر ومستند إىل النتائج علىفيما يتعلق بالفعالية املؤسسية، وأن يكفل اتباع هنج واع 
 . دام التقييمات كقاعدة أدلة ألغراض التعلم وإدخال التحسيناتتلك التوصيات، وكذلك است

 201٨حزيران/يونيه  ٨
  
  2018/7 
 2017تقرير عن النتائج التي حققها صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية في عام   

 إن المجلس التنفيذي، 
 صـــــــــــــــنـــدوق حققهـــا اليت والســـــــــــــــنويـــة الرتاكميـــة بـــالنتـــائج املتعلق بـــالتقريريحيط علمــا  - 1 

 ؛(DP/2018/13)على النحو الوارد يف التقرير  اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم
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بالتقدم احملرز صــوب تنفيذ اإلطار االســرتاتيجي اجلديد لصــندوق األمم املتحدة  يرحب - 2 
 ؛(DP/2018/5) 2021-201٨للمشاريع اإلنتاجية للفرتة 

ريع اإلنتاجية لتتبع مســـــامهاته باجلهود اليت يبذهلا صـــــندوق األمم املتحدة للمشـــــا يشــــيد - 3 
إحداث أثار أوســـــــــــع نطاقا على النظام اإليكولوجي وتنمية األســـــــــــواق وإطالع الدول األعضـــــــــــا  على  يف

 جلهود وإرشاد أعمال جهات أخرى من خالل شبكة النظرا  التابعة له؛الدرو  املست لصة من هذه ا
بالوضــــع الذي اختذه صــــندوق األمم املتحدة للمشــــاريع اإلنتاجية بوصــــفه جهة  يرحب - 4 

مبتكرة وحريصــــــــة على تقليل امل اطر يف جمال احللول املالية احمللية يف املناطق اليت يصــــــــعب الوصــــــــول إليها 
 ة؛واملناطق املهمشة، ويؤكد من جديد أمهية احللول املالية املبتكرة لتحقيق أهداف التنمية املستدام

باجلهود املتواصــــلة اليت يبذهلا الصــــندوق يف تصــــميم حلول متويل املراحل  يرحب كذل  - 5 
األخرية من املشاريع واختبارها، بوسائل منها االستفادة املثلى من أدواته املالية وإقامة شراكات جديدة بني 

 القطاعني العام واخلاص؛
االسرتاتيجي اجلديد والقيود اليت نشأت بسبب سيناريوهات التمويل يف اإلطار يالحظ  - 6 

نقص املوارد العادية، وتأثري ذلك على عدد من أقل البلدان منوا اليت تستفيد من اخلدمات، ومتانة احلضور 
 القطري للصندوق، وقدرته على حفز االبتكار ومرونة استثماراته اإلنتاجية؛

مليون دوالر سـنويا من املوارد  25 أهداف متويل الصـندوق، مبا يف ذلك ختصـيصيؤيد  - 7 
العادية، ويدعو يف هذا الصدد الدول األعضا  القادرة على دعم تقاسم األعبا  على حنو أكثر إنصافا إىل 

 أن تفعل ذلك هبدف مساعدة الصندوق على حتقيق هذا اهلدف.

 201٨حزيران/يونيه  ٨
  
  2018/8 
 البرنامج رنامج متطوعي األمم المتحدة: تقرير مدير   

 إن المجلس التنفيذي، 
بتقرير فرتة الســـــــــنتني املركز على النتائج ملدير الربنامج عن برنامج متطوعي  يحيط علما - 1 

 ؛(DP/2018/14)األمم املتحدة 
جلميع متطوعي األمم املتحـــدة ومتطوعي األمم املتحـــدة العـــاملني  عن تقـــديرهيعرب  - 2 

على اإلنرتنــت الــذين رنــدهم برنــامج متطوعي األمم املتحــدة على إســـــــــــــــهــامــاهتم املتميزة يف خطــة التنميــة 
 ؛2017-2016خالل فرتة السنتني  2030املستدامة لعام 

ائج ضمن إطاره االسرتاتيجي بربنامج متطوعي األمم املتحدة على ما حتقق من نت يشيد - 3 
 ؛2017-2016، مبا يف ذلك خالل فرتة السنتني 2017-2014للفرتة 

، القائم (DP/2018/6) 2021-201٨باإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي اجلديد للفرتة يرحب  - 4 
 2016كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  71/243على أسا  التوجيه االسرتاتيجي لقرار اجلمعية العامة 

بشأن االستعراض الشامل الذي رري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة 

https://undocs.org/ar/DP/2018/5
https://undocs.org/ar/DP/2018/14
https://undocs.org/ar/DP/2018/6
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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االســــــرتاتيجي الســــــابق،  ل ليطاراألمم املتحدة من أجل التنمية وبشــــــأن نتائج وتوصــــــيات التقييم املســــــتق
 مراعاة مصفوفة النتائج النهائية؛ مع

، 201٨-2017بـالتحول التنظيمي لربنـامج متطوعي األمم املتحـدة يف الفرتة  يرحب - 5 
وبإضــــــفا  الالمركزية على القدرات وتفويط الســــــلطة من املقر إىل املســــــتويني اإلقليمي والقطري، مبا  ك ن 

 إلطاره االسرتاتيجي اجلديد؛ “الوفا  بالغرض”الربنامج من 
أمهية املوارد العادية اليت يوفرها  يالحظ، 2017/31من القرار  ٨إىل الفقرة  إذ يشــــــير - 6 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتنفيذ ما يتعلق بإطاره االسرتاتيجي؛
الدور احلاســـــــــــــــم لصـــــــــــــــندوق التربعات اخلاص بالنســـــــــــــــبة لتنفيذ اإلطار  يؤكد مجددا - 7 

، ويدعو مجيع الشــــركا  يف التنمية إىل 2021-201٨االســــرتاتيجي لربنامج متطوعي األمم املتحدة للفرتة 
 املسامهة يف الصندوق إذا كانوا قادرين على ذلك؛

ويا إىل اجمللس التنفيذي إىل برنامج متطوعي األمم املتحدة أن يقدم تقريرا ســـــــــــــــن يطلب - ٨ 
 بشأن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للربنامج.

 201٨حزيران/يونيه  ٨
  
  2018/9 
 2021-2018مشروع الميزانية المتكاملة المنقحة لصندوق األمم المتحدة للسكان للفترة   

 إن المجلس التنفيذي، 
ملتحدة للســـــكان للفرتة مبشـــــروع امليزانية املتكاملة املنقحة لصـــــندوق األمم ا يحيط علما - 1 
 ؛2021-201٨

كاملة التقدُّم الذي أحرزه صـــــــــندوق الســـــــــكان يف تنقيح امليزانية املت يالحظ مع التقدير - 2 
 ؛2021-201٨للصندوق للفرتة 

بصـــــــــــندوق الســـــــــــكان على تفاعله وشـــــــــــفافيته يف العمل مع الدول األعضـــــــــــا   يشــــــــيد - 3 
يتعلق بامليزانية املتكاملة، ويطلب إىل الصـــــــندوق أن يواصـــــــل هذا العمل املتعلق بامليزانية املتكاملة وأن  فيما

 يبلغ اجمللس بأثر تنفيذ االستعراض الشامل للموارد على امليزانية؛
 2021-201٨ا مة امليزانية املتكاملة املنقحة للفرتة صــندوق الســكان على مو  يشجع - 4 

ئج والنواتج على النحو احملــدد وأن يواصــــــــــــــــل ترتيــب هيــاكلــه التنظيميــة بــأكثر الطرق فعــاليــة لتحقيق النتــا
ذي ك لفــت بــه املنظمــة واملتمثــل ، مبــا يف ذلــك العمــل الــ2021-201٨اخلطــة االســـــــــــــــرتاتيجيــة للفرتة  يف
 إىل الدول األعضا ؛ تقد  التوجيه املعياري يف

مليون  100ملوارد لزيادة التمويل مببلغ بطموح صندوق السكان يف جمال حشد ا يرحب - 5 
، ويالحظ مع التقدير التحول 2021-201٨دوالر على مدى أربع ســـــــــــــــنوات للميزانية املتكاملة للفرتة 

 اصلة ختصيص املوارد للربجمة؛امليزانية املؤسسية إىل امليزانية الربناجمية، ويشجع الصندوق على مو  من
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من صـــــــــــــندوق الســـــــــــــكان إعداد توقعات واعية بامل اطر لييرادات وامليزنة يف إطار  يطلب - 6 
، واحلفاظ على مســــتويات 201٨، ت عتمد يف الدورة العادية الثانية لعام 2021-201٨امليزانية املتكاملة للفرتة 

 ؛2021-201٨ضمان تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  متويل مناسبة يف املكاتب والربامج القطرية هبدف
 مزيدا من التفاصيل من صندوق السكان بشأن احتياطيه لييوا  امليداين. يطلب أيضا - 7 

 201٨حزيران/يونيه  ٨
  
  2018/10 
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان   

 إن المجلس التنفيذي، 
: 2017بالوثائق اليت يتأّلف منها تقرير املديرة التنفيذية الســـــــــــــــنوي لعام  علما   يحيط - 1 

DP/FPA/2018/4 (Part I  وPart I/Add.1  وPart II؛) 
التقدُّم الذي أحرزه صـــــــــــــــندوق الســـــــــــــــكان يف حتقيق نتائج اخلطة  يالحظ مع التقدير - 2 

 ؛2017-2014االسرتاتيجية للصندوق للفرتة 
إىل صندوق السكان أن يواصل العمل مع األمني العام والكيانات األخرى التابعة  يطلب - 3 

 71/243معية العامة ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية والدول األعضـــــــــــــــا  بغية دعم التنفيذ الكامل لقرار اجل
لســـياســـة  بشـــأن االســـتعراض الشـــامل الذي رري كل أربع ســـنوات 2016كانون األول/ديســـمرب   21املؤرخ 

املؤرخ  72/279األنشـــــــــــــــطة التنفيذية اليت تضـــــــــــــــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية وقرارها 
بشـــــأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـــياق االســـــتعراض الشـــــامل  201٨أيار/مايو  31

الذي رري كل أربع ســـنوات لســـياســـة األنشـــطة التنفيذية اليت تضـــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل 
 يف انتقال سلس لنظام املنسقني املقيمني واستمرارية تصريف أعماله؛ التنمية، مبا يف ذلك مسامهتها

إىل صندوق السكان، بوصفه كيانا  من كيانات منظومة األمم املتحدة اإلمنائية،  يطلب - 4 
أن يعمل عن كثب مع األمني العام والدول األعضا  على دعم إعداد خطة تنفيذ مدروسة جيدا  من أجل 

نّشط، مبا يف ذلك العمل على تفعيل ترتيبات متويله، وذلك لعرضها بد  العمل بنظام امل ــــ  نسقني املقيمني املـ
 على اجلمعية العامة؛

إىل صـــــندوق الســـــكان أن يقدم حتليال أوليا لآلثار املالية واآلثار األخرى  يطلب أيضــــا - 5 
 ؛201٨وق السكان إىل اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام على صند 72/279للقرار 

، أن يقّدم مســـــــــــــامهته 72/279إىل صـــــــــــــندوق الســـــــــــــكان، وفقا للقرار  يطلب كذل  - 6 
مبا يتســــق مع خطة التنفيذ املقبلة توفري متويل كاف ومســــتدام و كن التنبؤ به لنظام املنســــقني املقيمني،  يف

ط اليت ســت قدَّم إىل اجلمعية العامة، وذلك على أســا  ســنوي  نشــّ ــــــــــــــــ  لبد  العمل بنظام املنســقني املقيمني املـ
 ؛2019كانون الثاين/يناير  1اعتبارا من 
على ما يقوم به من عمل لتحســـــني احلوارات املقبلة املتعلقة  صـــــندوق الســـــكانب يشــــيد - 7 
املنظَّم، ويشــــــــجع يف هذا الصــــــــدد صــــــــندوق الســــــــكان على التبكري باألعمال التحضــــــــريية لتلك بالتمويل 

احلوارات، وأن يقدم مســــــــــبقا عرضــــــــــا عاما لفجوات التمويل فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة االســــــــــرتاتيجية للفرتة 
 ، مع مراعاة كل من املوارد العادية واملوارد األخرى؛2021-201٨

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/4
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ة بني الوكاالت اليت تبذل لتعزيز الفصــــــــــــل املشــــــــــــرتك ويطلب إىل باجلهود املشــــــــــــرتكيقر  - ٨ 
صندوق السكان أن يواصل املشاورات مع صناديق األمم املتحدة وبراجمها بشأن النموذج املنسق ليبالغ 

 يتعلق بالفصل املشرتك؛ فيما
باإلشـــارة إىل الفصـــل املشـــرتك يف التقرير الســـنوي ويطلب إىل صـــندوق الســـكان  يرحب - 9 

، وأن يعرض النتائج 2019ام يقدم تقريرا عن حالة تنفيذ الفصـــــــل املشـــــــرتك، بد ا بالتقرير الســـــــنوي لع أن
 االجتماع املشرتك للمجالس التنفيذية ويف الدورة السنوية؛ يف

إىل إدارة صــــــــــــندوق الســــــــــــكان أن تقدم إحاطة إىل اجمللس التنفيذي قبل الدورة  يطلب - 10 
تنفيذ التوصـــــــــــــــيات الســـــــــــــــبع املنبثقة عن تقييم هيكل دعم تفعيل اخلطة  عن 201٨العادية الثانية لعام 

، وأن يقدم معلومات مســتكملة إىل 2017-2014االســرتاتيجية لصــندوق األمم املتحدة للســكان للفرتة 
 اجمللس عن أي آثار هلذه التوصيات بالنسبة لالستعراض الشامل للموارد، وامليزانية املتكاملة، وتنفيذ اخلطة

 ؛2021-201٨اتيجية للفرتة االسرت 
، الذي شـــــــدد على حاجة صـــــــندوق 2017/14بالتقدم احملرز يف تنفيذ القرار  يحيط علما - 11 

الســــــــكان إىل مواصــــــــلة حتســــــــني الشــــــــفافية يف اســــــــت دام املوارد لتحقيق النتائج الربناجمية وتعزيز الفعالية والكفا ة 
يف خططه وتقاريره املالية املقبلة مســــتوى أعلى من العناية التنظيميتني، والذي طلب أيضــــا إىل الصــــندوق أن يويل 

، ويطلب إىل الصـــــندوق أن يواصـــــل للتفاصـــــيل فيما يتعلق بت صـــــيص املوارد العادية )األســـــاســـــية( واســـــت دامها
 تقاريره السنوية املقبلة حتسني وضوح الرؤية والنتائج اليت حتققت فيما يتعلق باملوارد العادية )األساسية(؛ يف

ئمة صـــــــــــندوق الســـــــــــكان على إحراز مزيد من التقدم بشـــــــــــأن هنج امليزنة القا يشـــــــــجع - 12 
 النتائج؛ على

ويقر باجلهود املبذولة فيما بني الوكاالت ملوا مة منهجية  2017/14إىل القرار  يشــــــير - 13 
راته التقرير وشكله، وال سيما فيما يتعلق بالفصل املشرتك، ويطلب إىل صندوق السكان أن يواصل مشاو 

 مع صناديق األمم املتحدة وبراجمها من أجل زيادة موا مة اإلبالغ؛
وحيث صندوق السكان على مواصلة موا مة هيكل  2017/14إىل القرار  يشير أيضا - 14 

نتائجه مع إطار أهداف التنمية املســتدامة، بالتنســيق مع ســائر صــناديق وبرامج األمم املتحدة، للمســاعدة 
 ؛2030دعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام يف قيا  األدا  يف 

ويطلب إىل صـــندوق الســـكان أن يضـــمن تقاريره  2017/14إىل القرار  يشـــير كذل  - 15 
الســــــنوية املقبلة حتليال ونظرة تأملية أكثر تفصــــــيال بشــــــأن التحديات والدرو  املســــــتفادة حبســــــب جماالت 

 مم املتحدة؛النتائج، وبشأن التعاون والتنسيق داخل منظومة األ
من اآلثــــار الســــــــــــــلبيــــة لنقص املوارد العــــاديــــة على حتقيق نواتج اخلطــــة  يعرب عن قلقـــه - 16 

األعضــــــــا  على زيادة مســــــــامهاهتا  ، وحيث يف هذا الصــــــــدد مجيع الدول2021-201٨االســــــــرتاتيجية للفرتة 
 تربعات خالل النصف املوارد العادية إذا كانت قادرة على ذلك، ويشجع أيضا الدول األعضا  على تقد  يف

جمة، ويطلب إىل صـــــــــــندوق الســـــــــــكان األول من الســـــــــــنة وتقد  تربعات متعددة الســـــــــــنوات لكفالة فعالية الرب 
 ؛يواصل استكشاف حوافز وآليات لتوسيع قاعدة اجلهات املاحنة واجتذاب مصادر متويل جديدة أن
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 71/243بـــالتزام املـــديريـــة التنفيـــذيـــة لصـــــــــــــــنـــدوق الســـــــــــــــكـــان بتنفيـــذ القرارين  يرحــب - 17 
ويشـــــــــجع يف هذا الصـــــــــدد أمانة اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــندوق  72/279 و

األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على العمل مع أمانيت اجمللسني التنفيذيني 
رأة إلصــدار رد مشــرتك ملنظمة األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمســاواة بني اجلنســني ومتكني امل

ملتعلق بأســـــــــــــــاليب العمل يف موعد جلز  أعمال اجمللس التنفيذي ا 201٨على االجتماع املشـــــــــــــــرتك لعام 
، مبا يســمح بإجرا  عملية تشــاور بني 201٨يتجاوز أربعة أســابيع قبل انعقاد الدورة العادية الثانية لعام  ال

 الدول األعضا  قبل تلك الدورة.

   201٨حزيران/يونيه  ٨
  2018/11 
 قييم صندوق األمم المتحدة للسكانت  

 إن المجلس التنفيذي، 
بالتقرير احلايل املتعلق مبهّمة التقييم يف صـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــكان  يحيط علم ا - 1 

 ؛201٨، وبربنامج عمل مكتب التقييم وميزانّيته يف عام 2017لعام 
ارجي املســــــــــــــتقــل لو يفــة التقييم االســــــــــــــتنتــاجــات املنبثقــة عن االســــــــــــــتعراض اخلــ يالحظ - 2 

صـــــندوق الســـــكان، واليت تشـــــري إىل أن و يفة التقييم يف الصـــــندوق مســـــتقلة على املســـــتويني املؤســـــســـــي  يف
والالمركزي، وحيث إدارة الصـــــــــــــندوق على مواصـــــــــــــلة محاية وصـــــــــــــون مسات اســـــــــــــتقاللية التقييم اليت حددها 

 رجي؛االستعراض اخلا
جبهود صـــــــــــــندوق الســـــــــــــكان وبالتقّدم الكبري الذي أحرز يف تعزيز مهّمة التقييم  يرحب - 3 

وبقيمة التقييم يف املســـامهة بفعالية يف جهود التقييم على مســـتوى منظومة األمم املتحدة، ويف دعم اجلهود 
 الرامية إىل تنمية القدرات الوطنّية يف جمال التقييم؛

دور مهّمة التقييم يف صــندوق الســكان، ويشــدد على أمهّية وجود  على يؤكد من جديد   - 4 
أدّلة تقييم م ســـــــتقّلة عالية اجلودة يف ســـــــياق اخلطة االســـــــرتاتيجية لصـــــــندوق األمم املتحدة للســـــــكان للفرتة 

ستدامة لعام 2021-201٨
 
 ؛2030، وإسهام ذلك يف تنفيذ خطة التنمية امل

ورته اسة تقييم م نّقحة للمجلس التنفيذي يف دإىل صندوق السكان أن يقدم سي يطلب - 5 
 ؛2019العاديّة األوىل لعام 

، وحييط علما بأمهية التقييمات املشــرتكة مع كيانات أخرى، 201٨/2إىل قراراه  يشــير - 6 
مبا يف ذلك التقييم املشــــرتك للفصــــل املشــــرتك من اخلطط االســــرتاتيجية للصــــناديق والربامج، ويدعو مكتب 

 201٨رة العادية الثانية لعام دوق الســـــــــــــكان إىل تقد  إحاطة إىل اجمللس التنفيذي يف الدو التقييم وصـــــــــــــن
الت طيط هلذا التقييم املشــــرتك يف إطار مســــامهته يف توســــيع نطاق التعاون بشــــأن التقييمات املشــــرتكة  عن

 املنظومة؛لألنشطة على نطاق املنظومة ويف املهمة املتعلقة بتدابري التقييم املستقل على نطاق 
ويشــــــجع إدارة الصــــــندوق على العمل مع مكتب  2017/15إىل القرار  يشــــير أيضــــا - 7 

ـــذ التقييمـــات الالمركزيـــة وتغطيتهـــا، مبـــا يف ذلـــك  التقييم ملواصـــــــــــــــلـــة جهوده الراميـــة إىل تعزيز معـــدل تنفي

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ت كأدوات اســــتكشــــاف اســــرتاتيجيات محاية ميزانيات املكاتب القطرية الصــــغرية، وعلى اســــت دام التقييما
 للتعلم وإلدارة املعارف من أجل حتسني الربامج املقبلة؛

من ســياســة التقييم، على بلوغ هدف  32صــندوق الســكان، وفقا للفقرة  يشــجع  قوة - ٨ 
للصـــــــــــــــنــدوق ملهمــة التقييم حبلول هنــايــة فرتة اخلطــة  يف املــائــة من جمموع امليزانيــة الربنــاجميــة 3ختصـــــــــــــــيص 

 .2021-201٨االسرتاتيجية للفرتة 

 201٨حزيران/يونيه  ٨
  
  2018/12 

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 إن المجلس التنفيذي، 
يف النتائج التشــــــــــــغيلية لكل ريع مبســــــــــــامهات مكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــــــــا يعترف - 1 

من خالل تقد  خدمات الدعم اإلداري  2017احلكومات واألمم املتحدة والشــــــــــــــركا  اآلخرين يف عام  من
 بكفا ة، وتوفري اخلربات التقنية املت صصة الفعالة، وتوسيع نطاق القدرة التنفيذية ألغراض التنمية املستدامة؛

، 2017-2014بنجـــاح تنفيـــذ اخلطـــة االســـــــــــــــرتاتيجيـــة للمكتـــب للفرتة  يحيط علمــا - 2 
ـــــــــــــــــــم حكم الذي و ضـــــع وســـــي شـــــرع على أســـــاســـــه يف اخلطة االســـــرتاتيجية للمكتب للفرتة  ومنهاج التنفيذ الـ

 ؛2030، لدعم الدول األعضا  يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2021-201٨
( وبالتقدم احملرز 4املرفق  ،DP/2018/2شرتكة )بتوصيات وحدة التفتيش امل يحيط علما - 3 

 يف تنفيذ التوصيات ذات الصلة باملكتب؛
إىل املكتب أن يواصل العمل مع األمني العام والكيانات األخرى التابعة ملنظومة  يطلب - 4 

املؤرخ  71/243ية دعم التنفيذ الكامل لقرار اجلمعية العامة األمم املتحدة اإلمنائية والدول األعضـــــــــــــــا  بغ
بشــــــأن االســــــتعراض الشــــــامل الذي رري كل أربع ســــــنوات لســــــياســــــة  2016كانون األول/ديســــــمرب   21

املؤرخ  72/279وقرارها  األنشـــــــــــــــطة التنفيذية اليت تضـــــــــــــــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
بشـــــأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـــياق االســـــتعراض الشـــــامل  201٨أيار/مايو  31

ل الذي رري كل أربع ســـنوات لســـياســـة األنشـــطة التنفيذية اليت تضـــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أج
 التنمية، مبا يف ذلك مسامهته يف انتقال سلس لنظام املنسقني املقيمني واستمرارية تصريف أعماله؛

إىل املكتــب أن يقــدم حتليال أوليــا لآلثــار املــاليــة واآلثــار األخرى للقرار  يطلـب أيضــــــــــــا - 5 
 ؛201٨التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام  على املكتب إىل اجمللس 72/279

، أن يقّدم مســـــــــــــــامهته يف توفري متويل 72/279إىل املكتب، وفقا للقرار  يطلب كذل  - 6 
قبلة لبد  العمل كاف ومســــــــتدام و كن التنبؤ به لنظام املنســــــــقني املقيمني، مبا يتســــــــق مع خطة التنفيذ امل

ط اليت ســــــت قدَّم إىل اجلمعية العامة،  نشــــــّ ــــــــــــــــــــ  وذلك على أســــــا  ســــــنوي اعتبارا بنظام املنســــــقني املقيمني املـ
 ؛2019كانون الثاين/يناير  1 من

https://undocs.org/ar/DP/2018/2،
https://undocs.org/ar/DP/2018/2،
https://undocs.org/ar/DP/2018/2،
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 72/279و  71/243بــالتزام املــديرة التنفيــذيــة بتنفيــذ قراري اجلمعيــة العــامــة  يرحــب - 7 
ويشـــــــــجع يف هذا الصـــــــــدد أمانة اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــندوق األمم املتحدة 
للســكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــاريع على العمل مع أمانيت اجمللســني التنفيذيني ملنظمة األمم 
املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني ومتكني املرأة إلصـــــــــــدار رد مشـــــــــــرتك على 

جلز  أعمال اجمللس التنفيذي املتعلق بأســـــاليب العمل يف موعد ال يتجاوز  201٨االجتماع املشـــــرتك لعام 
ا  عملية تشــــــــاور بني الدول ، مبا يســــــــمح بإجر 201٨أربعة أســــــــابيع قبل انعقاد الدورة العادية الثانية لعام 

 األعضا  قبل تلك الدورة.

 201٨حزيران/يونيه  ٨
  
  2018/1٣ 
تقارير  رنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصـــندوق األمم المتحدة للســـكان ومكتب األمم المتحدة   

 لخدمات المشاريع عن المراجعة الداخلية للحسا ات والتحقيقات وردود اإلدارة

 التنفيذي،إن المجلس  
بــالتقــدم الــذي أحرزه برنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي، وصــــــــــــــنــدوق األمم املتحــدة  يرحــب - 1 

ملتعلقة مبراجعة احلســــــــــابات للســــــــــكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــــــاريع يف معاجلة مســــــــــائل اإلدارة ا
 ؛2017 عام يف

اجلهود الراميــة إىل تنفيــذ توصـــــــــــــــيــات املراجعــة املتبقيــة من تقــارير  مع التقــدير يالحظ - 2 
 سابقة، ويؤكد على وجه اخلصوص أمهية إحراز تقدم يف تنفيذ التوصيات املتكررة ذات األولوية العالية؛

الذي أعرب اجمللس فيه عن قلقه إزا  مواطن الضعف اليت  2017/17إىل القرار  يشير - 3 
كل من الربنامج اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق الســـــــــــــــكان فيما يتعلق بإدارة الربامج، يشـــــــــــــــهدها على حنو متكرر  

، 2017واملشـــــــــرتيات، واحلوكمة واإلدارة املالية، ويالحظ أن حتديات  اثلة قد أشـــــــــري إليها يف تقارير عام 
 ويشدد على احلاجة امللحة إىل تكثيف اجلهود ملعاجلة هذه املسائل؛

وطلب اجمللس إىل مكاتب مراجعة احلســــــــــابات  2015/13أيضــــــــــا إىل القرار  يشــــــــير - 4 
والتحقيق أن تقدم رأي ا بشـــــــأن ما إذا كانت املوارد امل صـــــــصـــــــة لســـــــري عمل هذه املكاتب مناســـــــبة وكافية 

 جوة للمراجعة الداخلية للحسابات؛وموزعة بشكل فعال لتحقيق التغطية املر 
 اإلمنائي:فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة  
 ؛(DP/2018/15بتقرير املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات )الوثيقة  يحيط علما - 5 
عن دعمه املتواصــــــــل لتعزيز مهام املراجعة الداخلية للحســــــــابات والتحقيقات يف  عربي - 6 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛
عن دعمه املستمر لتعزيز مهام املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات يف الربنامج يعرب  - 7 

اإلمنائي، وحييط علما بالتقرير الســـنوي للجنة االســـتشـــارية ملراجعة احلســـابات والتقييم، ويشـــيد بالربنامج اإلمنائي 
تب مراجعة احلســـــــــابات لرفعه مســـــــــتوى رأي مراجعي احلســـــــــابات عموما إىل مســـــــــتوى م رض، ويطلب إىل مك

والتحقيق تقد  مزيد من التحليالت الداعمة هلذه اآلرا  يف التقارير الســــــــــــــنوية املقبلة، مبا يف ذلك أثر تقييمات 
 فضال عن حتليل كيفية تقد  الشكاوى إىل مكتب مراجعة احلسابات والتحقيق؛ ،امل اطر الواردة فيها

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/DP/2018/15
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علومات مقارنة ســـــــنوية أفضـــــــل تبني املواطن اليت إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم م يطلب - ٨ 
تســـــرتد فيها يف ســـــنة الحقة اخلســـــائر املتكبدة يف ســـــنة من الســـــنوات، وأن يزود اجمللس بتفاصـــــيل، موزعة 
حسب السنة التقو ية، لل سائر املتكبدة على مدى السنوات السابقة واملبالغ الرتاكمية املسرتدة حىت اآلن 

 ؛201٨ك حبلول الدورة العادية الثانية لعام مقابل خسائر كل سنة، وذل
إىل الربنامج اإلمنائي أن يزود اجمللس التنفيذي مبعلومات مســـــــــــــــتكملة عن تنفيذ  يطلب - 9 

اســـــرتاتيجية شـــــاملة ملكافحة الغش، مبا يف ذلك كيفية توفري املوارد املناســـــبة هلذا الغرض من داخل الربنامج 
 ؛2019اإلمنائي، وذلك يف الدورة العادية األوىل لعام 

ذ يرحـــب بعمـــل املنظمـــة يف جمـــال نظم وعمليـــات ، وإ2017/17إىل القرار  يشـــــــــــير - 10 
مكافحة الغش واجلهود الرامية إىل حتديد العقبات اليت تعوق االســــرتداد، يالحظ بقلق ا فاض مســــتويات 

د من أموال مســـــــــــــــلوبــة عن طريق الغش يف عــام  نــامج اإلمنــائي على بــذل ، وحيــث الرب 2017مــا اســـــــــــــــرت 
 يف الوقت املناسب؛وسعه لضمان اسرتداد تلك األموال  يف ما كل

مكتب التقييم املســـــــــتقل، باالســـــــــتناد إىل العمل القائم وباالشـــــــــرتاك مع مدير يشـــــــجع  - 11 
الربنامج ورؤســــا  الكيانات املرتبطة به، أي صــــندوق األمم املتحدة للمشــــاريع اإلنتاجية، وبرنامج متطوعي 

ب، على كفالة أن تكون لكل كيان األمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنو 
أطر الرصد والتقييم وإدارة امل اطر املناسبة، مبا يتماشى مع أفضل املمارسات اليت يتبعها الربنامج اإلمنائي، 

سيما  ارساته يف جماالت االئتمان والشفافية وبذل العناية الواجبة، وأن يقدم معلومات مستكملة إىل  وال
 ؛201٨العمل يف الدورة العادية الثانية لعام  اجمللس التنفيذي بشأن هذا

إىل الربنامج اإلمنائي أن يركز جهوده على حتسني اجلداول الزمنية للتحقيقات،  يطلب أيضا - 12 
دعي التحقيق وت رحَّل من ســـــــــنة مبا يف ذلك املوارد ذات الصـــــــــلة هبا، ويشـــــــــري إىل تزايد عدد احلاالت اليت تســـــــــت

 أخرى؛ إىل
 ارية ملراجعة احلسابات والتقييم؛بالتقرير السنوي للجنة االستش يحيط علما   - 13 

 فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان: 
بتقرير مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان خلدمات مراجعة احلسابات  يحيط علما - 14 

، والرأي املتعلق بكفاية (DP/FPA/2017/6والتحقيق عن أنشــــطة املراجعة الداخلية للحســــابات والتحقيق )
وفعالية إطار الصـــــــــــــــندوق للحوكمة وإدارة امل اطر وعمليات الرقابة الداخلية، الصـــــــــــــــادر بنا  على نطاق 

، (DP/FPA/2017/6/Add.1) “ضرورة إدخال بعط التحسينات”األعمال املضطلع هبا، والذي يشري إىل 
، ورد اإلدارة (DP/FPA/2017/6/Add.2)والتقرير الســــــــــــــنوي للجنة االســــــــــــــتشــــــــــــــارية ملراجعة احلســــــــــــــابات 

(DP/FPA/2017/CRP.4يف هذا الشأن وردها على هذا التقرير؛ ) 
ملهام مراجعة احلســــــــــــابات والتحقيق يف صــــــــــــندوق األمم  عن دعمه المســـــــــتمر يعرب - 15 

املتحدة للســـــــــكان، وحيث صـــــــــندوق الســـــــــكان على ضـــــــــمان تزويد مكتب خدمات مراجعة احلســـــــــابات 
كافية لالضـــــــــــطالع بوالياته، مبا يف ذلك ضـــــــــــمان كفاية النطاق املشـــــــــــمول والتحقيق باملوارد املناســـــــــــبة وال

 باملراجعة والتعامل بكفا ة مع عب  القضايا اليت رري التحقيق فيها؛

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6/Add.2
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/CRP.4
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مبشاركة مكتب خدمات مراجعة احلسابات والتحقيق يف أنشطة املراجعة والتحقيق  يقر - 16 
م إدارة صــندوق الســكان واحملافل املعنية املشــرتكة املشــرتكة ويدعم تلك املشــاركة، ويشــجع على مواصــلة دع

 بني الوكاالت يف جهودها الرامية إىل التصدي لالستغالل اجلنسي والتحرش اجلنسي؛
بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصـــيات مراجعي احلســـابات، وحيث صـــندوق الســـكان  يرحب - 17 

إحراز تقدم يف اجملاالت اليت حدد رأي على مواصــلة خفط عدد توصــيات املراجعة غري املنفذة والتعجيل ب
املراجعني أهنا تتطلب التحســـــــــــــــني، مبا يف ذلك إطار الرقابة املتكاملة، واإلدارة املركزية للم اطر، واهليكل 
التنظيمي والتو يف، ودعم املقر واملكـــاتـــب اإلقليميـــة والرقـــابـــة عليهم، وإدارة الربامج، مبـــا يف ذلـــك إدارة 

 الشركا  املنفذين والرصد املايل، وإدارة العمليات؛سلسلة اإلمداد، وقدرات 
ما يبدو من حمدودية وبط  وترية يف اسرتداد اخلسائر، ويطلب إىل صندوق   قلق يالحظ - 1٨ 

، موزعة حســــــب الســــــنة التقو ية، الســــــكان أن يكمل املعلومات املقدمة بشــــــأن احلاالت مبزيد من التفاصــــــيل
 السنوات السابقة واملبالغ املسرتدة الرتاكمية حىت اآلن مقابل خسائر كل سنة؛اخلسائر الكلية على مدى  عن

صـــندوق الســـكان على أن يكفل املتابعة يف الوقت املناســـب من جانب اهليئات  يحث - 19 
التأديبية املعنية، مبا يف ذلك جلنة استعراض البائعني، لتقارير التحقيق الصادرة عن مكتب خدمات مراجعة 

 والتحقيق؛ احلسابات
اجلداول الزمنية للتحقيقات،  إىل صـــندوق الســـكان أن يركز جهوده على حتســـني يطلب - 20 

ذلك املوارد ذات الصــــلة هبا، ويشــــري إىل تزايد عدد احلاالت اليت تســــتدعي التحقيق وت رحَّل من ســــنة  يف مبا
 ؛إىل أخرى

 فيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع: 
بــالتقرير الســـــــــــــــنوي لفريق املراجعــة الــداخليــة للحســــــــــــــــابــات والتحقيقــات  يحيط علمــا - 21 

 ، وبرد اإلدارة على ذلك التقرير؛2017 لعام
 بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات؛ يحيط علما أيضا - 22 
ضـــــــرورة إدخال ”برأي مراجعي احلســـــــابات العام الذي يشـــــــري إىل  يحيط علما كذل  - 23 

، بنا   على نطاق العمل املضــــــــطلع به، فيما يتعلق مبدى كفاية وفعالية إطار احلوكمة “ســــــــينات رئيســــــــيةحت
 (؛2015/13وإدارة امل اطر والرقابة املتَّبع يف املنظمة )وفقا ألحكام قرار اجمللس التنفيذي 

لداخلي اإلدارة على مواصــلة معاجلة املالحظات والتوصــيات اليت قدمها املراجع ا يحث - 24 
للحســـــــــــــابات هبدف احلد من تعرض مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــــاريع للم اطر وحتســـــــــــــني رأي 

 مراجعي احلسابات العام يف السنوات املقبلة؛
 2017بالتقرير الســــــــــنوي للجنة االســــــــــتشــــــــــارية ملراجعة احلســــــــــابات لعام  يحيط علما - 25 

 (.200٨/37لقرار اجمللس التنفيذي  )وفقا

 201٨يه حزيران/يون ٨
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  2018/1٤ 
تقارير مكاتب األخالقيات في  رنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصــندوق األمم المتحدة للســكان   

 ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 إن المجلس التنفيذي، 
بتقارير مكاتب األخالقيات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــــــندوق األمم  يرحب - 1 

 DP/FPA/2018/7و  DP/2018/16املتحـــدة للســـــــــــــــكـــان ومكتـــب األمم املتحـــدة خلـــدمـــات املشـــــــــــــــــاريع )
 ؛(DP/OPS/2018/4 و

التقـدم الـذي أحرزه مكتـب األخالقيـات يف برنـامج األمم املتحـدة  يالحظ مع التقدير - 2 
اإلمنائي وصـــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــــاريع يف تعزيز الثقافة 

ت الثالث، مبا يف ذلك التدريب والتوعية باألخالقيات واحلماية من االنتقام، ويؤيد األخالقية يف املنظما
 التوصيات املقدمة إىل اإلدارة؛

إىل إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان يطلب  - 3 
بعة هلا، وكذلك مع رؤسا  ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، بالتعاون مع مكاتب األخالقيات التا

صـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للمشـــــــــــــــاريع اإلنتاجية، وبرنامج متطوعي األمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة 
للتعــاون فيمــا بني بلــدان اجلنوب، أن تكفــل توفر الربامج الراميــة إىل تعزيز الثقــافــة األخالقيــة، مبــا يف ذلــك 

االنتقام، ومكافحة التحرش اجلنســـــــــــــــي، وأن تقدم معلومات التدريب، والتوعية باألخالقيات واحلماية من 
 ؛201٨مستكملة عن هذا العمل إىل اجمللس حبلول دورته العادية الثانية لعام 

أمهية وجود مكاتب أخالقيات مدعومة جيدا ومزودة باملوارد، ويشـــــــــــــــجع إدارة  يالحظ - 4 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــندوق األمم املتحدة للســــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــاريع 

 على النظر يف زيادات أخرى يف دعم مالك املو فني، مبا يعكس تزايد احتياجات هذه املنظمات؛
الذي ينهجه رؤســـــــــــــــا  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  “عدم التســـــــــــــــامح إطالقا” يؤيد - 5 

 ويعربوصــندوق األمم املتحدة للســكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــاريع تاه التحرش اجلنســي، 
عن تقـــديره ليجرا ات اليت اختـــذهـــا الربنـــامج والصـــــــــــــــنـــدوق واملكتـــب حىت اآلن ملنع التحرش اجلنســـــــــــــــي 

لتنفيذ املزيد من التغيريات املؤســـــــســـــــية والثقافية، وضـــــــمان اتباع هنج مرتابط ومتماســـــــك على ومكافحته، و 
 نطاق املنظومة؛

إىل إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان ومكتب  يطلب - 6 
لتدابري اخلاصــــــــــــــة للحماية م عن ااألمم املتحدة خلدمات املشــــــــــــــاريع، على النحو املطلوب يف تقرير األمني العا

االســـــــــتغالل واالنتهاك اجلنســـــــــيني، أن تقدم شـــــــــهادهتا الســـــــــنوية إىل اجمللس التنفيذي يف كل دورة ســـــــــنوية،  من
تتناول مسألة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، والتحرش اجلنسي، حسب االقتضا ، على حنو يكّمل ويعزز  وأن

ذا الصـــــــــــدد، مبا يف ذلك تعاوهنا ســـــــــــتكملة عن التقدم احملرز يف هعملية اإلبالغ القائمة، وأن تقدم معلومات م
مكتب املدافع عن حقوق الضــــــــــــحايا يف األمم املتحدة، وحيث كذلك الربنامج والصــــــــــــندوق واملكتب على  مع

 النظر يف كيفية موا مة عملية اإلبالغ، شكال ومضمونا، مع الوكاالت األخرى، حسب االقتضا ؛

https://undocs.org/ar/DP/2018/16
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/7
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/4
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ألمم املتحدة اإلمنائي وصــــندوق األمم املتحدة للســــكان ومكتب إدارة برنامج ا يشـــجع - 7 
األمم املتحدة خلدمات املشــــــــــــــاريع على القيام، باســــــــــــــت دام املوارد املتاحة يف إطار امليزانية املتكاملة للفرتة 

، باســـــتعراض مســـــتقل يركز على الضـــــحايا لســـــياســـــاهتا وعملياهتا املتعلقة بالتصـــــدي لكل 2021-201٨
 الثالث للمنظمات احلالية املمارســـات الســـتعراض اجلنســـي، والتحرش اجلنســـيني االعتدا و  االســـتغالل من
 االســــــتعراض تقد  واملكتب والصــــــندوق الربنامج إىل ويطلب املســــــألتني، كلتا  بشــــــأن توصــــــيات تقدم وأن

 ؛2019 لعام السنوية دورته يف التنفيذي اجمللس إىل به املرتبطة اإلدارة وردود
إىل مكتب األخالقيات التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يبلغ يف تقريره  يطلب - ٨ 

عن تنفيذ الســــياســــة اجلديدة املتعلقة باحلماية من االنتقام بســــبب اإلبالغ عن ســــو  الســــلوك  2019لعام 
 وبسبب التعاون مع عمليات املراجعة أو التحقيقات املأذون هبا حسب األصول.

 201٨حزيران/يونيه  ٨
  
  2018/15 
 2018 استعرا  عام للقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام  

 إن المجلس التنفيذي، 
 مبا يلي: 201٨إىل أنه قام خالل دورته السنوية لعام  يشير 

 
 1البند   
 مسائل تنظيمية  

 ؛(DP/2018/L.2) 201٨أقر جدول األعمال ووافق على خطة عمل دورته السنوية لعام 
 ؛(DP/2018/8) 201٨وافق على تقرير الدورة العادية األوىل لعام 

 ؛201٨للدورة العادية الثانية لعام اعتمد خطة العمل املؤقتة 
 

 الجزء المتعلق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 2البند   

 التقرير السنوي لمدير البرنامج
والتقدم احملرز  2017املتعلق بتقرير مدير الربنامج عن النتائج اليت حتققت يف عام  201٨/5اختذ القرار 

 .2021-201٨بشأن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 

 ٣البند 
 التعاون فيما  ين  لدان الجنوب

 أحــــاط علمــــا بــــاإلطــــار االســـــــــــــــرتاتيجي ملكتــــب األمم املتحــــدة للتعــــاون فيمــــا بني بلــــدان اجلنوب، للفرتة
201٨-2021 (DP/CF/SSC/6.) 

 

https://undocs.org/ar/DP/2018/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2018/8
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 ٤البند   
 تقرير التنمية البشرية  

 علما باملعلومات املستكملة عن املشاورات املتعلقة بتقرير التنمية البشرية.أحاط 
 
 5البند   
 البرامج القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمسائل المتصلة  ها  

، ومالوي (DP/DCP/KEN/3): كينيــــــــا 2014/7وافق على الربامج القطريــــــــة التــــــــاليــــــــة وفقــــــــا للقرار 
(DP/DCP/MWI/3) ورواندا ،(DP/DCP/RWA/2)؛ 

ن اليت ســــبق أحاط علما بأول متديد ملدة ســــنة واحدة للربامج القطرية للكويت ومجهورية الكونغو وســــرياليو 
 ؛(DP/2018/11)أن وافق عليها مدير الربنامج 

 (.DP/2018/11وافق على التمديد الثاين ملدة سنة واحدة للربنامج القطري للجمهورية العربية السورية )
 
 6البند   
 التقييم  

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. املتعلق بتقييم 201٨/6اختذ القرار 
 
 7البند   
 صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

للمشاريع اإلنتاجية بشأن التقرير املتعلق بالنتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة  201٨/7اختذ القرار 
 .2017يف عام 

 
 8البند   

 متطوعو األمم المتحدة
 املتعلق مبتطوعي األمم املتحدة: تقرير مدير الربنامج. 201٨/٨اختذ القرار 

 
 الجزء المتعلق  صندوق األمم المتحدة للسكان

 9البند   
 ،  ما في ذل  إدارة التغيير2021-2018مشاورة  ش ن الميزانية المتكاملة المنقحة للفترة   

املتعلق مبشــــــــروع امليزانية املتكاملة املنقحة لصــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــكان للفرتة  201٨/9اختذ القرار 
201٨-2021. 

 
 10البند   
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان  

 تقرير السنوي للمديرة التنفيذية.املتعلق بال 201٨/10اختذ القرار 
 

https://undocs.org/ar/DP/DCP/KEN/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/MWI/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/RWA/2
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 11البند   
 القطرية لصندوق األمم المتحدة للسكان والمسائل المتصلة  هاالبرامج   

( وروانـــدا DP/FPA/CPD/KEN/9: كينيـــا )2014/7وافق على الربنـــاجمني القطريني التـــاليني وفقـــا للقرار 
(DP/FPA/CPD/RWA/8)؛ 

 أحاط علما بأول متديد ملدة سنة واحدة للربنامج القطري لكوبا الذي سبق أن وافقت عليه املديرة التنفيذية؛
 (.DP/FPA/2018/3وافق على التمديد الثاين ملدة سنة واحدة للربنامج القطري للجمهورية العربية السورية )

 
 12البند   
 تقييم صندوق األمم المتحدة للسكان  

 املتعلق بتقييم صندوق األمم املتحدة للسكان. 201٨/11اختذ القرار 
 
 الجزء المتعلق  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  
 1٣البند   
 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 بالتقرير السنوي للمديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.املتعلق  201٨/12اختذ القرار 
 

 الجزء المشترك
  15البند   

 مراجعة الحسا ات والرقا ة الداخليتان
املتعلق بتقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــكان  201٨/13اختذ القرار 

 املشاريع عن املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات وردود اإلدارة.ومكتب األمم املتحدة خلدمات 
 
 16البند   
تقارير مكاتب األخالقيات في  رنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصــندوق األمم المتحدة للســكان   

 ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
املتعلق بتقارير مكاتب األخالقيات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق  201٨/14اختذ القرار 

 األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.
 
 17البند   
 مسائل أخرى  

 عقد أيضا جلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية واملناسبات اخلاصة التالية:
 

 المتحدة اإلنمائي رنامج األمم 
فادة من عمليات إحاطة قدمها صــــــــندوق األمم املتحدة للمشــــــــاريع اإلنتاجية عن النتائج والدرو  املســــــــت

 التقييم األخرية؛

https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KEN/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/RWA/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/3
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 صندوق األمم المتحدة للسكان
 تأبني الراحل الدكتور باباتوندي أوسوتيميهني، املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان؛

 الديناميات السكانية والتنمية املستدامة يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.إحاطة بشأن 

 201٨حزيران/يونيه  ٨
  

2018/16 
 التمويل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المنظم  ش ن الحوار

 ،إن المجلس التنفيذي 
 DP/2018/19) 2017بــاالســـــــــــــــتعراض الســـــــــــــــنوي للحــالــة املــاليــة لعــام  يحيط علما - 1 

( وبالتقرير املتعلق حبالة االلتزامات بتمويل املوارد العادية لربنامج األمم املتحدة DP/2018/19/Add.1 و
 ؛(DP/2018/20)وما بعده  201٨اإلمنائي والصناديق والربامج املرتبطة به لعام 

أمهية املوارد العادية، اليت ال تزال تشـــكل حجر األســـا  للدعم الذي يقدمه  يالحظ - 2 
ج األمم املتحدة اإلمنائي إىل البلدان املســــــتفيدة من الربامج، وخاصــــــة البلدان األشــــــد فقرا واألكثر برنام

 ضعفا والبلدان املن فضة الدخل؛
إىل أمهية القدرة على التنبؤ بالتمويل وحيث الدول األعضــــــــــــــــا  على حتديد يشـــــــــــير  - 3 

ات، بالنظر إىل أن املزيد من الت فيضات والتعهدات املتعددة السنو  201٨أولويات املوارد العادية لعام 
 يف املوارد العادية يهدد قدرة الربنامج اإلمنائي على حتقيق النتائج االسرتاتيجية املقررة؛

، وحيث مجيع البلدان املســـــتفيدة من الربامج على الوفا  2013/30إىل قراره  يشــــير - 4 
 اليف املكاتب احمللية؛بالتزاماهتا فيما يتعلق مبسامهات احلكومات يف تغطية تك

الربنامج اإلمنائي على مواصـــلة جهوده الرامية إىل ضـــمان االســـت دام الفعال يشــجع  - 5 
 للموارد وأيضا مواصلة حتسني تدابري تعزيز الكفا ة والوفورات يف التكاليف؛

املتعلقة بالتمويل مع الربنامج  املنظمة الدول األعضــــــا  على مواصــــــلة احلواراتيحث  - 6 
اإلمنائي من أجل حتســـــــــــني  ارســـــــــــات التمويل حبيث يصـــــــــــبح التمويل من التربعات أكثر مرونة وفعالية 

ألغراض حمددة والنهوض باتســــــــــــــــاقه وكفا ة، مع زيادة إمكانية التنبؤ به واالبتعاد عن ختصـــــــــــــــيصــــــــــــــــه 
 مج؛األولويات واخلطط الوطنية للبلدان املستفيدة من الربا مع

التقرير الســـــــــــــــنوي  وحمتوى إىل الربنــــامج اإلمنــــائي أن يســـــــــــــــتعرض شـــــــــــــــكــــل يطلـــب - 7 
املســــــــامهات املقدمة من الدول األعضــــــــا  وجهات أخرى إىل الربنامج اإلمنائي، وتوقعات اإليرادات  عن

املتعلق بالتمويل، بســـــــــــــــبل منها تقد  حملة عامة املنظم للســـــــــــــــنوات املقبلة، بغية حتســـــــــــــــني نوعية احلوار 
 التمويـــل فيمـــا يّتصـــــــــــــــــل بـــاالحتيـــاجـــات من التمويـــل الالزمـــة لتنفيـــذ اخلطـــة االســـــــــــــــرتاتيجيـــة للفرتة عن

 املوارد العادية واملوارد األخرى يف احلسبان؛كل من ، مع أخذ  2021-201٨
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باجلهود اليت يبذهلا الربنامج اإلمنائي ملوا مة املوارد مع النتائج ويشجع الربنامج  يرحب - ٨ 
تعبئة املوارد ، من أجل واصـــــــــــــــلة زيادة الفعالية، مبا يف ذلك خفط تكاليف املعامالتاإلمنائي على م

وضــــــمان موا مة مجيع املوارد مع النتائج الربناجمية واملؤســــــســــــية على النحو املبني يف اخلطة االســــــرتاتيجية 
 ؛2021-201٨للفرتة 

دوق األمم الربنامج اإلمنائي على مواصــــلة العمل باالشــــرتاك مع صــــن كذل  يشـــجع - 9 
للمرأة من أجل حتســــــــني التعاون  املتحدة املتحدة للســــــــكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم

 املتعلقة بالتمويل؛املنظمة بشأن احلوارات 
ة للمشـــــــــــــــاريع اإلنتاجية وتأثريه أمهية املوارد العادية لصـــــــــــــــندوق األمم املتحد الحظي - 10 

أقل البلدان منوا  املســــتفيدة من املشــــاريع وقدرته على حتفيز االبتكار واملرونة يف اســــتثماراته الرأمسالية،  يف
الســالم والتنمية من خالل العمل التطوعي، وكالمها  الذي يعززوكذلك لربنامج متطوعي األمم املتحدة 

 ائي؛أصول قي مة على نطاق منظومة األمم املتحدة يديرها الربنامج اإلمن
بالتزام الربنامج اإلمنائي وصــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــــــكان ومكتب األمم  يرّحب - 11 

املتحدة خلدمات املشــــــــــــــاريع، يف إطار التعاون الوثيق مع الفريق االنتقايل لألمني العام وغريه من الربامج 
 201٨أيار/مايو  31املؤرّخ  72/279والصــــناديق والوكاالت املت صــــصــــة، بتنفيذ قرار اجلمعية العامة 

بشــــأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســــياق االســــتعراض الشــــامل الذي رري كل أربع 
ســــنوات لســــياســــة األنشــــطة التنفيذية اليت تضــــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛ ويرّحب 

قرار املالية وآثاره األخرى ويطلب إىل أيضــــــــــا باملعلومات املســــــــــتكملة املقدمة مع التحليل األويل آلثار ال
يقّدم معلومات مستكملة  حبيثالربنامج اإلمنائي أن يواصل احلوار مع اجمللس التنفيذي يف هذا الصدد، 

 ؛2019بصورة منتظمة بد ا من عام 
ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يضــــــاعف مســــــامهته يف  201٨/5إىل القرار  يشـــــير - 12 

، 72/279قاســـــــم التكاليف يف جمموعة األمم املتحدة للتنمية املســـــــتدامة، وفقا للقرار الرتتيب القائم لت
يف أقرب وقت  كن، مع مراعاة خطة األمني العام املتعلقة بالتنفيذ،  2019وأن يودع مســــــــــــــامهته لعام 

م ، وأن يقدّ 2019كانون الثاين/يناير   1من أجل تفعيل نظام املنســـــــــــــــقني املقيمني اجلديد اعتبارا من 
 ؛2019تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام 

إىل الربنـــامج اإلمنـــائي أن يتعـــاون، يف إطـــار جمموعـــة األمم املتحـــدة للتنميـــة  يطلــب - 13 
املنظومة املســـــــــــــــتدامة، مع الفريق االنتقايل لألمني العام من أجل تقد  الدعم لوضـــــــــــــــع هنج على نطاق 

، مبا يف ذلك الضـــــــــــــــريبة، وتقد  تقرير إىل اجمللس 72/279لتنفيذ مجيع طرائق التمويل املبينة يف القرار 
 ؛2019التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام 

ومات واضــــــــــــــحة وشــــــــــــــفافة عن مســــــــــــــامهته إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم معل يطلب - 14 
 ؛2019إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام طرائق متويل املنسقني املقيمني  يف

الربنـــــامج اإلمنـــــائي إىل أن يســـــــــــــــتعرض عمليـــــات الت طيط والتمويـــــل واإلبالغ  يــــدعو - 15 
النتائج اخلاصة به لضمان فعالية التعاون املشرتك يف سياق تنشيط إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة  عن

 .يف الدورة املقبلة للمجلس التنفيذي بشأن التعديالت الالزمةاإلمنائية، وأن يقدم معلومات مستكملة 
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2018/17 
 تقييم  رنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 ،إن المجلس التنفيذي 
فيما يتعلق بتقييم خدمات التمويل اجملمّع املشـــــــــــــــرتك بني الوكاالت اليت يقدمها برنامج األمم  

 :(DP/2018/24)ورد اإلدارة عليه  (DP/2018/23)املتحدة اإلمنائي 
التقييم، مبا يف ذلك أن عمل  الواردة يف ســـــــــــــــتنتاجاتاالب يحيط علما مع التقدير - 1 

املتعددة الشـــــــركا  حيظى بتقدير كبري من قبل اجلهات املاحنة واملنظمات  مكتب الصـــــــناديق االســـــــتئمانية
املشـــــــــاركة ملا لديه من قدرات يف جمايل تصـــــــــميم الصـــــــــناديق وإدارهتا، وملا يتمتع به من مصـــــــــداقية عالية 

والتعريف هبا، ووضـــــــــع املعايري للمنظمات األخرى اليت تقدم خدمات  “أفضـــــــــل املمارســـــــــات”مجع  يف
 ي؛الوكيل اإلدار 
 ؛باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقييم وبرد اإلدارة يحيط علما - 2 
أمهيـة زيادة حجم التمويل من خالل ترتيبـات األمم املتحـدة للتمويل اجملمع  يالحظ - 3 

 72/279وفعالية برامج األمم املتحدة املدعومة بالتمويل اجملمع يف ســـــــــــــــياق تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
بشــــأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســــياق االســــتعراض  201٨أيار/مايو  31املؤرخ 

الشامل الذي رري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 
 من أجل التنمية؛

أن يقوم الربنامج اإلمنائي، وفقا للتوصــــــــــــيات الواردة يف التقييم، باختاذ  كذل   يطلب - 4 
تدابري بالتعاون مع كيانات األمم املتحدة من أجل ضــــــــــمان زيادة الرتكيز على النتائج والرصــــــــــد والدعم 
لضــمان اجلودة يف تنفيذ الربامج اليت يدعمها التمويل اجملمع، مبا يف ذلك على الصــعيد القطري، وتقد  
 ،معلومات مســــــــتكملة إىل اجمللس بشــــــــأن التدابري الرامية إىل ضــــــــمان قدراته وأدائه بوصــــــــفه وكيال إداريا

 وبوصفه مدير صندوق وبوصفه منظمة منف ذة؛
إىل مكتب الصناديق االستئمانية املتعددة الشركا  تسريع اإلجرا ات اجلديدة  يطلب - 5 

هات األمم املتحدة ذات الصــلة بشــأن املســاواة بني الســتعراض مجيع مقرتحات الصــناديق المتثال توجي
 اجلنسني ومتكني املرأة؛

الواردة يف التقييم ورد اإلدارة عليها ويطلب إىل مكتـب  ٨بالتوصـــــــــــــــية  يحيط علما - 6 
الصـــــناديق االســـــتئمانية املتعددة الشـــــركا  عقد منتديات نقاش دورية بني أصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين 

رز ومناقشـــة االتاهات يف التمويل العاملي واالســـرتاتيجيات املتعلقة بســـبل املضـــي الســـتعراض التقدم احمل
 قدما، وتعزيز مشاركة الشركا  وترسيخ ثقة اجلهات املاحنة واملنظمات الشريكة يف اآللية واست دامها؛

املتعددة الشــــــــركا  املعلومات  أن يتيح مكتب الصــــــــناديق االســــــــتئمانية يطلب كذل  - 7 
املتعلقـة بـالفرص اجلـديـدة يف مرحلـة مبكرة جلميع الشـــــــــــــــركـا  احملتملني املهتمني، مبـا يف ذلـك املنظمـات 

 املشاركة احملتملة، وشركا  التمويل ومؤسسات احلكومات املضيفة، حسب صلتهم بفرادى املبادرات؛
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توجيهيــة جــديــدة واتفــاقــا جــديــدا  مؤخرا مبــاد  صـــــــــــــــــدربــأن الربنــامج اإلمنــائي أ يقر - ٨ 
وأن السياسات واإلجرا ات  ،للطرف املسؤول بشأن و يفة الوكيل اإلداري يف إطار الصناديق اإلنسانية

 ثت وفقا لذلك؛دّ املتعلقة بالربامج والعمليات قد ح  

فيما يتعلق بتقييم اخلدمات التشغيلية املشرتكة بني الوكاالت اليت يقدمها برنامج األمم املتحدة  
 :(DP/2018/26)ه ورد اإلدارة علي (DP/2018/25)اإلمنائي 
حبســـــن توقيت وأمهية تقييم اخلدمات التشـــــغيلية املشـــــرتكة بني الوكاالت  يحيط علما - 9 

اإلمنائي بالتزامن مع نشـــر جهود األمني يف جمال إعادة تنظيم منظومة اليت يقدمها برنامج األمم املتحدة 
 األمم املتحدة اإلمنائية؛

بأن خدمات اإلدارة وخدمات الدعم التشـــــــــــــــغيلي اليت يقدمها الربنامج اإلمنائي  يقر - 10 
 إلمنائية؛تتسم باألمهية األساسية لنمو الربنامج اإلمنائي وتوضعه بوصفه دعامة منظومة األمم املتحدة ا

باالســــــــتنتاجات والتوصــــــــيات الواردة يف التقييم ورد اإلدارة عليها وحيث  يحيط علما - 11 
 الربنامج اإلمنائي على اختاذ إجرا ات ملعاجلة مجيع التوصيات الواردة يف التقييم؛

الربنامج اإلمنائي على وضع رؤية واضحة حتدد دوره بدقة على صعيد إصالح  يحث - 12 
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لتقد  اخلدمات إىل وكاالت األمم املتحدة مع حتسني مراعاة احتياجات 

 العمال  وجودة اخلدمات؛
 أدوات الربنامج اإلمنائي على وضــــع هنج تدرري لالســــتثمار يف حتســــني يحث أيضـــا - 13 

ونظم تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت على مدى الســـنوات اخلمس املقبلة وضـــمان توافر املو فني 
 ؛األساسيني واسرتاتيجية فعالة حلصاد مثار هذه االستثمارات

وابتكار  اســـــــــتنباطبأن الربنامج اإلمنائي يقوم بالفعل باختاذ إجرا ات لتحســـــــــني و  يقر - 14 
 ه الذي يشمل اخلدمات التشغيلية املشرتكة بني الوكاالت؛منوذج األعمال اخلاص ب

إىل الربنامج اإلمنائي أن يضـــــــع نظام تســـــــعري شـــــــفاف خلدمات اإلدارة وخدمات  يطلب - 15 
 ؛الدعم التشغيلي اليت يقدمها إىل كيانات األمم املتحدة، مبا يف ذلك إىل نظام املنسقني املقيمني اجلديد

إىل الربنامج اإلمنائي أن يعزز ترتيبات اخلدمات املتكاملة املشـــــــــــــــرتكة  يطلب كذل  - 16 
وطرق اإلبالغ اخلاصــــــــــة هبا، هبدف موا مة  ارســــــــــات تســــــــــيري األعمال اخلاصــــــــــة بالوكاالت وعملياهتا 

 العاملةاألعمال اجملموعة املعنية باالبتكارات يف جمال ذلك نظم ختطيط املوارد، باعتباره جز ا من  يف مبا
النســــــبية  وامليزةالتكامل  مببدأيطار جمموعة األمم املتحدة للتنمية املســــــتدامة، مســــــرتشــــــدا يف ذلك يف إ

 لكيانات األمم املتحدة.
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 المتعلق  التمويل لصندوق األمم المتحدة للسكانالمنظم الحوار 

 ،إن المجلس التنفيذي 
إىل صـندوق  غريهااملسـامهات املقدمة من الدول األعضـا  و عن بالتقرير  يحيط علما   - 1 

، (DP/FPA/2018/10)املقبلة  الســــــــنواتو  201٨ ســــــــنةاألمم املتحدة للســــــــكان، وتوقعات اإليرادات ل
يف ذلك اإلضـــــــــــــافة اليت تتضـــــــــــــمن مقرتح الصـــــــــــــندوق بشـــــــــــــأن إجرا  حوارات منظَّمة حول التمويل  مبا

(DP/FPA/2018/10/Add.1)؛ 
أن الصــندوق حيتاج إىل مؤازرة ســياســية قوية وإىل مزيد من الدعم املايل، فضــال  يؤكد - 2 

عن املوارد العـــاديـــة اليت  كن التنبؤ هبـــا، ليتمكن من حتســـــــــــــــني مســـــــــــــــــاعـــدتـــه للبلـــدان، وتنفيـــذ خطتـــه 
 للســــــكان والتنمية بصــــــورة كلية ، وإدماج خطة عمل املؤمتر الدويل2021-201٨االســــــرتاتيجية للفرتة 

اتيجيات واألطر اإلمنائية الوطنية، وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، ودعم البلدان االســـــرت  يف
 ؛2030يف الدفع قدما خبطة التنمية املستدامة لعام 

على أن املوارد العــاديــة هي الركيزة اليت يقوم عليهــا صـــــــــــــــنــدوق األمم  يكرر التــ كيــد - 3 
لى الطابع املتعدد األطراف واحملايد والشــــــامل لواليته ولقيامه املتحدة للســــــكان وأهنا ضــــــرورية للحفاظ ع

بعمله، ويشــــجع الصــــندوقا على مواصــــلة تعبئة هذه املوارد باملوازاة مع عمله على حشــــد موارد تكميلية 
 ل الصناديق والربامج املواضيعية؛لتموي

ألســباب ليس مجيع الدول األعضــا  على زيادة مســامهاهتا يف املوارد العادية، يشــجع  - 4 
أقلها ضــــمان قدرة الصــــندوق على ســــد الفجوة احلرجة احلالية يف اإليرادات األســــاســــية، ويشــــجع أيضــــا 
البلدان القادرة على تقد  مســـــــامهات خالل النصـــــــف األول من العام وعلى إصـــــــدار تعهدات متعددة 

 السنوات من أجل ضمان فعالية الربامج، على أن تفعل ذلك؛
البلدان املاحنة على االلتزام بالتعهدات املتعددة السنوات من أجل مجيع  أيضا يشجع - 5 

ضــمان فعالية الربامج ومجيع حكومات البلدان املســتفيدة من الربامج، حيثما أمكن، على توســيع نطاق 
  الربامج اليت تنفذ يف بلداهنا؛مسامهاهتا يف
م الفعال للموارد الصندوق على مواصلة جهوده الرامية إىل ضمان االست دا يشجع - 6 

 وأيضا مواصلة حتسني تدابري تعزيز الكفا ة والوفورات يف التكاليف؛
الطابع الطوعي لتمويل صـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان، ويثمن  يؤكد من جديد - 7 

الـذي رريـه فيمـا يتعلق املنظم التقـدم الـذي أحرزه الصـــــــــــــــنـدوق والتحســـــــــــــــينـات اليت أدخلهـا يف احلوار 
، على النحو املتعلق بالتمويلاملنظم باملقرتح املقدم إىل اجمللس التنفيذي بشــأن احلوار  ، ويرحببالتمويل

ص باألمني العام، التقرير، دون احلكم مســـــــــــــــبقا على نتائج اتفاق التمويل اخلاهذا املبني يف إضــــــــــــــــافة 
 هذا الصدد: ويف

التقرير الســـــنوي عن املســـــامهات  وحمتوى إىل الصـــــندوق أن يســـــتعرض شـــــكل يطلب )أ( 
إىل الصـــــندوق، وتوقعات اإليرادات للســـــنوات املقبلة، بغية حتســـــني  وغريهااملقدمة من الدول األعضـــــا  

املتعلق بالتمويل، بســــبل منها تقد  حملة عامة عن التمويل فيما يّتصــــل بتنفيذ اخلطة املنظم نوعية احلوار 
 دية واملوارد األخرى يف احلسبان؛املوارد العا ، مع أخذ2021-201٨االسرتاتيجية للفرتة 
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النتائج  التمويل، هبدف موا مة املوارد معالصندوق على مواصلة تعزيز هيكل  يشجع )ب( 
 ؛2021-201٨االسرتاتيجية للفرتة  الربناجمية، على النحو املبني يف اخلطة

اإلمنائي ومنظمة الصندوق على مواصلة العمل باالشرتاك مع الربنامج  كذل   يشجع )ج( 
 املنظمة األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل حتســــــــــــــني التعاون بشــــــــــــــأن احلوارات

 املتعلقة بالتمويل؛
بالتزام الربنامج اإلمنائي وصــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــــــكان ومكتب األمم  يرحب - ٨ 

فريق االنتقايل لألمني العام وغريه من الربامج املتحدة خلدمات املشــــــــــــــاريع، يف إطار التعاون الوثيق مع ال
 201٨أيار/مايو  31 املؤرخ 72/279والصــــناديق والوكاالت املت صــــصــــة، بتنفيذ قرار اجلمعية العامة 

بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل للسياسات الذي رري 
لتنفيذية اليت تضـــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، كل أربع ســـنوات لســـياســـة األنشـــطة ا

ويرّحب أيضــــــــــــــــا باملعلومات املســـــــــــــــتكملة املقدمة مع التحليل األويل آلثار القرار املالية وآثاره األخرى 
يقّدم معلومات  حبيثويطلب إىل الصــــــــندوق أن يواصــــــــل احلوار مع اجمللس التنفيذي يف هذا الصــــــــدد، 

 ؛2019نتظمة بد ا من عام بصورة م مستكملة
إىل الصـــــــــــــندوق أن يضـــــــــــــاعف مســـــــــــــامهته ، ويطلب 201٨/10إىل القرار  يشــــــــــير - 9 

الرتتيـــب القـــائم لتقـــاســـــــــــــــم التكـــاليف يف جمموعـــة األمم املتحـــدة للتنميـــة املســـــــــــــــتـــدامـــة، وفقـــا للقرار  يف
م املتعلقة يف أقرب وقت  كن، مع مراعاة خطة األمني العا 2019، وأن يودع مسامهته لعام 72/279

، 2019كـانون الثـاين/ينـاير   1بـالتنفيـذ، من أجـل تفعيـل نظـام املنســـــــــــــــقني املقيمني اجلـديـد اعتبـارا من 
 ؛2019يذي يف دورته السنوية لعام يقّدم تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل اجمللس التنف وأن

املتحدة للتنمية  صـــــــــــــــندوق أن يتعاون، يف إطار جمموعة األممالإىل  يطلب أيضــــــــــــا - 10 
املســـــــــــــــتدامة، مع الفريق االنتقايل لألمني العام من أجل تقد  الدعم لوضـــــــــــــــع هنج على نطاق املنظومة 

، مبا يف ذلك الضـــــــــــــــريبة، وتقد  تقرير إىل اجمللس 72/279لتنفيذ مجيع طرائق التمويل املبينة يف القرار 
 ؛2019التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام 

إىل الصـــــــندوق أن يقدم معلومات واضـــــــحة وشـــــــفافة عن مســـــــامهته يف طرائق  بيطل - 11 
 ؛2019متويل املنسقني املقيمني إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام 

الصــــندوق إىل أن يســــتعرض عمليات الت طيط والتمويل واإلبالغ عن النتائج  يدعو - 12 
اق تنشـــــــيط إطار عمل األمم املتحدة للمســـــــاعدة اخلاصـــــــة به لضـــــــمان فعالية التعاون املشـــــــرتك يف ســـــــي

 لتنفيذي بشأن التعديالت الالزمة.اإلمنائية، وأن يقدم معلومات مستكملة يف الدورة املقبلة للمجلس ا
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2018/19 
 2021-2018 الميزانية المتكاملة المنقحة لصندوق األمم المتحدة للسكان للفترة

 ،التنفيذيإن المجلس  
بامليزانية املتكاملة املنقحة لصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان للفرتة  يحيط علما   - 1 
201٨-2021 (DP/FPA/2018/8)  تصـــــــــــــــويبهــــا و(DP/FPA/2018/8/Corr.1)  للقرار ، اســـــــــــــــتجــــابــــة
 ؛(DP/FPA/2017/9) 2021-201٨، ومبوا متها مع اخلطة االسرتاتيجية للصندوق للفرتة 2017/4

بــالنهوض بــالرتكيز على النتــائج واالرتقــا  بــالروابط القــائمــة مع نتــائج اخلطــة  يرحــب - 2 
 االسرتاتيجية واملنهجّية والعرض املتسقني، مبا يشمل تصنيف التكاليف وإسنادها واسرتدادها؛

على الصــندوق للعملية التشــاورية والشــاملة والشــفافة يف عرض امليزانية املتكاملة  يثني - 3 
 ؛2021-201٨ لفرتةاملنقحة ل
بالنتائج ومبتطلبات املوارد يف تقديرات امليزانية املتكاملة للصــندوق للفرتة  يحيط علما   - 4 
 و DP/FPA/2018/8، مبا يف ذلك روابط النتائج واملوارد، كما هي م درجة يف الوثيقتني 2021-201٨

DP/FPA/2018/8/Corr.1؛ 
يف الوثيقتني  املــــــدرجــــــةصـــــــــــــــــــــاحبــــــة على عرض األنشـــــــــــــــطــــــة والتكــــــاليف امل يوافق - 5 

DP/FPA/2018/8 و DP/FPA/2018/8/Corr.1؛ 
ّثل تقديرات  70٨.2على املوارد اإلمجالية مببلغ قدره يوافق أيضــــــــا   - 6  ماليني دوالر،   

ســــــية املنّقحة للفرتة  ، مع مالحظة أن هذه التقديرات تشــــــمل مبلغا قدره 2021-201٨امليزانية املؤســــــّ
 دوالر السرتداد التكاليف غري املباشرة من املوارد األخرى؛مليون  155.6
مليون دوالر من املوارد العادية املتوقعة، كحد أقصى منّقح  152.5بت صيص  ي ذن - 7 

، مع مالحظة أن هذا املبلغ ال  كن تاوزه 2021-201٨للتدخالت العاملية واإلقليمية خالل الفرتة 
 بدون موافقة اجمللس التنفيذي؛

 22.5، ويوافق على مبلغ منقح قـــدره 2015/3إىل قرار اجمللس التنفيـــذي  يشـــــــــــير - ٨ 
صـندوق األمم املتحدة للسـكان، ويؤكد جمددا  المليون دوالر من املوارد العادية لصـندوق الطوار  اخلاص ب

ن دوالر مليو  2اإلذن املمنوح للمدير التنفيذي للصـــــندوق بزيادة صـــــندوق الطوار  مببلغ ال تتجاوز قيمته 
 عن احلد األقصى يف أي سنٍة من السنوات إذا تطّلب ذلك عدد حاالت الطوار  ونطاقها؛

على نســـــــق ألمم املتحدة للســـــــكان، االقرتاح املقدم من املدير التنفيذي لصـــــــندوق ا يقر - 9 
، ويقرر منح صـــــــــــــــالحيـات 217/24و  2013/32، و 2012/13 ، و200٨/6 لقراراتاجا  يف  ما

تســـــمح يف إطار املوارد العادية بإتاحة مبلغ إضـــــايف للتدابري األمنية  2021-201٨خالل الفرتة اســـــتثنائية 
ماليني دوالر، شـريطة اسـت دامه يف الواليات األمنية اجلديدة والناشـئة، حسـب التعريف الوارد  5.4أقصـاه 

يقدم إىل اجمللس يف توجيهات إدارة األمم املتحدة لشـــــــــــؤون الســـــــــــالمة واألمن، ويطلب إىل الصـــــــــــندوق أن 
 ؛التنفيذي تقريرا بشأن است دام تلك األموال يف سياق استعراضه اإلحصائي واملايل السنوي
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مقرتح املدير التنفيذي لصــــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــــكان ويوافق على  يقر أيضـــــــــا - 10 
اخلطة  اســـــــت دام االحتياطي املوجود للســـــــكن امليداين امل صـــــــص ملباين املقّر الرئيســـــــي إىل حني وضـــــــع

 الرئيسية للموقع.
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2018/20 

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 

 ،إن المجلس التنفيذي 
 2017بالتقرير اإلحصــــائي الســــنوي عن مشــــرتيات األمم املتحدة لعام يحيط علما  - 1 

(DP/OPS/2018/5)؛ 

للبيانات عن املشرتيات على نطاق بالعرض العايل اجلودة والزاخر باملعلومات يرحب  - 2 
املنظومة بالنيابة عن منظومة األمم املتحدة على املوقع الشــبكي لبوابة األمم املتحدة العاملية للمشــرتيات 

(http://www.ungm.org/Public/ASR؛) 
ورية ملشــــــــــــرتيات كيانات منظومة األمم بأن الشــــــــــــفافية متثل أحد املباد  احمل ميســـــــــلّ  - 3 

املتحدة ويرحب مبســـــــــــــــتوى التفصـــــــــــــــيل والبيانات والتحليل الذي يوفره مكتب األمم املتحدة خلدمات 
 املشاريع يف التقرير اإلحصائي السنوي عن مشرتيات األمم املتحدة؛

 2015نيســــــــــــــــــــان/أبريـــــل  2املؤرخ  69/273إىل قرار اجلمعيـــــة العـــــامـــــة يشـــــــــــير  - 4 
رتيات ويؤكد من جديد ضـرورة أن يتسـم نظام املشـرتيات يف األمم املتحدة بالشـفافية والوضـوح املشـ عن

ســـــــــــــــية، وأن يعرب  بصـــــــــــــــورٍة كاملة والنزاهة والفعالية من حيث التكلفة، وأن يســـــــــــــــتند إىل إجرا ات تناف
 الطابع الدويل لألمم املتحدة؛ عن

صـــــــــــــــول على أعلى جودة ويؤكد أن مباد  احل 69/273إىل القرار يشـــــــــــير كذل   - 5 
بأفضل سعر، والتزام اإلنصاف والنـــــــــــــــــزاهة والشفافية، وحتقيق املنافسة الدولية الفعلية، ومراعاة مصلحة 

 املشرتيات يف األمم املتحدة؛ األمم املتحدة تظل هي املباد  العامة األربعة اليت ترتكز إليها
ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــاريع  2016/20إىل قراره يشــــــــير  - 6 

توســـــــــــــــع يف بيان التدابري اليت تت ذها والتقدم الذي حترزه فيما يتعلق الوغريه من كيانات األمم املتحدة 
منوا  بغرض زيادة املشـــــــرتيات من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصـــــــاداهتا مبرحلة انتقالية وأقل البلدان

 يف التقارير اإلحصائية السنوية يف املستقبل؛
بالتزام الربنامج اإلمنائي وصــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــــــكان ومكتب األمم  يرّحب - 7 

املتحدة خلدمات املشــــــــــــــاريع، يف إطار التعاون الوثيق مع الفريق االنتقايل لألمني العام وغريه من الربامج 
 201٨أيار/مايو  31املؤرّخ  72/279نفيذ قرار اجلمعية العامة والصــــناديق والوكاالت املت صــــصــــة، بت

بشــــأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســــياق االســــتعراض الشــــامل الذي رري كل أربع 
ســـــــــــــنوات لســـــــــــــياســـــــــــــة األنشـــــــــــــطة التنفيذية اليت تضـــــــــــــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛ 

http://www.ungm.org/Public/ASR
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ملســـــــــــــــتكملة املقدمة مع التحليل األويل آلثار القرار املالية وآثاره األخرى أيضــــــــــــــــا باملعلومات ا ويرّحب
ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــــــــــاريع أن يواصــــــــــــــل احلوار مع اجمللس التنفيذي يف هذا 

 ؛2019بصورة منتظمة بد ا من عام  يقّدم معلومات مستكملة حبيثالصدد، 
إىل املكتب أن يضـــــاعف مســـــامهته يف الرتتيب  ، ويطلب201٨/5إىل القرار يشــــير  - ٨ 

، وأن يودع 72/279القائم لتقاســم التكاليف يف جمموعة األمم املتحدة للتنمية املســتدامة، وفقا للقرار 
يف أقرب وقت  كن، مع مراعاة خطة األمني العام املتعلقة بالتنفيذ، من أجل  2019مســـــــــــــــامهته لعام 

، وأن يقـــّدم تقريرا 2019ينـــاير كـــانون الثـــاين/  1ديـــد اعتبـــارا من تفعيـــل نظـــام املنســـــــــــــــقني املقيمني اجلـــ
 ؛2019يذي يف دورته السنوية لعام التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل اجمللس التنف عن

إىل الصـــــندوق أن يتعاون، يف إطار جمموعة األمم املتحدة للتنمية املســـــتدامة، يطلب  - 9 
ل تقد  الدعم لوضـــــــــــــــع هنج على نطاق املنظومة لتنفيذ مجيع مع الفريق االنتقايل لألمني العام من أج

لتنفيــذي ، مبــا يف ذلــك الضـــــــــــــــريبــة، وتقــد  تقرير إىل اجمللس ا72/279طرائق التمويــل املبينــة يف القرار 
 ؛2019دورته العادية األوىل لعام  يف

ل إىل املكتب أن يقدم معلومات واضــحة وشــفافة عن مســامهته يف طرائق متوي يطلب - 10 
 ؛2019يذي يف دورته السنوية لعام املنسقني املقيمني إىل اجمللس التنف

املكتب إىل أن يســـــــــــــــتعرض عمليات الت طيط والتمويل واإلبالغ عن النتائج  يدعو - 11 
اخلاصـــــــة به لضـــــــمان فعالية التعاون املشـــــــرتك يف ســـــــياق تنشـــــــيط إطار عمل األمم املتحدة للمســـــــاعدة 

 لتنفيذي بشأن التعديالت الالزمة.مستكملة يف الدورة املقبلة للمجلس ا اإلمنائية، وأن يقدم معلومات
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2018/21 
 تقرير مشترك عن استرداد التكاليف

 ،إن المجلس التنفيذي 
، الذي أقر الســـــــــياســـــــــة احلالية املنســـــــــقة 2013/9إىل قرار اجمللس التنفيذي  يشـــــــير - 1 

الســـــــــــرتداد التكاليف، وينوه ويرحب يف هذا الصـــــــــــدد باجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
وهيئة األمم املتحدة  منظمة األمم املتحدة للطفولةوصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان، إىل جانب 

  تنفيذ هذه السياسة؛للمرأة، يف
، اللذين أوعز فيهما 2017/14و  2017/11إىل قراري اجمللس التنفيذي يشـــــــــير  - 2 

اجمللس التنفيذي إىل الوكاالت بتنفيذ ســياســة اســرتداد التكاليف وكفالة اســرتداد كامل التكاليف بصــورة 
 فز لزيادة متويل املوارد العادية؛تناسبية من مصادر متويل املوارد العادية واملوارد األخرى، وتقد  احلوا

 DP/FPA/ICEF-UNW/2018/1بـــــــالتقرير الصــــــــــــــــــــــادر حتـــــــت الرمز  يحيط علمـــــا - 3 
 وباملقرتحني املتعلقني باسرتداد التكاليف غري املباشرة الواردين فيه؛
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اليت تدعو إىل مواصـــــــــــــــلة  72/279)د( من قرار اجلمعية العامة  2٨الفقرة  يالحظ - 4 
موا مـة اســـــــــــــــرتداد التكـاليف من جـانـب فرادى كيـانـات منظومـة األمم املتحـدة اإلمنـائيـة، ويث  يف هـذا 

وهيئة  منظمة األمم املتحدة للطفولةربنامج اإلمنائي وصــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان و الالصــــــدد على 
لعمل حدة للمرأة لوضـــــــــــعها إطارها املنســـــــــــق الســـــــــــرتداد التكاليف، ويشـــــــــــجعها كذلك على ااألمم املت

كيــانــات أخرى يف منظومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة، بعــد نظر جمــالس إدارهتــا يف األمر على النحو  مع
 الواجب، من أجل اعتماد إطار منسق السرتداد التكاليف؛

منظمة ألمم املتحدة للســـــكان أن يقوما، مع إىل الربنامج اإلمنائي وصـــــندوق ايطلب  - 5 
وهيئــة األمم املتحــدة للمرأة، بــاســـــــــــــــتعراض مشـــــــــــــــرتك لتعــاريف التكلفــة احلــاليــة  األمم املتحــدة للطفولــة

وتصـــــــــــنيفات األنشـــــــــــطة والتكاليف ذات الصـــــــــــلة، بغية زيادة موا مة هنجها عرب حتديد تعاريف موحدة 
لى مسـتوى التفاصـيل اجلزئية، مع مراعاة خمتلف مناذج لفئات التكاليف واألنشـطة واملهام ذات الصـلة ع

وهو ما يتيح فهما كامال لتكوين كل فئة من الفئات وخيارات املوا مة  - األعمال يف فرادى الوكاالت
املمكنة للمهام املماثلة مع نفس تصــنيفات التكاليف على نطاق الوكاالت، ويظل يوفر أســاســا إلجرا  

لتقــد  تلــك  -  عن املوا مــة مع اخلطط االســـــــــــــــرتاتيجيــة للمنظمــاتفضـــــــــــــــال ،مقــارنــات بني املنظمــات
 ؛2019التعاريف والتصنيفات إىل اجمللس التنفيذي الختاذ قرار بشأهنا يف دورته العادية الثانية لعام 

، يف هذا الصدد، السياسة املنسقة السرتداد التكاليف اليت أقرها اجمللس يؤكد من جديد - 6 
يقوما،  ، ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي وصـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان أن2013/9 قرارهالتنفيذي يف 

وهيئة األمم املتحدة للمرأة، بعرض مقرتح شــــــــامل أويل بشــــــــأن ســــــــياســــــــة  منظمة األمم املتحدة للطفولة مع
، بغية تقد  مقرتح 2020اســـــــــــرتداد التكاليف لكي ينظر فيه اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام 
 ؛2020شامل هنائي لكي يت ذ اجمللس التنفيذي قرارا بشأنه يف دورته العادية الثانية لعام 

الربنامج اإلمنائي وصــــندوق األمم املتحدة للســــكان أن يقوما، باالشــــرتاك  إىل يطلب - 7 
وهيئــة األمم املتحــدة للمرأة، بــاحلــد من منح اإلعفــا ات اليت ختفط  منظمــة األمم املتحــدة للطفولــةمع 

معدالت اسرتداد التكاليف املتفق عليها، وأن يقدما معلومات مستكملة عن اخلطوات املت ذة يف هذا 
مبا يف ذلك بشـــــــأن تطبيق اإلعفا ات على مجيع مؤســـــــســـــــاهتا، إىل اجمللس التنفيذي يف دورته الصـــــــدد، 

 ؛2019السنوية يف عام 
إىل الربنامج اإلمنائي وصــــندوق األمم املتحدة للســــكان أن يقوما، باالشــــرتاك  يطلب - ٨ 

امل ملعدالت اسرتداد وهيئة األمم املتحدة للمرأة، بإجرا  استعراض ش منظمة األمم املتحدة للطفولةمع 
  التكاليف، يف إطار املقرتح الشامل؛

إىل الربنامج اإلمنائي وصــــندوق األمم املتحدة للســــكان أن يقوما، باالشــــرتاك  يطلب - 9 
وهيئة األمم املتحدة للمرأة، بعرض تقييم ألسباب عدم إجناز اسرتداد  منظمة األمم املتحدة للطفولةمع 

 ايل، يف إطار املقرتح الشامل.كامل التكاليف يف الوقت احل
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2018/22 

 أساليب عمل المجلس التنفيذي

 ،إن المجلس التنفيذي 
النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  كد من جديديؤ  - 1 

 وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛
شــــــرتكة اليت أعدهتا أمانات اجملالس التنفيذية املباالســــــتجابة  حيط علما مع التقديري - 2 
ربنامج اإلمنائي/صــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــاريع، اللكل من 

يف اجلز   ، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العاملي لتقّدمهمنظمة األمم املتحدة للطفولةو 
 ؛201٨ك للمجالس التنفيذية لعام املتعلق بأساليب عمل اجملالس التنفيذية يف االجتماع املشرت 

ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة الإىل  يطلب - 3 
يث تتاح من انعقاد كل دورة حب خلدمات املشـــــــــاريع تقد  مشـــــــــاريع القرارات قبل أســـــــــبوعني على األقل

را لكل مشــــــــروع  مرحلة ما قبل الدورة، ويشــــــــّجع بقوة املكتب على أن يعنّي، يف يف ذلك الوقت، ميســــــــّ
مشــاريع القرارات، يف إطار االحرتام الكامل للتمثيل اإلقليمي العادل، ويف هذا الصــدد يشــجع بقوة  من

دورة، إن أمكن، هبدف الدول األعضــــــــــــا  على تقد  تعليقاهتا بشــــــــــــأن مشــــــــــــاريع القرارات، قبل بد  ال
 رارات يف اليوم األول من الدورة؛الشروع يف املشاورات غري الرمسية بشأن مشاريع الق

ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة الإىل  يطلب - 4 
ت خلــدمــات املشـــــــــــــــــاريع واألعضـــــــــــــــــا  يف هــذه الكيــانــات بــذل اجلهود من أجــل بــد  مجيع االجتمــاعــا

ة عقد االجتماعات واملشــــــــــــاورات يف الوقت املناســــــــــــب، وكفال واملفاوضــــــــــــات واملشــــــــــــاورات غري الرمسية
حدة وتنب املشـــــــــــــاورات املوازية الرمسية واملفاوضـــــــــــــات خالل ســـــــــــــاعات العمل املقررة يف األمم املت غري
 س؛الدول األعضا  يف أعمال اجملل أجل زيادة تيسري املشاركة الفعالة والبنا ة جلميع من

لربنامج اإلمنائي وصــــــــــندوق األمم املتحدة لإىل أمانة اجمللس التنفيذي  يطلب أيضــــــــا - 5 
للســكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــاريع أن حتّدد جمموعة من بنود جدول األعمال املشــرتكة، 

وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي، هبدف  منظمة األمم املتحدة للطفولةبالتعاون مع 
مع هـــذه الوكـــاالت، ابتـــدا  من الـــدورة العـــاديـــة األوىل  تلـــك موا مـــة النظر يف بنود جـــدول األعمـــال

 فصاعدا؛ 2019 لعام
لربنامج اإلمنائي وصــــــــــــندوق األمم املتحدة لإىل أمانة اجمللس التنفيذي  يطلب كذل  - 6 

 منظمة األمم املتحدة للطفولةاألمم املتحدة خلدمات املشاريع أن تضع، بالتشاور مع للسكان ومكتب 
وهيئة األمم املتحدة للمرأة، جدوال زمنيا مشـــرتكا جلميع اجتماعات اجمللس على شـــبكة اإلنرتنت، على 

ّدث يف الوقت احلقيقي وي قّدم إىل اجمللس التنفيذي؛  أن حي 
إلمنائي وصــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــكان ومكتب األمم ربنامج االإىل إدارة  يطلب - 7 

املتحدة خلدمات املشاريع أن تقدم ردا خطيا على األسئلة اليت تطرح يف املشاورات غري الرمسية قبل بد  
 الدورات الرمسية التالية؛
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ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم الإىل كل من يطلب  - ٨ 
دمات املشــــاريع أن يواصــــل حتســــني وثائقه حبيث تصــــبح أكثر اتصــــافا بالطابع االســــرتاتيجي املتحدة خل

ضــــــــّمنها أفضــــــــل املمارســــــــات واإلجرا ات اليت رري اختاذها لتناول الدرو  املســــــــتفادة يوالتحليلي وأن 
 ومواجهة التحديات وامل اطر، استنادا إىل التفاعالت مع اجمللس، عند االقتضا ؛

ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم الكل من   إىل يطلب - 9 
املتحدة خلدمات املشــــــاريع أن يواصــــــل حتســــــني إمكانية احلصــــــول على وثائقه وأن يذكر بوضــــــوح أمسا  
ملفات وثائق اجمللس التنفيذي وأن يشري إىل حمتوى الوثائق وإىل أن تلك الوثائق  كن أن تنّزل بكاملها 

 كالة وأهنا تتضمن إمكانية البحث يف نصها الكامل؛حبسب الو 
ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة الإىل  يطلب - 10 

وهيئة األمم املتحدة  منظمة األمم املتحدة للطفولةخلدمات املشـــــــــــــاريع العمل مع اجمللس التنفيذي ومع 
أجــل تنفيــذ املبــاد  التوجيهيــة لزيــارات اجمللس التنفيــذي امليــدانيــة للمرأة وبرنــامج األغــذيــة العــاملي، من 
 ومتطلبات اإلبالغ بكفا ة وفعالية؛

ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة الإىل  يطلب - 11 
 يع االجتماعات؛خلدمات املشاريع إيال  االعتبار الواجب للتوازن بني اجلنسني يف أفرقة اخلربا  يف مج

ربنامج اإلمنائي وصــندوق األمم املتحدة للســكان ومكتب األمم الإىل مكتب يطلب  - 12 
وهيئة األمم  منظمة األمم املتحدة للطفولةاملتحدة خلدمات املشــــــــاريع أن يشــــــــرع، بالتعاون مع مكاتب 

بد ا من الدورة  ،مشرتكة مع الدول األعضا  تشاوريةاملتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي، يف عملية 
، بغية دراســـــــــــة كفا ة الدورات احلالية وجودهتا، فضـــــــــــال عن مهام االجتماع 2019العادية األوىل لعام 

 املشرتك للمجالس التنفيذية، باالستناد إىل الرد املشرتك الذي أعدته األمانات.

 201٨أيلول/سبتمرب  7
  

2018/2٣ 
 2018التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام عر  عام للقرارات 

 
 إن المجلس التنفيذي، 
 مبا يلي: 201٨إىل أنه قد قام خالل دورته العادية الثانية لعام  يشير 

 
 1البند 

 المسائل التنظيمية
 ؛(DP/2018/L.3) 201٨أقّر جدول األعمال ووافق على خطة العمل لدورته العادية الثانية لعام 

 ؛(DP/2018/17) 201٨وافق على تقرير الدورة السنوية لعام 
 .2019وافق على خطة العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعام 
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 الجزء المتعلق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 2البند   
 المتعلق  التمويل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمنظم الحوار   

 املتعلق بالتمويل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي. بشأن احلوار املنظَّم 201٨/16القرار اختذ 
 
 ٣البند   
 الشؤون الجنسانية في  رنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 أحـــاط علمـــا بـــاســــــــــــــــرتاتيجيـــة برنـــامج األمم املتحـــدة اإلمنـــائي للمســـــــــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــــني للفرتة
201٨-2021 (DP/2018/21). 

 
 ٤البند   

 البرامج القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمسائل المتصلة  ها  
 :2014/7وافق على الربامج القطرية التالية وفقا للقرار 

؛ (DP/DCP/LSO/3)؛ وليســـــــــــــوتو (DP/DCP/GNQ/3)؛ وغينيــا االســـــــــــــتوائيــة (DP/DCP/BEN/3): بنن أفريقيــا
 ؛(DP/DCP/SSD/3)السودان  ؛ وجنوب(DP/DCP/SEN/3)؛ والسنغال (DP/DCP/NAM/3)وناميبيا 

 ؛(DP/DCP/PHL/3)؛ والفلبني (DP/DCP/BTN/2): بوتان آسيا واحمليط اهلاد 
 ؛(DP/DCP/LBY/3): ليبيا الدول العربية

 كانون الثاين/  1كوبا واملكســـيك من ل نيالقطري ناجمنيواحدة للرب أحاط علما بأول متديد ملدة ســـنة 
 DP/2018/22، وهو متديد أقره مدير الربنامج بالفعل )2019األول/ديســــــــمرب كانون   31يناير إىل 

 (؛DP/2018/22/Corr.1و 
نة واحدة للربنامج القطري لليربيا كانون الثاين/يناير إىل   1من  وافق على التمديد الثاين ملدة ســــــــــــــــ

 (.DP/2018/22/Corr.1و  DP/2018/22) 2019كانون األول/ديسمرب  31
 
 5البند   
 التقييم  

 املتعلق بتقييم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 201٨/17اختذ القرار 
 
 الجزء المتعلق  صندوق األمم المتحدة للسكان  
 6البند   
 المتعلق  التمويل لصندوق األمم المتحدة للسكان الحوار المنظم  

 بشأن احلوار املتعلق بالتمويل املنظَّم لصندوق األمم املتحدة للسكان. 201٨/1٨اختذ القرار 
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 7البند   
 2021-2018الميزانية المتكاملة لصندوق األمم المتحدة للسكان للفترة   

املتعلق بامليزانية املتكاملة املنقحة لصـــــــندوق األمم املتحدة للســـــــكان للفرتة  201٨/19اختذ القرار 
201٨-2021. 

 
 8 البند  

 البرامج القطرية لصندوق األمم المتحدة للسكان والمسائل المتصلة  ها  
 :2014/7وافق على الربامج القطرية التالية وفقا للقرار 

؛ وغينيـــا االســــــــــــــــتوائيـــة (DP/FPA/CPD/BDI/8)؛ وبورونـــدي (DP/FPA/CPD/BEN/9): بنن أفريقيـــا
(DP/FPA/CPD/GNQ/7) ؛ وليسوتو(DP/FPA/CPD/LSO/7) ؛ ومالوي(DP/FPA/CPD/MWI/8) ؛

وجنوب الســــــــــــــــودان  ؛(DP/FPA/CPD/SEN/8)؛ والســــــــــــــــنغـــــال (DP/FPA/CPD/NAM/6ونـــــاميبيـــــا 
(DP/FPA/CPD/SSD/3)وتوغو  ؛(DP/FPA/CPD/TGO/7)؛ 

 ؛(DP/FPA/CPD/LBY/1): ليبيا الدول العربية
 ؛(DP/FPA/CPD/PHL/8)؛ والفلبني (DP/FPA/CPD/BTN/7): بوتان آسيا واحمليط اهلاد 

 ؛(DP/FPA/CPD/NIC/9)؛ ونيكاراغوا (DP/FPA/CPD/ECU/7): إكوادور األمريكتان ومنطقة البحر الكارييب
أحاط علما بأول متديد ملدة ســــــــــــنة واحدة للربامج القطرية لكل من جزر القمر، ومجهورية الكونغو 

 ؛(DP/FPA/2018/11)واملكسيك 
وافق على التمديد الثاين ملدة ســــــــنة واحدة للربناجمني القطريني جلمهورية الكونغو الد قراطية وليربيا 

(DP/FPA/2018/11)؛ 
 
 الجزء المتعلق  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  
 9البند   
 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 املتحدة خلدمات املشاريع؛بشأن مكتب األمم  201٨/20اختذ القرار 
أحاط علما برد مكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــــــــــــاريع على االســــــــــــــــتعراض الذي أجرته وحدة 

 .(DP/OPS/2018/6)التفتيش املشرتكة للتنظيم واإلدارة يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
 
 الجزء المشترك  
 10البند   
األمـــــم المتحـــــدة المشـــــترك المعنـــــي  فيـــــرو  نقـــــ  متا عـــــة اجتمـــــاع مجلـــــس تنســـــيق  رنـــــامج   

 اإليدز/المناعة البشرية
تنفيذ قرارات وتوصــــــيات جملس تنســــــيق برنامج األمم املتحدة املشــــــرتك املع  بفريو  عن بالتقرير  اأحاط علم

 .(DP/2018/27 – DP/FPA/2018/12) متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(/نقص املناعة البشرية
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 11البند   
 الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة  

 بشأن التقرير املشرتك املتعلق باسرتداد التكاليف. 201٨/21اختذ القرار 
 
 12البند   
 أساليب عمل المجلس التنفيذي  

 بشأن أساليب عمل اجمللس التنفيذي. 201٨/22اختذ القرار 
 
 1٣البند   
 الميدانية الزيارات  

بــالتقرير عن الزيــارة امليــدانيــة املشــــــــــــــــرتكــة للمجــالس التنفيــذيــة لربنــامج األمم املتحــدة أحــاط علمــا 
منظمة األمم اإلمنائي/صـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــاريع، و 

-DP/FPA/OPS)، وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي إىل أوغندا املتحدة للطفولة

ICEF-UNW-WFP/2018/CRP.1)  وبــــالتقرير عن الزيــــارة امليــــدانيــــة للمجلس التنفيــــذي إىل هــــاييت
(DP/FPA/OPS/2018/CRP.1). 

 
 1٤البند   
 مسائل أخرى  

ــــندوق األمم  ــــائي وصـ ــــدة اإلمنـ ــــم املتحـ ــــامج األمـ ــــو في برنـ ــــس مـ ــــيس جملـ استمع إىل بيان أدىل به رئـ
 دمات املشاريع وهيئة األمم املتحدة للمرأة؛خلاألمم املتحدة املتحدة للسكان ومكتب 

 عقد أيضا جلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية واملناسبات اخلاصة التالية:
 
  رنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

جلســــــــــة إحاطة بشــــــــــأن التحليل األويل لآلثار املالية واآلثار األخرى املرتتبة على إصــــــــــالح منظومة 
 اإلمنائية فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛األمم املتحدة 

 
 صندوق األمم المتحدة للسكان  

جلســــــــــة إحاطة بشــــــــــأن التحليل األويل لآلثار املالية واآلثار األخرى املرتتبة على إصــــــــــالح منظومة 
 األمم املتحدة اإلمنائية فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان؛

النسا  والفتيات أوال: وضع العنف اجلنساين يف حاالت الطوار  يف ”جلسة إحاطة خاصة بعنوان 
 ؛“ة يف منطقة آسيا واحمليط اهلاد صلب املساعدة اإلنساني

 
 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

منظومة  جلســــــــــة إحاطة بشــــــــــأن التحليل األويل لآلثار املالية واآلثار األخرى املرتتبة على إصــــــــــالح
 األمم املتحدة اإلمنائية فيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛

 201٨أيلول/سبتمرب  7
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خطــــــة العمــــــل األوليــــــة للمجلــــــس التنفيــــــذي لبرنــــــامج األمــــــم المتحــــــدة اإلنمــــــائي وصــــــندوق األمــــــم المتحــــــدة للســــــكان ومكتــــــب 
 2019 األمم المتحدة لخدمات المشاريع، الدورة العادية األولى لعام

 ، نيويورك(2019كانون الثاني/يناير   21-25)
 املوضوع البند التوقيت اليوم/التاريخ

كـــانون   21االثنين،     
 الثاني/يناير

 املسائل التنظيمية 1 10:00-13:00

 إقرار جدول أعمال الدورة وخطة عملها •    
 201٨اعتماد تقرير الدورة العادية الثانية لعام  • 
 2019العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام  اعتماد خطة • 

 الجزء المتعلق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   
 جلسة حتاور مع مدير الربنامج   
 جلسة حتاور مع مدير الربنامج )تابع(  15:00-17:45 
 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات  00:17:45-1٨ 

كــانون   22الثالثــاء، 
 الثاني/يناير

 التقييم 2 10:00-13:00

تقييم الدعم الذي يقدمه الربنامج اإلمنائي إىل أقل البلدان منوا من أجل  •   
 احلد من الفقر، ورد اإلدارة

 تقرير عن الدعم الذي يقدمه مكتب التقييم املستقل لتنمية قدرات التقييم الوطنية •
 الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة 3  
 عرض وثائق الربامج القطرية واملوافقة عليها •   

 متديدات الربامج القطرية •
 الجزء المتعلق  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 6 15:00-17:30 
 بيان املديرة التنفيذية   
 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات  00:17:30-1٨ 

كانون   2٣األر عاء، 
 الثاني/يناير

 الجزء الخاص  صندوق األمم المتحدة للسكان  10:00-13:00
 بيان املديرة التنفيذية

 بيان املديرة التنفيذية )تابع(  15:00-17:45 
 التقييم 4  

 سياسة التقييم املنقحة •
 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات  00:17:45-1٨ 

كــانون   2٤الخميس، 
 الثاني/يناير

 الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة 5 10:00-13:00

 عرض وثائق الربامج القطرية واملوافقة عليها •   
 متديدات الربامج القطرية •
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 املوضوع البند التوقيت اليوم/التاريخ
 الجزء المشترك  15:00-17:45     
 توصيات جملس مراجعي احلسابات 7  
 2017تقرير الربنامج اإلمنائي عن حالة تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات لعام  •   

تقرير صــــندوق األمم املتحدة للســــكان بشــــأن متابعة تقرير جملس مراجعي حســــابات األمم  •
 : حالة تنفيذ التوصيات2017املتحدة لعام 

تقرير مكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــــــــاريع عن حالة تنفيذ توصــــــــــــيات جملس مراجعي  •
 2017احلسابات لعام 

كـانون   25الجمعـة، 
 الثاني/يناير

 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات  00:17:45-1٨

 الجزء المشترك )تا ع(  10:00-13:00 
بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم  72/279معلومات مستكملة عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة  ٨  

 املتحدة اإلمنائية
 أساليب عمل اجمللس التنفيذي 9  
 مسائل أخرى 10 00:15:00-1٨ 

 اليت مل ي بت فيها بعد اختاذ القرارات •
 املسائل التنظيمية 1  

 2019اعتماد خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام  •
 
 

 
 


