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  2019/1 
 سياسة التقيي  املنقحة لصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو  

 
 إو اجمللس التنفي ل 
 (؛DP/FPA/2019/1بسياسة التقييم املنقحة ) يرحا - 1 
 ؛2019سياسة التقييم املنقحة لعام  يؤيد - 2 
دور مهّمة التقييم يف صــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان، ويشــــــدد عل   يؤكد ـن جديد - 3 

لصــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان أمهّية وجود أدّلة تقييم ُمســــــتقّلة عالية اجلودة لدعم اخلطة االســــــرتاتي ية 
ستدامة لعام 2021-2018للفرتة 

ُ
 ؛2030، من أجل التع يل يف تنفيذ خطة التنمية امل

تىل صـــــــندوق األمم املتحدة للســـــــكان ومكتب التقييم املســـــــتقل التما  الفر   يطلا - 4 
كذلك للفصـــل املشـــرتك دوماً مع ســـائر وكاالت األمم املتحدة إلجراق تقييمات مشـــرتكة للربجمة املشـــرتكة، و 

 من اخلطة االسرتاتي ية؛
تدارة صـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان عل  العمل مع مكتب التقييم ملواصـــــلة  يشــــ ع - 5 

جهوده الرامية تىل زايدة معدل تنفيذ التقييمات الالمركزية وكفالة أن تستخدم اإلدارة عل  مجيع املستوايت 
دلة الختاذ قرارات بشــدن تعزيز الربامج، وكذلك لنشــر نتائج التقييم نتائج التقييم بوصــفها مصــدرا رئيســيا لأ

 وأنشطة تنفيذها واإلبالغ عنها عل  النحو الواجب؛
من صــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــــــكان أن يقدم تىل اجمللس التنفيذي يف ت ار  يطلا - 6 

اإلجراقات املتخذة عل  ، تقريرا بشـــــــــــدن مجيع 2019التقرير الســـــــــــنوي عن وميفة التقييم، ابتداق من عام 
يف املائة كحد  3يف املائة كحد أدىن و  1.4مجيع املســـــــــــــتوايت لزايدة اإلنفاق عل  التقييمات تىل نســـــــــــــبة 

 أقص ، عل  أن يشمل ذلك تفاصيل عن كيفية ختصيص األموال للتقييم وفقا ملا تنص عليه السياسة؛
اجمللس التنفيذي يف صـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان عل  أن يقدم تىل  يشـــــــــــ ع - 7 

، يف ت ار التقرير الســــــنوي عن وميفة التقييم، تقريرا يشــــــرت فيه كيف تنت ج التقييمات املعار   2020 عام
، وكيف يتم نشر تلك املعار  2030واألدلة  احملددة اليت حيتاج تليها الصندوق من أجل تنفيذ خطة عام 

 واألدلة واإلبالغ عنها عل  النحو الواجب؛
من صــــندوق األمم املتحدة للســــكان أن يقدم تليه يف ت ار التقرير الســــنوي عن  لايط - 8 

وميفة التقييم تقريراً بشـــــــــــــــدن التقدم احملرز يف تنفيذ ردود اإلدارة املتعلقة ابلتقييمات وما ينتج عن ذلك من 
 تغريات يف السياسات والربامج واملمارسات.

 2019كانون الثاين/يناير   25
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  2019/2 
كتا ا ـ  املتحدة    ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــندو  ا ـ  املتحدة للســـــــــــكاو ـو تقارير بـر

 2017خلدـات املشـاريع عن تنفي  توصيات جملس ـراجعي احلساابت لعام 
 

 إو اجمللس التنفي ل 
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي وصندو  ا ـ  املتحدة    للمشاريع اإلنتاجية:فيما يتعلق بـم
( املتعلق ابإلجراقات اليت اختــــذهــــا كــــل من برانمج DP/2019/7ابلتقرير ) حييط علمـــا - 1 

األمم املتحدة اإلمنائي وصــــندوق األمم املتحدة للمشــــاريع اإلنتاجية واإلجراقات األخرع اليت يُعتزم اختاذها 
 ؛2017كانون األول/ديسمرب   31توصيات جملس مراجعي احلساابت عن الفرتة املالية املنتهية يف لتنفيذ 

اآلراق غري املشــــــــــــــفوعة بتحفظات الصــــــــــــــادرة عن جملس مراجعي احلســــــــــــــاابت  يالحظ - 2 
 ؛2017 لعام

التقــدم الــذي أحرزه برانمج األمم املتحــدة اإلمنــائي وصـــــــــــــــنــدوق األمم املتحــدة  يالحظ - 3 
 اإلنتـــاجيـــة يف معـــاجلـــة األولوايت الســـــــــــــــبع العليـــا املتصـــــــــــــــلـــة  راجعـــة احلســـــــــــــــــاابت يف الفرتة  للمشـــــــــــــــــاريع

 ؛2016-2017
األولوايت اإلدارية الســبع العليا املقرتحة املنقحة املتصــلة  راجعة حســاابت برانمج  يؤيد - 4 

 ؛2019-2018األمم املتحدة اإلمنائي لفرتة السنتني 
، ويؤكد ضــــــــرورة أن يعاا برانمج األمم املتحدة 2018/13و  2018/3بقراريه  ي ّكر - 5 

اإلمنائي املســــــائل املتعلقة ابســــــرتاتي يات الرقابة عل  املشــــــرتايت واحلد من الغل، واإلدارة املالية للمكاتب 
 لقطرية وكفالة استدامتها، وتدارة الربامج/املشاريع وتقييمها، والشراكات وتعبئة املوارد؛ا

النتائج اليت خلص تليها جملس مراجعي احلساابت بشدن رصد املخا ر يف املكاتب  يقرّ  - 6 
بفعـالية، القطريـة، ويطلـب من برانمج األمم املتحـدة اإلمنـائي أن يكفـل توفري القـدرة الالزمـة للقيـام بـذلـك 

تقريراً عن  2019ويطلب تىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أن يقدم تىل اجمللس يف دورته الســـــــــــــــنوية لعام 
تنفيذ الســــــياســــــة احملداة إلدارة املخا ر املؤســــــســــــية، حســــــب االقتضــــــاق، وكذلك يف ت ار تقريره عن تنفيذ 

 توصيات جملس مراجعي احلساابت؛
جملس مراجعي احلســاابت هي توصــيات عل  املســتوع  أن الكثري من توصــيات يالحظ - 7 

القطري، ويطلـــب من برانمج األمم املتحـــدة اإلمنـــائي أن ينظر يف اختـــاذ تجراقات أكثر انتظـــامـــا يف ت ـــار 
 االستعراضات اجلارية حاليا للعمليات املؤسسية واهليكل املؤسسي؛

ئي، ويش ع الربانمج اإلمنائي عل  ابجلهود اليت يبذهلا برانمج األمم املتحدة اإلمنا يسّل  - 8 
 مواصلة حتسني تجراقات استعادة اخلسائر املالية،  ا فيها تلك النامجة عن الغل؛

اجلهود املتواصـــــــــــــــلة اليت تبذهلا تدارة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل تنفيذ  يدع  - 9 
، فضـــــــال عن 2017ديســـــــمرب /كانون األول  31توصـــــــيات جملس مراجعي احلســـــــاابت للســـــــنة املنتهية يف 

 التوصيات املتبقية من سنوات سابقة؛
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 فيما يتعلق بصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو:   
( املتعلق ابإلجراقات اليت اختذها صندوق األمم DP/FPA/2019/2ابلتقرير ) حييط علما - 10 

واإلجراقات األخرع اليت يعتزم اختاذها من أجل تنفيذ التوصــــــــيات الصــــــــادرة عن جملس املتحدة للســــــــكان 
 ؛2017كانون األول/ديسمرب   31مراجعي احلساابت عن الفرتة املالية املنتهية يف 

رأي املراجعني الذي أصـــــــــدره جملس مراجعي احلســـــــــاابت وقرر فيه أن البياانت  يالحظ - 11 
للســـــكان تعرض ،مانة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، املركز املان للصـــــندوق  املالية لصـــــندوق األمم املتحدة

وأداقه املان وتدفقاته النقدية للســـــــــــــــنة املنتهية يف ذلك التاري ،  2017كانون األول/ديســـــــــــــــمرب   31 يف
 للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛ وفقا

تحدة للســكان يف معاجلة توصــيات التقدم الذي أحرزه صــندوق األمم امل يالحظ أيضــا - 12 
الســــنة الســــابقة ويدعم اجلهود اجلارية اليت تبذهلا اإلدارة لتنفيذ توصــــيات جملس مراجعي احلســــاابت للســــنة 

 ؛2017كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 
جهود صـــندوق األمم املتحدة للســـكان الرامية تىل مواصـــلة حتســـني نضـــج تدارة  يشــ ع - 13 

مجيع املســـــــــــــــتوايت يف املنظمة ) ا يشـــــــــــــــمل تعزيز جوج التعامل مع  ا ر الغل، ومراجعة املخا ر عل  
حســاابت املخزون وتدارة ســلســلة اإلمداد(، ويشــ ع صــندوق األمم املتحدة للســكان عل  مواصــلة اعتماد 
جج قائم عل  املخا ر حني حتديد نطاق مراجعة حساابت الشركاق املنفذين من أجل التخفيف من خطر 
اإلفراط يف الرقابة، ويطلب من صــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــكان أن يقدم تىل اجمللس يف دورته الســــــــــنوية 

تقريرا عن تنفيذ وتنفاذ وتوفري موارد الســـياســـة املنقحة إلدارة املخا ر املؤســـســـية والســـياســـات  2019 لعام
 ار تقريره عن تنفيذ توصيات واإلجراقات املتعلقة إبدارة تمدادات الربامج، حسب االقتضاق، وكذلك يف ت

 جملس مراجعي احلساابت؛
صـــندوق األمم املتحدة للســـكان عل  التدكد من أن اســـتثماره يف وضـــع  يشــ ع أيضــا - 14 

نظام جديد لتخطيط موارد املؤسسة سينت ج معلومات ميكن لإلدارة أن تعمل عل  أساسها حلفز حتسينات 
تجناز االســــــرتاتي يات وحتديد األولوايت بشــــــدجا،  ا يف ذلك  عل  صــــــعيد تبنّي وتدارة املخا ر اليت تتهدد

فيما يتعلق ابخلسائر يف  زون السلع األساسية وأداق شركائه املنفذين، والعمل مع سائر الصناديق والربامج 
 من أجل كفالة التوافق بني النظم املركزية لتخطيط املوارد؛

 
 ملشاريع:فيما يتعلق مبكتا ا ـ  املتحدة خلدـات ا   

( املتعلق ابلتقـــــــدم احملرز يف تنفيـــــــذ  تلف DP/OPS/2019/1ابلتقرير ) حييط علمـــــا - 15 
واجلهود اجلارية يف الوقت احلاضــر  2017كانون األول/ديســمرب   31التوصــيات املتعلقة ابلســنة املنتهية يف 

 ت املتبقية بن ات؛لكفالة تنفيذ التوصيا
،ن مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــاريع حيتاج ملواصـــــلة العمل ح  ما بعد  يســــلّ   - 16 

، 2018لتنفيذ التوصـــــــيات بن ات ألنه تلق  هذه التوصـــــــيات قري جاية  وز/يوليه  2018الســـــــنة املالية 
 وألن الكثري منها يتطلب اهتماماً  ويل األجل.

 2019الثاين/يناير كانون   25

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/2
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2019/1
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2019/1
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  2019/3 
 أساليا عمل اجمللس التنفي ل  

 
 إو اجمللس التنفي ل 
ابلنظــــام الــــداخلي للم ــــالس التنفيــــذيــــة لربانمج األمم املتحــــدة اإلمنــــائي  حييط علمـــا - 1 

وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع واليونيسف وهيئة األمم املتحدة 
 للمرأة وبرانمج األغذية العاملي؛

املتعلق ،ســــــاليب عمل اجمللس التنفيذي الذي  ُلب فيه من  2018/22ابلقرار  ي كر - 2 
مكتب برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات 
 املشاريع، ابلتعاون مع مكاتب اليونيسف وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األغذية العاملي ت الق عملية

 ؛2019تشاورية مشرتكة مع الدول األعضاق، اعتبارا من الدورة العادية األوىل لعام 
بتشــــــــكيل فريق أســــــــاســــــــي من الدول األعضــــــــاق لقيادة العملية  حييط علما ـع التقدير - 3 

التشاورية املشرتكة مع الدول األعضاق، ،سلوي يتسم ابالنفتات والشفافية ويشمل اجلميع، هبد  دراسة 
ة وجودة دوراهتا احلالية، فضـــال عن ومائف االجتماع املشـــرتك للم الس التنفيذية، اســـتنادا تىل مدع كفاق

الرد املشـــــــرتك الذي أعدته األماانت وابلتشـــــــاور الوايق مع مجيع الدول األعضـــــــاق، لطلب مالحظاهتا عل  
 البيان اخلطي الصادر عن الفريق األساسي؛

م الفريق األســــاســــي، عند الطلب، لتحليل   ر من أماانت اجمللس التنفيذي دع يطلا - 4 
 النتائج واالقرتاحات اليت خيلص تليها؛

تىل تلقي البيان اخلطي الذي يُنتظر أن يقدمه الفريق األســـــــــــاســـــــــــي يف االجتماع  يتطلع - 5 
 ، لكي يتات لأعضــاق واملراقبني يف اجملالس التنفيذية لكل2019املشــرتك للم الس التنفيذية يف أاير/مايو 

من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع واليونيسف وهيئة األمم املتحدة 
 للمرأة وبرانمج األغذية العاملي أن ينظروا الحقا يف ما يتضمنه من نتائج وتوصيات.

 2019كانون الثاين/يناير   25
  

  2019/4 
املتعلق إبعادة تنظي  ـنظوـة  2018أاير/ـايو  31املؤرخ  72/279تنفي  قرار اجلمعية العاـة   

ا ـ  املتحدة اإلمنائية يف سيا  االستعراض الشاـل ال ل جيرل كل أربع سنوات لسياسة ا نشطة 
 التنفي ية اليت تضطلع هبا ـنظوـة ا ـ  املتحدة ـن أجل التنمية

ابملعلومات املســـــــــــــــتكملة اليت قدمها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق  يرحا - 1 
 72/279املتحدة للســــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــاريع عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة  األمم
ة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـــــــــياق االســـــــــــتعراض املتعلق إبعاد 2018أاير/مايو  31املؤرخ 

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

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ابملســـــــــــــــامهات املســـــــــــــــتمرة املقدمة من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق  ينّوه - 2 
ويطلب منها،  72/279ة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف تفعيل القرار املتحد األمم

علق ابالســــــــتعراض املت 2016كانون األول/ديســــــــمرب   21املؤرخ  71/243 شــــــــيا مع قرار اجلمعية العامة 
الشــــامل الذي جيري كل أربع ســــنوات لســــياســــة األنشــــطة التنفيذية اليت تضــــطلع هبا منظومة األمم املتحدة 

وخطة األمني العام بشــــدن التنفيذ، أن تواصــــل تقدو الدعم واإلســــهام  72/279أجل التنمية، والقرار  من
ـــــــــــــــُمنشجط،  ا يشمل منوذج التسلسل اإلداري املزدوج والعمل يف ال تنفيذ الكامل لنظام املنسقني املقيمني الـ
مصفوفة هياكل متعددة، حبيث خيضع أعضاق فريق األمم املتحدة القطري للمساقلة والتسلسل اإلداري  يف

 شطتهم الفردية تىل املنسق املقيم؛كٌل يف كيانه فيما يتعلق ابلوالايت الفردية، ويقدمون تقارير دورية عن أن
برانمج األمم املتحــدة اإلمنــائي وصـــــــــــــــنــدوق األمم املتحــدة للســـــــــــــــكــان ومكتــب  يــدعو - 3 

معلومات  2019املتحدة خلدمات املشاريع تىل أن تقدم تىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام  األمم
، اســـــــــــــــتنــادا 72/279معيــة العــامــة خطيــة ومت ــانســــــــــــــــة وتــددة حبســــــــــــــــب الوكــاالت عن تنفيــذ قرار اجل

 املعلومات اليت سبق تقدميها أاناق املشاورات غري الرمسية؛ تىل
،مهية حتســــــــني الكفاقة والفعالية يف خدمات الدعم اإلداري بوســــــــائل تشــــــــمل  يســــــّل  - 4 

مجلة أمور تعزيز التعاون فيما بني الوكاالت، ويشــ ع الراســاق التنفيذيني ملكتب األمم املتحدة خلدمات  يف
قات املشـــــاريع وصـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي عل  مواصـــــلة اختاذ اإلجرا

 حسب االقتضاق يف هذه اجملاالت؛
ابجلهود اليت يبــذهلــا برانمج األمم املتحــدة اإلمنــائي وصـــــــــــــــنــدوق األمم املتحــدة  يرحــا - 5 

للســــــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــاريع لتفعيل اخلطط االســــــرتاتي ية اخلاصــــــة بكل منها حني 
 ؛72/279تنفيذ قرار اجلمعية العامة 

من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان ومكتب  يطلا - 6 
األمم املتحدة خلدمات املشـــــــاريع مواصـــــــلة دعم األمني العام من أجل القيام عل  قو تعاوين بتحقيق جيل 

ري مصــمم خصــيصــا عل  أســا  االحتياجات، جديد من أفرقة األمم املتحدة القطرية، يكون له وجود قط
ويتم بنااه اســــتنادا تىل ت ار عمل األمم املتحدة للمســــاعدة اإلمنائية ووضــــعه يف صــــيغته النهائية من خالل 
حوار صـــريش وشـــامل بني احلكومة املضـــيفة ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية، ييســـره املنســـق املقيم، لضـــمان 

امليدان، تضافة تىل تعزيز تنسيق األنشطة اإلمنائية لأمم املتحدة وشفافيتها أفضل تشكيلة لتقدو الدعم يف 
 وكفاقهتا وأارها، وفقا للسياسات واخلطط واألولوايت واالحتياجات اإلمنائية الو نية؛

ـــــدوق  يرحــــا - 7  ـــــه برانمج األمم املتحـــــدة اإلمنـــــائي وصـــــــــــــــن ـــــدي ـــــذي يب اباللتزام القوي ال
مم املتحدة خلدمات املشـــــــاريع، يف ت ار جمموعة األمم املتحدة للتنمية املتحدة للســـــــكان ومكتب األ األمم

املســـــتدامة، حيال تعادة توزيع املكاســـــب املتدتية عن زايدة الكفاقة نتي ة إلصـــــالت منظومة األمم املتحدة 
اهم اإلمنائية، من أجل  ويل األنشــطة اإلمنائية،  ا يف ذلك التنســيق، ويطلب تىل الوكاالت الثال  أن تســ

يف تقرير األمني العام عن الوفورات يف التكاليف واملكاســب يف الكفاقة وتعادة نشــرها وتقدو تقرير تّد  
 تىل اجمللس التنفيذي من خالل  ليات اإلبالغ القائمة؛

ابخلطوات اليت اختــذهــا برانمج األمم املتحــدة اإلمنــائي لــدعم نظــام املنســـــــــــــــقني  يرحــا - 8 
تىل مكتب  2019ذلك حتويل مســــــــــــــامهته املرتبطة بتقاســــــــــــــم التكاليف يف عام  املقيمني املنشــــــــــــــط،  ا يف
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https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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بشـــــــــــــدن  2019املتحدة للتنســـــــــــــيق اإلمنائي واالتفاق املوقع مع األمانة العامة لأمم املتحدة يف عام  األمم
 مستوع اخلدمات.

 2019كانون الثاين/يناير   25
  

  2019/5 
 2019اجمللس التنفي ل يف دورته العادية ا وىل لعام عرض عام للقرارات اليت اخت ها   

 
 إو اجمللس التنفي ل 
  ا يلي: 2019تىل أنه قام يف دورته العادية األوىل لعام  يشري 

  
 1البند   
 املسائل التنظيمية  

 :2019انتخب أعضاق املكتب التالية أمسااهم لعام 
 )مجهورية كوراي(يول  -سعادة السيد تشو اتي   الرئيس:

 سعادة السيد والتون ويبسون )أنتيغوا وبربودا( انئب الرئيس:
 سعادة السيدة بيسياان كاداري )ألبانيا( انئبة الرئيس:
 سعادة السيدة جريالدين برين انسون )أيرلندا( انئبة الرئيس:
 سعادة السيد كولني  . كيالبيلي )بوتسواان( انئب الرئيس:

 (؛DP/2019/L.1) 2019وافق عل  خطة العمل لدورته العادية األوىل لعام وأقّر جدول األعمال و 
 (؛DP/2019/1) 2018ووافق عل  تقرير الدورة العادية الثانية لعام 

 (؛DP/2019/CRP.1) 2019س التنفيذي لعام واعتمد خطة العمل السنوية للم ل
 ؛2019ووافق عل  خطة العمل املؤقتة لدورته السنوية لعام 

 :2019ووافـق عل  اجلدول الزمنـي التان للدورتني املتبقيتني للم لس التنفيذي يف عام 
 2019حزيران/يونيه  7تىل  6ومن  4تىل  3من   الدورة السنوية:
 .2019أيلول/سبتمرب  6تىل  3من  الثانية:الدورة العادية 

  
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي    اجلزء املتعلق بـم
 2البند   
 التقيي   

أحــاط علمــا بتقييم الــدعم الــذي يقــدمــه برانمج األمم املتحــدة اإلمنــائي من أجــل احلــد من الفقر يف أقــل 
( واملذكرة املرفقة به اليت أعدهتا اإلدارة، وبتقرير مكتب التقييم املستقل عن الدعم DP/2019/4البلدان منوا )

 (؛DP/2019/6الذي يقدمه لتنمية قدرات التقييم )

https://undocs.org/ar/DP/2019/L.1
https://undocs.org/ar/DP/2019/L.1
https://undocs.org/ar/DP/2019/1
https://undocs.org/ar/DP/2019/1
https://undocs.org/ar/DP/2019/4
https://undocs.org/ar/DP/2019/4
https://undocs.org/ar/DP/2019/6
https://undocs.org/ar/DP/2019/6
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 3البند   
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي واملسائل ذات الصلة الماـ  القطرية    لـم

 :2014/7وافق عل  الربامج القطرية التالية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وفقا للقرار 
و (؛ وتــــــوغــــــDP/DCP/NER/3(؛ والــــــنــــــيــــــ ــــــر )Corr.1و  DP/DCP/BDI/4بــــــورونــــــــدي ) أفــــــريــــــقــــــيــــــــا:

(DP/DCP/TGO/3؛) 
 (؛DP/DCP/KHM/4كمبوداي )   سيا واحمليط اهلادئ:

 (؛DP/DCP/ECU/3(؛ وتكوادور )DP/DCP/CHL/4شيلي ) أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:
كانون الثاين/يناير   1وأحاط علماً ابلتمديد األول للربانمج القطري للبوســنة واهلرســك ملدة ســنة واحدة من 

 (؛DP/2019/3) 2019كانون األول/ديسمرب   31تىل 
ووافق عل  التمــديـد الثــاين ملـدة ســـــــــــــــنــة واحـدة للربامج القطريـة لكــل من مجهوريـة الكونغو الـدميقرا يــة من 

 2019نيســـــــان/أبريل  1وجنوي أفريقيا من  2019كانون األول/ديســـــــمرب   31كانون الثاين/يناير تىل  1
 (.DP/2019/3) 2020 ذار/مار   31تىل 
  

 اجلزء املتعلق بصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو  
 4البند   
 التقيي   

 بشدن سياسة التقييم املنقحة لصندوق األمم املتحدة للسكان؛ 2019/1اختذ القرار 
  

 5بند ال  
 الماـ  القطرية واملسائل ذات الصلة  

 :2014/7وافق عل  الربانجمني القطريني التاليني لصندوق األمم املتحدة للسكان وفقا للقرار 
 (DP/FPA/CPD/NER/9(؛ والني ر )DP/FPA/CPD/KHM/6كمبوداي )

تىل  2019نيسان/أبريل  1ووافق عل  التمديد الثاين للربانمج القطري جلنوي أفريقيا ملدة سنة واحدة من 
 (؛DP/FPA/2018/11) 2020 ذار/مار   31
  

 اجلزء املتعلق مبكتا ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع  
 6البند   
 ـكتا ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع  

 استمع تىل بيان ألقته املديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛
  

https://undocs.org/ar/DP/DCP/NER/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/NER/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/TGO/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/TGO/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/KHM/4
https://undocs.org/ar/DP/DCP/KHM/4
https://undocs.org/ar/DP/DCP/CHL/4
https://undocs.org/ar/DP/DCP/CHL/4
https://undocs.org/ar/DP/DCP/ECU/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/ECU/3
https://undocs.org/ar/DP/2019/3
https://undocs.org/ar/DP/2019/3
https://undocs.org/ar/DP/2019/3
https://undocs.org/ar/DP/2019/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KHM/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KHM/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NER/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NER/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/11
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/11
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 اجلزء املشرتك  
 7البند   
 توصيات جملس ـراجعي احلساابت  

املتعلق بتوصـــــــــــــــيات جملس مراجعي احلســـــــــــــــاابت املتصـــــــــــــــلة ابلتقارير التالية: برانمج  2019/2اختذ القرار 
املتحدة اإلمنائي وصــــــــــــندوق األمم املتحدة للمشــــــــــــاريع اإلنتاجية: تقرير عن تنفيذ توصــــــــــــيات جملس  األمم

(؛ وصـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان: متابعةٌ لتقرير جملس DP/2019/7) 2017مراجعي احلســـــــــــاابت، 
(؛ ومكتب DP/FPA/2019/2: حالة تنفيذ التوصـــــــــــــيات )2017مراجعي حســـــــــــــاابت األمم املتحدة لعام 

 2017خلدمات املشــــــــــــــاريع: تقرير عن تنفيذ توصــــــــــــــيات جملس مراجعي احلســــــــــــــاابت لعام األمم املتحدة 
(DP/OPS/2019/1؛) 
  

 8البند   
ــات ـســـــــــــتكملــة عن تنفيــ  قرار اجلمعيــة العــاـــة    ــة  72/279ـعلـو بشـــــــــــــمو إعــادة تنظي  ـنظـو

 املتحدة اإلمنائية ا ـ 
املتعلق  2018أاير/مــايو  31املؤرخ  72/279حول تنفيــذ قرار اجلمعيــة العــامــة  2019/3اعتمــد القرار 

ومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـــياق االســـــتعراض الشـــــامل الذي جيري كل أربع ســـــنوات إبعادة تنظيم منظ
 لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية

 
 9البند   
 أساليا عمل اجمللس التنفي ل  

 املتعلق ،ساليب عمل اجمللس التنفيذي. 2019/4اختذ القرار 
 2019كانون الثاين/يناير   25

  
  2019/6 
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي    التقرير السنول ملدير بـر

 إو اجمللس التنفي ل 
بتقرير مـــدير برانمج األمم املتحـــدة اإلمنـــائي عن النتـــائج اليت حتققـــت يف  حييط علمـــا - 1 

( DP/2019/10) 2021-2018والتقدم احملرز عل  صـــــــــــــــعيد اخلطة االســـــــــــــــرتاتي ية للفرتة  2018 عام
 2018ل املشـــــــــــــــرتكــــــة يف عــــــام ومرفقــــــاتــــــه؛ وبتقرير الربانمج اإلمنــــــائي عن توصـــــــــــــــيــــــات وحــــــدة التفتي

(DP/2019/10/Add.1( ومرفقاته؛ واملرفق اإلحصائي )DP/2019/10/Add.2؛) 
ب ابلتقدم احملرز قو حتقيق ابملالحظات العشـــــــــــــــر الواردة يف التقرير، ويرح حييط علما   - 2 

، وحيث الربانمج اإلمنائي عل  مراعاة الدرو  املســتفادة يف تنفيذ 2018نتائج اخلطة االســرتاتي ية يف عام 
 اخلطة مستقبال؛

https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
https://undocs.org/ar/DP/2019/7
https://undocs.org/ar/DP/2019/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/2
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/2
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2019/1
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2019/1
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/E/RES/2019/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/3
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/E/RES/2019/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/4
https://undocs.org/ar/DP/2019/10
https://undocs.org/ar/DP/2019/10
https://undocs.org/ar/DP/2019/10/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2019/10/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2019/10/Add.2
https://undocs.org/ar/DP/2019/10/Add.2
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ة للموارد وميزانيته بشــــــــدن خطة الربانمج اإلمنائي املتكامل 2017/31تىل القرار  يشــــــري - 3 
، ويقر ،مهية املوارد العادية اليت يقدمها الربانمج اإلمنائي لضــــمان مواصـــلة 2021-2018املتكاملة للفرتة 

تنفيـــــذ اإل ـــــار االســـــــــــــــرتاتي ي لكـــــل من برانمج متطوعي األمم املتحـــــدة وصـــــــــــــــنـــــدوق األمم املتحـــــدة 
 اإلنتاجية؛ للمشاريع
فيذ اســــــــــــرتاتي ية الربانمج اإلمنائي للمســــــــــــاواة بني ابلتقرير الســــــــــــنوي عن تن حييط علما - 4 

( وتجنازات الربانمج اإلمنائي من حيث النتائج اإلمنائية يف ت ار DP/2019/11) 2018اجلنســـــــــــــــني يف عام 
 ، ويف األداق املؤسسي؛2021-2018كل نتي ة من نتائج اخلطة االسرتاتي ية للربانمج اإلمنائي للفرتة 

ابإلجنازات اليت حتققت بشـــــــدن احللول املميزة الســـــــتة للخطة االســـــــرتاتي ية  حييط علما   - 5 
، ويطلب تدراج معلومات هبذا الشــــــــدن يف التقارير الســــــــنوية ملدير 2021-2018للربانمج اإلمنائي للفرتة 

 الربانمج وغريها؛
وكاالت إلحراز تقدم يف تنفيذ ما جاق يف الفصـــــــــل املوحد ابجلهود املشـــــــــرتكة بني ال يقر - 6 

بني اخلطط االسرتاتي ية للربانمج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وحيث الربانمج اإلمنائي عل  مواصلة العمل يف شراكة وايقة مع هذه املنظمات 

 ايدة تعزيز فعالية النتائج وتنفيذها،  ا يتماش  مع التزامها إبصالت األمم املتحدة؛من أجل ز 
 ابلتعاون مع اجمللس التنفيذي يف تنفيذ اخلطة االسرتاتي ية للفرتة يرحا ـع التقدير - 7 
 ، ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي مواصلة احلوار مع اجمللس التنفيذي.2018-2021

 2019حزيران/يونيه  7
  

  2019/7 
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي    تقيي  بـر

 إو اجمللس التنفي ل 
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي   فيما يتعلق ابســـــــــــتعراض ســـــــــــياســــــــــــة التقيي  اليت و ـــــــــــع ا بـر

(DP/2019/13( وردود اإلدارة عليه )DP/2019/14:) 
ابالســــــتعراض املســــــتقل لســــــياســــــة التقييم اليت وضــــــعها الربانمج اإلمنائي ورد  علماحييط  - 1 

 اإلدارة عليه؛
 2016ابالســـــتنتاج الذي خلص تليه فريق االســـــتعراض ،ن تنقيحات عام  حييط علما   - 2 

لســـياســـة التقييم اليت وضـــعها الربانمج اإلمنائي كانت جيدة الصـــياغة وواضـــحة ومفيدة، وأن هذه الســـياســـة 
 توفر للربانمج اإلمنائي ت اراً متيناً للتقييم؛

برد اإلدارة املشـــــــــرتك بني الربانمج اإلمنائي ومكتب التقييم املســـــــــتقل  ك لك  حييط علما   - 3 
 عل  التقرير، وابإلجراقات املزمع اختاذها است ابة للمسائل اليت أاريت من خالل االستعراض؛

https://undocs.org/ar/E/RES/2017/31
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/31
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/31
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/31
https://undocs.org/ar/DP/2019/11
https://undocs.org/ar/DP/2019/11
https://undocs.org/ar/DP/2019/13
https://undocs.org/ar/DP/2019/13
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صـــــــــــــوغ، ابلتشـــــــــــــاور الوايق مع تدارة الربانمج تىل مكتب التقييم املســـــــــــــتقل أن ي يطلا - 4 
اإلمنــائي، ســـــــــــــــيــاســــــــــــــــة تقييم منقحــة لينظر فيهــا اجمللس التنفيــذي ويوافق عليهــا يف الــدورة العــاديــة الثــانيــة 

 ؛2019 لعام
 

ـــــات  (DP/2019/16) 2018وفيمـــــا يتعلق ابلتقرير الســـــــــــنول عن التقيي  لعـــــام   وتعليق
 عليه: اإلدارة

 ابلتقرير السنوي عن التقييم؛ حييط علما - 5 
 تىل الربانمج اإلمنائي معاجلة املسائل اليت أاريت؛ يطلا - 6 

 
ـ  اإلمنائي للحد ـن الفقر يف أقل البلداو منوا   وفيما يتعلق بتقيي  الدع  ال ل يقدـه الـم

(DP/2019/4( ورد اإلدارة عليه )DP/2019/17:) 
بتقييم الدعم الذي يقدمه الربانمج اإلمنائي للحد من الفقر يف أقل البلدان  حييط علما   - 7 

الربانمج اإلمنائي أن  ، وبرد اإلدارة عليه؛ ويطلب تىل2019منواً، الذي ُقدم يف الدورة العادية األوىل لعام 
مع نتائج التقييم واســــتنتاجاته وتوصــــياته، يف زايدة اتســــاق األنشــــطة الربانجمية الرامية تىل احلد   شــــياينظر، 

من الفقر يف اجملاالت ذات األمهية الكبرية ألقل البلدان منوا، وأن حيدد النهج واحللول اخلاصــة ،قل البلدان 
 الذين يعيشون يف فقر، وخاصًة يف أفريقيا؛اليت يستفيد منها السكان  منوا

بتوصية التقييم املتعلقة ابالستثمار يف املوارد من أجل حتقيق املساواة  حييط علما ك لك - 8 
بني اجلنسني و كني املرأة،  ا يف ذلك االستنتاج الذي يفيد ،ن فر  تعميم املساواة بني اجلنسني و كني 

يذها مل ُتســـتخدم اســـتخداماً كافياً يف أقل البلدان منواً؛ وحيث الربانمج اإلمنائي املرأة يف تصـــميم الربامج وتنف
عل  تعزيز الدعم اإلمنائي املنه ي، بوســـائل منها اســـتهدا  املســـاواة بني اجلنســـني و كني املرأة اســـتهدافا 

ار يف أقل البلدان تددا يف ت ار التدخالت الرامية تىل احلد من الفقر، من أجل العمل عل  زايدة قوة األ
منوا من خالل الربجمة املســـــــــتنرية اهلادفة تىل انتشـــــــــال املرأة من براان الفقر؛ ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي أن 
يطلع اجمللس التنفيذي عل   خر املســـــــــــــــت دات بشـــــــــــــــدن اخلطوات املتخذة يف هذا الصـــــــــــــــدد من خالل 

 احلالية؛ تقاريره
ص تليها التقييم فيما يتعلق بتشـــــــــــــــغيل الشـــــــــــــــباي ابلنتائج اليت خل حييط علما أيضـــــــــــا - 9 

و كينهم، ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي وضـــــــــع جج اســـــــــرتاتي ي لتعميم قضـــــــــااي عمالة الشـــــــــباي يف عمله 
الربانجمي بشـــدن احلد من الفقر، بوســـائل منها التدخالت املتكاملة اليت  مع بني جوانب الســـياســـة العامة 

 حل النهائية؛وتدخالت العرض والطلب يف املرا
من أجــل  جيـــداأن الربانمج اإلمنـــائي حيتـــاج تىل أولوايت برانجميـــة مـــدروســـــــــــــــــة  يالحظ - 10 

اهلاد  تىل حتقيق النمو الشـــــامل لل ميع وتوفري ســـــبل العيل املســـــتدامة، وأن الربامج اليت يضـــــعها  للعمل
أسـا  اإلملام  وا ن الضعف الربانمج اإلمنائي للحد من الفقر ولفرتات ما بعد النزاع جيب أن توضـع عل  

 املتعددة واملتقا عة؛
بتنشيط الدور القيادي العاملي للربانمج اإلمنائي يف وضع مؤشرات للفقر املتعدد  يرحا - 11 

 األبعاد واستخدامها؛

https://undocs.org/ar/DP/2019/16
https://undocs.org/ar/DP/2019/16
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بتوصية التقييم بشدن احلاجة تىل التمكني من تقامة روابط بني الربامج  حييط علما أيضا - 12 
انمج اإلمنائي عل  مســــــتوع اجملتمعات احمللية لتوفري ســــــبل العيل املســــــتدامة يف أقل البلدان اليت ينفذها الرب 

منوا من جهة، وســـــــياســـــــات التخفيف من حدة الفقر يف املنا ق الريفية يف تلك البلدان، من جهة أخرع. 
لتدابري ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي أن يطلع اجمللس التنفيذي عل   خر املســـــــــــت دات بشـــــــــــدن حتســـــــــــني ا

 املتخذة يف هذا الصدد من خالل تقاريره احلالية؛
،ن هنــاك جمــاال لتعزيز األار االســـــــــــــــرتاتي ي الــذي حيققــه الربانمج  حييط علمــا كــ لــك - 13 

اإلمنائي يف جمان احلد من الفقر والبيئة، وتعزيز أوجه التآزر بني الربامج القطرية وتســـــــــــــــهامات الصـــــــــــــــناديق 
 الرأسية يف هذا الصدد؛

ابجلهود اليت تبذهلا تدارة الربانمج اإلمنائي يف تجراق مشـــــــــاورات موســـــــــعة مع اجمللس  يقر - 14 
 ومكتب التقييم املستقل واجلهات األخرع صاحبة املصلحة يف تعداد رد تدارته؛

من وضع ت ار دعم أكثر  موحاً للبلدان  الربانمج اإلمنائي عل  تجناز ما اعتزمه يش ع - 15 
بشــدن احلد من الفقر اســت ابة للشــواغل اليت أاريت يف التقييم، وعل  ضــمان أن يظل احلد من الفقر ركيزة 

 أساسية يف اخلطة االسرتاتي ية للربانمج اإلمنائي.
 2019حزيران/يونيه  7

  
  2019/8 
 2018ا ـ  املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام تقرير عن النتائ  اليت حقق ا صندو    

 إو اجمللس التنفي ل 
ابلتقرير الســـــــنوي لصـــــــندوق األمم املتحدة للمشـــــــاريع اإلنتاجية عن النتائج  حييط علما - 1 

 ( و رفقه؛DP/2019/18) 2018اليت حتققت يف عام 
 ؛2021-2018هود الصندوق لتنفيذ ت اره االسرتاتي ي للفرتة عل  ج يثين - 2 
ابلتزام الصـــــــــــــــندوق اببتكار حلول وجج مالية لتمكني الفقراق من االســـــــــــــــتفادة  يرحا - 3 

 التمويل؛ من
بعمل الصـــــــــندوق اهلاد  تىل تمهار قيمة االســـــــــتثمار يف  خر احلاصـــــــــلني عل   يرحا - 4 

تدارته للقروض والضماانت وتوفريها من خالل برانجمه االستثماري  اخلدمات يف أقل البلدان منواً من خالل
اخلا  ،قل البلدان منواً؛ ويرحب ابلدرو  املســــتفادة بشــــدن حتقيق االســــتدامة وحشــــد املشــــاركة اجلماعية 
لل هات الفاعلة األخرع جلعل األســــــواق أكثر وواًل؛ ويشــــــيد ابلصــــــندوق إلاتحة أدوات وخربات برانجمه 

 لوكاالت األمم املتحدة األخرع الراغبة يف استخدامها؛ االستثماري
ابلعمل الذي يقوم به الصـــــــــــندوق لتمكني الفقراق من االســـــــــــتفادة من التمويل،  يرحا - 5 

الســـــــياقات اليت ال يعمل فيها تال عدد قليل من اجلهات األخرع، ويالحد القيود املفروضـــــــة عل  عدد  يف
وكاالت اليت ميكن دعمها بســــــــــبب نقص املوارد مقارنًة ،هدا  اإل ار البلدان واملبادرات املشــــــــــرتكة بني ال

 االسرتاتي ي؛

https://undocs.org/ar/DP/2019/18
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عل  جهود الصـــــــــــندوق يف جمال تتبع وتقييم مســـــــــــامهاته يف تغيري األســـــــــــواق املالية  يثين - 6 
 والنظم احمللية وفتش  فاق التمويل للفقراق، وتبادل الدرو  مع األوساط اإلمنائية بنطاقها األوسع؛

بزايدة تنويع قــاعــدة  ويــل الصـــــــــــــــنــدوق،  ــا يف ذلــك من أقــل البلــدان منوا والبلــدان  ريق - 7 
املتوســــــطة الدخل، ويتعهد جمددا بدعم الصــــــندوق، بوســــــائل منها التمويل الكامل لالحتياجات من املوارد 

 مليون دوالر سنواي. 25العادية البالغة 
 2019حزيران/يونيه  7

  
  2019/9 
ـ ـتطوعو ا ـ      املتحدة: تقرير ـدير الـم

 إو اجمللس التنفي ل 
بشـــدن  2018كانون األول/ديســـمرب   17املؤرخ  73/140بقرار اجلمعية العامة  يســّل  - 1 

، الذي رحبت فيه اجلمعية بتعميم العمل 2030العمــــــــــل التطوعـــــي فـــــي سبيل خطة التنمية املستدامة لعام 
، و لبت 2030التطوعي يف مجيع القضــااي اليت هتم األمم املتحدة، وال ســيما خطة التنمية املســتدامة لعام 

 املتحدة اختاذ تجراقات للنهوض هبذه اخلطة؛ فيه من برانمج متطوعي األمم
( DP/2019/19ابلتقرير الســـــــــــــــنوي الذي يركز عل  النتائج ملدير الربانمج ) حييط علما - 2 
 و رفقاته؛
ن م 2018جلميع متطوعي األمم املتحـــدة ملـــا قـــّدموه خالل عـــام  يعرب عن تقــديره - 3 

 ؛2030تسهامات متميزة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
عل  برانمج متطوعي األمم املتحدة للنتائج اليت حتّققت خالل الســـــــــــــنة األوىل من  يثين - 4 

 (؛DP/2018/6) 2021-2018ت اره االسرتاتي ي للفرتة 
حـــالـــة العمـــل ”تطوعي األمم املتحـــدة بنشـــــــــــــــر التقرير املعنون بقيـــام برانمج م يرحـــا - 5 

“ العمل التطوعي وقدرة اجملتمعات احمللية عل  الصــــــــــــــمود -: اخليط الرابط 2018التطوعي يف العامل لعام 
(2018 State of the World’s Volunteerism Report: The Thread that Binds - Volunteerism and 

Community Resilienceتعزيز  (، الــذي يقــدم أدلــة جــديــدة عل  األدوار اليت يؤديهــا العمــل التطوعي يف
 ؛2030قدرة اجملتمعات احمللية عل  الصمود وتمساع صوهتا وتشراكها يف خطة عام 

أمهية املوارد العادية اليت يقدمها الربانمج اإلمنائي لضـــمان مواصـــلة تنفيذ اإل ار  يالحظ - 6 
 االسرتاتي ي لربانمج متطوعي األمم املتحدة؛

الدور البالغ األمهية لصـــــــــــــــندوق التربعات اخلا  ابلنســـــــــــــــبة لتنفيذ اإل ار  يعيد أتكيد - 7 
، ويدعو مجيع اجلهات الشـــــــــريكة يف 2021-2018االســـــــــرتاتي ي لربانمج متطوعي األمم املتحدة للفرتة 

 التنمية تىل املسامهة يف الصندوق تذا كانت قادرة عل  ذلك؛

https://undocs.org/ar/A/RES/73/140
https://undocs.org/ar/A/RES/73/140
https://undocs.org/ar/A/RES/73/140
https://undocs.org/ar/A/RES/73/140
https://undocs.org/ar/DP/2019/19
https://undocs.org/ar/DP/2019/19
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أن يبين برانمج متطوعي األمم املتحدة عل  التقدم احملرز يف الســـــــــــــــعي تىل تجياد  يطلا - 8 
طة حلول مبتكرة يف جمال العمل التطوعي لتحســـــــــــــــني تصـــــــــــــــّدي الربانمج للتحدايت اليت تعرتض تنفيذ خ

 .2030التنمية املستدامة لعام 
 2019حزيران/يونيه  7

  
  2019/10 
 التقرير السنول للمديرة التنفي ية لصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو  

 إو اجمللس التنفي ل 
: 2018ابلو ئق اليت يتــدلف منهــا تقرير املــديرة التنفيــذيــة الســـــــــــــــنوي لعــام  حييط علمـا - 1 

DP/FPA/2019/4 (Part I  وPart I/Add.1  وPart II؛) 
ابلتقدم الواعد احملرز يف تنفيذ اخلطة االســـــــــــــــرتاتي ية لصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة  يرحا - 2 

 ؛2021-2018للسكان للفرتة 
 عل  صندوق السكان لن احه يف تعبئة املوارد،  ا يف ذلك زايدة املوارد العادية؛ يثين - 3 
ابجلهود املشــــرتكة بني الوكاالت إلحراز تقدم يف تنفيذ ما جاق يف الفصــــل املشــــرتك  يقر - 4 

ئة بني اخلطط االسرتاتي ية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف وهي
األمم املتحدة للمرأة، وحيث الصـــــندوق عل  مواصـــــلة العمل يف شـــــراكة وايقة مع هذه املنظمات من أجل 

 زايدة تعزيز فعالية النتائج وتنفيذها،  ا يتماش  مع التزامها إبصالت األمم املتحدة.
 2019حزيران/يونيه  7

  
  2019/11 
 تقيي  صندو  ا ـ  املتحدة للسكاو  

 اجمللس التنفي لإو  
ابلتقرير احلان املتعلق  همة التقييم يف صـــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــكان  حييط علما - 1 

 (؛DP/FPA/2019/5) 2019، وبربانمج عمل مكتب التقييم وميزانيته يف عام 2018 لعام
الصـــــــــــــــنــدوق وابلتقــدم الكبري احملرز يف تعزيز مهمــة التقييم،  ابجلهود اليت يبــذهلــا يرحـا - 2 

املســـامهة بنشـــاط يف جهود التقييم عل  نطاق منظومة األمم املتحدة، ويف تعزيز تنمية القدرات الو نية  ويف
 يف جمال التقييم؛

اال اه الواعد حاليا لالســـــــــــــتثمار يف التقييم، ولكنه يشـــــــــــــ ع عل  تحراز تقدم  يالحظ - 3 
يف املائة من جمموع النفقات الربانجمية حبلول  1.4يصــــــــــل هذا االســــــــــتثمار تىل نســــــــــبة ال تقل عن أســــــــــرع ل

 ، عل  النحو امللتزم به يف سياسة التقييم؛2021 عام
ببدق مكتب التقييم يف وضـــــــــع اســـــــــرتاتي ية لتعزيز اســـــــــتخدام التقييم من خالل  يرحا - 4 

عل  وضـــــع الصـــــيغة النهائية الســـــرتاتي ية اســـــتخدام االتصـــــاالت وتدارة املعار ، ويشـــــ ع مكتب التقييم 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/5
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/5
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املقــدم تىل  2019، واإلفــادة عن تنفيــذهــا يف التقرير الســـــــــــــــنوي عن التقييم لعــام 2019التقييم يف عــام 
 التنفيذي؛ اجمللس

عل  الدور الذي تؤديه مهمة التقييم يف صـــــــندوق الســـــــكان، ويشـــــــدد  يؤكد ـن جديد - 5 
قلة عالية اجلودة يف ســــياق اخلطة االســــرتاتي ية لصــــندوق الســــكان للفرتة عل  أمهية وجود أدلة تقييم مســــت

ستدامة لعام 2018-2021
ُ
 .2030، وتسهام ذلك يف تنفيذ خطة التنمية امل

 2019حزيران/يونيه  7
  

  2019/12 
 التقرير السنول للمديرة التنفي ية ملكتا ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع  

 التنفي لإو اجمللس  
 ســــــامهات مكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــاريع يف النتائج التشــــــغيلية لكل  يعرتف - 1 

من خالل تقدو خدمات الدعم اإلداري  2018من احلكومات واألمم املتحدة والشــركاق اآلخرين يف عام 
ـــذيـــة ألغراض  بكفـــاقة، وتوفري اخلربات التقنيـــة املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــــة الفعـــالـــة، وتوســـــــــــــــيع نطـــاق القـــدرة التنفي

 املستدامة؛ التنمية
 ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االسرتاتي ية ملكتب خدمات املشاريع للفرتة يرحا - 2 
2018-2021 (DP/OPS/2017/5؛) 

دم احملرز ابلتقرير الســـــــــــنوي عن توصـــــــــــيات وحدة التفتيل املشـــــــــــرتكة وابلتق حييط علما - 3 
 تنفيذ التوصيات املتصلة ابملكتب؛ يف

ابلتقدم احملرز يف بدق أنشــطة االســتثمار ذات األار االجتماعي يف اجملاالت  حييط علما - 4 
 املكّلف هبا املكتب؛

بقرار األمني العام تنشاق جملس لشؤون العمالق حيل تل الل نة االستشارية  حييط علما - 5 
ات داخلية واســـتعراض أجرته وحدة التفتيل املشـــرتكة، ويالحد أن مهام جملس للســـياســـات، عمال  شـــاور 

 شؤون العمالق هي مهام استشارية وليست بديال أو تكرارا ألي مهام تدارية يقوم هبا اجمللس التنفيذي.
 2019حزيران/يونيه  7
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  2019/13 
ـ  ا ـ  املتحدة    اإلمنائي وصـندو  ا ـ  املتحدة للسكاو تقارير ـكاتا ا خالقيات التابعة لـم

كتا ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع  ـو
 إو اجمللس التنفي ل 
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــندو    فيما يتعلق بتقارير ـكاتا ا خالقيات التابعة لـم

كتا ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع:  ا ـ  املتحدة للسكاو ـو
بتقارير مكاتب األخالقيات التابعة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق  يرحا - 1 

 DP/FPA/2019/7و  DP/2019/20األمم املتحدة للســـــــــــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــاريع )
(، ويشــــــــــــ ع تدارهتا عل  مواصــــــــــــلة غر  وحتســــــــــــني اقافة األخالقيات يف املنظمات DP/OPS/2019/3 و

 الثال ،  ا يشمل سياسات قوية حلماية املبلغني عن املخالفات؛
املشــــاريع عل  أن تدارة الربانمج اإلمنائي وصــــندوق الســــكان ومكتب خدمات  يشـــ ع - 2 

تقوم، يف ت ار تبالغها عن االســــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــيني والتحرص اجلنســــــي،  واصــــــلة تعزيز الشــــــفافية 
بشــــــــــــــــدن الطريقــة اليت تكفــل هبــا اإلجراقات املنفــذة اتبــاع جج يركز عل  الضـــــــــــــــحــااي، وكيف تكون هــذه 

 تحدة؛اإلجراقات متسقة مع اجلهود املبذولة عل  نطاق منظومة األمم امل
ـــابع لربانمج األمم املتحـــدة  حييط علمـــا - 3  ابلتقـــدم الـــذي أحرزه مكتـــب األخالقيـــات الت

 اإلمنائي يف تعزيز اقافة األخالقيات يف الربانمج اإلمنائي؛
ابلتقدم املســتمر يف عمل مكتب األخالقيات التابع لصــندوق الســكان ويشــ ع  يرحا - 4 

 ملومفني يف مكتب األخالقيات؛اإلدارة عل  النظر يف  لبه زايدة مالك ا
 ابلتقدم املستمر يف عمل مكتب األخالقيات التابع ملكتب خدمات املشاريع؛ يرحا - 5 
ـ    وفيما يتعلق ابالســــــــتعراض املســــــــتقل للســــــــياســــــــات واإلجراءات املتبعة يف كل ـن الـم

كتا خدـات املشــــــاريع فيما يتعلق مبكافحة االســــــت الل واالنت اك  اإلمنائي وصــــــندو  الســــــكاو ـو
 اجلنسيني والتحرش اجلنسي، ورد اإلدارة املشرتك عليه:

ابالستعراض املستقل للسياسات واإلجراقات املتبعة يف كل من  حييط علما ـع التقدير - 6 
الربانمج اإلمنائي وصـــندوق الســـكان ومكتب خدمات املشـــاريع للتصـــدي لالســـتغالل واالنتهاك اجلنســـيني 

( ويرحــــــــب برد اإلدارة املشـــــــــــــــرتك للمنظمــــــــات الثال  DP/FPA/OPS/2019/1والتحرص اجلنســـــــــــــــي )
(DP/FPA/OPS/2019/2 ؛ ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي/صـــــــــندوق الســـــــــكان/مكتب خدمات املشـــــــــاريع)

لومات، يف ت ار التقارير احلالية، عن اجلديد يف تنفيذ اإلجراقات الواردة يف االســــتعراض املســــتقل تقدو مع
 ؛2020ورد اإلدارة يف الدورة السنوية لعام 

االلتزام املشــــدد املســــتمر بعدم التســــامش مطلقاً مع التحرص اجلنســــي واالســــتغالل  يؤيد - 7 
 اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع؛واالنتهاك اجلنسيني من جانب راساق الربانمج 

https://undocs.org/ar/DP/2019/20
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/7
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2019/3
https://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS/2019/1
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https://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS/2019/2
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ابلتقدم احملرز ح  اآلن، وحيث تدارة الربانمج اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق الســـــــــــــــكان  يرحا - 8 
ومكتب خدمات املشـــاريع عل  ضـــمان مواصـــلة الرتكيز عل  مجيع املســـائل املتصـــلة  نع التحرص اجلنســـي 

 واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف املستقبل وابلتصدي لذلك،  ا يشمل التحقيق فيه.
 2019حزيران/يونيه  7

  
  2019/14 
كتا ا ـ  املتحدة    ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــندو  ا ـ  املتحدة للســـــــــــكاو ـو تقارير بـر

 خلدـات املشاريع عن املراجعة الداخلية للحساابت والتحقيقات وردود اإلدارة
 إو اجمللس التنفي ل 
ابلتقــدم الــذي أحرزه برانمج األمم املتحــدة اإلمنــائي وصـــــــــــــــنــدوق األمم املتحــدة  يرحا - 1 

للســــــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــاريع يف معاجلة مســــــائل اإلدارة املتعلقة  راجعة احلســــــاابت 
 ؛2018عام  يف

بعُد املتبقية ابجلهود املبذولة لتنفيذ توصــــيات املراجعة اليت مل يُبت فيها  ينوه ـع التقدير - 2 
 من تقارير سابقة؛

تدارة الربانمج اإلمنائي وصــــندوق الســــكان ومكتب خدمات املشــــاريع عل  أن  يشـــ ع - 3 
تقوم، يف ت ار تبالغها عن االســــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــيني والتحرص اجلنســــــي،  واصــــــلة تعزيز الشــــــفافية 

ركز عل  الضـــــــــــــــحــااي، وكيف تكون هــذه بشــــــــــــــــدن الطريقــة اليت تكفــل هبــا اإلجراقات املنفــذة اتبــاع جج ي
 اإلجراقات متسقة مع اجلهود املبذولة عل  نطاق منظومة األمم املتحدة؛

ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي:   وفيما يتعلق بـم
ابلتقرير السنوي ملكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات عن أنشطة املراجعة  حييط علما   - 4 

( و رفقاته، وبرد اإلدارة عليه؛ وحييط DP/2019/23) 2018عام  الداخلية للحســـــــــــــــاابت والتحقيقات يف
 علماً ابلتقرير السنوي لل نة االستشارية ملراجعة احلساابت والتقييم؛

مرض جزئيا/تلزم ”تىل “ مرض”أن رأي املراجعة العام قد تغري من  يالحظ ـع القلق - 5 
، ويعري عن تقديره ألن تدارة الربانمج اإلمنائي تنظر يف هذه املســـــدلة يفدية يف ردها؛ “بعض التحســـــينات

وحيث اإلدارة العليا للربانمج اإلمنائي عل  ممارسة رقابة أكرب عل  املكاتب اليت حصلت يف املاضي القريب 
يف تصـــــــــــــــنيفات املراجعة، وعل  املكاتب املعرضـــــــــــــــة ملخا ر عالية، عل  النحو “ غري مرض”  تقدير عل

حدده مكتب مراجعة احلســــــــــاابت والتحقيقات، واختاذ تجراقات تصــــــــــحيحية ووقائية ملعاجلة موا ن  الذي
 الضعف ،نواعها؛

هي عدم كفاية  أن أكثر مســـــــائل املراجعة تكرارا يف املكاتب القطرية يالحظ ـع القلق - 6 
رصد املشاريع وتقييمها، والتدخري يف تقفال املشاريع املن زة يف نظام أ لس، وعدم كفاية الضوابط يف تدارة 
املشــرتايت مثل عدم القيام بعمليات شــراق تنافســية أو عدم وجود اســتعراضــات للعقود، وعدم كفاية الرقابة 

ئية للمرشــــــحني عل  النحو الصــــــحيش، ووجود موا ن عل  تعيني املومفني لضــــــمان التصــــــفية األولية والنها

https://undocs.org/ar/DP/2019/23
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ضـــــعف يف اإلدارة املالية، وموا ن ضـــــعف يف تدارة األصـــــول؛ ويشـــــ ع تدارة الربانمج اإلمنائي عل  معاجلة 
 هذه املسائل املتكررة؛

ارتفاع جممل معدل تنفيذ توصـــــــــــــيات مكتب مراجعة احلســـــــــــــاابت  يالحظ ـع التقدير - 7 
، حبيث أضـــــحت التوصـــــيات اليت مل تنفذ ابلكامل عل  مدع 2018عام  والتحقيقات، الذي حتســـــن منذ

 شهراً أو أكثر ال تزيد عن أربع توصيات؛ 18
التحســــــــــــــينات اليت أدخلت عل  تطبيق النهج املنســــــــــــــق يف التحويالت  يالحظ ك لك - 8 

 للشركاق املنفذين؛النقدية ويش ع الربانمج اإلمنائي عل  مواصلة جهوده لتعزيز الومائف الرقابية واإلدارية 
لتقدو الربانمج اإلمنائي معلومات عن اخلســـــــــــــــائر املالية النامجة عن  يعرب عن تقديره - 9 

، عل  قو ما  لبه اجمللس، ويشـــ ع 2018و  2013الغل وحتســـينه معدل اســـرتداد اخلســـائر بني عامي 
ني معدالته، ومواصـــلة تقدو تدارة الربانمج اإلمنائي عل  مواصـــلة حتســـني جهودها الســـرتداد اخلســـائر وحتســـ

 التقارير تىل اجمللس سنواي؛
تىل الربانمج اإلمنائي أن يواصـــــــــــــــل العمل عل  قو وقائي وتصـــــــــــــــحيحي لتنفيذ  يطلا - 10 

 توصيات مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات ومعاجلة املسائل اليت يثريها؛
تحقيقات، تشـــــــــــــــري أن أكثر الشـــــــــــــــكاوع شـــــــــــــــيوعا، فيما يتعلق ابل يالحظ ـع القلق - 11 

 الفات مالية،  ا يف ذلك االحتيال يف املشـــرتايت، وتبداق بياانت عل  غري الواقع أو احلقيقة، والغل  تىل
يف االستحقاقات، والسرقة واالختال ، وارتفاع عدد الشكاوع املقدمة من بيئات عالية املخا ر، ويش ع 

   سبيل األولوية العليا؛تدارة الربانمج اإلمنائي عل  معاجلة هذه املسائل عل
 عن أتييده املتواصل لتعزيز مهام املراجعة والتحقيق الداخلية يف الربانمج اإلمنائي؛ يعرب - 12 
 وفيما يتعلق بصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو: 
بتقرير مكتب خدمات مراجعة احلســــــــاابت والتحقيق عن أنشــــــــطة املراجعة  حييط علما - 13 

(، والرأي املتعلق DP/FPA/2019/6) 2018الداخلية والتحقيق لصــــندوق األمم املتحدة للســــكان يف عام 
الرقابة، الصــــــــــــادر اســــــــــــتنادا تىل نطاق األعمال بكفاية وفعالية ت ار الصــــــــــــندوق للحوكمة وتدارة املخا ر و 

(، والتقرير الســـــــــــــــنوي لل نــــــة االســـــــــــــــتشــــــــــــــــــــاريــــــة الرقــــــابيــــــة DP/FPA/2019/6/Add.1املضـــــــــــــــطلع هبــــــا )
(DP/FPA/2019/6/Add.2،) ( ورد اإلدارةDP/FPA/2019/CRP.6عليه وردها عل  هذا التقرير؛ ) 

ابلتوصـــــــــــــــيات املتكررة املتعلقة بعدم كفاية الضـــــــــــــــوابط الرقابية وعدم كفاية  حييط علما   - 14 
التوجيه للمكاتب القطرية، فضـــال عن عمليات الشـــراق، ويرحب ابإلجراقات اليت اختذها الصـــندوق ملعاجلة 

 هذا األمر؛
عن أتييده املســــــــــــتمر لتعزيز مهام املراجعة والتحقيق يف صــــــــــــندوق األمم املتحدة  يعرب - 15 

للسكان، وحيث اإلدارة عل  توفري املوارد الكافية ملكتب خدمات مراجعة احلساابت والتحقيق لالضطالع 
 بواليته ابلكامل مع االعرتا  ،مهية مهام املراجعة والتحقيق يف أنشطة املنظمة؛

 شاركة مكتب خدمات مراجعة احلساابت والتحقيق يف أنشطة املراجعة والتحقيق  ينوه - 16 
 املشرتكة، ويؤيد هذه املشاركة؛
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 وفيما يتعلق مبكتا ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع: 
ابلتقرير الســـــــــــــــنوي لفريق املراجعة الداخلية للحســـــــــــــــاابت والتحقيقات عن  حييط علما   - 17 

( و رفقــاتــه، ورد اإلدارة عليــه؛ DP/OPS/2019/4) 2018التحقيق يف عــام أنشـــــــــــــــطــة املراجعــة الــداخليــة و 
)وفقا ألحكام قرار اجمللس التنفيذي  2018وحييط علما ابلتقرير السنوي لل نة االستشارية للمراجعة لعام 

 (؛2008/37
وصيات املراجعة اجلديدة، وكذلك ابلتقدم احملرز يف تنفيذ ابالخنفاض الكبري يف ت يرحا - 18 

 توصيات املراجعة؛
ابلتحســــــــــــن الذي  رأ، حســــــــــــبما أُعري عنه يف رأي املراجعة العام، عل  مدع  يرحا - 19 

كفاية وفعالية ت ار احلوكمة وتدارة املخا ر والرقابة يف مكتب خدمات املشــاريع، وذلك اســتنادا تىل نطاق 
 (؛2015/13ع به يف هذا الشدن )وفقا لقرار اجمللس التنفيذي العمل املضطل

اباللتزام الـــذي أبـــداه فريق املراجعـــة الـــداخليـــة للحســـــــــــــــــاابت والتحقيقــات  حييط علمــا   - 20 
م التكنولوجيا وغريها من الســــــــعي تىل حتقيق أفضــــــــل املمارســــــــات فيما يتعلق بكفاقة وفعالية واســــــــتخدا يف

 املبتكرة؛ الُنهج
  يثاق املراجعة الداخلية للحساابت والتحقيقات. حييط علما   - 21 

 2019حزيران/يونيه  7
  

  2019/15 
بشمو  2018أاير/ـايو  31املؤرخ  72/279ـعلوـات ـستكملة عن تنفي  قرار اجلمعية العاـة   

إعادة تنظي  ـنظوـة ا ـ  املتحدة اإلمنائية يف ســـــــيا  االســـــــتعراض الشـــــــاـل ال ل جيرل كل أربع 
 سنوات لسياسة ا نشطة التنفي ية اليت تضطلع هبا ـنظوـة ا ـ  املتحدة ـن أجل التنمية

 إو اجمللس التنفي ل 
ابملعلومات املســـــــــــــــتكملة اليت قدمها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق  يرحا - 1 

 72/279املتحدة للســــكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــاريع عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة  األمم
بشــــــــــدن تعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســــــــــياق االســــــــــتعراض  2018مايو /أاير 31املؤرخ 

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

ل عل  تىل الربانمج اإلمنائي وصـــندوق الســـكان ومكتب خدمات املشـــاريع العم يطلا - 2 
ضـــمان الرتتيب املناســـب لو ئق الربامج القطرية اخلاصـــة بكل كيان لكي يتم تصـــميم كل برانمج ابالعتماد 
مبـاشـــــــــــــــرة عل  ت ار عمـل األمم املتحـدة اجلديد للمســــــــــــــــاعدة اإلمنائيـة )الذي أصـــــــــــــــبش امسه اآلن ت ار 

عه يف صــيغته النهائية ابلتشــاور املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســتدامة(، الذي ســيتم تعداده ووضــ األمم
وابالتفــاق التــامني مع احلكومــات الو نيــة وهو أهم وايقــة ختطيط يف منظومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة عل  
الصــــــــــعيد القطري؛ ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي وصــــــــــندوق الســــــــــكان ومكتب خدمات املشــــــــــاريع تقدو 

 يذي بشدن التعديالت الالزمة؛معلومات مستكملة يف الدورة املقبلة للم لس التنف
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تىل الربانمج اإلمنائي وصــــندوق الســــكان ومكتب خدمات املشــــاريع تقدو جرد  يطلا - 3 
مفصـــــــــــــــل ألصـــــــــــــــول تلك الكياانت وقدراهتا اإلقليمية تىل اجمللس التنفيذي للعلم يف دورته املقبلة، عمال 

ومع مراعاة املناقشـــــــــــــــات اجلارية بشـــــــــــــــدن  ديد النهج اإلقليمي ملنظومة  72/279اجلمعية العامة  بقرار
 املتحدة اإلمنائية؛ األمم

ابملعلومات املســـــتكملة األولية اليت قدمتها الربانمج اإلمنائي وصـــــندوق الســـــكان  يرحا - 4 
اسم األعمال وأماكن العمل؛ ومكتب خدمات املشاريع عن أوجه الكفاقة اليت حتققت، بسبل من بينها تق

ويطلب تىل الرئيس التنفيذي لكل من مكتب خدمات املشــــاريع وصــــندوق الســــكان والربانمج اإلمنائي أن 
يواصل اختاذ اإلجراقات الالزمة لكفالة حتقيق مجيع املكاسب يف الكفاقة املمكن جنيها وتعادة توزيع هذه 

املؤرخ  71/243ا يف ذلك  وجب قرار اجلمعية العامة املكاســـــب عمال ابلوالايت القائمة ذات الصـــــلة،  
بشــــــدن االســــــتعراض الشــــــامل الذي جيري كل أربع ســــــنوات لســــــياســــــة  2016كانون األول/ديســــــمرب   21

بشـــدن تعادة  72/279 األنشـــطة التنفيذية اليت تضـــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية والقرار
تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، وأن أيخذ يف االعتبار أيضــــــــــا التوصــــــــــيات ذات الصــــــــــلة املقّدمة من 

ي وحدة التفتيل املشــــــــرتكة يف تقريرها عن فر  حتســــــــني الكفاقة والفعالية يف تقدو خدمات الدعم اإلدار 
 (؛JIU/REP/2018/5بتعزيز التعاون بني الوكاالت )

ت الع اجمللس التنفيذي، ابنتظام، عل  معلومات مســـــــــــــتكملة عن املكاســـــــــــــب  يطلا - 5 
 الكفاقة وعن تعادة توزيع هذه املكاسب، من خالل  ليات اإلبالغ القائمة؛ يف

تىل الربانمج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع مواصلة دعم  يطلا - 6 
 اجلهود اليت يبذهلا األمني العام من أجل وضع نظام تتبٍُّع يتيش رصد املكاسب يف الكفاقة؛

تــدابري االقتصــــــــــــــــاد يف التكــاليف اليت تعني عل  الربانمج اإلمنــائي أن يتخــذهــا  يالحظ - 7 
ن امليزانية يف ســــــــــــــياق توفري الدعم املان لإلصــــــــــــــالحات، ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي للمحافظة عل  تواز 

يكفل أال تؤار هذه التدابري ســـــــــلبا عل  قدراته عل  توفري الدعم اإلمنائي الكايف تىل البلدان املســـــــــتفيدة  أن
 من الربامج؛
اريع بضعف  سامهة الربانمج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املش يرحا - 8 

ما كانت تسـهم به تلك الكياانت يف التكاليف املشـرتكة للمنسـقني املقيمني، ويدعو املنظمات الثال  تىل 
يف املائة، حســــــب االقتضــــــاق، عل  النحو احملدد يف التوجيهات التشــــــغيلية لتنفيذ  1فرض ضــــــريبة نســــــبتها 

 تحدة للتنسيق اإلمنائي؛( اليت أصدرها مكتب األمم امل2019 ذار/مار   12ضريبة التنسيق )
، ويشـــــــــــــــري تىل أن خيار تون 2018/20و  2018/18و  2018/16بقراراته  ي ّكر - 9 

لة املعنية تدارة عملية حتصــــــــيل ضــــــــريبة التنســــــــيق حيّمل الربانمج اإلمنائي وصــــــــندوق الســــــــكان ومكتب الوكا
خدمات املشــــــــــاريع مهام تدارية تضــــــــــافية ويتطلب تدخال تعديالت عل  العمليات اإلدارية للوكالة املعنية، 

ت عن تلك ويطلب تىل الربانمج اإلمنائي وصــــــــــندوق الســــــــــكان ومكتب خدمات املشــــــــــاريع تقدو معلوما
التعديالت وتفادة اجمللس التنفيذي، عل  وجه الســــــــرعة، ،ي تكاليف معامالت وتكاليف تدارية تضــــــــافية 

 انمجة عن تدارة هذه الضريبة، وذلك ابستخدام  ليات اإلبالغ احلالية؛
تىل أمهية أن يكون التمويل قابال للتنبؤ به وحيث الدول األعضــــــــــاق القادرة عل   يشـــــــري - 10 
ولوية للموارد العادية والتعهدات املتعددة الســـــــــــــــنوات عل  أن تفعل ذلك، ابلنظر تىل أن املزيد من تعطاق أ
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التخفيضـــــــــــــــات يف املوارد العادية يهدد قدرة الربانمج اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق الســـــــــــــــكان عل  حتقيق النتائج 
 االسرتاتي ية املقررة؛

بشــكل خا ، ابلتعاون مع الربانمج اإلمنائي وصــندوق الســكان عل  التشــديد  يشـ ع - 11 
هيئة األمم املتحدة للمرأة واليونيســــــــف، عل  تنفيذ اخلطط االســــــــرتاتي ية لكل منها،  ا يف ذلك الفصــــــــل 
املشــرتك بشــدن الربجمة املشــرتكة، وفقا لوالية كل منها وملزاايه النســبية والتعاونية، وعل  تقدو معلومات أاناق 

ا اســـتعراضـــات منتصـــف املدة للخطط االســـرتاتي ية لكل منها، ، بوســـائل منه2020الدورة الســـنوية لعام 
 عن جماالت وكيفية تسهام اآللية املشرتكة بني صناديق األمم املتحدة وبراجمها يف زايدة الكفاقة والفعالية.

 2019حزيران/يونيه  7
  

  2019/16 
 أساليا عمل اجمللس التنفي ل  

 
 إو اجمللس التنفي ل 
النظـــــام الـــــداخلي للم لس التنفيـــــذي لربانمج األمم املتحـــــدة اإلمنـــــائي  يعيــــد أتكيــــد - 1 

 وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛
ابلســـــــــــرد اخلطي للم موعة األســـــــــــاســـــــــــية للدول األعضـــــــــــاق اليت قادت العملية  يرحا - 2 

افة وجامعة، بغية دراســــــة كفاقة ونوعية االســــــتشــــــارية املشــــــرتكة مع الدول األعضــــــاق، بطريقة مفتوحة وشــــــف
 2019/3دوراهتا احلالية، فضـــــــــــــال عن مهام االجتماع املشـــــــــــــرتك للم الس التنفيذية  شـــــــــــــياً مع القرارين 

 ؛2018/22 و
التقين الذي تقدمه أماانت اجملالس التنفيذية للربانمج اإلمنائي/صـــــــــــــــندوق  ابلدعم يقر - 3 

الســــــــــكان/مكتب خدمات املشــــــــــاريع، واليونيســــــــــف، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرانمج األغذية العاملي 
 اجملموعة األساسية، وحييط علما  رفق السرد اخلطي الذي أعدته األماانت؛ تىل

الرئيســــية للمناقشــــة بشــــدن أســــاليب عمل اجملالس التنفيذية هي  عل  أن املبادئ يشـــدد - 4 
احلفاظ عل  التوجيه والرقابة التنفيذيني للوكاالت؛ و نب االزدواجية مع وميفة اجلزق املتعلق ابألنشــــــــــــــطة 
التنفيـــذيـــة لـــدورة اجمللس االقتصـــــــــــــــــادي واالجتمـــاعي واجملـــالس التنفيـــذيـــة املعنيـــة؛ واحرتام  تلف والايت 

 وكالة وصندوق وبرانمج وكيان؛ وخصائص كل
تىل الربانمج اإلمنائي/صــــــــــــــندوق الســــــــــــــكان/مكتب خدمات املشــــــــــــــاريع القيام،  يطلا - 5 

ابلتعاون مع اليونيســـــــــــــــف وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األغذية العاملي، بتنظيم جلســـــــــــــــات تحا ة/ 
ا يف أوقات مقبولة اجتماعيا مشـــــــــــاورات غري رمسية مشـــــــــــرتكة، ويشـــــــــــ ع بقوة عل  أن يتم حتديد مواعيده

 لتمكني اجمللس التنفيذي لربانمج األغذية العاملي من املشاركة يف االجتماع من روما؛
تىل أمانة اجمللس التنفيذي للربانمج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات  يطلا - 6 

األمم املتحدة للمرأة وبرانمج  املشـــــــــــاريع أن تقوم، ابلتعاون مع أماانت اجملالس التنفيذية لليونيســـــــــــف وهيئة
األغذية العاملي، بتقدو مقرتحات أولية لتحســـني أســـاليب عمل االجتماع املشـــرتك للم الس،  ا يف ذلك 
حتديد أفضــــــل وقت لعقد االجتماع املشــــــرتك للم الس، لكي تنظر فيه الدول األعضــــــاق يف الدورة العادية 
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ملشـــــــــرتك للم الس ليس له ســـــــــلطة اختاذ القرارات وضـــــــــرورة ، مع مراعاة أن االجتماع ا2019الثانية لعام 
 نـــب االزدواجيـــة والتـــداخـــل مع مهـــام اجلزق املتعلق ابألنشـــــــــــــــطـــة التنفيـــذيـــة لـــدورة اجمللس االقتصـــــــــــــــــادي 

 واالجتماعي؛
تىل األمــانــة أن تقرتت بــدائــل  تلفــة لتعــديــل موعــد الــدورة العــاديــة الثــانيــة، مع  يطلــا - 7 

اجلــداول الزمنيــة األخرع، وذلــك لكي ينظر فيهــا اجمللس التنفيــذي يف الــدورة  مراعــاة أنــه ال يتــداخــل مع
 ؛2019العادية الثانية لعام 

عقد اجتماع غري رمسي بصـفة منتظمة، دون أي تكلفة عل  املنظمات، لراساق  يطلا - 8 
هيئة اجملالس التنفيذية للربانمج اإلمنائي/صـــــــــــندوق الســـــــــــكان/مكتب خدمات املشـــــــــــاريع، واليونيســـــــــــف، و 

املتحدة للمرأة، وبرانمج األغذية العاملي، من أجل تعزيز املواقمة بني القضـــــــــــــــااي املشـــــــــــــــرتكة، وزايدة  األمم
التنســـــــــــــــيق بني الوكــاالت والصـــــــــــــــنــاديق والربامج والكيــاانت واجملــالس التنفيــذيــة لكــل منهــا، مع مراعــاة أنـه 

اجملالس التنفيذية املعنية وليس لديهم للنظام الداخلي للم الس التنفيذية، يظل الراســـــاق حتت ســـــلطة  وفقا
 سلطة اختاذ قرارات بشدن أي مسائل جوهرية، وت الع األعضاق عموما عل  نتائج االجتماعات؛

ضــــرورة انتخاي أعضــــاق املكتب يف وقت مبكر لتقليل فرتات عدم وجود راســــاق  يؤكد - 9 
 تىل أدىن حد وتعزيز كفاقة أداق الرائسة واجمللس التنفيذي ككل؛

ضـــــماان لالســـــتمرارية وســـــالســـــة االنتقال بني املكاتب املنتهية واليتها واملكاتب  يوصــــي - 10 
اجلديدة ،ن تنظر اجملموعات اإلقليمية، كلما كان ذلك مناسباً ومتسقاً مع النظام الداخلي ذي الصلة، يف 

مث اكتســـــاي فعالية يف اختاذ التدابري املناســـــبة لكي يتســـــ  ألحد نواي راســـــاق املكاتب تون الرائســـــة ومن 
 هذه الصفة يف السنة التالية؛

تىل ضـــــرورة توخي املرونة يف رائســـــة االجتماعات غري الرمسية للم لس التنفيذي  يشــــري - 11 
 من جانب رئيس املكتب أو أحد نوابه أو األعضاق املنتدبني يف وفودهم؛

التنفيذيني لليونيســف وهيئة تىل األمانة أن تواصــل، ابلتعاون مع أمانيت اجمللســني  يطلا - 12 
األمم املتحدة للمرأة، عقد دورات رمسية متتابعة للم لســـــــــــني التنفيذيني بغية  نب الف وات بني الدورات 

 الرمسية ملختلف اجملالس التنفيذية؛
تىل األمانة أن تقدم مقرتحات عملية لتحســـــــني كفاقة دورات اجمللس التنفيذي،  يطلا - 13 

بنود جدول األعمال ونظر اجمللس فيها بكفاقة، وذلك كي جيري اجمللس التنفيذي  بوســائل منها اســتعراض
 ؛2019مداوالت بشدجا وينظر فيها يف الدورة العادية الثانية لعام 

تىل اجمللس التنفيـــذي أن جيعـــل دوراتـــه تفـــاعليـــة، بـــدعم من األمـــانـــة، مع أتمني  يطلــا - 14 
 الوقت احملدد للبياانت اجلماعية والو نية حسبما يكون مناسبا وضروراي؛

يف ســـــياق تشـــــ يعه املناقشـــــات التفاعلية، أن يتضـــــمن أي شـــــكل من أشـــــكال  يطلا - 15 
من اآلليات القائمة؛التفاعل املعزز مع راساق الوكاالت تجراقات متابع  ة ض 

راساق الوكاالت والصناديق والربامج والكياانت املشاركة يف دورات اجمللس عل   يش ع - 16 
تاتحة النصــــــــو  الكاملة لبياانهتم أو مالحظاهتم االفتتاحية )عروضــــــــهم( عل  اإلنرتنت مســــــــبقا، واإلدالق 
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لبياانت والعروض املقدمة ابإلجياز يف تبراز ببياانت أقصــــــــر يف دورات اجمللس التنفيذي. وينبغي أن تتســــــــم ا
 القضااي الرئيسية، وأن تستند تىل أدلة وأن تكون عملية املنح  لدع تناول التحدايت؛

 بقوة الرئيس عل  تنفاذ احلدود الزمنية احملددة للبياانت؛ يش ع - 17 
مع االحرتام  مشاركة  تلف اجلهات صاحبة املصلحة يف دورات اجمللس التنفيذي يؤكد - 18 

الكامل لأحكام ذات الصــــــــــــــلة من النظام الداخلي واســــــــــــــتنادا تىل موافقة اجمللس التنفيذي، ويشــــــــــــــري تىل 
، ويؤكد من جديد أمهية تيالق االعتبار الواجب للتكافؤ بني اجلنســني يف 2018/22من القرار  11 الفقرة

 عضاق أفرقة املناقشة املشاركني يف اجملالس التنفيذية؛تكوين أ
تىل املكتب أن يقرر وجهة الزايرات امليدانية قبل حدواها بســـــــــــــــنتني، مع تاتحة  يطلا - 19 

املرونة لتغيري البلدان املضـــــــــــــــيفة تذا اقتضـــــــــــــــت الظرو  ذلك، من أجل تاتحة أكرب قدر ممكن من الوقت 
 اد للزايرات؛للبلدان املضيفة والوكاالت لالستعد

تىل املكتب أن يتشـــــــــــــــاور،  ســـــــــــــــاعدة األمانة، مع مكاتب اجملالس التنفيذية  يطلا - 20 
لليونيســـــــــــف وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األغذية العاملي، لتنســـــــــــيق اختيار الزايرات امليدانية واقرتات 

 ؛2020معايري منسقة لكل زايرة ميدانية، لكي يقوم اجمللس بتقييمها يف الدورة العادية األوىل لعام 
تىل أماانت الربانمج اإلمنائي وصـــــــــندوق الســـــــــكان ومكتب خدمات املشـــــــــاريع  يطلا - 21 

تعميم مشاريع القرارات املقرتحة عل  األعضاق عموما قبل كل دورة ،ربعة أسابيع عل  األقل، وفقا لتقدير 
ات، قدر اإلمكان، املكتب، ويكرر تشــ يعه الدول األعضــاق بقوة عل  تقدو تعليقاهتا عل  مشــاريع القرار 

قبل بدق الدورة، بغية بدق مشــاورات موضــوعية بشــدن مشــاريع القرارات يف اليوم األول للمفاوضــات، دون 
 أن يشكل ذلك مانعا لتقدو مقرتحات تضافية خالل املفاوضات؛

تىل األمانة أن تقوم، ابلتعاون مع أماانت اجملالس التنفيذية لليونيســـــــــــــــف وهيئة  يطلا - 22 
ملتحدة للمرأة وبرانمج األغذية العاملي، بتتبع تنفيذ قرارات اجمللس التنفيذي ابســـــــــــــتخدام مصـــــــــــــفوفة األمم ا

 االستخدام املشرتك بصيغتها املرفقة ابلسرد اخلطي للم موعة األساسية؛
تىل األمانة أن توزع تاضــــــــر اجتماعات املكتب عل  أعضــــــــاق اجمللس التنفيذي  يطلا - 23 

 كتب عل  هذه احملاضر؛ومراقبيه م  وافق امل
 لبه أن تقوم أمانة اجمللس التنفيذي للربانمج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب  يكرر - 24 

خدمات املشـاريع بتحديث اجلدول الزمين املشـرتك املنشـور عل  اإلنرتنت جلميع اجتماعات اجمللس بصـورة 
خرع واالجتماعات الرمسية الرئيســــــــــــــية،  نية لت نب التداخل مع اجلداول الزمنية للصـــــــــــــــناديق والربامج األ

 فيها اجلزق املتعلق ابألنشطة التنفيذية لدورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي.  ا
 2019حزيران/يونيه  7

  
  

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
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  2019/17 
 2019استعراض عام للقرارات اليت اخت ها اجمللس التنفي ل يف دورته السنوية لعام   

 
 إو اجمللس التنفي ل 
  ا يلي: 2019تىل أنه قام خالل دورته السنوية لعام يشري  

 1البند   
 املسائل التنظيمية  

 (؛DP/2019/L.2) 2019أقّر جدول األعمال ووافق عل  خطة العمل لدورته العادية األوىل لعام 
 (؛DP/2019/8) 2019األوىل لعام وافق عل  تقرير الدورة العادية 

 ؛2019اعتمد خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام 
 :2019وافـق عل  املوعد التان للدورة املتبقية للم لس التنفيذي يف عام 

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

ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي    اجلزء املتعلق بـم
 2البند   
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي والتقرير السنول    جلسة حتاور ـع ـدير بـر

 بشدن التقرير السنوي ملدير الربانمج اإلمنائي؛ 2019/6اختذ القرار 
 

 3البند   
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمن    ائياملساواة بني اجلنسني يف بـر

 أحـــاط علمـــا ابلتقرير الســـــــــــــــنوي عن تنفيـــذ اســـــــــــــــرتاتي يـــة الربانمج اإلمنـــائي للمســـــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني 
2018-2021 (DP/2019/11؛) 

 
 4البند   
 تقرير التنمية البشرية  

املشــــــــــــــاورات املتعلقة بتقرير التنمية البشــــــــــــــرية أحاط علما ابملعلومات املســــــــــــــتكملة املقدمة من األمانة عن 
 ؛2019 لعام
 

 5البند   
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي واملسائل املتصلة هبا    الماـ  القطرية لـم

 :2014/7وافق عل  الربانمج القطري التان للربانمج اإلمنائي وفقا للقرار 
 (؛DP/DCP/COG/3مجهورية الكونغو )

https://undocs.org/ar/DP/2019/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2019/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2019/8
https://undocs.org/ar/DP/2019/8
https://undocs.org/ar/DP/2019/11
https://undocs.org/ar/DP/2019/11
https://undocs.org/ar/DP/DCP/COG/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/COG/3
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كانون   1ليشــــــــــــيت وتونس من  -أحاط علما ابلتمديد األول ملدة ســــــــــــنة واحدة للربانجمني القطريني لتيمور 
، ابلصـــــــــــــــيغــــــة اليت وافق عليهــــــا مــــــدير الربانمج 2020كــــــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   31الثــــــاين/ينــــــاير تىل 

(DP/2019/12؛) 
كانون   31تىل  2020كانون الثاين/يناير   1وافق عل   ديد الربانمج القطري جلزر القمر ملدة ســـــــنتني من 

 (؛DP/2019/12) 2021األول/ديسمرب 
 

 6البند   
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي    تقيي  بـر

 املتعلق بتقييم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 2019/7اختذ القرار 
 

 7البند   
 صندو  ا ـ  املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

بشدن التقرير املتعلق ابلنتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  2019/8اختذ القرار 
 ؛2018يف عام 

 
 8البند   
 ـتطوعو ا ـ  املتحدة  

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

 اجلزء املتعلق بصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو  
 9 البند  
 التقرير السنول للمديرة التنفي ية لصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو  

 بشدن التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان؛ 2019/10اختذ القرار 
 

 10البند   
 تقيي  صندو  ا ـ  املتحدة للسكاو  

 بشدن تقييم صندوق األمم املتحدة للسكان؛ 2019/11اختذ القرار 
 

 اجلزء املتعلق مبكتا ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع  
 11البند   
 ـكتا ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع  

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

https://undocs.org/ar/DP/2019/12
https://undocs.org/ar/DP/2019/12
https://undocs.org/ar/DP/2019/12
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 اجلزء املشرتك  
 12البند   
ـ  ا ـ  املتحــدة اإلمنــائي، وصـــــــــــنــدو  ا ـ  املتحــدة    تقــارير ـكــاتــا ا خالقيــات التــابعــة لـم

كتا ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع  للسكاو، ـو
ب األخالقيات التابعة للربانمج اإلمنائي وصــــــــندوق الســــــــكان بشــــــــدن تقارير مكات 2019/13اختذ القرار 

 ومكتب خدمات املشاريع؛
 

 13البند   
 ـراجعة احلساابت والرقابة الداخليتاو  

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

 14البند   
ــات ـســـــــــــتكملــة عن تنفيــ  قرار اجلمعيــة العــاـــة    ــة  72/279ـعلـو املتعلق إبعــادة تنظي  ـنظـو

 املتحدة اإلمنائية ا ـ 
 2018أاير/مايو  31املؤرخ  72/279عن اجلديد يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة  2019/15اختذ القرار 

املتعلق إبعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســــــــياق االســــــــتعراض الشــــــــامل الذي جيري كل أربع 
 سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛

 
 15البند   
 أساليا عمل اجمللس التنفي ل  

 املتعلق ،ساليب عمل اجمللس التنفيذي. 2019/16اختذ القرار 
 2019حزيران/يونيه  7

 
  2019/18 
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي    احلوار املنظ  بشمو التمويل لـم

 إو اجمللس التنفي ل 
(، 2018)االســــتعراض الســــنوي للحالة املالية لعام  DP/2019/26ابلو ئق  حييط علما - 1 

(، 2018)املعلومات التفصـــيلية املتعلقة ابالســـتعراض الســـنوي للحالة املالية لعام  DP/2019/26/Add.1 و
)احلوار املنظم بشــدن  ويل نتائج اخلطة االســرتاتي ية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي للفرتة  DP/2019/27 و

 (؛ 2018-2021
تىل أمهية توافر املوارد العادية ابلقدر الكايف وعل  قو ميكن التنبؤ به، فهذا أمر  يشــــــــري - 2 

ألمهية ليتســــــ  للربانمج اإلمنائي توفري احللول اإلمنائية الشــــــاملة واملتكاملة اليت تقتضــــــيها خطة التنمية ابلغ ا
 ؛ 2030 املستدامة لعام

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/DP/2019/26
https://undocs.org/ar/DP/2019/26
https://undocs.org/ar/DP/2019/26/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2019/26/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2019/27
https://undocs.org/ar/DP/2019/27
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،مهيــة تمكــانيــة التنبؤ ابلتمويــل، وحيــث الــدول األعضــــــــــــــــاق عل  تعطــاق األولويــة  يــ كر - 3 
والســـــــــنوات املقبلة، ألن تقلص املوارد  2019 للموارد العادية وتعالانت التربعات املتعددة الســـــــــنوات لعام

 ؛ 2021-2018العادية قد يهدد قدرة الربانمج اإلمنائي عل  حتقيق نتائج اخلطة االسرتاتي ية للفرتة 
،مهية القطاع اخلا  كمصــــدر للخربة ومســــاهم أســــاســــي يف النمو االقتصــــادي  يســـل  - 4 

ســــــــــــتدامة، ويشــــــــــــ ع الربانمج اإلمنائي عل  تعميق والتنمية، وكذلك كشــــــــــــريك يف  ويل أهدا  التنمية امل
شــــــــراكته مع القطاع اخلا ، وفقا الســــــــرتاتي يته املتعلقة ابلقطاع اخلا ، ويطلب تقدو معلومات يف هذا 

 ؛ 2020الصدد يف الدورة العادية األوىل للم لس التنفيذي يف عام 
الدول األعضـــــــــــــــاق عل  أن تقوم، عن  ريق احلوارات املنظجمة بشـــــــــــــــدن التمويل،  حيث - 5 

 واصـــــــلة حوارها مع الربانمج اإلمنائي بشـــــــدن االنتقال من منش موارد  صـــــــصـــــــة األغراض بدرجة كبرية تىل 
و نية  شــــيا مع اتفاق التمويل، ومع األولوايت واخلطط ال ،اإلســــهام يف املوارد العادية أو موارد أخرع مرنة

 للبلدان املستفيدة من الربامج؛ 
تىل الربانمج اإلمنائي أن يســـــــــــــــتخدم التقارير والتقييمات املوجودة كي يدرج يف  يطلا - 6 

التقــارير املقبلــة عن احلوار املنظم املتعلق ابلتمويــل حــالــة التمويــل املقــدم من الربانمج اإلمنــائي تىل متطوعي 
ة للمشـــــــــــــــاريع اإلنتاجية، ومكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني املتحدة، وصـــــــــــــــندوق األمم املتحد األمم

 بلدان اجلنوي، ومكتب الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاق، ونتائج أعماهلا؛ 
تىل الربانمج اإلمنائي أن يقوم، ابالستناد تىل املعلومات القطرية واإلقليمية الواردة  يطلا - 7 

ســـــــــنوي ملدير الربانمج والتقارير األخرع املوجودة ذات الصـــــــــلة، بتضـــــــــمني يف املرفق اإلحصـــــــــائي للتقرير ال
التقارير املقبلة عن احلوار املنظم املتعلق ابلتمويل معلومات مســـتكملة عن اســـتخدام املوارد، وابإلضـــافة تىل 

 دعم ذلك، يطلب تىل الربانمج اإلمنائي تقدو أمثلة نوعية عن الكيفية اليت يؤدي هبا هذا االســـــــــــتخدام تىل
 ملمو  لبلوغ ما هو تدد يف اخلطة االسرتاتي ية من أهدا  ونتائج؛ 

ابخلطوات اليت اختـــذهـــا الربانمج اإلمنـــائي، ابلتعـــاون مع كيـــاانت منظومـــة األمم  يرحــا - 8 
املتحدة اإلمنائية والدول األعضـــــــــاق، ملتابعة تنفيذ التزامات اتفاق التمويل؛ ويشـــــــــ ع الربانمج اإلمنائي عل  

ة احلوار مع مجيع كياانت منظومة األمم املتحدة اإلمنائية والدول األعضــــــــــاق من أجل تحراز التقدم مواصــــــــــل
 بصورة مشرتكة قو الوفاق ابلتزاماهتا املتبادلة واملرتابطة الواردة يف اتفاق التمويل؛ 

تىل الربانمج اإلمنــــائي أن يقوم، يف ت ــــار التقــــارير اليت يقــــدمهــــا عن احلوارات  يطلـــا - 9 
املنظمة بشـــــدن التمويل، بتقدو تقارير ســـــنوية منســـــقة عن تنفيذ التزاماته اخلاصـــــة ومســـــامهته يف االلتزامات 
اجلماعية الواردة يف اتفاق التمويل،  ا يف ذلك تضــــافة اإلجنازات الســــنوية، وأمثلٍة عل  التداري احملد  عل  

ما يتعلق ابإلجنازات غري احملققة بعد، قبل الصعيد القطري وسرد استشرايف حيدد معامل التقدم املستهد  في
للم لس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة  2020الدورة العادية الثانية لعام 

 للسكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛ 
، يطلب تىل الربانمج اإلمنائي أن يواصـــــــــل اســـــــــتعراض 2018/5تىل القرار  وإذ يشـــــــري - 10 

شـــكل وتتوع التقرير عن احلوار املنظم بشـــدن التمويل هبد  مواقمة املوارد،  ا يف ذلك املوارد املخصـــصـــة 
، مع مراعاة 2021-2018للربامج، مع النتائج املتوقعة عل  النحو املبني يف اخلطة االســــــــــــــرتاتي ية للفرتة 

عن املوارد العــاديــة واملوارد األخرع، والثغرات والتوقعــات املــاليــة من حيــث صـــــــــــــــلتهـا  املعلومــات الســـــــــــــــنويــة
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ابألهـدا  والنتــائج التنظيميــة أو الربانجميــة احملـددة وكـذلـك احللول املقرتحـة، وأن يقــدم، قبــل انعقــاد الـدورة 
 ل. ، خيارات بشدن حتسني نوعية احلوارات املنظمة بشدن التموي2020 العادية األوىل لعام
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  2019/19 
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي    سياسة التقيي  املنقحة لـم

 إو اجمللس التنفي ل 
(، اســـــت ابة DP/2019/29ابلتنقيحات اليت أدخلت عل  ســـــياســـــة التقييم ) حييط علما - 1 

( ورد اإلدارة عليه DP/2019/13لالســـــتعراض املســـــتقل لســـــياســـــة التقييم يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )
(DP/2019/14 واليت ُقدمت يف الدورة السنوية لعام ،)؛ 2019 

، بصــــــفته القيم عل  وميفة التقييم، ســــــياســــــة التقييم املنقحة ويطلب،  شــــــيا مع يعتمد - 2 
الســــياســــة، أن يتم التكليف إبجراق اســــتعراض مســــتقل لســــياســــة التقييم كي ينظر فيه اجمللس التنفيذي بعد 

 ؛ 2024أربع سنوات، يف كانون الثاين/يناير 
حتســـــــني نوعية  ،التقييم املنقحةأن يواصـــــــل الربانمج اإلمنائي، يف ت ار ســـــــياســـــــة  يطلا - 3 

ومصـــــــــــــداقية تقييماته الالمركزية عل  الصـــــــــــــعيد القطري، وأن ميكن التوســـــــــــــيُع املقرر لوجود مكتب التقييم 
املســـــــتقل عل  الصـــــــعيد اإلقليمي من ممارســـــــة قدر أكرب من الرقابة املســـــــتقلة عل  هذا العمل،  ا يف ذلك 

 قّيمني الذين يضطلعون ابلتقييمات الالمركزية؛ وضع تدابري تضافية للحفاظ عل  استقاللية امل
عل  أمهية وميفة التقييم يف الربانمج اإلمنائي، ويشــدد عل  قيمة وجود  يؤكد ـن جديد - 4 

، 2021-2018أدلة تقييم مســــــتقلة عالية اجلودة يف ســــــياق اخلطة االســــــرتاتي ية للربانمج اإلمنائي للفرتة 
ستدامة لعام ومسامهة هذه األدلة يف التعلم يف ت

ُ
 ؛ 2030 ار املنظمة ويف تنفيذ خطة التنمية امل

ابملشـــــــاركة املتواصـــــــلة للربانمج اإلمنائي يف العمل اجلاري لوضـــــــع تدابري التقييم عل   يقر - 5 
نطاق املنظومة، ويشــــــــــ ع الربانمج عل  اعتماد أفضــــــــــل املمارســــــــــات يف كل من تدابري التقييم عل  نطاق 

 قة ابلتقييم؛املنظومة وسياسته املتعل
الربانمج اإلمنائي عل  زايدة تعزيز جهوده الرامية تىل اختاذ تدابري لضـــــــــــــــمان الوفاق  حيث - 6 

 اباللتزامات السياساتية، وال سيما فيما يتعلق بنوعية التقييم واالستثمارات يف جمال التقييم. 
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https://undocs.org/ar/DP/2019/29
https://undocs.org/ar/DP/2019/29
https://undocs.org/ar/DP/2019/13
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  2019/20 
 املشاريعـكتا ا ـ  املتحدة خلدـات   

 إو اجمللس التنفي ل 
فيمــا يتعلق بتقــديرات ـيزانيــة ـكتــا ا ـ  املتحــدة خلــدـــات املشــــــــــــاريع لفرتة الســـــــــــنتني  
2020-2021 (DP/OPS/2019/5( وبعد أو نظر يف تقرير املديرة التنفي ية ،)DP/OPS/2019/5 )

 (: DP/OPS/2019/6وتعليقات الل نة االستشارية لشؤوو اإلدارة وامليزانية عليه يف تقريرها )
 عل  اإليرادات الصافية املستهدفة؛  يوافق - 1 
ارية واملوارد املســتهدفة لدعم تطلعات املكتب لفرتة الســنتني فيما يتعلق بنتائ ه اإلد يقر - 2 

 األهدا  اليت ينشد حتقيقها فيما يتعلق ابملسامهات؛ 
ـــدابريه املـــاليـــة وخططـــه للتعـــامـــل مع حـــاالت الطوارئ  يطلـــا - 3  تىل املكتـــب أن يقـــدم ت

اجمللس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي/صــــندوق األمم املتحدة للســــكان/مكتب األمم املتحدة  تىل
، وأن يقدم ســنواي معلومات مســتكملة 2020ات املشــاريع الســتعراضــها خالل الدورة الســنوية لعام خلدم

تىل اجمللس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي/صــــندوق األمم املتحدة للســــكان/مكتب األمم املتحدة 
ي، وفقا للنظام املان خلدمات املشـــاريع عن خططه املتعلقة بكيفية اســـتخدام الفائض يف احتيا يه التشـــغيل

 والقواعد املالية للمكتب؛ 
املكتب عل  النظر يف تدخال بنود ميزانية منفصــــــــــــلة ومنفردة خاصــــــــــــة بومائف الرقابة  يشـــــــــ ع - 4

 والضمان يف املؤسسة مثل وميفة املراجعة الداخلية للحساابت ومكتب األخالقيات؛ 
 2018 ـ  املتحدة لعام وفيما يتعلق ابلتقرير اإلحصــــــــــــائي الســـــــــــنول عن ـشـــــــــــرتايت ا 

(DP/OPS/2019/7:) 
 2018ابلتقرير اإلحصــــــــــائي الســــــــــنوي عن مشــــــــــرتايت األمم املتحدة لعام  حييط علما - 5 

(DP/OPS/2019/7 ويشـــــــــــــــري تىل قرار اجمللس التنفيـــــذي لربانمج األمم املتحـــــدة اإلمنـــــائي/صـــــــــــــــنـــــدوق ،)
 ؛ 2018/20املتحدة للسكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  األمم

 ابلبياانت والتحليالت الواردة يف التقرير؛  يرحا - 6 
ابخلطوات اليت اختـــذهـــا املكتـــب، ابلتعـــاون مع كيـــاانت منظومـــة األمم املتحـــدة  يرحــا - 7 

اإلمنائية والدول األعضــــاق، ملتابعة تنفيذ التزامات اتفاق التمويل؛ ويشــــ ع املكتب عل  مواصــــلة احلوار مع 
مشـــــرتكة قو  مجيع كياانت منظومة األمم املتحدة اإلمنائية والدول األعضـــــاق من أجل تحراز التقدم بصـــــورة

 الوفاق ابلتزاماهتا املتبادلة واملرتابطة الواردة يف اتفاق التمويل؛ 
تىل املكتب تقدو تقارير ســــــنوية منســــــقة عن تنفيذ التزاماته اخلاصــــــة ومســــــامهته  يطلا - 8 

التداري  االلتزامات اجلماعية الواردة يف اتفاق التمويل،  ا يف ذلك تضافة اإلجنازات السنوية، وأمثلٍة عل  يف
احملد  عل  الصـــــــــعيد القطري وســـــــــرٍد اســـــــــتشـــــــــرايف حيدد معامل التقدم املســـــــــتهد  فيما يتعلق ابإلجنازات 

للم لس التنفيـــذي لربانمج األمم املتحـــدة  2020احملققـــة بعـــد، قبـــل الـــدورة العـــاديـــة الثـــانيـــة لعـــام  غري
 اريع.اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة للسكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املش
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  2019/21 
 االستعراض املشرتك لتعاريف التكاليف احلالية وتصنيفات ا نشطة والتكاليف املرتبطة هبا  

 إو اجمللس التنفي ل 
ابلتحليـــل الوارد يف االســـــــــــــــتعراض املشـــــــــــــــرتك لتعـــاريف التكـــاليف احلـــاليـــة  حييط علمــا - 1 

 (؛ DP/FPA-ICEF-UNW/2019/1وتصنيفات األنشطة والتكاليف املرتبطة هبا )
املتعلق ابالســــــــــــــتعراض  71/243من القرار  35والفقرة  2018/21قراره  يعيد أتكيد - 2 

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

، املتعلقتني بزايدة املواقمة، كما تردان يف االســــــتعراض املشــــــرتك 2و  1التوصــــــيتني  يؤيد - 3 
، ويطلــب تىل برانمج 2022لتطبيقهمــا الفعلي يف امليزانيــات املتكــاملــة للكيــاانت املعنيــة، ابتــداق من عــام 

األمم املتحدة اإلمنائي، وصـــــــندوق األمم املتحدة للســـــــكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــاريع أن 
املصــطلحات وتنســيق النصـو   تقوم، من خالل العمل مع هيئة األمم املتحدة للمرأة واليونيســف، بتوحيد

يف مقرتحات امليزانية املتكاملة واملعلومات املالية املقدمة يف التقارير الســـــــــــــــنوية، مع التســـــــــــــــليم ،ن فئات 
التكــاليف واجملموعــات الوميفيــة، وتن كــانــت ســـــــــــــــتظهر مجيعهــا، فهي لن تنطبق مجيعهــا عل  كــل منظمـة 

 املنظمات؛  من
ض املشــــرتك، اليت تتضــــمن مقرتحا إبنشــــاق االواردة يف االســــتعر  3ابلتوصــــية  حييط علما - 4 

بنود منفصــــــلة لتصــــــنيف التكاليف يف خطة املوارد املتكاملة، لإلبالغ واحلصــــــول عل  اعتمادات منفصــــــلة 
فيما يتعلق ،نشــــــطة الرقابة والضــــــمان املســــــتقلة، وكذلك املســــــامهات يف اقتســــــام تكاليف نظام املنســــــقني 

إلاتحة  2020، ويرحب بتقدو املزيد من املعلومات عن هذا األمر يف الدورة العادية األوىل لعام املقيمني
 تمكانية تجراق املزيد من التحليل قبل االعتماد املمكن هلذه التوصية. 
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  2019/22 
 أساليا عمل اجمللس التنفي ل  

 إو اجمللس التنفي ل 
التنفيــذيــة لربانمج األمم املتحــدة  اجملــالسشـــــــــــــــرتك الــذي أعــدتــه أمــاانت ابلرد امل يرحـا - 1 

اإلمنائي/صــــندوق األمم املتحدة للســــكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــاريع، ومكتب األمم املتحدة 
 (؛ املتحدة للمرأة مللطفولة )اليونيسف( وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني و كني املرأة )هيئة األم

تىل أمانة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي/صـــندوق األمم املتحدة للســـكان/مكتب  يطلا - 2 
األمم املتحدة خلدمات املشـــــاريع أن تقدم، ابلتعاون مع أمانيت اجمللســـــني التنفيذيني لليونيســـــف وهيئة األمم 

غري الرمسية،  حا ةت اإلاملتحدة للمرأة، تىل اجمللس التنفيذي برانمج عمل ســـــنواي منوذجيا، يشـــــمل جلســـــا
لكل من اخليارات الثالاة املعروضـــــــة يف الرد املشـــــــرتك، مشـــــــفوعا  ا يقابله من الســـــــرود التفســـــــريية املتعلقة 
ابلتغيريات املتوخاة وأتاريها املتوقع عل  رقابة اجمللس وفعاليته وكفاقته، وتفاصـــــــــــيل تضـــــــــــافية عن املســـــــــــائل 

https://undocs.org/ar/DP/FPA-ICEF-UNW/2019/1
https://undocs.org/ar/DP/FPA-ICEF-UNW/2019/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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بشـــكل مشـــرتك، وذلك قصـــد التداول بشـــدجا والنظر فيها  هاهتماماملدرجة اليت هتم مجيع اجملالس وحتظ  اب
 . 2020خالل الدورة العادية األوىل لعام 
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  2019/23 
 2019عام للقرارات اليت اخت ها اجمللس التنفي ل يف دورته العادية الثانية لعام  عرض  

 إو اجمللس التنفي ل 
  ا يلي: 2019تىل أنه قد قام خالل دورته العادية الثانية لعام  يشري 

  
 1 البند  
 التنظيمية املسائل  

 (؛DP/2019/L.3) 2019لعام  جدول األعمال ووافق عل  خطة العمل لدورته العادية الثانية أقرّ 
 (؛ DP/2019/24) 2019عل  تقرير الدورة السنوية لعام  وافق
 . 2020عل  خطة العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعام  وافق
 

ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي املتعل اجلزء    ق بـم
 2 البند  
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي احلوار    املنظ  املتعلق ابلتمويل لـم

 بشدن احلوار املنظجم املتعلق ابلتمويل لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي. 2019/18القرار  اختذ
 

 3 البند  
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي واملسائل املتصلة هبا الماـ     القطرية لـم

 : 2014/7عل  الربامج القطرية التالية وفقا للقرار  وافق
 (؛DP/DCP/SLE/4(؛ وسرياليون )DP/DCP/LBR/3(؛ وليرباي )DP/DCP/AGO/4أنغوال ) :أفريقيا
كانون الثاين/يناير تىل   1ملدغشـــــــــــــــقر ملدة ســـــــــــــــنة واحدة من  علما ابلتمديد األول للربانمج القطري أحاط
 (؛ DP/2019/28/Rev.1، وهو  ديد أقره مدير الربانمج ابلفعل )2020كانون األول/ديسمرب  31
 كـــــانون األول/  31ينـــــاير تىل /كـــــانون الثـــــاين  1عل  التمـــــديـــــد الرابع للربانمج القطري لليمن، من  وافق

 (.DP/2019/28/Rev.1) 2020 ديسمرب
 

 4 البند  
 التقيي   

 بشدن سياسة التقييم املنقحة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي. 2019/19القرار  اختذ
 

https://undocs.org/ar/DP/2019/L.3
https://undocs.org/ar/DP/2019/L.3
https://undocs.org/ar/DP/2019/24
https://undocs.org/ar/DP/2019/24
https://undocs.org/ar/DP/DCP/AGO/4
https://undocs.org/ar/DP/DCP/AGO/4
https://undocs.org/ar/DP/DCP/LBR/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/LBR/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/SLE/4
https://undocs.org/ar/DP/DCP/SLE/4
https://undocs.org/ar/DP/2019/28/Rev.1
https://undocs.org/ar/DP/2019/28/Rev.1
https://undocs.org/ar/DP/2019/28/Rev.1
https://undocs.org/ar/DP/2019/28/Rev.1
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 املتعلق بصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو اجلزء  
 5 البند  
 املنظ  بشمو التمويل لصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو احلوار  

املكتب ترجاق اختاذ قرار يتعلق ابحلوار املنظم بشـــــــــــــــدن التمويل لصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان؛  قرر
 .2020وسي ري النظر يف مشروع القرار مرة أخرع خالل الدورة العادية األوىل لعام 

 
 6 البند  
 القطرية لصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو واملسائل املتصلة هبا الماـ   

 : 2014/7مج القطرية التالية، وفقا للقرار عل  الربا وافق
(، ولـــــــــــــيــــــــــــرباي DP/FPA/CPD/COG/6(، والـــــــــــــكـــــــــــــونـــــــــــــغـــــــــــــو )DP/FPA/CPD/AGO/8) أنـــــــــــــغـــــــــــــوال

(DP/FPA/CPD/LBR/5( واملكسيك ،)DP/FPA/CPD/MEX/7( وسرياليون )DP/FPA/CPD/SLE/7؛) 
علما ابلتمديدات األوىل ملدة ســـــــــنة واحدة للربامج القطرية لكل من البوســـــــــنة واهلرســـــــــك، وتونس،  أحاط

 ليشيت، ومدغشقر؛  -وتيمور 
عل  التمديد األول للربانمج القطري ألفغانســـــتان ملدة ســـــنتني، وعل  التمديد الثاين للربانمج القطري  وافق

انمج القطري لليمن ملــــــــدة ســـــــــــــــنــــــــة واحــــــــدة جلزر القمر ملــــــــدة ســـــــــــــــنتني، وعل  التمــــــــديــــــــد الرابع للرب 
(DP/FPA/2019/9 .) 
 

 املتعلق مبكتا ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع اجلزء  
 7 البند  
 ا ـ  املتحدة خلدـات املشاريع ـكتا  

 ملشاريع؛بشدن مكتب األمم املتحدة خلدمات ا 2019/20القرار  اختذ
 

 املشرتك اجلزء  
 8 البند  
 املالية وشؤوو امليزانية واإلدارة الشؤوو  

بشـــــــــدن االســـــــــتعراض املشـــــــــرتك لتعاريف التكاليف احلالية وتصـــــــــنيفات األنشـــــــــطة  2019/21القرار  اختذ
 والتكاليف املرتبطة هبا؛

علما بتقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان ومكتب األمم املتحدة  أحاط
 (.DP-FPA-OPS/2019/3خلدمات املشاريع عن أنشطة الشراق املشرتكة )

 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/AGO/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/AGO/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/COG/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/COG/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/LBR/5
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/LBR/5
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MEX/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MEX/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SLE/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SLE/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/9
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 9 البند  
ـــابعـــة   ـــاعـــة  ـت ـ  ا ـ  املتحـــدة املشـــــــــــرتك املعين بفريو  نق  املن اجتمـــال جملس تنســـــــــــيق بـر

 البشرية/اإليدز
علما ابلتقرير عن تنفيذ مقررات وتوصــــــــــــيات جملس تنســــــــــــيق برانمج األمم املتحدة املشــــــــــــرتك املعين  أحاط

 - DP/2019/30بفريو  نقص املنــــــاعــــــة البشـــــــــــــــريــــــة/متالزمــــــة نقص املنــــــاعــــــة املكتســــــــــــــــــــب )اإليــــــدز( )

DP/FPA/2019/10.) 
 

 10 البند  
بشــــــــمو إعادة تنظي  ـنظوـة ا ـ   72/279ـســــــــتكملة عن تنفي  قرار اجلمعية العاـة  ـعلوـات  

 املتحدة اإلمنائية
بشـــــــــدن تعادة تنظيم منظومة  72/279علما ابملعلومات املســـــــــتكملة عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة  أحاط

 حدة اإلمنائية.األمم املت
 

 11 البند  
 عمل اجمللس التنفي ل أساليا  

 بشدن أساليب عمل اجمللس التنفيذي. 2019/22القرار  اختذ
 

 12 البند  
 امليدانية الزايرات  

علما ابلتقرير عن الزايرة امليدانية املشرتكة للم الس التنفيذية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي/صندوق  أحاط
األمم املتحدة للســــــــــكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــــــاريع، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة 

-DP/FPA/OPS-ICEF-UNWاألمــم املــتــحــــــــدة لــلــمــرأة وبــرانمــج األغــــــــذيــــــــة الــعــــــــاملــي تىل كــولــومــبــيـــــــا )

WFP/2019/CRP.1.) 
 

 13 البند  
 أخرى ـسائل  

ــــندوق األمم املتحدة  استمع ــــائي وصـ ــــدة اإلمنـ ــــم املتحـ ــــامج األمـ ــــومفي برنـ ــــس مـ ــــيس جملـ تىل بيان أدىل به رئـ
 للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وهيئة األمم املتحدة للمرأة.

 2019أيلول/سبتمرب  6
  

  

https://undocs.org/ar/DP/2019/30
https://undocs.org/ar/DP/2019/30
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/10
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/10
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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https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ـــــس  خـــــطــــــة ـــــمـــــ ـــــل ـــــل ـــــتــــــة ل ـــــعـــــمــــــل املـــــؤق ـــــفـــــيــــــ لال ـــــن ـــــت  ال
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي وصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو  لـم

كتا ا ـ  املتحدة خلدـات  املشاريع ـو
 ، نيويورك(2020شباط/فماير  6-3) 2020العادية ا وىل لعام  الدورة

 املوضوع البند التوقيت اليوم/التاري 
  االثنني،    
 شباط/فماير 3

10:00-13:00 1 
 
 
 
 
 
2 

 املسائل التنظيمية
 تقرار جدول أعمال الدورة وخطة عملها • 
 2019اعتماد تقرير الدورة العادية الثانية لعام  • 
 2020اعتماد خطة العمل السنوية للم لس التنفيذي لعام  • 
 

 اجلزء املشرتك
 توصيات جملس ـراجعي احلساابت

  2018تقرير الربانمج اإلمنائي عن حالة تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلساابت لعام  • 
تقرير صــــــندوق األمم املتحدة للمشــــــاريع اإلنتاجية عن حالة تنفيذ توصــــــيات جملس مراجعي  • 

 2018احلساابت لعام 
تقرير صــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان بشــــــدن متابعة تقرير جملس مراجعي حســــــاابت األمم  • 

 : حالة تنفيذ التوصيات 2018املتحدة لعام 
تقرير مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــــــاريع عن حالة تنفيذ توصـــــــــــــــيات جملس مراجعي  • 

 2018احلساابت لعام 
 15:00-17:30 3 

 
 
 
6 
 
 
 
 
8 

 الشؤوو املالية وشؤوو امليزانية واإلدارة

 التكاليفمقرتت شامل أون مشرتك بشدن سياسة اسرتداد  • 
 

ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي  اجلزء املتعلق بـم

ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي واملسائل املتصلة هبا  الماـ  القطرية لـم

 عرض و ئق الربامج القطرية واملوافقة عليها • 

  ديدات الربامج القطرية • 
 

 اجلزء املتعلق بصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو

 ندو  ا ـ  املتحدة للسكاو واملسائل املتصلة هباالماـ  القطرية لص

 عرض و ئق الربامج القطرية واملوافقة عليها • 

  ديدات الربامج القطرية • 
  الثالاثء،

 شباط/فماير 4
ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي   10:00-13:00  )اتبع(اجلزء املتعلق بـم

 جلسة حتاور مع مدير الربانمج
ـ    15:00-16:30   )اتبع(جلسة حتاور ـع ـدير الـم
 التقيي  5 16:30-17:30 

 التقييم الدينامي لنهج اإلدارة القائمة عل  النتائج يف صندوق األمم املتحدة للسكان • 



 DP/2020/2 

 

36/36 19-15939 

 

 املوضوع البند التوقيت اليوم/التاري 
 شـــــــــباط/ 5ا ربعاء،     

 فماير
 اجلزء املتعلق بصندو  ا ـ  املتحدة للسكاو  10:00-13:00

 التنفيذيةبيان املديرة 
 التقييم 7 15:00-16:00

التقييم الدينامي لنهج اإلدارة القائمة عل  النتائج يف صـــــــــــــــندوق األمم املتحدة  • 
 للسكان

 16:00-17:30  
4 

 )اتبع(اجلزء املشرتك 
 أساليا عمل اجمللس التنفي ل

  اخلميس،
 شباط/فماير 6

 املتحدة خلدـات املشاريعاجلزء املتعلق مبكتا ا ـ    10:00-13:00
 جلسة حتاور مع املديرة التنفيذية ملكتب خدمات املشاريع

 15:00-17:00 9 
 
1 

 ـسائل أخرى
 اختاذ القرارات اليت مل يُبت فيها بعد • 

 املسائل التنظيمية
 2020اعتماد خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام  • 

 


