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   ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام   
 ٢٠١٠يوليه / متوز١٣-٩نيويورك، 

 من جدول األعمال) ب (٣البند 
 األمم املتحـدة مـن أجـل        ابهاألنشطة التنفيذية اليت تضطلع     

 التنفيذيـة لربنـامج   السلمج اتقارير :التعاون اإلمنائي الدويل 
صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،  /األمــم املتحــدة اإلمنــائي

     ظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العامليومن
، )مجهورية مولدوفا(نائب رئيس اجمللس، السيد ألكساندرو كويبا مقدم من  قرار مشروع    

   مشاورات غري رمسيةبناء على
  

 اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم   تغــيري اســم    
 تب األمم املتحدة خلدمات املشاريعاملتحدة للسكان ليشمل مك

  
 : اجمللس االقتصادي واالجتماعي اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايلييوص  

 إن اجلمعية العامة،”    

، ١٩٩٣ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٤٨/١٦٢ إىل قرارهــا  تــشريإذ    
صـندوق األمـم    /منـائي الذي قررت فيه حتويـل هيـئيت اإلدارة لربنـامج األمـم املتحـدة اإل              

 املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة إىل جملسني تنفيذيني،

ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        التنفيـذي ل  لـس   اجمل إىل مقرري     تشري أيضا  وإذ    
 ،٢٠١٠/٧  و٢٠٠٨/٣٥
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، ١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٩ املؤرخ   ٤٨/٥٠١ إىل مقررها     كذلك تشريإذ  و    
بح مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع كيانــا منفــصال الــذي قــررت فيــه أن يــص

 قائما بذاته،

دمات املـشاريع، يف إطـار   األمم املتحدة خل من جديد والية مكتب     تؤكدإذ  و    
اتساق أهداف األمم املتحدة وتعزيزها، بالعمل كمقدم للخـدمات لوكـاالت منظومـة           

 الدوليـة واإلقليميـة، واملنظمـات       األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واملؤسسات املالية     
  غري احلكومية،ظماتاحلكومية الدولية، واحلكومات املاحنة واملستفيدة، واملن

دمات املــشاريع األمــم املتحــدة خلــ دور مكتــب أيــضا  مــن جديــد ؤكــدوإذ ت    
باعتبــاره مــوردا حموريــا ملنظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال إدارة املــشتريات والعقــود         

 األشغال املدنية واهلياكل األساسية املادية، مبا يشمل األنـشطة ذات           وكذلك يف تطوير  
 الصلة لتنمية القدرات،

دمات األمــم املتحــدة خلــ   بإمكانيــة مــا ميكــن أن يقدمــه مكتــب     سلّموإذ تــ    
ملشاريع من مسامهات تزيد من قيمة اخلدمات املتـسمة بالكفـاءة والفعاليـة مـن حيـث              ا

التكلفـــة الـــيت يوفرهـــا إىل الـــشركاء يف التنميـــة، وذلـــك يف جمـــاالت إدارة املـــشاريع،  
 ة،املتقاَسم/واملوارد البشرية، واإلدارة املالية، واخلدمات املشتركة

ــة يف  ترحــب  - ١     ــة املتمثل وجــود جــزء منفــصل ملكتــب    باملمارســة احلالي
األمم املتحدة خلدمات املشاريع خالل دورات اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة            

رغبة الدول األعضاء يف تغـيري      حتيط علما ب  اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان، و     
   املشاريع؛ماتاسم اجمللس التنفيذي ليشمل مكتب األمم املتحدة خلد

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     تغــيريتقــرر  - ٢      اســم اجمللــس التنفيــذي لربن
وصندوق األمم املتحدة للسكان إىل اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             

  ملشاريع؛خلدمات اوصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة 
 يف قرار   مهام اجمللس التنفيذي على النحو املبني     تسري   أن    أيضا تقرر  - ٣    

ــة   ــة العام ــؤرخ ٤٨/١٦٢اجلمعي ــسمرب / كــانون األول٢٠ امل ــى مكتــب  ١٩٩٣دي  عل
  .“ ما يقتضيه اختالف احلالةاألمم املتحدة خلدمات املشاريع، مع مراعا

  


