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                      جلنة الربنامج والتنسيق
                       الدورة احلادية واخلمسون

      ٢٠١١      أبريل  /       نيسان  ٢٨                  الدورة التنظيمية، 
      ٢٠١١      يوليه  /   متوز   ١  -       يونيه  /      حزيران   ٦                 الدورة املوضوعية، 

   *                      من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 
                                       إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

      تركة                       تقارير وحدة التفتيش املش    
  

                        مذكرة من األمانة العامة    
  
                                                                          من اختصاصات جلنة الربنامج والتنـسيق الـواردة يف مرفـق قـرار اجمللـس           ٦              وفقا للفقرة     -   ١

                    التفتــيش املــشتركة        وحــدة                              ، تنظــر اللجنــة يف تقـارير   )  ٦٠- د   (    ٢٠٠٨                       االقتـصادي واالجتمــاعي  
                        تــضطلع هبــا منظومــة                                                                             املتعلقــة بــالربامج االقتــصادية واالجتماعيــة وبــرامج حقــوق اإلنــسان الــيت 

                                                                                                     األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك التقــارير املتــصلة بربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومفوضــية األمــم 
                                                                                                 املتحــدة لــشؤون الالجــئني ومعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث، وتقــدم تقريــرا عنــها إىل 

   .                   اجمللس واجلمعية العامة
                                           مــن النظــام األساســي لوحــدة التفتــيش   ١١             مــن املــادة   )     هـــ (  و   )  د   ( ٤                  ووفقــا للفقــرتني   -   ٢

                                          ُ                                                              املشتركة، عندما يتعلق التقرير مبنظمة واحدة، ُيحال التقرير وتعليقـات الـرئيس التنفيـذي عليـه                
                                                                                                                إىل اجلهة املختـصة يف تلـك املنظمـة، خـالل فتـرة ال تتجـاوز ثالثـة أشـهر مـن اسـتالم التقريـر،                         

                                          وعنــدما يتعلــق التقريــر بــأكثر مــن                                                           تنظــر فيــه اجلهــة املختــصة خــالل االجتمــاع التــايل هلــا؛     كــي
                                                                                                     منظمة، فـإن التقريـر والتعليقـات املـشتركة وأي تعليقـات يبـديها رئـيس أي منظمـة منـها علـى            
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                                                      ُ                                    املسائل اليت ختص املنظمة اليت يرأسها، جيب أن تكون جاهزة لكي ُتقدم إىل اجلهـات املختـصة              
                           ر الوحـدة للنظـر فيـه يف                                                                                يف تلك املنظمات خـالل مـدة ال تتجـاوز سـتة أشـهر مـن اسـتالم تقريـ               

   .                                  االجتماع التايل للجهات املختصة املعنية
                          ها مـن تقـارير لوحـدة          قبلـ                                                                       وتستعرض األمانة العامـة مـا صـدر قبـل الـدورة أو سيـصدر                  -   ٣

                                                                                             التفتيش املشتركة والتعليقات املتصلة هبا اليت يبديها األمني العام وجملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف       
ــم املتحــدة املعــ    ــة األم ــة                                   منظوم ــسيق، حــسب احلال ــد إجــر     .                              ين بالتن ــك، بع    اء                                    وباإلضــافة إىل ذل

                                        أعاله، تود األمانة العامـة إبـالغ         ١                           ألحكام الواردة يف الفقرة                                     مشاورات مع الوحدة، ومبراعاة ا    
                                                                          بأنه ال توجد أي تقـارير ذات صـلة لوحـدة التفتـيش املـشتركة لتقـدميها                             جلنة الربنامج والتنسيق  

                               مـن جـدول األعمـال املؤقـت      ٥                 انظر أيضا البند   (                 ورهتا التنظيمية                                   إىل اللجنة كي تنظر فيها يف د      
     )).E/AC.51/2011/1 (       املشروح 

  


