
    
  ١٤٤/٣٢م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠١٨ ديسمبر /كانون األول ١٨  بعد المائة واألربعون الرابعةالدورة 
  EB144/32  المؤقت من جدول األعمال ١-٧البند 

  
  
  
  

إصالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول،  عمليات
 وتنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

  
  في  إضافية تحديد أولويات االقتراحات الخاصة بإدراج بنود

 مسودة جدول األعمال المؤقت للمجلس التنفيذي
  
  

  تقرير من المدير العام
  
 
أعــده أعضــاء مكتــب يتشــرَّف المــدير العــام بــأن يحيــل إلــى المجلــس التنفيــذي كــي ينظــر فــي التقريــر الــذي  -١

ــر المل ــس (انظـــ ــ ــــتخدام األداة الُمعدَّ المجلـ ــأن اسـ ـــق) بشـــ ـــي حــ ـــيَّن فــ ــو الُمبــ ــ ـــى النحـ ـــات علــ ــد األولويــ ــة لتحديـــ ــ ـــة الُمقَترحـ لــ
، علــى أســاس تجريبــي، عنــد إعــداد جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس الرابعــة ١٤٣/٤م تمــن الوثيقــة  ٢ التــذييل

 .)٢٠١٨( )٦(١٤٣م تواألربعين بعد المائة حسبما طلب المقرر اإلجرائي 
  
 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
المجلــس مــدعو إلــى النظــر فــي تقريــر أعضــاء مكتــب المجلــس الــوارد فــي الملحــق، بمــا فــي ذلــك النظــر فــي  -٢
االقتـــراح بـــأن ُتِعـــد األمانـــة  )٢(وقـــف تطبيـــق األداة الُمعدَّلـــة الُمقتَرحـــة لتحديـــد األولويـــات، االقتـــراح الـــداعي إلـــى  )١(

 عمال الُمقَترحة.نموذجًا ُيسهِّل على أعضاء مكتب المجلس تحليل بنود جدول األ
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  لملحقا
 
  

لة الُمقَترحة لتحديد أولويات االقتراحات ء مكتب المجلس عن األداة الُمعدَّ تقرير أعضا
  الخاصة بإدراج بنود إضافية في جدول األعمال المؤقت للمجلس التنفيذي

  
 

)، مـــن أعضـــاء مكتـــب المجلـــس التنفيـــذي بـــأن ٦(١٤٣م تطلـــب المجلـــس التنفيـــذي، فـــي المقـــرر اإلجرائـــي  -١
ــح فـي التــذييل  الُمعدَّلــةيطبقـوا األداة  ، علــى ١٤٣/٤م تمــن الوثيقــة  ٢الُمقَترحــة لتحديــد األولويـات علــى النحــو الموضَّ

  أساس تجريبي، عند إعداد جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي الرابعة واألربعين بعد المائة.
 
ــة الُمقَترحــة لتحديــد األولويــات وبصــحائف العمــل التــي أعــدتها األمانــة أعضــاء المكتــب بــاألداة الُمعدَّ د وزوِّ  -٢ ل

ــال اســـتخدام األداة الُمعدَّ بغـــرض تيســـير  ــة الُمقَترحـــة لتحديـــد األولويـــات قبـــل االجتمـــاع الـــذي ُأِعـــد فيـــه جـــدول األعمـ لـ
ــين بعـــد المائـــ ــدما ُدعـــي أعضـــاء المكتـــب إلـــى إبـــالغ األمانـــة المؤقـــت لـــدورة المجلـــس التنفيـــذي الرابعـــة واألربعـ ة. وعنـ

، أشــار ٢٠١٨ســبتمبر  أيلــول/ ١٨بالــدرجات التــي منحوهــا لالقتراحــات األربــع عشــرة الــواردة قبــل الموعــد النهــائي فــي 
أعضاء المكتب إلى أنهم واجهوا تحدِّيات في تطبيـق األداة. وأقـر أعضـاء المكتـب بـأن نظـام مـنح الـدرجات قـد يكـون 

لـــة الُمقَترحـــة لتحديـــد األولويـــات ذات فائـــدة هامشـــية وا أنهـــم وجـــدوا أن األداة الُمعدَّ مـــن حيـــث المبـــدأ، لكـــنهم أفـــاد مفيـــداً 
 ويستهلك اسـتخدامها وقتـًا طـويًال. وعـالوة علـى ذلـك، اعتبـر أعضـاء المكتـب أنـه مـن الصـعب تطبيـق نظـام درجـات

  التقييم على عملية ذاتية للتحليل. 
 
مـن في ضوء خبـراتهم، أن يقترحـوا وقـف اسـتخدام األداة. ويـرى أعضـاء المكتـب أن  وقرر أعضاء المكتب، -٣

الطــرق الحكيمــة للُمضــي ُقــُدمًا العــودة إلــى المعــايير التــي ســبق أن أقرهــا المجلــس التنفيــذي إلدراج بنــود إضــافية بــين 
قضـــية مـــن قضـــايا ج االقتراحـــات الـــذي يـــنص علـــى ضـــرورة أن تعـــال) ٢٠٠٧( ١ق١٢١م تُمقَترحـــة بموجـــب القـــرار 

ة العموميـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي، أو أن تتضـــمن موضـــوعًا جديـــدًا ينـــدرج ضـــمن نطـــاق عمـــل المنظمـــة، أو الصـــح
قضــية تتعلــق بعــبء كبيــر علــى الصــحة العموميــة؛ والعــودة إلــى الممارســة التــي تطــورت فيمــا يتعلــق باســتخدام هــذه 

ــذ ــ ــس التنفي ـــ ــه المجل ـــ ــم ُيوجِّ ـــ ـــا ل ــه، ومـ ــاًء عليـــ ـــايير. وبنـــ ـــس المعـ ــب المجلــ ـــاء مكتـــ ـــر أعضــ ـــوف ينظـ ــك، ســ ــالف ذلـــ ي بخـــ
  المستقبليون في االقتراحات الخاصة بالبنود على أساس الممارسة التي ُأرسيت قبل تجريب أداة تحديد األولويات. 

 
وفي مسعى لتيسير تحليل بنـود جـدول األعمـال المقترحـة علـى أعضـاء المكتـب، قـد يرغـب المجلـس فـي أن  -٤

د نموذجًا يمكن أن يشمل، ضمن جملـة أمـور، أسـئلة حـول الوقـت الـذي تناولـت فيـه األجهـزة يطلب من األمانة أن ُتعِ 
الرئاسـية القضــية فــي وقـت ســابق، أو وجــود عمــل مسـتمر للمنظمــة بشــأن الموضــوع، أو حـول متطلبــات ُمعلَّقــة لتقــديم 

 تقارير.
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