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لجنة البرنامج والتنسيق

الدورة التاسعة والخمسون
الدورة التنظيمية 18 ،نيسان/أبريل 2019
الدورة الموضوعية 28-3 ،حزيران/يونيه 2019
البند ( 3ب) من جدول األعمال
المسائل البرنامجية :التقييم

تقييم برنامج األمم المتحدة للبيئة
تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية
تصويب
 -1الشكل األول
ينبغي أن تكون املالحظة املتعلقة باملصدر كما يلي:
املصدر :قامت بتجميعها شعبة التفتيش والتقييم التابعة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية.

 - 2الجدول 3
يُستعاض عن اجلدول  3باجلدول أدناه.
اجلدول 3
مشاريع برنامج األمم المتحدة للبيئة التي تم تقييمها بدرجة مرجح أو أفضل :للفترة 2017-2014
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السنة

احتمال التأثري
(نسبة مئوية)

االس ـ ـ ــتدامة الئ ـ ـ ــاملة لنتا املئ ـ ـ ــرو
(نسبة مئوية)
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السنة

احتمال التأثري
(نسبة مئوية)

االس ـ ـ ــتدامة الئ ـ ـ ــاملة لنتا املئ ـ ـ ــرو
(نسبة مئوية)

2015
2014

)28 = ( 36
)17 = ( 65

)25 = ( 32
)19 = ( 37

املصدر :مكتــب التقييم التــابم لانــام األمم املتحــدة للبيئــة ،التقرير التجميعي عن التقييم (للفرتة ،)2017-2014
نيسان/أبريل ( 2018الئكالن  23و .)26
املختصرات = :عدد املئاريم.

 – 3الشكل الثامن
يُستعاض عن الئكل الثامن بالئكل أدناه.
الئكل الثامن
تقييمات الموظفين لرؤية برنامج األمم المتحدة للبيئة وأولوياته المتغيرة
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توجـد رؤيـة مئ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكـة ح برنـام األمم املتحــدة للبيئــة حول كيفيــة قي األهـدا
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= عدد املستجيبني.

 - 4الفقرة  ،40الجملة الثالثة
يستعاض عن ”اجلدول  “1مبا يلي” :الئكل اخلامس“
 - ٥الفقرة  ،48الجملة األولى
يستعاض عن ”اجلدول  “2مبا يلي” :الئكل األول“
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 - ٦الجدول ٦
ينبغي أن تكون املالحظة املتعلقة باملختصرات كما يلي:
املختصرات:

= عدد املئاريم.

 - 7الجدول 8
ينبغي أن تكون املالحظة املتعلقة باملختصرات كما يلي:
املختصرات:

= عدد املئاريم.

 - 8الفقرة 72
يسـ ـ ـ ــتعاض عن ”شـ ـ ـ ــعبة التحقيقات الداخلية التابعة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية“ مبا يلي” :شـ ـ ـ ــعبة
التفتيش والتقييم التابعة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية“
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