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    ٢٠١٣/١  
التقرير الـشفوي ملـديرة الربنـامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                

  للمساواة بني اجلنسني
  

  ،ن اجمللس التنفيذيإ      
 بــالتقرير الــشفوي عــن تنفيــذ اســتراتيجية برنــامج األمــم املتحــدة  حيــيط علمــا  - ١  

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني، 
ــسني يف حتقيــق النمــو االقتــصادي املــستدام       يــسلّم  - ٢    بأمهيــة املــساواة بــني اجلن

امة، على النحو الـوارد يف قـرار اجلمعيـة         الفقر، والتنمية املستد  القضاء على   والشامل للجميع، و  
 بشأن االستعراض الشامل الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات لـسياسة األنـشطة                  ٦٧/٢٢٦العامة  

  التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛ 
 بـــاجلهود الـــيت بـــذهلا الربنـــامج اإلمنـــائي لتحقيـــق نتـــائج إمنائيـــة  علمـــا حيـــيط  - ٣  
  ؛ ٢٠١٢ة ملموسة على صعيد املساواة بني اجلنسني يف عام ومؤّسسي
يف إدمـاج األبعـاد اجلنـسانية       اإلمنائي  ربنامج  ال بالتقدم الذي أحرزه     علما حييط  - ٤  

ــة   ــامج     بــصورة منهجي ــذي، ويــشجع الربن ــة املقدمــة إىل اجمللــس التنفي ــربامج القطري ــائق ال يف وث
  مواصلة ذلك؛ اإلمنائي على

يتناسـب مـع أمهيـة       اإلمنائي على ختصيص مـستوى مـن اإلنفـاق            الربنامج حيث  - ٥  
ــه إىل الربنــامج اإلمنــائي   مــسألة  قدرتــه علــى تعمــيم  تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، ويكــرر طلب

  ؛ عموماًللتغيري التنظيميبراجمه وخطته سياق يف املساواة بني اجلنسني، 
ــاة منظــور ا       - ٦   ــيم مراع ــائي تعم ــامج اإلمن ــب إىل الربن ــسني   يطل ــني اجلن ــساواة ب مل

ــامج اإلمنــائي  يةإعــداد اخلطــة االســتراتيج  يف ــرة  للربن املراعــاة التامــة  ، مــع ٢٠١٧-٢٠١٤للفت
  لنتائج استعراض منتصف املدة لتنفيذ االستراتيجية احلالية للمساواة بني اجلنسني؛ 

ة  إىل الربنامج اإلمنـائي أن يقـدم إىل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه الـسنوي                 يطلب  - ٧  
الـزمين إلعـداد االسـتراتيجية      دول   آخر املستجدات بشأن اخلطـوات املتخـذة واجلـ         ٢٠١٣لعام  

األوىل العاديـة   املقبلة للمساواة بني اجلنسني، ويتطلع إىل تقدمي تلك االستراتيجية خالل الدورة            
  ؛٢٠١٣تقرير عن تنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني يف عام مع ، ٢٠١٤لعام 

 بـشراكة الربنـامج اإلمنـائي مـع هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني                   علما حييط  - ٨  
، وحيــث الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(اجلنــسني ومتكــني املــرأة 
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العمل عن كثب مع هيئة األمم املتحدة للمرأة من أجـل النـهوض باملـساواة بـني اجلنـسني علـى                  
  لية والتآزرية؛العالقات التكاممن أساس 

بالنـسبة للمـوظفني     التزام الربنامج اإلمنائي مبعاجلـة التكـافؤ بـني اجلنـسني             يقدر  - ٩  
ــائي مواصــلة حتــسني التكــافؤ بــني        ــامج اإلمن ــع مــستويات املنظمــة؛ ويطلــب إىل الربن ــى مجي عل

اذ اجلنــسني علــى املــستويات مــن املتوســطة إىل العليــا؛ ويطلــب أيــضا إىل الربنــامج اإلمنــائي اختــ  
خطوات لكفالة متثيل النساء من البلدان املستفيدة من الربامج على مجيـع مـستويات املـوظفني،                
يف املقر وعلى الصعيدين اإلقليمي والقطري، مع مراعاة مبدأ التمثيـل اجلغـرايف العـادل، وذلـك                 

  يف إطار تقرير الربنامج اإلمنائي املقبل عن استراتيجية التكافؤ بني اجلنسني؛
اللجنـة املعنيـة بالتوجيـه والتنفيـذ يف         مـا تقـوم بـه       الربنامج اإلمنائي على     ب يديش  - ١٠  

ــسانية   ــا بــشأن املــساواة    مــن أعمــال هبــدف  جمــال الــشؤون اجلن ــإلدارة العلي التــشجيع القــوي ل
ــني ــة   ب ــسني، ويطلــب إىل اللجن ــدى  اجلن ــديرين  إخــضاع التحلــي باليقظــة ل ــار امل للمــساءلة كب
  ساواة بني اجلنسني؛ج يف جمال املحتقيق نتائ عن

 إىل الربنامج اإلمنـائي أن يـدرج، يف تقـاريره الـسنوية املقبلـة عـن تنفيـذ                   يطلب  - ١١  
اســتراتيجية املــساواة بــني اجلنــسني، اإلجــراءات الــيت اختــذها تنفيــذا خلطــة العمــل علــى نطــاق     

  .واة بني اجلنسني ومتكني املرأةمنظومة األمم املتحدة بشأن املسا
  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/٢  
    )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(تقييم ال    

  تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف احلد من الفقر، ورد اإلدارة؛  )أ(  
املتــأثرة بالرتاعــات لبلــدان إىل االربنــامج اإلمنــائي الــذي يقدمــه دعم الــتقيــيم   )ب(  

  دارةسياق عمليات األمم املتحدة للسالم، ورد اإل يف
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
ــر         ــن الفقـ ــد مـ ــائي يف احلـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــسامهة برنـ ــيم مـ ــق بتقيـ ــا يتعلـ فيمـ

)DP/2013/3( ورد اإلدارة عليه ،)DP/2013/4(:  
 بتقييم مـسامهة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف احلـد مـن الفقـر                   علما حييط  - ١  

  ورد اإلدارة عليه؛
ائج واستنتاجات تقييم مـسامهة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              بنت علما حييط  - ٢  

يف احلد من الفقر، ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يأخذها بعني االعتبـار بالكامـل عنـد إعـداد                   
ــة، وأن يكفــل أن يكــون       ــة املقبل ــة وبرناجمــه العــاملي وبراجمــه اإلقليمي ــه االســتراتيجية املقبل خطت

  تلك العملية؛عناصر الرئيسية لأحد الالفقر القضاء على 
 الربنامج اإلمنائي على تنفيذ توصيات تقرير التقييم عند التخطيط لرباجمـه            حيث  - ٣  

ن ، بـشأ  ٢٠١٦الثانية لعـام    العادية  ومشاريعه، وأن يقدم تقريرا إىل اجمللس التنفيذي، يف دورته          
  اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد؛

لفقـر هـو التحـدي العـاملي األكـرب الـذي يواجـه             جمددا أن القضاء علـى ا      يؤكد  - ٤  
  العامل اليوم؛ 

 بــاجلهود الــيت يبــذهلا الربنــامج اإلمنــائي مــن أجــل معاجلــة التحــديات    يعتــرف  - ٥  
املتعــددة األبعــاد للفقــر بطريقــة مــستدامة عــن طريــق اعتمــاد اســتراتيجيات متكينيــة تــؤثر علــى    

  احملددات االجتماعية للفقر؛
إلمنائي علـى تعزيـز تركيـزه علـى مناصـرة الفقـراء والعمـل مـع                  الربنامج ا  حيث  - ٦  

أصحاب املصلحة املعنيني على الصعيد القطـري، وذلـك لكـي يـسهم بـشكل أفـضل يف حتقيـق                    
األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ويف اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل القـضاء علـى الفقـر، ويف احلـد مـن                        

  التفاوتات املتزايدة؛ 
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نــامج اإلمنــائي أن يــويل األولويــة إلســهاماته يف تنميــة القــدرات  إىل الربيطلــب  - ٧  
  وإسداء املشورة يف جمال السياسات، على أساس مبدأي امللكية الوطنية واالستدامة؛

ــشدِّد  - ٨   ــصعيد       ي ــى ال ــه عل ــائي قدرات ــامج اإلمن ــوي الربن ــة إىل أن يق ــى احلاج  عل
ع، بنــاء علــى طلــب مــن احلكومــات  القطــري، إضــافة إىل حــوافز الــتعلُّم مــن أنــشطته، ويــشجِّ  

إعــداد الــسياسات  املــستفادة ضــمن عمليــة   الوطنيــة وعنــد االقتــضاء، علــى إدراج الــدروس     
  والربامج الوطنية؛

 الربنامج اإلمنائي على وضع أطر واضحة وقويـة للنتـائج تـبني سالسـل               يشجع  - ٩  
ى النــواتج والنتــائج النتــائج الكاملــة الــيت تتحــدد علــى أساســها املنجــزات املتوقعــة علــى مــستو  

  والتأثريات، بغرض التقييم األفضل إلسهام الربنامج اإلمنائي يف احلد من الفقر؛
جهـوده الراميـة إىل حتقيـق تكامـل أكثـر         تعزيـز    الربنـامج اإلمنـائي علـى        يشجع  - ١٠  

فعالية بني جماالت تركيزه املتعلقة باحلد من الفقر على الصعيد القطـري، وإجيـاد شـراكة أقـوى                  
  م احلد من الفقر يف أبعاده كافة؛ منظمات األمم املتحدة، من أجل دعمع

املتـأثرة  لبلـدان  إىل ابرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي   الذي يقدمه   دعم  الفيما يتعلق بتقييم      
، ورد اإلدارة عليــــه )DP/2013/5(ســــياق عمليــــات األمــــم املتحــــدة للــــسالم   يفبالرتاعــــات 

)DP/2013/6:(  
برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي الـــذي يقدمـــه دعم الـــبتقيـــيم  علمـــا حيـــيط  - ١١  

   ورد اإلدارة عليه؛،يف سياق عمليات األمم املتحدة للسالماملتأثرة بالرتاعات لبلدان ا إىل
الربنـامج اإلمنـائي   الـذي يقدمـه   دعم الـ  بنتـائج واسـتنتاجات تقيـيم       علمـا  حييط  - ١٢  

ليــات األمــم املتحــدة للــسالم، وحيــث الربنــامج      يف ســياق عماملتــأثرة بالرتاعــات  لبلــدان ا إىل
تقريـر التقيـيم عنـد التخطـيط لرباجمـه          الواردة يف   توصيات  الاإلمنائي، يف هذا الصدد، على تنفيذ       

  ومشاريعه؛ 
ــذار املبكــر      يرحــب  - ١٣   ــشاء نظــام لإلن ــائي إلن ــامج اإلمن ــذهلا الربن ــيت ب ــاجلهود ال  ب

بأمهيـة تلـك    اعترافـا منـه     الئـم لتحليـل الرتاعـات،       والعمل املبكر، وكذلك لتعزيز االسـتخدام امل      
ــة   ــق اخلطــوات يف كفال ــر حتقي ــا   أث ــامج اإلمن ــداين للربن ــل   أكــرب للوجــود املي ــث العم ــن حي ئي م

  والفعال؛ السريع
للربنـامج اإلمنـائي وللمنظمـات الـشريكة لـه يف جمـال             املقـررة    بـاجلهود    يرّحب  - ١٤  

ــساين   ــل اإلن ــرض وضــع  العم ــشترك  لغ ــف م ــتعري ــر اش لإلنع ــداد املبك ــشتركة  وإع ــة م جمموع
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 املبكــر يف الفتــرات التاليــة اإلنعــاشاملبــادئ التوجيهيــة بــشأن نطــاق وآليــات متويــل أنــشطة  مــن
  مباشرة للرتاعات، مثل النداءات املوحدة؛ 

ــه مــع      حيــث  - ١٥   ــز تعاون ــة تعزي ــه املعلن ــدما يف نيت ــامج اإلمنــائي علــى املــضي ق  الربن
ــر    ــم املتحــدة األخ ــات األم ــشاركةى منظم ــم املتحــدة،     امل ــة لألم ــسالم املتكامل ــات ال  يف عملي

ســــيما إدارة الــــشؤون الــــسياسية يف األمــــم املتحــــدة، وإدارة عمليــــات حفــــظ الــــسالم    وال
املتحدة، وذلك بغية التنسيق، وبوجـه خـاص اإلعـداد األفـضل للفتـرة االنتقاليـة، الـيت                   األمم يف

  تبدأ بتخفيض حجم بعثات حفظ السالم؛
 بوجـــود صـــعوبات يف جـــذب واســـتبقاء موظفـــات يف البلـــدان املتـــأثرة  يقـــر  - ١٦  

بالرتاعات، وحيث الربنامج اإلمنائي على اختاذ إجراءات من أجل حتـسني التـوازن بـني اجلنـسني                 
يف قــوة عملــه يف تلــك الــسياقات ومواصــلة جهــوده الواســعة الراميــة إىل حتــسني قــدرة األفرقــة   

   على حتقيق النتائج؛القطرية
الوضــوح التــام لألهــداف الــيت تتــوخى  الربنــامج اإلمنــائي علــى كفالــة يــشجع  - ١٧  

حتقيقها يف جمـال بنـاء القـدرات الوطنيـة مجيـع الـربامج واملـشاريع املنفـذة علـى الـصعيد الـوطين                        
  .وذلك وفقا الستراتيجية خروج خمططة جيداوبشكل مباشر يف البلدان املتأثرة بالرتاعات، 

    
  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/٣  
اســـتعراض مـــشاركة برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف الـــدعم املباشـــر للميزانيـــة             

  اجلماعي  والتمويل
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
ــيط  - ١   ــاً حيــ ــة علمــ ــامج   DP/2013/7 بالوثيقــ ــشاركة برنــ ــتعراض مــ ــشأن اســ  بــ
  ؛ اجلماعي والتمويلاملتحدة اإلمنائي يف الدعم املباشر للميزانية  األمم

 بأن القيمة املضافة الرئيسية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي تكمـن يف دعـم           يقر  - ٢  
  القدرات الوطنية وإعداد السياسات؛

 على اإلبقاء على التغيريات يف النظام املايل والقواعد املاليـة علـى النحـو               يوافق  - ٣  
غيـة مواصـلة تزويـد     ، ب ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٣ لفترة جتريبية الحقـة،      DP/2008/36الوارد يف الوثيقة    

املكاتب القطرية مبا حتتاجه من مرونة يف بيئة الدعم املباشر للميزانية، ولكي يكتـسب الربنـامج                
اإلمنــائي خــربات خمتلفــة مــن هــذا العمــل، مــع التــسليم بــأن هــذه القواعــد املاليــة والنظــام املــايل  

 املاليـة الـيت جيـري النظـر         خيضعان ملزيد من التنقيح يف سـياق مواءمـة النظـام املـايل والقواعـد               قد
  فيها حاليا يف األمم املتحدة؛

 االضــطالع بعمليــات التقيــيم ومراجعــة احلــسابات املالئمــة لألنــشطة   يطلــب  - ٤  
، بغيـــة تـــوفري ٢٠١٤ إىل ٢٠١٣  و٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨اجلاريـــة خـــالل الفتـــرتني التجـــريبيتني 

اإلمنـائي يف القـدرات الوطنيـة        على إسـهام الربنـامج       ال سيما معلومات عن تأثري تلك األنشطة،      
 النتـائج   تقاسـم وإعداد الـسياسات، ومـن أجـل االسـتفادة مـن اخلـربة املكتـسبة؛ ويطلـب أيـضا                    
  والتوصيات داخل الربنامج اإلمنائي ومع أعضاء جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛

 األوىلالعاديــة   إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يقــدم تقريــرا، قبــل الــدورة      يطلــب  - ٥  
، بشأن هنج الربنـامج اإلمنـائي إزاء إجـراء تقيـيم، قبـل ختـصيص         ٢٠١٥للمجلس التنفيذي لعام    

ــة         ــر للميزانيــ ــدعم املباشــ ــدمي الــ ــصاحبة لتقــ ــاطر املــ ــن املخــ ــل مــ ــاق الكامــ ــوال، للنطــ األمــ
، وبشأن اإلجـراءات املتخـذة مـن أجـل الرصـد املـستمر واالسـتعراض لتلـك           اجلماعي والتمويل

  صيات بشأن النهج األكثر مالءمة إزاء تقييم املخاطر املصاحبة؛املخاطر، مع تقدمي تو
ــب  - ٦   ــة للحــسابات،      يطل ــيم ومراجع ــات تقي ــدمي عملي ــائي تق ــامج اإلمن  إىل الربن

ــذي          ــس التنفي ــا اجملل ــر فيه ــايل، لكــي ينظ ــام امل ــة والنظ ــد املالي إضــافة إىل أي تنقيحــات للقواع
ــه  يف ــة دورت ــام العادي ــشأن اســتمرار مــشاركة   ، لكــي يتخــذ ا ٢٠١٥األوىل لع ــررا ب جمللــس مق

  .اجلماعي والتمويلبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الدعم املباشر للميزانية 
  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/٤  
  ترتيبات الربجمة اخلاصة بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  
  إن اجمللس التنفيذي،      

ستعراض الثاين لترتيبات الربجمـة، للفتـرة     املتعلق باال  ٢٠١٢/١ املقرر   إىل يشري  ‐ ١  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤ املتعلق بترتيبات الربجمة للفترة ٢٠١٢/٢٨، واملقرر ٢٠١٣-٢٠٠٨

ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٤ باملذكرة املتعلقة بترتيبات الربجمة املؤرخة       علماحييط    - ٢  
  ؛٢٠١٣، واليت قدمت بصورة غري رمسية يف الدورة العادية األوىل لعام ٢٠١٣

هدف ختصيص األموال مـن املـوارد األساسـية، الـذي            من   ١البند   على   يوافق  - ٣  
ال تـستند إىل صـيغ حمـددة، وتـدمج فيـه األولويـات واحلـوافز                ختـصيص   يزال يستخدم معايري     ال

التنظيمية لتعزيز قدرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على االستجابة بفعالية الحتياجـات قطريـة              
  متباينة؛

 ١ البنـد  تدابري احلمايـة الراميـة إىل وقايـة املـوارد املخصـصة فيمـا يتعلـق ب                 يؤيد  - ٤  
من هدف ختصيص األموال من املوارد األساسية والدعم الربناجمي املخصص ألنـشطة املنـسقني              

 مليـون   ٧٠٠املقيمني، ومحايتها من أثر االخنفاض احملتمل ملستويات قاعـدة الربجمـة إىل مـا دون                
  دوالر؛ 
ــي   علمــا حيــيط  - ٥   ــم املتحــدة للمــشاريع    باألســاس املنطق إلدراج صــندوق األم

  ترتيبات الربجمة، ويوافق على إدراجه يف هذه الترتيبات؛ اإلنتاجية يف
أن يقـدم اقتراحـا رمسيـا شـامال يف الـدورة      اإلمنائي ربنامج  ال إىل   كذلك يطلب  - ٦  

ترتيبات الربجمة، وبأن يـشتمل هـذا        بإدراج صندوق املشاريع اإلنتاجية يف       ٢٠١٣السنوية لعام   
االقتــراح، يف مجلــة أمــور، آثــار هــذا اإلدراج علــى املــوارد األساســية املتاحــة للربجمــة، وخباصــة   

  ؛إنفاقا سنوياً متكررا جلعله س املنطقيااألس
ربنامج اإلمنـائي   ال مبادئ الوجود االستراتيجي العاملي، ونظرا ألن وجود         يؤيد  - ٧  

 علــى االحتياجــات املتباينــة للبلــدان، ال علــى هنــج مقــاس واحــد يناســب  ينبغــي أن يكــون بنــاء
اجمللـس علـى    يوافـق   ضمان كفاءة وفعالية االستجابة ألولويـات التنميـة الوطنيـة،            لغرض   اجلميع

ربنـامج اإلمنـائي أن يقـدم يف تقريـر رمسـي معلومـات              الهنج متمايز للوجود املادي، ويطلـب إىل        
 للبلدان متوسطة الدخل اليت يزيد فيها نـصيب الفـرد مـن الـدخل               شاملة بشأن تنفيذ هذا النهج    

   دوالر؛٦ ٦٠٠لقومي اإلمجايل على ا



DP/2013/10  
 

13-23640 9 
 

 مواصــلة ترشــيد البنــود ضــمن إطــار ترتيبــات الربجمــة، حــسبما ورد يف    يؤيــد  - ٨  
  :، وعلى النحو التايل٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٤املذكرة املتعلقة بترتيبات الربجمة املؤرخة 

  :ما يتعلق بفئة تصنيف تكاليف أنشطة الربامجيف   )أ(  
 مـن هـدف ختـصيص األمـوال     ٣ و ٢ و ١البنـود   نافذة قطرية تغطـي       ‘١’    

  من املوارد األساسية وبرنامج تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين؛
  نافذة إقليمية تغطي الربامج اإلقليمية؛  ‘٢’    
 يف ذلـك مكتـب الدراسـات    نافذة عامليـة تغطـي الربنـامج العـاملي، مبـا           ‘٣’    

  اإلمنائية، ومكتب تقرير التنمية البشرية؛
  :يف ما يتعلق بفئة تصنيف تكاليف فعالية التنمية  )ب(  
  برنامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛  ‘١’    
  خدمات دعم التنمية؛  ‘٢’    
  برنامج االقتصاديني؛  ‘٣’    
  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛  ‘٤’    
  ات االستشارية يف جمال السياسات؛اخلدم  ‘٥’    
  ؛صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  ‘٦’    
  :تكاليف تنسيق األنشطة اإلمنائية لألمم املتحدةتصنيف يف ما يتعلق بفئة   )ج(  
  تقدمي الدعم للمنسق املقيم؛  ‘١’    
 ربنــامج اإلمنــائي أن يقــدم، قبـــل انعقــاد الــدورة الــسنوية لعـــام      ال إىل طلــب ي  - ٩  
خدمات دعـم   : ، املزيد من املعلومات عن أداء املهام املمولة يف إطار البنود الثابتة التالية            ٢٠١٣

التنمية، وبرنامج االقتصاديني، واخلدمات االستشارية يف جمـال الـسياسات، فـضال عـن مكتـب                
  الدراسات اإلمنائية، وذلك الختاذها أساسا للنظر يف احتياجات التمويل هلذه املهام؛

املقترحـة  لميزانيـة  ل إىل الربنـامج اإلمنـائي أن يقـدم مـشروعا غـري رمسـي              يطلب  - ١٠  
طار ترتيبات الربجمة داخل امليزانية املتكاملة، وذلـك للتـشاور بـشأنه مـع اجمللـس التنفيـذي يف                    إل

  .٢٠١٣، وكذلك للنظر فيه رمسيا يف الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١٣دورته السنوية لعام 
  ٢٠١٣ير فربا/ شباط١
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    ٢٠١٣/٥  
صحة األم للفتـرة  لـ التقييم املواضيعي للدعم املقدم من صندوق األمـم املتحـدة للـسكان           

  ، ورد اإلدارة عليه٢٠١١- ٢٠٠٠
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
صحة األم للفتـرة    لـ  بالتقييم املواضيعي للدعم املقدم من الـصندوق         علما حييط  - ١  
  لتقييم؛، وبرد اإلدارة على هذا ا٢٠١١-٢٠٠٠

، ويرحب بتقدمي التقييم املواضيعي، وتقـدمي رد        ٢٠١٢/٢٦املقرر   إىليشري  و  - ٢  
فرصــة للمجلــس التنفيــذي للمــشاركة يف    ، باعتبــار ذلــك  إلدارة عليــه، وباملناقــشة الالحقــة  ا

 أيـضا خطـوة هامـة لتـشجيع الـشفافية ونـشر           جية قائمة على األدلة، وباعتباره    مناقشات استراتي 
  الصندوق؛  يفثقافة التقييم

 مبا جاء يف التقييم املواضيعي من اعتـراف باملـسامهة اهلامـة الـيت قـدمها                 يرحب  - ٣  
سـبيل  بـسبل تـشمل، علـى       الصندوق حنو حتسني صحة األمهات يف كـثري مـن البلـدان، وذلـك               

ــة     ــاتية هام ــيريات سياس ــه تغ ــال، توجي ــسيق ،املث ــال صــحة األم و  وتن ــساعدة يفيف جم تنميــة  امل
املواليـد، وتنظـيم    ورعايـة   الطارئـة   التوليـد يف احلـاالت      جماالت مثل القبالـة ورعايـة        القدرات يف 

   والعالج اجلراحي لناسور الوالدة؛،األسرة
 باالستنتاجات والنتائج الـيت توصـل إليهـا التقيـيم املواضـيعي ويالحـظ               يرحب  - ٤  

متابعــة مــستمرين مــن أنــه يــثري عــددا مــن املــسائل احلامســة االســتراتيجية الــيت تتطلــب اهتمامــا و
يف ذلــك املــسائل الــيت تــأيت يف ســياق وضــع اخلطــة االســتراتيجية للــصندوق للفتــرة  اإلدارة، مبــا

  :، مثل احلاجة إىل ما يلي٢٠١٧-٢٠١٤
تعزيــز التخطــيط االســتراتيجي لألجــل املتوســط واألجــل البعيــد علــى الــصعيد   )أ(  
  القطري؛
تبـة علـى اسـتهداف احتياجـات النـساء          التحديد األفضل لآلثـار التـشغيلية املتر        )ب(  

  والفتيات املعرضات ألشد حاالت الضعف؛
ــال صــحة األم، وكفالــة         )ج(   ــوظفني يف جم ــدرات امل ــة وق ــدرة التنظيمي حتــسني الق

وجود مزيج مناسب من املهـارات يف املنظمـة مـن أجـل حتقيـق أقـصى زيـادة ممكنـة يف نـواحي                        
  تيجي للصندوق؛القوة النسبية والتعبري عن التركيز االسترا
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تعزيــز الرصــد والتقيــيم املــستندين إىل النتــائج وذلــك علــى الــصعيد القطــري،     )د(  
  وزيادة التركيز على توليد املعرفة والتعلم؛

 باجلهود اليت يقوم هبا حاليا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وذلـك                يرحب  - ٥  
 احملـددة يف التقيـيم املواضـيعي،        لتعزيز عمله يف جمال صحة األم وملعاجلة عدد كـبري مـن املـسائل             

  ويتطلع إىل استمرار تنفيذ هذه املبادرات بقوة؛
 أمهيــة إقامــة الــشراكات مــع اجملتمــع املــدين واحملافظــة عليهــا وتقييمهــا  يالحــظ  - ٦  

بــــشكل مــــستمر، وكــــذلك مــــع مقــــرري الــــسياسات، واحلكومــــات الوطنيــــة ومنظمــــات  
منظمــة (املوســعة للمنظمــات الــصحية األربــع  املتحــدة األخــرى، مبــا يف ذلــك اجملموعــة   األمــم

الصحة العامليـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، والبنـك              
اإليـدز، وهيئـة   /الدويل، وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               

 وذلـك مـن أجـل معاجلـة أوجـه الـضعف             ،)األمم املتحدة للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة         
النظم الصحية وحتسني صحة األمهات يف األجل الطويل؛ ويشجع الصندوق علـى مواصـلة               يف

تعزيـــز جهـــوده يف هـــذا اجلانـــب الرئيـــسي مـــن جوانـــب حتـــسني صـــحة األم، بوســـائل منـــها   
  املشتركة؛ الربجمة

ــضا يالحــظ  - ٧   ــائج،    أي ــق النت ــز الرصــد املوجــه حنــو حتقي ــشجع  ضــرورة تعزي  وي
أطر النتـائج   املواءمة التامة بني    الصندوق على تعزيز نظم الرصد يف براجمه، بوسائل منها ضمان           

إطـار نتـائج صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان            واخلاصة بالربامج القطرية والـصناديق املواضـيعية        
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية املقبلة خالل فترة اخلطة 

لصندوق املواضيعي لـصحة األم   ل  من تقدير  ملواضيعيالتقييم ا ا أواله    مب يرحب  - ٨  
التابع لصندوق السكان كأداة حفز من أجل تيسري الربجمة القائمـة علـى األدلـة يف جمـال صـحة                    
ــى حتــسني دمــج        ــى مواصــلة العمــل عل ــصندوق عل ــشجع ال ــة، وي ــدان ذات األولوي األم يف البل

ــابع لــصندوق الــسكان يف    ــة والتخطــيط  الــصندوق املواضــيعي لــصحة األم الت اهلياكــل التنظيمي
  التنظيمي؛ 

 إىل صندوق األمـم املتحـدة للـسكان أن يراعـي مراعـاة تامـة توصـيات              يطلب  - ٩  
التقييم املواضيعي يف استجابته االستراتيجية والتنفيذيـة، مبـا يف ذلـك اسـتجابته يف سـياق وضـع                   

تعلقة بتنفيذ هذا املقـرر يف      اخلطة االستراتيجية املقبلة للصندوق، وأن يدرج آخر املستجدات امل        
  . ٢٠١٤، الذي سيقدم يف الدورة السنوية لعام ٢٠١٣التقرير السنوي للمدير التنفيذي لعام 

  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/٦  
برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       مشروعا وثيقيت الربناجمني القطريني ملصر اللذين أعهدمها            

  وصندوق األمم املتحدة للسكان
  

  ن اجمللس التنفيذي،إ  
 املــتعلقني بعمليــة املوافقــة علــى  ٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ إىل مقرريــه يــشري  - ١  
  الربامج؛
مـشروعي وثـيقيت الربنـاجمني القطـريني         الطلب املقدم من مـصر لتقـدمي         يالحظ  - ٢  

  ؛٢٠١٣لمجلس التنفيذي لعام لالسنوية دورة الوصندوق السكان إىل للربنامج اإلمنائي 
مـشروعي وثـيقيت الربنــاجمني   اسـتثنائي باسـتعراض   أسـاس   أن يقـوم علـى   يقـرر   - ٣  

دورة الـ يف  عليهمـا   لربنامج اإلمنائي وصـندوق الـسكان واملوافقـة         القطريني ملصر اللذين أعدمها ا    
  .٢٠١٣لمجلس التنفيذي لعام السنوية ل

  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/٧  
ق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم           تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندو           

تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات للفتـرة            حالـة   اريع عـن    ـاملتحدة خلدمات املش  
٢٠١١- ٢٠١٠  

  
  إن اجمللس التنفيذي،  
، وصـــندوق الـــسكان )DP/2013/8( بتقـــارير الربنـــامج اإلمنـــائي علمـــا حيـــيط  - ١  

)DP/FPA/2013/1(     ومكتب خدمات املشاريع ،)DP/OPS/2013/1(       املتعلقـة بتنفيـذ توصـيات ،
  ؛٢٠١١-٢٠١٠جملس مراجعي احلسابات للفترة 

ن مـع صـندوق األمـم املتحـدة         أن يقـوم بالتعـاو    على   الربنامج اإلمنائي،    يشجع  - ٢  
ــسكان ــضمان       لل ــة، باختــاذ إجــراءات ل ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم  واألعــضاء اآلخــرين يف جمموع

يـــة املـــشتركة للنـــهج املنـــسق يف التحـــويالت النقديـــة، االســـتخدام املنـــهجي للمبـــادئ التوجيه
  يشمل تنقيح هذه املبادئ التوجيهية، عند االقتضاء؛ مبا

 علــى الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان ومكتــب خــدمات املــشاريع  يــثين  - ٣  
ــة لتنفيــذ املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، ويتطلــع إىل مواصــلة    همعلــى جهــود  املبذول

  العملية؛ هذه
  :يف ما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
ــالرأي غــري املــشفوع بتحفظــات الــصادر عــن جملــس مراجعــي    علمــا حيــيط  - ٤    ب

  حسابات األمم املتحدة؛ 
ربنـامج اإلمنـائي يف معاجلـة األولويـات املتـصلة           ال بالتقدم الـذي أحـرزه       يرحب  - ٥  

  ؛٢٠١١-٢٠١٠مبراجعة احلسابات يف الفترة 
ربنــامج اإلمنــائي ملعاجلــة األولويــات ال اجلهــود املــستمرة الــيت تبــذهلا إدارة يؤيــد  - ٦  

   يف ما يتصل مبراجعة احلسابات؛٢٠١٣-٢٠١٢العليا التسع املنقحة لإلدارة لفترة السنتني 
ــد  - ٧   ــة     يؤكــ ــة داخليــ ــمان رقابــ ــشاريع وضــ ــسني إدارة املــ ــرورة حتــ ــى ضــ  علــ

هذه اجلهود مبزيد من التفـصيل،      بيان  جع على   مستوى مرض على الصعيد القطري، ويش      ذات
، يف تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن املراجعة الداخليـة           الغشيف ذلك متابعة حاالت      مبا

  ؛ ٢٠١٢للحسابات والتحقيقات الداخلية لعام 
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  :يف ما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  
ــالرأي غــري املــشفوع بتحفظــات علمــا حيــيط  - ٨    الــصادر عــن جملــس مراجعــي   ب

  حسابات األمم املتحدة؛
 على التقدم الذي أحرزه الصندوق يف معاجلة األولويات املتصلة مبراجعـة            يثين  - ٩  

  ، وال سيما يف ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الوطنيني؛ ٢٠١١-٢٠١٠احلسابات يف الفترة 
 باإلجراءات اإلضافية اليت بدأ باختاذها صندوق األمـم املتحـدة للـسكان             يرحب  - ١٠  

، ويتطلـع   ٢٠١١-٢٠١٠لتنفيذ توصيات جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة لفتـرة الـسنتني            
 الـيت ظلـت معلقـة لفتـرة طويلـة مـن تقريـر          ١٧إحراز مزيد من التقدم يف تنفيذ التوصـيات الــ            إىل

  ، لضمان األخذ جبميع التوصيات على سبيل األولوية؛٢٠٠٩ جملس مراجعي احلسابات لعام
 اجلهود املستمرة اليت تبذهلا إدارة صندوق األمم املتحدة للسكان ملعاجلـة            يؤيد  - ١١  

   يف ما يتصل مبراجعة احلسابات؛٢٠١٣-٢٠١٢أولويات اإلدارة لفترة السنتني 
، الغـش ة ملتابعـة حـاالت     على إيراد املزيد من التفاصيل للجهود املبذول       يشجع  - ١٢  

التقرير السنوي عن أنشطة املراجعة الداخلية للحـسابات والرقابـة الداخليـة لـصندوق األمـم                 يف
  ؛٢٠١٢املتحدة للسكان لعام 

 صندوق األمم املتحدة للسكان على تكثيف جهـوده الراميـة إىل مـلء              يشجع  ‐ ١٣  
  الشواغر وضمان كفاءة عملية التوظيف؛

 صـندوق الــسكان للــسياسات واإلجـراءات املنقحــة يف جمــال    باعتمــاديرحـب   - ١٤  
ــضمان اســتمرار         ــد االســتعراض ل ــات قي ــذه العملي ــاء ه ــى ضــرورة إبق ــشددا عل ــشتريات، م امل

  االمتثال من جانب مجيع وحدات العمل؛
  :يف ما يتعلق مبكتب خدمات املشاريع  
عـن جملـس    الرأي غري املعدل وغـري املـشفوع بتحفظـات الـصادر            بيط علما   حي  - ١٥  

  ؛٢٠١١-٢٠١٠مراجعي حسابات األمم املتحدة لفترة السنتني 
 بالتقـدم الـذي أحـرزه املكتـب يف معاجلـة األولويـات املتـصلة مبراجعـة                  يرحب  - ١٦  

  احلسابات اليت أبرزها جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة؛ 
ــد  - ١٧   ــذهلا إدارة مكتــب خــدمات املــشاريع مل   يؤي ــيت تب عاجلــة  اجلهــود املــستمرة ال

التحــديات الــيت يواجههــا املكتــب يف االنتقــال مــن املعــايري احملاســبية ملنظومــة األمــم املتحــدة إىل 
  .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/٨  
تقرير مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملديرين التنفيذيني لـصندوق األمـم املتحـدة                  

ــسكا ــس     للــــ ــدم إىل اجمللــــ ــشاريع املقــــ ــدمات املــــ ــدة خلــــ ــم املتحــــ ــب األمــــ ن ومكتــــ
  واالجتماعي  االقتصادي

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بتقرير مديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملـديرين التنفيـذيني               حييط علماً   - ١  

لـس  لصندوق األمم املتحدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع املقـدم إىل اجمل                  
  ؛)E/2013/5(االقتصادي واالجتماعي 

لـسكان ومكتـب خـدمات      ألمم املتحـدة ل    الربنامج اإلمنائي وصندوق ا    يشجع  - ٢  
املشاريع على مواصلة تعزيز تقدمي التقارير، مع مراعـاة التوجيـه الـوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة          

ت لألنــشطة  بــشأن االســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي جيــرى كــل أربــع ســنوا   ٦٧/٢٢٦
  من أجل التنمية؛ التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة

 إحالــة التقريــر املــذكور أعــاله إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي،       يقــّرر  - ٣  
  .مشفوعاً بالتعليقات والتوجيهات املقّدمة من الوفود

  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/٩  
ــة متك       ــاراً مــن عــام  خارطــة طريــق صــوب وضــع ميزاني ــة، اعتب ، ومعلومــات ٢٠١٤امل

  مستكملة بشأن موضوع استرداد التكاليف
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
صندوق األمم املتحدة للـسكان     / إىل مقرر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      يشري  - ١  
طلبــا  ، اللـذين    ٢٠١٢/٢٠) اليونيـسيف (، ومقرر منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة           ٢٠١٢/٢٧

طوير اإلطار املفاهيمي املنسق ومنهجية حساب معدالت اسـترداد التكـاليف، ويـشري             مواصلة ت 
 بـشأن االسـتعراض الـشامل الـذي جيـري      ٦٧/٢٢٦أيضاً إىل ضرورة تنفيذ قرار اجلمعية العامة   

كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل          
، بـشأن ضـمان اسـترداد التكـاليف بالكامـل،          منــه  دال من الفصل ثانياً   زء  اجلسيما   التنمية، وال 

مبعدل تناسيب مـن مـصادر متويـل األنـشطة األساسـية ومـصادر متويـل األنـشطة غـري األساسـية،                      
  وتوفري احلوافز من أجل زيادة التمويل األساسي؛

سـية واملـوارد     بأن استرداد التكـاليف بالكامـل تناسـبياً مـن املـوارد األسا             يسلّم  - ٢  
األساســية مــن شــأنه أن يفــضي إىل خفــض حجــم املــوارد املــستمدة مــن املــوارد األساســية  غــري

ــوارد        ــة للمــسامهات غــري األساســية، وختــصيص حــصة أكــرب مــن امل ــل التكــاليف اإلداري لتموي
  األساسية لألنشطة الربناجمية، مبا يوفر حوافز فيما يتعلق باملسامهات األساسية؛

ى املنهجيـة املنـسقة حلـساب معـدالت اسـترداد التكـاليف املعروضـة يف                 عل يوافق  - ٣  
، واليت جرى تطويرها بـصورة إضـافية يف الوثيقـة           DP-FPA/2012/1-E/ICEF/2012/AB/L.6الوثيقة  

DP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8ويرحب بزيادة الشفافية والتناسبية يف اإلطار اجلديد املنسق؛ ،  
 يف املائــة للمــسامهات ٨ عامــاً الســترداد التكــاليف قــدره   معــدالً منــسقاًرـقــُي  - ٤  

، مـــع إمكانيـــة زيادتـــه ٢٠١٦األساســـية، وســـيجري اســـتعراض ذلـــك املعـــدل يف عـــام   غـــري
يكن متسقاً مع مبدأ اسـترداد التكـاليف بالكامـل تناسـبياً مـع مـصادر التمويـل األساسـي                مل إن

اض الــشامل الــذي جيــري كــل أربــع  والتمويــل غــري األساســي، علــى النحــو املقــرر يف االســتعر 
سنوات لسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة؛                     
ــيم املــذكورة يف        ــارير التقي ــل تق ــتم اســتعراض معــدل اســترداد التكــاليف بعــد حتلي ويقــرر أن ي

   أدناه وتقييمها بصورة مستقلة؛١٧  و١٥ الفقرتني
ــدأ ايؤكــد  - ٥   ــدالت اســترداد        أن مب ــضاً علــى مع ــسقة سيــسري أي ملعــدالت املن

التكاليف املتمايزة، هبدف تعزيز التعاون فيمـا بـني منظمـات األمـم املتحـدة وتـاليف املنافـسة يف                
  :حشد املوارد، ويقر كذلك اهليكل التايل ملعدالت استرداد التكاليف املتمايزة
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مهات املواضيعية علـى كـل مـن     يف املائة يف املسا  ١إجراء ختفيض منسق بنسبة       )أ(  
الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة                

، مــع ) يف املائــة٧=  يف املائــة ١  يف املائــة ناقــصا٨ً(للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 
علـى  ) هيئة األمم املتحـدة للمـرأة  (رأة إبقاء هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني امل      

  مؤقت؛ترتيـب  يف املائة ك٨نسبة 
اإلبقــاء علــى املعــدالت التفــضيلية احلاليــة فيمــا خيــص مــسامهة احلكومــات يف     )ب(  

  تقاسم التكاليف، واملسامهات املقدمة فيما بني بلدان اجلنوب، ومسامهات القطاع اخلاص؛
لقائمة عن طريق معـدالت اسـترداد التكـاليف          أن يتم الوفاء باالتفاقات ا     يقرر  - ٦  

  السابقة وأن ُيتقيَّد هبذا القرار يف االتفاقات اجلديدة أو اليت جيري جتديدها؛
ــرر  - ٧   ــذي       يق ــدير التنفي ــائي وامل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــديرة برن ــام م  جــواز قي

لطارئـة، بـالنظر يف     تقتـضيه الظـروف ا     لصندوق األمم املتحدة للسكان، اسـتثنائياً واسـتجابة ملـا         
علـى أن   علـى حــدة،     إمكانية التنازل عن معـدالت اسـترداد التكـاليف علـى أسـاس كـل حالـة                  

يراعي يف ذلـك األولويـات احملـددة، والطرائـق الـيت تتـيح خفـض التكـاليف اإلداريـة، وأهـداف               
  ية؛املواءمة، وأن يتم إخطار اجمللس التنفيذي حباالت التنازل يف التقارير املالية السنو

يتـصل هبـا مـن        أن يبدأ سريان منهجيـة اسـترداد التكـاليف اجلديـدة ومـا             يقرر  - ٨  
  ؛٢٠١٤يناير / كانون الثاين١معدالت اعتباراً من 

ــاحيــيط  - ٩   ــواردة يف     علم ــة ال ــة املتكامل ــة للميزاني ــادئ التوجيهي ــذكرة  )أ( باملب امل
اخلطــوات املتخــذة صــوب املــشتركة للربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان واليونيــسيف بــشأن 

وضــع ميزانيــة متكاملــة ومنــوذج امليزانيــة املتكاملــة، الــذي قــدم يف الــدورة العاديــة الثانيــة لعــام    
ومنــوذج اخلطــة املتكاملــة للمــوارد مــع عــرض منــسق ملبلــغ التكــاليف املــستردة،   )ب(؛ ٢٠١٢

  ؛)DP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8( من الوثيقة ٦ الوارد يف اجلدول
 احلاجة إىل إجراء مشاورات منتظمة مـع اجمللـس التنفيـذي بـشأن      ر تأكيد يكر  - ١٠  
، ويطلـب مـن     ٢٠١٧-٢٠١٤ الربنامج اإلمنائي وصندوق الـسكان املتكـاملتني للفتـرة           ميزانيْيت

الربنامج اإلمنائي وصندوق الـسكان أن يقـدما املـشروعني غـري الـرمسيني للميـزانيتني املتكـاملتني                  
 املوارد األساسية واملـوارد غـري األساسـية، يف إطـار مناقـشة مـشروعي                للنظر فيهما، مبا يف ذلك    

  ؛٢٠١٣، أثناء الدورة السنوية لعام ٢٠١٧-٢٠١٤خطتيهما االستراتيجيتني للفترة 
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تقـدير   من الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان أن يقـدما مقترحـات ل               يطلب  - ١١  
لة ـت املسامهة مـن فهـم التكـاليف احملمَّـ         الشفافية واالتساق ومتكّن اجلها   كامل  لتكاليف تتسم ب  ا

  على الربامج واملشاريع، وكذلك معدل استرداد التكاليف املطبق؛
 على ضرورة زيادة كفاءة وشـفافية املـوارد املتأتيـة مـن عمليـة اسـترداد                 يشدد  - ١٢  

 يف تقاريرمهــا املاليــة ،التكــاليف، ويطلــب مــن الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان أن يقــدما  
  سنوية إىل اجمللس التنفيذي، املبالغَ املستمدة من عملية استرداد التكاليف وأوجه استخدامها؛ال

 من الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان أن يواصال سـعيهما إىل حتقيـق             يطلب  - ١٣  
الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة هبدف خفض التكـاليف اإلداريـة، وذلـك يف إطـار اجلهـود                  

لــيص املعــدل الــضروري الســترداد التكــاليف، علــى النحــو املقــرر يف االســتعراض الراميــة إىل تق
الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمـم               
املتحدة من أجـل التنميـة، وأن يـدرجا ضـمن اسـتعراض منتـصف املـدة مليزانيتيهمـا املتكـاملتني                     

  ا الشأن؛معلوماٍت وحتليالت هبذ
 من الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان أن يعـد كـل منـهما مقترحـاً                   يطلب  - ١٤  

للميزانية املتكاملة، استناداً إىل معدالت اسـترداد التكـاليف املقـررة املـذكورة أعـاله إضـافة إىل                  
  اإلطار املفاهيمي للميزانية املتكاملة؛

ان أن يقومـا، بالتعـاون مـع         من الربنامج اإلمنائي وصندوق الـسك      ب أيضا يطل  - ١٥  
اليونيـــسيف وهيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة، بتـــضمني اســـتعراض منتـــصف املـــدة مليزانيتيهمـــا   
املتكــاملتني معلومــاٍت عــن تنفيــذ املعــدالت املقــررة الســترداد التكــاليف، مبــا يف ذلــك منهجيــة  

عـدالت الفعليـة    احلساب املقررة اليت يستند إليها، وتـضمينه كـل فئـة مـن فئـات التكـاليف؛ وامل                 
الســترداد التكــاليف خــالل الــسنتني املــاليتني الــسابقتني؛ وبيــان مــدى االمتثــال ملبــدأ اســترداد     
التكاليف بالكامل، املمولة تناسـبياً مـن املـوارد األساسـية واملـوارد غـري األساسـية، علـى النحـو                     

  ؛٦٧/٢٢٦املنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة 
ــيطلــب كــذلك  - ١٦   ــام، يف ســياق    مــن الربن امج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان القي

استعراض منتصف املدة مليزانيتيهما املتكاملتني وبالتعاون مـع اليونيـسيف وهيئـة األمـم املتحـدة                
للمـــرأة، بالتوصـــية بإدخـــال تعـــديالت علـــى معـــدالت اســـترداد التكـــاليف املقـــررة، حـــسب  

  ؛٢٠١٦وية لعام االقتضاء، من أجل عرضها على دورة اجمللس التنفيذي السن
 ُيعــىن باتــساق منهجيــة ٢٠١٦ إجــراء تقيــيم خــارجي مــستقل يف عــام يطلــب  - ١٧  

  .٦٧/٢٢٦استرداد التكاليف اجلديدة وانسجامها مع أحكام قرار اجلمعية العامة 
  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/١٠  
  ٢٠١٣ام عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لع    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
  :٢٠١٣ إىل أنه، يف دورته العادية األوىل لعام يشري  

  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

  :٢٠١٣انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام   
  )جيبويت(سعادة السيد روبل أوهلاي  :الرئيس    
  )إندونيسيا(السيد آندي رامشيانتو   :نائب الرئيس    
  )األرجنتني(السيد إدواردو بورييت   :لرئيسنائب ا    
  )بلغاريا(السيد بويان بيليف   :نائب الرئيس    
  )النرويج(السيدة مرييت ديرود   :نائب الرئيس    
ــام       ــة األوىل لعـــ ــه العاديـــ ــل لدورتـــ ــة العمـــ ــال وخطـــ ــدول األعمـــ ــر جـــ  ٢٠١٣أقـــ

)DP/2013/L.1.(  
  ).DP/2013/1 (٢٠١٢التقرير عن دورته العادية الثانية لعام اعتمـد   
  ).DP/2012/CRP.1 (٢٠١٣ر خطة عمله السنوية لعام ــأق  
  .٢٠١٣ق على خطة العمل املؤقتة لدورته السنوية لعام ـواف  
  :٢٠١٣التايل للدورات املتبقية للمجلس التنفيذي يف عام الزمنـي اجلدول وافـق على   
  )يوركنيو (٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ إىل ٣ :٢٠١٣ الدورة السنوية لعام     
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣ إىل ٩ :٢٠١٣الدورة العادية الثانية لعام     
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  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  ٢البند     
  الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  بـشأن التقريـر الـشفوي ملـديرة الربنـامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية              ٢٠١٣/١ذ املقـرر    ـاخت  
  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني

  
  ٣البند     
  )الربنامج اإلمنائي(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     

  :د وثائق الربامج القطرية النهائية التاليةـاعتم  
ــا     ــا    : أفريقيـ ــا، وغينيـ ــوب أفريقيـ ــة، وجنـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــا، ومجهوريـ إريتريـ

  الكامريون، وليربيااالستوائية، و
ــادئ       ــيا واحملــيط اهل ــشترك  (باكــستان : آس ــامج قطــري م ــال،  )برن ــار، ونيب ، وميامن

  اإلقليمي للبلدان واألقاليم اجلزرية يف احمليط اهلادئ والربنامج دون
  اإلمارات العربية املتحدة، والسودان، وليبيا: الدول العربية    
  . نيكاراغوا، وهاييت:أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
 الربناجمني القطريني ملصر اللذين أعـدمها        وثيقيتْ  بشأن مشروعيْ  ٢٠١٣/٦ذ املقرر   ـاخت  

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
  

  ٤البند     
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التقييم     

 الربنـامج اإلمنـائي يف احلـد مـن الفقـر،            تقييم مسامهة  )أ: ( بشأن ٢٠١٣/٢ذ املقرر   ـاخت  
املتـأثرة  لبلـدان  إىل ااإلمنـائي  األمـم املتحـدة   برنامج ذي يقدمه دعم الالتقييم   )ب(ورد اإلدارة؛   

  .يف سياق عمليات األمم املتحدة للسالم، ورد اإلدارةبالنـزاعات 
  

  ٥البند     
  )املتحدة اإلمنائيبرنامج األمم (الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة     

 بــشأن اســتعراض مــشاركة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف  ٢٠١٣/٣ذ املقــرر ـاختــ  
  .الدعم املباشر للميزانية والتمويل اجلماعي
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  ٦البند     
  ترتيبات الربجمة    

  . بشأن ترتيبات الربجمة يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي٢٠١٣/٤ذ املقرر ـاخت  
  

  بصندوق األمم املتحدة للسكاناجلزء املتعلق     
  ٧البند     
  )صندوق األمم املتحدة للسكان(التقييم     

ــرر     ــم      ٢٠١٣/٥اختــذ املق ــدم مــن صــندوق األم ــدعم املق ــيم املواضــيعي لل ــشأن التقي  ب
  .، ورد اإلدارة عليه٢٠١١-٢٠٠٠املتحدة للسكان لصحة األم للفترة 

ــيم املنق      ــشأن مــشروع سياســة التقي ــصندوق األمــم املتحــدة   اســتمع إىل إحاطــة ب حــة ل
  .للسكان

  
  ٨البند     
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا    

  :د وثائق الربامج القطرية النهائية التاليةـاعتم  
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وجنـــوب أفريقيـــا وغينيـــا االســـتوائية       : أفريقيـــا    

  والكامريون وليربيا
  السودان: الدول العربية    
  )برنامج قطري مشترك(باكستان : يط اهلادئآسيا واحمل    
  .نيكاراغوا وهاييت: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
 الربناجمني القطريني ملصر اللذين أعـدمها        وثيقيتْ  بشأن مشروعيْ  ٢٠١٣/٦ذ املقرر   ـاخت  

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
  

   مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعاجلزء املتعلق    
اســــتمع إىل معلومــــات مــــستكملة مــــن املــــدير التنفيــــذي ملكتــــب األمــــم املتحــــدة     
  .املشاريع خلدمات
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  اجلزء املشترك    
  ٩البند     
  توصيات جملس مراجعي احلسابات    

 بـشأن تقــارير برنــامج األمـم املتحــدة اإلمنـائي وصــندوق األمــم    ٢٠١٣/٧اختـذ املقــرر    
حدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع عـن حالـة تنفيـذ توصـيات جملـس                       املت

  .٢٠١١-٢٠١٠مراجعي احلسابات للفترة 
  

  ١٠البند     
  التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

 بــشأن تقريــر مــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرين  ٢٠١٣/٨اختــذ املقــرر   
لصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع املقـدم إىل          التنفيذيني  

  .اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

  ١١البند     
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    

 بشأن خارطة الطريق صوب وضع ميزانية متكاملة، اعتبـاراً مـن       ٢٠١٣/٩اختذ املقرر     
  .ملة بشأن موضوع استرداد التكاليف، ومعلومات مستك٢٠١٤عام 

  
  ١٢البند     
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية    

، ومعلومـــات مـــستكملة عـــن ٢٠١٢اســـتمع إىل عـــرض عـــن النتـــائج األوليـــة لعـــام    
التشاورية مـع أصـحاب املـصلحة بـشأن االجتاهـات املـستقبلية لـصندوق األمـم املتحـدة            العملية

  .للمشاريع اإلنتاجية
  

  االجتماع املشترك    
عقد اجتماعاً مـشتركاً للمجـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق                    

األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، ومنظمــة األمــم املتحــدة     
، ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٤للطفولة، وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي يف                 

تفعيل التوصيات املنبثقة عـن االسـتعراض الـشامل الـذي جيـري كـل               ) أ: (تناول املواضيع التالية  
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أربــع ســنوات لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل     
  .تفعيل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي) ب(التنمية؛ 
  :ة واملشاورات غري الرمسية التاليةعقد أيضاً جلسات اإلحاط  

  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

مشاورات غري رمسية بـشأن النتـائج األوليـة لتقيـيم اخلطـة االسـتراتيجية لربنـامج األمـم                     
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي للفترة 

ــتراتيجية           ــة االس ــضي إىل اخلط ــيت تف ــق ال ــة الطري ــشأن خارط ــة ب ــشاورات غــري رمسي م
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤امج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة لربن

مـع  لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية      إحاطة بشأن العملية التشاورية اجلارية        
  ؛)٢٠١٢/١٢مبوجب املقرر (أصحاب املصلحة اليت صدر هبا تكليف من اجمللس التنفيذي 

  
  صندوق األمم املتحدة للسكان    

اخلطــة االســتراتيجية لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان   مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن    
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤للفترة 

  
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

مشاورات غري رمسية بشأن إعداد اخلطة االستراتيجية ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                 
  .مناقشة املسائل الرئيسية: ٢٠١٧-٢٠١٤املشاريع للفترة 
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 للمجلـس التنفيـذي لربنـامج       ٢٠١٣رة الـسنوية لعـام      خطة العمـل املؤقتـة للـدو          
األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة              

  خلدمات املشاريع
  )، نيويورك٢٠١٣يونيه / حزيران١٤- ٣(    

  
    املوضوع البند  الوقت  التاريخ/اليوم

   التنظيميةاملسائل  ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  يونيه/ حزيران٣االثنني، 

        
  إقرار جدول األعمال واعتماد خطة العمل للدورة  •  
  ٢٠١٣اعتماد تقرير الدورة العادية األوىل لعام   •  

      
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان

  بيان من املدير التنفيذي
  التقرير السنوي للمدير التنفيذي    ١٠    

        

ــذي    •   ــدير التنفي ــر امل ــ: تقري ــذ اخلطــة   التقري ــشأن تنفي ــي ب ر التجميع
-٢٠٠٨االســتراتيجية لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان للفتــرة 

  )٢٠١١/٣٩املقرر  (٢٠١٣
  ٢٠١٢االستعراض اإلحصائي واملايل لعام   •  
تقرير صندوق األمم املتحدة للـسكان عـن حالـة تنفيـذ توصـيات              •  

  ٢٠١٢وحدة التفتيش املشتركة يف عام 
  )تابع (رير السنوي للمدير التنفيذيالتق    ١٠  ٠٠/١٧-٠٠/١٥  

      
مشاورات غري رمسية بشأن مشروع اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم 

  ٢٠١٧‐ ٢٠١٤املتحدة للسكان للفترة 
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨-٠٠/١٧  

  املتحدة للسكانااللتزامات بتمويل صندوق األمم   ١١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  يونيه/ حزيران٤الثالثاء، 

        

تقريــر عــن املــسامهات املقدمــة مــن الــدول األعــضاء وغريهــا إىل     •  
ــام     ــرادات لعـ ــات اإليـ ــدة للـــسكان وتوقعـ ــم املتحـ ــندوق األمـ صـ

   والسنوات املقبلة٢٠١٣
  الربامج القطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان واملسائل املتصلة هبا  ١٢    
  ة ومتديدات الربامج القطريةمشاريع وثائق الربامج القطري  •          
  التقييم    ١٣  ٠٠/١٧-٠٠/١٥  

        
املقـرر  (سياسة التقيـيم املنقحـة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان          •  

٢٠١٢/٢٦(  
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨-٠٠/١٧  
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    املوضوع البند  الوقت  التاريخ/اليوم

  اجلزء املشترك    ٠٠/١٣-٠٠/١٠  يونيه/ حزيران٥األربعاء، 
  ية للحسابات والرقابة الداخليةاملراجعة الداخل  ١٥    

        

تقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة    •  
للسكان ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع عـن املراجعـة             

  الداخلية للحسابات وأنشطة الرقابة الداخلية، وردود اإلدارة
حـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم        تقارير مكاتب األخالقيات بربنامج األمم املت       ١٦    

  املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

        

تقـــارير مكاتـــب األخالقيـــات بربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي    •  
وصندوق األمم املتحدة السكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات         

  ، وردود اإلدارة٢٠١٢املشاريع عن األنشطة املقررة لعام 
  الزيارات امليدانية  ١٧  ٠٠/١٦-٠٠/١٥  
  التقارير املتعلقة بالزيارات امليدانية  •          
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨-٠٠/١٦  

  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    ٠٠/١٣-٠٠/١٠  يونيه/ حزيران٦اخلميس، 
  بيان من املدير التنفيذي      
  مم املتحدة خلدمات املشاريعمكتب األ  ١٤    
  التقرير السنوي للمدير التنفيذي  •          

        
ــشاريع        •   ــم املتحــدة خلــدمات امل ــب األم ــتراتيجية ملكت ــة االس اخلط

  ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة 
  ٠٠/١٧-٠٠/١٥        
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات      ٠٠/١٨-٠٠/١٧  

        ٠٠/١٣-٠٠/١٠  يونيه/ حزيران٧اجلمعة، 
  ٠٠/١٧-٠٠/١٥        

  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ٠٠/١٣-٠٠/١٠ يونيه/ حزيران١٠االثنني، 
  بيان من مديرة الربنامج      
  التقرير السنوي ملديرة الربنامج  ٢    

        

ــسنوي       •   ــر ال ــة االســتراتيجية والتقري ــي للخط االســتعراض التجميع
ــامج  ــديرة الربنــــ ــام  األداء والن: ملــــ ــائج لعــــ ــرر  (٢٠١٢تــــ املقــــ

٢٠١١/١٤(  
  )تابع (التقرير السنوي ملديرة الربنامج  ٢  ٠٠/١٧-٠٠/١٥  

        
تقريــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن حالــة تنفيــذ توصــيات   •  

  ٢٠١٢وحدة التفتيش املشتركة يف عام 
  املرفق اإلحصائي  •          
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    املوضوع البند  الوقت  التاريخ/اليوم

ــدة ا     ٣     ــم املتحــــ ــامج األمــــ ــتراتيجية لربنــــ ــة االســــ ــرة اخلطــــ ــائي للفتــــ  إلمنــــ
٢٠١٧-٢٠١٤  

        
ــتراتيجية للفتـــرة    •   املقـــرر  (٢٠١٧-٢٠١٤مـــشروع اخلطـــة االسـ

٢٠١٢/٩(  
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨-٠٠/١٧  

  االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ يونيه/ حزيران١١الثالثاء، 

        
ــا   •   ــة االلتزام ــه    حال ــائي وصــناديقه وبراجم ــامج اإلمن ــل الربن ت بتموي

   وما بعده٢٠١٣باملوارد العادية لعام 
  تقرير التنمية البشرية  ٥    

        
ــة     •   ــر التنميـ ــة بتقريـ معلومـــات مـــستكملة عـــن املـــشاورات املتعلقـ

  )٥٧/٢٦٤قرار اجلمعية العامة (البشرية 
  دة اإلمنائي واملسائل املتصلة هباالربامج القطرية لربنامج األمم املتح  ٦  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

        

  )٢٠١١/١٨املقرر (تقرير بشأن أداء الربنامج العاملي ونتائجه   •  
  مشاريع وثائق الربامج القطرية  •  
  متديدات الربامج القطرية  •  

  التقييم  ٧  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ يونيه/ حزيران١٢األربعاء، 

        

  التقرير السنوي عن التقييم، ورد اإلدارة   •  
تقييم اخلطة االسـتراتيجية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للفتـرة                •  

  ، ورد اإلدارة ٢٠١٣-٢٠٠٨
  تقييم الربنامج العاملي، ورد اإلدارة  •  
  تقييم الربنامج اإلقليمي ألفريقيا، ورد اإلدارة  •  
  تقييم الربنامج اإلقليمي للدول العربية، ورد اإلدارة  •  
  ي آلسيا واحمليط اهلادئ، ورد اإلدارة تقييم الربنامج اإلقليم  •  
تقيــيم الربنــامج اإلقليمــي ألوروبــا ورابطــة الــدول املــستقلة، ورد    •  

  اإلدارة
تقيـــيم الربنـــامج اإلقليمـــي ألمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر         •  

  الكارييب، ورد اإلدارة
تقييم إطار التعاون الرابع للتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، ورد                •  

  رةاإلدا
  )تابع (التقييم    ٠٠/١٧-٠٠/١٥  
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨-٠٠/١٧  

  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  ٨  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ يونيه/ حزيران١٣اخلميس، 

        
تقرير عن النتائج الـيت حققهـا صـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع              •  

  ٢٠١٢اإلنتاجية يف عام 



DP/2013/10  
 

13-23640 27 
 

    املوضوع البند  الوقت  التاريخ/اليوم

  متطوعو األمم املتحدة  ٩    

        
تقرير مـديرة الربنـامج عـن تطـور الـدور واملهـام الـيت اضـطلع هبـا                     •  

  برنامج متطوعي األمم املتحدة منذ إنشائه
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٦-٠٠/١٥  
  مسائل أخرى  ١٨    
  اختاذ املقررات  •          
  املسائل التنظيمية  ١    

        
  ٢٠١٣ر خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام إقرا  •  
  اختتام الدورة  •  

         يونيه/ حزيران١٤اجلمعة، 

  


	الدورة السنوية لعام 2013
	3 إلى 14 حزيران/يونيه 2013، نيويورك
	البند 1 من جدول الأعمال المؤقت
	المسائل التنظيمية

	المقــررات الــتي اتخذهــا المجلــس التنفيــذي في دورته العادية الأولى لعام 2013 
	(28 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2012، نيويورك)

	المحتويات
	الرقم
	الصفحة
	2013/1
	التقرير الشفوي لمديرة البرنامج عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين  
	2
	2013/2
	تقييم (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)  
	4
	2013/3
	استعراض مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدعم المباشر للميزانية والتمويل الجماعي 
	7
	2013/4
	ترتيبات البرمجة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
	8
	2013/5
	التقييم المواضيعي للدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لصحة الأم للفترة 2000-2011، ورد الإدارة عليه 
	10
	2013/6
	مشروعا وثيقتي البرنامجين القطريين لمصر اللذين أعدهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان  
	12
	2013/7
	تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشـاريع عن حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2010-2011 
	13
	2013/8
	تقرير مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرين التنفيذيين لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي  
	15
	2013/9
	خارطة طريق صوب وضع ميزانية متكاملة، اعتباراً من عام 2014، ومعلومات مستكملة بشأن موضوع استرداد التكاليف 
	16
	2013/10
	عرض عام للمقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى لعام 2013 
	19
	2013/1
	التقرير الشفوي لمديرة البرنامج عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير الشفوي عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين، 2008-2013؛
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	4 - يحيط علما بالتقدم الذي أحرزه البرنامج الإنمائي في إدماج الأبعاد الجنسانية بصورة منهجية في وثائق البرامج القطرية المقدمة إلى المجلس التنفيذي، ويشجع البرنامج الإنمائي على مواصلة ذلك؛
	5 - يحث البرنامج الإنمائي على تخصيص مستوى من الإنفاق يتناسب مع أهمية مسألة المساواة بين الجنسين، ويكرر طلبه إلى البرنامج الإنمائي تعزيز قدرته على تعميم المساواة بين الجنسين، في سياق برامجه وخطته للتغيير التنظيمي عموماً؛
	6 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في إعداد الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي للفترة 2014-2017، مع المراعاة التامة لنتائج استعراض منتصف المدة لتنفيذ الاستراتيجية الحالية للمساواة بين الجنسين؛ 
	7 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2013 آخر المستجدات بشأن الخطوات المتخذة والجدول الزمني لإعداد الاستراتيجية المقبلة للمساواة بين الجنسين، ويتطلع إلى تقديم تلك الاستراتيجية خلال الدورة العادية الأولى لعام 2014، مع تقرير عن تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في عام 2013؛
	8 - يحيط علما بشراكة البرنامج الإنمائي مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ويحث البرنامج الإنمائي على مواصلة العمل عن كثب مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين على أساس من العلاقات التكاملية والتآزرية؛
	9 - يقدر التزام البرنامج الإنمائي بمعالجة التكافؤ بين الجنسين بالنسبة للموظفين على جميع مستويات المنظمة؛ ويطلب إلى البرنامج الإنمائي مواصلة تحسين التكافؤ بين الجنسين على المستويات من المتوسطة إلى العليا؛ ويطلب أيضا إلى البرنامج الإنمائي اتخاذ خطوات لكفالة تمثيل النساء من البلدان المستفيدة من البرامج على جميع مستويات الموظفين، في المقر وعلى الصعيدين الإقليمي والقطري، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل، وذلك في إطار تقرير البرنامج الإنمائي المقبل عن استراتيجية التكافؤ بين الجنسين؛
	10 - يشيد بالبرنامج الإنمائي على ما تقوم به اللجنة المعنية بالتوجيه والتنفيذ في مجال الشؤون الجنسانية من أعمال بهدف التشجيع القوي للإدارة العليا بشأن المساواة بين الجنسين، ويطلب إلى اللجنة التحلي باليقظة لدى إخضاع كبار المديرين للمساءلة عن تحقيق نتائج في مجال المساواة بين الجنسين؛
	11 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يدرج، في تقاريره السنوية المقبلة عن تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين، الإجراءات التي اتخذها تنفيذا لخطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/2
	التقييم (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	(أ) تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحد من الفقر، ورد الإدارة؛
	(ب) تقييم الدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي إلى البلدان المتأثرة بالنزاعات في سياق عمليات الأمم المتحدة للسلام، ورد الإدارة
	إن المجلس التنفيذي،
	فيما يتعلق بتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحد من الفقر (DP/2013/3)، ورد الإدارة عليه (DP/2013/4):
	1 - يحيط علما بتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحد من الفقر ورد الإدارة عليه؛
	2 - يحيط علما بنتائج واستنتاجات تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحد من الفقر، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يأخذها بعين الاعتبار بالكامل عند إعداد خطته الاستراتيجية المقبلة وبرنامجه العالمي وبرامجه الإقليمية المقبلة، وأن يكفل أن يكون القضاء على الفقر أحد العناصر الرئيسية لتلك العملية؛
	3 - يحث البرنامج الإنمائي على تنفيذ توصيات تقرير التقييم عند التخطيط لبرامجه ومشاريعه، وأن يقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي، في دورته العادية الثانية لعام 2016، بشأن الخطوات المتخذة في هذا الصدد؛
	4 - يؤكد مجددا أن القضاء على الفقر هو التحدي العالمي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم؛ 
	5 - يعترف بالجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي من أجل معالجة التحديات المتعددة الأبعاد للفقر بطريقة مستدامة عن طريق اعتماد استراتيجيات تمكينية تؤثر على المحددات الاجتماعية للفقر؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي على تعزيز تركيزه على مناصرة الفقراء والعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيد القطري، وذلك لكي يسهم بشكل أفضل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الفقر، وفي الحد من التفاوتات المتزايدة؛ 
	7 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يولي الأولوية لإسهاماته في تنمية القدرات وإسداء المشورة في مجال السياسات، على أساس مبدأي الملكية الوطنية والاستدامة؛
	8 - يشدِّد على الحاجة إلى أن يقوي البرنامج الإنمائي قدراته على الصعيد القطري، إضافة إلى حوافز التعلُّم من أنشطته، ويشجِّع، بناء على طلب من الحكومات الوطنية وعند الاقتضاء، على إدراج الدروس المستفادة ضمن عملية إعداد السياسات والبرامج الوطنية؛
	9 - يشجع البرنامج الإنمائي على وضع أطر واضحة وقوية للنتائج تبين سلاسل النتائج الكاملة التي تتحدد على أساسها المنجزات المتوقعة على مستوى النواتج والنتائج والتأثيرات، بغرض التقييم الأفضل لإسهام البرنامج الإنمائي في الحد من الفقر؛
	10 - يشجع البرنامج الإنمائي على تعزيز جهوده الرامية إلى تحقيق تكامل أكثر فعالية بين مجالات تركيزه المتعلقة بالحد من الفقر على الصعيد القطري، وإيجاد شراكة أقوى مع منظمات الأمم المتحدة، من أجل دعم الحد من الفقر في أبعاده كافة؛
	فيما يتعلق بتقييم الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى البلدان المتأثرة بالنزاعات في سياق عمليات الأمم المتحدة للسلام (DP/2013/5)، ورد الإدارة عليه (DP/2013/6):
	11 - يحيط علما بتقييم الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى البلدان المتأثرة بالنزاعات في سياق عمليات الأمم المتحدة للسلام، ورد الإدارة عليه؛
	12 - يحيط علما بنتائج واستنتاجات تقييم الدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي إلى البلدان المتأثرة بالنزاعات في سياق عمليات الأمم المتحدة للسلام، ويحث البرنامج الإنمائي، في هذا الصدد، على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم عند التخطيط لبرامجه ومشاريعه؛ 
	13 - يرحب بالجهود التي بذلها البرنامج الإنمائي لإنشاء نظام للإنذار المبكر والعمل المبكر، وكذلك لتعزيز الاستخدام الملائم لتحليل النزاعات، اعترافا منه بأهمية تلك الخطوات في كفالة تحقيق أثر أكبر للوجود الميداني للبرنامج الإنمائي من حيث العمل السريع والفعال؛
	14 - يرحّب بالجهود المقررة للبرنامج الإنمائي وللمنظمات الشريكة له في مجال العمل الإنساني لغرض وضع تعريف مشترك للإنعاش المبكر وإعداد مجموعة مشتركة من المبادئ التوجيهية بشأن نطاق وآليات تمويل أنشطة الإنعاش المبكر في الفترات التالية مباشرة للنزاعات، مثل النداءات الموحدة؛ 
	15 - يحث البرنامج الإنمائي على المضي قدما في نيته المعلنة تعزيز تعاونه مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى المشاركة في عمليات السلام المتكاملة للأمم المتحدة، ولا سيما إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، وإدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، وذلك بغية التنسيق، وبوجه خاص الإعداد الأفضل للفترة الانتقالية، التي تبدأ بتخفيض حجم بعثات حفظ السلام؛
	16 - يقر بوجود صعوبات في جذب واستبقاء موظفات في البلدان المتأثرة بالنزاعات، ويحث البرنامج الإنمائي على اتخاذ إجراءات من أجل تحسين التوازن بين الجنسين في قوة عمله في تلك السياقات ومواصلة جهوده الواسعة الرامية إلى تحسين قدرة الأفرقة القطرية على تحقيق النتائج؛
	17 - يشجع البرنامج الإنمائي على كفالة الوضوح التام للأهداف التي تتوخى تحقيقها في مجال بناء القدرات الوطنية جميع البرامج والمشاريع المنفذة على الصعيد الوطني وبشكل مباشر في البلدان المتأثرة بالنزاعات، وذلك وفقا لاستراتيجية خروج مخططة جيدا.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/3
	استعراض مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدعم المباشر للميزانية والتمويل الجماعي

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بالوثيقة DP/2013/7 بشأن استعراض مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدعم المباشر للميزانية والتمويل الجماعي؛ 
	2 - يقر بأن القيمة المضافة الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكمن في دعم القدرات الوطنية وإعداد السياسات؛
	3 - يوافق على الإبقاء على التغييرات في النظام المالي والقواعد المالية على النحو الوارد في الوثيقة DP/2008/36 لفترة تجريبية لاحقة، 2013 إلى 2014، بغية مواصلة تزويد المكاتب القطرية بما تحتاجه من مرونة في بيئة الدعم المباشر للميزانية، ولكي يكتسب البرنامج الإنمائي خبرات مختلفة من هذا العمل، مع التسليم بأن هذه القواعد المالية والنظام المالي قد يخضعان لمزيد من التنقيح في سياق مواءمة النظام المالي والقواعد المالية التي يجري النظر فيها حاليا في الأمم المتحدة؛
	4 - يطلب الاضطلاع بعمليات التقييم ومراجعة الحسابات الملائمة للأنشطة الجارية خلال الفترتين التجريبيتين 2008 إلى 2012 و 2013 إلى 2014، بغية توفير معلومات عن تأثير تلك الأنشطة، لا سيما على إسهام البرنامج الإنمائي في القدرات الوطنية وإعداد السياسات، ومن أجل الاستفادة من الخبرة المكتسبة؛ ويطلب أيضا تقاسم النتائج والتوصيات داخل البرنامج الإنمائي ومع أعضاء مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية؛
	5 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يقدم تقريرا، قبل الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لعام 2015، بشأن نهج البرنامج الإنمائي إزاء إجراء تقييم، قبل تخصيص الأموال، للنطاق الكامل من المخاطر المصاحبة لتقديم الدعم المباشر للميزانية والتمويل الجماعي، وبشأن الإجراءات المتخذة من أجل الرصد المستمر والاستعراض لتلك المخاطر، مع تقديم توصيات بشأن النهج الأكثر ملاءمة إزاء تقييم المخاطر المصاحبة؛
	6 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي تقديم عمليات تقييم ومراجعة للحسابات، إضافة إلى أي تنقيحات للقواعد المالية والنظام المالي، لكي ينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى لعام 2015، لكي يتخذ المجلس مقررا بشأن استمرار مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدعم المباشر للميزانية والتمويل الجماعي.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/4
	ترتيبات البرمجة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يشير إلى المقرر 2012/1 المتعلق بالاستعراض الثاني لترتيبات البرمجة، للفترة 2008-2013، والمقرر 2012/28 المتعلق بترتيبات البرمجة للفترة 2014-2017؛
	2 - يحيط علما بالمذكرة المتعلقة بترتيبات البرمجة المؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2013، والتي قدمت بصورة غير رسمية في الدورة العادية الأولى لعام 2013؛
	3 - يوافق على البند 1 من هدف تخصيص الأموال من الموارد الأساسية، الذي لا يزال يستخدم معايير تخصيص لا تستند إلى صيغ محددة، وتدمج فيه الأولويات والحوافز التنظيمية لتعزيز قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الاستجابة بفعالية لاحتياجات قطرية متباينة؛ 4 - يؤيد تدابير الحماية الرامية إلى وقاية الموارد المخصصة فيما يتعلق بالبند 1 من هدف تخصيص الأموال من الموارد الأساسية والدعم البرنامجي المخصص لأنشطة المنسقين المقيمين، وحمايتها من أثر الانخفاض المحتمل لمستويات قاعدة البرمجة إلى ما دون 700 مليون دولار؛ 
	5 - يحيط علما بالأساس المنطقي لإدراج صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في ترتيبات البرمجة، ويوافق على إدراجه في هذه الترتيبات؛
	6 - يطلب كذلك إلى البرنامج الإنمائي أن يقدم اقتراحا رسميا شاملا في الدورة السنوية لعام 2013 بإدراج صندوق المشاريع الإنتاجية في ترتيبات البرمجة، وبأن يشتمل هذا الاقتراح، في جملة أمور، آثار هذا الإدراج على الموارد الأساسية المتاحة للبرمجة، وبخاصة الأساس المنطقي لجعله إنفاقا سنوياً متكررا؛
	7 - يؤيد مبادئ الوجود الاستراتيجي العالمي، ونظرا لأن وجود البرنامج الإنمائي ينبغي أن يكون بناء على الاحتياجات المتباينة للبلدان، لا على نهج مقاس واحد يناسب الجميع لغرض ضمان كفاءة وفعالية الاستجابة لأولويات التنمية الوطنية، يوافق المجلس على نهج متمايز للوجود المادي، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يقدم في تقرير رسمي معلومات شاملة بشأن تنفيذ هذا النهج للبلدان متوسطة الدخل التي يزيد فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي على 600 6 دولار؛
	8 - يؤيد مواصلة ترشيد البنود ضمن إطار ترتيبات البرمجة، حسبما ورد في المذكرة المتعلقة بترتيبات البرمجة المؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2013، وعلى النحو التالي:
	(أ) في ما يتعلق بفئة تصنيف تكاليف أنشطة البرامج:
	’1‘ نافذة قطرية تغطي البنود 1 و 2 و 3 من هدف تخصيص الأموال من الموارد الأساسية وبرنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
	’2‘ نافذة إقليمية تغطي البرامج الإقليمية؛
	’3‘ نافذة عالمية تغطي البرنامج العالمي، بما في ذلك مكتب الدراسات الإنمائية، ومكتب تقرير التنمية البشرية؛
	(ب) في ما يتعلق بفئة تصنيف تكاليف فعالية التنمية:
	’1‘ برنامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
	’2‘ خدمات دعم التنمية؛
	’3‘ برنامج الاقتصاديين؛
	’4‘ تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
	’5‘ الخدمات الاستشارية في مجال السياسات؛
	’6‘ صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية؛
	(ج) في ما يتعلق بفئة تصنيف تكاليف تنسيق الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة:
	’1‘ تقديم الدعم للمنسق المقيم؛
	9 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يقدم، قبل انعقاد الدورة السنوية لعام 2013، المزيد من المعلومات عن أداء المهام الممولة في إطار البنود الثابتة التالية: خدمات دعم التنمية، وبرنامج الاقتصاديين، والخدمات الاستشارية في مجال السياسات، فضلا عن مكتب الدراسات الإنمائية، وذلك لاتخاذها أساسا للنظر في احتياجات التمويل لهذه المهام؛
	10 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يقدم مشروعا غير رسمي للميزانية المقترحة لإطار ترتيبات البرمجة داخل الميزانية المتكاملة، وذلك للتشاور بشأنه مع المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2013، وكذلك للنظر فيه رسميا في الدورة العادية الثانية لعام 2013.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/5
	التقييم المواضيعي للدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لصحة الأم للفترة 2000-2011، ورد الإدارة عليه

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقييم المواضيعي للدعم المقدم من الصندوق لصحة الأم للفترة 2000-2011، وبرد الإدارة على هذا التقييم؛
	2 - ويشير إلى المقرر 2012/26، ويرحب بتقديم التقييم المواضيعي، وتقديم رد الإدارة عليه، وبالمناقشة اللاحقة، باعتبار ذلك فرصة للمجلس التنفيذي للمشاركة في مناقشات استراتيجية قائمة على الأدلة، وباعتباره أيضا خطوة هامة لتشجيع الشفافية ونشر ثقافة التقييم في الصندوق؛
	3 - يرحب بما جاء في التقييم المواضيعي من اعتراف بالمساهمة الهامة التي قدمها الصندوق نحو تحسين صحة الأمهات في كثير من البلدان، وذلك بسبل تشمل، على سبيل المثال، توجيه تغييرات سياساتية هامة، وتنسيق في مجال صحة الأم والمساعدة في تنمية القدرات في مجالات مثل القبالة ورعاية التوليد في الحالات الطارئة ورعاية المواليد، وتنظيم الأسرة، والعلاج الجراحي لناسور الولادة؛
	4 - يرحب بالاستنتاجات والنتائج التي توصل إليها التقييم المواضيعي ويلاحظ أنه يثير عددا من المسائل الحاسمة الاستراتيجية التي تتطلب اهتماما ومتابعة مستمرين من الإدارة، بما في ذلك المسائل التي تأتي في سياق وضع الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2014-2017، مثل الحاجة إلى ما يلي:
	(أ) تعزيز التخطيط الاستراتيجي للأجل المتوسط والأجل البعيد على الصعيد القطري؛
	(ب) التحديد الأفضل للآثار التشغيلية المترتبة على استهداف احتياجات النساء والفتيات المعرضات لأشد حالات الضعف؛
	(ج) تحسين القدرة التنظيمية وقدرات الموظفين في مجال صحة الأم، وكفالة وجود مزيج مناسب من المهارات في المنظمة من أجل تحقيق أقصى زيادة ممكنة في نواحي القوة النسبية والتعبير عن التركيز الاستراتيجي للصندوق؛
	(د) تعزيز الرصد والتقييم المستندين إلى النتائج وذلك على الصعيد القطري، وزيادة التركيز على توليد المعرفة والتعلم؛
	5 - يرحب بالجهود التي يقوم بها حاليا صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك لتعزيز عمله في مجال صحة الأم ولمعالجة عدد كبير من المسائل المحددة في التقييم المواضيعي، ويتطلع إلى استمرار تنفيذ هذه المبادرات بقوة؛
	6 - يلاحظ أهمية إقامة الشراكات مع المجتمع المدني والمحافظة عليها وتقييمها بشكل مستمر، وكذلك مع مقرري السياسات، والحكومات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك المجموعة الموسعة للمنظمات الصحية الأربع (منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، وذلك من أجل معالجة أوجه الضعف في النظم الصحية وتحسين صحة الأمهات في الأجل الطويل؛ ويشجع الصندوق على مواصلة تعزيز جهوده في هذا الجانب الرئيسي من جوانب تحسين صحة الأم، بوسائل منها البرمجة المشتركة؛
	7 - يلاحظ أيضا ضرورة تعزيز الرصد الموجه نحو تحقيق النتائج، ويشجع الصندوق على تعزيز نظم الرصد في برامجه، بوسائل منها ضمان المواءمة التامة بين أطر النتائج الخاصة بالبرامج القطرية والصناديق المواضيعية وإطار نتائج صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال فترة الخطة الاستراتيجية المقبلة 2014-2017؛
	8 - يرحب بما أولاه التقييم المواضيعي من تقدير للصندوق المواضيعي لصحة الأم التابع لصندوق السكان كأداة حفز من أجل تيسير البرمجة القائمة على الأدلة في مجال صحة الأم في البلدان ذات الأولوية، ويشجع الصندوق على مواصلة العمل على تحسين دمج الصندوق المواضيعي لصحة الأم التابع لصندوق السكان في الهياكل التنظيمية والتخطيط التنظيمي؛ 
	9 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يراعي مراعاة تامة توصيات التقييم المواضيعي في استجابته الاستراتيجية والتنفيذية، بما في ذلك استجابته في سياق وضع الخطة الاستراتيجية المقبلة للصندوق، وأن يدرج آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذا المقرر في التقرير السنوي للمدير التنفيذي لعام 2013، الذي سيقدم في الدورة السنوية لعام 2014. 
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/6
	مشروعا وثيقتي البرنامجين القطريين لمصر اللذين أعهدهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يشير إلى مقرريه 2001/11 و 2006/36 المتعلقين بعملية الموافقة على البرامج؛
	2 - يلاحظ الطلب المقدم من مصر لتقديم مشروعي وثيقتي البرنامجين القطريين للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان إلى الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2013؛
	3 - يقرر أن يقوم على أساس استثنائي باستعراض مشروعي وثيقتي البرنامجين القطريين لمصر اللذين أعدهما البرنامج الإنمائي وصندوق السكان والموافقة عليهما في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2013.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/7
	تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشـاريع عن حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2010-2011

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقارير البرنامج الإنمائي (DP/2013/8)، وصندوق السكان (DP/FPA/2013/1)، ومكتب خدمات المشاريع (DP/OPS/2013/1)، المتعلقة بتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2010-2011؛
	2 - يشجع البرنامج الإنمائي، على أن يقوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والأعضاء الآخرين في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، باتخاذ إجراءات لضمان الاستخدام المنهجي للمبادئ التوجيهية المشتركة للنهج المنسق في التحويلات النقدية، بما يشمل تنقيح هذه المبادئ التوجيهية، عند الاقتضاء؛
	3 - يثني على البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع على جهودهم المبذولة لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ويتطلع إلى مواصلة هذه العملية؛
	في ما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
	4 - يحيط علما بالرأي غير المشفوع بتحفظات الصادر عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة؛ 
	5 - يرحب بالتقدم الذي أحرزه البرنامج الإنمائي في معالجة الأولويات المتصلة بمراجعة الحسابات في الفترة 2010-2011؛
	6 - يؤيد الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة البرنامج الإنمائي لمعالجة الأولويات العليا التسع المنقحة للإدارة لفترة السنتين 2012-2013 في ما يتصل بمراجعة الحسابات؛
	7 - يؤكد على ضرورة تحسين إدارة المشاريع وضمان رقابة داخلية ذات مستوى مرض على الصعيد القطري، ويشجع على بيان هذه الجهود بمزيد من التفصيل، بما في ذلك متابعة حالات الغش، في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات الداخلية لعام 2012؛ 
	في ما يتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان:
	8 - يحيط علما بالرأي غير المشفوع بتحفظات الصادر عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة؛
	9 - يثني على التقدم الذي أحرزه الصندوق في معالجة الأولويات المتصلة بمراجعة الحسابات في الفترة 2010-2011، ولا سيما في ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الوطنيين؛ 
	10 - يرحب بالإجراءات الإضافية التي بدأ باتخاذها صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة لفترة السنتين 2010-2011، ويتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ التوصيات الـ 17 التي ظلت معلقة لفترة طويلة من تقرير مجلس مراجعي الحسابات لعام 2009، لضمان الأخذ بجميع التوصيات على سبيل الأولوية؛
	11 - يؤيد الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة صندوق الأمم المتحدة للسكان لمعالجة أولويات الإدارة لفترة السنتين 2012-2013 في ما يتصل بمراجعة الحسابات؛
	12 - يشجع على إيراد المزيد من التفاصيل للجهود المبذولة لمتابعة حالات الغش، في التقرير السنوي عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2012؛
	13 - يشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان على تكثيف جهوده الرامية إلى ملء الشواغر وضمان كفاءة عملية التوظيف؛
	14 - يرحب باعتماد صندوق السكان للسياسات والإجراءات المنقحة في مجال المشتريات، مشددا على ضرورة إبقاء هذه العمليات قيد الاستعراض لضمان استمرار الامتثال من جانب جميع وحدات العمل؛
	في ما يتعلق بمكتب خدمات المشاريع:
	15 - يحيط علما بالرأي غير المعدل وغير المشفوع بتحفظات الصادر عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة لفترة السنتين 2010-2011؛
	16 - يرحب بالتقدم الذي أحرزه المكتب في معالجة الأولويات المتصلة بمراجعة الحسابات التي أبرزها مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة؛ 
	17 - يؤيد الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكتب خدمات المشاريع لمعالجة التحديات التي يواجهها المكتب في الانتقال من المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/8
	تقرير مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرين التنفيذيين لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بتقرير مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرين التنفيذيين لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2013/5)؛
	2 - يشجع البرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب خدمات المشاريع على مواصلة تعزيز تقديم التقارير، مع مراعاة التوجيه الوارد في قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
	3 - يقرّر إحالة التقرير المذكور أعلاه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشفوعاً بالتعليقات والتوجيهات المقدّمة من الوفود.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/9
	خارطة طريق صوب وضع ميزانية متكاملة، اعتباراً من عام 2014، ومعلومات مستكملة بشأن موضوع استرداد التكاليف

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يشير إلى مقرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان 2012/27، ومقرر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 2012/20، اللذين طلبـا مواصلة تطوير الإطار المفاهيمي المنسق ومنهجية حساب معدلات استرداد التكاليف، ويشير أيضاً إلى ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ولا سيما الجزء دال من الفصل ثانياً منـه، بشأن ضمان استرداد التكاليف بالكامل، بمعدل تناسبي من مصادر تمويل الأنشطة الأساسية ومصادر تمويل الأنشطة غير الأساسية، وتوفير الحوافز من أجل زيادة التمويل الأساسي؛
	2 - يسلّم بأن استرداد التكاليف بالكامل تناسبياً من الموارد الأساسية والموارد غير الأساسية من شأنه أن يفضي إلى خفض حجم الموارد المستمدة من الموارد الأساسية لتمويل التكاليف الإدارية للمساهمات غير الأساسية، وتخصيص حصة أكبر من الموارد الأساسية للأنشطة البرنامجية، بما يوفر حوافز فيما يتعلق بالمساهمات الأساسية؛
	3 - يوافق على المنهجية المنسقة لحساب معدلات استرداد التكاليف المعروضة في الوثيقة DP-FPA/2012/1-E/ICEF/2012/AB/L.6، والتي جرى تطويرها بصورة إضافية في الوثيقة DP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8، ويرحب بزيادة الشفافية والتناسبية في الإطار الجديد المنسق؛
	4 - يُقـر معدلاً منسقاً عاماً لاسترداد التكاليف قدره 8 في المائة للمساهمات غير الأساسية، وسيجري استعراض ذلك المعدل في عام 2016، مع إمكانية زيادته إن لم يكن متسقاً مع مبدأ استرداد التكاليف بالكامل تناسبياً مع مصادر التمويل الأساسي والتمويل غير الأساسي، على النحو المقرر في الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛ ويقرر أن يتم استعراض معدل استرداد التكاليف بعد تحليل تقارير التقييم المذكورة في الفقرتين 15 و 17 أدناه وتقييمها بصورة مستقلة؛ 5 - يؤكد أن مبدأ المعدلات المنسقة سيسري أيضاً على معدلات استرداد التكاليف المتمايزة، بهدف تعزيز التعاون فيما بين منظمات الأمم المتحدة وتلافي المنافسة في حشد الموارد، ويقر كذلك الهيكل التالي لمعدلات استرداد التكاليف المتمايزة:
	(أ) إجراء تخفيض منسق بنسبة 1 في المائة في المساهمات المواضيعية على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (8 في المائة ناقصاً 1 في المائة = 7 في المائة)، مع إبقاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) على نسبة 8 في المائة كترتيـب مؤقت؛
	(ب) الإبقاء على المعدلات التفضيلية الحالية فيما يخص مساهمة الحكومات في تقاسم التكاليف، والمساهمات المقدمة فيما بين بلدان الجنوب، ومساهمات القطاع الخاص؛
	6 - يقرر أن يتم الوفاء بالاتفاقات القائمة عن طريق معدلات استرداد التكاليف السابقة وأن يُتقيَّد بهذا القرار في الاتفاقات الجديدة أو التي يجري تجديدها؛
	7 - يقرر جواز قيام مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، استثنائياً واستجابة لما تقتضيه الظروف الطارئة، بالنظر في إمكانية التنازل عن معدلات استرداد التكاليف على أساس كل حالة على حـدة، على أن يراعي في ذلك الأولويات المحددة، والطرائق التي تتيح خفض التكاليف الإدارية، وأهداف المواءمة، وأن يتم إخطار المجلس التنفيذي بحالات التنازل في التقارير المالية السنوية؛
	8 - يقرر أن يبدأ سريان منهجية استرداد التكاليف الجديدة وما يتصل بها من معدلات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2014؛
	9 - يحيط علما بالمبادئ التوجيهية للميزانية المتكاملة الواردة في (أ) المذكرة المشتركة للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف بشأن الخطوات المتخذة صوب وضع ميزانية متكاملة ونموذج الميزانية المتكاملة، الذي قدم في الدورة العادية الثانية لعام 2012؛ (ب) ونموذج الخطة المتكاملة للموارد مع عرض منسق لمبلغ التكاليف المستردة، الوارد في الجدول 6 من الوثيقة (DP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8)؛
	10 - يكرر تأكيد الحاجة إلى إجراء مشاورات منتظمة مع المجلس التنفيذي بشأن ميزانيتيْ البرنامج الإنمائي وصندوق السكان المتكاملتين للفترة 2014-2017، ويطلب من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان أن يقدما المشروعين غير الرسميين للميزانيتين المتكاملتين للنظر فيهما، بما في ذلك الموارد الأساسية والموارد غير الأساسية، في إطار مناقشة مشروعي خطتيهما الاستراتيجيتين للفترة 2014-2017، أثناء الدورة السنوية لعام 2013؛
	11 - يطلب من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان أن يقدما مقترحات لتقدير التكاليف تتسم بكامل الشفافية والاتساق وتمكّن الجهات المساهمة من فهم التكاليف المحمَّـلة على البرامج والمشاريع، وكذلك معدل استرداد التكاليف المطبق؛
	12 - يشدد على ضرورة زيادة كفاءة وشفافية الموارد المتأتية من عملية استرداد التكاليف، ويطلب من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان أن يقدما، في تقاريرهما المالية السنوية إلى المجلس التنفيذي، المبالغَ المستمدة من عملية استرداد التكاليف وأوجه استخدامها؛
	13 - يطلب من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان أن يواصلا سعيهما إلى تحقيق الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة بهدف خفض التكاليف الإدارية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليص المعدل الضروري لاسترداد التكاليف، على النحو المقرر في الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وأن يدرجا ضمن استعراض منتصف المدة لميزانيتيهما المتكاملتين معلوماتٍ وتحليلات بهذا الشأن؛
	14 - يطلب من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان أن يعد كل منهما مقترحاً للميزانية المتكاملة، استناداً إلى معدلات استرداد التكاليف المقررة المذكورة أعلاه إضافة إلى الإطار المفاهيمي للميزانية المتكاملة؛
	15 - يطلب أيضا من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان أن يقوما، بالتعاون مع اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتضمين استعراض منتصف المدة لميزانيتيهما المتكاملتين معلوماتٍ عن تنفيذ المعدلات المقررة لاسترداد التكاليف، بما في ذلك منهجية الحساب المقررة التي يستند إليها، وتضمينه كل فئة من فئات التكاليف؛ والمعدلات الفعلية لاسترداد التكاليف خلال السنتين الماليتين السابقتين؛ وبيان مدى الامتثال لمبدأ استرداد التكاليف بالكامل، الممولة تناسبياً من الموارد الأساسية والموارد غير الأساسية، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 67/226؛
	16 - يطلب كذلك من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان القيام، في سياق استعراض منتصف المدة لميزانيتيهما المتكاملتين وبالتعاون مع اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتوصية بإدخال تعديلات على معدلات استرداد التكاليف المقررة، حسب الاقتضاء، من أجل عرضها على دورة المجلس التنفيذي السنوية لعام 2016؛
	17 - يطلب إجراء تقييم خارجي مستقل في عام 2016 يُعنى باتساق منهجية استرداد التكاليف الجديدة وانسجامها مع أحكام قرار الجمعية العامة 67/226.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/10
	عرض عام للمقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى لعام 2013

	إن المجلس التنفيذي،
	يشير إلى أنه، في دورته العادية الأولى لعام 2013:
	البند 1
	المسائل التنظيمية

	انتخب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لعام 2013:
	الرئيس: سعادة السيد روبل أولهاي (جيبوتي)
	نائب الرئيس: السيد آندي راشميانتو (إندونيسيا)
	نائب الرئيس: السيد إدواردو بوريتي (الأرجنتين)
	نائب الرئيس: السيد بويان بيليف (بلغاريا)
	نائب الرئيس: السيدة ميريت ديرود (النرويج)
	أقر جدول الأعمال وخطة العمل لدورته العادية الأولى لعام 2013 (DP/2013/L.1).
	اعتمـد التقرير عن دورته العادية الثانية لعام 2012 (DP/2013/1).
	أقــر خطة عمله السنوية لعام 2013 (DP/2012/CRP.1).
	وافـق على خطة العمل المؤقتة لدورته السنوية لعام 2013.
	وافـق على الجدول الزمنـي التالي للدورات المتبقية للمجلس التنفيذي في عام 2013:
	الدورة السنوية لعام 2013: 3 إلى 14 حزيران/يونيه 2013 (نيويورك)
	الدورة العادية الثانية لعام 2013: 9 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2013.
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البند 2
	الشؤون الجنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	اتخـذ المقرر 2013/1 بشأن التقرير الشفوي لمديرة البرنامج عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين.
	البند 3
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها (البرنامج الإنمائي)

	اعتمـد وثائق البرامج القطرية النهائية التالية:
	أفريقيا: إريتريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، وليبريا
	آسيا والمحيط الهادئ: باكستان (برنامج قطري مشترك)، وميانمار، ونيبال، والبرنامج دون الإقليمي للبلدان والأقاليم الجزرية في المحيط الهادئ
	الدول العربية: الإمارات العربية المتحدة، والسودان، وليبيا
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: نيكاراغوا، وهايتي.
	اتخـذ المقرر 2013/6 بشأن مشروعيْ وثيقتيْ البرنامجين القطريين لمصر اللذين أعدهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	البند 4
	التقييم (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	اتخـذ المقرر 2013/2 بشأن: (أ) تقييم مساهمة البرنامج الإنمائي في الحد من الفقر، ورد الإدارة؛ (ب) تقييم الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى البلدان المتأثرة بالنـزاعات في سياق عمليات الأمم المتحدة للسلام، ورد الإدارة.
	البند 5
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	اتخـذ المقرر 2013/3 بشأن استعراض مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدعم المباشر للميزانية والتمويل الجماعي.
	البند 6
	ترتيبات البرمجة

	اتخـذ المقرر 2013/4 بشأن ترتيبات البرمجة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	البند 7
	التقييم (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

	اتخذ المقرر 2013/5 بشأن التقييم المواضيعي للدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لصحة الأم للفترة 2000-2011، ورد الإدارة عليه.
	استمع إلى إحاطة بشأن مشروع سياسة التقييم المنقحة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	البند 8
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها

	اعتمـد وثائق البرامج القطرية النهائية التالية:
	أفريقيا: جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية والكاميرون وليبريا
	الدول العربية: السودان
	آسيا والمحيط الهادئ: باكستان (برنامج قطري مشترك)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: نيكاراغوا وهايتي.
	اتخـذ المقرر 2013/6 بشأن مشروعيْ وثيقتيْ البرنامجين القطريين لمصر اللذين أعدهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	استمع إلى معلومات مستكملة من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	الجزء المشترك
	البند 9
	توصيات مجلس مراجعي الحسابات

	اتخذ المقرر 2013/7 بشأن تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2010-2011.
	البند 10
	التقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

	اتخذ المقرر 2013/8 بشأن تقرير مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرين التنفيذيين لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	البند 11
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة

	اتخذ المقرر 2013/9 بشأن خارطة الطريق صوب وضع ميزانية متكاملة، اعتباراً من عام 2014، ومعلومات مستكملة بشأن موضوع استرداد التكاليف.
	البند 12
	صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية

	استمع إلى عرض عن النتائج الأولية لعام 2012، ومعلومات مستكملة عن العملية التشاورية مع أصحاب المصلحة بشأن الاتجاهات المستقبلية لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية.
	الاجتماع المشترك

	عقد اجتماعاً مشتركاً للمجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي في 4 شباط/فبراير 2013، تناول المواضيع التالية: (أ) تفعيل التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛ (ب) تفعيل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
	عقد أيضاً جلسات الإحاطة والمشاورات غير الرسمية التالية:
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	مشاورات غير رسمية بشأن النتائج الأولية لتقييم الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2008-2013؛
	مشاورات غير رسمية بشأن خارطة الطريق التي تفضي إلى الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2014-2017؛
	إحاطة بشأن العملية التشاورية الجارية لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية مع أصحاب المصلحة التي صدر بها تكليف من المجلس التنفيذي (بموجب المقرر 2012/12)؛
	صندوق الأمم المتحدة للسكان

	مشاورات غير رسمية بشأن الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2014-2017؛
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	مشاورات غير رسمية بشأن إعداد الخطة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للفترة 2014-2017: مناقشة المسائل الرئيسية.
	خطة العمل المؤقتة للدورة السنوية لعام 2013 للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	(3-14 حزيران/يونيه 2013، نيويورك)

	اليوم/التاريخ
	الوقت
	البند
	الموضوع
	الاثنين، 3 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	1
	المسائل التنظيمية
	• إقرار جدول الأعمال واعتماد خطة العمل للدورة
	• اعتماد تقرير الدورة العادية الأولى لعام 2013
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	بيان من المدير التنفيذي
	10
	التقرير السنوي للمدير التنفيذي
	• تقرير المدير التنفيذي: التقرير التجميعي بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2008-2013 (المقرر 2011/39)
	• الاستعراض الإحصائي والمالي لعام 2012
	• تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة في عام 2012
	00/15-00/17
	10
	التقرير السنوي للمدير التنفيذي (تابع)
	مشاورات غير رسمية بشأن مشروع الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2014-2017
	00/17-00/18
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	الثلاثاء، 4 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	11
	الالتزامات بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان
	• تقرير عن المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وغيرها إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وتوقعات الإيرادات لعام 2013 والسنوات المقبلة
	12
	البرامج القطرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمسائل المتصلة بها
	• مشاريع وثائق البرامج القطرية وتمديدات البرامج القطرية
	00/15-00/17
	13
	التقييم
	• سياسة التقييم المنقحة لصندوق الأمم المتحدة للسكان (المقرر 2012/26)
	00/17-00/18
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	الأربعاء، 5 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	الجزء المشترك
	15
	المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية
	• تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن المراجعة الداخلية للحسابات وأنشطة الرقابة الداخلية، وردود الإدارة
	16
	تقارير مكاتب الأخلاقيات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	• تقارير مكاتب الأخلاقيات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة السكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن الأنشطة المقررة لعام 2012، وردود الإدارة
	00/15-00/16
	17
	الزيارات الميدانية
	• التقارير المتعلقة بالزيارات الميدانية
	00/16-00/18
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	الخميس، 6 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	بيان من المدير التنفيذي
	14
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	• التقرير السنوي للمدير التنفيذي
	• الخطة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للفترة 2014-2017
	00/15-00/17
	00/17-00/18
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	الجمعة، 7 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	00/15-00/17
	الاثنين، 10 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	بيان من مديرة البرنامج
	2
	التقرير السنوي لمديرة البرنامج
	• الاستعراض التجميعي للخطة الاستراتيجية والتقرير السنوي لمديرة البرنامج: الأداء والنتائج لعام 2012 (المقرر 2011/14)
	00/15-00/17
	2
	التقرير السنوي لمديرة البرنامج (تابع)
	• تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة في عام 2012
	• المرفق الإحصائي
	3
	الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة2014-2017
	• مشروع الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017 (المقرر 2012/9)
	00/17-00/18
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	الثلاثاء، 11 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	4
	الالتزامات بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	• حالة الالتزامات بتمويل البرنامج الإنمائي وصناديقه وبرامجه بالموارد العادية لعام 2013 وما بعده
	5
	تقرير التنمية البشرية
	• معلومات مستكملة عن المشاورات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية (قرار الجمعية العامة 57/264)
	00/15-00/18
	6
	البرامج القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمسائل المتصلة بها
	• تقرير بشأن أداء البرنامج العالمي ونتائجه (المقرر 2011/18)
	• مشاريع وثائق البرامج القطرية
	• تمديدات البرامج القطرية
	الأربعاء، 12 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	7
	التقييم
	• التقرير السنوي عن التقييم، ورد الإدارة 
	• تقييم الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2008-2013، ورد الإدارة 
	• تقييم البرنامج العالمي، ورد الإدارة
	• تقييم البرنامج الإقليمي لأفريقيا، ورد الإدارة
	• تقييم البرنامج الإقليمي للدول العربية، ورد الإدارة
	• تقييم البرنامج الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، ورد الإدارة 
	• تقييم البرنامج الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة، ورد الإدارة
	• تقييم البرنامج الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ورد الإدارة
	• تقييم إطار التعاون الرابع للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ورد الإدارة
	00/15-00/17
	التقييم (تابع)
	00/17-00/18
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	الخميس، 13 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	8
	صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية
	• تقرير عن النتائج التي حققها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في عام 2012
	9
	متطوعو الأمم المتحدة
	• تقرير مديرة البرنامج عن تطور الدور والمهام التي اضطلع بها برنامج متطوعي الأمم المتحدة منذ إنشائه
	00/15-00/16
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	18
	مسائل أخرى
	• اتخاذ المقررات
	1
	المسائل التنظيمية
	• إقرار خطة العمل المؤقتة للدورة العادية الثانية لعام 2013
	• اختتام الدورة
	الجمعة، 14 حزيران/يونيه

