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  مسائل تنظيمية  -أوال   
امج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان      عقد اجمللس التنفيذي لربن     - ١

ــام        ــة األوىل لعـ ــه العاديـ ــشاريع دورتـ ــدمات املـ ــدة خلـ ــم املتحـ ــب األمـ ــر ٢٠١٢ومكتـ  يف مقـ
ورحـب رئـيس اجمللـس      . ٢٠١٢فرباير  / شباط ٣ إىل   ١املتحدة، بنيويورك، يف الفترة من       األمم

إىل ووجـه الـشكر     . ثقـة الـيت أولـوه إياهـا       جبميع الوفـود وأعـرب عـن امتنانـه ألعـضاء اجمللـس لل             
ــة       ــدوه مــن مهــارات قيادي ــهم ملــا أب ــة واليت ــه وإىل أعــضاء املكتــب املنتهي ــة واليت ــرئيس املنتهي ال

وأشـار إىل أن كـال مـن    . وهنـأ أعـضاء املكتـب اجلـدد علـى انتخـاهبم           . والتزامهم بعمـل اجمللـس    
يقع عليه دور مهـم يف األعمـال   الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع  

، واالســتعراض )٢٠+ مــؤمتر ريــو (التحــضريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة املقبــل للتنميــة املــستدامة  
الــشامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لــسياسات األنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا األمــم 

ة خــالل دورة وأعــرب عــن تطلعــه إلجــراء مــداوالت مثمــرة وبنــاء . املتحــدة مــن أجــل التنميــة
  .٢٠١٢اجمللس التنفيذي يف عام 

ــا للمــادة    - ٢ ــذي، انتخــب اجمللــس أعــضاء      ٧ووفق ــداخلي للمجلــس التنفي  مــن النظــام ال
  :٢٠١٢يناير / كانون الثاين٩ يف اجتماع عقد يف ٢٠١٢املكتب التالية أمساؤهم لعام 

  )السويد(       سعادة السيد مارتن غروندتز: الرئيس  
  )املغرب(       د طارق إيزيرارنالسي: نائب الرئيس  
  )إندونيسيا(        يسرا خانسعادة السيد: نائب الرئيس  
  )اجلمهورية التشيكية(     السيدة كانديدا نوفاك هورناكوفا: نائبة الرئيس  
  )األرجنتني(       السيد إدواردو بوريتـي: نائب الرئيس  

  
لعاديـــة األوىل وأقـــر اجمللـــس التنفيـــذي جـــدول األعمـــال وخطـــة العمـــل لدورتـــه ا         - ٣

 ٢٠١١ووافــــق علــــى تقريــــر الــــدورة العاديــــة الثانيــــة لعــــام  ) DP/2012/L.1 (٢٠١٢ لعــــام
)DP/2012/1 .(    ــام ــة لعـــــ ــسنوية املنقحـــــ ــل الـــــ ــة العمـــــ ــد اجمللـــــــس خطـــــ  ٢٠١٢واعتمـــــ
)DP/2012/CRP.1/Rev.1 ( ٢٠١٢ووافق على خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية.  
ــدها اجمل   - ٤ ــررات الــــيت اعتمــ ــام  ووردت املقــ ــة ٢٠١١لــــس التنفيــــذي يف عــ  يف الوثيقــ

DP/2011/2 ؛ اليت ميكن االطالع عليها يف املوقعwww.undp.org/execbrd.  
 علــى اجلــدول الــزمين التــايل للــدورات  ٢٠١٢/٨ووافــق اجمللــس التنفيــذي يف مقــرره    - ٥

  :٢٠١٢املقبلة للمجلس التنفيذي يف عام 
  

http://www.undp.org/execbrd�
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  )جنيف (٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥  :٢٠١٢الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٤  :٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام 

    
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  
  من مديرة الربنامج بيان  -ثانيا   

 اليت أدلت هبـا أمـام اجمللـس التنفيـذي           حية يف مالحظاهتا االفتتا   ،مديرة الربنامج وجهت    - ٦
الـرئيس ونـواب الـرئيس املنتهيـة         الـشكر إىل  ،  )موقع املكتب التنفيذي  ميكن االطالع عليها يف     (

 وهنأت الرئيس ونواب الـرئيس املنتخـبني        ٢٠١١واليتهم ملا أبدوه من التزام ودعم طوال عام         
وتــصاعد روح التغــيري ، ٢٠١٢ام وحتــدثت عــن التطــورات املــثرية الــيت حــدثت يف عــ . حــديثاً
  .جلبته من أمل وإهلام ملاليني الناس وما
 إىل ٢٠١١وســلطت الــضوء علــى املــساعدات الــيت قــدمها الربنــامج اإلمنــائي يف عــام     - ٧

ــرأة        ــة امل ــة، وجلهــود احلوكمــة، وتنمي ــات االنتخابي ــة دعمــاً للعملي ــدول العربي ــة ال ــدان منطق بل
وأشارت إىل النجاحات الـيت حققتـها اآلليـة الـيت وضـعها             . والشباب ومتكينهم على حنو شامل    

، يف كفالــة نــشر املــساعدات SURGEالربنــامج اإلمنــائي لالســتجابة لألزمــات، املعروفــة باســم  
. علــى وجــه الــسرعة يف حينــها خــالل هــذه الفتــرة االنتقاليــة احلامســة الــيت متــر هبــا املنطقــة            

مج اإلمنــائي يف جنــوب الــسودان ا الربنــاأشــارت إىل جهــود بنــاء الدولــة الــيت يــضطلع هبــ  كمــا
  .يقدمه من مساعدات إنسانية وإمنائية يف منطقة الساحل وما
واستشرافا للمستقبل، ركزت مـديرة الربنـامج علـى الفـرص املتاحـة للربنـامج اإلمنـائي                  - ٨

وســلطت الــضوء علــى دور املنظمــة يف اجملــاالت الــيت  .  للنــهوض خبطــة التنميــة٢٠١٢يف عــام 
األمني العـام أولويـة يف خطـة عملـه ومـشاركة املنظمـة يف العمليـات املتعـددة األطـراف                     أوالها  

إطــار التعجيـل بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ومــؤمتر  : الـيت حتــرك التعــاون اإلمنــائي وهــي 
ــة املــستدامة    ــو  (األمــم املتحــدة للتنمي ــا بعــد عــام   )٢٠+ مــؤمتر ري ــة مل ، ٢٠١٥، وإطــار التنمي

الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسات األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع               واالستعراض  
وذكــرت أن الربنــامج اإلمنــائي مــستعد للعمــل مــن أجــل  . هبــا األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة

، واملنتـديات الـيت   ٢٠١٥، وما بعد عـام  ٢٠+ يف مؤمتر ريو ’ أهداف التنمية املستدامة‘تطوير  
  .تعقد يف املستقبل

أشارت إىل أن الربنامج اإلمنائي يشارك أعـضاء اجمللـس التنفيـذي مـشاركة كاملـة يف           و  - ٩
ــرة     ــدة للفت ــاين   ٢٠١٧-٢٠١٤صــقل اخلطــة االســتراتيجية اجلدي ، ويف إجــراء االســتعراض الث
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لترتيبات الربجمة، ووضع جدول األعمال الداخلي للتغيري، وإحراز تقـدم حنـو حتقيـق املزيـد مـن         
وتطرقت إىل الكيفية اليت من شأهنا أن جتعـل اخلطـة االسـتراتيجية للربنـامج               . الشفافية واملساءلة 

 الربنـامج اإلمنـائي يف وضـع جيعلـه منظمـة إمنائيـة رائـدة ملتزمـة         ٢٠١٧-٢٠١٤اإلمنائي للفتـرة    
وناقـشت مـديرة الربنـامج، خـالل عرضـها لالسـتعراض الثـاين لترتيبـات الربجمـة             . بتحقيق نتائج 

، خيـــارات األهليـــة الثالثـــة والنمـــاذج األربعـــة ملعـــايري  )DP/2012/3 (٢٠١٣-٢٠٠٨للفتـــرة 
ووجهت االنتباه إىل العمـل الـذي يـضطلع بـه الربنـامج اإلمنـائي مـن أجـل حتـسني                     . التخصيص

  .اإلبالغ عن مسامهاته احملددة من خالل حتسني اإلبالغ عن النتائج وتعزيز قدرات املوظفني
هــا علــى آخــر املــستجدات بــشأن مــشاركة   وأعربــت عــن ســرورها ألن تطلــع زمالء   - ١٠

الربنــامج اإلمنــائي بــصورة نــشطة يف املبــادرة الدوليــة لــشفافية املعونــة، وتــصنيفه مــؤخرا ضــمن  
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ منظمات مبوجب املؤشر األويل لشفافية املعونة، واعتمـاده يف           ١٠أعلى  
 بالكــشف الكامــل عــن معلومــات   للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، والتزامــه  ٢٠١٢

  .٢٠١٢مراجعة احلسابات حبلول هناية عام 
وحثت الوفود يف تعليقاهتا العامة، الربنامج اإلمنائي علـى االسـتفادة بـشكل كامـل مـن           - ١١

عملية االستعراض الـشامل الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات لـسياسات األنـشطة التنفيذيـة الـيت                      
التنمية ومباشرهتا بالترادف مع اسـتراتيجية الربنـامج املتعلقـة          تضطلع هبا األمم املتحدة من أجل       

+ باملناسبات اإلمنائية العاملية مثل إطار التعجيل بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومـؤمتر ريـو               
  .٢٠١٥، وبشكل أعم، إطار التنمية ملا بعد عام ٢٠
نظمـة وتوجههـا االسـتراتيجي    وأعربت الوفود عن ارتياحها إزاء التقدم الذي حتـرزه امل       - ١٢

اخلطـة االسـتراتيجية اجلديـدة، وامليزانيـة املتكاملـة،          : على النحو الوارد يف األطر اهليكلية الثالثة      
: كمـا أبـدت الوفـود جمموعـة واسـعة مـن التعليقـات بـشأن               . وجدول أعمـال التغـيري التنظيمـي      

التمويـل فيمـا يتعلـق بترتيبـات        املسائل اليت تكتنف ختصيص موارد الربنامج اإلمنائي وحالـة           )أ(
وضرورة أن يقوم الربنامج اإلمنائي باغتنام الفرص من خـالل العمليـات الداخليـة      ) ب(الربجمة؛  
والعمليـات اخلارجيـة    ) اخلطة االستراتيجية، وجدول أعمال التغيري، وامليزانية املتكاملـة       (اجلارية  

باالتــساق مــع ) الــسالف الــذكر، واالســتعراض الــشامل الربــاعي الــسنوات ٢٠+ مــؤمتر ريــو (
وضـرورة تعزيـز الكفـاءة والـشفافية واملـساءلة يف سـياق العمليـة           ) ج(خطة عمل األمني العـام؛      

وأعربت عن تطلعهـا إلجـراء مناقـشات يف وقـت مبكـر             . األوسع نطاقا إلصالح األمم املتحدة    
ــوير       ــة إىل تطـ ــل املؤديـ ــشأن املراحـ ــيل بـ ــوفري تفاصـ ــيع وطلبـــت تـ ــشأن تلـــك املواضـ ــر بـ األطـ

  .الثالثة اهليكلية
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وفيما يتعلق بترتيبات الربجمة وختـصيص املـوارد، اتفقـت الوفـود بـصفة عامـة علـى أنـه                      - ١٣
ينبغــي للربنــامج اإلمنــائي أن يواصــل التركيــز علــى احتياجــات البلــدان املنخفــضة الــدخل وأقــل  

ه البلـدان املتوسـطة     البلدان منوا من املـوارد مـع قيامـه يف الوقـت ذاتـه باألخـذ بنـهج متمـايز جتـا                     
  .الدخل، اليت أشري إىل أهنا ختتلف اختالفا كبريا يف ظروفها واحتياجاهتا اإلمنائية

وأعربت الوفود عن حرصـها علـى أن تعـرف املزيـد بـشأن خيـارات األهليـة املقترحـة                       - ١٤
ومنــاذج التخــصيص ولكنــها حــذرت مــن اختــاذ مقــررات قاطعــة بــشأن اخليــارات أو النمــاذج    

  . يف ذلك الوقتاملقترحة
 وباملثل، طلبت الوفود توفري مزيد من املعلومات عـن املخصـصات املقترحـة لألنـشطة               - ١٥

وباإلضـافة  . الربناجمية خبالف تلك املمولة من هدف ختصيص املوارد من االعتمادات األساسية          
لقـة بـإدراج   إىل ذلك، طلبت الوفود املزيد من املعلومات بشأن مقترحات الربنامج اإلمنائي املتع      

صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف ترتيبات الربجمة وكذلك املتعلقة بإنـشاء صـندوق     
وأكـدت علــى أمهيـة أن يوضــح يف منـوذج امليزانيـة املتكاملــة الكيفيـة الــيت سـيتم هبــا       . للطـوارئ 

  .الربط بني املوارد واخلطة االستراتيجية
ود مــستويات مــستدامة ميكــن التنبــؤ هبــا مــن  وأكــدت وفــود عديــدة جمــددا أمهيــة وجــ   - ١٦

التربعات، حمذرة من أن من شأن حدوث اخنفـاض مـستمر يف املـوارد األساسـية أن يـؤثر سـلبا         
علــى نوعيــة املــساعدات اإلمنائيــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة وأن يــؤدي إىل تآكــل مــشروعية   

  .املنظمة يف األجل الطويل
وفود ضرورة توخي املرونة فيما يتعلق بالوجود املـادي         ويف مسألة ذات صلة، أيدت ال       - ١٧

للربنامج اإلمنائي على الصعيد القطري، واتفقت علـى أنـه ينبغـي لـذلك الوجـود أن يـستند إىل                    
 ولـيس علـى أسـاس وجـود وضـع واحـد       -االحتياجات اإلمنائية اخلاصـة بكـل بلـد علـى حـده         

د مــن التفاصــيل بــشأن الوجــود  وأعربــت عــن ترحيبــها بتقــدمي مزيــ . مناســب جلميــع احلــاالت
  . االستراتيجي العاملي مبا يتماشى مع املناقشات اليت دارت بشأن اخلطة االستراتيجية اجلديدة

ــل عــن         - ١٨ ــين الكام ــل بالكــشف العل ــدعوة إىل التعجي ــها بال ــود عــن ترحيب وأعربــت الوف
ي إىل اتفـاق يف     املعلومات املتعلقة مبراجعة احلسابات وذلـك عـن طريـق توصـل اجمللـس التنفيـذ               

ومع ذلك، شدد كثري منها علـى       . ٢٠١٢هذا الصدد حبلول موعد انعقاد الدورة السنوية لعام         
ضــرورة اختــاذ تــدابري مالئمــة فيمــا يتعلــق بالــضمانات وأطــر زمنيــة منــسقة للربنــامج اإلمنــائي      

كما طُلب أن يكفـل إجـراء حـوار واف بـشأن       . وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع    
  .٢٠١٢ملسألة مع اجمللس قبل انعقاد الدورة السنوية لعام تلك ا
ووجهت مديرة الربنامج الشكر إىل الوفود على ما أبدته من تعليقات ومـا قدمتـه مـن                   - ١٩

توجيهات للمـضي قـدما يف سـياق التنميـة الدوليـة، مـشرية بوجـه خـاص إىل مرحلـة التحـضري                       
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ــو   ــؤمتر ري ــيت اختــذها   . ٢٠+ مل ــاإلجراءات ال ــرت ب ــذي    وأق ــس التنفي ــضاء اجملل ــن أع ــد م  العدي
ــنظم          ــة ال ــة ومحاي ــن ناحي ــة م ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــني التنمي ــوازن ب ــق الت ــزامهم بتحقي والت

ــة األخــرى  إلا ــة مــن الناحي ــصدد أمه . يكولوجي ــثالث   وأكــدت يف ذلــك ال ــز الركــائز ال ــة تعزي ي
  . املقبل٢٠+  يف إطار مؤمتر ريو - االقتصادية واالجتماعية والبيئية - مجيعها
وذكـــرت أن الربنـــامج اإلمنـــائي يتطلـــع إىل مـــشاركة الوفـــود يف تطـــوير االســـتعراض    - ٢٠

الــشامل الربــاعي الــسنوات ووجهــت إليهــا الــشكر علــى دعمهــا القــوي لــسياسات األنــشطة     
التنفيذية اليت تضطلع هبا األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة ووجهـت إليهـا الـشكر علـى دعمهـا                        

وأضــافت أن الربنــامج اإلمنــائي سيواصــل العمــل مــع  . ل التغــيري الــداخليالقــوي جلــدول أعمــا
أعــضاء اجمللــس التنفيــذي لتطــوير اخلطــة االســتراتيجية، مبــا يعكــس امليزانيــة املتكاملــة، وزيــادة    

  .الشفافية واملساءلة، والكشف عن نتائج مراجعة احلسابات
ت اســـتراتيجية جديـــدة وأكـــدت مـــديرة الربنـــامج اســـتعداد املنظمـــة إلنـــشاء شـــراكا  - ٢١

وأشــارت إىل الــضغوط الواقعــة علــى التمويــل األساســي وأكــدت تقــدير الربنــامج    . وتعزيزهــا
اإلمنائي ملواصلة دعم أعضاء اجمللس التنفيذي للمـوارد األساسـية يف وقـت يعـاين منـه الكـثريون                 

قـدر أكـرب    وأكدت من جديد أمهية التمويل جلعـل الربنـامج اإلمنـائي متـسما ب             . من ضائقة مالية  
  .من الطابع االستراتيجي واالستشرايف

وردا على املناقشة املتعلقة بترتيبات الربجمة، شـددت املـديرة املعاونـة للربنـامج اإلمنـائي                  - ٢٢
علــى أمهيــة الــربط بــني اخلطــة االســتراتيجية، وامليزانيــة املتكاملــة، الــيت مــن شــأهنا أن تــستوعب  

ــات الربجمــة، وجــدول أعمــال التغــيري    ــة   .  التنظيمــيترتيب ــشات غــري الرمسي وأوضــحت أن املناق
ــسنوية        ــدورة ال ــاد ال ــستمر إىل حــني انعق ــصلة ست ــسائل ذات ال ــات الربجمــة وامل ــة بترتيب . املتعلق

وكررت مديرة الربنامج املعاونة التأكيد على النقاط الرئيسية الثالث الـيت ستـشكل املناقـشات               
ادي والربنـاجمي يف البلـدان املنخفـضة الـدخل؛          إيالء أولوية قصوى للوجود املـ     ) أ: (يف املستقبل 

مواصـلة النظـر والتحليـل فيمـا يتعلـق          ) ج(مواصلة العمل مـع البلـدان املتوسـطة الـدخل؛           ) ب(
وفيمـا يتعلـق مبـسألة خيـارات        . بكيفية التواصل على أفضل وجه مـع البلـدان املتوسـطة الـدخل            

صـل اجمللـس التنفيـذي تقـدمي توجيهاتـه          األهلية الثالثة ومناذج التخصيص األربعة، طلبت أن يوا       
بشأن كيفية تقليص عدد اخليارات والنماذج لكي يتسىن للربنامج اإلمنائي أن يقـدم مزيـدا مـن                 

  . املعلومات وحتليال متعمقا إىل اجمللس ألغراض اختاذ قرارات بشأهنا
مج األمـم  اسـتعراض ترتيبـات الربجمـة يف برنـا      : ٢٠١٢/١واختذ اجمللس التنفيذي املقرر       - ٢٣

  . ٢٠١٣-٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي للفترة 
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  الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -ثالثا   
قامت املديرة املعاونـة للربنـامج بعـرض التقريـر الـشفوي ملـدير الربنـامج املتعلـق بتنفيـذ                      - ٢٤

صـفت جمـاالت التـدخل      استراتيجية حتقيق املساواة بني اجلنـسني يف الربنـامج اإلمنـائي، حيـث و             
داف اإلمنائية لأللفية، مبـا يف ذلـك معاجلـة    احلد من الفقر وحتقيق األه  ) أ: (الرئيسية لكل هدف  

منــع ) ج(احلكــم الــدميقراطي؛ ) ب(اإليــدز؛ /األبعــاد اجلنــسانية لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
.  من أجل التنمية املـستدامة     إدارة املخاطر املناخية والتغريات البيئية    ) د(األزمات والتعايف منها؛    

وناقــشت التــدابري املؤســسية الــيت يتخــذها الربنــامج اإلمنــائي لكفالــة حتقيــق نتــائج املــساواة بــني  
اجلنــسني، مثــل مؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني وعمــل اللجنــة املعنيــة بالتوجيــه والتنفيــذ يف جمــال  

ة األمـم املتحـدة للمـرأة والربنـامج         كما تطرقت إىل العالقة اإلجيابية بني هيئ      . الشؤون اجلنسانية 
  .اإلمنائي وتنفيذ سياسة التكافؤ بني اجلنسني داخل الربنامج اإلمنائي

ورحبت الوفود بـالتقرير الـشفوي ملـديرة الربنـامج فـضال عـن اجلهـود املبذولـة ملراعـاة                      - ٢٥
مج اإلمنـائي مـن     كما أشادت مبا يبذلـه الربنـا      . تعميم املساواة بني اجلنسني يف املشاريع والربامج      

جهود للنهوض بأهداف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على النحـو املـبني يف نتـائج التنميـة              
وأعربــت عــن ارتياحهــا ألن الربنــامج . الــواردة يف اســتراتيجيته لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني 

ذ يف جمـال الـشؤون      اإلمنائي حقـق النتـائج املؤسـسية مـن خـالل اللجنـة املعنيـة بالتوجيـه والتنفيـ                  
كما أشادت بإدارة الربنـامج اإلمنـائي اللتزامهـا بتعزيـز        . اجلنسانية ومؤشر املساواة بني اجلنسني    

املساءلة عن املـساواة بـني اجلنـسني علـى املـستويني املؤسـسي والقطـري وحثتـها علـى مواصـلة                      
  .تعزيز جهودها يف ذلك الصدد

ن وضـع اسـتعراض منتـصف املـدة لعـام           وطلب عدد من الوفود تقـدمي إيـضاحات بـشأ           - ٢٦
 وتنفيذ توصياته فضال عن تقـدمي معلومـات مـستكملة بـشأن التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق                     ٢٠١١

التكافؤ بني اجلنسني داخل الربنامج اإلمنائي وما يعترضه من حتديات، وال سيما علـى مـستوى                
 تعزيــز املــساواة بــني وحثــت تلــك الوفــود الربنــامج اإلمنــائي علــى. املناصــب اإلداريــة الوســطى

وإذ الحظـت اخنفـاض النـسبة املئويـة لألمـوال           . اجلنسني يف جماالت املـوارد البـشرية واملـوظفني        
اليت تسهم بدرجة كبرية يف حتقيق املساواة بني اجلنسني، شددت على ضرورة إدمـاج املـساواة                

  .بني اجلنسني يف براجمه ومشاريعه
املعلومـات األساسـية قبـل موعـد انعقـاد الـدورات            وطلبت الوفـود أن تتـاح هلـا وثـائق             - ٢٧

ــة بــشأن مــشاركة املــرأة يف           ــت أن تــزود بتفاصــيل يف التقــارير املقبل ــت كــاف كمــا طلب بوق
السياسة، ومفاوضات السالم، وبناء السالم، والتعمري، حيثما تـرى أن الربنـامج اإلمنـائي يقـوم                

ــدور حمــوري  ــشات جتــ    . ب ــة مناق ــدت ســرورها ألن تالحــظ أن مث ــرأة   وأب ــشأن متكــني امل ري ب
اقتصاديا، وأعربت عن رغبتها يف أن حتـاط علمـا بـشأن اخلطـط الراميـة إىل إدمـاج املنظـورات                     
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. اجلنسانية يف مسامهات الربنامج اإلمنائي يف اجلهـود العامليـة املبذولـة لتحقيـق التنميـة املـستدامة                 
جلنـسني يف الربنـامج اإلمنـائي    وأعربت عن تطلعها إىل صياغة استراتيجية لتحقيق املـساواة بـني ا    

يف املــستقبل، وهــي االســتراتيجية الــيت ينبغــي أن تكــون نرباســا للخطــة االســتراتيجية للربنــامج   
  .اإلمنائي ومصاحبة هلا

وشجعت الوفود الربنـامج اإلمنـائي علـى إقامـة شـراكة أقـوى مـع هيئـة األمـم املتحـدة                        - ٢٨
ــا النــسبية لكــل منــهما   ــة حتقيــق نتــائج علــى الــصعيد القطــري  للمــرأة بغيــة تعزيــز املزاي .  وكفال

وأشارت إىل أن هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة تـوفر إمكانيـة إلمسـاع صـوت املـرأة علـى مـستوى              
العـامل فيمــا يتعلـق بــتمكني املـرأة والقــضايا اجلنـسانية يف حــني يتمتـع الربنــامج اإلمنـائي حبــضور       

إلمنائي على تعزيز احلوار مـع هيئـة األمـم    وحثت الربنامج ا  . واسع النطاق على املستوى العاملي    
املتحدة للمرأة بشأن األنشطة التنفيذية، واألنـشطة املواضـيعية، والقـدرات اجلنـسانية والتنـسيق               

  .اجلنساين على الصعيد القطري
وطلب عدد من الوفود توفري مزيد من املعلومات عن الدروس املستفادة علـى الـصعيد           - ٢٩

وطلبـت  . اة بـني اجلنـسني يف سـياق التنـسيق املـشترك بـني الوكـاالت               القطري يف تطبيـق املـساو     
تلك الوفود معلومات بشأن ما يقوم به الربنامج اإلمنائي يف إطار املنظمة إلحداث تغـيريات يف                 

. تــائجالــسلوك واملواقــف فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني وكيفيــة إظهــار ذلــك يف أطــر الن   
رف كيفيـة اسـتخدام الربنـامج اإلمنـائي ملؤشـر املـساواة بـني               أعربت عـن رغبتـها يف أن تعـ         كما

  .اجلنسني لتقييم النتائج وتوجيه عملية التخطيط
ووجهت املديرة املعاونة للربنامج الشكر للوفود على ما أبدته مـن تعليقـات وأشـارت                 - ٣٠

ــامج يف اســتجابتها ملــا حــدث مــن تراجــع يف أرقــام مؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني إىل أن الرب     ن
اإلمنائي قد جعل مؤشر املساواة بـني اجلنـسني عنـصرا رئيـسيا يف عمليـات التخطـيط واإلبـالغ                    

وذكـرت أن الربنـامج اإلمنـائي يقـوم، مـن خـالل       . والرصد اليت يقوم هبا على مستوى املنظومـة    
حـل  اللجنة املعنية بالتوجيه والتنفيذ يف جمال الشؤون اجلنسانية، باملتابعة مع كل مكتب إلجيـاد               

ــذلك التراجــع وعكــس مــساره   ــود أن    . ل ــة، أكــدت للوف ــربامج القطري ــائق ال وفيمــا يتعلــق بوث
الربنامج اإلمنائي بصدد تطبيق تدابري مراقبة اجلودة، مع تنقيحها لكفالـة تركيزهـا علـى ختطـيط                 

  .النتائج ورصدها واإلبالغ عنها فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني
 اإلمنـائي يتـابع بـصفة منتظمـة مـع شـركائه يف عمليـات بنـاء                  وأشارت إىل أن الربنـامج      - ٣١

وفيمـا يتعلـق بـتمكني      . السالم بعد انتهاء الـرتاع لكفالـة مـشاركة املـرأة يف مفاوضـات الـسالم               
املرأة اقتصاديا، أكدت أنه استنادا إىل األدلة الداعمة ملا يتخذه الربنامج اإلمنائي من إجـراءات،               

 املــرأة اقتــصاديا باعتبــار ذلــك نقطــة انطــالق أساســية لــتمكني فــإن الربنــامج يركــز علــى متكــني
  .سياسيا املرأة
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وفيما يتعلق بالتنسيق بني الوكاالت، أكدت على عالقات العمل اجليدة بـني الربنـامج               - ٣٢
اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة، مشرية إىل أن كليهما حريص على التعاون مع مؤسـسات               

  .ة املزايا النسبية إىل أقصى حد ممكن ملنفعة املرأة على الصعيد العاملياألمم املتحدة لزياد
وأشــارت إىل أن الربنــامج اإلمنــائي يقــوم مبراعــاة املــسائل اجلنــسانية بنجــاح يف أعمــال    - ٣٣

التخطيط وإطـار النتـائج، فقامـت بتـسليط الـضوء علـى تركيـز الربنـامج اإلمنـائي علـى تـدريب              
ليات التخطيط والرصد واإلبالغ اليت تركز علـى املـسائل اجلنـسانية            املوظفني واإلدارة على عم   

وأبلغت الوفود بأنه مت استخدام استعراض منتـصف املـدة يف           . بغية تتبع النتائج وضمان حتقيقها    
  .توجيه اخلطط االستراتيجية احلالية واملقبلة

إلمنـائي اسـتجابتها   وركزت مـديرة الفريـق املعـين بالـشؤون اجلنـسانية التـابع للربنـامج ا           - ٣٤
مؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني وإمكانيــة اســتخدام مؤشــر جنــساين واحــد    ) أ: (علــى مــسألتني

وأكــدت . املواقــف واملــسائل اجلنــسانية يف أمــاكن العمــل) ب(ملنظومــة األمــم املتحــدة ككــل؛ 
ك يف  للوفود أن الربنامج اإلمنـائي، وهـو رائـد فيمـا يتعلـق مبؤشـر املـساواة بـني اجلنـسني، يـشار                      

ــشأن مؤشــر املــساواة بــني        ــة عمــل مــشتركة بــني الوكــاالت ب ــدعوة إىل عقــد اجتمــاع لفرق ال
كمـا تقـوم فرقـة العمـل باسـتطالع      . اجلنسني وقام بتدريب عدد من الوكاالت على استخدامه 

ويعمل الربنامج اإلمنائي بصورة وثيقة يف ذلك اجلهد مـع هيئـة األمـم              . سبل مواءمة تلك األداة   
وفيمــا يتعلــق . رأة، الــيت ستمــضي قــدما باملبــادرة مبجــرد اســتحداث أداة متوائمــة  املتحــدة للمــ

باملواقف اجلنسانية داخل الربنامج اإلمنائي، أكدت للوفود أن الربنامج اإلمنـائي بـصدد متحـيص           
ــني         ــساواة ب ــة امل ــا لثقاف ــسياسات وتعزيزه ــشجيع تلــك ال ــة ت ــاكن العمــل لكفال سياســاته يف أم

  .ى الصعيد القطرياجلنسني، وال سيما عل
التقرير الشفوي ملديرة الربنـامج بـشأن تنفيـذ    : ٢٠١٢/٢واختذ اجمللس التنفيذي املقرر     - ٣٥

  .استراتيجية وخطة عمل برنامج املتحدة اإلمنائي يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسني
    
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  -رابعا   

 برناجمـا قطريـا جـرت       ١٨للربنـامج بعـرض البنـد، مـشرية إىل أن           قامت املديرة املعاونة      - ٣٦
ــام     ــة لع ــة الثاني ــدورة العادي ــشتها يف ال ــى أســاس عــدم    ٢٠١١مناق ــا عل ــة عليه  جــاهزة للموافق

ــراض ــسودان       . االعتـ ــوب الـ ــة جنـ ــري جلمهوريـ ــامج القطـ ــة الربنـ ــرض وثيقـ ــت بعـ ــا قامـ كمـ
(DP/DCP/SSD/1)       ت إىل اجمللـس استعراضـا عامـا     على اجمللس التنفيـذي للموافقـة عليهـا وقـدم

وقــام نائــب املــدير  . يقــوم بــه الربنــامج اإلمنــائي مــن عمــل مــستمر لتحــسني نوعيــة الربجمــة    ملــا
اإلقليمي للمكتب اإلقليمي ألفريقيا، بدوره، بعرض بيان تفـصيلي لعمـل الربنـامج اإلمنـائي مـع          

  .قة الربنامج القطريشركاءه من أجل دعم مجهورية جنوب السودان على النحو املبني يف وثي
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. وركـــزت املناقـــشات علـــى وثيقـــة الربنـــامج القطـــري جلمهوريـــة جنـــوب الـــسودان   - ٣٧
وباإلشــارة إىل التحــديات اهلائلــة الــيت تواجــه البلــد، أشــادت الوفــود مبــا يــضطلع بــه الربنــامج     

. يـة اإلمنائي من جهود لوضع برنامج قطري يتسق مع األولويات الوطنية واخلطة اإلمنائيـة الوطن             
ــرة        ــيتبعه يف الفتـ ــت سـ ــامج مؤقـ ــة برنـ ــي مبثابـ ــري هـ ــامج القطـ ــة الربنـ ــارت إىل أن وثيقـ   وأشـ

 إجــراء تقيــيم مــشترك ووضــع برنــامج قطــري مــشترك، وهــو مــا رحبــت بــه    ٢٠١٣-٢٠١٢
وشددت الوفود على أمهية تويل زمام األمور على الصعيد الـوطين والـدور             . الوفود ترحيبا قويا  

ومة، وال سيما فيما يتعلق باألمن، وأعربت عن عدم تأييدها لقيـام            القيادي الذي تقوم به احلك    
  .األمم املتحدة بعمليات موازية

وشدد عدد من الوفود على ضرورة تعزيز التنسيق بني مؤسـسات األمـم املتحـدة عنـد              - ٣٨
وضع التقييم املشترك بالتعاون مع الشركاء الـدوليني وحتـسني التنـسيق بـني األفرقـة القطريـة يف           

وأكدت تلك الوفود على أمهية وضع خطط للطوارئ، والتخفيف مـن حـدة             . خلرطوم وجوبا ا
سـيما فيمـا يتعلـق       املخاطر، واتباع هنج منـسق جتـاه املـساعدة اإلنـسانية والتعـايف والتنميـة، وال               

ويف ذلـك الـصدد، شـجعت الربنـامج اإلمنـائي علـى             . ببعثة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان         
ثر مرونة لكفالة توفري القدرة على التكيـف بـسهولة لألوضـاع احملليـة الـيت مـن                  التقيد هبيكل أك  
  .احملتمل أن تتغري

وحثت تلـك الوفـود الربنـامج اإلمنـائي ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى إجـراء تقييمـات                   - ٣٩
مستقلة بصفة منتظمة، باإلضافة إىل تقييمات خاصة بكل وكالة، وشـجعت الربنـامج اإلمنـائي                

وشـددت الوفـود علـى ضـرورة حتـسني اسـتيعاب مجيـع              . ني أعمـال الرصـد واإلبـالغ      على حتس 
وطلبـت أن تتـضمن     . ، مبا يف ذلك من خالل اتباع منظـور جنـساين          ’العائدين‘تعقيدات قضايا   

  .التقارير يف املستقبل حتليالت جنسانية ومصنفة حسب نوع اجلنس
يامـه بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين      ويف حني أشاد أحد الوفود بالربنامج اإلمنـائي لق         - ٤٠

يف الربنامج القطري، فإنه أشار إىل أن املنظـور اجلنـساين ال جيـري تعميمـه علـى حنـو كـاف يف                       
وبالرغم من تسليمه جبودة إطار النتائج، أشار إىل أن البيانـات املرجعيـة             . إطار النتائج االنتقالية  

. م املخـــاطر والتخفيـــف مـــن حـــدهتا تفتقـــر إىل بعـــض املؤشـــرات وإىل ضـــعف عملـــييت تقيـــي  
يتعلـــق بالتمويـــل، أشـــار إىل أن خمصـــصات امليزانيـــة دون املـــستوى املطلـــوب وطلـــب   وفيمـــا

 مـن إطـار   ١هي احتماالت مجع األموال املطلوبة، وال سيما فيما يتعلـق بالنتيجـة            يعرف ما  أن
  .عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية بشأن احلوكمة

ــة جتنــب    - ٤١ ــات      وبغي ــى ضــرورة وضــع أولوي ــود عل ــة والتجــزؤ، شــددت الوف االزدواجي
وشــجعت الربنــامج اإلمنــائي علــى اســتخدام املبــادئ التوجيهيــة . وحتديــد األدوار واملــسؤوليات
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والقواعد األساسية فيما يتعلـق باملـشاركة يف الـدول اهلـشة، والـيت جـرت صـياغتها يف املنتـدى                     
  . املعونة املعقود يف بوسانالرفيع املستوى الرابع املعين بفعالية

ووجه نائب املدير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي ألفريقيـا الـشكر للوفـود علـى مـا أبدتـه                  - ٤٢
من تعليقات، وقال إن الربنامج اإلمنائي سيقدم تقريرا إىل اجمللس التنفيذي بشأن تعميم مراعـاة               

م التحليالت اجلنسانية واملـصنفة     املنظور اجلنساين وتنفيذ املساواة بني اجلنسني، وذلك باستخدا       
وذكر أن الربنامج اإلمنائي يعمل بصورة وثيقة مع بعثـة األمـم املتحـدة يف               . حسب نوع اجلنس  

جنوب السودان ومؤسسات األمم املتحدة مركـزا علـى مزاياهـا النـسبية بغيـة معاجلـة الثغـرات                   
  .والتداخالت

انـات مـا زال ميثـل حتـديا مهمـا، فقـال             وأعرب عن اتفاقه يف الرأي القائل بأن مجع البي          - ٤٣
إن الربنــامج اإلمنــائي يعمــل مــع احلكومــة للمــساعدة يف بنــاء قــدرة وطنيــة علــى مجــع بيانــات     

ويركـــز الربنـــامج اإلمنـــائي علـــى بنـــاء قـــدرة الـــوزارات املعنيـــة  . موثوقـــة يف الوقـــت املناســـب
منــائي سيــضطلع بــإجراء وأكــد علــى أن الربنــامج اإل. بــالتخطيط، بالتعــاون مــع جمتمــع املــاحنني

  .تقييمات مستقلة مبا يتماشى مع املمارسة القياسية
وقامت املديرة املعاونة للربنامج، بعد أن وجهـت الـشكر إىل الوفـود، بتـسليط الـضوء                   - ٤٤

على التقدم الذي أحرزه الربنامج اإلمنائي يف جمـايل حتليـل املخـاطر وإدارهتـا، كمـا هـو وارد يف          
وأكــدت . ري، غــري أن رصــد احلالــة علــى حنــو وثيــق يعــد أمــرا ضــروريا  وثيقــة الربنــامج القطــ

للمجلس التنفيذي أن الربنامج اإلمنـائي يتـابع احلالـة يف جنـوب الـسودان عـن كثـب وسـيكفل                     
وأشـارت إىل أن التحليـل قـد أظهـر أن مثـة مـيال حلـدوث        . توفر املرونة والقيام بأعمـال الرصـد    

لـت إن الربنـامج اإلمنـائي قـد اختـذ خطـوات لكفالـة أن        جتزؤ يف البلـدان املنخفـضة الـدخل، فقا        
تكون وثيقة الربنامج القطري هادفـة واسـتراتيجية، مركـزة علـى اجملـاالت الـيت تكـون هلـا فيهـا             

  .مزية نسبية
وفيما يتعلق بامليزانية، أبرزت أن املوارد األساسية للربنامج اإلمنائي املخصـصة للبلـدان               - ٤٥

نت متناسبة مـع احتياجاهتـا؛ وأن املكاتـب القطريـة متـضي بـصفة عامـة             اليت تنفذ فيها برامج كا    
حسب مـا هـو خمطـط هلـا يف تقيـيم املـشاريع قيـد التنفيـذ واالحتياجـات املاليـة لتحقيـق النتـائج                 

وأكـدت أن الربنـامج اإلمنـائي ملتـزم متامـا بالتنـسيق مـع شـركاء املـساعدة اإلنـسانية،                  . املرجوة
  .عالقة بني الربنامج اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيموجهة االنتباه إىل قوة ال

 التاليـة الـيت نوقـشت علـى أسـاس           ١٨ووافق اجمللس التنفيذي على الربامج القطرية الــ           - ٤٦
) املنطقـــة األفريقيـــة: (٢٠٠٦/٣٦عـــدم االعتـــراض، دون عـــرض أو مناقـــشة، وفقـــا للمقـــرر  

، وغامبيــا، ومــالوي، )برنــامج قطــري مــشترك(خــضر مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، والــرأس األ
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، )برنـامج قطـري مـشترك     (بابوا غينيا اجلديدة    ) منطقة آسيا ودول احمليط اهلادئ    (وموزامبيق؛ و 
برنـامج  (وتايلند، ومجهورية إيران اإلسالمية، ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، وفييـت نـام                

منطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحـر        (ر، والـيمن؛ و   اجلزائـ ) منطقة الدول العربية  (؛ و )قطري مشترك 
  .الربازيل، وبنما، وبريو، واجلمهورية الدومينيكية، وسورينام، وغيانا) الكارييب

، وافق اجمللس التنفيذي أيضا علـى وثيقـة الربنـامج القطـري          ٢٠١١/٤٠ووفقا للمقرر     - ٤٧
  .جلنوب السودان بصفة استثنائية

    
  مم املتحدة للسكاناجلزء املتعلق بصندوق األ    

  البيان الذي أدىل به املدير التنفيذي واملسائل املالية وامليزانوية واإلدارية  -خامسا  
 /www://unfpa.org/public/homeاملتــاح علــى املوقــع (قــام املــدير التنفيــذي، يف بيانــه   - ٤٨

(news/pid/9946                ٢٠١١ بعرض النقاط البارزة لعمل صندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف عـام 
ــصري  ( ــديو قـ ــا يف ذلـــك فيـ ــام  ) مبـ ــددة لعـ ــات احملـ ــة   ٢٠١٢واألولويـ ــذ اخلطـ ــن حيـــث تنفيـ  مـ

وقـدم عرضـا تفـصيليا بـشأن الـصندوق واخلطـة اإلمنائيـة              . االستراتيجية وخطـة تـسيري األعمـال      
كمـا قـام بعـرض      . ني؛ واألمـن؛ والوضـع املـايل للـصندوق        اجلديدة؛ واملـساءلة؛ وسـالمة املـوظف      

؛ وتنقـيح النظـام     (DP/FPA/2012/1) ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات امليزانية املؤسسية لفترة الـسنتني       
ــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان    ــة (DP/FPA/2012/3)املــايل والقواعــد املالي ؛ وتقريــر اللجن

 ٢٠١٣-٢٠١٢رات امليزانيـة املؤسـسية للفتـرة        االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـدي        
وأكد على أنـه مـع تبقـي عـامني علـى            . (DP/FPA/2012/2)وتنقيح النظام املايل والقواعد املالية      

إجناز اخلطة االستراتيجية وخطة تسيري األعمال احلاليتني، من املهم للغاية أن يتم بنجـاح وضـع          
جد بـشأن التنميـة املـستدامة خـالل عمليــة     الـصندوق وواليتـه يف سـياق جـدول األعمـال املـست      

واملــؤمتر الــدويل ) ٢٠+ مــؤمتر ريــو (التحــضري النعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة 
وذكر أن هذين املؤمترين يوفران فرصـا فريـدة         . ٢٠١٤للسكان والتنمية ملا بعد استعراض عام       

وأكـد أن   . يع مستويات املنظمـة   لوضع أولويات صندوق السكان يف موقع استراتيجي على مج        
ووجـه الـشكر إىل     .  بالنـسبة للمنظمـة    ١تعزيز املـساءلة مـا زال يـشكل أولويتـه املؤسـسية رقـم               

ُعرض فيديو قصري من محلـة اإلجـراءات املتعلقـة       (مجيع الدول األعضاء على ما قدمته من دعم         
  ).  باليني نسمة٧بالعامل الذي يضم 

ا للبيان املتعمق الذي أدىل به املدير التنفيـذي وأشـادت مبـا      وأعربت الوفود عن تقديره     - ٤٩
قام به صندوق السكان من جهود لدعم البلدان يف تنفيذ برنامج عمل املـؤمتر الـدويل للـسكان                  

وأشــري إىل أن واليــة الــصندوق . والتنميــة والنــهج القــائم علــى احلقــوق الــذي يتبعــه الــصندوق 

http://unfpa.org/public/home/ (news/pid/9946�
http://unfpa.org/public/home/ (news/pid/9946�
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وجرى التـشديد علـى أمهيـة بيـان النتـائج امللموسـة             . لفيةضرورية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأل    
ــة     ــدان املدعوم ــال صــحة األم يف البل ــة يف جم ــة احملقق ــة     . والكمي ــود أمهي ــن الوف ــد م وأكــد عدي

يقدمـه الـصندوق مـن دعـم جملـاالت رئيـسية مـن قبيـل الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة واحلقـوق                  ما
وأعربـت عـن ترحيبـها بتركيـز الـصندوق         . نسنياإلجنابية؛ والسكان والتنمية؛ واملساواة بني اجل     

وأكــدت الوفــود علــى وجــود حاجــة مــستمرة خلفــض    . علــى االهتمــام باحتياجــات الــشباب 
الوفيات النفاسية؛ ودعم تنظيم األسرة؛ والتصدي للعنف اجلنسي والعنـف القـائم علـى أسـاس                

ــرتاع       ــهاء ال ــا بعــد انت ــرتاع وحــاالت م ــا يف ذلــك يف حــاالت ال ــوع اجلــنس، مب كمــا أشــيد  . ن
وجــرى التنويــه بالــدور القيــادي الــذي  . باســتراتيجية اجليــل الثــاين بــشأن االســتجابة اإلنــسانية 

ــدى          ــى م ــة عل ــوق اإلجنابي ــة واحلق ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــز ال ــصندوق يف تعزي ــه ال ــضطلع ب ي
  .كما أشيد باجلهود اليت يبذهلا الصندوق لتعزيز فعالية الربامج. يقرب من أربعة عقود ما
وأكدت وفود عديدة أن صندوق السكان ينبغي أن يركز عمله على أقل البلـدان منـوا                - ٥٠

وكـان هنـاك تـشديد علـى ضـعف أقـل البلـدان منـوا                . حيث تكون االحتياجات أشـد مـا ميكـن        
وأشادت عدة وفود مبا يقـوم بـه الـصندوق لـدعم            . وحاجتها إىل املعارف التقنية واملوارد املالية     

وذكر بعض الوفود أنه ينبغي إيالء مزيد من االهتمـام          . ن املتوسطة الدخل  الشراكات مع البلدا  
وأعـرب عـن االهتمـام مبعرفـة املزيـد بـشأن اخلطـط              . للبلدان اليت تواجـه تنـاقص عـدد الـسكان         

الرامية إىل إنشاء مراكز للمعارف االستراتيجية وسأل بعض الوفود عن الـصورة الـيت ميكـن أن            
وكان هناك تأكيد مـن عـدد مـن الوفـود           . وبا الشرقية ووسط آسيا   تتخذها هذه املراكز يف أور    

ــة التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب    وشــددت أيــضا علــى أن هــذا التعــاون ينبغــي   . علــى أمهي
وحث بعـض الوفـود صـندوق       . يكون بديال عن التعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب         أال

حدة للمرأة يف جمـاالت مـن قبيـل املـساواة بـني             السكان على مواصلة التعاون مع هيئة األمم املت       
  .اجلنسني والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

وأشادت وفود عديدة بصندوق السكان للنهج املنفتح والشامل الذي يتبعـه يف عـرض              - ٥١
وأشــارت إىل أن النــهج القــائم علــى النتــائج يتــيح للجهــات املاحنــة والــدول . امليزانيــة املؤســسية

وذكـرت  . ضاء األخرى إمكانية تقييم اإليرادات والنفقات مقابل النتائج املتوخـاة واحملققـة           األع
عدة وفود أهنا تشاطر اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية فيما أعربـت عنـه مـن تقـدير               

ذات للتقدم الذي أحرزه الصندوق يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام واملبـادرات               
ويف حني أشاد أحد الوفـود بـصندوق     . الصلة مثل تنقيح النظام املايل والقواعد املالية للصندوق       

الـــسكان لقيامـــه مبواءمـــة التغـــيريات يف النظـــام املـــايل والقواعـــد املاليـــة مـــع تعليقـــات اللجنـــة  
رب عـن   االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ومكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية، فإنه أع          

  .تقديره لعرض إجراء حوار متواصل بشأن بعض القضايا املطروحة
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وأعربت وفود عديدة عن ترحيبها بتخفيض التكاليف اإلداريـة وزيـادة نـسبة األمـوال                 - ٥٢
وأشـارت تلـك الوفـود إىل أن خفـض التكـاليف يعـد خطـوة هامـة حنـو               . املتاحة لتنفيذ الـربامج   

ريـق اسـتخدام األمـاكن املـشتركة واخلـدمات املـشتركة            زيادة الكفاءة، مضيفة أنه ميكن عـن ط       
ورحبـت عـدة وفـود بتعزيـز الـدعم املقـدم إىل املكاتـب               . حتقيق املزيد مـن الكفـاءة والوفـورات       

. امليدانية األمر الذي من شأنه بالتايل أن يؤدي إىل حتسني تنفيذ الربامج علـى الـصعيد القطـري                 
شاء مكتب إقليمي ثان يف أفريقيا، وال سـيما بـالنظر           ورحبت الوفود بتعزيز الوجود امليداين وإن     

وطُلــب مــن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  . إىل عــدد الــربامج القائمــة يف املنطقــة وتعقــدها 
  .مواصلة العمل على خفض معدالت الشواغر

 وعـن  ٢٠١٤وأعربت الوفود عـن تطلعهـا إىل وضـع ميزانيـة متكاملـة واحـدة يف عـام           - ٥٣
الــصندوق للــشكل اجلديــد لتــصنيف التكــاليف علــى حنــو مــا اتفــق عليــه مــع  ترحيبــها باعتمــاد 

ــسيف   ــائي واليوني ــامج اإلمن ــشترك      . الربن ــتعراض امل ــا إىل إجــراء االس ــن تطلعه ــت ع ــا أعرب كم
وتـساءل بعـض الوفـود عمـا إذا         . ملعدالت استرداد التكاليف مع الربنامج اإلمنائي واليونيـسيف       

 املؤسـسية للـسياسة اإلنـسانية، وأنـشطة الـدعم الـتقين،             كان سيتم ختصيص أمـوال مـن امليزانيـة        
ــة    ــسية للمجموعــات الفرعي ــدعم الرئي ــشطة ال ــصيال عــن     . وأن ــر تف ــارير أكث ــدمي تق وطلبــت تق

  .األنشطة اإلنسانية والنفقات املنصرفة من مجيع مصادر التمويل
تظمـة  وشددت الوفود على أمهية توفري ضمانات حملية وإجراء عمليات رصد بصفة من             - ٥٤

وطُلــب مــن صــندوق . مــن جانــب املقــر لكفالــة تــوفر ضــوابط ومــوازين ماليــة وإداريــة ســليمة 
السكان أن يواصـل إيـالء االهتمـام للحـد مـن املخـاطر وتعزيـز اإلشـراف علـى املـوارد، مبـا يف                         

وأعرب عن األمـل يف أن يـتم توزيـع مـوارد برناجميـة إضـافية       . ذلك رصد طريقة التنفيذ الوطين    
وأعربـت عـدة    . ن الستة املسؤولة عن نصف الوفيـات النفاسـية علـى مـستوى العـامل              على البلدا 

وفود عن تقديرها للمعلومات اليت قُدمت بـشأن التربعـات املقدمـة إىل الـصندوق مـن القطـاع                   
وشجعت الـصندوق علـى     . اخلاص وعن ترحيبها بشراكات الصندوق مع ماحنني غري تقليديني        

  .تحدة األخرى وممارساهتا اجليدة يف جمال مجع األموالاستطالع خربات مؤسسات األمم امل
ويف حني أعرب أحد الوفود عـن تقـديره للمعلومـات املـستكملة املقدمـة بـشأن خطـة                     - ٥٥

 وأعـرب  ١٥تسيري األعمال، فإنه طلب تقدمي معلومات مستكملة عن كـل مـن التوصـيات الــ           
وحـث الوفـد،    . يط القائم على األدلة   عن أمله يف أن يكون هناك املزيد من التأكيد على التخط          

يف معرض إشادته بالتزام الصندوق بالشفافية واملـساءلة، علـى االسـتعانة باستـشاريني مـستقلني            
كمـا شـجع الوفـد علـى        . إلجراء االستعراض التقييمي املقبل لكي تكـون العمليـة غـري منحـازة            

وأضاف الوفد أنه ينبغي أن تكـون       . يميةزيادة الشفافية فيما يتعلق مبيزانية الربامج العاملية واإلقل       
وظيفة التقييم مـستقلة عـن الوحـدات الـيت تنفـذ الـربامج للمحافظـة علـى حيـاد أعمـال التقيـيم                     

  .ومصداقيتها
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وشجعت عدة وفود صندوق األمم املتحدة للسكان على مواصلة املشاركة علـى حنـو                - ٥٦
شــارت إىل أن القــضايا الدميغرافيــة   املقبــل وأ٢٠+ كامــل يف األعمــال التحــضريية ملــؤمتر ريــو  

وشـددت تلـك الوفـود علـى أن القـضايا           . ٢٠+ ينبغي أن يكون هلا مكان يف وثيقة مؤمتر ريو          
االجتماعية مثـل الـسكان والـصحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك تنظـيم األسـرة، تعتـرب عناصـر مهمـة                        

  .للتنمية املستدامة اليت هي مفهوم حموره الناس
التنفيذي الشكر للوفـود ملـا أبدتـه مـن تعليقـات مـشجعة ودعمهـا لواليـة                  ووجه املدير     - ٥٧

وشدد على أن تركيز الصندوق استراتيجيا على الصحة اجلنسية واإلجنابيـة،           . صندوق السكان 
مبا يف ذلك تنظيم األسرة، مبعثه االحتياجات القطرية، وأن التركيـز علـى كفالـة متكـني النـساء            

. وأكــد علــى التــزام الــصندوق بتلبيــة احتياجــات الــشباب . فيــهوالفتيــات يــشكل أمــرا حموريــا 
وأشــار إىل أن الوفــود ســلطت الــضوء علــى إدمــاج املفــاهيم االجتماعيــة والدميغرافيــة يف خطــة  

وذكر أن سبيل املـضي قـدما يتمثـل يف إدمـاج     .  وما بعده٢٠+ التنمية املستدامة يف مؤمتر ريو     
وأعـرب أن ارتياحـه ملـا أبـداه         . ٢٠+ قة مـؤمتر ريـو      الديناميات السكانية بأسلوب كلي يف وثي     

كمـا أعـرب   . اجمللس التنفيذي من تعليقات فيمـا يتعلـق بتعـاون الـصندوق مـع القطـاع اخلـاص           
. عن تقديره ملا أبـدى مـن تعليقـات بـشأن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي                        

ين يف أقـــل البلـــدان منـــوا وأكـــد للمجلـــس أن الـــصندوق يـــستجيب لكـــل مـــن النمـــو الـــسكا 
وأكـد أن مـسائل الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة واحلقـوق             . واالخنفاض السكاين يف بلـدان أخـرى      
ويف الواقــع، فــإن الــصندوق يــستجيب ملختلــف جوانــب . اإلجنابيــة يتــشاطر فيهــا العــامل بأســره

بـشأن  كمـا يواصـل الـصندوق عملـه         . الديناميات السكانية، مبـا يف ذلـك الـشيخوخة واهلجـرة          
والحـظ أن اجمللـس أشـاد بالـصندوق الختـاذه موقفــا      . منـع العنـف القـائم علـى أسـاس جنـساين      

وفيما يتعلق مبواصلة التعاون مع هيئة األمم املتحـدة للمـرأة،           . طليعيا بشأن عملية توحيد األداء    
الة إىل  أشار إىل أنه قام مؤخرا، هو واملديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، بتوجيـه رسـ                    

مجيع املكاتب امليدانيـة التابعـة هلمـا بـشأن التعـاون بـني املنظمـتني واجملـاالت الـيت سـتكون كـل                        
  .منظمة مسؤولة عنها

وأعرب املدير التنفيـذي عـن تقـديره إلعـراب أعـضاء اجمللـس التنفيـذي عـن سـرورهم                      - ٥٨
ملوارد املتاحـة لتنفيـذ     ألن امليزانية املؤسسية للصندوق تعكس خفض التكاليف اإلدارية وزيادة ا         

وأكـد  . وشدد املدير التنفيذي على أن الصندوق ملتزم بتحقيـق وتـسجيل نتـائج قويـة              . الربامج
للمجلس أن الصندوق سيستخدم موارده بكفاءة وسيعمل بفعالية حلشد مزيد مـن الـدعم مـن                

ي، أشــار إىل أن وفيمــا يتعلــق بالربنــامج العــاملي واإلقليمــ . املــاحنني التقليــديني وغــري التقليــديني 
الصندوق يتصدى بالفعـل ملختلـف القـضايا الـيت أثـريت يف مراجعـة احلـسابات ويقـوم بتنـسيق                     

وذكــر أن الــصندوق يعمــل علــى حنــو وثيــق مــع الربنــامج . الربنــامج لبيــان نتــائج االســتثمارات
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دوق وسيواصـل الـصن  . اإلمنائي واليونيسيف بشأن اتباع هنج منسق يف إعـداد امليزانيـة املتكاملـة     
  .أيضا احلوار مع اجمللس ومع الربنامج اإلمنائي واليونيسيف فيما يتعلق باسترداد التكاليف

وذكر املدير التنفيذي أن عملية اسـتقدام مـدير شـعبة املـوارد البـشرية قـد أجنـزت وأن                       - ٥٩
وأشـار املـدير   . املدير اجلديد سـيعجل تنفيـذ خطـة املـوارد البـشرية، مبـا يف ذلـك مـلء الـشواغر            

لتنفيذي إىل أنه بغية معاجلة املسائل املتعلقـة مبراجعـة احلـسابات أنـشأ جلنـة ملراجعـة احلـسابات          ا
كما استعان الصندوق بـشركة عامليـة ملراجعـة احلـسابات للمـساعدة             . برئاسته جتتمع كل شهر   

وذكـر أن   . ووضـع برنـامج تـدرييب بـشأن التنفيـذ الـوطين           . يف مراجعة حسابات التنفيذ الوطين    
وفيمــا . ق ملتــزم بالتنفيــذ الــوطين ومبــساعدة البلــدان علــى تعزيــز إدارة الــربامج بفعاليــةالــصندو

يتعلــق بــالتقييم وضــرورة كفالــة اســتقالليته، أشــار إىل أن شــعبة خــدمات الرقابــة هــي وحــدة    
وذكـر أن الـشعبة مت      . التقييم اخلاصة بالصندوق وهـي شـديدة احلـرص علـى العمـل باسـتقاللية              

وعالوة علـى ذلـك، شـرع الـصندوق، علـى حنـو مـا              . طلب اجمللس التنفيذي  تعزيزها استجابة ل  
ويف ختـام بيانـه أكـد       . أوصى به اجمللس، يف عمليـة إلجـراء اسـتعراض مـستقل لـسياسة التقيـيم               

ــفافة يف        ــة وشـ ــصورة منفتحـ ــشاركته بـ ــل مـ ــصندوق سيواصـ ــود أن الـ ــذي للوفـ ــدير التنفيـ املـ
  .اجمللس أعمال
تقديرات امليزانيـة املؤسـسية لـصندوق األمـم         : ٢٠١٢/٣ملقرر  واختذ اجمللس التنفيذي ا     - ٦٠

تنقــيح النظــام املــايل   : ٢٠١٢/٤؛ واملقــرر ٢٠١٣-٢٠١٢املتحــدة للــسكان لفتــرة الــسنتني    
  .والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان

    
  مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان  -سادسا  

ألمـم املتحـدة للـسكان بعـرض اخلطـة الداخليـة لتـسيري              قام املـدير التنفيـذي لـصندوق ا         - ٦١
األعمال لالستجابة للتوصيات الـواردة يف التقريـر املتعلـق بأنـشطة مراجعـة احلـسابات والرقابـة                

ــام   ــداخليتني يف عــ ــه    ) DP/FPA/2011/5 (٢٠١٠الــ ــاز خطتــ ــصندوق بإجنــ ــام الــ ــة قيــ وكفالــ
 تأكيـده علـى أن املـساءلة تـشكل       ويف معـرض  . االستراتيجية بكفاءة وفاعلية ومـسؤولية كاملـة      

أولويته املؤسسية األوىل فيما يتعلق بالصندوق، أشار إىل أن املنظمة حترز تقدما طيبـا يف زيـادة                  
وعــرض بالتفــصيل جمــاالت األولويــة الــسبعة . الــشفافية ومعاجلــة توصــيات مراجعــة احلــسابات

اق الـصندوق سـيتم تنفـذها    خلطة تسيري األعمال وأشار إىل أن استراتيجية االتصاالت على نطـ   
وعـالوة علـى ذلـك،      . لزيادة التعاون بني مقر الصندوق واملكاتب اإلقليمية واملكاتـب القطريـة          

عرض بالتفـصيل اخلطـوات الرئيـسية الـيت اختـذت بالفعـل للمـضي باملنظمـة قـدما، مبـا يف ذلـك                  
ت؛ وتنقيح رسـالة    زيادة تركيز اخلطة االستراتيجية؛ وإنشاء جلنة لرصد أعمال مراجعة احلسابا         
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التفاهم املوقعة مـع الـشركاء املنفـذين؛ وتنقـيح اختـصاصات عمليـة مراجعـة حـسابات التنفيـذ                     
ــة       ــة للمعــايري احملاســبية الدولي ــات؛ وجعــل املنظمــة ممتثل ــسيق بــني اإلدارة والعملي ــوطين؛ والتن ال

  .للقطاع العام
ــة إىل أن التوصــيات الــ      - ٦٢  الــيت أصــدرهتا  ١٥ـ وأشــار نائــب مــدير شــعبة خــدمات الرقاب

الشعبة قد أخـذت بعـني االعتبـار يف إعـادة حتديـد أولويـات الـصندوق ويف وضـع خطـة تـسيري               
ــات    ــل تلــك األولوي ــة بتفعي ــد اختــذت بعــ  . األعمــال املتعلق ــصدد   وق ــذا ال ض اإلجــراءات يف ه

وستكون الشعبة يف وضع يسمح هلا بالتصديق علـى         . زال يلزم اختاذ عدة إجراءات أخرى      وما
ـــ  خطــة  وأبلــغ نائــب املــدير اجمللــس  .  شــهرا املقبلــة٢٤ إىل ١٢تــسيري األعمــال خــالل فتــرة ال

التنفيذي بأن هنـاك قائمـة جبميـع التقـارير الـيت أصـدرهتا الـشعبة متاحـة علـى موقعهـا الـشبكي                        
وفــضال عــن ذلــك، فــإن  . وميكــن الوصــول إليهــا وفقــا ملقــررات اجمللــس التنفيــذي وتوجيهاتــه  

  .ارير إلكترونيا عن ُبعد تعمل يف الوقت احلايلإمكانية مشاهدة التق
وفيمــا يتعلــق خبطــة تــسيري األعمــال، ســأل أحــد الوفــود عــن اإلطــار الــزمين، وترتيــب    - ٦٣

األولويات، واألهداف، فيما يتعلق مبتابعة التوصـيات الـواردة يف تقريـر شـعبة خـدمات الرقابـة                  
 أحـــد الوفـــود عـــن التغـــيريات يف واستفـــسر. بـــشأن مراجعـــة احلـــسابات والرقابـــة الـــداخليتني

ويف حـني أعـرب أحـد الوفـود         . التسلسل اإلداري وآثارهـا علـى اخلريطـة التنظيميـة للـصندوق           
عن ارتياحه ألن املساءلة تـشكل أولويـة عليـا يف الـصندوق، فإنـه تـساءل عمـا إذا كـان تطبيـق                       

.  خطـة تـسيري األعمـال      املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام كـان هلـا أثـر مباشـر علـى تنفيـذ                   
ــه عــن مواءمــة أعمــال شــعبة خــدمات الرقابــة مــع خطــة تــسيري األعمــال       واستفــسر الوفــد ذات

  .استفسر عن وضع التحقيقات يف حاالت االحتيال وعن القضايا اليت جيري متابعتها كما
ووجه املدير التنفيذي الـشكر إىل الوفـود ملـا أبدتـه مـن تعليقـات وأشـار إىل أن عمليـة                - ٦٤

خطة تسيري األعمال قد عرضت يف وقت سابق على أعضاء اجمللـس التنفيـذي يف اجتمـاع غـري        
وذكــر أن اجمللــس سيحــصل علــى معلومــات  . رمســي وهــي متاحــة أيــضا علــى املوقــع الــشبكي 

وأشـار إىل أن املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع       . مستكملة بـشأن تنفيـذ خطـة تـسيري األعمـال          
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        . تـدرجييا وهـي مكملـة خلطـة تـسيري األعمـال           العام قـد بـدأ تطبيقهـا        

وفيما يتعلـق باخلريطـة     . جملس مراجعي احلسابات ذكر أن الصندوق جاهز لتطبيق تلك املعايري         
التنظيميــة للــصندوق، أشــار إىل أن وحــدات نظــم معلومــات املــشتريات واإلدارة ســتقدم اآلن  

ــة  )إلدارةا(تقاريرهــا إىل نائــب املــدير التنفيــذي    ــدال مــن شــعبة اخلــدمات اإلداري كمــا أن . ، ب
الوحدة القانونية سترفع تقاريرها إىل مكتب املدير التنفيذي، بـدال مـن شـعبة املـوارد البـشرية،                  

وأعلن تعيني املـدير اجلديـد لـشعبة        . وذلك لتجنب أي تضارب ممكن يف املصاحل يف التحقيقات        
  .ارد البشريةخدمات الرقابة واملدير اجلديد لشعبة املو
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وأشــارت نائبــة مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة إىل أن خطــة تــسيري األعمــال تراعــى يف     - ٦٥
وعـالوة  . عمليات مراجعة احلـسابات الـيت جتريهـا الـشعبة، وذلـك اسـتنادا إىل منـوذج املخـاطر                  

 مجيعهــا الــيت أصــدرهتا شــعبة خــدمات الرقابــة يف تقريرهــا  ١٥علــى ذلــك، فــإن التوصــيات الـــ 
ــسابق ــسيري األعمــال   ) DP/FPA/2011/5 (ال ــار يف خطــة ت ــد أُخــذت يف االعتب ــق  . ق ــا يتعل وفيم

باالستفـــسار بـــشأن التحقيقـــات يف حـــاالت االحتيـــال، أشـــارت إىل أنـــه جيـــري تنفيـــذ نظـــام 
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن تقريـر          . الكتروين للكشف عن حاالت االحتيال أو االحتيال احملتمـل        

ــة الــذي ســيقدم   ــدورة الــسنوية لعــام  شــعبة خــدمات الرقاب ــدا مــن  ٢٠١٢ يف ال  سيتــضمن مزي
  .املعلومات يف هذا الصدد

    
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  -سابعا   

، وافق اجمللس التنفيذي، علـى أسـاس عـدم االعتـراض، دون             ٢٠٠٦/٣٦وفقا للمقرر     - ٦٦
 وقـت سـابق يف الـدورة         التالية، اليت نوقشت يف    ١٧عرض أو مناقشة، على الربامج القطرية الـ        

تــشاد، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، والــرأس األخــضر، وغامبيــا، : ٢٠١١العاديــة الثانيــة لعــام 
ــة    ــن املنطق ــق م ــالوي، وموزامبي ــةوم ــران     األفريقي ــة؛ وإي ــدول العربي ــن ال ــيمن م ــر وال ؛ واجلزائ

، من منطقـة آسـيا      ، وبابوا غينيا اجلديدة، وتايلند، وفييت نام، وميامنار       ) اإلسالمية -مجهورية  (
واحمليط اهلادئ؛ والربازيل، وبنما، وبريو، واجلمهورية الدومينيكية من أمريكا الالتينية ومنطقـة            

، وافــق اجمللــس، بــصفة ٢٠١١/٤٠ إىل ذلــك، فإنــه وفقــا للمقــرر وباإلضــافة. البحــر الكــارييب
ــسودان      ــوب ال ــامج القطــري جلن ــة الربن ــى وثيق ــتثنائية، عل ــوب يف ا  . اس ــو مطل ــا ه ــرر وكم ملق

، ناقش اجمللس مشروع وثيقة الربنامج القطري يف مشاورة غـري رمسيـة قبـل انعقـاد                ٢٠١١/٤٠
  .٢٠١٢الدورة العادية األوىل لعام 

وأشــادت وفــود عديــدة بــسرعة عــرض الربنــامج القطــري جلنــوب الــسودان وحــسن       - ٦٧
 يف إجــراء توقيتـه وحثــت علــى تقويــة التعـاون بــني خمتلــف مؤســسات األمـم املتحــدة املــشاركة   

وأكدت تلك الوفود على أمهيـة إجـراء تقييمـات مـستقلة؛ ومجـع              . حتليل شامل لعملية االنتقال   
الدروس املستفادة واستخدامها؛ واختيار األولويـات بعنايـة؛ وحتـسني إدارة املـشاريع واإلبـالغ         
ــصفة منتظمــة حلــاالت الطــوارئ؛ ومواصــلة        ــة؛ والتخطــيط ب ــات املوازي ــها؛ وجتنــب العملي عن

ــ ــسية       امل ــصحة اجلن ــق بال ــاع هنــج متكامــل فيمــا يتعل ــسانية؛ ومراعــاة اتب ــة واإلن ساعدات الغوثي
كمـا جـرى التـشديد علـى أمهيـة األخـذ       . واإلجنابية، واملساواة بني اجلنسني، والسكان والتنمية   

ــة القــدرات الوطنيــة    وشــجعت الوفــود الــصندوق  . بزمــام األمــور علــى الــصعيد الــوطين وتنمي
تحـــدة األخـــرى علـــى اســـتخدام املبـــادئ التوجيهيـــة والقواعـــد املتعلقـــة ومؤســـسات األمـــم امل

  .باملشاركة واملنبثقة عن املنتدى الرفيع املستوى الرابع املعين بفعالية املعونة
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ويف معرض التشديد على التحديات اهلائلـة الـيت تواجـه جنـوب الـسودان، أشـار أحـد              - ٦٨
. النفاسية يف العامل وبعض أدىن املؤشـرات الـصحية        الوفود إىل أن البلد به أعلى معدل للوفيات         

وأشاد الوفد بالربنامج لكونـه متـسقا مـع األولويـات الوطنيـة فـضال عـن األولويـات احملـددة يف                   
إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مبا يف ذلك يف اجملـاالت املهمـة املتمثلـة يف العنـف                    

وشـدد الوفـد علـى املـسائل        . ابيـة واحلقـوق اإلجنابيـة     القائم على أسـاس جنـساين والـصحة اإلجن        
متابعـة األولويـات املـشتركة إلطـار عمـل األمـم املتحـدة           : التالية باعتبارها مهمة لتنفيذ الـربامج     

للمساعدة اإلمنائية من خالل التنسيق والتعاون مع وكاالت األمم املتحـدة األخـرى؛ وتكييـف               
حملليـة؛ وتعزيـز املكتـب القطـري؛ وتلبيـة احلاجـة إىل             حلول تتسم باملرونة لكي تالئم الظروف ا      

كما ُشدد على ضـرورة إنـشاء       . إنشاء بيانات مرجعية لرصد التقدم احملرز واإلبالغ عن النتائج        
تعاون جيد يف إطار جمموعة العمل اإلنساين وضرورة التأكيـد علـى تقيـيم املخـاطر والتخفيـف                

  .من حدهتا يف ختطيط الربامج وتنفيذها
ووجهت وفود اجلزائـر وفييـت نـام وميامنـار الـشكر للمجلـس التنفيـذي ملوافقتـه علـى             - ٦٩

وأعربت عـن تقـديرها للـدعم الـذي يقدمـه الـصندوق والـشركاء               . الربنامج القطري لكل منها   
  .اآلخرون وعن ارتياحهم لكون الربامج تعكس اخلطط واألولويات الوطنية

، التابع للصندوق، عن امتنانه للوفـود ملـا أبدتـه      وأعرب مدير املكتب اإلقليمي ألفريقيا      - ٧٠
من تعليقات وأشار إىل أن تنسيق أعمال األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان ميـضي علـى قـدم                      

وذكر أن التصدي للعنف القائم على أساس جنساين يشكل جانبا مهمـا مـن الربنـامج                . وساق
ــأن  . الــذي يدعمــه الــصندوق يف جنــوب الــسودان   ــه يــسلم ب  املؤشــرات الــصحية يف  وذكــر أن

ــع         ــى ضــرورة أن توجــه مجي ــامل، وشــدد عل ــد مــن أدىن املؤشــرات يف الع ــسودان تع ــوب ال جن
وأعرب عن اتفاقه علـى أنـه يلـزم حتديـد األولويـات،             . الوكاالت اهتمامها ملعاجلة تلك املسائل    

ــالنظر إىل التحــديات الكــثرية الــيت تواجــه البلــد   اذ وأكــد للمجلــس التنفيــذي أنــه ســيتم اختــ  . ب
إجراءات ملعاجلة القضايا اليت شـدد عليهـا أعـضاء اجمللـس، مبـا يف ذلـك املـسائل املتعلقـة بـنقص                 

  .املعلومات بشأن تقييم املخاطر والتخفيف من حدهتا، والبيانات املرجعية، والتقييم املستقل
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  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
  به املدير التنفيذي، واملسائل املالية وامليزانوية واإلداريةالبيان الذي أدىل   -ثامنا   

قام املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع بعـرض تنقـيح النظـام املـايل         - ٧١
ــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع     ، مبــا يف ذلــك  )DP/OPS/2012/1(والقواعــد املالي

االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تنقـيح النظـام املـايل         ، وتقرير اللجنـة     ٢ و   ١املرفقان  
وأشــار إىل أن ). DP/OPS/2012/2(والقواعــد املاليــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع 

  .التنقيحات تعد ضرورية لكفالة امتثال املكتب للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
، واألنـــشطة ٢٠١١يانـــه، منجـــزات املكتـــب يف عـــام وخلـــص املـــدير التنفيـــذي، يف ب  - ٧٢

وأعـرب عـن تطلعـه إىل العمـل علـى حنـو وثيـق مـع أعـضاء اجمللـس                     . اجلارية، وخطط املـستقبل   
  .، الذي سيكون عاما مهما بالنسبة للمنظمة٢٠١٢التنفيذي خالل عام 

واقـع  ، أشار إىل أن املكتب ما فتئ يعمل بنشاط علـى أرض ال            ٢٠١١وبالنظر إىل عام      - ٧٣
 مشروع يف جماالت تطـوير اهلياكـل األساسـية،          ١ ٠٠٠ملساعدة الشركاء على تنفيذ أكثر من       

وإزالــة األلغــام، وإدارة املراكــز الــصحية، والتعــايف مــن آثــار الــزالزل، وتــوفري أمــاكن لإليــواء     
  .لضحايا الفيضانات، ودعم إجراء انتخابات نزيهة يف كثري من البلدان

ح تلك التدخالت يرجع إىل حد كبري إىل املستوى العـاملي خلـدمات             وأشار إىل أن جنا     - ٧٤
اإلدارة اليت يقدمها مكتب خـدمات املـشاريع واملـشهود هلـا بالنوعيـة العاليـة والـسرعة وفعاليـة                    

 علـى شـهادة املنظمـة الدوليـة     ٢٠١١وأبرز يف ذلك الصدد حصول املكتب يف عام  . التكاليف
وشهادة املعهد املعتمد لترتيبات الشراء واإلمـداد فيمـا         ) ٩٠٠١معيار األيزو   (لتوحيد املقاييس   

وذكـر أن املكتـب بـصدد إطـالق مبـادرة          . يتعلق بـسياسات وإجـراءات املـشتريات الـيت يتبعهـا          
 لـنظم إدارتـه البيئيـة، الـيت تلـزم املكتـب مبعـايري               ١٤٠٠١جديدة للحصول على شـهادة األيـزو        

وبغيـة الوصـول إىل ذلـك اهلـدف سـريكز           . شترياتصارمة فيما يتعلـق باهلياكـل األساسـية واملـ         
ــى ا  ــب عل ــردي      إلاملكت ــصعيدين الف ــى ال ــتعلم عل ــيري أســلوب اإلدارة وال صــالح اإلداري، وتغ

  .واملؤسسي
 ٢٠١١وكما أشري إليه يف دورة اجمللس التنفيذي السابقة، كان إجناز املكتـب يف عـام                  - ٧٥

وأشــار املــدير . ٢٠١٠الــيت حققهــا يف عــام  مــن الناحيــة املاليــة أدىن مــن املــستويات القياســية   
التنفيـذي إىل أن الـتغري يرجـع بالدرجـة األوىل إىل تبــاين مـستويات الـشراء الـسنوية يف البلــدان        

بيـد أنـه أشـار إىل أن إجنـاز املكتـب يف أقـل        . املتوسطة الدخل، اثنان منها على وجه اخلـصوص       
 كان مستقرا إىل حد كبري بـل وحتـسن يف       البلدان منوا والبلدان املنكوبة بالصراعات والكوارث     

  .بعض احلاالت
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ــة يف تــشرين األول      - ٧٦ ــة لــشفافية املعون ــادرة الدولي / وذكــر أن املكتــب، بعــد التزامــه باملب
، أصبح أول هيئة تابعة لألمـم املتحـدة تقـوم بنـشر تفاصـيل مـا تـضطلع بـه مـن                       ٢٠١١أكتوبر  

وأشـار إىل أن املكتـب قـد        .  الـسالفة الـذكر    أنشطة على النموذج الذي وضعته املبادرة الدوليـة       
 مشروعا، مبـا يف ذلـك تفاصـيل عـن إنفـاق مـا              ١ ١٥٠كشف بالفعل املعلومات املتعلقة بنحو      

وأكــد أن املكتــب سيواصــل تعزيــز الــشفافية عــن طريــق ترميــز    .  ماليــني دوالر٤يقــرب مــن 
تعملني بــاألدوات مــشاريعه جغرافيــا، ونــشر وثــائق ونــواتج املــشاريع، وذلــك مــع تزويــد املــس   

كما أنـه بـصدد وضـع منـاذج قياسـية لإلبـالغ فيمـا يتعلـق                . الالزمة لفهم البيانات واستخدامها   
  .مبجاالت واليته الرئيسية وهي املشتريات، وإدارة العقود، وتطوير اهلياكل األساسية

، ذكــر املــدير التنفيــذي أن  ٢٠١٣-٢٠١٠وفيمــا يتعلــق خبطتــه االســتراتيجية للفتــرة    - ٧٧
ملكتب بصدد إجراء استعراض ملنتصف املدة إلدماج الدروس املستفادة من السنتني الـسابقتني             ا

ــري        ــشركاء، وتغ ــة، وآراء ال ــة العام ــرارات اجلمعي ــذي، وق ــررات اجمللــس التنفي ــا يعكــس مق ومب
وأشــار إىل أن املكتــب سيــستخدم اســتعراض منتــصف املــدة   . الــسياسات واملنــاخ االقتــصادي 

 - عن طريق منرب للحوار أنـشئ مـؤخرا ومقـابالت شخـصية مباشـرة                - للتواصل مع الشركاء  
  .لتحديد كيفية رؤيتهم لقيمته املضافة

وذكر املدير التنفيذي أن املكتب على استعداد للدخول يف حوار مع أكرب عدد ممكـن                 - ٧٨
من أعضاء اجمللس التنفيذي لتخطيط مساره على مدى السنتني املقبلـتني مـن خـالل اسـتعراض                 

  .٢٠١٧-٢٠١٤تصف املدة للخطة االستراتيجية ووضع اخلطة االستراتيجية للفترة من
وأشــادت الوفــود باملــدير التنفيــذي لــدوره القيــادي وأعربــت عــن ترحيبــها بتنقيحــات    - ٧٩

النظــام املــايل والقواعــد املاليــة، وأشــارت بوجــه خــاص إىل أن اعتمــاد املعــايري احملاســبية الدوليــة 
دت املكتــب علــى حتــسني عمليــة إدارة املــساءلة عــن املــوارد وقابليتــها   للقطــاع العــام قــد ســاع 

ــة ــصفة منتظمــة بتقــدمي معلومــات مــستكملة      . للمقارن ــه ب ــشكر إىل املكتــب لقيام ووجهــت ال
بــصورة غــري رمسيــة بــشأن التقــدم احملــرز وشــجعته علــى مواصــلة تنفيــذ اقتراحــات اللجنــة            

  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
برز أحد الوفود الدور املهم ملكتب خدمات املشاريع يف مؤمتر األمم املتحـدة املقبـل               وأ  - ٨٠

للتنمية املستدامة، بالنظر إىل مـا يقدمـه مـن مـساعدات خمصـصة إىل البلـدان يف أعقـاب وقـوع                      
وُشــجع املكتــب علــى . الكــوارث الطبيعيــة إلعــادة بنــاء اهلياكــل األساســية الــيت أصــاهبا الــضرر 

ــدمي  ــة         التوســع يف تق ــز التنمي ــياق تعزي ــة خاصــة يف س ــسم بأمهي ــا تت ــث أهن ــك اخلــدمات حي  تل
ــستدامة ــق        . امل ــا يتعل ــة فيم ــة العام ــة إىل اجلمعي ــب اإلحال ــستأنف املكت ــد آخــر أن ي ــب وف وطل

وطلب إىل املكتب أن يـوائم متامـا بـني          . بالقاعدة املالية املتعلقة باملبالغ املدفوعة على سبيل اهلبة       
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ظام املايل من ناحية، وتوصيات اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة            القواعد املالية والن  
  .ومكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية من الناحية األخرى

وأشــاد وفــد آخــر مبكتــب خــدمات املــشاريع لقيامــه بتطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــة     - ٨١
وحـث املكتـب علـى مواصـلة        . ألخـرى للقطاع العـام بـالتزامن مـع مؤسـسات األمـم املتحـدة ا             

جهوده للوفاء بأهدافه األربعة الرفيعة املستوى املتعلقة باملسامهة بشأن بناء السالم والتـدخالت             
اإلنــسانية وشــجعه علــى العمــل مــع شــركاء منظومــة األمــم املتحــدة اآلخــرين لتحديــد التــدابري  

  .والنظم املستخدمة لقياس مسامهته يف زيادة فعالية التنمية
وقام املدير التنفيذي، بعـد أن وجـه الـشكر للوفـود ملـا أبدتـه مـن تعليقـات، بـإبراز أن                         - ٨٢

املنظمة أنشأت نظاما للنتائج واإلبالغ لتحديد النواتج واملؤشرات اليت تتتبع األهـداف األربعـة              
وكــرر التأكيــد علــى أن املكتــب هــو منظمــة تعمــل وفقــا للطلــب وال تقبــل  . الرفيعــة املــستوى

واختتم بيانه بأن وجه الـشكر إىل       . ملشاريع اليت تتفق مع األهداف األربعة الرفيعة املستوى       ا إالّ
  .الوفود إلعراهبا عن الثقة يف إدارته للمنظمة

وقام نائب املدير التنفيذي ملكتب خدمات املشاريع، بدوره، بالرد على استفـسار فـين              - ٨٣
فيـذي علـى املبـالغ املدفوعـة علـى سـبيل            بشأن طلب املكتب للحصول على موافقـة اجمللـس التن         

وشرح أنه توجد حاالت يف سياق األمـم املتحـدة ميكـن فيهـا للمـدير التنفيـذي، بـالرغم                     . اهلبة
وذكـر أن   . من عدم وجود عقد ملزم قانونا، أن يـأذن بـدفع مبلـغ علـى أسـاس أخالقـي حمـض                    

 يـتم فيهـا دفـع مبـالغ علـى           الكوارث الطبيعية واهلجمـات اإلرهابيـة متثـل احلـاالت املعتـادة الـيت             
بيـد أنـه أشـار إىل أن املكتـب مل يـدفع أي مبلـغ علـى سـبيل اهلبـة خـالل الـسنوات             . سبيل اهلبة 

ومــع ذلــك، فإنــه . الــست الــسابقة وتــوخى يف واقــع األمــر تقليــل اســتخدامها إىل احلــد األدىن 
 علـــى ســـبيل بـــالنظر إىل أن القـــرارات املتعلقـــة بـــدفع مبـــالغ مـــن ذلـــك القبيـــل يلـــزم اختاذهـــا 

  .االستعجال، فإنه من غري العملي أن تلتمس موافقة اجمللس
ــصطلح        - ٨٤ ــار إىل أن م ــار، أش ــو واالبتك ــاطي النم ــق باحتي ــا يتعل ــاطي’وفيم ــرب ‘احتي  يعت

من الوجهة التقنية، فإنـه ملـزم   ’ صندوقا‘فبالرغم من أن مكتب خدمات املشاريع يعد       . مضلال
وأكد ألعضاء اجمللـس التنفيـذي     . احملاسبية الدولية للقطاع العام   بتعديل املصطلح للتقيد باملعايري     

بــأن املكتــب ال يــسعى إىل إنــشاء احتيــاطي جديــد عــالوة علــى االحتيــاطي التــشغيلي بــل إىل    
وشرح بأنـه يف ظـل الزيـادة يف االحتيـاطي التـشغيلي الفعلـي،               . االستفادة من االحتياطي احلايل   

  .قوم املكتب باالستثمار يف أنشطة النمو واالبتكارقد تكون هناك حاالت يلزم فيها أن ي
تنقـيح النظـام املـايل والقواعـد املاليـة ملكتـب            : ٢٠١٢/٥واختذ اجمللس التنفيذي املقـرر        - ٨٥

  .األمم املتحدة خلدمات املشاريع
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  اجلزء املشترك    
  توصيات جملس مراجعي احلسابات  -تاسعا   

ملتحـدة للـسكان بعـرض تقريـر الـصندوق بـشأن            قام املدير التنفيـذي لـصندوق األمـم ا          - ٨٦
حالـة تنفيـذ   : ٢٠٠٩-٢٠٠٨متابعة تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحـدة عـن الفتـرة        

وقامت املديرة املعاونة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بعـرض             ). DP/FPA/2012/5(التوصيات  
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقريـــــر الربنـــــامج عـــــن تنفيـــــذ توصـــــيات جملـــــس مراجعـــــي احلـــــسابات، 

)DP/2012/4 .(  وقــام نائــب املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع بعــرض
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقريـــــر املكتـــــب عـــــن تنفيـــــذ توصـــــيات جملـــــس مراجعـــــي احلـــــسابات،   

)DP/OPS/2012/3.(  
وأشادت عدة وفود، يف بيان مشترك، بالربنامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان ومكتـب                 - ٨٧

 لتقاريرها احلافلة باملعلومـات ولقيامهـا بتنفيـذ عـدد كـبري مـن توصـيات جملـس                   خدمات املشاريع 
وأعربت عن ثقتـها يف أن املنظمـات سـتقوم بتنفيـذ التوصـيات             . مراجعي حسابات األمم املتحدة   

 الدوليـة للقطـاع   وشددت الوفود على أمهية متابعـة التوصـيات املتعلقـة باملعـايري احملاسـبية            . املتبقية
  . قالت إن من شأهنا أن تعطي صورة ُمرضية عن الوضع املايل للمنظماتالعام، واليت

  
  صندوق األمم املتحدة للسكان    

أشارت الوفود مع التقدير إىل التزام صندوق األمم املتحـدة للـسكان مبتابعـة توصـيات             - ٨٨
جملـــس مراجعـــي احلـــسابات واجلهـــود املبذولـــة ملعاجلـــة األســـباب الكامنـــة وراء آراء مراجعـــة 

وأشــارت بــصفة خاصــة إىل أن . ٢٠٠٩-٢٠٠٨احلــسابات املــشفوعة بتحفظــات عــن الفتــرة 
. ٢٠١١أغـسطس   / مجيعها املتصلة بالتنفيذ الوطين قد مت تنفيـذها حبلـول آب           ١٣التوصيات الـ   

. وأعربــت عــن ترحيبــها بتقــدمي تقــارير مراجعــة حــسابات التنفيــذ الــوطين يف املواعيــد املقــررة   
يرجع إىل االستعانة بشركة خارجية ملراجعة احلسابات، طلبـت الوفـود           وباإلشارة إىل أن ذلك     

أن تعرف كيف يعتزم الـصندوق االحتفـاظ بـذلك الـزخم يف املـستقبل، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق              
وطلبت الوفـود مـن الـصندوق أن يبقـي اجمللـس التنفيـذي              . بتحسني قدرات ومعارف املوظفني   

ته لألسباب الكامنة من خالل التقارير السنوية لـشعبة         على علم مبا يستجد يف األمر أثناء معاجل       
كمــا طلبــت أن ُيبقــى اجمللــس علــى علــم بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ توصــيات    . خــدمات الرقابــة

مراجعة احلسابات املتعلقة بتعزيز املساءلة واإلدارة، والتقدم احملرز بشأن تعميم املعايري احملاسـبية             
 وأشادت الوفود بالصندوق لوضـوح التقريـر وشـفافيته، مبـا يف             .الدولية للقطاع العام وتنفيذها   

وأعرب أحد الوفود عـن ارتياحـه ألن يالحـظ أن           . ذلك جتميع التوصيات حول فئات املخاطر     
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االستجابة لتوصيات جملس مراجعـي احلـسابات تـشكل أولويـة عليـا علـى أعلـى املـستويات يف                
وأشاد الوفـد باالجتـاه     . صيات عن ذي قبل   الصندوق وأن املنظمة استجابت لعدد أكرب من التو       

واستفسر الوفد عن نوع التدريب الذي ُيقـدم إىل املـوظفني بـشأن إدارة              . االجيايب العام للتقرير  
وأعــرب الوفــد عــن ارتياحــه ألن املعــايري احملاســبية الدوليــة  . مراجعــة حــسابات التنفيــذ الــوطين

  .ذ الربامجللقطاع العام جيري تنفيذها وستؤدي إىل تعزيز تنفي
ووجه املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للـسكان الـشكر للوفـود علـى مـا أبدتـه                    - ٨٩

وأوضـح أن الترتيـب املتخـذ مـع الـشركة العامليـة ملراجعـة احلـسابات يهـدف إىل                    . من تعليقات 
كفالــة بنــاء قــدرات كــل مــن مــوظفي الــصندوق والــشركاء املنفــذين التــابعني للــصندوق علــى  

ــسياسات واإلجــراءات واألطــر      أرض الوا ــات وال ــال للعملي ــق باالمتث ــا يتعل ــا يف ذلــك م ــع، مب ق
وأشار إىل أن الكـثري مـن املـشاكل الـيت حـدثت يف املاضـي كانـت نتيجـة عـدم كفايـة                        . الزمنية

وأكــد علــى أنــه عنــدما بــدأ فتــرة واليتــه بوصــفه املــدير . الوثــائق واالفتقــار إىل حــسن التوقيــت
 مثة اتفاق يف املنظمـة علـى أنـه إذا مل ميتثـل الـشركاء املنفـذون إلطـار                التنفيذي للصندوق، كان  

وذكـر أنـه مت االرتبـاط بالـشركة العامليـة           . املساءلة بالصندوق فإن الـصندوق لـن يتعامـل معهـم          
ــالنظر إىل تبــاين مــستويات التنميــة لــدى الــشركاء      ملراجعــة احلــسابات ملــدة ثــالث ســنوات، ب

ويف معـرض إشـارته إىل أن الـصندوق قـام بتنقـيح مـذكرة التفـاهم               . املنفذين التابعني للصندوق  
مع الـشركاء املنفـذين، ذكـر أن إطـار احلوكمـة األقـوى يؤكـد الرسـالة املتعلقـة باملـساءلة الـيت                        

وعالوة على ذلك، فإن املكاتب القطرية التابعة للـصندوق طُلـب           . نقلت إىل الشركاء املنفذين   
يني لتقيـيم قـدرة الـشركاء املنفـذين علـى العمـل وكـان مثـة                 إليها إجراء استعراض وحتليل منهج    

وأشـار  . تأكيد على أن املهم هو نوعية العمل على أرض الواقع وليس عـدد الـشركاء املنفـذين                
إىل املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام فـذكر أن الـصندوق ميتثـل لتلـك املعـايري اعتبـارا مـن                

 سـيكون   ٢٠١٢يـان املـايل للـصندوق الـذي يـصدر يف عـام               وأن الب  ٢٠١٢ينـاير   /كانون الثاين 
وشـدد علـى أن الـصندوق ملتـزم باالسـتجابة جبديـة أليـة توصـيات متبقيـة             . وفقا لتلـك املعـايري    

وذكـر أن بعـضها مل حيـسم أمرهـا بعـد إمـا بـسبب تعقـدها أو ألهنـا                 . بشأن مراجعة احلـسابات   
وأكـد  . الت شقيقة لألمـم املتحـدة  تتجاوز اختصاص الصندوق ويستلزم تنفيذها مشاركة وكا     

للمجلس التنفيذي أن مجيع قضايا مراجعـة احلـسابات جتـري معاجلتـها وأنـه قـد تولـد زخـم يف             
ملنـع للحيلولـة دون حـدوث مزيـد مـن املـشاكل             ) ال رد فعلـي   (الصندوق التباع هنـج اسـتباقي       
  .فيما يتعلق مبراجعة احلسابات
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  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
ــيت       - ٩٠ ــا إزاء التحــسينات ال ــن ارتياحه ــود ع ــدة وف ــت ع ــائي   أعرب ــامج اإلمن ــا الربن  أجراه
يتعلق بـإدارة توصـيات مراجعـة احلـسابات وأشـادت بنظـام التعقـب الـذي يتبعـه الربنـامج                  فيما

ــه ُيعــد مــن أفــضل املمارســات     ــر بأن أعربــت تلــك الوفــود عــن تقــديرها   و. اإلمنــائي والــذي أق
ي من تقدم يف تنفيذ األولويات العـشر العليـا ملراجعـة احلـسابات، وإن             أحرزه الربنامج اإلمنائ   ملا

الحظت أنه ما زال من املـتعني االضـطالع مبزيـد مـن العمـل ملتابعـة أولويـة مراجعـة                      كانت قد 
ويف ذلـك الـصدد، طلبـت تـوفري         .  بشأن تصميم الـربامج ورصـدها وتقييمهـا        ٢احلسابات رقم   

ذي سيتبعه الربنامج اإلمنائي لتقييم أثر التحـسينات علـى          مزيد من املعلومات بشأن األسلوب ال     
. نوعية أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، والربامج القطرية، وخطط العمـل املتكاملـة   

 املتعلقـة بـإدارة     ٣الحظت تلك الوفود التقدم احملرز بشأن أولوية مراجعـة احلـسابات رقـم               وإذ
مـستكملة بـشأن أثـر التحـسينات علـى القـدرة علـى إجـراء                املشتريات، طلبت توفري معلومات     

التحقيقات واإلبالغ عـن مكافحـة االحتيـال يف تقريـر مراجعـة احلـسابات الـسنوي يف الـدورة                    
  .٢٠١٢السنوية لعام 

وأعربت الوفود عـن رغبتـها يف أن تعـرف املزيـد عـن حالـة القـضايا العالقـة، وحتديـدا                        - ٩١
ــها حبلــ    ــتتم معاجلت ــا إذا كــان س ــو آذار  عم ــهائي وه ــد الن ــارس /ول املوع ــك . ٢٠١٢م ويف ذل

الصدد، طلبت توفري مزيد من املعلومات بشأن املسألة العالقة حلالة تنفيذ التأمني الـصحي بعـد                
انتهاء اخلدمة فضال عـن الـسبب يف أنـه قـد ال يكـون بإمكـان الربنـامج اإلمنـائي اسـترداد مجيـع                    

وأشــادت . ليهــا بعــد اســتعراض األرصــدة القدميــة املبــالغ املــستحقة، وهــي نتيجــة مت التوصــل إ 
الوفود بالربنـامج اإلمنـائي لقيامـه بتطبيـق املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام واسـتثماره يف                      
تدريب املوظفني، فأعربت عن تطلعها للحصول علـى حزمـة املعلومـات اخلارجيـة بـشأن تلـك        

منائي على أن ينظر يف إدراج إشارة صـرحية إىل          ويف اخلتام، شجعت الوفود الربنامج اإل     . املعايري
  .توصية جملس مراجعي احلسابات يف قائمة األولويات العليا العشر يف املستقبل

وبعد أن وجهت املديرة املعاونـة للربنـامج اإلمنـائي الـشكر للوفـود علـى مـا أبدتـه مـن                        - ٩٢
ــستند إىل ع     ــا العــشر ت ــات العلي ــذايت تعليقــات، أوضــحت أن قائمــة األولوي ــيم ال ــات التقي . ملي

وأوضحت كذلك أن السبب يف أن الربنامج اإلمنائي مل يصنف نفسه يف مـستوى أعلـى يرجـع     
بالدرجة األوىل إىل أن الربنـامج اإلمنـائي يـسعى إىل رفـع مـستوى التوقعـات فيمـا يتعلـق بأدائـه           

 أن الربنـامج  وقال إن األدلة تـشري بوضـوح إىل  . بوصفه منظمة تعمل يف جمايل االهتمام كليهما  
 الطويـل،  ى توفر نتائج بشأن األثر علـى املـد       اإلمنائي قد اختذ إجراءات؛ بيد أنه بالنظر إىل عدم        

. فإن املنظمـة ال ميكنـها أن تقـول بـيقني أن إجراءاهتـا قـد أحـدثت تغـيريا علـى مـستوى التنفيـذ                 
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بات مـن  وأضافت أن تلك التصنيفات سيجري استعراضها عندما ينتهي جملس مراجعـي احلـسا        
  .٢٠١١-٢٠١٠وضع تقريره النهائي لفترة السنتني 

وفيما يتعلق بإدارة الربامج واملشاريع، أكدت املديرة املعاونة للربنـامج أن تعزيـز قـدرة                 - ٩٣
الربنامج اإلمنائي وأدائه فيما يتعلق بـاإلدارة مـن أجـل حتقيـق نتـائج يف جمـال التنميـة هـو عمليـة                        

ــس     ــا م ــب اهتمام ــد تتطل ــة األم ــب اإلدارة طويل ــن جان ــربامج    . تمرا م ــصميم ال ــق بت ــا يتعل وفيم
ورصدها وتقييمها، شددت على أن الربنامج اإلمنائي مصمم، على الصعيد القطري، واسـتنادا              
إىل عمليات حتليـل مـواطن القـوة والـضعف والفـرص والتهديـدات، علـى طـي صـفحة املاضـي                    

وهبـذه الطريقـة، سينـسحب      .  القطريـة  واالستفادة من مزاياه النسبية يف االستجابة لالحتياجات      
من جماالت النتائج حيث ال يتمتع مبزية نسبية، متيحا بذلك للربنامج اإلمنـائي إمكانيـة التركيـز                 
اســتراتيجيا علــى التغــيري اجلــذري، الــذي تتــألف فيــه املعــايري الثالثــة للمــشاركة الربناجميــة مــن    

ذلك التحـول الثقـايف أنـه حـىت إذا كـان            ويعين  . إمكانية التوسع، والتكرار، وتوجيه السياسات    
هناك مشروع على املستوى القطري مهـم للبلـد، فـإن الربنـامج اإلمنـائي لـن يـضطلع إال بـدور                   
داعم للشركاء اآلخرين مع قيامه يف الوقت ذاته بتركيز جهوده على اجملـاالت الـيت يتمتـع فيهـا        

 بتـشجيع مكاتبـه القطريـة علـى     ويف ضـوء ذلـك، يقـوم الربنـامج اإلمنـائي      . مبزية نـسبية واضـحة    
وأشــارت إىل أن الربنــامج اإلمنــائي بــصدد وضــع آليــة  . اســتخدام نظــام أطلــس إلدارة الــربامج 

ــا يف   . أقــوى ملراقبــة نوعيــة الــربامج واملــشاريع  ويف ذلــك الــصدد، قالــت إن الــنظم املتبعــة حالي
  .الربنامج اإلمنائي ملراقبة النوعية معقدة وجيري استحداث عمليات أبسط

وبالنظر إىل التدابري املختلفة الـيت أشـارت إليهـا املـديرة املعاونـة للربنـامج يف بياهنـا ويف                      - ٩٤
التقرير، فإن الربنامج اإلمنائي على ثقة من أنه مع مرور الوقت سيؤدي تنفيذ تلك التـدابري مـع                  

املـشاريع  مواصلة التركيز على بناء املهـارات وإعـادة تـصميم الـنظم إىل حتـسني نوعيـة تـصميم                    
  .والربامج ورصدها وتقييمها

وأوضحت املديرة املعاونة للربنامج أنه قـد أحـرز تقـدم كـبري مبـا يتماشـى مـع خريطـة                       - ٩٥
طريق مشتريات الربنامج اإلمنائي اليت وافق عليها فريق األداء املؤسـسي والـيت هتـدف إىل تغـيري                  

سبيل املثال أن املنظمة قد اتبعـت يف        وأبرزت على   . كيفية معاجلة الربنامج اإلمنائي للمشتريات    
ــسابق أســلوب   ــع  ‘ال ــبعض     ’ هنــج واحــد يناســب اجلمي ــسماح ب ــع ال ــسلطة، م ــويض ال جتــاه تف

إال أن الربنامج اإلمنائي بدأ حاليـا يف الـسري يف اجتـاه خمتلـف، يبـدأ         . االستثناءات حسب احلاجة  
ى أال يــتم حتديــد بتقيــيم وتــصنيف القــدرات علــى املــستوى التنفيــذي علــى أرض الواقــع، علــ   

وهبـذه الطريقـة، اسـتطاع الربنـامج اإلمنـائي أن حيـرز       . مستوى سلطة الشراء إال يف وقت الحق 
تقدما يف إدارة املخاطر وإنشاء حوافز للمـوظفني للحـصول علـى مـا يلـزم مـن تـدريب وخـربة                   
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 مـا هـو   فالربنامج اإلمنائي يركز اهتمامه بالفعل على    . ملنحهم مستويات أعلى من سلطة الشراء     
  .أبعد من احتواء املخاطر إىل إدارة املخاطر

مبـا  (قت قائلة إن الربنامج اإلمنائي يويل أمهية متزايدة علـى قـدرة املكاتـب وأدائهـا             وعلّ  - ٩٦
عند منح مستويات أعلى مـن سـلطة املوافقـة          ) يف ذلك عدد ممارسي عمليات الشراء املعتمدين      

ــى املـــشتريات  ــائ . علـ ــامج اإلمنـ ــزم الربنـ ــشاريع   ويعتـ ــربامج واملـ ــيط الـ ــات ختطـ ــاج عمليـ ي إدمـ
واملشتريات من أجل حتقيق مزيد من فعالية التكاليف والوفورات مع عدم فرض أعبـاء إضـافية                 

  .على املكاتب القطرية
ويف ختام بياهنا، أبرزت أن نوعية التنـسيق علـى صـعيد منظومـة األمـم املتحـدة وإطـار                 - ٩٧

ئية يستفيدان مـن التركيـز علـى إنـشاء آليـات أقـوى ملراقبـة                عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنا    
وأشارت إىل أن الربنامج اإلمنائي قام من جانبه بوضع إطار للنتـائج اسـتنادا إىل               . نوعية الربامج 

منوذج إطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة ُيـربز مـسامهة الربنـامج اإلمنـائي يف النتـائج                     
  .إلطاراحملققة على مستوى ذلك ا

وتكلم نائب مـساعد مـديرة الربنـامج اإلمنـائي، مكتـب الـشؤون اإلداريـة، عـن متويـل                      - ٩٨
التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، فقال إن إمجايل االلتزامات اسـتنادا إىل أحـدث تقيـيم فعلـي                  

 ١١ي دفــع بالفعــل علــى مــدى فتــرة  وأشــار إىل أن الربنــامج اإلمنــائ.  مليــون دوالر٤٦٣يبلــغ 
 مليــون دوالر، يقــوم الربنــامج ٤٣ مليــون دوالر تاركــا رصــيدا قــدره ٤٢٩ ســنة مبلــغ ١٢ أو

اإلمنـائي مـن أجلـه بوضـع خطـة للتمويـل ســتكون جـاهزة مبجـرد حـصوله علـى نتـائج أحــدث            
وسـتتيح تلـك اخلطـة للربنـامج اإلمنـائي إمكانيـة       . تقييم فعلي يف وقـت الحـق مـن ذلـك الـشهر           

  .قة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة متويال تاماكفالة متويل االلتزامات املتعل
وفيما يتعلق بتوصيات مراجعة احلسابات املتصلة بالتأمني الصحي بعد انتـهاء اخلدمـة،               - ٩٩

ــة عــام        ــه يف هناي ــغ عــددها مخــس توصــيات، أشــار فيمــا يتعلــق بالتوصــية األوىل إىل أن الــيت يبل
ة للقطــاع العــام، ســيكون الربنــامج اإلمنــائي قــد ، وبعــد اعتمــاد املعــايري احملاســبية الدوليــ٢٠١٢

وفيمـا يتعلـق   . انتهى متاما من حتـصيل االلتزامـات املتعلقـة بالتـأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة             
خطـة الربنـامج اإلمنـائي لتمويـل        بالتوصية الثانية، التمويل، كرر التأكيـد علـى مـا ذكـره بـشأن               

وفيمـا يتعلـق بالتوصـية      . لـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة       تبقـي مـن االلتزامـات املتعلقـة بالتـأمني ا           ما
الثالثة، الكشف عن االلتزامات املتعلقـة باإلجـازات وغريهـا مـن االلتزامـات، قـال إن الربنـامج              
اإلمنائي بصدد وضع خطة للتمويل ستوضع يف صيغتها النهائية بعـد االعتمـاد الكامـل للمعـايري                 

لــصدد، أشــار إىل أنـه ســيتم الكـشف عــن االلتــزام   ويف ذلـك ا . احملاسـبية الدوليــة للقطـاع العــام  
وفيمــا يتعلــق بالــدخول يف بعــض  .  فــصاعدا٢٠١٢بكاملــه يف بيــان امليزانيــة اعتبــارا مــن عــام  
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االستثمارات لتغطيـة االلتزامـات املتعلقـة بالتـأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة، أكـد جمـددا أن                   
  .ملال لذلك الغرضالربنامج اإلمنائي قد خصص بالفعل مبلغا كبريا من ا

 وفيما يتعلق بالسبب يف عدم قدرة الربنـامج اإلمنـائي علـى اسـترداد املبـالغ املـستحقة،                   - ١٠٠
 ســنة ومــرت بنحــو أربعــة مــن الــنظم   ٢٥أبــرز أن األرصــدة املعنيــة ترجــع إىل مــا يقــرب مــن   

إلمنـائي  وأشار إىل أن الربنـامج ا . القدمية، مع اإلخالل بصحة املعلومات يف غضون ذلك أحيانا       
وذكـر أن الربنـامج اإلمنـائي بـدأ         . استطاع تسوية الكثري من األرصدة املشتركة بـني الوكـاالت         

 مليون دوالر على هيئـة أرصـدة غـري مـسواة، اخنفـضت يف الوقـت احلـايل إىل                  ٢٠٠مببلغ قدره   
ولــيس مبقــدور الربنــامج اإلمنــائي تــسوية أوضــاع بعــض الوكــاالت بــسبب  .  مليــون دوالر١٨

ويف عـدد مـن احلـاالت، ال يـستطيع          . ت اجلارية واحلاجة إىل تـوفري املعلومـات املطلوبـة         املناقشا
  .الربنامج اإلمنائي استرداد األموال ألن التمويل مرتبط باملشاريع

  
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

 أعربــت الوفــود عــن رضــائها إزاء التقــدم الــذي أحــرزه مكتــب خــدمات املــشاريع،     - ١٠١
ة بوجه خـاص إىل اهتمامـه باسـتراتيجيات ختفيـف حـدة املخـاطر وإصـداره لـدليل مـنقح                     مشري

وأعربـت عـن ترحيبـها    . للمشتريات يعكس مبادئ مهمة للغاية مثل الشفافية واملنافـسة الفعالـة       
 دوالر علــى املوقــع الــشبكي   ٥٠ ٠٠٠بالكــشف عــن خطــط الــشراء الــيت تتجــاوز قيمتــها       

ملعلومـات عـن عمليـات الـشراء، وال سـيما تلـك الـيت تتبـع                 وطلبت توفري مزيد مـن ا     . للمكتب
وبعــد أن أشــادت . عنــد إجــراء املناقــصات وعنــد معاجلــة شــكاوى البــائعني ومقــدمي العــروض

الوفود مبكتب خدمات املشاريع لقيامه بتطبيق املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام، أعربـت                
  .ليت تواجهه والدروس املستفادة يف العمليةعن رغبتها يف أن تعرف املزيد عن التحديات ا

 ورد نائب املدير التنفيذي ملكتب خدمات املشاريع على سـؤالني للمجلـس التنفيـذي                - ١٠٢
بشأن سياسات االمتثال للمعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام وبـشأن العـروض املقدمـة مـن                   

دولية للقطاع العام، أبرز أنـه بـالرغم مـن أن           وفيما يتعلق بسياسات املعايري احملاسبية ال     . البائعني
تلك املعـايري تـستهدف مـستوى رفيعـا جـدا وال تـوفر قـدرا كـبريا مـن التفاصـيل، فـإن مكتـب                   
خـدمات املــشاريع يعمـل علــى حنــو وثيـق مــع جملـس مراجعــي احلــسابات لتفـسري تلــك املعــايري      

ق بـاألثر املـايل، ذكـر أن        وفيمـا يتعلـ   . تفسريا صحيحا فيما يتصل بسياق تسيري أعمـال املكتـب         
املكتب لن تتوفر لديه معلومات أكيدة عن أثر إجراء معامالت يف بيئة املعايري احملاسبية الدوليـة                

ــام     ــة ع ــرب هناي ــام إال ق ــب     . ٢٠١٢للقطــاع الع ــايل، أكــد أن مكت ــاإلبالغ امل ــق ب ــا يتعل وفيم
. شف واإلبـالغ اإللزاميـة    خدمات املشاريع سيمتثل متاما جلميع املتطلبات املتصلة بعمليات الك        

وفيما يتعلق بالتباينات يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بني الوكـاالت، قـال إن تنـسيق عمليـة           
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ــه       اإلبــالغ فيمــا بــني الوكــاالت مــا زالــت متثــل حتــديا تعمــل املنظمــات الــثالث علــى مواجهت
ب يـسعى إىل تقليـل      وفيمـا يتعلـق بتحليـل التكـاليف والفوائـد، قـال إن املكتـ              . بأسلوب منـسق  

األثر املايل لتطبيـق املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام إىل احلـد األدىن، حيـث يتخـذ قـرارا                        
مدروســـا لوضـــع سياســـات ممتثلـــة لتلـــك املعـــايري داخليـــا، بـــدال مـــن االســـتعانة باستـــشاريني  

  .يلخارجيني، لكفالة االستدامة واحملافظة على املعارف املؤسسية يف األجل الطو
 وفيما يتعلق بعروض البـائعني، ذكـر أن مكتـب خـدمات املـشاريع هـو أول كيـان يف                     - ١٠٣

وأتـاح ذلـك النظـام    .  نظامـا مـستقال الحتجاجـات البـائعني    ٢٠٠٩األمم املتحدة ينفذ يف عـام     
إمكانية معاجلة شكاوى البـائعني، ال مـن خـالل وحـدة األعمـال التابعـة للمكتـب أو املـوظفني           

ويف . ركني يف عملية الشراء، بل عن طريق وحـدة مـستقلة غـري مرتبطـة بالعمليـة            اآلخرين املشت 
. احلاالت األشد خطورة، ميكن معاجلة شكاوى البائعني عـن طريـق كيانـات مـستقلة خارجيـة               

  .وذكر أنه بينما تكون تلك اإلجراءات مرهقة أحيانا، فإن التزام املكتب بالشفافية يربرها
  

  مم املتحدةجملس مراجعي حسابات األ    
.  وجه مـدير جملـس مراجعـي احلـسابات الـشكر إىل اجمللـس التنفيـذي لدعوتـه للـتكلم                    - ١٠٤

وأشــار إىل أن تنفيــذ توصــيات اجمللــس يعــد معيــارا مهمــا إلظهــار مــسؤولية الربنــامج اإلمنــائي    
وصــندوق الــسكان ومكتــب خــدمات املــشاريع، وإشــارة مهمــة إىل أن بإمكــان املنظمــات أن  

وأعرب عـن سـروره ألن      . ها وأن تتصدى للمخاطر اليت تواجهها يف تنفيذ الربامج        حتسن فعاليت 
ــي احلــسابات     ــس مراجع ــر جمل ــذي حتــرزه    ) A/66/139(يالحــظ أن تقري ــد ال ــدم اجلي ــبني التق ي

مـايو  / أيـار -أبريـل  /وذكر أن اجمللس سيجري استعراضـه النـهائي يف نيـسان        . املنظمات الثالث 
وفيما يتعلق بتطبيق املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع   . التوصيات وأنه يتوقع تنفيذ مجيع  ٢٠١٢

العام، ذكر أن جملس مراجعي احلسابات عمل على نطاق واسـع مـع املنظمـات الـثالث بـشأن                   
والحـــظ أن اجمللـــس ســـيقوم مبراجعـــة . خططهـــا وسياســـاهتا والتغـــيريات الـــيت يلـــزم إجراؤهـــا

دولية يف وقت الحق وسيحيط اجمللس التنفيذي علمـا         حسابات عملية تطبيق املعايري احملاسبية ال     
وفيما يتعلق بـرأي مراجعـة احلـسابات املـشفوع بتحفظـات الـذي ورد        . بالتقييم الذي سيجريه  

إىل صندوق السكان يف وقت سابق، ذكر أن جملـس مراجعـي احلـسابات مـا بـرح يعمـل علـى                 
ووجـه  . بات التنفيـذ الـوطين    نطاق واسع مـع الـصندوق ملعاجلـة املـسائل املتـصلة مبراجعـة حـسا               

الشكر إىل املدير التنفيـذي لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان الختـاذه خطـوات حامسـة ملعاجلـة                      
وذكـر  . مسألة التنفيذ الوطين وأشار إىل أنه قد لوحظ قدر كبري مـن التحـسن يف ذلـك الـصدد        

وقـال إن   . ٢٠١١أنه سُيضطلع يف وقت الحق بعملية مراجعـة حـسابات التنفيـذ الـوطين لعـام                 
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املؤشرات حىت اآلن إجيابية، وأعرب عـن أملـه يف أن يواصـل صـندوق الـسكان مـا يـضطلع بـه               
  . وما بعده٢٠١١من جهود لكفالة ترمجة املكاسب اليت حتققت إىل نتائج ملموسة يف عام 

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   : ٢٠١٢/٦ واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر   - ١٠٥ تقــارير برن
األمم املتحدة للسكان، ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع عـن حالـة تنفيـذ                   وصندوق  

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨توصيات جملس مراجعي احلسابات عن فترة السنتني 
  

  تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -عاشرا   
ي  قام مدير شعبة الربامج بصندوق األمم املتحدة للسكان، بالنيابة عن الربنامج اإلمنـائ             - ١٠٦

ــر املــشترك املقــدم مــن مــديرة       وصــندوق الــسكان ومكتــب خــدمات املــشاريع، بعــرض التقري
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملـديرين التنفيـذيني لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب                  

  ).E/2012/5(األمم املتحدة خلدمات املشاريع إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ملتابعـة القـرارات    ) E/2012/5(واحد فقط وشدد على أمهية التقرير        وأخذ الكلمة وفد     - ١٠٧

ويف معـرض اإلشـارة    . ٦٢/٢٠٨، مبا يف ذلك القرار      ٢٠٠٧اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف عام       
إىل أن التقرير يعد عامال مهما يف سياق التحضري لالستعراض الشامل املقبل الـذي جيـري كـل                  

تنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة من أجل التنمية، وجـه           أربع سنوات لسياسات األنشطة ال    
الوفد سؤاال إىل كل من الربنامج اإلمنائي وصـندوق الـسكان ومكتـب خـدمات املـشاريع عـن                   

 الـيت مـا زالـت صـحيحة ومـا هـي العناصـر               ٢٠٠٧ما هي عناصر التوجيه الـيت وردت يف عـام           
رض إشــارته إىل أمهيــة تــدقيق الوقــائع، ســأل ويف معــ. الــيت يلــزم تــدعيمها يف التوصــيات املقبلــة

الوفد عن التوصيات اليت يلزم إعادة النظر فيها ملعرفة ما إذا كان قـد عفـا عليهـا الـزمن أو أهنـا                       
ــا      ــث ال ميكــن تطبيقه ــالزم حبي ــن ال ــر م ــدة أكث ــة     . معق ــسية املتعلق ــسألة الرئي ــق بامل ــا يتعل وفيم
الل بــني املـوارد األساســية وغـري األساســية   بالتمويـل، أعــرب الوفـد عــن قلقـه إزاء تزايــد االخـت    

وشــدد علــى أن التمويــل األساســي ضــروري للمحافظــة علــى طــابع احليــاد والعامليــة وتعدديــة    
وأعرب الوفد عن قلقه إزاء القيـود املفروضـة علـى           . األطراف ملا تقدمه األمم املتحدة من دعم      

د أمهيـة التنـسيق االسـتراتيجي يف    وأكـد الوفـ  . تنسيق املمارسات التجاريـة املـذكورة يف التقريـر       
منظومة األمم املتحدة بأسرها يف مجيع اجملاالت الرئيسية، وال سـيما فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني                    

  .اجلنسني؛ والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ واالنتقال من اإلغاثة إىل التنمية
 أن املنظمـات الـثالث       وأشار مدير شعبة الربامج بصندوق األمم املتحـدة للـسكان إىل           - ١٠٨

بشأن الدروس املستفادة خالل الـسنوات الـثالث املاضـية          ) E/2012/5يف  (قد وفرت مدخالت    
وبعـد أن أعـرب عـن تـسليمه بـأن املـوارد األساسـية               . ٦٢/٢٠٨من تنفيذ قرار اجلمعية العامـة       
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، أكـد علـى   ضرورية للمحافظة على طابع العاملية واحلياديـة واالسـتقاللية فيمـا يتعلـق بالتمويـل      
وفيمـا يتعلـق    . أنه ال بد من توفر املرونة كي ما يتسىن االستجابة الحتياجـات الـدول األعـضاء               

بتوجه األمم املتحدة يف املستقبل، ذكر أنه يلزم التأمـل بتعمـق فيمـا يتـصل مبجـاالت مـن قبيـل                      
ــد األداء       ــا يف ذلــك يف ســياق توحي ــيم، مب ــدخل، والتقي ــدان املتوســطة ال ويف . التفاعــل مــع البل

معرض اإلشارة إىل املناقشة اجلارية بشأن هياكل التقييم على نطاق املنظومة، شدد علـى أمهيـة                
ويف . حتقيق التوازن الصحيح بـني االسـتقاللية والـتعلم وحـث علـى زيـادة االسـتثمار يف الـتعلم               

بـل،  معرض اإلشارة إىل مسألة يوصى بالنظر فيها يف االستعراض الشامل الرباعي الـسنوات املق   
وجه االنتباه إىل ما تشهده البلدان املتوسطة الدخل حاليا من ارتفاع معدالت النمـو وإمكانيـة                 
تـوفر مــوارد جديــدة للتنميــة وتــساءل عمــا إذا كانــت منظومــة األمــم املتحــدة حباجــة إىل تغــيري  
هنجها جتاه تعبئة املوارد، مبا يف ذلك إجـراء عمليـة صـقل للـصكوك القائمـة، مـع عـدم التخلـي                    

  .عن املوارد التقليدية
 وأبـــرزت مـــساعدة مـــديرة الربنـــامج ومـــديرة مكتـــب املـــوارد والـــشؤون اخلارجيـــة   - ١٠٩

ــذ         ــصل بتنفي ــيت طُرحــت فيمــا يت ــسائل ال ــديت وامل ــيت أب ــة التعليقــات ال ــائي أمهي ــامج اإلمن بالربن
ن االستعراض الشامل الرباعي السنوات، واقترحت أن ُتجـرى املناقـشة يف إطـار بنـد خمتلـف مـ               

وأشــارت إىل أن الوفــد ذكــر عــددا مــن . جــدول األعمــال حبيــث يتــاح وقــت كــاف للمناقــشة
املــسائل الرئيــسية الــيت ُيجــري الربنــامج اإلمنــائي مناقــشات بــشأهنا مــع أعــضاء جمموعــة األمــم    
املتحــدة اإلمنائيــة والــدول األعــضاء خــالل الفتــرة املؤديــة إىل االســتعراض الــشامل الربــاعي          

 تلــك املــسائل، أشــارت إىل املهمــة القياديــة الــيت تــضطلع هبــا أفرقــة األمــم ومــن بــني. الــسنوات
املتحدة القطرية ومصداقيتها ودورهـا وأمهيتـها وأدائهـا، وكـذلك املهمـة القياديـة جلهـاز األمـم                 
املتحدة اإلمنائي ومـصداقيته ودوره وأمهيتـه وأدائـه، وذلـك علـى الـصعيدين القطـري والعـاملي،                   

. من املـوارد ومـستوى اإلرادة الـسياسية الـيت تقـف وراء نظـام التنـسيق           فضال عن االحتياجات    
وارد األساسـية وغـري األساسـية       وفيما يتعلق بالتمويل، أشارت إىل أن اخللل يف التـوازن بـني املـ             

وذكـرت أن  . يعد ميثل اجتاها بل هـو حالـة طـال أمـدها مل يعثـر هلـا بعـد علـى حـل مـستدام                      مل
ــدائل املتاحــة ملنظومــة األمــم    تلــك القــضايا تعــد أساســية، وت   ــسياسي والب ــدعم ال طرقــت إىل ال

ويلــزم صــياغة املناقــشة يف ســياق  . املتحــدة إلعمــال حيادهــا ونزاهتــها بطريقــة ذات مــصداقية  
االجتاهات اإلمنائية الناشئة املنبثقة عن هيكـل التغـيري اجلديـد، كمـا هـو وارد يف سـياق مـا بعـد                       

ديدة الـيت يلـزم أن جتـد منظومـة األمـم املتحـدة دورهـا                منتدى بوسان، الذي حتدده احلقائق اجل     
وفيمــا يتعلــق بــالتقرير ذاتــه، ذكــرت أن الربنــامج اإلمنــائي حــريص علــى أن يــربز    . بنــاء عليهــا

التطــورات اجلاريــة حــول بنــاء القــدرات الوطنيــة والتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون  
التحضريية لالسـتعراض الـشامل الربـاعي الـسنوات         واختتمت بياهنا بقوهلا إن األعمال      . الثالثي

  .توفر سياقا مالئما ملناقشة تلك املسائل مبزيد من التفصيل
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 وأشار مدير مكتب أمريكا الـشمالية التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع              - ١١٠
. ب يف وضــع جيــد لالســتجابة هلــا إىل التوجيهــات الــصادرة يف وقــت ســابق، فأكــد أن املكتــ  

أكد على أن املكتب هو حاليا، وسيظل يف املستقبل املنظور، منظمة ذاتيـة التمويـل قائمـة        كما
على املشاريع معترف هبا بوصفها موردا مركزيا للهياكل األساسية واملشتريات ملنظومـة األمـم              

وكما أشري إليه يف دورة اجمللس التنفيذي تلك، فإن مكتب خدمات املـشاريع يعـرض         . املتحدة
وأكــد ألعــضاء اجمللــس أن املكتــب .  باعتبــاره يــستجيب لالحتياجــات املــتغرية للــشركاء نفــسه

يــضطلع بــدور نــشط للغايــة يف أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة يف البلــدان الــيت لــه وجــود فيهــا،  
وسلط الضوء على أن أبرز دور تقـوم بـه املنظمـة باالشـتراك مـع تلـك األفرقـة هـو يف حـاالت                 

  .حاالت ما بعد انتهاء الرتاعالكوارث الطبيعية و
تقرير مديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          : ٢٠١٢/٧ واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ١١١

واملديرين التنفيذيني لصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع             
  .املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
   أخرى مسائل-حادي عشر 

  :املشاورات غري الرمسية التالية/ ُعقدت جلسات اإلحاطة- ١١٢
مشاورات غري رمسية مـشتركة بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق           )أ(  

األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع حـول خطـة لبلـوغ الـشفافية                   
  ة الداخلية للحسابات؛التامة فيما يتعلق بالكشف عن تقارير املراجع

إحاطة مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع عن األعمال التحـضريية ملـؤمتر              )ب(  
  اهلياكل األساسية والتنمية املستدامة؛: ٢٠+ ريو 

إحاطة غري رمسية مشتركة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم               )ج(  
لــزمين الســتعراض وحتليــل املعــدالت املوحــدة  املتحــدة للــسكان واليونيــسيف بــشأن اجلــدول ا 

  السترداد التكاليف؛
مشاورات غري رمسية حـول تطبيـق املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام يف                    )د(  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛
إحاطة من املدير التنفيذي لصندوق األمـم املتحـدة لألنـشطة اإلنتاجيـة بـشأن                 )هـ(  

 واآلفـاق  ٢٠١١اليت حققها صندوق األمـم املتحـدة لألنـشطة اإلنتاجيـة يف عـام       النتائج األولية   
  .٢٠١٣-٢٠١٢املستقبلية للفترة 
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 للمجـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة          )١(تقرير االجتمـاع املـشترك        

مكتـــب األمـــم املتحـــدة  وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان واإلمنـــائي
وهيئـة  ) اليونيـسيف ( تحـدة للطفولـة   منظمـة األمـم امل    خلدمات املـشاريع و   

  العاملي األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية
  

دور األمم املتحـدة ووجودهـا مـن أجـل حتقيـق      : البلدان املتوسطة الدخل    -أوال   
  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

مـم املتحـدة    قام رئـيس اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األ                   - ١
للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع بافتتــاح االجتمــاع ودعــا املــدير التنفيــذي 

مث قُّدمت عروض مـن     . لصندوق السكان إىل تقدمي بيان استهاليل بالنيابة عن املنظمات الست         
م سـعادة الـسيد أرطـوغرول أباكـان، املمثـل الـدائم لتركيـا لـدى األمـ         : قبل أربعة حمـاورين هـم    

املتحــدة؛ وعبــد املالــك أشــرقي، رئــيس قــسم شــؤون منظومــة األمــم املتحــدة للتنميــة يف وزارة  
يل للــشؤون . إيــتش. الــشؤون اخلارجيــة والتعــاون، املغــرب؛ ورايف كــانبور، أســتاذ كرســي يت 

العاملية، أستاذ دويل يف االقتـصاد التطبيقـي واإلدارة وأسـتاذ اقتـصاد، جامعـة كورنيـل؛ ودييغـو           
، ممثل فريق األمم املتحدة القطري وممثل صندوق األمم املتحدة للـسكان، املكـسيك        باالسيوس

  ). الفيديو مشاركة عرب(
ويف أعقاب هذه العروض، دارت مناقشة دينامية وتفاعلية بـني ممثلـي الـدول األعـضاء                  - ٢

يف واحملاورين وممثلي الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خـدمات املـشاريع واليونيـس      
ومن القضايا الرئيـسية الـيت أثارهتـا الوفـود          . وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي      

  :أثناء املناقشة ما يلي

__________ 
. ٢٠١٢ينـــاير /الثـــاين  كــانون ٣١ و ٣٠املتحـــدة يف نيويــورك يـــومي   ُعقــد االجتمـــاع املــشترك يف األمـــم    )١(  

االطــالع علــى جــدول األعمــال وعلــى ورقــات املعلومــات األساســية اخلاصــة بــاألجزاء األربعــة            وميكــن
ــاع ــروض الـــــــيت قُـــــــدِّمت خـــــــالل االجتمـــــــاع        لالجتمـــــ ــن العـــــ ــى املتـــــــوافر مـــــ ــشترك وعلـــــ   املـــــ

  : عن طريق املواقع الشبكية للمنظمات الست
  www.beta.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/documents_for_sessions/adv2012-first.html; 

www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/8683; 
www.unops.org/english/whoweare/ExecutiveBoard/EBsessiondocs/Pages/EB2012.aspx; 
www.unicef.org/about/execboard/index_59925.html; www.unwomen.org/ about-us/governance/executive-

board/joint-meeting-2012; http://documents.wfp.org/stellent/groups/ public/documents/resources/wfp243903.pdf. 
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ال تزال البلدان املتوسطة الدخل حباجة إىل دعم مـن األوسـاط املعنيـة بالتنميـة                  )أ(  
. منائيـة غـري املكتملـة     بسبب رواسب الفقر وعدم املساواة، وبسبب جوانب أخرى خلططهـا اإل          

ويعين التخلّي عن البلدان املتوسطة الدخل إمهالَ أغلبية الفقراء واحملرومني يف العـامل، وهـو أمـر                 
  ال ميكن قبوله؛

ميثل التعامل مع البلـدان املتوسـطة الـدخل علـى حنـو متعـّدد األطـراف وتعزيـز                     )ب(  
ــه       ــك أن ــشكل خــاص، ذل ــني ب ــرين مهّم ــدان أم ــع هــذه البل ــشراكات م  جيــب ضــمان كــون  ال

ويـستتبع  . سيما أقلّهـا منـوا     املساعدات املقّدمة إىل هذه البلدان مفيدة جلميع فئات البلدان، وال         
ذلـــك اســـتمرار الـــدور املهـــّم لألمـــم املتحـــدة وتعـــاظم دور الـــشراكات بـــني بلـــدان اجلنـــوب 

ــة املقدّ     ــة، الــيت ينبغــي أن تكــون عنــصرا مكمــال للمــساعدة اإلمنائي مــة مــن والــشراكات الثالثي
ــوب   ــشمال إىل اجلن ــها  ال(ال ــديال عن ــرا يف     ). ب ــة أم ــدرات الوطني ــاء الق ــى بن ــز عل ــّد التركي ويع

  األمهية؛  غاية
ــدان    )ج(   ــة حاجــة إىل تعــديل نظــام تــصنيف البل فــال ميكــن عــن طريــق مؤشــر   . مثّ

وقـد ينطـوي االنـصراف عـن        . واحد، كالدخل، رسم الصورة احلقيقية لتنّوع حتـديات التنميـة         
، وعلـى االعتمـاد     “املتوسـطة النمـو   ”ر الشامل على وضع تصنيف أكثـر تفـصيال للبلـدان            املعيا

على مؤشرات متعّددة تتعلق مبختلف جوانب اخلطـط اإلمنائيـة غـري املكتملـة، كـالفقر واجلـوع                  
. ووفيات الرضع واألمهات وعدم املساواة بـني اجلنـسني وانعـدام فـرص احلـصول علـى التعلـيم               

 لدى وضع التصنيف اجلديـد أن تـستفيد مـن جتـارب املنظمـات الـشريكة       وميكن لألمم املتحدة  
وينبغـي أيـضا العمـل      . اليت ُتدمج بالفعل مؤشرات عّدة يف النظم اليت تطّبقها لتخصيص املـوارد           

  على توحيد هذه النظم على كامل نطاق منظومة األمم املتحدة؛ 
قتـضي األمـر اّتبـاع ُنُهـج     يف ظلّ ما بني البلدان املتوسـطة الـدخل مـن تبـاين، ي       )د(  

فمـن األمهيـة مبكـان      . دينامية تكون مصّممة على حنو مراع لظروف كـل بلـد وملـّب ملتطلّباتـه              
  ضمان املرونة عمال باملبدأ القائل بأنه ما من هنج واحد يناسب اجلميع؛

يتوقّـف حتـسني كفـاءة العمليـات وفعاليتــها علـى قيـام األمـم املتحـدة بــدورها           )هـ(  
يف البلدان املتوسطة الدخل، وعلـى إجيـاد عالقـات تالحـم بـني املنظمـات الـشريكة،             التحفيزي  

حتقيـق منجـزات أكثـر      ”وينبغي أن يكون تطبيـق مبـدأ        . وعلى استغالل املوارد على حنو أفضل     
ــل  ــدخالت أق ــسياقات املختلفــة       “مب ــا تبعــا لل ــى تكييفه ــضل املمارســات وعل ــى أف .  منبنيــا عل

  .وازن بني املوارد األساسية وغري األساسية املتوافرةولتحقيق الكفاءة، يلزم خلق ت
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ومن املتوقع أن يسهم النقاش الذي دار يف االجتمـاع املـشترك للمجـالس التنفيذيـة يف                   - ٣
املناقــشات اجلاريــة بــشأن وضــع إطــار مــرن ومّتــسق واســتراتيجي لتفاعــل األمــم املتحــدة مــع     

  .البلدان املتوسطة الدخل
  

املسامهة التعاونية اليت تقـدمها األمـم املتحـدة مـن أجـل             : منواأقل البلدان     -ثانيا   
  تنفيذ برنامج عمل إسطنبول

استهلّت رئيسة اجمللس التنفيذي هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة اجللـسة بالترحيـب مبمثلـي           - ٤
وُدعـي املـدير التنفيـذي ملكتـب     . منظمات األمم املتحدة الـست وبـاملتكلمني الـضيوف األربعـة         

وسـلط  . ملشاريع إىل عرض ورقة املعلومـات األساسـية بالنيابـة عـن املنظمـات الـست        خدمات ا 
 جمــّددا علــى تعزيــز ٢٠١١املــدير التنفيــذي الــضوء علــى تركيــز برنــامج عمــل إســطنبول لعــام   

القـــدرات اإلنتاجيـــة، وعلـــى إحـــداث تـــوازن يف توزيـــع املـــوارد بـــني القطـــاعني االقتـــصادي   
  .استيعاب الصدماتلى واالجتماعي، وعلى بناء القدرة ع

 أثــارتوبعــد أن قــّدم املتكلمــون الــضيوف عروضــهم، أُعطيــت الكلمــة لــستة وفــود      - ٥
  :القضايا التالية

ينبغــي تعزيــز األنــشطة التنفيذيــة لألمــم املتحــدة يف البلــدان املنخفــضة الــدخل    )أ(  
ُتمـّول أنـشطة املنظمـة      وأقل البلدان منوا والبلدان املتأثرة بالنـزاعات، وينبغي يف الوقت ذاتـه أن             

  يف البلدان املتوسطة الدخل من املسامهات الوطنية بشكل رئيسي؛
لدى السعي إىل تعزيز القدرات اإلنتاجية ألقل البلدان منوا، يلزم إيـالء العنايـة                )ب(  

  الواجبة الّتباع األمناط املستدامة يف اإلنتاج واستخدام املوارد؛
مج عمل إسطنبول تقع على عاتق أقـل البلـدان          لئن كانت مسؤولية تنفيذ برنا      )ج(  

منوا نفسها، فإن الدعم الـدويل أمـر ال غـىن عنـه، مبـا يف ذلـك املبـادرات الـيت ُتّتخـذ يف مـا بـني                             
ومن املهّم مبكان إشراك طائفة أوسع من الـشركاء كالقطـاع اخلـاص والبلـدان               . بلدان اجلنوب 

  يقيا؛ذات االقتصادات الناشئة كالصني واهلند وجنوب أفر
جيب تشجيع مبادرة توحيد األداء، فهي تؤّدي إىل زيـادة االتـساق والـشفافية               )د(  

  والفعالية والكفاءة وحتسني التنسيق؛
ينبغي ملنظمات األمم املتحـدة الـست العمـل بـشكل أوثـق مـع مكتـب املمثـل            )هـ(  

احلية والـدول اجلزريـة   السامي لألمم املتحدة املعين بأقل البلـدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري الـس               
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الصغرية النامية، واملشاركة بنشاط يف فرق العمل اليت أنشئت لوضـع مزيـد مـن تفاصـيل تنفيـذ         
  .برنامج عمل إسطنبول

  :وشّدد ممثلو منظمات األمم املتحدة الست على املسائل التالية  - ٦
 إىل أنـه    أكّدت املنظّمات الست التزامها التام جتاه أقـل البلـدان منـوا وأشـارت               )أ(  

  سيجري دمج تنفيذ برنامج عمل إسطنبول ضمن اخلطط االستراتيجية اجلديدة؛
يتمثل التحدي الذي سيجاَبه يف اجليل القادم من أنشطة مبادرة توحيـد األداء               )ب(  

يف مواصــلة خفــض تكــاليف املعــامالت داخــل منظومــة األمــم املتحــدة مــن خــالل تبــسيط          
  اإلجراءات الداخلية؛

لربنـامج اإلمنـائي تفاعلـه مـع البلـدان الناشـطة يف قطـاع الــصناعات        سيواصـل ا   )ج(  
ــنفط والغــاز  (االســتخراجية  لــدعم جهودهــا يف جمــاالت املفاوضــات  ) مبــا يف ذلــك املعــادن وال

  وسياسات إعادة توزيع الدخل وبناء القدرات التجارية؛
تـشكّل  يلزم جعل الـبىن التحتيـة يف صـلب اخلطـط اإلمنائيـة، فهنـاك جمـال ألن                     )د(  

ولتقـدمي الـدعم الفّعـال      . البىن التحتية عامال أساسيا إلطالق العنان إلمكانات أقـل البلـدان منـوا            
للــبىن التحتيــة يف اجملتمعــات احملليــة، كاملــستوصفات والطــرق الريفيــة واملنــازل واملــدارس، يلــزم  

  االستفادة من املعارف واخلربات احمللية؛
فّعالــة لتنــشيط االقتــصادات احملليــة وتعزيــز  ميكــن للمــشتريات أن تــشكل أداة   )هـ(  
ــتدامة ــي          . االس ــد تراع ــى وضــع قواع ــاملي عل ــة الع ــامج األغذي ــل برن ــال، يعم ــبيل املث ــى س فعل

ــيني  ــزارعني احملل ــصورة أكــرب احتياجــات امل ــة ومكتــب     ب ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ، ويعمــل برن
  خدمات املشاريع على وضع مبادئ توجيهية للشراء املستدام؛

يلــزم التركيــز علــى التنفيــذ وعلــى حتديــد العوائــق األساســية الــيت حتــول دون      )و(  
احلصول على هذه اخلدمات، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية، وتنظيم األسـرة والتعلـيم،               
ــشباب        ــشكل خــاص علــى ال ــز ب ــوا، مــع التركي ــدان من ــصادية يف أقــل البل ــوفري الفــرص االقت وت

ــساء ــن نــ   . والن ــتفادة م ــصورة أدّق     وجيــب االس ــيالت ب ــراء التحل ــيم يف إج واتج الرصــد والتقي
  وختطيط الربامج بشكل سليم إلتاحة اجملال لالستفادة ّمما ثبتت جدواه من أفضل املمارسات؛ 

فيلــــزم مــــثال االســــتثمار . جيــــب محايــــة رأس املــــال االجتمــــاعي والبــــشري  )ز(  
ــل      يف ــا زال ميثـ ــة مـ ــوء التغذيـ ــك أن سـ ــة، ذلـ ــان الغذائيـ ــبكات األمـ ــرد   شـ ــبب منفـ ــرب سـ  أكـ

  .األطفال لوفيات
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ــن أجــل           -ثالثا    ــم املتحــدة م ــه األم ــذي تــضطلع ب ــذي ال ــشاط التنفي ــاح الن إجن
اســتعراض الــسياسات الــذي جيــرى كــل أربــع ســنوات  : املعّجلــة التنميــة

  )عن نتائج توحيد األداء اإلبالغ(
ت التمهيديـة   ويف أعقـاب املالحظـا    . ترأس اجللسة رئيس اجمللـس التنفيـذي لليونيـسيف          - ٧

اليت قدمتها مديرة الربنامج اإلمنائي واملدير التنفيذي لليونيسيف، أجرى ممثلو الربنـامج اإلمنـائي              
ــرأة          ــم املتحــدة للم ــة األم ــشاريع وهيئ ــب خــدمات امل ــسيف ومكت ــسكان واليوني وصــندوق ال

  . وبرنامج األغذية العاملي وعدد من الوفود نقاشا معّمقا متّخض عن توصيات مفيدة
وسـلّطت  . وأيدت عدة وفود التركيز على اإلنصاف، مع التشديد علـى قيـاس النتـائج               - ٨

هــذه الوفــود الــضوء علــى تتّبــع النتــائج، وعلــى املبــادئ املعتمــدة مــؤخرا لإلبــالغ عــن النتــائج،  
.  االقتـصادية  -ونتائج املساواة بني اجلنسني، وتـصنيف النتـائج، وأمهيـة املؤشـرات االجتماعيـة               

مـساعدة الـدول األعـضاء علـى      من شـأهنا    وفود إىل أن املعلومات املتعلقة بالنتائج       وأشار أحد ال  
، “الكـأس ”ويف إشارة إىل إطار الرصد املعروف باسـم نظـام           . اختاذ القرارات من موقع املطّلع    

الذي يركز على حتقيق النتائج عرب حتديد االختناقات اليت تعوق سبيل التقـّدم والتغلّـب عليهـا،                 
ــرح بعــض   ــة لألمــم املتحــدة، إىل جانــب      اقت ــة أن تعتمــد منظمــات أخــرى تابع ــود إمكاني الوف

وأكـد أحـد الوفـود أمهيـة        . اليونيسيف، هنجا قائما على ذلك اإلطـار حيثمـا كـان هـذا مناسـبا              
النتائج يف جماالت أخرى غري اإلبالغ، ومنها جمـاالت التخطـيط والتنفيـذ والقيـاس واالسـتدامة                 

لتزام بنهج اإلدارة القائمة على النتـائج كفيـل بتعزيـز مـصداقية منظومـة               وذُكر أنّ اال  . واملساءلة
  .األمم املتحدة

وشـّددت  . وأكد عـدد مـن الوفـود علـى أمهيـة احللـول املبنيـة علـى الـسياقات القطريـة                      - ٩
وفود أخرى على األهداف اإلمنائية لأللفية والقضاء علـى الفقـر باعتبارمهـا يف طليعـة أولويـات                  

 خمتلـف خطـط ومبـادرات التنميـة         - ال تكـرار     -وأشري أيـضا إىل أمهيـة تنـسيق         . ةاألمم املتحد 
سـيما األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة                   احلالية واملقبلة، وال  

  .٢٠١٥، والتخطيط ملا بعد عام )٢٠+ريو(
 واسـتخدام املـوارد احملليـة،       وجرى أيضا تشجيع زيادة الـدعم املقـّدم لتنميـة القـدرات،             - ١٠

ويف ظل سياق التنميـة اآلخـذ يف التغّيـر، أبـدت بعـض              . وتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب     
  . الوفود خماوفها بشأن تناقص املوارد األساسية

وإذ الحظ بعض الوفود أن املنتدى الرابع الرفيع املـستوى املعـين بفعاليـة املعونـة الـذي                    - ١١
ــا جــرى خــارج إطــار األمــم املتحــدة      ٢٠١١ُعقــد يف عــام   ــا، إمن ــة كوري  يف بوســان، مجهوري
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نفــسها، فقــد اقترحــت هــذه الوفــود أن يعكــس اســتعراض الــسياسات الــذي جيــرى كــل أربــع  
ســنوات لألنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة جــدولَ أعمــال    

وشـّددت الوفـود   . “ديـد للعمـل يف الـدول اهلـشة    العهـد اجل ”سـيما   بوسان لفعالية املعونة، وال 
  .  ما بعد الرتاع والدول اهلشةاملارة مبرحلةأيضا على أمهية مسأليت البلدان 

ــتعراض         - ١٢ ــات اسـ ــة أولويـ ــا اخلتاميـ ــائي يف مالحظاهتـ ــامج اإلمنـ ــديرة الربنـ ــزت مـ وأوجـ
املتحــدة؛ تأكيــد أمهيــة منظومــة األمــم  )أ: (الــسياسات الــذي جيــرى كــل أربــع ســنوات، وهــي

والتـشديد علـى أمهيـة التماسـك         )ج(واالعتراف بتنّوع منظمات األمم املتحـدة وقوهتـا؛          )ب(
  .سيما يف املسائل الشاملة لعدة قطاعات يف العمليات اإلمنائية لألمم املتحدة، وال

وأكد املدير التنفيذي لليونيسيف من جديد دعمه الراسخ ملبادرة توحيـد األداء مـشريا           - ١٣
وشـّدد علـى أن اسـتمرار متويـل         . نه يتطلّع إىل تلقّي الدروس املستفادة من التقييم املـستقل         إىل أ 

  .مبادرة توحيد األداء سيستلزم الربهنة على حتقيقها نتائج ملموسة على أرض الواقع
واختــتم رئــيس اجمللــس التنفيــذي لليونيــسيف اجللــسة مــشّددا علــى ضــرورة أن تعمــل     - ١٤

وقال إنـه ينبغـي     .  بشكل مجاعي، وأن يكون هدفها املشترك هو التنمية        منظمات األمم املتحدة  
  .لكل من املنظمات أن تضع واليتها الفردية جانبا عند اللزوم وتركّز على القضايا اجلوهرية

    
  االنتقاليةاملراحل   -رابعا   

 ملراحــلباتــولّى رئــيس اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األغذيــة العــاملي رئاســة اجلــزء املتعلــق   - ١٥
  .االنتقالية الذي تشارك يف تنسيقه كل من هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي

وعرضت املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة ورقة املعلومات األساسـية بالنيابـة               - ١٦
ة يف الـسياقات    عن املنظمات الست، فتحدثت عـن امليـزة النـسبية الـيت تتمّتـع هبـا األمـم املتحـد                   

وشـّددت نائبـة منـسق اإلغاثـة        . االنتقالية وعن التحّديات اليت تواجهها يف مثل هـذه الـسياقات          
كتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية علــى أن االســتجابة اإلنــسانية تّتــسم    مبيف حــاالت الطــوارئ 

ي لألمـم   وقالت إنه ينبغ  . باحملدودية من حيث القدرة على بناء القدرات والنظم الطويلة األجل         
. املتحدة دعم املواثيق الوطنية، وينبغي ملنظماهتا أن تعمل معا على حتقيـق األولويـات املـشتركة               

وهناك حاجة لوضع استراتيجيات إمنائية مـشتركة، كمـا أن هنـاك جمـاال ألن تقـوم اجملموعـات                   
املنـسق  وأبرزت ممثلة مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية دور        . اإلنسانية بدور يف تنمية القدرات    

  .املقيم يف حتقيق االتساق االستراتيجي
ورّحبت الدول األعضاء بالنقاش الذي تناول املرحلة االنتقاليـة، وشـّددت علـى أمهيـة                 - ١٧

وأكّدت الدول األعضاء أيضا أن األمم املتحـدة تتمّتـع بوضـعية            . امتالك القوى الوطنية زمامها   
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مـن األوضـاع اإلنـسانية إىل حـاالت التنميـة؛           جتعلها األقدر على التعامـل مـع مراحـل االنتقـال            
الـــذي وضـــعته اللجنـــة الدائمـــة املـــشتركة بـــني  ٢٠١٢ لعـــاموأن جـــدول األعمـــال التحـــّويل 

وأشارت الوفود إىل أن بعثـات األمـم        . الوكاالت عنصر حاسم لتحقيق النجاح يف هذا الصدد       
أمهيــة اختيــار املنــسقني  املتحــدة املتكاملــة قــد حتــدث أثــرا يف اجملــال اإلنــساين، وشــددت علــى    

  .املقيمني من ذوي اخلربة يف الشؤون اإلنسانية
وأوصت الوفود بالبدء يف التخطيط اإلمنـائي يف مرحلـة مبكـرة مـن املرحلـة االنتقاليـة،                    - ١٨

وجـرى التأكيـد علـى    . ودعت املنظمات واجلهـات املاحنـة إىل حتليـل املخـاطر وإدارهتـا وتقّبلـها             
وحثّـت الوفـود علـى دعـم االتفاقـات الـيت يـدعو              .  مجيـع الـشركاء    ضرورة حتسني التنسيق بـني    

وأشري إىل األمهية البالغة آلليات التمويـل املرنـة،         . “العهد اجلديد للعمل يف الدول اهلشة     ”إليها  
  .وكذا للقيادة القوية ولسرعة نشر األفراد املؤهلني ذوي اخلربات املناسبة

لة ببناء السالم وبناء الدولة وإىل أمهية ضـمان مـشاركة    االنتباه إىل املسائل املتص  وُوّجه  - ١٩
وأشــري إىل وجــوب . منظمــات األمــم املتحــدة فيهــا وتــوفري الــدعم الكــايف للمنــسقني املقــيمني  

ــة ضــمن االســتعراض       ــسياقات االنتقالي ــضطلع هبــا األمــم املتحـــدة يف ال ــيت ت إدراج األعمــال ال
  .الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات

وأبــرزت عــدة وفــود احلاجــة إىل إكــساب البلــدان املرونــة الــيت متكّنــها مــن اســتيعاب      - ٢٠
الصدمات، مع استهداف البلـدان األكثـر هـشاشة علـى وجـه اخلـصوص، مبـا يف ذلـك البلـدان                      

ــدخل املتوســط  ــم      . ذات ال ــشتركة لألم ــرامج م ــد وب ــهاج موّح ــاد من ــود إىل اعتم ودعــت الوف
ت عــّدة وفــود إىل أن األوضــاع االنتقاليــة قــد تــشكّل فرصــة  وأشــار. املتحــدة يف جمــال املرونــة

  .ساحنة لتعزيز املساواة بني اجلنسني
وردا علــى ذلــك، شــّددت اليونيــسيف علــى أمهيــة اخلــدمات االجتماعيــة الــيت يقــدمها   - ٢١

وسلط الربنامج اإلمنائي الضوء على أمهية احلوكمـة وأمهيـة          . الشركاء الوطنيون بشكل منصف   
وشـدد مكتـب خـدمات    .  املرونة ضمن أطر التخطيط اليت تعتمدها األمم املتحـدة     تناول مسألة 

املشاريع على أمهية احلـد مـن خطـر الكـوارث املتـصلة باملنـاخ، وإعـادة بـثّ األمـل مـن خـالل                         
الربهنــة عمليــا، وبــشكل مرئــي، علــى القــدرة علــى حتقيــق النتــائج، مــع التركيــز علــى النتــائج     

ولفـت صــندوق الـسكان االنتبــاه إىل ضـرورة خلــق    . لــسياسايتوالعمـل علـى حتقيــق االتـساق ا   
تكامل أفـضل بـني اإلطـارين اإلنـساين واإلمنـائي، وضـرورة إدمـاج أعمـال اإلنعـاش واألعمـال                     
املرتبطة باملرحلة االنتقالية من بداية االستجابة حلالة الطوارئ، وضرورة إدراج مسائل التأهـب             

الكـوارث واملرونـة يف مواجهـة الـصدمات ضـمن           ملواجهة حـاالت الطـوارئ واحلـّد مـن خطـر            
ــة  ــل املراحــل      . اخلطــط القطري ــات متوي ــسم ترتيب ــاملي ضــرورة أن تّت ــة الع ــامج األغذي وأكــد برن

وشـــّدد علـــى ضـــرورة االعتـــراف بـــتمكني املـــرأة، لـــيس كمبـــدأ فقـــط،   . االنتقاليـــة باملرونـــة
  .وكقضية إمنائية أيضا بل
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  اجلزء الثاين    
   ٢٠١٢ الدورة السنوية لعام    

  
  ودة يف مكتب األمم املتحدة جبنيفاملعق    

  ٢٠١٢  يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥يف الفترة من 
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  املسائل التنظيمية  -أوال   
 للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة           ٢٠١٢عقدت الدورة العادية األوىل لعام        - ١

ات املـشاريع يف مكتـب   اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحـدة خلـدم          
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥األمم املتحدة جبنيف، يف الفترة من 

ووافق اجمللس التنفيذي على جدول األعمال وخطة العمل للدورة العاديـة األوىل لعـام           - ٢
٢٠١٢ (DP/2012/L.2)  ٢٠١٢ ووافــق علــى تقريــر الــدورة العاديــة األوىل لعــام) DP/2012/5 

  ).Add.1 و
ــزمين التــايل للــدورتني   ٢٠١٢/٨واتفــق اجمللــس التنفيــذي يف مقــرره    - ٣  علــى اجلــدول ال

  :٢٠١٢املقبلتني للمجلس التنفيذي يف عام 
   ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٤من : ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام   

، DP/2012/16 يف الوثيقـة     ٢٠١٢وترد املقررات اليت اختذها اجمللـس التنفيـذي يف عـام              - ٤
  .www.undp.org/execbrdاليت ميكن االطالع عليها على املوقع 

 اجلمعيـة  اختذتـه  الـذي  واملقـرر  املاضـي  العـام  اقتـراح  عـن  النـاجم  بـاألثر  الوفود وأقرت  - ٥
 الـصناديق  فـرادى  إىل املتحدة لألمم العامة األمانة من الرمسية االجتماعات تكاليف بنقل العامة

 تعزيــز مــن تزيــد التكــاليف يف الوفــورات بتحقيــق املتــصلة يــاراتاخل أن إىل وأشــارت والــربامج
 كافيـة  سـبل  تـوفر  عـن  النـاجم  والتـوازن  القـرار،  صـنع  يف والـشفافية  املعـارف،  وتبـادل  احلوار،
 العمـل  بلغـات  يتعلـق  مـا  يف وخاصـة  الـثالث،  املنظمات أنشطة على لإلشراف األعضاء للدول

 اســتعراض إجــراء علــى وحثــت واإلدارة احملــدد، قــتالو يف الوثــائق وترمجــة الرمسيــة، واللغــات
  .وكياناهتا املتحدة األمم وكاالت مع بالتنسيق اجملاالت هذه يف العمل ألساليب شامل

  
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  
  البيان الذي أدلت به مديرة الربنامج وترتيبات الربجمة  -ثانيا   

اجمللـس  اليت ألقتها مـديرة الربنـامج، الـسيدة هـيلني كـالرك، أمـام            االفتتاحيةالكلمة  يف    - ٦
ومـدير املكتـب    للربنـامج    عـاون املـدير امل  : اإلدارة العليـا  يف  ثالثة أعضاء جـدد     قدمت  التنفيذي،  

املــدير و ؛مكتــب الــشؤون اإلداريــةواملــدير املعــاون للربنــامج ومــدير اإلقليمــي للــدول العربيــة؛ 
ورحبـت بوجـود    . املكتـب اإلقليمـي ألوروبـا ورابطـة الـدول املـستقلة           ومـدير   عاون للربنامج   امل

وأن  ال ســيما هم،التزامأعــضاء اجمللــس التنفيــذي وممثلــي الــدول األعــضاء األخــرى وأشــادت بــ
  .الرفيعة املستوىوالفعاليات االجتماع السنوي هلذا العام جاء يف خضم سلسلة من املؤمترات 
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ربنـامج  للمـساعدة الـيت قـدمها ال      النتـائج الرئيـسية     لى  الضوء ع  مديرة الربنامج وسلطت    - ٧
مؤشـــرات جديـــدة للنتـــائج والنـــواتج يف التقريـــر اســـتخدام ، وعلـــى ٢٠١١اإلمنـــائي يف عـــام 

احلــد مــن الفقــر، واألمــن الغــذائي،  جمــاالت يف مــا حتقــق مــن جنــاح  ركــزت علــى و. الــسنوي
 وكمـة  املناعـة البـشرية، واحل   فـريوس نقـص  يف ما يتصل مبكافحـة  الفوارق بني اجلنسني    ومراعاة  
وأعربت عن سـرورها    .  والطاقة ،، والبيئة القدرة على االنتعاش  األزمات و تفادي  ، و ةالدميقراطي

  . للتنمية البشرية بشأن أفريقياتقرير الربنامج اإلمنائي أول طالق إل
لربنـامج  ل ةالربنـامج، كرئيـس   حتـدثت مـديرة     بعـده،   مـا    و ٢٠١٢عـام   عرض لتصوراهتا ل  و  - ٨
املتاحــة للربنــامج للنــهوض خبطــة فــرص عــن الموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، جملإلمنــائي ورئيــسة ا

يف العمليـات املـشتركة بـني احلكومـات         ركزت على جماالت مشاركة الربنامج اإلمنائي       و. التنمية
ية األولويـة يف خطـة العمـل اخلمـس        ألمـم املتحـدة     وضمن إطار اجملاالت اليت أوالها األمني العـام ل        

إطار التنمية  و ؛)٢٠+ريو  (نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة       : اليت وضعها واليت تشمل   
الذي جيـري كـل    واالستعراض الشامل للسياسات ؛٢٠١٥لألهداف اإلمنائية لأللفية ملا بعد عام   

ــع ســنوات  ــد األداء  ؛أرب ــيم املــستقل لتوحي ــا( والتقي ــسية  ). تريان ارطــة خلمث عرضــت النقــاط الرئي
أوجـه التـرابط القائمـة       علـى    ت وعلقـ  ،٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية للفتـرة    خلطة  بشأن ا طريق  ال

جـدول األعمـال الـداخلي      و،  بني االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كـل أربـع سـنوات           
  . وخطة العمل السنويةللتغيري التنظيمي،

أبـرزت  و. ني الـشفافية واملـساءلة    تحـس بربنامج اإلمنائي الثابـت     املديرة التزام ال   توأكد  - ٩
اخلطــوات الــيت اختــذت بالفعــل مــع الــدول األعــضاء واجلهــات املاحنــة احلكوميــة لزيــادة فــرص   

احلفـاظ  ضـمانات   للحـسابات، وأعـادت التأكيـد علـى         على تقارير املراجعة الداخليـة      االطالع  
تقـارير  عـن  القـدرات املناسـبة مـن أجـل الكـشف العلـين الكامـل           على ختـصيص     و ،السريةعلى  

  . للحساباتاملراجعة الداخلية
لتوجهـات االسـتراتيجية   ل ارتياحها، أعربت عن  اليت أبدهتا الوفود الحظات العامة امليف  و  - ١٠

. الـسنوية الستحداث خطة العمـل      و ، للتغيري التنظيمي   احملرز يف جدول األعمال الداخلي     والتقدم
اسـتراتيجية  برناجميـة علـى وضـع      ة  وحدوطة تشجع كل مكتب قطري      ورحبت الوفود بكون اخل   

. هـذا املـسعى   احلصول يف املستقبل على مزيد من املعلومـات بـشأن           تطلع إىل   تمن ثالثة أجزاء، و   
دول األعمـال الـداخلي للتغـيري       جلـ النتـائج الفعليـة     عـن    مـن املعلومـات      اطلبت عـدة وفـود مزيـد      و
، مبـا يف ذلـك علـى     يريهتغـ الـسلوك املؤسـسي و    النـهوض ب   مـن حيـث       وعـن تأثريمهـا    طة العمل خلو

مبرونـة  لـتمكني التواجـد القطـري مـن االسـتجابة،       مستوى املكاتب القطريـة، واخليـارات املتاحـة         
  .رضاأل لالحتياجات على ،مبتكربشكل و
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ربنـــامج اإلمنـــائي يف مناقـــشة االســـتعراض الـــشامل الوشـــددت وفـــود علـــى أمهيـــة دور   - ١١
طار للتعاون الفعال بني املنظمات     إصة وضع   فرعلى   و ،كل أربع سنوات  الذي جيري   للسياسات  

اإلشـارة إىل  يف سـياق  عن مستقبل توحيد األداء    وحتدثت الوفود   . على مستوى املكاتب القطرية   
ــا(التقيــيم املــستقل  أســاليب إجيــاد احلاجــة إىل ) أ: (الــضوء علــى اجملــاالت التاليــة مــسلطة ، )تريان

 “األمـم املتحـدة   توحيـد عمـل     ”اعتمـاد   ) ب(و   ؛“توحيـد التمويـل   ”ربنـامج   تمويل املـستدام ل   لل
مـع  زيـادة التعـاون االسـتباقي للربنـامج         ) ج(و   ؛ علـى املـستوى القطـري      للعمـل كطريقة رئيـسية    

  .املمارسات املتبعة يف إدارة شؤون العملوكاالت لتعزيز دور املنسق املقيم ومواءمة ال
التنميـة الـيت    ُنُهـج    و ،املـوارد  وتـوفري    ،األولويـات متنوعة مشلـت    قدمت الوفود تعليقات    و  - ١٢

شـددت الوفـود    يف هـذا الـصدد،      و. ٢٠١٧-٢٠١٤  للفتـرة  يتعني إدخاهلا يف اخلطة االستراتيجية    
وإطـار التنميـة   ، ٢٠+ريـو   مـؤمتر   نتائج  يعكس  ربنامج اإلمنائي أن    الدول أعمال   جل ه ينبغي  أن على

املعـين   ومـؤمتر اسـطنبول      ،)تريانـا (توحيـد األداء    و ،٢٠١٥ملا بعـد عـام      لألهداف اإلمنائية لأللفية    
 علـى  توأكد. كل أربع سنوات  الذي جيري   واالستعراض الشامل للسياسات    ،  أقل البلدان منوا  ب

: عليهـا، ومنـها   لربنـامج اإلمنـائي التركيـز       لعـدة قطاعـات الـيت ينبغـي ل        عدد مـن اجملـاالت الـشاملة        
بنـاء القـدرات يف   ) ب(و  ؛أفريقيـا البلـدان منـوا، ال سـيما يف         أقـل   الـدخل و  البلدان املنخفـضة     )أ(

ــع    ــة، م ــدان النامي ــاع البل ــايز إزاء هنــج اتب ــدان متم ــل   املتوســطة البل ــل نق ــدخل، يف جمــاالت مث ال
إجيـاد   و ،مبادرات الطاقة النظيفة  ووتوفري املوارد الذاتية وآليات التمويل األخرى،        ،التكنولوجيا

بلـدان  بـني   تخدام وحـدة التعـاون      زيـادة اسـ   ) ج(و   ؛لشباب، والتجارة، والزراعـة   فرص عمل ل  
ــوب و ــلاجلن ــر  جع ــها أكث ــة  هيكل ــسامهة يف للمرون ــى    م ــة عل ــود التنمي ــة وجه ــسياسات العام ال

  .العامليالصعيدين اإلقليمي و
بـسبب  ربنـامج اإلمنـائي     النـهوض بـاملركز االسـتراتيجي لل      وفـود علـى ضـرورة       الوأكدت    - ١٣

 وإقامــة ،، والبلــدان املاحنــة الناشــئةةلتكنولوجيــ اات، واالبتكــارالــتغري الــذي تــشهده بيئــة التنميــة 
إلدارة القائمة علـى    معزز ل  على أمهية وجود إطار      توأكد. شراكات جديدة مع القطاع اخلاص    

يف اخلطة االستراتيجية املقبلة، فضال عن زيـادة التركيـز          وأكثر حتديدا    ومؤشرات جديدة    ،النتائج
الوفـود علـى بـذل       ت، شـجع  لـذلك حتقيقـا   و. اإلمنائيربنامج  للذات القيمة املضافة    االت  على اجمل 

مـا يتعلـق بـاألمن الغـذائي، ويف      ، وخاصة يفة على مواجهة األزماتبناء القدرلد  ومزيد من اجله  
النمــو وعلــى اخلــصوص ســياق القــضاء علــى الفقــر، وكــذلك التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية،  

  .الشامل والدخل
جمـاال   ة أن تـصبح   الدميقراطيـ أنه ميكن للحوكمـة     وفود  العدد من   ويف هذا السياق، رأى       - ١٤

ــسيا مــن جمــاالت عمــل ا   ــامج اإلمنــائي  رئي ــد مــن   لربن ــة  نظــرا لكوهنــا تغطــي العدي جوانــب التنمي
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 يف مجيــع براجمــه، ة الدميقراطيــوكمــةاحلعلــى إدراج ربنــامج اإلمنــائي وحثــت الوفــود ال. املــستدامة
يف هـذا  و.  وحقـوق اإلنـسان    ، واحلكـم الرشـيد    ،طيـة شمل سيادة القانون، واملؤسـسات الدميقرا     تل

ــود الــصدد، دعــ  ــوفري إىل ت الوف ــوارد،  ت ــد مــن امل ــال مــن   مزي ــخــالل علــى ســبيل املث صندوق ال
  .الداخلية واملسامهاتبتخصيص املوارد صل ما يت ، ويفوكمة الدميقراطيةلحاملواضيعي ل

ود التعـاون اإلمنـائي الـدويل       هـ جل ه ينبغـي  على أنـ  شددت هذه   لدول األفريقية،   ليف بيان   و  - ١٥
مـا يتعلـق    يف أفريقيـا، وخاصـة يف  لتحقيـق التقـدم     بيئـة مواتيـة     أن تعمل بشكل أفضل علـى خلـق         

حتقيـق  يف القائمـة   وأكـدت علـى أن الفجـوات    .األهداف اإلمنائية لأللفيـة بالتعجيل بعملية حتقيق   
ملـضي قـدما يف     علـى ا  فريقيـة   ألمن قدرة العديد مـن الـدول ا       سوف حتد   األهداف اإلمنائية لأللفية    

الـيت  ، وخاصـة تلـك البلـدان       ٢٠١٥ألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـا بعـد عـام            تنفيذ جدول أعمال ا   
صول علـى   علـى أن احلـ    مت التـشديد    و. وانعدام األمن البشري والغذائي   ،  تغري املناخ تبعات  تواجه  

لتعلــيم، وخــصوصا  فــرص اإتاحــة التكنولوجيــا، وحتــسني الوصــول إىل األســواق، و   التمويــل و
  .األهداف اإلمنائيةتنفيذ التكيف مع املناخ وحقيق حامسة لتهي أمور للشباب، 

اإلطــار القــائم علــى النتــائج  باالســتناد إىل أول تقريــر ســنوي بتقــدمي وفــود الورحبــت   - ١٦
الــيت يقــدمها الربنــامج اإلمنــائي علــى أســاس عالمــة فارقــة يف التقــارير باعتبــاره بــصيغته املنقحــة 

االقتراحات التاليـة   وقدمت الوفود   . طار القائم على النتائج وكطريقة عمل يتعني استمرارها       اإل
حـىت يتـسم القيـاس مبـصداقية أكـرب          ؤشرات  املنتائج و أدق لل  حتديد) أ: (التقارير املقبلة من أجل   

يمـة  ربنـامج اإلمنـائي والق    إبـراز مـسامهات ال    ) ب(و   ؛اإلبالغ عن التغيري اإلجيـايب والنتـائج      لدى  
حتقيقـه جزئيـا   ميكـن  وهـو مـا    ،النوعيةيركز أكثر على  سرد  تقدمي  من خالل   اليت ميثلها   املضافة  

 ألمنـاط املـشاركة     بدائلالبحث عن   ) ج(و   ؛يف املرفقات باالستناد إىل البيانات الكثرية الواردة      
علــى قــة احملقنتــائج علــى صــعيد النــواتج مــن أجــل حتديــد تــأثري مــسامهة الربنــامج اإلمنــائي يف ال 

لـسياسة  علـى صـعيد ا    (الدروس املستفادة واملخاطر والتحديات     إدراج  ) د(و   ؛املستوى الوطين 
للعـودة  ، وأسباب عدم حتقيق األهداف املعلنة وما جيب القيام به           )واملنظمة،  العملياتوالعامة،  

نــسني، الــشاملة حلقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلسائل املــراج إد) هـــ(و  سليم؛إىل املــسار الــ
  .التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيوكذلك 

املـايل  دعم  الحلصول على   يف ا  التقييم   لوظيفة عدد من الوفود على األمهية احلامسة        شددو  - ١٧
إىل حتـسني اسـتخدام     ت هـذه الوفـود      ودعـ . علـى الـصعيد الـوطين     الوضـع    وحتسني   للبلدان املاحنة 

، ويف أغـراض  حتسني األداءكأداة للتعلم من أجل اإلقليمي،  نتائج التقييم، وخاصة على املستوى      
ة يسؤولمبــكبــار املــديرين ت الوفــود علــى ضــرورة أن يــضطلع وأكــد. التخطــيطوتقــدمي التقــارير 

  . مستوى املكاتب القطريةعلىلجودة عمليات تقييم لإجراء 
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قـــوة فهـــم نقـــاط البوصـــفهما حـــامستني يف الـــشفافية واملـــساءلة علـــى وفـــود شـــددت و  - ١٨
ورحبــت معظــم . ربنــامج اإلمنــائي يف هــذا الــصددبــاخلطوات الــيت اختــذها ال ت ورحبــ،والــضعف
حبلـول هنايـة الـسنة،      للحـسابات   اقتراح الكـشف الكامـل عـن تقـارير املراجعـة الداخليـة              الوفود بـ  
والقـدرة علـى   ، وتوفري املـوارد،  السريةللحفاظ على   على ضرورة توفري ضمانات مناسبة      مؤكدة  
  .من اجلمهوراملقدمة الستفسارات ى االرد عل
الــسنوات الــثالث بارنــة مقزيــادة طفيفــة يف املــوارد األساســية بوجــود الوفــود وســلّمت   - ١٩

املـسامهات  مـستوى  عام يف املـوارد واخنفـاض   الخنفاض البشأن ات عن القلق  أعرب ا لكنه ،السابقة
الكتلـة  ”مفهـوم  تنفيـذ   علـى   ائي  ربنامج اإلمنـ  ال توحث. ٢٠١٢عام  يف  لتمويل األساسي   لاملتوقعة  
مـن أجـل   عمـال  األ وإدراج ذلك يف جدول ،أقلمبوارد أكثر حتقيق نتائج  يف الواقع،   و،  “احلرجة

على دعوهتا إىل تـوفري  جديد أكدت الوفود من و. ستراتيجية املقبلة الاخلطة ا يف  التغيري التنظيمي و  
 وتنويــع حتـديث نــامج اإلمنـائي علـى   ربمنـها ال شـجع العديـد   ومـوارد ميكـن التنبـؤ هبـا ومــستدامة،     

ماحنـة جديـدة، ومعاجلـة      بلـدان   القطـاع اخلـاص و    اللجـوء إىل    ، مثـل     اليت يعمل هبـا    قاعدة التمويل 
تزايــد اســتخدام األمــوال وأعربــت الوفــود عــن قلقهــا إزاء . اســترداد التكــاليفسائل املتــصلة باملــ

ج ُهلـنُ ختـصص مبرونـة ل  ارد اسـتخدام مـو  إمكانية استكشاف  ألغراض حمددة واقترحت    املخصصة  
  .األطول أجال

مشجعة وبنـاءة عـن التقـدم احملـرز يف     ما أبدته من تعليقات     الوفود على   املديرة   تشكرو  - ٢٠
ــام   ــنقح، و  وعــن ، ٢٠١١األداء واإلجنــازات يف ع ــسنوي امل ــر ال ــراف بال التقري ــامج عــن االعت ربن

وشددت على . يف جمال التنميةالتعاون   اليت تتناول يف املناقشات واملؤمترات    كجهة رائدة   اإلمنائي  
 ت ورحبـ  ،عدد من البلدان املتوسطة الـدخل     التفاقات اجلديدة يف جمال الشراكة املربمة مع         ا أمهية

 بــني املكــسيك ، علــى ســبيل املثــالاتاالنتخابــيف جمــال لخــربات لتبــادل مبــا حــدث مــؤخرا مــن 
مـن مبـادرات التعـاون بـني        ذلـك     وغـري  ،يف الـشرق األوسـط    دول اليت تـشهد مرحلـة انتقاليـة         وال

ــوب  ــدان اجلن ــدم احملــرز يف   . بل ــة جمــال وحتــدثت عــن التق ــسيق اإلغاث يف حــاالت الطــوارئ  والتن
الواقـع  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف        التعجيـل بتنفيـذ     وتأثري إطـار    االستجابات يف جمال التنمية،     و

إىل تعـاون الربنـامج اإلمنـائي مـع         مشرية علـى سـبيل املثـال        الساحل،  اهلش الذي تعاين منه منطقة      
  . املتكررةانعدام األمن الغذائيحاالت يف وضع خطة عمل واستراتيجيات ملعاجلة النيجر 
ويف هـذا الـصدد،     . عمليـة جاريـة   التقريـر الـسنوي     التأكيـد أن     الربنـامج    ةمـدير أعادت  و  - ٢١

دق عـن   صـورة أ  اء  نواتج أقل وأوضح إلعطـ    حتديد  من أجل   رحبت بالتعاون مع الدول األعضاء      
، وخاصـة يف سـياق إعـداد اخلطـة     زيادة القدرة على التعريـف هبـذا التـأثري       و تأثري الربنامج اإلمنائي  
حبــث مــدى أمهيــة أمنــاط  اعترفــت باحلاجــة إىل و. التقــارير الــسنوية املقبلــةواالســتراتيجية املقبلــة 
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. يف إطـار نتـائج خمتلفـة   سه نفـ املكاتب القطرية عن النشاط    إبالغ  التحدي املتمثل يف    و املشاركة،
 أمـام  مساءلتهالقبـول مبـ  صندوق اإلمنـائي و   ميولون ال ويف اخلتام، أعربت عن تقديرها جلميع الذين        

ربنـامج  وبـالتعريف بال  أسـاس النتـائج     بتقـدمي تقـارير أفـضل علـى         لتـزام   الامعيدة تأكيـد    اجلمهور،  
  .اإلمنائي
اخلطـة   الربنامج بـشأن     ةديرمل  السنوي يرتقرال: ٢٠١٢/٩ املقرر التنفيذي اجمللس واختذ  - ٢٢
  .٢٠١١م األداء والنتائج لعا :ستراتيجيةالا

    
  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج متويل التزامات  - لثاًثا  

حالـة التزامـات    املديرة املعاونـة ومـديرة مكتـب العالقـات اخلارجيـة والـدعوة               تعرض  - ٢٣
ــة لربنــامج األمــم املتحــد   ــه لعــام   متويــل املــوارد العادي ة اإلمنــائي والــصناديق والــربامج املرتبطــة ب

  ).DP/2012/8 ( وما بعده٢٠١٢
يف البداية، اقترحت بعض الوفود دمـج هـذا البنـد يف التقريـر الـسنوي ملـدير الربنـامج يف               - ٢٤

الدورات املقبلة نظرا لكون الغالبية العظمى من الوفود تقدم تعليقاهتا عن مـسائل التمويـل ضـمن      
  . العامةمالحظاهتا

 وأعـادت التأكيـد   املواردالكبري يف جممل خنفاض الإزاء اوأعربت الوفود عن قلقها البالغ     - ٢٥
مبـوارد التمويـل األساسـي للربنـامج اإلمنـائي وأن تتـسم             التنبـؤ   أن يكون من املمكن     ضرورة  على  

أسـاس  بقدر أكـرب مـن االسـتقرار وبقـدر أقـل مـن التقييـد، وأن تكـون علـى النحـو األمثـل علـى                    
يف و. حتقيق األولويـات االسـتراتيجية للتنميـة املـستدامة        حىت يتمكن الربنامج من     متعدد السنوات   

تطـوير توجهـه القـائم    ستمر يف يـ ربنامج اإلمنـائي أن   شددت الوفود على أنه ينبغي لل     هذا الصدد،   
الـيت جيـب    يط   يف عمليـة التخطـ     اواقعي وأن يكون    ، احملققة عن النتائج على حتقيق النتائج واإلبالغ     

وحثـت  . يف الـسنوات القادمـة    كـبريا   على األرجح تغـريا     لن يشهد   الوضع املايل   التسليم فيها بأن    
 ،علـى املـستويات احلاليـة   الوفود الدول األعضاء املاحنة التقليدية على أن حتافظ، على أقل تقدير،          

  .مسامهاهتامستوى فع على أن ترجلهات املاحنة اجلديدة او
املوارد األساسـية  القائم بشأن د من الوفود أن الوقت قد حان لتجاوز اجلدل واقترح عد   - ٢٦

عمومـا  إجراء مناقشة مفتوحة بشأن املوارد      إىل  وأكد على احلاجة امللحة     . غري األساسية واملوارد  
وخارجه، مبـا يف ذلـك   كل أربع سنوات  الذي جيري   االستعراض الشامل للسياسات    ضمن إطار   

اريع وجـه حنـو مـش   واملقـصري األجـل،   املتزايد للتمويـل  املتمثل يف االستخدام التحدي ) أ(: ما يلي 
مـن  لتقـدمي مزيـد   جلهـات املاحنـة   الـذي تقتـضيه ا  مـا   ) ب(و  ؛  واملخـصص ألغـراض معينـة     ،  حمددة

على املستوى الربنـاجمي وفقـا ملوضـوع        نوع معني من الربامج     تمويل  ل أو   املخصصة مبرونة املوارد  
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مـا الـذي ميكـن عملـه        ) ج(و   ؛اتسب القطاعـ  حبـ ككل أو   قطري  رنامج  بأو  منطقة،  أو  ،  شامل
ــل  ــائي     جلع ــامج اإلمن ــسامهات للربن ــدمي امل ــة يف تق ــر رغب ــات املاحنــة أكث ــع اجله ــراح وضــع  ، م اقت

قابلــة للتعــديل  معــدالت اســترداد التكــاليفجعــل واســتراتيجية معينــة إلقامــة االتــصاالت معهــا  
  .حسب الوضع

وضـع اإلطـار املتكامـل إلدارة املـوارد، علـى النحـو املـبني يف                بورحب عـدد مـن الوفـود          - ٢٧
مع وتواؤمها  وارد  من أجل حتسني عملية تتبع امل     للتغيري التنظيمي،   الداخلي  عمال  األإطار جدول   
ــ. يف اخلطــة االســتراتيجيةالــواردة األولويــات  هــذا يكــون ال  عــن الرغبــة يف أن ت الوفــودوأعرب

غـري  الربنـامج اإلمنـائي، األساسـية منـها و        مجيـع مـوارد     إطارا تتواءم فيه    بل  تتبع،  للآلية  جمرد  اإلطار  
 مبــشاركة اجمللــس وحظيــت علــى اخلطــة االســتراتيجيةحــددت يف  مــع األولويــات الــيت ،األساســية
تقدميه  تواقترحداخليا فحسب،   هذا اإلطار   وتساءلت هذه الوفود عن السبب يف إبقاء        . موافقته

االسـتراتيجية   باالقتران مع اخلطةحلوار واختاذ القرارات بشأن التمويل      من أجل إجراء ا   اجمللس  إىل  
  .حتقيقهالربنامج اإلمنائي بالنتائج اليت يزمع اهبدف ربط مجيع املوارد وذلك اجلديدة، 

علــى التوافــق يف وأكــدت مــن جديــد . الوفــود علــى تعليقاهتــاوشــكرت املــديرة املعاونــة   - ٢٨
إجـراء عـدد مـن    ضـرورة   إىل   ةالتمويـل، مـشري   بشأن وضع   الوفود  وي  ربنامج اإلمنائ األفكار بني ال  

مـن أجـل    طلبت التوجيه من اجمللـس      و. إجراء مناقشات أكثر تفصيال   قبل التمكن من    الدراسات  
تقــدمي كــذلك طلبــت منــه  و، للتمويــل“الكتلــة احلرجــة”مناســب ملفهــوم تعريــف التوصــل إىل 
 احتمــال أن حتظــى ســلطت الــضوء علــىو. ائجبــشأن زيــادة فعاليــة اإلبــالغ عــن النتــ اقتراحــات 
وشــددت علــى . الــسياسي واملــايلبالــدعم اإلمنــائي الــيت يــضعها الربنــامج التقييمــات التقــديرات و

ويف . ، مبـا يف ذلـك مـع القطـاع اخلـاص       ٢٠+يف عصر ما بعد ريو      املتاحة لتمويل التنمية    فرص  ال
ي خالل مناقشة اإلطار املتكامـل إلدارة   مزيد من احلوار مع اجمللس التنفيذ     بإجراء  اخلتام، رحبت   
بلـدان  ومـع ال   ألغراض معينة كسبيل إلحـراز التقـدم،         “املخصصة مبرونة ”األموال  امليزانية بشأن   

التوجيـه   يف   امـسامهاهت بـشأن   ربنـامج اإلمنـائي     الاليت وقعـت علـى اتفـاق اإلطـار االسـتراتيجي مـع              
  .االستراتيجي

ــ واختــذ  - ٢٩ ــ سـاجملل ــر ذيـالتنفي ــة   : ٢٠١٢/١٠ راملق ــوارد العادي ــل امل ــة التزامــات متوي حال
  .  وما بعده٢٠١٢لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصناديق والربامج املرتبطة به لعام 
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  البشرية التنمية تقرير  -رابعا   
نائـب مـدير مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية             قـدم ،  ٥٧/٢٦٤لقرار اجلمعية العامة     وفقا  - ٣٠

ــشأن   ــا بــ ــستعرضــ ــة  مــ ــشاورات املتعلقــ ــشرية جدات التحــــضريات واملــ ــة البــ ــر التنميــ  بتقريــ
)DP/2012/9 .(           وباإلضافة إىل ذلك، أعلن أن التاريخ املقرر إلصدار تقرير التنمية البـشرية هلـذا

ــون   ــام، واملعن ــة ”الع ــوبانطالق ــوع  : اجلن ــشري يف عــامل متن ــدم الب ــشرين  “التق ، هــو أواخــر ت
  .أكتوبر/األول
بقــضايا الــوعي لزيــادة كــأداة  جمــددا علــى قيمــة تقريــر التنميــة البــشرية أكــدت الوفــودو  - ٣١

 اعـن تأييـده   الوفـود    توأعربـ . ه بأنه منشور رئيـسي    ت، ووصف التنمية البشرية يف مجيع أحناء العامل     
 وغــريه مــن ٢٠١٥لتعمــيم منظــور التنميــة البــشرية يف إطــار األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بعــد عــام 

التقريـر األخـري واجلهـود      إعـداد   عمليـة   علـى   وأثنـت وفـود عديـدة       .ماثلةاملائي  برامج التعاون اإلمن  
املــشاورات مــن ناحيــة الكــم والنــوع  الــضوء علــى أمهيــة مــسلطةاآلراء، يف بنــاء توافــق املبذولــة ل

  .هذا النهج يف املستقبلطلبت مواصلة ، ووالتنوع واملوقع اجلغرايف
يف الوقـت    معتـربة أنـه جـاء        ٢٠١٢بـشرية لعـام     ت وفود مبوضوع تقرير التنميـة ال      وأشاد  - ٣٢

بـني  القائمـة    واملبـادرات    ،يف ضـوء تغـري الـديناميات العامليـة        بالواقع وذلـك    صلة  أنه ذو   املناسب و 
وفـود علـى ضـرورة أن       الوأكـدت   . ٢٠١٥مـا بعـد عـام       لفترة  عمال  األ وجدول   ،بلدان اجلنوب 

وذلـك   والرتاهـة يف جمـال اإلحـصاء،         واإلنـصاف مبـدأ احليـاد؛     :  منـها   مجلة أمور  املضمونعكس  ي
؛ بلـدان الـشمال  ودور ؛ متشيا مع تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنـة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة           

مؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل      املنبثقة عن  نتائج  ال و ؛اجلنوبتفاوت يف أوضاع بلدان     الو
   ).اسطنبول(البلدان منوا 

بتقريــر  التحــضريات واملــشاورات املتعلقــة لتنفيــذي علمــا مبــستجداتوأحــاط اجمللــس ا  - ٣٣
  .التنمية البشرية

    
  هبا املتصلة واملسائل القطرية الربامج  - خامساً 

وأعـادت  . )DP/2012/10/Add.1؛  DP/2012/10/Rev.1 (البنـد  ت املـديرة املعاونـة    عرض  - ٣٤
يف ربنـامج اإلمنـائي يف ميامنـار        عمـل ال   فرصالتأكيد على البيان االفتتاحي ملديرة الربنامج بشأن        

  .داخل البلداليت حتدث مع الشركاء ويف سياق اإلصالحات بالتعاون رنامج قطري كامل ب
ربنـامج  لألمـم املتحـدة واملمثـل املقـيم ل        املقـيم ل  نـسق   املومـديرو املكاتـب اإلقليميـة       قدم    - ٣٥

لـربامج قطريـة، علـى    مديـدات  مـشروعا لـربامج قطريـة وعـددا مـن الت           ١٣مولـدوفا   يف  اإلمنائي  
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 .وروانــداوتــونس الربنــامج اإلمنــائي يف أفغانــستان وعرضــت أفــالم قــصرية عــن عمــل التــوايل، 
  .إبداء تعليقاهتا إىلدعيت الوفود  مث

 ألولويـات الوطنيـة  عـن ا أكثر تعبريا باعتبارها شاريع الربامج القطرية   ت الوفود مب  ورحب  - ٣٦
علـى اإلطـار القـائم      مبنيـة   ربنـامج اإلمنـائي، و    ع املزايـا النـسبية لل     ولكوهنا تتوافق م  ،  واستجابة هلا 

وأكـد عـدد مـن الوفـود علـى أمهيـة إجنـاز املـشاريع ضـمن اإلطـار الـزمين                      . على النتائج احملـسن   
زيــادة احلاجــة إىل علــى مــن جديــد ت هــذه الوفــود وأكــد. املــساءلة والــشفافيةأمهيــة املقتــرح و

يف هــذا احملــرز  أن التقــدم ةتنفيــذ، مؤكــدالصياغة ورحليت الــيف مــالتركيــز علــى وظيفــة التقيــيم، 
مــستوياهتا ميــع جب املكاتــب اإلقليميــة توحثــ. اجملـال يف الــسنوات القليلــة املاضــية كــان متفاوتــا 

  .حتسني األداءهبدف تعلم كأداة لل واستخدامه ،استخدام التقييمعلى االلتزام ب
، مثـل معاجلـة     نـسانية اجلسائل  على امل رب  على التركيز بشكل أك   عدد من الوفود    شدد  و  - ٣٧

املنظـور اجلنـساين يف     تعمـيم   اجلـنس وزيـادة     نـوع   العنف القـائم علـى      بـ املتعلقـة   النظمية  القضايا  
يف  اإلمنـائيني شركاء الـ حتسني التنسيق مـع  على  بعض الوفود  توشدد. ككلالربنامج القطري   

مـن  االنتبـاه   توجيـه   ا أحد الوفود إىل     ودع. املشتركة بني القطاعات والشاملة   ما يتصل باملسائل    
لحــصول املــستدام علــى ميــاه الــشرب املأمونــة وخــدمات الــصرف  لإىل الــدور احلاســم جديــد 

  .الصحي، مشريا إىل أمهيتها يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
ربنــامج نطــاق املــساعدة الــيت يقــدمها ال الوفــود تأييــدا واســعا اقتــراح توســيع   وأيــدت   - ٣٨
طويـل األمـد    تعـاون مـستدام     من أجـل حتقيـق      بناء برنامج قطري    إطار  يف  و. ئي إىل ميامنار  اإلمنا

مـشاورات  إجـراء   ) أ: (القيـام مبـا يلـي     علـى   ربنـامج اإلمنـائي     ت الوفـود ال   لتنمية يف ميامنار، حثـ    ل
نـامي مـن    تاملعدد  المع املعارضة واجملتمع املدين و    كإقامتها  احلكومة،  إطار  خارج  النطاق  واسعة  

ــة اجل ــة الدولي ــيم موثــق لالحتياجــات و  ا) ب(و ؛ هــات الفاعل ــدىاملخــاطر العتمــاد علــى تقي  ل
وضـع برنـامج    ) د(و  واسـع؛   قبـل تنفيـذها علـى نطـاق         هج  ُنالـ اختبـار   ) ج(و   ؛ربنـامج الصياغة  

التعرض للكـوارث  خماطر من  واحلد   ،، وبناء القدرات  وكمةلحالعليا ل ولوية  إيالء األ مفصل مع   
ملناخ، والطاقة املتجددة، وذلـك بالتنـسيق الوثيـق مـع اجلهـات املاحنـة واجلهـات                 الطبيعية وتغري ا  

مبادرة لــ التـدرجيي  اإلهنـاء  اسـتراتيجية بـشأن   وطلبـت الوفـود وضـع    . الفاعلـة اإلمنائيـة األخـرى   
  .إىل كيانات أخرى ونقلها التنمية البشرية

بالـشكر إىل الربنـامج     ديـدة   الربامج القطريـة اجل   نفذ فيها   توتقدمت وفود البلدان اليت س      - ٣٩
علــى املــستوى القطــري، جــرت لعمليــات االستــشارية الــيت لوملــا يقدمــه هلــا مــن دعــم  اإلمنــائي

التعليقـات  وشـجعت بعـض     . سيما من خالل إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة           وال
نفيـذ، وزيـادة   رئيـسي يف الت زيادة استخدام الشراكات والتعاون بني بلدان اجلنوب كنهج     على  

  .ة السابقالربامجالدروس املستفادة من دورات استخدام 
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ــة، وهــ مــشروعا لــ  ١٣اســتعرض اجمللــس التنفيــذي  و  - ٤٠ ــا  : يربامج قطري  -منطقــة أفريقي
سري النكـا،    -احمليط اهلادئ   وآسيا  منطقة دول    و ؛غينيا، وليسوتو، وموريشيوس  سرياليون، و 
أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة      ؛ ومنطقـة    جيبويتاألردن و  -ية  منطقة الدول العرب  واهلند؛  وماليزيا، و 

ــا وكوســتاريكا -البحــر الكــارييب   ــز وبوليفي ــة  و؛ بلي ــدول املــستقلة   منطق ــا ورابطــة ال  -أوروب
  .مجهورية مولدوفا

زر جلــملــدة ســنتني علــى أســاس عــدم االعتــراض علــى متديــد  وافــق اجمللــس التنفيــذي و  - ٤١
كـانون   ١لفتـرة مـن     ل ،ناميبياة سنة واحدة أخرى لتونس و     ملدكولومبيا، والكويت، و  القمر، و 

  .٢٠١٣ديسمرب /كانون األوليناير إىل /الثاين
توغـــو لبوتــان و واحــدة  التمديــد ملــدة ســـنة   بوأحــاط اجمللــس التنفيــذي علمـــا أيــضا       - ٤٢

تمديـد ملـدة سـتة أشـهر للربنـامج          بالكوبا ومايل واملكسيك ونيجرييـا، وكـذلك        وبيساو   وغينيا
  ).Add.1 و DP/2012/10(لرواندا القطري 

املقــرر ختــذ ، واالتمديــداتشاريع الــربامج القطريــة ومبــأحــاط اجمللــس التنفيــذي علمــا و  - ٤٣
طلــب : ٢٠١٢/١٧ واملقــرر ؛مــساعدات برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مليامنــار: ٢٠١٢/١١

لربنـامج األمـم    رواندا أن تعرض مشروع وثيقة برنامج قطـري مـشترك علـى اجملـالس التنفيذيـة                 
مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع  /صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان /املتحــدة اإلمنــائي

   .ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي
   

  اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق  -دسا سا 
عــن هيكــل صــندوق األمــم   مقدمــة حملــة عامــة البنــدمناقــشة  ةاملعاونــ ةاملــديرافتتحــت   - ٤٤

أبــرزت و. املنوطــة بــه بوصــفه مؤســسة للتمويــل اإلمنــائيوالواليــة اإلنتاجيــة املتحــدة للمــشاريع 
الـصندوق يف تعزيـز التنميـة املـستدامة والنمـو الـشامل،            الـيت أجنزهـا     الرئيسية  واملبادرات  النتائج  

بـشكل  تركـز   الـيت   تحـدة   الوحيـدة يف األمـم امل     لوكالة التنفيذيـة    اأشارت إىل أن الصندوق هو      و
 ة املؤقتـــة التنفيذيـــةويف اخلتـــام، وجهـــت الـــشكر إىل األمينـــ. البلـــدان منـــواأقـــل علـــى رئيـــسي 

  .٢٠١٢ أبريل/منذ نيسانأظهرته من مهارات قيادية  ملا
 النتــائج الــيت حتققــت يف عــام نعــاملقــدم لتقريــر ا للــصندوق ة التنفيذيــةاألمينــوخلــصت   - ٤٥

٢٠١١) DP/2012/11 (ــصندوق   وقــدمت ــام توقعــات ال ــا بعــده ٢٠١٢لع وحتــدثت عــن  .  وم
أمـا بالنـسبة    . ٢٠١١ وابتكـارات يف عـام       نتـائج وما مت حتقيقـه مـن       والربنامج،  النمو يف امليزانية    

واسـعة  جمموعـة   جديـدة يف    إطـالق منتجـات     فتطرقـت إىل     ومـا بعـده،      ٢٠١٢عام  لألولويات  ل
وحتدثت عـن تعزيـز الـشراكات       .  والطاقة النظيفة  ،خمن جماالت التنمية املالية احمللية، وتغري املنا      
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والتــدريب، فــضال عــن التركيــز علــى األداء، مــع زيــادة  يف جمــاالت الــدعوة وتــشاطر املعــارف 
. وقدرات املـوظفني  ارف،  وإدارة املع املسائل اجلنسانية،   إدارة الربامج وتقييمها، و   يف  االستثمار  

: واالبتكـار  النمـو مواصـلة   ئيـسيني مـن حيـث       حتديني ر واجه  أن الصندوق   بكما أبلغت اجمللس    
اسـترداد التكـاليف، حيـث ميكـن إدخـال          سياسـة   ) ب(و   ؛دود للغاية احملالتمويل األساسي   ) أ(

  .املسامهات من مصادر خاصةبما يتعلق  املرونة، خاصة يفقدر أكرب من 
ــت   - ٤٦ ــود الورحب ــادةبوف ــسبة   زي ــصندوق بن ــسامهات املقدمــة لل ــة مقا٢٧  امل رنــة  يف املائ

يف الوقــت نفــسه، و. علــى اخلــدماتأقــرت بوجــود طلــب متزايــد   و٢٠١٠مبــستواها يف عــام 
. املـسامهات املخصـصة   إىل  إىل حـد كـبري      يعـود    اتأعربت عن قلقهـا مـن أن النمـو يف املـسامه           

بـسرعة فائقـة    نمـو   حتقيـق ال  أن طـرح منتجـات كـثرية جـدا و         من   اعن قلقه ت الوفود   كما أعرب 
خلــق املــضافة وتــه إضــعاف قيمممــا يــسفر عــن الــصندوق امج بــرذم يف تــشر إىل اميكــن أن يؤديــ

. ســـواء بالنـــسبة إلدارة املنظمـــة أو بالنـــسبة للرقابـــة الـــيت ميارســـها اجمللـــس التنفيـــذيحتــديات  
املــسامهات نتيجــة اســتخدام مــشكلة  أشــارت الوفــود إىل احتمــال نــشوء وباإلضــافة إىل ذلــك،

من املؤسسات اخلاصة، ال سـيما بـالنظر       ف املستردة   التكالياحلكومية للتعويض عن عدم كفاية      
عـن الطريقـة الـيت سـيعاجل هبـا الـصندوق            املعلومات  مزيدا من   إىل صغر حجم الوكالة، وطلبت      

  .هذه املسألة
إىل تـوفري  الوفود دعت املوارد يف املستقبل ومبادرات القطاع اخلاص، أما بالنسبة لتأمني      - ٤٧

 بعـض   ت، اقترحـ  املـستدام للتمويـل   جديـدة   جيـاد مـصادر     النـسبة إل  وب. مزيد من املوارد األساسـية    
مـصلحة تلـك البلـدان نفـسها     إذ أن مـن  لبلـدان املتوسـطة الـدخل    عـدد أكـرب مـن ا      الوفود إشراك   

مــن املتمــايز دعم الــعلــى أمهيــة شــددت الوفــود ويف هــذا الــصدد، . االنتعــاش يف مناطقهــاحتقيــق 
 يف مبـادرات    ازيادة مـشاركته  من  ان املتوسطة الدخل    جانب منظومة األمم املتحدة لتمكني البلد     

تعــديل مناســب الســترداد تكــاليف ضــرورة إجــراء علــى شــددت الوفــود وهلــذه الغايــة، . التنميــة
  .اخلاصالقطاع العام أو  لبلدان املتوسطة الدخل، سواء يف القطاعالتعاون اإلمنائي لجهود 
علــى ى أن تعزيــز اإلبــالغ عــن النتــائج  علــوفــود الشــددت بالنــسبة للتقــارير املقبلــة، و  - ٤٨

عـن  الوفـود   توأعربـ . النتـائج اإلجيابيـة والـسلبية أكثـر فعاليـة     عـرض  جعل  ي سـ  واتجمستوى النـ  
هـذا  مـن   مـع أصـحاب املـصلحة يف وقـت الحـق            املشاورات الواسعة اليت سـتجرى       إىل   اتطلعه

  .العام بشأن مستقبل الصندوق
مزيد مـن احلـوار مـع       بإجراء  رحبت  و. ى تعليقاهتا  الوفود عل  ة التنفيذي ةاألمينوشكرت    - ٤٩

تـوازن  إقامـة   ضـرورة   بـشأن   اجمللس التنفيذي يف االجتماع املقبل ألصحاب املصلحة، وحتديـدا          
ــز علــى  وبــني النمــو   ــة، والالتركي ــشأن والي ــصندوق  ب ــل املناســب لل ردا علــى و. منــوذج التموي
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مــا يتعلــق  راكات اجلاريــة يفالعديــد مــن املبــادرات والــش عــن ، حتــدثت  الــيت طرحــتاألســئلة
قيــاس األثــر، والطاقــة النظيفــة للفقــراء، وإشــراك البلــدان املتوســطة الــدخل يف   طريقــة لأفــضل ب

  .اخلاصةإيراداهتا توليد على  احمللية والوطنية اتمساعدة أقل البلدان منوا، وقدرة احلكوم
 صــندوق حققهــا يتالــ النتــائج عــن تقريــر: ٢٠١٢/١٢ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ  - ٥٠
 .٢٠١١ عام يف اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم

  
  املتحدة األمم متطوعو  -سابعا   

. أداة تنمويـة قويـة    كـ على أمهيـة العمـل التطـوعي        عرضت املديرة املعاونة البند مؤكدة        - ٥١
سلطت الضوء على الدور الرئيسي لربنامج متطوعي األمم املتحدة يف تعزيز العمـل التطـوعي               و

االحتفال الناجح بالذكرى السنوية العاشـرة للـسنة الدوليـة          على  لشباب، وكذلك   يف صفوف ا  
ويف اخلتـام،  . العمـل التطـوعي يف العـامل      تقرير عـن حالـة      أول  صدار   تضمن إ  الذيللمتطوعني،  

ــذين لقــوا حــتفهم يف عــام   أشــادت بــذكرى   ، ٢٠١١ و ٢٠١٠ يمتطــوعي األمــم املتحــدة ال
ويف سـياق   . الـسالم والتنميـة   حتقيـق    يف   ممـسامهاهت على   املتحدة   ألمما مجيع متطوعي    توشكر

ــدورة هــي   عــالن اإل ــدورة األخــرية للمجلــس  عــن كــون هــذه ال ــسقة   ال ــشارك فيهــا املن ــيت ت ال
إرثـا مهمـا   أهنما ختلفـان    ، أكدت   مدة واليتهما مال  ت نظرا الك  التنفيذية ونائبة املنسقة التنفيذية،   

  .كرهتما على ذلكشربنامج متطوعي األمم املتحدة، ول
مـن خـالل    ) DP/2012/12(نسقة التنفيذية التقريـر الـسنوي ملـدير الربنـامج           امل تعرضو  - ٥٢

 ٢٠١١-٢٠١٠خــالل فتــرة الــسنتني   ربنــامج الحملــة عامــة عــن النتــائج الــيت حققهــا      تقــدمي 
وأثنـت أيـضا علـى مجيـع متطـوعي األمـم املتحـدة ومـوظفي               . والتحديات املاثلة والفرص الساحنة   

  .امج متطوعي األمم املتحدة إلسهامهم يف حتقيق السالم والتنمية من خالل العمل التطوعيبرن
ــذكرى    - ٥٣ ــود ب ــاء أداء     وأشــادت الوف ــاهتم أثن ــدوا حي ــذين فق ــم املتحــدة ال متطــوعي األم

 يف تعزيـز العمـل   ة التنفيذيـ ة املنسق ة ونائب ة التنفيذي ة لقيادة املنسق  ا عن تقديره  توأعرب. واجبهم
جمــال محايــة البيئــة بــشكل خــاص إىل  ةالــسالم والتنميــة، مــشريحتقيــق هــود جل ا دعمــالتطــوعي

إدمـاج العمـل التطـوعي يف جـدول     الوفـود علـى    تحتقيقا هلذه الغاية، شـجع   و. وعمل الشباب 
ــرة أعمــال  ــام  فت ــد ع ــا بع ــشتركة،    يف ، و٢٠١٥م ــائي، والربجمــة امل ــم املتحــدة اإلمن ــاز األم جه

 واألهـداف   ،٢٠١٧-٢٠١٤ للفتـرة    تيجية للربنـامج اإلمنـائي    اخلطـة االسـترا   وضـع   وكذلك يف   
  .اإلمنائية اجلديدة

ــاد  - ٥٤ ــاق واســع    توأش ــى نط ــود عل ــة     ب الوف ــسنة الدولي ــرة لل ــذكرى العاش ــال بال االحتف
 تيف هـذا الـصدد، شـجع      و. العمل التطوعي يف العامل   عن حالة   أول تقرير   صدار  للمتطوعني وإ 
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. ة علــى مواصــلة نــشر هــذا التقريــر يف الــسنوات املقبلــةبرنــامج متطــوعي األمــم املتحــدالوفــود 
ــضا   ــوفري وطلبــت أي ــوعي    ت ــز ال ــز  بالعمــل معلومــات إضــافية عــن خطــط تعزي التطــوعي وتعزي

الشباب، ومع البلـدان املاحنـة   ويف صفوف ، ية احمللاتالشراكات، ال سيما على مستوى اجملتمع     
  . والقطاع اخلاص،غري التقليدية

عـن  أمثلة  عن  وفود حتديدا عن التأثري اإلجيايب للمتطوعني الشباب و       وحتدث عدد من ال     - ٥٥
يف مـؤمتر   يف بلداهنم بالتعاون مع برنامج متطوعي األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك                جرت  مبادرات  

الطويــل  القــصري ونيعلــى األثــر اإلجيــايب يف كــل مــن األجلــ  هــذه الوفــود  توشــدد. ٢٠+ريــو 
  ويف .يف صـفوف مـن عـاىن منـهم مـن احلرمـان            وخاصـة   العمل التطـوعي،    على  تدريب الشباب   ل

  .الشباب صندوق ائتماين خمصص للمتطوعنينشاء الوفود إطالق مبادرة إل تهذا الصدد، أيد
 برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة         تلنتائج وشـجع  اوضع إطار   بوفود علما   أحاطت ال و  - ٥٦

ات اخلـرب مـن واقـع   نتـائج  ومواصـلة تطـويره لتحـسني تقـدمي التقـارير علـى أسـاس ال        على صـقله    
إجـراء  علـى  ربنـامج  ال توباإلضافة إىل ذلـك، شـجع  . ربنامج متطوعي األمم املتحدة   ل املتراكمة

 التقييم االستراتيجي واملواضيعي والقائم علـى املـشاريع علـى مـستوى الربنـامج مـن أجـل             مزيد
الـدروس   إدراج كما أعربت عـن رغبتـها يف  . املساءلة وحتسني أداء موظفي الربنامج ومتطوعيه   

ورحبـت الوفـود   .  يف التقـارير املقبلـة  املـستفادة واخلطـوات املتخـذة اسـتجابة لتوصـيات التقيـيم      
معرفــة الطريقــة الــيت  كتيــب عــن تقيــيم مــسامهة العمــل التطــوعي يف التنميــة، وطلبــت    النــشر ب

  .عمليات التقييمسيستخدم هبا يف املستقبل يف دعم 
مــشمولون  نين مجيــع متطــوعي األمــم املتحــدة الــدولي أبــ افهمهــإىل وفــود أشــارت الو  - ٥٧
متيـازات  الا يف مـا يتعلـق ب      اتفاقات املساعدة األساسية املوحدة لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          ب
 ت كمـا أعربـ    .الـذي يعملـون فيـه     وظيفية، بغض النظر عن كيـان األمـم املتحـدة           الصانات  احلو

 إىل ضــرورة تات حفــظ الــسالم، وأشــار  إزاء نــدرة املتطوعــات، وخاصــة يف بعثــ اعــن قلقهــ
  .السعي إىل حتقيق توازن أفضل بني اجلنسني

األمم املتحدة لشؤون الالجـئني     مفوضية  وباألمم املتحدة   إدارة الدعم امليداين    ورحبت    - ٥٨
الـشراكات  اإلجنازات و  على عمل برنامج متطوعي األمم املتحدة من حيث          تاترحيبا حارا وأثن  

وأشـار  . يف عملياهتمـا املسامهة اهلامة ملتطوعي األمم املتحـدة  من حيث ك التآزر، وكذلأوجه  و
إىل الـشراكة املتينـة القائمـة بينـه وبـني           االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر          

أثر  الــدعوة مــن أجــل تعزيــز االعتــراف بــيف جمــالوال ســيما برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة، 
  .العمل التطوعي
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متطــوعي لعمــل الربنــامج وداعمــة ال الوفــود علــى تعليقاهتــا ة التنفيذيــةاملنــسقوشــكرت   - ٥٩
فـرص  ملنح ال برنامج متطوعي األمم املتحدة بالفعل      الذي يوليه   التركيز  أقرت ب و. األمم املتحدة 

يف ) ٢٠+ريـو (الربازيـل  إىل ثال على سبيل امل   ت، وأشار  منهم للشباب، وخاصة األكثر حرمانا   
ــصدد  ــذا ال ــد ا  . ه ــن جدي ــزام الوأكــدت م ــم املتحــدة    بلت ــرز متطــوعي األم ــات ف حبــسب عملي

ميع اجلنسيات، فـضال عـن اجلهـود املتواصـلة لزيـادة عـدد              جللضمان التمثيل املتوازن    جنسياهتم  
املبـادرات  وتطرقـت إىل    . تـؤيت مثارهـا   الـيت بـدأت بالفعـل       واإلنـاث   من  متطوعي األمم املتحدة    

نتـائج   وتـوفر  ،اجلارية واملقبلة مع الشركاءعمليات التقييم  يف ذلك  املتخذة يف جمال التقييم، مبا    
ــيم   ــات التقي ــيم  عملي ــع التقي ــى موق ــائي   وردود اإلدارة عل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــابع لربن .  الت

القطـاع اخلـاص واجلهـات املاحنـة غـري التقليديـة،       بالعمـل مـع    املـستقبل، رحبـت     بيتعلـق    ما ويف
دور فعــال يف اخلطــة االســتراتيجية بــأداء ، وكــذلك  الوطنيــةتطــوعنيوبنــاء القــدرات لــربامج امل

ــائي ــامج اإلمنـ ــرةللربنـ ــا  ، ٢٠١٧-٢٠١٤  للفتـ ــرة مـ ــال فتـ ــدول أعمـ ــام وجـ ــد عـ  ،٢٠١٥بعـ
  .األخرى واألطر
ــس واختــذ  - ٦٠ ــذي اجملل ــرر التنفي ــم املتحــدة  :٢٠١٢/١٣ املق ــو األم ــدير  :  متطوع ــر م تقري

  .الربنامج
    

  املشاريع خلدمات املتحدة مماأل مبكتب املتعلق اجلزء    
  

  السنوي وتقريره التنفيذي املدير به أدىل الذي البيان  -ثامنا   
 الـسنوي  التقريـر  املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  ملكتب التنفيذي املدير عرضلدى    - ٦١

نتـائج العمليـات    النتـائج املاليـة و     يف احملـرز  التقـدم ، حتدث عن    )DP/OPS/2012/4 (٢٠١١لعام  
، وال سـيما يف سـياق عـدم الـيقني     سـاحنة حتـديات وفـرص   مـن   مـا يتـصل بـذلك     شتريات، و وامل
والتـدريب  عمليـات البنـاء واملـشتريات       وسـلط الـضوء علـى حجـم         . على الصعيد العـاملي    املايل
نيابـة عـن الـشركاء، وزيـادة التركيـز علـى البلـدان املنخفـضة الـدخل واملتـأثرة               يت اضـطلع هبـا      ال
يف هـذا   املعـايري الدوليـة     ة املتقدمـة الـيت حققهـا يف اجلـودة والـشفافية قياسـا ب              املكانورتاعات،  بال

 ويف هذا الصدد، قال إن املكتب هو أول وكالة لألمم املتحدة تـستخدم برنـامج معـايري                  .اجملال
، وهـو   data.unops.orgالنشر، وأنـه أطلـق املوقـع         الدولية يف    ةاملساعدمبادرة الشفافية يف تقدمي     

حتـدث  ويف سـياق تـصوراته املـستقبلية،        .  إىل املعلومـات   لوصول بـسهولة  اللجمهور   يتيحموقع  
لتحقيـق هيكـل    مبـادرات   عـن   ، وكـذلك    واألثـر  ،عن تعزيز الشراكات، واإلبـالغ عـن النتـائج        

بأهنـا  الـسنة   فيه وصف هذه    الوقت الذي ميكن    يف   هوشدد على أن  . ٢٠+يف ضوء ريو    مستدام  
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التغـيري  تـبين منـهج     ، ستواصـل املنظمـة      ضين مـن اإلصـالح املـ      بعد عدة سـنوات   سنة جين الثمار    
  .لتحسني وحتديد ومواجهة التحديات يف املستقبلهبدف ا

أدوات وضــع عــن املتــوفرة علومــات مث قــدم رئــيس االتــصاالت يف املكتــب آخــر امل      - ٦٢
  . املستقبلالتنمية، واالجتاه الذي ستتخذه يفتعزيز فعالية لصممة لالستخدام العام واملالشفافية 

القــضايا، الــيت حققهــا يف مــا يتــصل بطائفــة مــن علــى النتــائج املكتــب  الوفــود تهنــأو  - ٦٣
وذلـك  ، جماالت اختصاص الوكالـة التركيز على اإلدارة والتمويل الذايت، واعتماد مبدأ    هافي مبا

 مـن جديـد   ت الوفـود    وأكـد . للخدمات املقدمـة   يةقيمة النقد جمموع ال عام يف   الخنفاض  الرغم ا 
. نتـائج علـى املـدى الطويـل     التقيـيم   يف  لتحدي الـذي يواجهـه املكتـب        امعاجلة  احلاجة إىل   على  

 املعلومات عن اإلسـهامات      من ا مزيد ،يف التقارير املقبلة  تود الوفود أن ترى،     يف هذا الصدد،    و
 مـن التقريـر     ٥اإلطـار   يف  املعروضـة   مثـل تلـك     اليت حتققهـا أنـشطة املكتـب حتـت بنـد النـواتج،              

وباإلضافة إىل ذلـك،    . قياس األثر جمال  نوي، وحثت على تكثيف التواصل مع الشركاء يف         الس
الـيت  ستـشارية  الدمات اعن الكيفيـة الـيت أدت هبـا اخلـ    كان هناك طلب للحصول على تفاصيل      

  . على الصعيد الوطين التحتية والتخطيط واإلدارةوالبىنقدمها املكتب إىل تعزيز نظم الشراء 
جـدول  الـيت حققهـا املكتـب يف        لنجاحـات   لوفود على وجه اخلـصوص إىل ا      وأشارت ا   - ٦٤

 بـــني وكــــاالت  “ةرائــــد”بأهنـــا  نتــــائج وصـــفت ال و.  البيانــــاتمواءمـــة أعمـــال الــــشفافية و 
املكتـب   الدوليـة، ومـنح      ةاملـساعد مبـادرة الـشفافية يف تقـدمي        إجنـازات   ب ةاملتحـدة، مـشيد    األمم

 وشــجعت املكتــب علــى تبــادل أفــضل  . ذلــكغــريلنظــام اإلدارة العــاملي، و ISO 9001 شــهادة
  .املمارسات يف هذه اجملاالت

ــال   - ٦٥ ــود   ويف جم ــت وف ــات، رحب ــبرية  بالعملي ــادة الك ــة لاخلــدمات يف الزي ــدان املقدم لبل
ــاطق املتــضررة مــن الرتاعــ املنخفــضة الــدخل  ــ. اتواملن ــدانيني،  توأثن ــة املــوظفني املي  علــى غلب

هذه النجاحـات،   وباالستناد إىل   . تنمية القدرات املقدمة ل مهات   واملسا ،واستخدام املوارد احمللية  
ــود الاقترحــت  ــادة وف ــشاريع      زي ــة يف جمــال إدارة امل ــدان النامي ــدرة البل ــى حتــسني ق ــز عل التركي

جـدول أعمـال تنميـة      ت كـذلك أن جيـري تعمـيم         اقترحـ و. نظـم املـشتريات   كفـاءة   واملساءلة و 
  . األخرىم املتحدةوكاالت األمعلى املكتب القدرات املتبع يف 

علــى وجــه املــشتريات، ووأعربــت الوفــود عــن تقــديرها ملمارســات الوكالــة يف جمــال    - ٦٦
، وإدارة )CIPS(تلقـي الوكالـة شـهادة     واضـحة ومفهومـة، و  اتإصدار وثائق عطـاء  اخلصوص  

علـى بـذل مزيـد مـن اجلهـود لـتمكني البلـدان الناميـة مـن                ت  وحثـ . الفعالية مـن حيـث التكلفـة      
ــدويل  يف املــشتريات املــشاركة ــصعيد ال ــادر املكتــب إىل    علــى ال ــة منــصفة، وعلــى أن يب بطريق

  .تشجيع وكاالت األمم املتحدة األخرى على زيادة استخدامها للموارد احمللية
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حتالفـات املكتـب مـع اجلهـات الفاعلـة      الـيت طـرأت علـى عـدد       زيـادة   بالأقرت الوفود   و  - ٦٧
واهليئــات ، واهليئــات اخلاصــة،  والــدول املاحنــة احملتملــة ،اإلمنائيــة األخــرى، واملؤســسات املاليــة 

 ىمعلومات عن استراتيجيات الشراكة على املـستو      ت  ويف هذا الصدد، طلب   . اهلادفة للربح  غري
  .من إمكانات التعاون بني بلدان اجلنوبعن االستفادة العاملي واإلقليمي والوطين، وكذلك 

تحـسني اإلبـالغ   ويف مـا يتعلـق ب     . ليقاهتا املشجعة شكر املدير التنفيذي الوفود على تع     و  - ٦٨
مبواصلة تطـوير   لتزام  ال يف التقارير السنوية املقبلة، أعاد تأكيد ا       النواتجعن النتائج على مستوى     

وار مـع   أعـرب عـن رغبتـه يف مواصـلة احلـ          هـذا الـسياق،     ضـمن   و. قياس األثر مع الشركاء   آلية  
حتديــد اجملــاالت مــن أجــل ) ٢٠١٧-٢٠١٤(قبلــة إعــداد اخلطــة اإلســتراتيجية املبــشأن اجمللــس 

  .اهلامة ألغراض القياس واإلبالغ
علـى تقـدمي مزيـد مـن الـدعم هلـذا            إمكانات التعاون بني بلـدان اجلنـوب، وأكـد          وأقر ب   - ٦٩
التـرويج لـبىن   البلـدان الناميـة، مثـل     و التعاون بني املكتب     نأحدث األمثلة ع  وشدد على    .اجملال
دعـم البلـدان الناميـة    علـى  ، وكـذلك    ٢٠+ وعلـى ريـو    ،بشكل عـام  املناخ  مقاومة لعوامل   حتتية  
األقـل تـصنيعا     التحتيـة يف البلـدان       جهات ماحنة، مثل الربازيل واهلند، للمساعدة يف بناء الـبىن         ك

  .مثل هاييت
) بوسـان ( نتائج املنتدى الرفيع املـستوى الرابـع بـشأن فعاليـة املعونـة               ناملدير ع وحتدث    - ٧٠

يف املـستقبل والـيت ستتـسم بقـدر         يف حتديـد الـشراكات      طريقـة الـيت سـيتبعها املكتـب         الباعتباره  
حتقيقا هلذه الغايـة، أشـار      و. تقدمي اخلدمات االستشارية  يف   و ،نتقائيةاالاالستراتيجية و أعلى من   

للحصول علـى املـشورة بـشأن جمـاالت         الدخل  املتوسطة  من البلدان   الواردة   اتإىل زيادة الطلب  
هندسة الطرق ونظم التخلص من النفايات الصلبة إىل عمليات الشراء واملناقـصات            تتراوح من   

عـرض إمكانيـة تبـادل خـربة املكتـب يف        ويف اخلتـام،    . اخلاصة بالبنود املتصلة حبـاالت الطـوارئ      
مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، مع العلـم         الدولية   ةاملساعدجمال مبادرة الشفافية يف تقدمي      

علـى  شـكر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           مث  ،   أن أعـرب عـن اهتمامـه بـذلك         أن بعضها سبق  
  .دعمه خالل املرحلة األوىل من املشروع

 التقريـر الـسنوي للمـدير التنفيـذي ملكتـب         : ٢٠١٢/١٦اجمللس التنفيذي املقـرر     واختذ    - ٧١
  .املشاريع خلدمات املتحدة األمم
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  املشترك اجلزء    
  

  والرقابة للحسابات ليةالداخ املراجعة  - اتاسع  
 اإلمنــائي، املتحــدة األمـم  ربنــامجل والتحقيقـات  احلــسابات مراجعــة مكتـب  مــدير تـوىل   - ٧٢

 الداخليـة  املراجعـة  فريـق  ومـدير  للسكان، املتحدة األمم صندوقل الرقابة خدمات شعبة ومدير
 كـل  سنوية،ال التقارير عرض املشاريع، خلدمات املتحدة األمم كتبمل والتحقيقات للحسابات

  ).DP/OPS/2012/5 و ؛DP/FPA/2012/9 و ؛DP/2012/13/Rev.1 (منظمته عن
للـشؤون   (ة التنفيذيـ  ةربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ونائـب املـدير       املعاون ل دير  املقدم  و  - ٧٣

ــة األمــم املتحــدة كتــب نائــب املــدير التنفيــذي مل ، و لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان )اإلداري
  .املنظمات الثالثكل من إدارات ردود ريع خلدمات املشا

املنظمات الـثالث   كل من    ة، أثنت على إدار    اليت قدمتها الوفود   الحظات العامة امليف  و  - ٧٤
 أكثر قابليـة للمـساءلة      اجعل وكاالهت إىل  يف االستجابة لدعوات اجملتمع الدويل      ملهاراهتا القيادية   

  .قدم الكبري احملرز يف تنفيذ التوصياتلتلأعربت الوفود عن تقديرها و. أكثر فعاليةو
 املتحـدة  األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم ربنامجاملشترك ل وفود املقترح   الوأيدت    - ٧٥

تقـارير مراجعـة    عـن   الكامـل   للكشف العلين    املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . ريةالـس احلفاظ على  ضمانات  كفالة   على ضرورة    توشدد. احلسابات

 ااملنظمـات الـثالث قـدرات مكاتبـه       الطريقـة الـيت سـتعزز هبـا          من املعلومات حول     ا مزيد تطلب
املتــصلة ستفــسارات الزيــادة املتوقعــة يف االراجعــة احلــسابات والتحقيقــات للــرد علــى  املعنيــة مب

  .حسابات للتقارير املراجعة الداخليةاحلصول على أو طلبات /راجعة احلسابات ومب
  

  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج    
ــودرحبــت   - ٧٦ ــالوف ــد    ب ــاع مع ــى ارتف ــت عل ــشامل وأثن ــال املنجــزة التقرير ال  .الت األعم

الـشركاء  سابات الصناديق االستئمانية املتعـددة      املشتركة حل ملراجعة  ا لنهج   ا عن تأييده  توأعرب
وس املــستفادة الســتخدامها يف تبــادل الــدرشــجعت علــى املبــادرة إىل  و،األداءوبــرامج توحيــد 

. التحويالت النقديـة ووضـع إرشـادات للمـوظفني        عملية  مشاريع مشتركة أخرى، مثل تنسيق      
مزيــد مــن بــشأن تــوفري برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  دم تعليــق إىل وباإلضــافة إىل ذلــك، قــ 

  .مراجعة احلساباتعمليات عما يبتكر يف جمال املعلومات 
املوارد املتـصلة بـ   التوصـيات   العـدد املرتفـع مـن       إزاء اسـتمرار    القلـق   ن  وأعربت وفود ع    - ٧٧

وحثـت علــى  . “مـرض جزئيـا  ”املـصنفة  البـشرية، وإدارة املـشاريع، واملـشتريات، وعـدد تلــك     
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لتوصــيات أمــا بالنــسبة ل. وإدارة األداء يف هــذه اجملــاالتاختــاذ إجــراءات مــن أجــل اإلصــالح   
ت الوفــود كفالــة اختــاذ التــدابري طلبــي النظــر فيهــا حاليــا، احلــسابات الــيت جيــرراجعــة املتعلقــة مب

املكاتـب  ية إبـالغ    عرفة كيف عن اهتمامها مب  وفود  أعربت عدة    و .الالزمة ملعاجلة األداء الضعيف   
مـا تتخـذه    متابعـة   اليت تتم مراجعة حساباهتا بالتوصـيات الـصادرة يف هـذا الـشأن بغيـة                القطرية  

املتبعـة يف مراجعـة احلـسابات عنـدما        جـراءات   د اإل ت على ضـرورة توحيـ     ، وشدد من إجراءات 
  .شركات خاصةتضطلع هبا 

نقــاط القـوة يف عمليــات  أن تـدرج  املقبلــة، طلـب عــدد مـن الوفــود   وبالنـسبة للتقـارير     - ٧٨
اآلثار املترتبـة علـى نقـاط       يف ما يتعلق ب   وضوحا  أكثر  اإلدارة  أن تكون ردود    ربنامج اإلمنائي و  ال

  .الضعف اليت مت حتديدها
 مراجعــة كافيــة لعمليــة  وفــود علــى ضــرورة ختــصيص مــوارد وقــدرات      شــددت الو  - ٧٩

ــوارد  . احلــسابات ــادة   هلــا مــستوى يف أدىن ظلــت والحظــت أن تلــك امل ــرغم مــن الزي علــى ال
حتقيق وفورات يف هذا اجملـال      ه ليس من املستحسن     على أن أكدت  و. واضحة يف حجم العمل   ال

  .ألمواليف حسن إدارة اثقة لإذ أن تقدمي املسامهات يستند إىل ا
العلــين عــن تقــارير املراجعــة الداخليــة  الوفــود تأييــدا واســعا اقتــراح الكــشف  وأيــدت   - ٨٠

  . وحتديثهانشر حالة تنفيذ التوصيات على املوقعإىل  منهادعا عدد قليل و. للحسابات
آليـات  رت إىل وأشـا . ربنامج اإلمنائي الوفـود علـى تعليقاهتـا   وشكرت املديرة املعاونة لل    - ٨١

جـدول أعمـال التغـيري التنظيمـي ملعاجلـة العـدد املتبقـي مـن التوصـيات يف                   ضـمن   جيري وضعها   
علـى  مزيد من املرونة    لتحقيق  املشتريات  إىل تدابري تتعلق ب   املذكورة آنفا، و  مثار القلق   اجملاالت  

وذكـر  . نيوحتـسني قـدرات املـوظف     الوضـع علـى الـصعيد احمللـي         القطرية ملعاجلة   صعيد املكاتب   
عملية اختيار مكاتـب مراجعـة      أنه سيجري تعزيز    احلسابات والتحقيقات   مراجعة  مدير مكتب   

ضمان اجلـودة   بـ لتـزام   ال وأكـد مـن جديـد ا       ،نتـائج التطبيـق متـسق للمعـايري و      احلسابات لكفالـة    
  .سوء السلوكاملتعلقة بإجراءات سريعة ملعاجلة الشكاوى باختاذ و

 علــى أمهيــة  احلــسابات للربنــامج اإلمنــائيستــشارية ملراجعــة اللجنــة االة رئيــستوأكــد  - ٨٢
معاجلـة قـضايا مراجعـة احلـسابات والتحقيقـات، وخاصـة مـن أجـل الكـشف                  يف  املوارد  كفاية  
 . للحساباتتقارير املراجعة الداخليةعن العلين 

  
  للسكان املتحدة األمم صندوق    

احملققـة  كـبرية   التحـسينات   للوظفني  املباملديرة التنفيذية للصندوق و   ب وفودعدة   أشادت  - ٨٣
هــذه  توأعربــ. ، مبــا يف ذلــك يف جمــال التنفيــذ الــوطين  احلــساباتيف تنفيــذ توصــيات مراجعــة
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نميـة قـدرات    تاجلديـد ل  ربنـامج   المزيد من التحسينات، مبا يف ذلك       رؤية   إىل   اعن تطلعه الوفود  
ــوظفني ــق  . املـ ــن القلـ ــررة  وأعربـــت عـ ــائج املتكـ ــصل  إزاء النتـ ــا يتـ ــات  بيف مـ ــال للعمليـ االمتثـ

التـدريب واإلشـراف لـضمان االمتثـال بنـسبة          يف  رى زيـادة    تأن  وقالت إهنا تأمل    واإلجراءات،  
الــيت تقــع ضــمن نطــاق    علــى تنفيــذ التوصــيات   الــسكان  صــندوق توحثــ.  يف املائــة١٠٠

تقريـر جملـس مراجعـي احلـسابات الـذي          االطالع علـى    تطلع إىل   ت ا إىل أهن  ت وأشار اختصاصه،
عرفـة املزيـد عـن مراجعـة        مطلب أحد الوفـود     و.  السكان بالتقدم الذي أحرزه صندوق   اعترف  

 ســواء بالنــسبة للبلــدان الرائــدة أو الــيت قــررت بنفــسها تطبيــق توحيــد  حــسابات توحيــد األداء
ــة    املىل مــشروع إشــارة إيف و. األداء  قــرر بــشأن الكــشف العلــين عــن تقــارير املراجعــة الداخلي

 اجمللــس ه الــذي اعتمــدقــررنتبــاه إىل املبــادئ املنــصوص عليهــا يف امل، وجــه الوفــد االللحــسابات
  .سريةاحلفاظ على ال التركيز على ها، مبا في مؤخراالتنفيذي لليونيسيف

 تنفيـذ التوصـيات   هـي   للـصندوق   األهـم بالنـسبة     قضية األساسـية    الوالحظت وفود أن      - ٨٤
 علـى   توأثنـ . DP/FPA/2011/5 ثيقـة  الو يفشعبة خدمات الرقابة الداخليـة       الصادرة عن    ١٥ الـ

إدارة تعزيـز   تنفيذ التوصـيات، مبـا يف ذلـك اجلهـود الراميـة إىل              ب صندوق السكان الشديد  التزام  
حتديـد  وضـمان اجلـودة، و     ،األدلـة ستندة إىل    والربجمة امل  ،دارة القائمة على النتائج   اإل، و ارفاملع

، شــجعت جملــاالتيف تلــك ام احملــرز وإذ الحظــت الوفــود التقــد. املخـاطر يف املكاتــب القطريــة 
وطلبـت أن   . نـشر حالـة تنفيـذ التوصـيات       ب ترحبـ و. علـى مواصـلة جهـوده     الـسكان   صندوق  

راجعــة املتــصلة مبتوصــيات التنفيــذ املــسؤولة عــن الــشعب /الوحــداتحتــدد يف التقــارير املقبلــة  
  .احلسابات

ــدقي    و  - ٨٥ ــشأن ت ــسيطا فقــط مــن التكليفــات ب ــود إىل أن عــددا ب ق احلــسابات أشــارت وف
ــة صــنفت بأهنــا   هــذه املــسائل علــى معاجلــة وشــجعت صــندوق الــسكان  ، “مرضــية”الداخلي
أنـه مت تـصنيف     والحظـت   . مـدير شـعبة خـدمات الرقابـة الداخليـة         رأي  وطلبت االسـتماع إىل     

اختـذها  الـيت  ريئـة   اجل نتيجـة للخطـوات      “مرضـية ”مراجعة حسابات عملية التنفيذ الوطين بأهنـا        
ت ، حثـ  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    ويف ما يتعلق ب   .  أوجه القصور  الصندوق لتصحيح 

سـألت إن  وعـالوة علـى ذلـك،    . إدارة املخـزون ب الصندوق على معاجلة القضايا املتعلقة      الوفود
التـابع لـشعبة خـدمات الرقابـة كافيـة          فرع املراجعة الداخليـة للحـسابات     كانت القدرة احلالية ل   

ورحبــت .  واالضــطالع بعــدد كــاف مــن التقييمــات القطريــة ١٥صــيات الـــ لرصــد تنفيــذ التو
ملـستمر  اإلبـالغ ا والكشف عنه وشجعت علـى      باجلهود املبذولة ملنع سوء السلوك املايل       الوفود  

. ، مبـا يف ذلـك تقـديرات اخلـسائر املاليـة            لـشعبة خـدمات الرقابـة      ذلـك يف التقريـر الـسنوي      عن  
الــصندوق مــن  تالوظــائف الــشاغرة وطلبــعــدد بري يف كــأعربــت عــن ارتياحهــا لالخنفــاض الو
  .حلفاظ على التقدم احملرزا
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علــى تقــديرها الــدول األعــضاء ) للــشؤون اإلداريــة(ت نائبــة املــديرة التنفيذيــة شــكرو  - ٨٦
.  احلــساباتراجعــةاملتعلقــة مبلتوصــيات اســتجابة لهبــا الــصندوق اضــطلع ألعمــال اهلامــة الــيت ل

 املــسؤولة عــن تنفيــذ الــشعب/الوحــداتق يف التقــارير املقبلــة الــصندوحيــدد ووافقــت علــى أن 
ـــ توصــياتال ــة  ١٥ ال ــشعبة خــدمات الرقاب ــل   . ل ــه، مث ــائي ال وأضــافت أن ــامج اإلمن ســيوفر  ،ربن

املعـايري  ويف مـا يتعلـق ب  . سلوكالـ علومـات عـن متابعـة التحقيقـات يف سـوء          املصندوق الـسكان    
الــسكان علــى ثقــة   التنفيــذي أن صــندوق ، أكــدت للمجلــساحملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام 

ــة معاجلــة   ــام   بإمكاني ــة الع ــول هناي ــة حبل وأشــارت إىل أن إدارة . إدارة املخــزون واألصــول الثابت
تركيـزه علـى حتـسني سـرعة        الـصندوق   سيواصـل   وخطـة األعمـال     تنفيذ  جزء من   هي  الشواغر  

  .لتعاقب املوظفنيالتوظيف والتخطيط 
ــ إىل أعمــال املراجعــة الرقابــةة شــعبة خــدمات  مــديرتأشــارو  - ٨٧ ربنــامج ال مــع ةشتركامل

 النـهج املنـسق يف التحـويالت النقديـة          ناإلمنائي والوكاالت األخرى، وإصدار تقريـر واحـد عـ         
وتوحيــد األداء، وكــذلك إىل العمــل املــشترك علــى مــستوى اجتمــاع ممثلــي خــدمات مراجعــة  

ملاليـة املتعـددة األطـراف واملنظمـات     احلسابات الداخلية ملؤسسات األمم املتحدة واملؤسـسات ا       
: ويف إشــارة إىل أن شــعبة خــدمات الرقابــة تــضطلع بــثالث مهــام وهــي  . املرتبطــة هبــاالدوليــة 
 بــشأن الكــشف مقــرر ختــاذأن اذكــرت  والتحقيــق،  للحــسابات،املراجعــة الداخليــةوالتقيــيم، 

امللقـى علـى    بء العمـل    عـ من  من شأنه أن يزيد     للحسابات  العلين عن تقارير املراجعة الداخلية      
ــة للحــسابات  عــاتق  النطــاق املــشمول  وأشــارت إىل أن احلفــاظ علــى  . فــرع املراجعــة الداخلي

بالنـسبة لـشعبة خـدمات      حتـديا   ميـثالن   الـسرية   احلفاظ على   ضمانات  لتوفري   واالمتثال   باملراجعة
ــة،  ــسبة للنطــاق املــ . ملعاجلــة هــذا الوضــع اإلدارة مــن دعــم بتلقــي ورحبــت الرقاب شمول وبالن

بـني التكليفـات     كان هناك تـوازن      ٢٠١٢عام  الشعبة ل خطة  ه يف   راجعة احلسابات، ذكرت أن   مب
ــدقيق حــسابات   ــة و بت ــب القطري ــة بــ  املكات ــك املتعلق ــق بكــل    ةاملقر، واألخــريتل ــها تتعل بطبيعت

تقـارير مراجعـة احلـسابات      االطالع على   بعض اجلهات املاحنة    طلب  إىل  ويف إشارة   . املنظمات
دور الـسكان وأن    صـندوق   ليست من تقارير    تلك التقارير   ذكرت أن   ،  بالتنفيذ الوطين املتعلقة  

علــى إن كــانوا مــن الــشركاء املنفــذين أداة وصــل فحــسب، فبإمكاهنــا أن تطلــب  املنظمــة هــو 
مـا يتعلـق بـسوء الـسلوك،         يفو.  الـيت طلبتـها    لجهـات املاحنـة   ل ماستعداد للكـشف عـن تقـاريره      

بوصـف ذلـك   التحقيقـات،  بعـد إجـراء    اإلجـراءات املتخـذة   لكـشف عـن  لأعربت عن تأييـدها   
ذي سـيتقاعد  الـ (ربنـامج اإلمنـائي   لنظريهـا يف ال واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر  . إجراءا رادعا 

  .على ما أبداه من تعاون) قريبا
ــيس  و  - ٨٨ ــة احلــسابات   الذكــر رئ ــشارية ملراجع ــة االست ــسكان لجن ــصندوق ال ــة ل  أن التابع

 بـشأن أوجـه القلـق     عـن   ال إن اللجنـة أبلغـت       وقـ . ؤولياهتا مبنتـهى اجلديـة    اضـطلعت مبـس   اللجنة  
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لرفـع التحفظـات     ارتياحـه     اللجنة االستشارية  رئيسوسجل  . منذ تقريرها األول  التنفيذ الوطين   
ــصندوق   ــة حــسابات ال ــادة الوعــزا ذلــك اإلجنــاز . عــن مراجع ــة  فــذة  إىل القي للمــديرة التنفيذي

 .إلداريةدير شعبة اخلدمات املللصندوق و
  

  املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب    
للــشفافية واملــساءلة والتقــدم احملــرز يف م املتواصـل  يدعتــعــن تقــديرها لل الوفــود أعربـت   - ٨٩

. ٢٠١١عـام  يف على مدى السنوات األربـع املاضـية و  خدمات املشاريع يف مكتب ذلك اجملال   
لتقــدمي التقــارير يــشدد علــى  مبــسط نمــوذج اخلــصوص علــى بــدء العمــل ب أثنــت علــى وجــه و

ت الوفـود عـن   وأعربـ . عملية املنحـى  التوصيات  وال ،وضوعياملتحليل  الواضحة، و الاملالحظات  
تقـارير  وكذلك إىل جعل ال   ،   احلسابات فعالية وظيفة مراجعة  يؤدي ذلك إىل تعزيز     أن  يف   اأمله

  .أدوات سهلة االستعمال بالنسبة للمديرين
ــود عـــن ســـروره و  - ٩٠ ــة   بـــشأن ا أعربـــت الوفـ ــة وكميـ ــيات املقدمـ ــة التوصـ حتـــسن نوعيـ

أي مراجعـة   لعـدم حـصول     ومع ذلك، أعربت عن قلقها      . اإلجراءات املتخذة بشأن التوصيات   
راجعـة  لكون التقارير عن املشاريع وعـن امل      و،  ٢٠١١يف عام    “مرض”على تقدير   لحسابات  ل

 والـضوابط املاليـة،     نقـاط ضـعف متكـررة يف إدارة املـشاريع،         عن   تكشفللحسابات  الداخلية  
هـذه القـضايا التنظيميـة يف     ت الوفود علـى ضـرورة معاجلـة         وحث. واملشتريات، واملوارد البشرية  

ــرب وقــت ممكــن   ــى   شــدد و. أق ــود عل ــذ   أحــد الوف ــسم تنفي ــة  ضــرورة أن يت ــب اإلقليمي املكات
ــة  ــة وحــسن     والقطري ــة للحــسابات بقــدر أكــرب مــن الدق للتوصــيات املتعلقــة باملراجعــة الداخلي

وحـىت يتحـسن مـستوى الرصـد        ،  لتوقيت حىت تكون نتيجة تقييم مراجعـي احلـسابات مرضـية          ا
  .والرقابة والتعليمات املقدمة إىل املوظفني

ونائـب املـدير     فريـق املراجعـة الداخليـة للحـسابات والتحقيقـات         مـدير   ومل يكن لـدى       - ٩١
  .إضافيةالتنفيذي أي تعليقات 

  
   للحسابات يةالداخل املراجعة تقارير عن الكشف    

 املتحــدة األمـم  برنــامج املتحـدة اإلمنــائي، باسـم   األمــم ربنـامج املعاونــة ل ديرةاملـ  عرضـت   - ٩٢
ــائي ــندوق اإلمنـ ــم وصـ ــدة األمـ ــسكان املتحـ ــب للـ ــم ومكتـ ــدة األمـ ــدمات املتحـ ــشاريع خلـ ، املـ
ابات  للحـس  الداعي إىل حتقيق الشفافية الكاملة يف الكشف عن تقارير املراجعة الداخلية           االقتراح

)DP-FPA-OPS/2012/1 .(  ــدير ــار مـ ــة    وأشـ ــائي ملراجعـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ مكتـــب برنـ
 إىل زيــادة التفاعــل مــع الــدول األعــضاء بــشأن الكــشف عــن تقــارير    احلــسابات والتحقيقــات

  . االقتضاءاملراجعة الداخلية للحسابات، ورحب بإجراء مزيد من املناقشات يف املستقبل حسب
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  . أي وفد الكلمةومل يتناول   - ٩٣
ــامجتقــارير : ٢٠١٢/١٨ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ  - ٩٤  اإلمنــائي املتحــدة األمــم برن

عن أنشطة املراجعـة     املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم وصندوق
  .٢٠١١الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية يف عام 

    
 وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف قياتاألخال مكاتب تقارير  -عاشرا   

  املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم
 واملستـشار  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  ربنـامج ب األخالقيـات  كتـب الـسابق مل   ديرامل عرض  - ٩٥
  باألخالقيـات  مدير الفريـق املعـين    و للسكان، املتحدة األمم لصندوق األخالقيات بشؤون املعين
 ؛DP/2012/14 (السنوية عـن أنـشطة منظمـاهتم       تقاريرال املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب

DP/FPA/2012/10؛ DP/OPS/2012/6.(  
ــذي         - ٩٦ ــدير التنفي ــة امل ــامج اإلمنــائي ونائب ــة للربن ــديرة املعاون ــدمت امل ) لــشؤون اإلدارة(وق

 األمـم  ملكتـب  وقـدم نائـب املـدير التنفيـذي          . ردود إدارة كل من منظمتيهما     لسكانا لصندوق
  . تعليقا موجزااملشاريع خلدمات املتحدة
ــة الالحظــات امليف و  - ٩٧ ــود   عام ــها الوف ــيت وجهت ــثالث، شــكر  ال   إدارةتإىل املنظمــات ال

الزيـادة يف عـدد   اعترفـت ب   و األخالقيـات، ثقافـة   بإرساء   ا والتزامه اقيادهتاملنظمات الثالث على    
. ٢٠١١منــها يف عــام  لكــل  ى اخلــدمات داخــل مكتــب األخالقيــات    طلبــات احلــصول علــ  

وشـجعت  . ألخالقيـات يف تعزيـز الرتاهـة      للوظيفة املتصلة با  وفود على الدور احلاسم     أكدت ال و
اسـتخدام مجيـع فـرص التـدريب        علـى   أولويـة قـصوى و    اإلدارة على اعتبار مـسألة األخالقيـات        

  .ملتعلقة باألخالقياتلتوعية املوظفني باملسائل اواملوارد املتاحة 
ــدرة       الوشــددت   - ٩٨ ــى ق ــؤثر عل ــبلغني عــن املخالفــات ألهنــا ت ــة امل ــة محاي ــى أمهي ــود عل وف

وأعربــت عــن اهتمامهــا مبعرفــة . التجــاوزاتاملــوظفني علــى اإلبــالغ عــن االحتيــال والتبديــد و 
ليـه  يف مـا حيـصلون ع      املنظمات للتأكد من أن املـوظفني يـشعرون بالثقـة            هااخلطوات اليت تتخذ  

  .لالنتقامما كانوا هدفا إذا من محاية 
علـى زيـادة    الوفـود    تالتأكيد على الـدور احلاسـم للتـدريب والتوعيـة، حثـ           سياق  يف  و  - ٩٩
اخليــارات باســتخدام خمتلــف وجهــا لوجــه والتــدريب ، مبــا يف ذلــك االتنــشطة يف تلــك اجملــاأل

   .الية من حيث التكاليفعن طريق اإلنترنت، وذلك لزيادة الفعالتكنولوجية، مثل التعلم 
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  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج    
ــامج اإلمنــائي حلــ علــى الأثنــت الوفــود  - ١٠٠ ــة نتيجــة  ربن ــائج إجيابي اســتعراض صوله علــى نت
يف جمـال  رتفاع معـدل االمتثـال   أعربت الوفود عن ارتياحها بشكل خاص ال و.  ألعماله األقران

اعتــربت الوفــود أن التقــدمي املتــأخر  ومــع ذلــك، .املعلومــات املاليــة خــالل العــامعــن الكــشف 
لعـدم حـسم املـسائل       ا عـن قلقهـ    تكمـا أعربـ   . إلقرارات الذمة املالية جمال حباجة إىل التحسني      

هناك عدد متبقٍٍٍٍٍ مـن احلـاالت    يزال  ه ال    إىل أن  ةمشرياملتعلقة بتضارب املصاحل يف الوقت احملدد،       
عـــن  الوفـــود احلـــصول علـــى معلومـــات  طلبـــتويف هـــذا الـــصدد، . ٢٠٠٩ عـــام مـــن دورة

 عـدم   التأو اسـتخدام العقوبـات يف حـا       حـاالت تـضارب املـصاحل       اإلجراءات املتخذة لتسوية    
  .االمتثال
معلومـات إىل اجمللـس       بالربنـامج اإلمنـائي    األخالقياتمث قدمت املديرة السابقة ملكتب       - ١٠١

ــوات    ــن اخلط ــذي ع ــائج  التنفي ــشأن حــاال  املتخــذة والنت ــة ب ــة   احملقق ــصاحل املتبقي ــضارب امل ت ت
وظفني مــع املــاالتــصاالت برفــع مــستوى تأكيــد التــزام املنظمــة أيــضا وأعــادت . املــذكورة آنفــا

   .بشأن جهود محاية املبلغني عن املخالفات
  

  للسكان املتحدة األمم صندوق
أشـارت  والتـابع لـصندوق الـسكان       على عمل مكتب األخالقيات     أثنت وفود عديدة     - ١٠٢
 علــى أمهيــة توشــدد. ثقافــة األخالقيــات يف املنظمــةإرســاء تعزيــز بزام إدارة الــصندوق التــإىل 

حالـة التـضارب    متابعـة   عمليـة    عن   ت واستفسر ،يف الوقت املناسب  الذمة املالية   تقدمي إقرارات   
اخلطـوات املتخـذة ملعاجلـة شـواغل املـوظفني          ت الوفود عـن     وتساءل. حتديدهايف املصاحل اليت مت     

  .امبشأن االنتق
 الوفـــود علـــى  التـــابع لـــصندوق الـــسكان مكتـــب األخالقيـــاتة مستـــشارتشـــكرو - ١٠٣

منــهم تقــدمي إقــرارات  يف املائــة مــن املــوظفني املطلــوب ٧٥وأشــارت إىل أن . تعليقاهتــا البنــاءة
يف غـضون أسـبوعني    ، وقدم العدد الباقي اإلقرارات      يف الوقت احملدد  قد فعلوا ذلك    الية  الذمة امل 

وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أن   .  بــذلك مكتــب األخالقيــات والنــهائي وأبلغــ مــن املوعــد ا 
أما بالنسبة حلالـة التـضارب يف املـصاحل، فقـد     . ملوعد النهائيللتقيد باالصندوق سيسعى جاهدا    

مكتـب  تـابع  : مـرض ي وقـد مت التوصـل بـشأهنا إىل حـل       تعلق بنشاط خارج  ت اأبلغت اجمللس أهن  
ــات  ــع  األخالقي ــسألة م ــاع  املوظــف امل ــضمان اتب ــات الل ــة عملي ــأمني الالزم ــرخيصاللت ــا . ت أم

دث خارج نطاق سياسة محاية املـبلغني       حينتقام، أوضحت أن االنتقام قد      المسألة ا خيص   ما يف
أي شــكل مــن أشــكال  عــدم حــدوث ضــمان إىل عــن املخالفــات، وبالتــايل ســتحتاج اإلدارة  

   .ضمن املنظمةاالنتقام 
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  شاريعامل خلدمات املتحدة األمم مكتب
 ات الذمـة إقـرار لتقـدمي  االمتثـال  الرتفـاع نـسبة    اعـن تقـديره   اإلعراب  وفود  الكررت   - ١٠٤

تـأخري   مـن املعلومـات بـشأن أي         امزيـد ت الوفـود    طلبـ ويف هذا الصدد،    . ٢٠١١املالية يف عام    
  .يف تقدمي إقرارات الذمة املالية قد حيدث يف املكتب

اخلاصــة الــيت يواجههــا املكتــب  تحــديات الب وأوضــح نائــب املــدير التنفيــذي للمكتــ  - ١٠٥
عدد كبري مـن    كون  رجع جزئيا إىل    ت واليت   دديف الوقت احمل  لتقدمي إقرارات الذمة املالية     بالنسبة  
حملة عامـة   أيضا  قدم  و. دائممكتب خدمات املشاريع على أساس      حلساب   ال يعملون    املتعاقدين

   .شكلة بنجاحعن اإلجراءات اليت اختذت بالفعل ملعاجلة هذه امل
 برنــامج يف األخالقيــات مكاتــبتقــارير : ٢٠١٢/١٩ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ - ١٠٦
 خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي املتحــدة األمــم

  .املشاريع
    

  للسكان املتحدة األمم بصندوق ملتعلقا اجلزء    
  

  السنوي وتقريره التنفيذي املديره أدىل ب الذي البيان - عشر حادي
 واإلجنـازات    الـسكان  على التقدم الذي أحرزه صندوق    يف بيانه   املدير التنفيذي،   ركّز   - ١٠٧

، والتحديات الـيت تواجـه املنظمـة، وكيـف        والبيئة السياسية العاملية  ،  ٢٠١١يف عام   اليت حققها   
جــدول و، ٢٠+ريــواميــة ملــؤمتر الوثيقــة اخلتبــني القــائم وشــدد علــى التــرابط . ت تعاجلهــاكانــ

 .وأهـداف املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة         ،  ٢٠١٥بعد عـام    اإلمنائي ما   ألمم املتحدة   اأعمال  
معاجلـة أوجـه   حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، مبـا يف ذلـك       املضي بعزم يف     على ضرورة    أكدو

الـشباب والنـساء،    عفا، أي   أكثر الناس ضـ   تلبية احتياجات   بما يتعلق    خاصة يف وعدم املساواة،   
برنــامج وتحــدة، ضــمان اتــساق عمــل األمــم املنــاقش املــدير التنفيــذي و. وال ســيما املراهقــات

الـذي جيـري كـل      املقبـل   االستعراض الـشامل    و ،وتوحيد األداء ،  وحدة العمل يف األمم املتحدة    
ركـز علـى    و. ةأربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـد                 

االسـتجابة  :  وهـي لعمليـات الـصندوق  بالنسبة امسة احلمهية األذات  من اجملاالت   جماالت أخرى   
سـتراتيجية  الطة ا اخل و ؛األنظمة والقواعد املالية، وامليزانية   وتقييم؛  ال و ؛أمن املوظفني واإلنسانية؛  

يرجـع  ي والـذ ، وتوقع عـدم وجـود حتفظـات علـى حـسابات الـصندوق             ؛نقحة وخطة العمل  امل
قمــة لنــدن املقبلــة لتنظــيم   و؛التنفيــذ الــوطينطريقــة يف حــدوث تغــري إجيــايب إىل حــد كــبري إىل 

سياسـة  املـساءلة، ذكـر أن الـصندوق ميـارس          بالتزامه  ويف سياق التأكيد على     .  واملوارد األسرة؛
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أعـرب  شـكر الوفـود علـى دعمهـا و        و. السلوك غـري األخالقـي    عدم التسامح على اإلطالق مع      
  .اجمللس التنفيذيلعه إىل مواصلة العمل الوثيق مع عن تط
وعلـى آخـر   املـدير التنفيـذي   املتعمق الذي أدىل به بيان  على ال أثىن العديد من الوفود     و - ١٠٨

النتـائج احملـددة يف التقريـر    ويف إشارة إىل . تنفيذ خطة العملاملعلومات اليت قدمها يف ما يتعلق ب  
عن تقـديرها   الوفود  أعربت   ،)Part.II و   Part.I/Add.1  و ،Part.I و DP/FPA/2012/6(السنوي  

ــارير،    تحــسن لل ــدمي التق ــذي طــرأ يف جمــال تق ــشة التحــديات يف   ال ــشفافية يف مناق وال ســيما ال
  . احلساباتتقييم وتنفيذ توصيات مراجعةالجماالت مثل 

الوضـوح  ذلـك   ، مبـا يف     على حتليل النتائج يف التقرير الـسنوي      الوفود   العديد من    وأثىن - ١٠٩
ــالغ عــن ا  ــداف ويف اإلب ــة   يف ؤشــرات املأله ــائج اإلمنائي ــار النت ــى   إط ــائم عل ــار اإلدارة الق وإط

تتوقـع مزيـدا مـن       ا بعـض الوفـود أهنـ      توذكـر . ، وحتليل الدروس املـستفادة والتحـديات      النتائج
كثـر  نتـائج مـع حتليـل أ      يف تقدمي تقارير أكثـر منهجيـة عـن ال         إطار النتائج املنقح    التحسني ضمن   

يف حـني  و. ثـار علـى الـصعيد القطـري      اآلنتـائج و  بالاألنـشطة والنـواتج     لطريقـة ارتبـاط     وضوحا  
وفـود أخـرى إىل تقـدمي        ت، دعـ  ققـة بعض الوفـود املزيـد مـن املعلومـات عـن النتـائج احمل             طلبت  

إذ أن ذلـك  ؤشـرات،  وصف أكثر تفصيال عن النتائج احملققـة يف التقـارير بـدل التركيـز علـى امل      
عـن  الوفـود   توأعربـ . عن األعمال املنجـزة علـى أرض الواقـع     أكثر  تفاصيل   إيراد   سيمكن من 

الـسكان   وحثـت صـندوق      ،لعـدد كـبري مـن املؤشـرات       بالنـسبة   يف البيانات   القلق لوجود نقص    
التــدابري املتخــذة والتقــدم احملــرز يف تعزيــز جــودة  إىل إلشــارة يف التقــارير الــسنوية املقبلــة علــى ا

شـراكة الـصندوق مـع الوكـاالت املتعـددة      أيـضا اإلبـالغ عـن    لب  وطُ. رهاالبيانات ومدى تواف  
وجـود  وأشـار أحـد الوفـود إىل أن    . األمـم املتحـدة للمـرأة   هيئة  األطراف األخرى، مبا يف ذلك      

بلدان املستفيدة من الربنـامج يف صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا، وال سـيما يف       للمتثيل متوازن  
  .أن يسهم بشكل إجيايب يف صياغة السياسات وتنفيذ الربامج، من شأنه  السكانصندوق
ديــدة اجلســتراتيجية الطــة ااخلعمليــة وضــع تكــون أن وأعربــت الوفــود عــن أملــها يف  - ١١٠

اخلطـة  ه جيـب أن تظهـر   كـر أنـ  وذُ. سـتعراض منتـصف املـدة   عملية ا مثلها مثل   شاملة وتشاورية   
يف حتقيق النتـائج وقياسـها   اليت يتبعها الصندوق على الطريقة تركيزا أكرب ستراتيجية اجلديدة  الا
ويف . ختـصيص املـوارد    واجميـة أ  يارات الرب اخل سواء من خالل     “أعلى جودة بأقل مثن   ”ضمان  و

ق وعلّـ . اجليـدة التكـاليف واإلدارة املاليـة   مـن حيـث   فعاليـة  الالصدد، جرى التأكيـد علـى     ذلك  
  .موارد الصندوق للربامج القطريةأحد الوفود على ضرورة إعادة النظر يف نظام ختصيص 

والحظـت   لـسابق يف األسـبوع ا  الذي عقـد  ٢٠+ ريو مؤمتر إىل عدة وفود   وأشارت   - ١١١
.  مبا يف ذلك تنظيم األسـرة      ،لصحة اجلنسية واإلجنابية  إىل ا يف الوثيقة اخلتامية    اإلشارات الواردة   
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شـددت  و. منائية لأللفية األهداف اإل  من   ٥اهلدف   على تكثيف اجلهود الدولية لتحقيق       توحث
تلبيـة احتياجـات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للنـساء       على الدور الرئيسي لـصندوق الـسكان يف         

. قــائم علــى حقــوق اإلنــسان ال هنــج الــصندوق ؛ وعلــى أمهيــةوالرجــال، مبــا يف ذلــك الــشباب 
نــب التأكيــد علــى أمهيــة إشــراك الرجــال والفتيــان يف مجيــع جوازيــادة جع الــصندوق علــى وُشــ

عمـل بـشكل    يلـصندوق أن    ل ه ينبغـي  أنـ إىل   بعـض الوفـود      توأشـار .  اإلجنابية الصحة واحلقوق 
 لـضمان إدراج قـضايا الـسكان        املنظمات النسائية والـشبابية   وثيق مع املنظمات غري احلكومية و     

  .يف األهداف اإلمنائية اجلديدة
 الـيت توصـلت إليهـا       النتيجـة اإلجيابيـة   سامهة الـصندوق يف     مبـ ورحب عـدد مـن الوفـود         - ١١٢

ــة  ــسكان والتنمي ــة ال ــود أن  و. جلن ــصندوق يقــدم طلــب أحــد الوف ــة  ال مــؤمتر إحاطــة عــن عملي
. ةيف دورة اجمللــس التنفيــذي القادمــ ٢٠١٤ فتــرة مــا بعــد اســتعراض عــام  يفالــسكان والتنميــة

 كـل أربـع سـنوات     الـذي جيـري     للسياسات  القادم  الستعراض الشامل   أن ا وأكدت وفود عديدة    
 فرصا هامة لتعزيز التركيز علـى النتـائج والتعـاون الفعـال بـني الوكـاالت علـى املـستوى                 تيحسي

التحــديات علــى الــدول األعــضاء علــى إطــالع جع الــصندوق يف هــذا الــصدد، ُشــو. القطــري
  .والدروس املستفادة والعقبات اليت واجهها

. امج القطريــةلتركيــز علــى عمليــة وضــع الــرب لتعزيــز اعربــت الوفــود عــن تقــديرها  وأ - ١١٣
إصالح األمم املتحدة واالتساق علـى نطـاق املنظومـة،    بتزام الصندوق لالأُعرب عن االرتياح   و

وأكدت وفـود عديـدة علـى أمهيـة         . املمارسات املتبعة يف إدارة شؤون العمل     مبا يف ذلك مواءمة     
إىل ندوق  ودعـت الـص   . النتـائج حتقيـق   التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، وخاصة يف         

وشـجع أحـد الوفـود الـصندوق علـى         . لتعاون بـني بلـدان اجلنـوب      يف جمال ا  زيادة الدعم املقدم    
اإلبـالغ  إىل أعرب عـن تطلعـه    بني الربامج االقتصادية واالجتماعية، و    بناء أوجه التآزر    مواصلة  

 يف  الـصندوق الذي اضطلع بـه     عمل  المن الوفود على    وأثىن عدد   . القادمةعن ذلك يف التقارير     
 مكتـب /الـسكان صـندوق   /لربنامج اإلمنائي لتنسيق الزيارة امليدانية املشتركة للمجالس التنفيذية       

 وبرنــامج األغذيــة العــاملي إىل ،األمــم املتحــدة للمــرأةوهيئــة ، واليونيــسيف، خــدمات املــشاريع
ــا و ــة جهــود أُثــين علــى و. جيبــويتإثيوبي ة اجليــل الثــاين مــن اســتراتيجي لتنفيــذ الــصندوق اجلاري

لـصعيدين   واإلداريـة علـى ا     فنيـة زيـادة القـدرات ال    علـى   جع الصندوق   وُش ،االستجابة اإلنسانية 
العمـل بفعاليـة مـع    مـن أجـل   دون اإلقليمي والقطري لتحـسني التأهـب واالسـتجابة، وكـذلك         

  .الشركاء يف األزمات واحلاالت اإلنسانية
علــى وحتــديات كــثرية، تواجــه إىل أن البلــدان يف أفريقيــا أشــارت الــدول األفريقيــة  و - ١١٤

أهـداف مـؤمتر الـسكان     وشددت على أن     . بعيد املنال  ٥ال يزال حتقيق اهلدف     وجه اخلصوص   
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 عـدم أوجـه   ال بـد مـن معاجلـة        ، إذا ما أريـد هلـا أن تتحقـق، فـ           والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية   
 وخاصـة   ،عمـل لتعليم وال زيادة فرص ا  ال بد من    املساواة االجتماعية واالقتصادية، وبصفة خاصة      

  . املزيد من االلتزاماجملتمع اإلمنائي الدويلشددت على ضرورة إبداء و. لشبابيف صفوف ا
ــادة نظــرا لل،  إىل أن الــصندوق الــدول اآلســيويةتوأشــار - ١١٥ عــدد ســكان العــامل،  يف زي

نية املهمـشة   واليته، ال سيما يف تلبية احتياجـات الفئـات الـسكا          تنفيذ  يف  املضي قدما   إىل  حيتاج  
 توذكـر . تركـز علـى املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة        اليت  ربامج  التعزيز  يف  و؛  والضعيفة

لربناجميــة يف املــستقبل عناصــر اجــزءا مــن الالعمالــة وخلــق فــرص العمــل  ينبغــي أن تــشكل  هأنــ
وثيقــة القــدمت وقــد . هــذين اجملــالنيمــع الــشركاء اآلخــرين يف يتعــاون وينبغــي للــصندوق أن 

  .التوجيهات يف ذلك الصدد ٢٠ +ريو تامية ملؤمتر اخل
 يعمل بنشاط أكرب للسعي إىل حتقيـق أعلـى جـودة بأقـل مثـن              الصندوق أن   وطُلب من    - ١١٦

وإذ الحـظ أحـد الوفـود       . الـسلع ألمـن   أفـضل األسـعار     ضمان  ، مبا يف ذلك     جمال املشتريات يف  
ن اإلجـراءات املتخـذة     عـ سأل  قر،  أن اخلطوات جارية لتعزيز مهارات موظفي املشتريات يف امل        

  . يف جمال املشترياتلتحسني قدرة املوظفني يف امليدان
لـصندوق  يف ا التقييم  ويف حني الحظت بعض الوفود التحسني الذي طرأ على وظيفة            - ١١٧

  تلــكجــودةمــدى  عــن القلــق إزاء تالــربامج القطريــة، أعربــعمليــات تقيــيم زيــادة يف عــدد الو
الـصندوق،  املتبعـة يف    استعراض سياسة التقيـيم     االنتهاء من    إىل   ا تطلعه  عن توأعرب. عملياتال
اســتعدادها دمات الرقابــة الداخليــة، وأشــارت إىل األمــم املتحــدة خلــالــيت يــضطلع هبــا مكتــب و

. االسـتعراض  النامجة عن توصيات  التنفيذ  من خالهلا   للعمل مع الصندوق بشأن السبل اليت ميكن        
الرقابـة  وظـائف    وحتـسني    ؛التقيـيم يف الـصندوق    وظيفـة    تعزيـز    وشجعت الصندوق على مواصـلة    

تقيـيم مـستقل    مكتب   وجودمت التأكيد على أن     و. التحقيقمراجعة احلسابات و  ووإدارة املخاطر   
  .مجيع أصحاب املصلحة يف عمل الصندوقالكتساب ثقة هو أمر حاسم  ومعزز
مــا يتعلــق  فية الكاملــة يف القتــراح حتقيــق الــشفا اوأعربــت وفــود عديــدة عــن تأييــده   - ١١٨

علـى انـضمامه     الوفـود الـصندوق      تهنـأ و.  للحـسابات  بالكشف عن تقارير املراجعة الداخليـة     
  .املبادرة الدولية لشفافية املعونةإىل 
تيح  والحظــت أهنــا ســتتنظــيم األســرةل بعــض الوفــود إىل قمــة لنــدن املقبلــة  توأشــار - ١١٩

. يف جمـال تنظـيم األسـرة      الـيت مل تلـب بعـد        تياجـات   االحلتلبيـة   فرصة الختاذ إجراءات عاجلـة      ال
 مـن أجـل حتـسني     اجملتمع املـدين    وبني القطاعني العام واخلاص     مبتكرة  شراكات  ستوجد  القمة  ف

الـيت يبـديها    لقيـادة   وأعربـت عـن اسـتمرار األمهيـة احلامسـة ل          . الرجـال واملـراهقني   النـساء و  حياة  
املـديرة التنفيذيـة   عـن تقـديرها اللتـزام    الوفـود  وأعربـت  . يف بنـاء الـدعم ملـؤمتر القمـة       الصندوق  



E/2012/35
 

13-33362 68 
 

ــصندوق  ــصندوق  بلل ــز عمــل ال ــا يف ذلــك مــن خــالل جهــود    يف جمــال تعزي تنظــيم األســرة، مب
  .وهو برنامج رئيسي من برامج الصندوق لصحة اإلجنابيةألمن سلع اربنامج العاملي ال

بنـاءة  الجيابيـة و  اإليقـات   تعلعلى ال جمللس التنفيذي على دعمه و    اشكر املدير التنفيذي    و - ١٢٠
بــشأن عمــل الــصندوق، مبــا يف ذلــك الــدور القيــادي للــصندوق يف تعزيــز الــصحة  الــيت أبــداها 

عـن  اإلبـالغ   وضـوح   الحظات اجمللس بـشأن     ملوأعرب عن تقديره     .اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية  
ــر وأشــار إىل أن ا. إدراج التحــديات والــدروس املــستفادة بــشأن ألهــداف واملؤشــرات وا لتقري

ومـن خـالل    .حقق مزيـدا مـن التحـسن      ، سـي  ةأطـر النتـائج املنقحـ     باالستناد إىل   السنوي املقبل،   
علـى  الكبري النـاجم عـن املـوارد مـن خـارج امليزانيـة              ألثر  احتدث عن   تقدمي أمثلة قطرية حمددة،     

 واحلاجــة إىل “أعلـى جـودة بأقـل مثـن    ”بـرزت حتقيـق    وأشـار إىل أن البيانـات أ  ،تنظـيم األسـرة  
وذكـر أن حتـسني صـحة األمهـات     . الشديدة اليت مل تلب بعد زيادة التمويل لتلبية االحتياجات     

اجـة إىل اسـتثمارات طويلـة       واعـتالهلن أثنـاء فتـرة النفـاس حب        وفيات األمهات   معدالت  وخفض  
تعزيز النظم وبناء القدرات، مبا يف ذلك تعزيز النظم الصحية وبنـاء كـادر مـن العـاملني         لاألجل  
علـى مـستوى    القائمـة   وسـلط الـضوء علـى الثغـرات         . مهـارات القبالـة   املتوفرة لديهم     الصحيني

 يف احلصول علـى     اتالنساء واملراهق على العقبات اليت تواجهها      و تنفيذالسياسات والتمويل وال  
 الوليــديف احلــاالت الطارئــة ورعايــة بلــدان عديــدة ال تتــوفر خــدمات التوليــد  فــي ف. اخلــدمات

القطـري  تركيـز   وحتدث بالتفـصيل عـن الزيـادة الكـبرية يف مـستوى ال            . ة رديئة أهنا ذات نوعي   أو
 وإعـادة    إطار النتائج اإلمنائية املـنقح؛     لصندوق، مبا يف ذلك إعادة تنظيم الربامج القطرية لتعكس        ل

تني رئيــسية، مبــا يف ذلــك إنــشاء جممــوع باعتبــاره أولويــة  هلــذا اجملــالالــدعم املتكامــل بااللتــزام 
  ). املراهقني والشبابعن الصحة اإلجنابية للمرأة، ونع(بني الشعب تني مشترك مواضيعيتني

متفائـل  فهـو  لـصندوق  الكـبرية الـيت بـذهلا ا     جهـود   للنظـرا   وأضاف املدير التنفيذي أنـه       - ١٢١
عمليــات مــا يتعلــق جبــودة  يفو. ٢٠١١-٢٠١٠ للفتــرة بعــدم تقــدمي حتفظــات علــى حــساباته 

ــيم ــودة ى ا، وافـــق علـــى أن مـــستو التقيـ ــيل عـــن  . املطلـــوبباملـــستوى لـــيس جلـ ــدم تفاصـ وقـ
أطـر  تنفيذها لتحسني جودة التقيـيم، مبـا يف ذلـك تعزيـز النتـائج و              اجلاري  شاملة  الستراتيجية  الا

وأعـرب عـن    .  وتـدريب املـوظفني     وتعزيز القائم منها؛   مبادئ توجيهية وضع   و ؛الرصد والتقييم 
ــع  ــائج اســتعراض   تطل ــصندوق إىل نت ــيم  ال ــا  سياســة التقي ــيت جيريه ــة   ال ــب خــدمات الرقاب مكت

االســتعراض الــشامل   جبملــة أمــور منــها   وأكــد املــدير التنفيــذي التــزام الــصندوق    . الداخليــة
 ،توحيــد األداءواالتــساق علــى نطــاق املنظومــة، و ،كــل أربــع ســنواتالــذي جيــري للــسياسات 

 انيةاإلنـــساالســـتجابة أعـــرب عـــن تقـــديره للتعليقـــات خبـــصوص و. وإصـــالح األمـــم املتحـــدة
. االستجابة اإلنسانية من أجل تقدمي األفـضل      تعميم منظور   من الضروري   قال إن   ، و للصندوق

الـصندوق  الـيت وضـعها     التـدابري   وحـدد   . حاجـة إىل مـوارد إضـافية      فهنـاك   وعالوة على ذلـك،     
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اختــاذ ، مبــا يف ذلــك أعلــى جــودة بأقــل مثــن نتــائج، وضــمان وحتقيــق أفــضل ال ،كفــاءةاللتعزيــز 
واصـلة  مبلمجلـس التنفيـذي التزامـه       لأكـد   و. يف جمـال املـشتريات    اء قدرات املـوظفني     تدابري لبن ال

يتطلـع إىل العمـل عـن       وقـال إنـه     وشكر اجمللس على دعمه وتشجيعه      . تعزيز املساءلة والشفافية  
   .تكاملةامليزانية املديدة واجلستراتيجية الطة ااخلكثب مع اجمللس يف تطوير 

التقـدم  : ٢٠١١تقرير املـدير التنفيـذي لعـام        : ٢٠١٢/١٤ املقرر يالتنفيذ اجمللس واختذ - ١٢٢
   .٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة للسكان املتحدة األمم صندوقاحملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية ل

    
  للسكان املتحدة األمم صندوق بتمويل االلتزامات - عشر ثاين

 املـسامهات املقدمـة مـن    تقريـر عـن  الاخلارجيـة  مـدير شـعبة اإلعـالم والعالقـات         عرض - ١٢٣
 ٢٠١٢ لعـام املتوقعـة  الدول األعضاء وغريها إىل صندوق األمـم املتحـدة للـسكان واإليـرادات       

تقـديرات اإليـرادات    املتـوفرة عـن     علومـات   آخر امل م  قد و ،)DP/FPA/2012/7( والسنوات املقبلة 
  .موارد التمويل املشتركاملتوقعة من املوارد العادية ومن 

أنـه علـى الـرغم      عن تقديرها للتقرير الواضـح والـشامل وذكـرت          وفود  دة  وأعربت ع  - ١٢٤
 هالــصندوق يف زيــادة إيراداتــجنــح  ة العامليــةاالقتــصاديمــن التحــديات الــيت تنطــوي عليهــا البيئــة 

ولكنــها ، إجنازاتــه املذهلــةوأثنــت علــى الــصندوق علــى . ٢٠١١ يف املائــة يف عــام ٧,٦بنــسبة 
املــدير وشــاركت . املــوارد العاديــةيف زيــادة يف املــسامهات  أشــارت إىل أهنــا كانــت تــود رؤيــة 

املـسامهات  يف  خنفـاض   الالتمويـل املـشترك وا    يف  زيـادة   االجتاه السائد حنـو ال    بشأن  قلقه  التنفيذي  
ــة ل ــشطة       . لمــوارد العادي ــه أن ــوم علي ــذي تق ــة هــي األســاس ال ــوارد العادي ــى أن امل وأكــدت عل

أعطـت األولويـة    وأفـادت أهنـا قـد       .  االسـتراتيجية  اخلطـة تنفيذ  الصندوق وقدرة الصندوق على     
املاحنني اآلخرين على النظـر يف      وشجعت  لصندوق،  املسامهات اليت قدمتها ل   للموارد العادية يف    

  . أو إعطاء األولوية هلذه املسامهاتزيادة املسامهات يف املوارد العادية
. املوارد العاديـة بـ للتمويـل   قوياء  من املناصرين األ  شكر املدير التنفيذي الوفود لكوهنا      و - ١٢٥

شجع مجيع اجلهات املاحنة التقليدية والناشئة على مساعدة الصندوق يف تنفيذ جدول أعمـال              و
العمـل علـى تغـيري      الـدول األعـضاء يف      رك  وأكـد أن الـصندوق سيـش      . الذي يـضطلع بـه    التنمية  

 التعــاون بــني بلــدان وشــدد علــى أمهيــة. حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةاألوضــاع مــن أجــل 
  .املوارديف حشد اجلنوب، مبا يف ذلك 

تقريـر عـن املـسامهات املقدمـة مـن الـدول            : ٢٠١٢/١٥ اجمللس التنفيذي املقرر     ختذاو - ١٢٦
 ٢٠١١األعـــضاء وغريهـــا إىل صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان وتوقعـــات اإليـــرادات لعـــام 

 .والسنوات املقبلة
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  هبا املتصلة ملسائلوا القطرية الربامج - عشر ثالث
عـن مـشاريع     عامـة  حملـة  للـسكان  املتحـدة  األمـم  لصندوق التنفيذي املدير نائبة وفرت - ١٢٧

: الستعراضـها  التنفيـذي  اجمللـس  إىلاملقدمـة   امـشروع  ١٢وثائق الربامج القطريـة البـالغ عـددها       
دن وجيبـويت؛   األر: - سرياليون، وغينيـا بيـساو، وليـسوتو؛ وعـن الـدول العربيـة               - أفريقيا عن

ئ، واهلنــد، البلــدان واألقــاليم اجلزريــة يف احملــيط اهلــاد ســري النكــا، و-وعــن آســيا واحملــيط اهلــادئ 
ــا وعــنونيبــال؛  ــة مولــدوفا؛ وعــن  - الوســطى وآســيا الــشرقية أوروب ــة أمريكــا مجهوري  الالتيني
:  مـن   لكـل  الـربامج  متديـدات وعرضـت أيـضا     .  بوليفيا وكوسـتاريكا   - الكارييب البحر ومنطقة

ــا    ــدا وغيني ــا؛    -توغــو وجــزر القمــر وروان ــا مــن منطقــة أفريقي ــا ونيجريي  بيــساو ومــايل وناميبي
وتونس واجلمهورية العربية السورية من منطقة الدول العربية؛ وبوتان من منطقة آسـيا واحملـيط              

. الكــارييب البحــر ومنطقــة الالتينيــة أمريكــااهلــادئ؛ وكوبــا وكولومبيــا واملكــسيك مــن منطقــة 
 والـدول  ألفريقيـا؛  للـسكان  املتحـدة  األمـم  لـصندوق  اإلقليميـون حتـدث املـديرون      ذلـك،  عدوب

 ومنطقـة  الالتينيـة  وأمريكـا  الوسـطى؛  وآسـيا  الـشرقية  وأوروبـا  اهلـادئ؛  واحملـيط  سياآو العربية؛
  .عنها املسؤول ملنطقةعن ا كل الربامج، عنبالتفصيل  الكارييب البحر
 الوثيـق  بالتـشاور  القطريـة  الـربامج  وثـائق  مـشاريع  لوضـع  يرالتقد عن الوفود وأعربت - ١٢٨
 طــطاخل مــع متــسقةأثنــت علــى جعلــها و جمالــه، يف كــل ،الــشركاء اإلمنــائينيو احلكومــات مــع
الـدور  أثنـت علـى     وعالوة على ذلك،    . تقدمي الدعم لتوحيد األداء   ، وعلى   وطنيةال ولوياتاألو

الـصحة اإلجنابيـة، مبـا فيهـا تنظـيم      ان يف جمـال  االستجابة ألولويـات البلـد  الرئيسي للصندوق يف  
 وتركيـز االهتمـام     ؛احتياجات املراهقني والـشباب، والفئـات الـسكانية احملرومـة         تلبية   و ؛األسرة

إىل مـشاطرة  ودعي الـصندوق  . على نوع اجلنس منع العنف القائم    على املساواة بني اجلنسني و    
الـذي قدمـه    للـدعم  اوفـود عـن تقـديره   عدة  وأعربت  .  ونشرها قصص جناح الربنامج  اآلخرين  

  .مع الصندوقالشراكة الطويلة األمد لبلداهنا  إىل توأشارالصندوق 
، مبا يف ذلـك اقتراحـات   حمددةثائق برامج قطرية مشاريع و بعض الوفود على  توعلق - ١٢٩

شركاء الـ  وزيـادة التعـاون مـع        النفاسـية؛ وفيـات   العدل  خفض أكرب مل  :  ما يلي  بشأن احلاجة إىل  
معاجلـة  يف جمـال    ، مبـا يف ذلـك الـذين يعملـون           م من الشركاء اإلمنـائيني    وغريهاإلمنائيني الثنائيني   
النـسبة   وزيـادة    ؛لدراسات االستقـصائية الـصحية الدميغرافيـة      ل وزيادة الدعم    ؛احلاالت اإلنسانية 
لبـشرية  فـريوس نقـص املناعـة ا      طلعني اطالعا شـامال علـى       املن والشابات   للشبااملئوية املستهدفة   

 وتعزيـز التركيـز     ؛وسـائل منـع احلمـل     املواجهة يف مـا يتعلـق بـأمن         تحديات  ومعاجلة ال واإليدز؛  
  .على التخفيف من حدة املخاطر
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الـيت بـدأ   داخليـة  الراجعـة  املوعمليـة  للـربامج  عض الوفود على النـهج املتـدرج     وأثنت ب  - ١٣٠
ددة احملـ نـواتج   المـن   قليـل   عـدد   لتركيـز علـى     ل ا عـن تأييـده    توأعربـ . الربامجتطبيقها يف بعض    

صحة األم والطفـل واالحتياجـات   القائمـة يف مـا يتعلـق بـ       كـبرية   التحديات  الت االنتباه إىل    تولف
وأيــدت الوفــود . يف جمـال تنظــيم األســرة يف بعــض البلـدان واألقــاليم  الكـثرية الــيت مل تلــب بعــد  
يت يبـذهلا لتحـسني سـالمة    الصندوق للتـدريب، فـضال عـن اجلهـود الـ        أيضا األولوية اليت منحها     

التركيز على التعاون بني بلدان اجلنوب، مبـا يف ذلـك           ب تورحب. البيانات وبناء القدرات احمللية   
لزيـارة  لفعـال   ال هالـصندوق لتنـسيق   علـى   الوفـود   بعـض   أثنـت   و. الشراكات مع القطاع اخلـاص    

 خــدمات مكتــب/ الــسكانصــندوق/ربنــامج اإلمنــائيلامليدانيــة املــشتركة للمجــالس التنفيذيــة ل 
 ٢٠١٢يف عـام    وبرنـامج األغذيـة العـاملي       ،  لمـرأة وهيئة األمم املتحدة ل   ، واليونيسيف،   املشاريع

  .جيبويتأثيوبيا وإىل 
. أعــضاء اجمللــس التنفيــذي علــى دعمهــم ) لربنــامجل( املــدير التنفيــذي ة نائبــتشــكرو - ١٣١

الربنـاجمي،   التركيـز ل تعزيز   واص سي ،عملهل هتنفيذإطار   يف   ،وأكدت ألعضاء اجمللس أن الصندوق    
اإلقليميـون   نديرواملـ وشـكر   . ستهدفةالنـواتج املـ   واضـحة و  الولويـات   األمبا يف ذلك التأكيد على      

وفقـا للمقـرر     أنـه،  للمجلـس التنفيـذي      وا وأكـد  هـا، لوفود على تعليقاهتا البنـاءة ودعم     الصندوق  ل
قطريـة إىل البلـدان املعنيـة       التعليقات على مشاريع وثائق الربامج ال     سيجري تقدمي   ،  ٢٠٠٦/٣٦

  .النهائيةصيغتها لتأخذها يف حسباهنا عند وضع مشاريع وثائق الربامج القطرية يف 
ــرَّ - ١٣٢ ــة التمديـــدات التنفيـــذي اجمللـــس وأقـ ــة   الربناجميـ ــر واجلمهوريـ ــزر القمـ لتـــونس وجـ
توغـو وروانـدا     لبوتـان و   الربناجميـة  بالتمديدات علما وأحاطالسورية كولومبيا وناميبيا؛     العربية
 علمـا  اجمللـس  أحـاط  ذلـك،  إىل وباإلضـافة .  بيساو وكوبا ومايل واملكسيك ونيجرييـا      -وغينيا  

ـــ   البلــدان واألقــاليم  األردن، و:عليهــا والتعليقــات التاليــة ١٢مبــشاريع وثــائق الــربامج القطريــة ال
كـا، وسـرياليون،    بوليفيـا، ومجهوريـة مولـدوفا، وجيبـويت، وسـري الن          ، و ئاجلزرية يف احمليط اهلاد   

  .وسوف يقدم برنامج السكان التعليقات إىل كل من تلك البلدان. وليسوتو، ونيبال، واهلند
طلـب روانـدا أن تعـرض مـشروع وثيقـة           : ٢٠١٢/١٧ املقـرر  التنفيـذي  اجمللس واختذ - ١٣٣

صـندوق األمـم    /برنامج قطري مـشترك علـى اجملـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 
مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   /ملتحــدة للــسكانا

  .وبرنامج األغذية العاملي



E/2012/35
 

13-33362 72 
 

  أخرى مسائل - عشر رابع
  شاورات غري رمسيةم    

  :التاليةملشاورات غري الرمسية ا جرت - ١٣٤
مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن الــدروس املــستفادة مــن التقــارير الــسنوية ذات      )أ(  
خارطــة بــشأن ، ووإطــار النتــائجربنــامج اإلمنــائي للتــصميم اخلطــة اإلســتراتيجية املقبلــة بالــصلة 

  ؛٢٠١١/١٤ اجمللس التنفيذي مقررطريق لتنفيذ ال
بــشأن اســتعراض منتــصف ملكتــب خــدمات املــشاريع مــشاورات غــري رمسيــة   )ب(  

  ؛٢٠١٣-٢٠١٠  للفترةاملدة للخطة االستراتيجية
ربنـامج األمـم املتحـدة      الـسنوي ل  تقريـر   بـشأن ال  ة مشتركة   مشاورات غري رمسي    )ج(  

التقرير الذي يقّدمه صندوق األمـم املتحـدة للـسكان كـل سـنتني عـن          عن  واإلمنائي عن التقييم    
  .التقييم
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  اجلزء الثالث    
  ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام     

  
  املعقودة يف مقر األمم املتحدة بنيويورك    

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٤يف الفترة من 
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  املسائل التنظيمية  -أوال   
وقـدم أمـني   .  ورحـب جبميـع الوفـود     ٢٠١٢افتتح الرئيس الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام             - ١

اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب  
ملوظــف املــسؤول عــن فــرع اجمللــس التنفيــذي والعالقــات  األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع وا 

اخلارجية يف صندوق األمم املتحدة للسكان نظـرة عامـة علـى بنـود جـدول األعمـال يف اجلـزء                     
املتعلق بكل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمـم               

مد جملس اإلدارة جـدول أعمـال وخطـة عمـل           واعت. املتحدة خلدمات املشاريع واجلزء املشترك    
وقال أحد الوفود إنه يتعني، خلفض التكاليف وزيادة الفعالية، تـصميم جـدول أعمـال           . الدورة

اجمللــس بطريقــة جتعــل املــشاورات غــري الرمسيــة املتعلقــة بوكــاالت معينــة جتــري يف إطــار اجلــزء   
  .املتعلق بكل وكالة

ارت فيــه إىل بيــان ســبق صــدوره يف الــدورة وأصــدرت عــدة وفــود بيانــا مــشتركا أشــ   - ٢
 بشأن سري عمل اجملالس التنفيذيـة، ووجهـت االنتبـاه إىل احتمـال إمكـان                ٢٠١٢السنوية لعام   

حتقيـــق فعاليـــة التكـــاليف بعـــدة طرائـــق، منـــها حتـــسني التخطـــيط واإلدارة وعقـــد اجللـــسات،  
ــا ــسات وإدارة ال     يف مب ــاالن للجل ــة الفع ــزمين واجلدول ــابع ال ــك التت ــائقذل ــد  . وث وشــجعت الوف

الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتـب خـدمات املـشاريع علـى اسـتعراض جتربـة اجمللـس                  
ــة    ــورق ”يف ) اليونيــسيف(التنفيــذي ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفول  “االقتــصاد يف اســتخدام ال

  .ارة بالبيئةوالتعلم منها، من أجل تقليل التكاليف املتعلقة بالوثائق وتعزيز املمارسات غري الض
؛ )DP/2012/15 (٢٠١٢واعتمـــد اجمللـــس التنفيـــذي تقريـــر الـــدورة الـــسنوية لعـــام         - ٣

؛ واعتمـد خطـة العمـل       )مع التعـديالت   (٢٠١٣واستعراض مشروع خطة العمل السنوية لعام       
 املقـررات الـيت اختـذها       DP/2013/2وترد يف الوثيقـة     . ٢٠١٣األولية للدورة العادية األوىل لعام      

  .٢٠١٢التنفيذي يف عام اجمللس 
    

  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
   والشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارةالبيان الذي أدلت به مديرة الربنامج  -ثانيا   

متاحـة علـى    (قدمت مديرة الربنـامج، يف مالحظاهتـا االسـتهاللية إىل اجمللـس التنفيـذي                 - ٤
ــشبكي للمجلـــ  ــع الـ ــذياملوقـ ــام    )س التنفيـ ــة لعـ ــة املاليـ ــسنوي للحالـ ــتعراض الـ  ٢٠١١، االسـ

)DP/2012/17 و  Corr.1 وعرضت معلومات مفصلة تتعلق باالستعراض السنوي للحالة        )2  و ،
 DP/2012/17ملـــــــــصطلحات املـــــــــستخدمة يف اوتفـــــــــسري ) DP/2012/17/Add.1(املاليـــــــــة 

  .DP/2012/17/Add.1 و
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 التنمية الدوليـة، فركـزت يف تعليقاهتـا علـى نتيجـة             وأشارت إىل التحديات املتطورة يف      - ٥
، الـــذي عقـــد يف ريـــو دي جـــانريو يف )٢٠+ريـــو (مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة املـــستدامة 

، وعمليـة االسـتعراض     ٢٠١٥، والعمل املتعلق خبطة التنمية ملـا بعـد عـام            ٢٠١٢يونيه  /حزيران
لتنفيذيــة مــن أجــل التنميــة الــيت الــشامل للــسياسات الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لألنــشطة ا

وتعرضـت أيــضا للخطــة االســتراتيجية وامليزانيــة املتكاملــة  . تـضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة 
  .وترتيبات الربجمة القادمة للربنامج اإلمنائي، وكذلك الشفافية واملساءلة وحالة التمويل

 بالبــث الــشبكي احلــي وقالــت إنــه يــسعدها إبــالغ الوفــود أن الربنــامج اإلمنــائي يقــوم    - ٦
الجتماع اجمللس التنفيذي، وأنه ينفذ أول ماراثون عـاملي لـه علـى موقـع تـويتر مبـشاركة أكثـر                     

  . من املكاتب القطرية واملراكز اإلقليمية٢٤من 
، أشـارت إىل أن مـؤمتر القمـة تلقـى استعراضـات خمتلطـة مـن                 ٢٠+ وفيما يتعلق بريو      - ٧

ــدين، ومــع ذ   ــع     احلكومــات واجملتمــع امل ــة كانــت شــاملة وغطــت مجي ــة اخلتامي ــإن الوثيق لــك ف
ــة املــستدامة   مــا ــالكثري مــن   . يتــصل باملوضــوع مــن مــسائل التنمي ورغــم أن الوثيقــة مل حتفــل ب

القــرارات الوطيــدة، فــإن فحواهــا يتفــق متامــا مــع النــهج الثالثــي الفائــدة املتبــع إزاء الــسياسات  
  .وره الناس يؤيده الربنامج اإلمنائي بقوةاإلمنائية، وهو هنج يرتكز على مفهوم للتنمية حم

مبادرة الطاقـة املـستدامة     ) أ: ( يف اجملاالت التالية   ٢٠+ وشددت على أمهية تناول ريو        - ٨
ــع؛  ــى اجلــوع؛     ) ب(للجمي ــضاء عل ــق الق ــع الطمــوح إىل حتقي ــي   ) ج(التطل ــاتج احملل جتــاوز الن

ــسياسات     ــصري ال ــدم يف تب ــهج  ) د(؛ اإلمجــايل باســتخدام قياســات أوســع للتق ــوى بالن ــزام أق الت
اإللغاء التـدرجيي ملعونـات الوقـود األحفـوري وتـشجيع اسـتخدام الوقـود               ) هـ(الثالثية الفائدة؛   

تــصميم خطــة ) ز(؛ ٢٠+ االســتفادة مــن مــستوى االلتزامــات الطوعيــة يف ريــو ) و(النظيـف؛  
  .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

الربنـامج اإلمنـائي بـصورة خاصـة علـى          ، ركـز    ٢٠١٥وفيما يتعلق خبطـة مـا بعـد عـام             - ٩
دوره كمشارك يف الرئاسة إلدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قائدا لفرقـة              

وقــد قبلــت املنظمــة أيــضا وســتؤدي دورا هامــا يف . ٢٠١٥عمــل األمــم املتحــدة ملــا بعــد عــام 
ذين يعملون ضمن مجيـع األطـراف       التنظيم والتعاون عامليا ومن خالل نظام املنسقني املقيمني ال        

  .٢٠١٥املؤثرة يف عملية ما بعد عام 
وأشارت إىل أن املفاوضات بـشأن االسـتعراض الـشامل للـسياسات الـذي جيـري كـل             - ١٠

، وســتحدد االجتاهــات ملنظومــة األمــم  ٢٠+أربــع ســنوات ستــستفيد مــن متابعــة مــا بعــد ريــو  
وبـالنظر إىل التحـديات اإلمنائيـة      . ٢٠١٥ بعد عام    املتحدة يف املناقشات املتعلقة خبطة التنمية ملا      

العامليــة، شــددت علــى أن االســتعراض الــشامل جيــب أن يعطــي األمــم املتحــدة الواليــة الالزمــة 
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. لالضطالع بدورها، مبا يف ذلك دورها يف وضع املعايري، والسلطة التنظيمية، والطـابع العـاملي              
 السيطرة الوطنية، مستفيدا من جتربـة توحيـد   وهذا االستعراض الشامل يساعد عادة على تعزيز 

ــدرات        ــاء القـ ــه يف بنـ ــوب، وأمهيتـ ــني دول اجلنـ ــاون بـ ــى دور التعـ ــد علـ ــى التأكيـ األداء، وعلـ
وميكن للدول األعضاء تعزيز االستعراض الـشامل بتوسـيع نطـاق           . واإلدماجية وتنوع الشركاء  

منائي بشكل وثيـق مـع جمموعـة        وقد عمل الربنامج اإل   . تطبيقه من خالل منظومة األمم املتحدة     
األمـــــم املتحـــــدة اإلمنائيـــــة، الـــــيت تقـــــف متأهبـــــة ملـــــساعدة الـــــدول األعـــــضاء يف عمليـــــة  

  .الشامل االستعراض
وفيما يتعلـق باخلطـة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائي، قالـت إن معاجلـة إطارهـا القـائم                      - ١١

. واســتراتيجية بقـدر أكــرب علـى النتـائج ُوضــعت حبيـث حتقــق تقـدما كميــا بـأن تكــون مباشـرة       
ــار األفكــار    ــة الختب ــربامج التجريبي ــة ال ــة   . وجــرى بالفعــل هتيئ وســتكون خطــة املــوارد املتكامل

ــة شــاملة لتوزيــع املــوارد دعمــا للخطــة اجلديــدة     وســتعرض أول . وامليزانيــة املتكاملــة مبثابــة آلي
ــة الث     ــدورة العادي ــة علــى اجمللــس التنفيــذي إلقرارهــا يف ال ــة متكامل ــة يف عــام  ميزاني . ٢٠١٣اني

وقالت إهنا متفائلة بتوصـل اجمللـس إىل توافـق لـآلراء حـول ترتيبـات الربجمـة يف الـدورة الراهنـة                       
ــة املفــضل املتعلــق بالبنــد    ــار األهلي  مــن هــدف ختــصيص املــوارد مــن االعتمــادات   ١بــشأن خي
ت  مــن هــدف ختــصيص املــوارد مــن االعتمــادا ١األساســية ومنــوذج التخــصيص املتعلــق بالبنــد 

وهذا أمر مهم ألن اجمللـس حيتـاج إىل التركيـز علـى مـسائل أخـرى تتعلـق بترتيبـات                     . األساسية
وسـتكون  . ٢٠١٣الربجمة، توطئة ملوافقته على امليزانية املتكاملة يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام              

  . ليستعرضها أعضاء اجمللس بشكل أّويل٢٠١٣اخلطة االستراتيجية جاهزة يف مطلع عام 
، ٢٠١١وذكـرت مــديرة الربنـامج أن إمجــايل املــسامهات يف الربنـامج اإلمنــائي يف عــام      - ١٢
 باليـني دوالر،    ٥,١يف ذلـك مـسامهات صـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة، بلـغ                   مبا

، بعـد التعـديل املتعلـق بنقـل أنـشطة صـندوق األمـم               ٢٠١٠ يف املائـة عـن عـام         ٣بنقص بنـسبة    
هيئـة األمـم    (مرأة إىل هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة           املتحدة اإلمنائي لل  

 باليـني دوالر، بـنقص عـن        ٥٧,٥  إىل ٢٠١١ووصل إمجايل النفقات يف عـام       ). املتحدة للمرأة 
وارتفعت املـسامهات يف املـوارد العاديـة بـشكل طفيـف عـن العـام الـسابق بنـسبة                    . ٢٠١٠عام  
 مليــون دوالر بعــد ثالثــة أعــوام مــن التراجــع املتــوايل، وذلــك   ٩٧٥ يف املائــة، فوصــلت إىل ١

ويف .  باخنفـاض مـستمر    ٢٠١٢وتنبـأت التوقعـات لعـام       . أساسا بسبب أسعار الصرف املواتيـة     
 باليـني دوالر،    ٦٩,٤ استمر تراجع الرصيد اإلمجايل للموارد غـري املنفقـة إىل            ٢٠١١هناية عام   

د، وهـذا يـصل باإلمجـايل الـصايف للمـوارد غـري املنفقـة               يعكس معدالت إجناز على دخل زائ      مما
وأكدت أن الغالبية العظمى من املوارد قد جـرت برجمتـها وأصـبح هلـا      .  مليون دوالر  ٣٣٣إىل  
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ترتيب للربجمة متعـدد الـسنوات، وشـددت علـى أن قـدرة الربنـامج اإلمنـائي علـى إجنـاز مهمتـه                     
  .لتنبؤ هباتتوقف على موارد أساسية متعددة السنوات ميكن ا

وأشارت إىل أنه عقب موافقة اجمللس التنفيذي على الكشف العام عن تقارير مراجعـة                - ١٣
 يـضع   ٢٠١٢يوليه  /متوز، أخذ الربنامج اإلمنائي منذ      ٢٠١٢احلسابات يف الدورة السنوية لعام      

 كـــانونوســـيبدأ يف . علـــى موقعـــه الـــشبكي ملخـــصات تنفيذيـــة لتقـــارير مراجعـــة احلـــسابات
، سـتتاح أيـضا علـى       ٢٠١٣وحبلـول هنايـة عـام       .  وضع التقارير الكاملـة    ٢٠١٢سمرب  دي/األول

ويتـوىل  . اإلنترنت للجميع مقادير أكرب من البيانات وفقا للمبـادرة الدوليـة للـشفافية يف املعونـة         
ــم املتحــدة، مــشجعا املنظمــات        ــة األم ــشفافية يف منظوم ــز ال ــادة يف تعزي ــائي الري ــامج اإلمن الربن

  .النضماماألخرى على ا
وشــكرت الوفــود مــديرة الربنــامج علــى مالحظاهتــا الــشاملة، واتفقــت علــى أن نتيجــة   - ١٤

املفاوضــات املتعلقــة باالســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات ســتوفر  
ــامج        ــتني للربن ــة املقبل ــة املتكامل ــة مهمــة يف إعــداد اخلطــة االســتراتيجية وامليزاني ــادئ توجيهي مب

وشددت الوفود أيضا على احلاجـة إىل حتديـد بـارامترات لترتيبـات وعمليـات الربجمـة                 . اإلمنائي
وأشري إىل أن االستعراض الشامل للسياسات جيب أن يركـز علـى تعزيـز              . والترتيبات املؤسسية 

وصــدرت دعــوات . ســيما فيمــا يتعلــق بالتمويــل واألنــشطة التنفيذيــة  دور األمــم املتحــدة، وال
اإلمنــائي أن يــضاعف مــن عملــه يف جمــال التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب، وأن أيــضا إىل الربنــامج 

حيّسن من القدرات داخل نظام املنـسقني املقـيمني، حـىت يتـسىن للربنـامج اإلمنـائي تأكيـد دوره                    
وقــال عــدد مــن الوفــود جمــددا إن القــضاء علــى الفقــر هــو ذات الغايــة مــن التعــاون  . التنــسيقي

 بـني االقتـصاد والفقـر، وهـو مـا ينبغـي أن يـنعكس بوضـوح يف         اإلمنـائي الـذي جـوهره العالقـة    
  .االستعراض الشامل للسياسات

وواصلت الوفود اإلعراب عن قلقها إزاء تراجع املوارد األساسية الطويلـة األجـل الـيت                 - ١٥
ميكــن التنبــؤ هبــا، مــشددة علــى أن التراجــع املــستمر ســينال مــن قــدرة الربنــامج اإلمنــائي علــى    

وأشــارت الوفــود إىل أن البلــدان الناميــة تــضررت بــشدة مــن االنتكاســات . همتــهاالضــطالع مب
وحثـت الوفـود الربنـامج اإلمنـائي علـى أال يـدخر             . النامجة عن األزمات والرتاعات وتغري املناخ     

وحث عدد من الوفـود البلـدان علـى الوفـاء بتعهـداهتا بالتمويـل،               . وسعا يف تعبئة موارد إضافية    
وأعربـت الوفـود عـن دعمهـا التـام السـتمرار الوجـود              .  بـاملوارد األساسـية    وخباصة فيمـا يتعلـق    

  .الشامل للربنامج اإلمنائي يف البلدان املستفيدة من الربامج، وطالبت بتوسيع هذا الوجود
ــة احلــسابات         - ١٦ ــه يف جمــال شــفافية مراجع ــائي لتقدم ــامج اإلمن ــى الربن ــود عل وأثنــت الوف

 علــى أن اخلطــة االســتراتيجية القادمــة جيــب أيــضا أن   وخــضوع الــربامج للمــساءلة، وشــددت 
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وجيـب أيـضا أن يهتـدي ختـصيص املـوارد مببـادئ اإلدارة       . تستفيد مـن إطـار للمـساءلة الرادعـة       
وقالــت . القائمــة علــى النتــائج، وأن ختــضع مجيــع مــستويات إدارة الــربامج لتقييمــات مــستقلة   

ــة للعمــل بــشكل وثيــق مــع الربنــامج ا    إلمنــائي يف إجنــاز اخلطــة االســتراتيجية  الوفــود إهنــا متأهب
  .وامليزانية املتكاملة

ورّدت مــديرة الربنــامج فــشكرت أعــضاء اجمللــس التنفيــذي علــى مــا أبــدوه مــن نوايــا     - ١٧
 ٢٠١٢وأكـدت مـرة أخـرى أمهيـة عـام           . طيبة جتاه عمل الربنامج اإلمنـائي يف بيانـاهتم اجلامعـة          

، وخطـة   ٢٠+د على عمل املنظمـة فيمـا يتعلـق بريـو          بالنسبة إىل املنظمة، ملقية الضوء من جدي      
، واالستعراض الشامل للسياسات الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات،              ٢٠١٥بعد عام    التنمية ملا 

وأكــدت أن الربنــامج اإلمنــائي . تقــوم بــه املنظمــة يف إعــداد اخلطــة االســتراتيجية اجلديــدة   ومــا
 ذلـك إال بـدعم كامـل منـهم،          متأهب لتحقيق توقعات أعضاء اجمللـس، ولكنـه لـن يـتمكن مـن             

. وخباصة بوضع خطة استراتيجية فعالة ذات صـلة باملوضـوع ومدعومـة بإطـار قـوي للمـساءلة                 
وشــكرت أعــضاء اجمللــس مــرة أخـــرى الشــتراكهم النــشط يف صــقل اخلطــة االســـتراتيجية،         

ة وطمأنتهم على أن املنظمـة ملتزمـة متامـا ببنـاء إطـار للرصـد واإلبـالغ ميكـن أن يتـيح للمنظمـ                       
وشـددت مـرة أخـرى علـى أمهيـة التوصـل إىل توافـق آراء           . إبالغ اجمللس بفعاليـة بتنفيـذ اخلطـة       

ــة           بــشأن ترتيبــات الربجمــة يفــضي إىل مناقــشات متعــددة بــشأن اخلطــة االســتراتيجية وامليزاني
  .املتكاملة املقبلتني

ــاض ب        - ١٨ ــود أشــار إىل اخنف ــن الوف ــددا م ــل إىل أن ع ــق بالتموي ــا يتعل ــسبة وأشــارت فيم ن
 يف املائـة تعكـس      ٧غـري أن مـديرة الربنـامج أكـدت أن نـسبة الــ               . ٢٠١٠املائة عـن عـام       يف ٧

ضــم صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة كربنــامج شــريك للربنــامج اإلمنــائي يف التمويــل    
وقالــت إنــه إذا أخــذنا يف االعتبــار ضــم الــصندوق . اإلمجــايل، وهــذا مــا كــان متبعــا يف املاضــي

  . يف املائة٣ي إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة، يكون االخنفاض احلقيقي بنسبة اإلمنائ
وانتقلــت مــديرة الربنــامج إىل مـــسألة التــوازن بــني املـــوارد غــري األساســية واملـــوارد          - ١٩

األساسية، فشددت على أن اهتمامها األساسـي هـو أن تكـون نوعيـة املـوارد األساسـية كافيـة                    
ة للربنامج اإلمنائي إجناز مهمتها، وأن تكون استراتيجية وحتـافظ علـى            حبيث تتيح للكتلة احلرج   

ووجهـت االنتبـاه يف هـذا الـصدد إىل          . وجود شامل وهادف يف البلدان املـستفيدة مـن الـربامج          
ــدان اجلنــوب        ــاون بــني بل ــادرات التع ــسبة إىل مب ــائي بالن ــامج اإلمن ــشامل للربن ــة الوجــود ال أمهي

وء على أمهية املوارد غري األساسية اليت يقـدرها الربنـامج اإلمنـائي         وألقت الض . والتعاون الثالثي 
إىل حد كبري، مؤكدة أن املنظمة تتخذ ما يلزم من التدابري للحفـاظ علـى االحتيـاطي املطلـوب       

ــذي حــدده اجمللــس التنفيــذي   ــة هياكــل    . ال ــائي يواصــل مراجع ــامج اإلمن وأشــارت إىل أن الربن
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ــة    ــن الفعالي ــد م ــق مزي ــه لتحقي ــى      تكلفت ــه عل ــد قدرت ــوارد إضــافية لتأكي ــة م ــزم بتعبئ ــه ملت ، وأن
وأكـدت يف هـذا الـشأن أنـه جيـري االحتفـاظ بـاملوارد األساسـية مـن أجـل                     . االضطالع مبهمته 

  .األنشطة الربناجمية، وليس للمهام التنظيمية أو اإلدارية
اهتم، وشكرت أعضاء اجمللس التنفيذي مرة أخرى على مـشاركتهم وتعليقـاهتم وتعقيبـ              - ٢٠

وقالــت إن الربنــامج اإلمنــائي سيــشترك معهــم بــشكل كامــل مــن خــالل االســتعراض الــشامل    
  .٢٠١٥للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات وعمليات ما بعد عام 

 بـشأن االسـتعراض الـسنوي للحالـة املاليـة      ٢٠١٢/٢١واختـذ اجمللـس التنفيـذي املقـرر       - ٢١
  .٢٠١١لعام 

    
  املسائل املتصلة هباالربامج القطرية و  -ثالثا   

مجهوريـة  : قدمت مديرة الربنامج املعاونة مشاريع الـربامج القطريـة االثـىن عـشر التاليـة                - ٢٢
الكونغو الدميقراطية وجنوب أفريقيا وغينيا االستوائية والكامريون وليربيا، مـن منطقـة أفريقيـا،             

ة املتحدة والسودان وليبيـا، مـن   ميامنار ونيبال، من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛ اإلمارات العربي      
  .منطقة الدول العربية؛ نيكاراغوا وهاييت من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

وقدمت أيضا مشروع الربنامج القطـري املـشترك لباكـستان مـن منطقـة آسـيا واحملـيط                  - ٢٣
زريـة يف احملــيط  اهلـادئ، وكـذلك مــشروع وثيقـة الربنــامج دون اإلقليمـي للبلـدان واألقــاليم اجل     

وقـدمت أيـضا طلبـا مـن إريتريـا مـضمونه أن يقـدم، بـصفة اسـتثنائية مـشروعا وثـيقيت                       . اهلادئ
ــا اللــذان أعــدمها الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان يف الــدورة      الربنــاجمني القطــريني إلريتري

يط اهلــادئ وقــام مــديرو الربنــامج اإلمنــائي اإلقليميــون آلســيا واحملــ. ٢٠١٣العاديــة األوىل لعــام 
وأفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب والدول العربية بـدورهم بالتوسـع يف الـربامج               

  .انطالقا من املنظور اإلقليمي لكل منهم
وشكرت الوفـود الربنـامج اإلمنـائي السـتمراره يف التعـاون مـع بلـداهنا والتزامـه إزاءهـا                      - ٢٤

ظمــة ملــا تتــسم بــه الــربامج القطريــة مــن نطــاق وطمــوح،  وأثنــت الوفــود علــى املن. ودعمــه هلــا
وأشارت إىل أن هذه الربامج وضعت بتشاور وثيق مع احلكومات وشـركاء التنميـة اآلخـرين،                

وفيمـا يتعلـق مبجـاالت التحـسني، حثـت الوفـود            . وأهنا تتسق مع األولويـات واخلطـط الوطنيـة        
قـدرات البلـدان علـى التحليـل والتقيـيم؛          دعـم   ) أ: (الربنامج اإلمنائي على التركيز على مـا يلـي        

كفالة قيام البلدان بانتظام بتحليل وتقييم الربامج القطريـة باعتبـار ذلـك جـزءا عاديـا مـن                   ) ب(
وضــع أطــر أكثــر  ) د(إنــشاء نظــم أقــوى للرصــد والتقيــيم واإلبــالغ؛   ) ج(الــدورة الربناجميــة؛ 

العمــل علــى حتديــد ) هـــ(ة اهلــدف؛ إحكامــا وفائــدة للنتــائج واملــوارد مــع بيانــات للنتــائج حمــدد
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العمــل علــى ) و(أفــضل للــدروس املــستفادة لتبــصري قــرارات اإلدارة ووضــع الــربامج مــستقبال؛ 
وسـتبلغ البلـدان املعنيـة بتعليقـات حمـددة          . إجياد تآزر أمنت مـع الـشركاء علـى الـصعيد القطـري            

  .أدىل هبا عدد من الوفود على بعض مشاريع وثائق الربامج القطرية
 التاليـــة لوثـــائق الـــربامج القطريـــة ١٢وأحـــاط اجمللـــس التنفيـــذي علمـــا باملـــشاريع الــــ   - ٢٥

اإلمارات العربية املتحـدة، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، جنـوب أفريقيـا،              : والتعليقات عليها 
حـاط  وأ. السودان، غينينا االستوائية، الكامريون، ليربيا، ليبيا، ميامنار، نيبال، نيكاراغوا، هاييت         

اجمللــس علمــا أيــضا مبــشروع الربنــامج القطــري املــشترك لباكــستان، ومــشروع وثيقــة الربنــامج 
  .دون اإلقليمي للبلدان واألقاليم اجلزرية يف احمليط اهلادئ

، وفيـه قـرر أن يـستعرض ويعتمـد، بـصفة اسـتثنائية،              ٢٠١٢/٢٢واختذ اجمللـس املقـرر        - ٢٦
ــريني إلري    ــاجمني القط ــيقيت الربن ــشروعي وث ــائي وصــندوق     م ــامج اإلمن ــدمها الربن ــذين أع ــا الل تري

  .٢٠١٣السكان يف الدورة العادية األوىل لعام 
ـــ   ٢٠٠٦/٣٦وعمــال بــاملقرر   - ٢٧  ١٣، وافــق اجمللــس التنفيــذي، علــى الــربامج القطريــة ال

، علـى أسـاس عـدم االعتـراض         ٢٠١٢التالية، اليت كانت قد نوقشت يف الـدورة الـسنوية لعـام             
سرياليون وغينيا وليسوتو وموريشيوس، من املنطقـة األفريقيـة؛ سـري           : مناقشتهادون عرضها أو    

النكــا وماليزيــا واهلنــد، مــن منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ؛ األردن وجيبــويت، مــن منطقــة الــدول  
 وبوليفيـا   العربية؛ مجهوريـة مولـدوفا، مـن منطقـة أوروبـا الـشرقية ورابطـة الـدول املـستقلة؛ بليـز                    

  . وكوستاريكا، من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) دة القوميات املتعد-دولة (
ووافــق اجمللــس التنفيــذي أيــضا علــى متديــد الربنــامج القطــري ملــصر ملــدة ســتة أشــهر،     - ٢٨

ــامج       وكــذلك علــى التمديــد الثــاين ملــدة عــام للربنــامج القطــري والعمليــات الــيت ينفــذها الربن
ة الــسورية، لــدعم املــساعدة اإلنــسانية وســبل كــسب الــرزق       اإلمنــائي يف اجلمهوريــة العربيــ  

  .التنسيقية واألنشطة
    

  التقييم  -رابعا   
قـــدم مـــدير مكتـــب التقيـــيم يف الربنـــامج اإلمنـــائي التقريـــر الـــسنوي عـــن التقيـــيم            - ٢٩

)DP/2012/20 .(            وقدمت مديرة الربنامج املعاونة يف الربنامج اإلمنائي عرضا عاما لعمل املنظمـة
ل تعزيز ثقافة التقييم والتعلم هبا، وعرضت منظور إدارة الربنامج اإلمنائي للمـسائل الـيت               من أج 

  .طرحت يف التقرير السنوي عن التقييم
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قــدم مستــشار التقيــيم ومــدير مهــام مكتــب التقيــيم يف الربنــامج اإلمنــائي تقيــيم إســهام    - ٣٠
؛ وقــدم مــدير مكتــب )DP/2012/21(الربنــامج اإلمنــائي يف تعزيــز الــنظم والعمليــات االنتخابيــة 

وقــدم ). DP/2012/22(الــسياسات اإلمنائيــة يف الربنــامج اإلمنــائي رد اإلدارة علــى هــذا التقريــر  
مستشار التقييم ومدير مهام مكتب التقييم يف الربنامج اإلمنائي تقييما لشراكات برنامج األمـم              

؛ وقـدم مـدير مكتـب       )DP/2012/23 (املتحدة اإلمنائي مع الصناديق العاملية واملؤسسات اخلرييـة       
وقــدم ). DP/2012/24(الــسياسات اإلمنائيــة يف الربنــامج اإلمنــائي رد اإلدارة علــى هــذا التقريــر  

مــدير مكتــب العالقــات اخلارجيــة والتوعيــة مزيــدا مــن التعليقــات علــى رد اإلدارة علــى تقيــيم  
  .رييةشراكات الربنامج اإلمنائي مع الصناديق العاملية واملؤسسات اخل

وأثنت الوفود علـى الربنـامج اإلمنـائي وعلـى مكتـب التقيـيم لعملـه علـى تعزيـز نوعيـة                         - ٣١
وظيفــة التقيــيم وعلــى توطيــد ثقافــة التقيــيم يف صــفوف اإلدارة واملــوظفني، مــن خــالل أدوات  

. توجيه مفيدة، وبناء القـدرات علـى الـصعيدين الـوطين والعـاملي، وخلـق أداة تقيـيم إلكترونيـة                   
 عن التقدير اخلاص ملا يقوم به الربنامج اإلمنائي من أجـل بنـاء قـدرة علـى التقيـيم علـى              وأُعرب

وأكـــدت الوفـــود أن التقيـــيم العـــايل النوعيـــة مكـــّون أساســـي يف الـــدورات . الـــصعيد الـــوطين
الربناجمية، وال غىن عنـه لتبـصري وتطـوير الـسياسات، وكفالـة وجـود إدارة كفـؤة وفعالـة تقـوم                      

  .قييم أثر النتائج، واكتساب دروس مستفادة، وتشجيع املوظفني وحفزهمعلى النتائج، وت
وأعربــت الوفــود عــن اغتباطهــا بالعــدد املتزايــد مــن التقييمــات الــيت أجريــت يف عــام       - ٣٢

ــائق الــربامج     ٢٠١١ ، وقالــت إن مــن املــشجع أن التقييمــات علــى الــصعيد القطــري تثــري وث
 لنتـائج   ١٥لتقييمـات فيمـا يتعلـق بالتقييمـات الــ           ورحبت الوفود أيـضا باسـتنتاجات ا      . القطرية

التنميــة، وقالــت إن الربنــامج اإلمنــائي يــساهم بوضــوح يف عمليــة التنميــة علــى الــصعيد الــوطين 
وحثت الوفود الربنامج اإلمنـائي علـى التوسـع يف حتليـل األسـباب           . ويعترب عامة شريكا له قدره    

رير الـسنوية القادمـة، وعلـى إدراج هنـج يقـوم علـى       الدفينة لتحديات التنمية واجتاهاهتـا يف التقـا      
وقالــت إهنــا تتطلــع إىل تقييمــات يف املــستقبل تــستفيد مــن . حقــوق اإلنــسان يف وظيفــة التقيــيم

  .أدوات التقييم اجلديدة اليت تستحدثها املنظمة
. والحظ عدد من الوفود بقلق أن التقرير السنوي كشف عن عدد من أوجه القـصور                - ٣٣

ه الوفود بصفة خاصة إىل النتيجة الـيت مؤداهـا أن مـا يقـرب مـن ثلـث التقييمـات                     وأشارت هذ 
الالمركزية يعترب غري مرضٍ إىل حد ما أو غري مرض، واىل النتيجة القائلـة إن الربنـامج اإلمنـائي                   
حيتاج إىل املزيـد مـن العمـل علـى الـصعيد القطـري لبنـاء القـدرات، وحتـسني الفعاليـة، وكفالـة                

وفيما يتعلق باالستدامة، كان هناك إقرار بأن حمدوديـة قـدرات ومـوارد             . ج التنمية استدامة نتائ 
احلكومة غالبا ما تعوق استدامة نتائج التنمية، ومع ذلك جـرى التـشديد علـى أن املنظمـة هـي          
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ويف ضـوء ذلـك جـرى حـث        . يف النهاية املسؤولة عن كفالة قابلية النتائج للتحقـق منـذ البدايـة            
ــا  ــامج اإلمن ــع        الربن ــتدامة، وخباصــة م ــة االس ــز شــراكاته كخطــوة أوىل حنــو كفال ــى تعزي ئي عل

  . احلكومة، وباالتساق مع األولويات اإلمنائية الوطنية
وطلبت الوفود إىل الربنامج اإلمنائي تقدمي إطـار يتـضمن تـدابري واضـحة وإطـارا زمنيـا                    - ٣٤

 عمــا يفعلــه الربنــامج وطلبــت الوفــود أيــضا معلومــات. للتنفيــذ، عالجــا ألوجــه القــصور هــذه 
اإلمنائي لتقييم قدرته علـى تلبيـة طلبـات التقيـيم، وتعزيـز التعـاون بـني الوكـاالت، ووضـع خطـة                       

وقالت أيضا إهنا تود أن تعـرف كيـف يقـّيم الربنـامج             . استراتيجية تتضمن أهدافا ونتائج واضحة    
ــه، مــشددة علــى أن ردود اإلدارة علــى التقييمــا    ــةاإلمنــائي تنفيــذ ردود إدارت  بالغــة ت الالمركزي

  .ويف هذا الصدد طُلب مزيد من املعلومات عن وظيفة ودور األفرقة املرجعية الوطنية. األمهية
. وأعــرب أحــد الوفــود عــن أســفه لعــدم وجــود معلومــات عــن التقييمــات املــشتركة       - ٣٥

م واليـة   وأعرب الوفد عن اهتمامه بالتقييمات املواضيعية، قائال إنه يـود معرفـة املزيـد عـن تقيـي                 
وشجع وفد آخر الربنامج اإلمنائي على إجياد آليات يف الربجمـة علـى             . املنظمة يف احلد من الفقر    

الــصعيد القطــري، لتعــويض اإلخفــاق احملتمــل والــنقص يف القــدرات، مــع أدوار ومــسؤوليات    
  .جلميع الشركاء حمددة بوضوح

. الوفـود إهنـا مغتبطـة بـالتقرير     وفيما يتعلق بتقيـيم الـنظم والعمليـات االنتخابيـة، قالـت               - ٣٦
ويف ضــوء العمــل احليــوي للمنظمــة يف هــذا اجملــال واالعتــراف الواســع بالنتــائج اإلجيابيــة الــيت    
حققتــها، حثــت الوفــود الربنــامج اإلمنــائي علــى تعزيــز قدراتــه علــى دعــم االنتخابــات وزيــادة    

لت هـذه الوفـود إنـه يـسعدها         وقا. إدراجها يف خطته االستراتيجية وميزانيته املتكاملة القادمتني      
 .أن ترى ختطيطا استراتيجيا يف رد اإلدارة ملعاجلة التحديات اليت حددها التقييم

وأعربت الوفود عن قلقها إزاء مـا خلـص إليـه التقريـر مـن أن املنظمـة مل تـستفد متامـا                         - ٣٧
إىل النتيجـة  وأشـارت الوفـود يف هـذا الـشأن     . من معارفها اجليدة وقدراهتا يف دعم االنتخابـات     

اليت مؤداها أن الربنامج اإلمنائي مل يركز تركيزا كافيا على هنج الدورات االنتخابيـة، وأنـه قـام                  
ــسياق       ــددة ال ــا حم ــة مل تكــن دوم ــشطة مكلف ــان بأن ــود إىل أن  . يف بعــض األحي ــارت الوف وأش

لم، مـن   الربنامج اإلمنائي حباجة إىل االستفادة بشكل أفضل من نتـائج التقييمـات ألغـراض الـتع               
وحثـت الوفـود الربنـامج اإلمنـائي     . أجل إجياد سبل كفالة استدامة عمله يف جمال بنـاء القـدرات      

يف هذا الصدد على االهتمام أكثر بإطار احلوكمة األوسـع يف البلـد لـدعم إرسـاء الدميقراطيـة،                   
وحثــت الربنــامج اإلمنــائي علــى العمــل  . وخباصــة القــدرة الطويلــة األجــل ملؤســسات احلوكمــة 

ــ ــاس       ب ــه أســس للقي ــيم مناســب ب ــة إلجيــاد نظــام رصــد وتقي ــسلطات الوطني شكل وثيــق مــع ال
  .موضوعة وطنيا، كجزء من استراتيجياته لدعم االنتخابات
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وطُلــب إىل الربنــامج اإلمنــائي أال يباشــر أنــشطته علــى الــصعيد القطــري، مبــا يف ذلــك     - ٣٨
 علـى النحـو الـوارد يف االسـتعراض          التقييمات، إال حتت قيـادة احلكومـات الوطنيـة ومبوافقتـها،          

الشامل للسياسات الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لألنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة الـيت                
ــة األمــم املتحــدة   ــضطلع هبــا منظوم ــة     . ت ــة تعددي ــى أولوي ــشديد عل ــصدد الت وجــرى يف هــذا ال

ل يقــوم وأشــري أيــضا إىل أن التقييمــات تــساعد املنظمــة وشــركاءها علــى حتديــد هــ . األطــراف
الربنــامج اإلمنــائي مبهمتــه أم ال، تلــك املهمــة الــيت ســتتعطل أكثــر نتيجــة لالخنفــاض املــستمر يف  

 .املوارد األساسية

وفيما يتعلق بتقييم الـصناديق العامليـة واملؤسـسات اخلرييـة، قالـت الوفـود إهنـا سـعدت                     - ٣٩
يات الــيت لوحظــت يف وردا علــى التحــد. بازديــاد شــراكات الربنــامج اإلمنــائي يف هــذا القطــاع

نتائج التقييم، شجعت الوفود الربنامج اإلمنـائي بقـوة، يف شـراكته مـع الـصناديق العامليـة، علـى                    
العمل على بناء القـدرات علـى الـصعيد الـوطين، واملـشاركة بـشكل أوثـق مـع شـركاء اجملتمـع                       

امج اإلمنــائي وطلبــت الوفــود مزيــدا مــن املعلومــات عمــا يفعلــه الربنــ  . املــدين يف تنفيــذ الــربامج
  .لتدعيم هذه الشراكات يف اخلطة االستراتيجية القادمة

وركــز أحــد الوفــود علــى العمــل التقييمــي للربنــامج اإلمنــائي مــع مرفــق البيئــة العامليــة،    - ٤٠
ــى    ــاط وردت يف ردود اإلدارة عل ــثالث نق ــب توضــيحا ل ــيم   وطل ــسنوي عــن التقي ــر ال :  التقري

التقليـل مـن االعتمـاد علـى        ) ج(سـوم اخلـدمات؛     خفـض ر  ) ب(اعتماد خدمات مبتكـرة؛      )أ(
وفيمــا يتعلــق بالــصندوق العــاملي . مرفــق البيئــة العامليــة، وخباصــة فيمــا يتعلــق بالوصــول املباشــر 

ــشرية   ــى أن دور    /ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة الب ــد عل ــا، شــدد الوف ــسل واملالري ــدز وال اإلي
ن مؤقتـا وحمـددا زمنيـا، مـع وجـود دور      الربنامج اإلمنائي بصفته املتلقي الرئيـسي جيـب أن يكـو       

واضح يف بناء القدرات، مبا يف ذلك خطط اخلروج وبنـاء القـدرات لـدعم سـيطرة البلـد بقـدر                 
  . أكرب وعلى املدى الطويل

وقدمت الوفود تعليقات إضـافية علـى التقريـر الـسنوي عـن التقيـيم، وحثـت الربنـامج                     - ٤١
ســيما فيمـــا يتعلــق بالتقييمـــات    ل التقيـــيم، والاإلمنــائي علــى تعزيـــز قدرتــه ووظيفتـــه يف جمــا    

وأشــارت الوفــود إىل حاجــة الربنــامج . الالمركزيــة، مــن أجــل بنــاء قــدرة وطنيــة علــى التقيــيم 
ــيم         ــائج التقي ــه املواضــيعية بنت ــه وجمــاالت خربت ــراء برجمت ــى إث ــد مــن العمــل عل ــائي إىل مزي اإلمن

عــّد أداة مفيــدة لبنــاء ثقــة الــشركاء   ورأت الوفــود أيــضا أن التقييمــات ت . والــدروس املــستفادة
ولذلك فإنه يـتعني أن يكـون مكتـب التقيـيم ممـوال ومـزودا بـاملوظفني علـى                   . واألطراف املؤثرة 

وطلب عدد من الوفود معلومات أخرى عن قدرة متطوعي األمم املتحـدة بالـذات        . حنو كاف 
ربنــامج اإلمنــائي إنفــاذ وطلبــت الوفــود أيــضا توضــيحا للطريقــة الــيت يعتــزم هبــا ال . علــى التقيــيم

  .االمتثال للتقييم فيما يتعلق بالربامج القطرية



E/2012/35
 

13-33362 84 
 

ورّد مدير مكتب التقييم يف الربنامج اإلمنائي فألقى الضوء، فيمـا يتعلـق مبـسألة مراقبـة                   - ٤٢
اجلودة، على أن الربنامج اإلمنائي يصدد تشكيل فريق من اخلرباء الستعراض ونقد عملـه نـدياً،           

.  وجود رقابة طويلة األجل على التقييمـات الـيت جتـرى يف مكتـب التقيـيم                وبذلك يساعد على  
ــائج       ــة تتــسق عمومــا مــع نت ــة التقييمــات الالمركزي وأشــار إىل أن النتيجــة املتعلقــة بــسوء نوعي

 رائـدا يف اسـتخدام      ٢٠١١وكـان التقريـر الـسنوي لعـام         . التقارير السنوية السابقة عـن التقيـيم      
، ممـا سـاعد علـى وجـود جمموعـة نتـائج أكثـر معـايرة تتعلـق بنوعيـة                     نظام للتقدير للمـرة األوىل    
. وسيــستمر مكتــب التقيــيم يف اســتخدام نظــام التقــدير هــذا مــستقبال  . التقييمــات الالمركزيــة

وبالنـسبة إىل طلــب اجمللـس التنفيــذي   . وسـيتتّبع سـنة بــسنة التغـيريات يف أداء املكاتــب القطريـة    
ر الــسنوية عــن أفــضل ممارســات الــربامج، قــال إن مكتــب إجــراء مزيــد مــن التحليــل يف التقــاري

.  مزيـدا مـن التحليـل املتعمـق        ٢٠١٢التقييم سيقوم بـذلك، مـع تـضمني التقريـر الـسنوي لعـام               
 تـضم خـرباء   ٢٠١٣وقال املدير أيضا إن مكتب التقييم يعتزم تشكيل أفرقة استـشارية يف عـام             

عم مكتــب التقيــيم وكــذلك مكاتــب  ومؤســسات يف جمــال التقيــيم، وميكــن االســتعانة هبــا لــد  
الربنامج اإلمنائي ومكاتبـه القطريـة يف إجـراءات التقييمـات مـستقبال علـى الـصعيدين اإلقليمـي                   

وأشــار إىل أن التقييمــات املــشتركة جتــري علــى مــستوى املقــر ويقــل إجراؤهــا علــى    . واحمللــي
ملــشتركة حــسب  املــستوى القطــري، مــع أن املنظمــة تــسعى إىل التوســع يف عــدد التقييمــات ا   

وأكد أن الربنامج اإلمنائي ملتزم بالفعل بالتوسع يف االستعانة بالقدرات الوطنيـة عنـد      . املقتضى
إجراء التقييمات، مع احلرص يف الوقت ذاته على كفالة أعلـى درجـات املوضـوعية الـيت ميكـن                   

ضا كــل االلتــزام والربنــامج اإلمنــائي ملتــزم أيــ. أن ختــل هبــا أحيانــا االســتعانة بالقــدرات الوطنيــة
  .بتجميع الدروس املستفادة من شىت التقييمات اجملراة

وشاركت مديرة الربنامج املعاونة إدارة الربنامج اإلمنـائي نظرهتـا العامـة، بادئـة بتنـاول                  - ٤٣
مسألة استدامة نتائج التنمية، فقالت إن الربنامج اإلمنائي تناول املسألة مـن زوايـا خمتلفـة، نظـرا                  

ــاء شــراكات واحلفــاظ عليهــا،     . عقــدهاإىل مــستوى ت ــة بن وشــددت يف هــذا الــصدد علــى أمهي
وتطرقت إىل مسألة التقييمات الالمركزيـة مـن منظـورين       . والتركيز الشديد على بناء القدرات    

بنـاء القـدرات الوطنيـة علـى إجـراء تقييمـات، وبعـد ذلـك تتـوىل كيانـات خـارج                      ) أ: (خمتلفني
احلفاظ على قائمة موثوق هبا وحمكمة خلـرباء        ) ب(مات وإدارهتا؛   الربنامج اإلمنائي إجراء التقيي   

وفيمـا يتعلـق بالقائمـة، يقـوم الربنــامج     . التقيـيم يكـون للربنـامج اإلمنـائي إشـراف مباشــر عليهـا      
واتفقـت  . اإلمنائي بتعزيز قائمتـه للخـرباء االستـشاريني يف جمـال التقيـيم علـى الـصعيد اإلقليمـي           

وشددت على أن الربنامج اإلمنائي يعمل على إدراج النهج القـائم علـى         مديرة الربنامج املعاونة    
وطمأنـت الوفـود علـى أن الربنـامج اإلمنـائي ملتـزم بـضمان أن              . حقوق اإلنـسان يف التقييمـات     

  .تقوم مجيع مكاتبه القطرية بتضمني براجمها القطرية خططا وميزانيات للتقييم الالمركزي
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التقرير السنوي عـن التقيـيم ورّد       ) أ: ( بشأن ٢١٠٢/٢٣قرر  واختذ اجمللس التنفيذي امل     - ٤٤
تقيـــيم مـــسامهة برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف تعزيـــز الـــنظم والعمليـــات   ) ب(اإلدارة؛ 

تقييم شراكة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي مـع الـصناديق العامليـة             ) ج(االنتخابية ورّد اإلدارة؛    
  .واملؤسسات اخلريية ورّد اإلدارة

    
  ترتيبات الربجمة  -خامسا  

قــدمت مــديرة الربنــامج املعاونــة يف الربنــامج اإلمنــائي التقريــر املتعلــق بترتيبــات الربجمــة    - ٤٥
، وقدم نائـب مـدير الربنـامج املـساعد وكـبري           )Corr.1 و   DP/2012/25 (٢٠١٧-٢٠١٤للفترة  

ــائي     ــامج اإلمنـ ــة بالربنـ ــاليني يف مكتـــب الـــشؤون اإلداريـ ــوظفني املـ ــارات املـ ــا أوىف للخيـ عرضـ
  .املطروحة

وأثنت الوفود على الربنامج اإلمنائي ملا قام به يف العامني املاضـيني مـن تعـديل ترتيبـات         - ٤٦
الربجمــة لكــي تعكــس اهتمامــات واحتياجــات أعــضاء اجمللــس التنفيــذي، وخباصــة فيمــا يتــصل    

مادات األساسـية ومنـاذج      من هدف ختصيص املوارد من االعت      ١خبيارات األهلية املتعلقة بالفئة     
ويف الوقـت الــذي  .  مـن هـدف ختـصيص املــوارد مـن االعتمـادات األساسـية      ١احتـساب الفئـة   

أعربت فيه وفود عديدة عـن قلقهـا إزاء تـأثري اقتـراح الربنـامج اإلمنـائي علـى مـستويات مـوارد             
وأقـل   من هدف ختصيص املوارد من االعتمـادات األساسـية للبلـدان املنخفـضة الـدخل                 ١الفئة  

البلدان منوا، أيد عدد من الوفود األخرى اقتراح الربنامج اإلمنائي، قائلة إن هذا االقتراح خيـدم                
أقل البلدان منوا والبلدان املنخفـضة الـدخل والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، يف نفـس الوقـت            

  .الذي يليب فيه احتياجات البلدان املتوسطة الدخل
مة على وجوب أال تؤثر اقتراحات الربنـامج اإلمنـائي تـأثريا          وشددت الوفود بصورة عا     - ٤٧

وأشـارت الوفـود إىل اقتـراح الربنـامج         . سلبيا على أقل البلدان منـوا والبلـدان املنخفـضة الـدخل           
ــر هــذا        ــدا مــن املعلومــات عــن أث اإلمنــائي املتعلــق بوجــوده االســتراتيجي العــاملي، فطلبــت مزي

واعترف أعضاء اجمللس التنفيذي بـضرورة التوصـل إىل         . لاالقتراح على البلدان املتوسطة الدخ    
توافق لآلراء على اقتـراح الربنـامج اإلمنـائي بالنـسبة إىل ترتيبـات الربجمـة يف الـدورة، قـائلني إن                      
عدم القيام بذلك سيصّعب االنتهاء من اخلطة االستراتيجية وامليزانية املتكاملة القادمتني وإقـرار             

  . هلما٢٠١٣لعام الدورة العادية الثانية 
وقال أعضاء اجمللس التنفيذي إهنـم يتطلعـون إىل مزيـد مـن املـشاورات بـشأن العناصـر                     - ٤٨

األخرى إلطار ترتيبات الربجمة حبيـث تتـضمن بنـودا برناجميـة إقليميـة وعامليـة وثابتـة، مـن أجـل             
  .٢٠١٣تقدمي مشروع اقتراح ليستعرضه اجمللس يف الدورة العادية األوىل لعام 
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وردت مديرة الربنامــــــــــج املعاونـة فـــــي الربنـامج اإلمنـائي، فأشــــــارت إىل أن مبلـغ                   - ٤٩
 دوالر املخــصص للبلــدان املتوســطة الــدخل الــيت يقــل نــصيب الفــرد فيهــا مــن   ٣٥٠ ٠٠٠الـــ 

 دوالرا هــو احلــد األدىن، ولكنــه ال ميثــل  ٦ ٦٦٠الــدخل القــومي اإلمجــايل عــن العتبــة البالغــة   
وأكـدت أن معظـم البلـدان املتوسـطة الـدخل ستحـصل          . اد الكامل الذي ستحصل عليه    االعتم

 مــن هــدف ختــصيص املــوارد مــن االعتمــادات األساســية،    ١علــى خمصــصات أعلــى يف الفئــة  
أو /وخباصة البلدان املتوسطة الدخل اليت يقل فيها نصيب الفرد من الـدخل القـومي اإلمجـايل و                

ــامج اإلمنــائي   و. الــيت يرتفــع فيهــا عــدد الــسكان   قالــت باإلضــافة إىل ذلــك إن اقتراحــات الربن
صــقلت للتجــاوب مــع الــشواغل الــيت طرحــت يف الــدورات الــسابقة للمجلــس التنفيــذي،          

يتعلق بقلة مناعة البلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقـال مـن وضـع البلـدان املنخفـضة الـدخل إىل             فيما
 وأشـارت إىل أن البلـدان املتوسـطة         .٢٠١٧-٢٠١٤وضع البلدان املتوسطة الـدخل يف الفتـرة         

 دوالرا  ٦ ٦٦٠الدخل اليت يزيد فيها نصيب الفرد من الدخل القـومي اإلمجـايل علـى عتبـة الــ                   
وباختــصار قالــت إن الرصــيد  .  دوالر١٥٠ ٠٠٠حتــصل إال علــى االعتمــاد األدىن البــالغ   لــن

أكــرب علــى ختــصيص الــذي حققــه الربنــامج اإلمنــائي بتوجيــه مــن اجمللــس يــضمن التركيــز بقــدر 
 مــن هــدف ختــصيص املــوارد مــن االعتمــادات األساســية للبلــدان املنخفــضة  ١املــوارد يف الفئــة 

الدخل وأقل البلدان منوا، مبا فيهـا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، مـع العمـل يف الوقـت ذاتـه                        
  .ي للمنظمةعلى كفالة دعم أكرب للبلدان املتوسطة الدخل من خالل استمرار الوجود الربناجم

وأكد نائب مدير الربنامج املساعد وكبري املوظفني املاليني يف مكتب الشؤون اإلداريـة               - ٥٠
بالربنـامج اإلمنـائي أنــه إذا كانـت البلـدان الــيت متـر مبرحلــة انتقـال مـن وضــع البلـدان املنخفــضة         

وضـعها،  الدخل إىل وضع البلدان املتوسطة الدخل قد حتـصل علـى أمـوال أقـل نتيجـة الرتقـاء                    
فإهنا يف النهاية ستحصل على مبلغ يساوي ما كانت ستحصل عليه لو ظلت يف وضـع البلـدان       

  .املنخفضة الدخل، وذلك بفضل معيار إمكانية التنبؤ املشار إليه إمجاال يف التقرير
ــرر     - ٥١ ــذي املقـــ ــذ اجمللـــــس التنفيـــ ــرة  ٢٠١٢/٢٨واختـــ ــة للفتـــ ــات الربجمـــ ــن ترتيبـــ    عـــ

٢٠١٧-٢٠١٤.  
  

  علق بصندوق األمم املتحدة للسكاناجلزء املت    
  
  بيان املدير التنفيذي والتقييم  -سادسا  

 /http://www.unfpa.org/public/home/exbrdاملتاح يف (ذكّر املدير التنفيذي، يف بيانه   - ٥٢

pid/11625(               بأنه كان قد أعلن، يف خطابه األول أمام اجمللس التنفيذي بصفته املدير التنفيـذي ،
، أن الــشفافية واملــساءلة ســتكونان ٢٠١١فربايــر /شــباطمــم املتحــدة للــسكان يف لــصندوق األ



E/2012/35 
 

87 13-33362 
 

. زالـت الغايـة صـامدة      وأضـاف أنـه بعـد انقـضاء عـشرين شـهرا، مـا             . مبدأين أساسيني لقيادتـه   
، مبـا  ٢٠١٢وأبلغ اجمللس مبا استجّد يف املسائل األساسية والتطورات منذ الدورة السنوية لعـام         

ربامج القطريـــة والتركيـــز امليـــداين لـــصندوق الـــسكان؛ والتقيـــيم؛      يف ذلـــك مـــا يتعلـــق بـــال   
ــة       ــدم صــوب اخلطــة االســتراتيجية وامليزاني ــسكان؛ والتق ــصندوق ال ــسانية ل واالســتراتيجية اإلن
املتكاملة اجلديدتني؛ والـرأي غـري املـتحفظ يف مراجعـة احلـسابات؛ ومتويـل صـندوق الـسكان؛                    

؛ ومـؤمتر األمـم املتحـدة    ٢٠١٥لتنميـة ملـا بعـد عـام     ومؤمتر قمة لنـدن لتنظـيم األسـرة؛ وخطـة ا     
وركز على مسائل التقييم، مؤكـدا      . ٢٠١٤ يف فترة ما بعد استعراض عام        )٢(للسكان والتنمية 

. على أمهية التقييم البالغ الدقة للفعالية الشاملة لعمليات صندوق السكان ونقـل نتـائج الـربامج               
 التقيـيم املقدمـة إىل اجمللـس، وعـرض تـصوراته      وأفاض يف احلديث عن نتائج وتوصـيات تقـارير        

وأعرب عن تقديره للتوجيهات القيمة مـن أعـضاء اجمللـس، وطمـأهنم علـى               . لسبل املضي قدما  
أن صندوق السكان سيواصل إشراكهم بشكل وثيق يف عملية تنقيح سياسة صندوق الـسكان              

ر منهجيـة واسـتراتيجية، وأن      وأكد أن التقييم سيكون حتت قيادته مسعى أكثـ        . املتعلقة بالتقييم 
وباإلضـافة إىل   . جودة ونزاهة واستقاللية العمليـة سـتكون مكفولـة، مـع مـسامهتها يف املـساءلة               

ــسترشد بقواعــد ومعــايري فريــق األمــم املتحــدة املعــين        ــيم املوضــوعة ست ــة التقي ــإن عملي ذلــك ف
وقـدم املـدير    . سكانوقال املـدير التنفيـذي إنـه سـيكون نـصريا للتقيـيم يف صـندوق الـ                 . بالتقييم

  .اجلديد لشعبة اإلعالم والعالقات اخلارجية يف صندوق السكان
ــه         - ٥٣ ــى قيادت ــذي املتعمــق، وأثنــت عل ــدير التنفي ــان امل ــديرها لبي ــود عــن تق وأعربــت الوف

وأُعرب عن التقـدير لرغبـة      . وشفافيته والتزامه بإعطاء املساءلة أولوية عليا يف صندوق السكان        
وأكــدت وفــود عديــدة ثقتــها يف  . الــصرحية يف التحــاور مــع الــدول األعــضاء املــدير التنفيــذي 

الربنـامج اإلصـالحي للمـدير التنفيـذي الـذي أمثـر بالفعـل، وكـان مـن مثراتـه الـرأي اخلـايل مــن             
وأثنـت الوفـود علـى عمـل مـوظفي صـندوق الـسكان الـذي يـتم                  . التدخل ملراجعي احلـسابات   
  .غالبا يف جو من التحدي

فود عديدة إىل جناح مؤمتر لندن لتنظيم األسرة ومسامهة صـندوق الـسكان          وأشارت و   - ٥٤
فيــه يف جمــاالت مــن قبيــل احلــد مــن الوفيــات النفاســية، ومعاجلــة قيــود تنظــيم األســرة، وتعزيــز   

ــدان يف بلــوغ الغــايتني     ــة، ودعــم البل ــة  ٥ و ٤الــصحة واحلقــوق اإلجنابي  مــن األهــداف اإلمنائي
 بــدور صــندوق الــسكان املتزايــد يف جــدول أعمــال الــصحة   وأُعــرب عــن االعتــراف . لأللفيــة

العاملية، وجرى حث صـندوق الـسكان علـى تعزيـز الـسياسات علـى الـصعيد العـاملي وتوحيـد                     
  .دعم تنظيم األسرة والتنمية

__________ 
 .١٩٩٤ُعقد ذلك املؤمتر يف عام   )٢(  
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وأثنت الوفود على العمل اجلاري لتحقيق نتيجة ناجحـة ذات مغـزى يف مـسألة مـؤمتر                   - ٥٥
وأبلـغ وفـد إندونيـسيا      . ٢٠١٤ية يف فترة ما بعـد اسـتعراض عـام           األمم املتحدة للسكان والتنم   

اجمللس التنفيذي أن حمفل الشباب العاملي املعين مبؤمتر األمـم املتحـدة للـسكان والتنميـة يف فتـرة                   
ــا بعــد اســتعراض عــام    ــرة مــن   ٢٠١٤م ــسيا يف الفت ــايل بإندوني  كــانون ٦ إىل ٤ ســينعقد يف ب

ــسمرب /األول ــراهقني يف    وأُعــرب عــن الت . ٢٠١٢دي ــشباب وامل ــدة لل ــادرات اجلدي ــب باملب رحي
. صندوق السكان، مبـا يف ذلـك املـشاركة الرائـدة بالربازيـل يف معاجلـة مـسألة محـل املراهقـات                     

 يف صـحتهم وتعلـيمهم،   -وجرى حث صندوق السكان على مواصـلة االسـتثمار يف الـشباب        
مارات جيـب أن هتـدف إىل متكـني         وأشري إىل أن هذه االستث    . ويف توفري فرص العمل الالئق هلم     

  .الشباب من أن يصبحوا مدافعني عن التنمية املستدامة
وركز عدد من الوفود على الفرص اليت يتيحها االستعراض الشامل للـسياسات الـذي                - ٥٦

جيري كل أربـع سـنوات لألنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم                          
 ٢٠١٥وأشـري إىل أن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام               . ٢٠١٥ملـا بعـد عـام       املتحدة وخطـة التنميـة      

جيب أن تصاغ حبيث تستند بفعالية إىل الدروس املستفادة مـن عمليـة تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة                  
لأللفية الراهنة، مع االستفادة من األنواع اجلديدة للشراكات ومـن مـشاركة األطـراف املـؤثرة                

 وطُلب إىل صندوق السكان مواصلة االهتمام مبسألة الـشيخوخة،          .اليت زادت يف العقد األخري    
وقيـل إن الـدميغرافيا وفـريوس نقـص         .اليت يزداد اهتمام البلدان املتقدمة والبلدان النامية معـا هبـا          

املناعة البشرية واإليـدز والـصحة اإلجنابيـة جيـب أن تظـل علـى رأس خطـة التنميـة بعـدة سـبل،                       
  .يات األطفال والوفيات النفاسيةمنها تسريع التدخالت يف وف

؛ واالســتعراض )DP/FPA/2012/8(ورحبـت الوفــود بتقريـر التقيــيم املقــدم كـل ســنتني      - ٥٧
الـذي يتـواله    ) DP/FPA/2012/17(املستقل للسياسة التقييمية لصندوق األمم املتحـدة للـسكان          

وشـددت  . تـرة سـنتني   مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ ورّد اإلدارة عليهما؛ وخطـة التقيـيم لف           
الوفود على أمهية وجود عملية تقييم واضحة ومدارة جيـدا مـن أجـل كفـاءة وفعاليـة صـندوق                 

وأشارت إىل ضرورة استقاللية وظيفة التقييم، وكان من ذلك اقتـراح لـبعض الوفـود       . السكان
ات علــى غــرار املتبــع يف منظمــ(أن يكــون فــرع التقيــيم مــسؤوال مباشــرة أمــام املــدير التنفيــذي 

وشددت الوفود على أمهية التنسيق وعلى ضرورة الوضـوح يف األدوار واملـسؤوليات              ). أخرى
. وجرى التأكيد على ضرورة التفرقة بوضوح بني مراجعة احلسابات والتقيـيم          . املتعلقة بالتقييم 

سيما فيما يتعلـق     وأكدت الوفود أن سياسة التقييم املنقحة جيب أن تعاجل الثغرات احملددة، وال           
وجـرى تـشجيع صـندوق الـسكان        . باستقاللية وظيفة التقييم ووجـود إطـار مؤسـسي مناسـب          

  .على الشروع يف عملية رسم خرائط لتبصري التنمية وتنفيذ سياسة التقييم املنقحة
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وشددت الوفود على حاجـة اجمللـس التنفيـذي إىل كفالـة تـوفري مـا يكفـي مـن املـوارد                        - ٥٨
يم اليت يتوالها صندوق الـسكان، حـىت يتـسىن لـه االضـطالع              األساسية والقدرات لوظيفة التقي   

واعتـرف اجمللـس    . وأشار بعـض الوفـود إىل وجـود بنـد مـستقل يف امليزانيـة للتقيـيم                . مبسؤولياته
ــد الــذي حققــه صــندوق الــسكان منــذ إقــرار سياســة التقيــيم يف عــام           ، ٢٠٠٩بالتقــدم اجلي

. ٢٠١١ يف املائـة يف عـام        ١٠٠ة الـيت بلغـت      ذلك زيـادة التغطيـة بتقيـيم الـربامج القطريـ           يف مبا
وكانــت هنــاك دعــوة إىل حتــسني نوعيــة التقييمــات بعــدة ســبل، منــها بنــاء القــدرات، وتعزيــز    
الرصــد الــذي يركــز علــى حتقيــق نتــائج، وإجيــاد آليــة للتحريــك تتفــادى اإلخفــاق علــى نطــاق   

وعـدم كفايـة مـا يلـزم        وجرى اإلعراب عـن القلـق إزاء صـياغة املؤشـرات والنـواتج،              . املنظومة
وجــرى التــشديد علــى أمهيــة املبــادئ التوجيهيــة للتقيــيم  . للتقيــيم مــن وقــت وختطــيط ومــوارد 

  .وتدريب املوظفني
وشددت الوفود على أمهية وجود بيانات وحتليالت مقنعة وموثوق هبـا ألداء الـربامج،                - ٥٩

ب أن تـساعد علـى      وأشارت إىل أن جدولة استعراضات منتـصف املـدة وتقييمـات الـربامج جيـ              
ــائج يف الربجمــة   ــصر مركــزي يف    . أقــصى اســتخدام للنت ــيم عن ــة التقي ــود أن وظيف وأكــدت الوف

وأشــارت الوفــود أيــضا إىل أنــه ال غــىن عــن   . اإلدارة واملراقبــة ويف كفالــة املــساءلة املوضــوعية 
  .التقييم يف التعلم اجلمعي املتعلق باألنشطة اإلمنائية

ــود إىل كفالـــ    - ٦٠ ــت الوفـ ــات      ودعـ ــيم واألولويـ ــة التقيـ ــني وظيفـ ــة بـ ــة قويـ ــاد رابطـ ة إجيـ
وشددت على ضرورة إجياد رؤية مفهومة للجميـع للتقيـيم يف           . االستراتيجية لصندوق السكان  

ــه االســتراتيجية؛ وتوضــيح         ــسكان وأولويات ــة صــندوق ال ــى أســاس والي ــسكان عل صــندوق ال
مهيـة إدراج هنـج تقـوم علـى         وجـرى التـشديد علـى أ      . أغراض التقييمات املركزيـة والالمركزيـة     

حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف وظيفـة التقيـيم مـن خـالل االسـتفادة مـن توجيهـات                    
وكـان هنـاك اقتـراح أن تنـاقش خطـة التقييمـات املواضـيعية               . فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم    

ن يـدرج تقيـيم صـحة األم    ونتائج التقييمات املواضيعية املوسعة يف دورات اجمللس التنفيذي، وأ   
وأُوصي بأن يعرض تقريـر التقيـيم املقـدم         . ٢٠١٣يف جدول أعمال الدورة العادية األوىل لعام        

وجرى كذلك تشجيع القيام مبزيـد مـن التقييمـات    . كل سنتني على اجمللس على أساس سنوي  
  .املشتركة مع صناديق األمم املتحدة وبراجمها األخرى

غتباطها مبالحظـة أن املـدير التنفيـذي يزمـع القيـام بـدور املناصـر                وأعربت الوفود عن ا     - ٦١
. وطلبــت معلومــات عــن اجلــدول الــزمين لتنقــيح سياســة التقيــيم. للتقيــيم يف صــندوق الــسكان

وسلمت الوفود بأن اإلصالح حيتاج إىل وقت، وأشـارت إىل أن املـدير التنفيـذي قطـع بالفعـل                   
ة يف اســتعراض مكتــب خــدمات الرقابــة    بعــض اخلطــوات صــوب تنــاول التوصــيات الــوارد     



E/2012/35
 

13-33362 90 
 

واعترفــت الوفـود بالتحــديات، وعرضــت مـساندة صــندوق الـسكان يف جماهبــة هــذه    . الداخليـة 
  .التحديات، وقالت إهنا تتطلع إىل رؤية سياسة تقييم منقحة لصندوق السكان

 .وشــكر املــدير التنفيــذي أعــضاء اجمللــس التنفيــذي علــى مــساندهتم وتعليقــاهتم القيمــة    - ٦٢
ــيم        ــل مــع حتــديات التقي ــسكان، بالتعام ــصري يف صــندوق ال ــه، كن وجــدد اإلعــراب عــن التزام

ــة   ــيم الراهن ــق    . والثغــرات احلرجــة يف سياســة التقي ــشارك يف خريطــة طري ــه يتعهــد بالت ــال إن وق
لسياسة التقييم املنقحة لـصندوق الـسكان، وطمـأن أعـضاء اجمللـس علـى أن صـندوق الـسكان                    

ــه مــع اجمللــس   ــة   سيواصــل تعامل ــها املــشاورات غــري الرمسي ــق، من ــل  .  بعــدة طرائ ــه يتقب ــال إن وق
التعليقــات احملــددة للوفــود بــشأن تعزيــز االتــساق والتعــاون بــني وحــدات صــندوق الــسكان،     

ووافـق  . وأشار إىل أن صندوق السكان سيعمل مع أعـضاء اجمللـس علـى حتـسني نوعيـة التقيـيم        
لــى النتــائج، وقابليــة الــربامج القطريــة  علــى احلاجــة إىل تعزيــز تــصميم ورصــد بــرامج تركــز ع  

وأجـاب املـدير التنفيـذي    . وأحاط علما بالتوصـية بتـوفري مـوارد كافيـة لوظيفـة التقيـيم            . للتقييم
 على شىت االستفسارات احملـددة، ومنـها مـا يـشري إىل أن صـندوق الـسكان يقـود عـدة تقييمـات                      

 توجيهاهتـا  وشكر الوفود علـى   . امشتركة مع منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة أو يشارك فيه         
واختـتم كلمتـه بالثنـاء علـى مـسامهة مـدير            . ورغبتها املستمرة يف التعاون مع صندوق الـسكان       

  .٢٠١٢مكتب صندوق السكان اإلقليمي للدول العربية، الذي سيتقاعد يف أواخر عام 
ــذي املقــرر     - ٦٣ ــم امل  ٢٠١٢/٢٦واختــذ اجمللــس التنفي ــيم يف صــندوق األم تحــدة  عــن التقي

  .للسكان
، تكلم نائب رئيسة اجمللس التنفيذي للـدول األفريقيـة          ٢٠١٢/٢٦وعقب اختاذ القرار      - ٦٤

بالنيابة عن البلدان األفريقية األعضاء يف اجمللس التنفيذي، فقال إن اجملموعة األفريقيـة انـضمت               
لـسكان، وإن    عن التقييم يف صندوق األمم املتحـدة ل        ٢٠١٢/٢٦إىل توافق اآلراء بشأن املقرر      

، فـإن ختـصيص مـوارد       ٢٠١٢/٢٦ مـن املقـرر      ٦كانت تود أن تسجل أنه فيما يتعلق بـالفقرة          
  .للتقييم جيب أال يؤثر سلبا على املوارد املتاحة ألنشطة الربجمة

  
  ٢٠١٤مؤمتر األمم املتحدة للسكان والتنمية يف فترة ما بعد استعراض عام     

سكان اجمللــس التنفيــذي علمــا حبالــة مــؤمتر األمــم  أحــاط املــدير التنفيــذي لــصندوق الــ   - ٦٥
، مؤكـدا أن مـن املهـم إعـادة          ٢٠١٤املتحدة للسكان والتنمية يف فترة مـا بعـد اسـتعراض عـام              

ــؤمتر األمــم املتحــدة         ــامج عمــل مل ــذ أحــدث برن ــسري تنفي ــق آراء عــامليني لتي ــاء شــراكة وتواف بن
ملـؤمتر يف فتـرة مـا بعـد اسـتعراض           وشـدد علـى أمهيـة ربـط ا        . ٢٠١٤للسكان والتنمية بعد عام     

، وأشار إىل املشاورات العاملية واإلقليمية املتعـددة        ٢٠١٥ خبطة التنمية ملا بعد عام       ٢٠١٤عام  
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اليت جرت يف العام املاضي واشتركت فيها احلكومات، واجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك الـشباب،      
ل مكونا بـالغ األمهيـة لالسـتعراض،        وأكد أن العمليات اإلقليمية تشك    . ومنظومة األمم املتحدة  

ويــضاف إىل . ٢٠١٣ذلــك التقــارير اإلقليميــة الــيت ســتعد للمــؤمترات اإلقليميــة يف عــام   يف مبــا
ذلك أن املكاتب اإلقليمية لصندوق السكان عملت بشكل وثيق، علـى الـصعيد القطـري، مـع       

ات الـــصلة يف احلكومــات إلشـــراك اجملتمـــع املـــدين وســـواه مــن األطـــراف املـــؤثرة األخـــرى ذ  
ــام  عمليـــة ــتعراض يف عـ ــاملي لتنفيـــذ مـــؤمتر   ٢٠١٢االسـ ، مـــع التركيـــز علـــى االستقـــصاء العـ
  .والتنمية السكان

وقال املدير التنفيـذي إن مـن اجملـاالت الرئيـسية للتعامـل مـع احلكومـات إدراج ممـثلني                      - ٦٦
قليميــة يف للمنظمــات غــري احلكوميــة والــشباب يف الوفــود الوطنيــة لــدى مــؤمترات الــسكان اإل  

وأشــــار إىل أن حكومــــة إندونيــــسيا . ٢٠١٤ واالجتماعــــات العامليــــة يف عــــام ٢٠١٣ عــــام
ــن      ــرة مـ ــسيا، يف الفتـ ــايل بإندونيـ ــاملي يف بـ ــشباب العـ ــل الـ ــضيف حمفـ ــانون ٦ إىل ٤ستستـ  كـ

وجيري اآلن التخطيط لعقد مـؤمترات مواضـيعية عامليـة أخـرى، ومنـها              . ٢٠١٢ديسمرب  /األول
وناشــد املــدير التنفيــذي مجيــع . نــسان، بــشراكة مــع حكومــة هولنــدامــؤمترات عــن حقــوق اإل

احلكومات اليت تقدمت بتعهدات التعجيـل بالـدفع، وحـث الـدول األعـضاء علـى سـد الـنقص                    
 مليون دوالر، يف متويل مؤمتر األمم املتحدة للسكان والتنمية يف فترة ما بعـد               ١٥احلايل، البالغ   

  .٢٠١٤استعراض عام 
ء اجمللس التنفيذي عن تقديرهم لإلحاطة، وكذلك عمليـة اإلدمـاج الـيت             وأعرب أعضا   - ٦٧

وضحت يف إشراك مجيـع األطـراف املـؤثرة يف مـؤمتر األمـم املتحـدة للـسكان والتنميـة يف فتـرة                       
  .٢٠١٤بعد استعراض عام  ما
    

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  -سابعا   
نظـرة عامـة علـى مـشاريع وثـائق الـربامج         ) لـربامج لشؤون ا (قدم نائب املدير التنفيذي       - ٦٨

مجهوريـة الكونغـو    : القطرية الثماين التاليـة ومـشروع وثيقـة واحـدة للـربامج القطريـة املـشتركة               
الدميقراطيـــة وجنـــوب أفريقيـــا وغينيـــا االســـتوائية والكـــامريون وليربيـــا، مـــن منطقـــة أفريقيـــا؛  

ــة؛ باكــستان     ــدول العربي ــسودان، مــن منطقــة ال ــامج القطــري   مــشرو(ال ع وثيقــة واحــدة للربن
، مــن منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ؛ نيكــاراغوا وهــاييت، مــن منطقــة أمريكــا الالتينيــة  )املــشترك

وبعـد ذلـك أفـاض املـديرون اإلقليميـون يف صـندوق الـسكان آلسـيا واحملـيط              . والبحر الكارييب 
ل العربيــة يف احلــديث عــن  اهلــادئ وأفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب والــدو  

  .الربامج، كال من منظور منطقته
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. وشكرت عدة وفود صـندوق الـسكان علـى مـا يقدمـه مـن تعـاون ودعـم إىل بلـداهنا               - ٦٩
وأشارت إىل أن الربامج القطريـة وضـعت بتـشاور وثيـق مـع احلكومـات وسـواها مـن شـركاء                      

وأكـدت أنـه ال غـىن    . مـل الوطنيـة  التنمية، وأهنا متسقة متاما مـع اخلطـط واألولويـات وأطـر الع         
ــدان يف بلــوغ           ــساعدة البل ــضى، مل ــت م ــن أي وق ــر م ــسكان، اآلن أكث ــم صــندوق ال ــن دع ع

وقدم عدد من الوفـود تعليقـات حمـددة علـى بعـض مـشاريع الـربامج          . األهداف اإلمنائية لأللفية  
  .القطرية، على أن حتال هذه التعليقات إىل البلدان املعنية

واملــديرون اإلقليميــون لــصندوق   ) لــشؤون الــربامج (دير التنفيــذي وشــكر نائــب املــ    - ٧٠
وأكــدوا ألعــضاء اجمللــس أنــه، وفقــا للمقــرر . الــسكان اجمللــس التنفيــذي علــى تعليقاتــه ودعمــه

، ستحال التعليقات على مشاريع وثائق الربامج القطريـة ومـشاريع وثـائق الـربامج               ٢٠٠٦/٣٦
  .خذها يف االعتبار عند وضع الصيغة النهائية للربامجالقطرية املشتركة إىل البلدان املعنية أل

وأحاط اجمللس التنفيذي علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية الثمـاين ومـشروع وثيقـة                - ٧١
ــة    ــامج القطــري املــشترك والتعليقــات عليهــا التالي ــة الكونغــو  : واحــدة للربن باكــستان ومجهوري

مـشروع وثـائق الـربامج    (وليربيـا ونيكـاراغوا وهـاييت    الدميقراطية وغينيا االستوائية والكـامريون    
وســيحيل صــندوق الــسكان التعليقــات إىل  . ، وجنــوب أفريقيــا والــسودان )القطريــة املــشتركة
واختـــذ اجمللـــس املقـــرر . ووافـــق اجمللـــس علـــى متديـــد الربنـــامج املتعلـــق مبـــصر. البلـــدان املعنيـــة

ائية، مـشروعي وثـيقيت الربنـاجمني       الذي قرر فيه أن يستعرض ويعتمد، بصفة اسـتثن         ٢٠١٢/٢٢
ــائي وصــندوق األمــم املتحــدة        ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــذين أعــدمها برن ــا الل القطــريني إلريتري

  .٢٠١٣للسكان يف الدورة العادية األوىل للمجلس التنفيذي لعام 
ــرر    - ٧٢ ــا للمق ـــ      ٢٠٠٦/٣٦ووفق ــة ال ــربامج القطري ــى ال ــذي عل ــس التنفي ــق اجملل  ١٢، واف

، علـى أسـاس عـدم االعتـراض         ٢٠١٢ اليت كانت قد نوقشت يف الـدورة الـسنوية لعـام             التالية،
ــها أو مناقـــشتها ــا   : دون عرضـ ــادئ، بوليفيـ ــة يف احملـــيط اهلـ ــاليم اجلزريـ ــدان واألقـ األردن، البلـ

، مجهوريــة مولــدوفا، جيبــويت، ســري النكــا، ســرياليون، غينيــا،  ) املتعــددة القوميــات- دولــة(
 .بال، اهلندكوستاريكا، ليسوتو، ني
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  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع   
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  -ثامنا   

قدم املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع اسـتعراض منتـصف املـدة                  - ٧٣
ــتراتيجية  تـــب خـــدمات ؛ وقـــدم نائـــب املـــدير التنفيـــذي ملك )DP/OPS/2012/7(للخطـــة االسـ

املــشاريع التقريــر اإلحــصائي الــسنوي عــن أنــشطة الــشراء الــيت اضــطلعت هبــا منظومــة األمــم     
  .وامللحق اخلاص بالشفافية يف املشتريات العامة) DP/OPS/2012/8 (٢٠١١املتحدة يف عام 

ــشكل       - ٧٤ ــها ب ــواردة يف اســتعراض منتــصف املــدة وقّيمت ــود االســتنتاجات ال وأيــدت الوف
 هذه الوفود إن نتائج استعراض منتصف املدة تشري إىل احلاجة الواضحة ملكتـب              وقالت. إجيايب

املــشتريات، خــدمات : خــدمات املــشاريع إىل التركيــز علــى جمــاالت ختصــصه وأمهيــة ذلــك لــه 
تنفيــذ املــشاريع، تطــوير اهلياكــل األساســية املاديــة، مــع اعتبــار اخلــدمات االستــشارية يف جمــال   

وحثـــت الوفـــود مكتـــب . لوطنيـــة مـــسألتني جـــامعتني ضـــروريتنياإلدارة وتطـــوير القـــدرات ا
خــدمات املــشاريع علــى االســتفادة مــن نتــائج اســتعراض منتــصف املــدة والتركيــز علــى مزايــاه  

  .النسبية املعترف هبا، من أجل كفالة النمو املستدام لعملياته
ك ويف ضوء ذلك جرى تشجيع مكتب خدمات املشاريع على توسيع شـراكاته، فـذل               - ٧٥

يساعد على حتسني إنتاجية البلـدان الناميـة وتقـدمي اخلـدمات، مـع العمـل يف الوقـت ذاتـه علـى                  
القضاء على الفقر وحتقيـق التنميـة املـستدامة، وأُعـرب عـن األمـل أن يـساعد مكتـب خـدمات                 
املــشاريع يف حتديــد االختناقــات الــيت تعانيهــا البلــدان الناميــة يف جمــال التكنولوجيــا والقــدرات،  

  .صول إىل توصيات وحلول حمددة اهلدفوالو
وأكــدت الوفــود مــن جديــد أمهيــة تــوفري فــرص عادلــة وتنافــسية ومتكافئــة جلميــع            - ٧٦

وشــددت أيــضا علــى وجــوب تفــادي التنــافس مــع  . الــشركات املــشاركة يف عمليــات الــشراء
 بـني  الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة، وعلـى أنـه ال غـىن عـن التقـسيم الواضـح للعمـل                 

وشددت الوفود على وجوب استعراض اخلطـط االسـتراتيجية ملكتـب           . وكاالت األمم املتحدة  
  .خدمات املشاريع والوكاالت الشريكة من أجل جتنب التداخل والتكرار

وساندت الوفود تطلعات مكتـب خـدمات املـشاريع إىل إدراج أهـداف االسـتدامة يف                  - ٧٧
غــري أن أحــد . نــب البيئيــة واالجتماعيــة واالقتــصاديةمجيــع خدماتــه بإدخــال معــايري ختــدم اجلوا

ــه ) ومنظومــة األمــم املتحــدة بــصفة عامــة  (الوفــود أكــد أن مكتــب خــدمات املــشاريع    ال ميكن
  .إدخال معايري جديدة خاصة حبماية البيئة إال بعد موافقة الدول األعضاء عليها
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ل البلـدان منـوا والبلـدان       وكان العدد املتزايد ملـشاريع مكتـب خـدمات املـشاريع يف أقـ               - ٧٨
وقالـت الوفــود إنــه يــسعدها مالحظــة أن الغالبيــة  . الـيت متــر بأزمــات موضــع ترحيــب وتــشجيع 

العظمى من مشتريات مكتب خدمات املشاريع تتم مـع البلـدان الناميـة، وحثـت املنظمـة علـى              
ولـوحظ  . حملليـة مواصلة تعزيز الرابطة بني التنمية املستدامة وجدول أعمال التنميـة االقتـصادية ا            

أن تقارير مكتب خدمات املشاريع تركز على مستوى النواتج، ولذلك ُدعي مكتب خـدمات              
  .مستوى احملصلة كذلك املشاريع إىل تكثيف عمله مع الشركاء حبيث تنعكس نتائجه على

. وجرى التأكيد جمددا على أمهية العمل يف البلدان النامية وفقـا ملبـدأ الـسيطرة الوطنيـة             - ٧٩
رى يف هذا الشأن حث مكتب خدمات املشاريع علـى توسـيع نطـاق أنـشطته الـيت تـساعد                  وج

وشـكر أحـد الوفـود مكتـب        . على بناء القدرات الوطنية ومتكني البلدان من استغالل مواردهـا         
خدمات املـشاريع علـى مـا أجنـزه يف جمـال الـشفافية، وحثـه علـى تكثيـف اتـصاله باحلكومـات                        

نـات احملليـة يف البلـدان الناميـة لتمكينـها مـن فهـم عمـل املكتـب             واملؤسسات وغريهـا مـن الكيا     
  .بشكل أفضل، بدال من االكتفاء بدور الوكالة الشريكة املنفذة ملنظومة األمم املتحدة

ورّد املدير التنفيذي ملكتب خدمات املشاريع، فشكر الوفود علـى تعليقاهتـا ودعمهـا،                - ٨٠
ســتمرار العمــل معهــا يف وضــع الــصيغة النهائيــة  وأكــد هلــا تعهــد مكتــب خــدمات املــشاريع با 

وانتهز هذه الفرصـة لكـي يـشكر الـدامنرك الـيت تستـضيف       . للخطة االستراتيجية يف العام املقبل  
مكتب خدمات املشاريع علـى إنـشاء جممـع جديـد لألمـم املتحـدة، مـستخدمة يف ذلـك أعلـى                      

  .معايري االستدامة
 بــشأن اســتعراض منتــصف املــدة للخطــة   ٢٠١٢/٢٤واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر    - ٨١

ــرة    ــدة خلـــدمات املـــشاريع للفتـ ــتراتيجية ملكتـــب األمـــم املتحـ ــرر ٢٠١٣-٢٠١٠االسـ ؛ واملقـ
 بـشأن التقريـر اإلحــصائي الـسنوي ملكتــب األمـم املتحـدة خلــدمات املـشاريع عــن       ٢٠١٢/٢٥

  .٢٠١١أنشطة الشراء اليت اضطلعت هبا منظومة األمم املتحدة يف عام 
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  زء املشتركاجل    
ــشترك املعــين          -تاسعا    ــم املتحــدة امل ــسيق برنــامج األم ــاع جملــس تن ــة اجتم متابع

  اإليدز /بفريوس نقص املناعة البشرية
لصندوق األمم املتحدة للـسكان ومـدير       ) لشؤون الربامج (قدمت نائبة املدير التنفيذي       - ٨٢

التقريــر املتعلــق بتنفيــذ قــرارات مكتــب الــسياسات اإلمنائيــة يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  
ــة       ــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـ ــدة املـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــيات جملـــس تنـــسيق برنـ وتوصـ

  ).DP/2012/26-DP/FPA/2012/18(اإليدز /البشرية
واعترفت الوفود بالتقدم الذي حققه الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان يف التعامـل                  - ٨٣

وأشارت الوفود إىل أن برنامج األمـم املتحـدة         . البشرية واإليدز مع مسألة فريوس نقص املناعة      
اإليــدز شــريك ذو أمهيــة فائقــة يف التعامــل مــع  /املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

 ٢٠١١/٤١وكررت الوفود اإلشارة إىل مقـرر اجمللـس التنفيـذي      . فريوس نقص املناعة البشرية   
رد به أنه جيب إدماج استراتيجيات وسياسـات برنـامج األمـم           يف الدورة العادية الثانية، الذي و     

اإليـدز يف وضـع اخلطـتني االسـتراتيجيتني         /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية        
القادمتني للربنـامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان، وشـدد علـى أن اإليـدز جيـب أن يظـل أولويـة                    

عها القـوي للربنــامج اإلمنـائي وصــندوق الــسكان   وأعربـت الوفــود عـن تــشجي  . لـدى املنظمــتني 
وجـرى التـشديد   . لدعمهما للعمليات املنفذة على املستوى القطري واملتعلقـة بنـهج االسـتثمار          

علــى أن التنــسيق علــى املــستوى القطــري ال يف أســرة األمــم املتحــدة فقــط، ولكــن أيــضا مــع    
  .خاصا لكي ينجحاألطراف املؤثرة يف البلدان وفيما بينها، يتطلب اهتماما 

ووجهـت الوفـود االنتبـاه إىل التوجيـه الوشـيك لربنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين             - ٨٤
اإليدز فيما يتعلق بعوامل التمكني احلامسـة وخلـق عالقـات تـآزر             /بفريوس نقص املناعة البشرية   

منـائي يف   من أجل االستثمارات االسـتراتيجية يف التـصدي لإليـدز، ورحبـت بـدور الربنـامج اإل                
وأشــارت الوفــود إىل أنــه ســيكون توجيهــا هامــا يف كيفيــة التركيــز علــى  . وضــع هــذا التوجيــه

اجلهود املبذولة على الصعيد القطـري وإعطائهـا األولويـة، وإنقـاذ مزيـد مـن األرواح، وكفالـة                   
وأيـدت الوفـود النـهج واملبـادئ اجلديـدة الـيت اقترحهـا        . عالج أفضل وفعال من حيث التكلفـة     

ــشرية،      الرب ــريوس نقــص املناعــة الب ــوال يف مكافحــة ف ــامج املــشترك وشــركاؤه الســتثمار األم ن
  .وكفالة استدامة التدابري على املستوى القطري، وحتسني نظام اإلبالغ القائم على النتائج

وأعربت الوفود عن اغتباطها باجلهود املبذولة لتعزيز وصول اجلميع إىل بـرامج الوقايـة          - ٨٥
دعم، وبناء قدرات البلدان على مكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية، واحلـد مـن               والرعاية وال 
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وأكـدت أيـضا أمهيـة تعزيـز األنـشطة الوقائيـة بـني الـشباب،                . أثر اإليدز على النساء واألطفـال     
  .والتشجيع على استخدام الشبكات اجملتمعية للتوسع يف نشر الرسالة

ــا إزاء نقــص مت     - ٨٦ ــود عــن قلقه ــت الوف ــت    وأعرب ــشترك، وحث ــامج امل ــشاريع الربن ــل م وي
اجلهــات املاحنــة التقليديــة علــى مواصــلة التمويــل، واالقتــصادات البازغــة والبلــدان علــى القيــام   

وشـددت مـع ذلـك علـى أن التمويـل           . بدورها، والبلدان النامية على الريادة وتقاسم املسؤولية      
ات واســتثمارات املــشاركني يف مــن أمانــة الربنــامج املــشترك جيــب أال يقــل أو حيــل حمــل تربعــ  

ويف هذا الصدد أكدت الوفود أيضا أمهيـة الوفـاء       . الرعاية يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية      
ــه حــديثا يف الربنــامج املــشترك    وأبــرزت . بااللتزامــات املقطوعــة لتقــسيم العمــل املتفــاوض علي

لـى مزيـد مـن االلتـزام مـن          الوفود أمهيـة تقاسـم املـساءلة بـني املـشاركني يف الرعايـة، وحثـت ع                
جانـب أفرقـة األمـم املتحـدة املـشتركة املعنيـة باإليـدز وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف رصـد             

 ٢٠١٥-٢٠١٢نتــائج اإلطــار املوحــد للميزانيــة والنتــائج واملــساءلة للربنــامج املــشترك للفتــرة    
  .واإلبالغ عنها

اإليــدز يف الربنــامج اإلمنــائي، /لبــشريةورّد مــدير الفريــق املعــين بفــريوس نقــص املناعــة ا  - ٨٧
فشكر الوفود على تعليقاهتا، وتكلم يف آثار اجلولة املؤجلـة لتمويـل الـصندوق العـاملي ملكافحـة          

وألقــى الــضوء علــى عمــل  . اإليــدز والــسل واملالريــا، علــى حنــو مــا أشــري إليــه حــالل اجللــسة   
لـة تنويـع مـصادر التمويـل، مبـا يف      الربنامج املـشترك يف الـدعوة إىل تقاسـم أعبـاء التمويـل وكفا           

وقال إنه يتطلع إىل استمرار البلدان املاحنـة يف         . ذلك االستثمار القوي من الربامج القطرية ذاهتا      
وأشار إىل مـساندة املنظمـة لتنفيـذ بـرامج ممولـة مـن الـصندوق العـاملي ملكافحـة          . عرض متويلها 

ية والتشغيلية لـضمان فعاليتـه وقدرتـه علـى          اإليدز والسل واملالريا، مبا يف ذلك الشراكات التقن       
ويف هـذا الـشأن أكـد علـى أمهيـة           . غرس الثقة يف قاعدة ماحنيه باالستناد إىل الدروس املستفادة        

وأكـد للوفـود أيـضا أن    . إطار االستثمار يف الربنامج املشترك يف ضمان فعاليـة التمويـل وتـأثريه     
ي وصــندوق الــسكان يف جمــال فــريوس نقــص  اجلــزء األكــرب مــن متويــل أنــشطة الربنــامج اإلمنــائ 

وتستخدم أمـوال األمانـة أساسـا لكفالـة         . املناعة البشرية يأيت من خارج أمانة الربنامج املشترك       
وشـجع أعـضاء اجمللـس التنفيـذي علـى أن يقومـوا، مـن خـالل                 . االتساق علـى نطـاق املنظومـة      

شترك واسـتراتيجيات وخطـط     إشرافهم، بكفالة التوافق بني اسـتراتيجيات وخطـط الربنـامج املـ           
الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان، وحثهم علـى بـذل قـصاراهم للوفـاء بالتعهـدات للميزانيـة                  

  .األساسية، فبدوهنا ستعجز املنظمة عن أداء مهامها يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية
 الهتمامهـا   لصندوق الـسكان الوفـود    ) لشؤون الربامج (وشكرت نائبة املدير التنفيذي       - ٨٨

ــدقيق يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز     وكــررت رد . وتعليقهــا علــى العمــل ال
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الربنامج اإلمنائي، ومضت تؤكد التزام صندوق الـسكان بالعمـل اجلـاري، موجهـة االنتبـاه إىل                 
سـيما يف إطـار خــدمات    تركيـز الـصندوق علـى منــع انتقـال العـدوى مـن األم إىل الطفــل، وال      

ــشبان، وال تنظــيم  ــصّد شــامل لفــريوس نقــص املناعــة      األســرة؛ وال ــشابات؛ وإدراج ت ســيما ال
وأشــارت إىل أن فــريوس نقــص  . البــشرية، داخــل النطــاق الواســع للــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة  

املناعة البشرية يعكس بعضا من التهميش األفدح الذي حيـدث يف اجملتمـع، وأكـدت أن النـهج                  
وقـف  ” النهج السليم للمضي بالعمل قدما، وشـددت علـى أن     القائم على حقوق اإلنسان هو    

وحثـت الـدول    . وى ولـيس بالتمويـل    دهدف يتعلق حبدوث الع   “ اإلصابة بفريوس اإليدز هنائيا   
األعضاء وسائر اجلهات املاحنة علـى املـسامهة يف العمـل يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            

غايـة ميكـن    “ اائيـ اإلصـابة بفـريوس اإليـدز هن      وقـف   ”واإليدز، مؤكدة أن احللول متاحـة، وأن        
غــري أن ذلــك يتطلــب شــجاعة والتزامــا، مبــا يف ذلــك التــزام مــايل، مــع التركيــز علــى   . بلوغهــا

واختتمـــت كلمتـــها بالتأكيـــد جمـــددا علـــى أن صـــندوق الـــسكان  . األولويـــات االســـتراتيجية
  .سيواصل العمل بشكل وثيق مع شراكة كاملة من الربنامج املشترك

وأحاط اجمللس التنفيذي علما بالتقرير املتعلق بتنفيذ قـرارات وتوصـيات جملـس تنـسيق              - ٨٩
-DP/2012/26(اإليــدز /برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

DP/DPA/2012/18.(  
    

  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  -عاشرا   
اعد ومدير مكتب الشؤون اإلدارية يف الربنامج اإلمنائي، باسـم          قدم مدير الربنامج املس     - ٩٠

: الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان واليونيــسيف، خريطــة الطريــق إىل امليزانيــة املتكاملــة        
استعراض مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان ومنظمـة            

ــر تعــاريف   ــة ألث  التكــاليف وتــصنيف األنــشطة علــى املعــدالت املنــسقة   األمــم املتحــدة للطفول
ولــوحظ أن نظــراء اليونيــسيف كــانوا موجــودين يف  ). DP-FPA/2012/1(الســترداد التكــاليف 

  .القاعة للرد على األسئلة عند احلاجة
ــن           - ٩١ ــا حــواه م ــر وم ــسق يف وضــع التقري ــها املت ــى عمل ــود املنظمــات عل وشــكرت الوف

ه عـــام مغتبطـــة أن الربنـــامج اإلمنـــائي وصـــندوق الـــسكان  وكانـــت الوفـــود بوجـــ. اقتراحـــات
واليونيسيف تطرقت إىل مسائل الدعم التنـاقلي واسـتخدام املـوارد األساسـية لتغطيـة التكـاليف              

وأثنت الوفود على املنظمات لكوهنا أول كيانات يف األمم املتحـدة تقتـرح            . غري املباشرة الثابتة  
لتكاليف، وشجعتها على ضـم هيئـة األمـم املتحـدة           منهجية جديدة حلساب معدالت استرداد ا     

ورحبـت الوفـود بـاقتراح      ). هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة          
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. العدول عن التمييز السابق بني التكاليف الثابتة غـري املباشـرة والتكـاليف املـتغرية غـري املباشـرة                  
نسيق معدالت اسـترداد التكـاليف، وهـو مـا سـيؤدي إىل      واغتبطت الوفود باملنهجية املقترحة لت  

. مزيد من الـشفافية والوضـوح وحتـسني تقاسـم األعبـاء بـني املـوارد األساسـية وغـري األساسـية                     
وأشــارت عــالوة علــى ذلــك إىل أن ذلــك سيــساعد علــى ضــمان مــستويات دنيــا متزايــدة مــن  

  .املوارد األساسية
ابيـة، فـإن الوفـود أشـارت إىل أن االقتـراح اخلـاص              ومع أن التعليقات العامة كانت إجي       - ٩٢

وأشـري  . بتغيري معدل استرداد التكاليف حباجة إىل مزيد مـن املـشاورات قبـل التوصـل إىل قـرار                  
إىل أنه إذا كانت مواءمة معدل استرداد التكاليف أمرا ذا قيمـة، فـإن التركيـز جيـب أن ينـصب           

وطُلـب توضـيح للقيمـة املـضافة        . وارد األساسـية  على تقدمي حوافز إىل البلـدان للمـسامهة يف املـ          
وسـأل أحـد الوفـود      . للميزانية املتكاملة للمنظمات املشاركة واملنـافع النهائيـة للـربامج القطريـة           

 يف املائـة وهـل هنـاك سـبب          ٧عن األساس املنطقي للمعدل الـراهن السـترداد التكـاليف البـالغ             
عـن قلقـه ملـا قـد تـؤدي إليـه زيـادة معـدل                وأعـرب وفـد آخـر       . واضح لإلبقاء على هذا املعدل    

وطلـب الوفـد بيانـات إضـافية        .  عام يف موارد املنظمات الـثالث      اخنفاضاسترداد التكاليف من    
  .عن استرداد التكاليف

وأعرب أحـد الوفـود عـن اهتمامـه مبعرفـة مـا اسـتفادته املنظمـات مـن عمليـات وضـع                         - ٩٣
وطلب الوفـد مزيـدا   . استرداد التكاليفأسس للمقارنة مع مؤسسات أخرى لتحديد معدالت  

ــد معــدالت اســترداد التكــاليف،       مــن املعلومــات عــن خــربة أعــضاء اجمللــس التنفيــذي يف حتدي
وأشـار الوفـد إىل     . وخباصة اآلليات املقترحة واإلطار املفاهيمي املستخدم على الـصعيد الـوطين          

نمـاذج توزيـع التكـاليف اسـتنادا     أن اختاذ اجمللس ملقرر سيحتاج إىل حتليل أوىف وحتليل مقـارن ل        
وقــال الوفــد إن مــن األفــضل وجــود معــدالت موحــدة لتفــادي التنــافس  . إىل املنهجيــة الراهنــة

  . املنظمات بني
وسعيا من الوفـود إىل توضـيح أسـس اختـاذ املقـرر، فإهنـا طلبـت مزيـدا مـن املعلومـات                        - ٩٤

تفـسري مزايـا ومـساوئ    ) أ: (٢٠١٣بشأن ما يلي فيمـا ال يتجـاوز الـدورة العاديـة األوىل لعـام        
تطبيــق منهجيــة متــسقة مــع وجــود أو عــدم وجــود معــدل متــسق الســترداد التكــاليف جلميــع    

اقتراحات حمددة مع تفسري ملزايا وقيود استخدام معـدالت متفاوتـة لتكـاليف             ) ب(الوكاالت؛  
تغطيهـا   لشاملة اليت شرح املهام ا  ) ج(متفاوتة يف إدارة أحجام خمتلفة يف سياقات تشغيلية خمتلفة؛          

 التكاليف؛  تفسري كيف تعزز منهجية احلساب اجلديدة كفاءة      ) د(املوارد األساسية لكل وكالة؛     
معلومات أوىف عن اقتراح وضع ترتيبات خاصة ألنشطة هلا أغـراض خاصـة، مثـل تنـسيق                 ) هـ(

  .جيةاألمم املتحدة، ومتطوعي األمم املتحدة، وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتا
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وطلبــت الوفــود أيــضا حتلــيال ملخــاطر وتــأثري العواقــب واآلثــار التــشغيلية لكــل منظمــة    - ٩٥
املعدالت املتفاوتة فيما يتعلق حبجم التمويل وقابليته للتنبؤ ومرونتـه لتـشجيع            ) أ: (يعاجل ما يلي  

الت خمـاطر ومزايـا معـد   ) ب(زيادة املسامهات األساسية وزيادة جـودة املـوارد غـري األساسـية؛        
تقـسيم وزيـادة توضـيح أجـزاء فئـات          ) ج(استرداد التكاليف املوحـدة واخلاصـة بكـل منظمـة؛           

  .تصنيف التكاليف اليت سيغطيها معدل استرداد التكاليف
ــائي         - ٩٦ ــامج اإلمن ــة يف الربن ــشؤون اإلداري ــب ال ــدير مكت ــساعد وم ــامج امل ــدير الربن ورّد م

 خمتلفة متاما عن سابقتها، ولذلك فإن املنظمـات         فشكر الوفود، وأشار إىل أن املنهجية املقترحة      
ــه اجمللــس بــشأن ســبل املــضي قــدما     وشــدد علــى أن تفاصــيل  . تتــوق إىل احلــصول علــى توجي

تزال حباجة إىل التوافق بـشأهنا، ومطلـوب مزيـد مـن العمـل لـشرح خمتلـف              املنهجية اجلديدة ال  
ية، وخباصـة يف ضـوء اخـتالف        النهج، وما هو متسق وغري متسق، واألثر علـى املـوارد األساسـ            

تـزال متثـل حتـديا كـبريا، وأن علـى            وأكـد أيـضا أن تعبئـة املـوارد ال         . مناذج املنظمات ووالياهتـا   
املنظمات أن تركز بشكل متساو على تعبئة املوارد للموارد الرئيسية وغري الرئيسية معـا لتنفيـذ                

ديد أيـضا إىل تقليـل احلـافز إىل         وقال إن من املتصور أن يؤدي النهج اجل       . خططها االستراتيجية 
وأشـار، يف تـشديده علـى نوعيـة املـوارد غـري             . إفراد أموال، وبذلك تـنخفض التكـاليف إمجـاال        

األساســية، إىل أن اســترداد التكــاليف هــو العمــاد الثالــث للميزانيــة املتكاملــة، معترفــا بــضرورة  
وقـال  . جـودة نتـائج التنميـة     النظر إىل خمتلف مصادر التمويل معا وآثارها املتضافرة مـن حيـث             

إن اهلـــدف األساســـي للميزانيـــة املتكاملـــة، كمـــا أشـــري إىل ذلـــك يف اجللـــسة، هـــو النظـــر إىل  
وبالنـسبة  . امليزانيات املؤسسية والربناجمية مع استرداد التكاليف باعتبارهـا العنـصر الثالـث اهلـام             

ذه املعلومـــات إىل طلـــب معلومـــات ماليـــة، قـــال إن املنظمـــات ســـتعمل معـــا علـــى تقـــدمي هـــ 
  .اجمللس إىل
وشكر مدير شعبة اخلدمات اإلدارية يف صندوق السكان الوفود على تعليقاهتـا املفيـدة           - ٩٧

ــة         ــسالمة املالي ــسبة إىل ال ــصداقيتها بالن ــؤ وم ــوارد األساســية للتنب ــة امل ــة قابلي ــد أمهي ــى تأكي وعل
رداد التكـاليف املتـسقة     وأشار إىل طلب الوفود ملعلومات تتعلق بآثار معدالت است        . للمنظمات

ــد        ــة حتدي ــة؛ وكــذلك بكيفي ــة باملعــدالت املتفاوت ــات االقتراحــات املتعلق ــسقة وبنوعي وغــري املت
وطمــأن اجمللــس التنفيــذي علــى أن املنظمــات ســتعود  . املنظمــات الــثالث للوظــائف األساســية

لـس يف   باقتراحات حمددة وتلتمس توجيه اجمللس، كما أهنا ستواصل مشاركتها النـشطة مـع اجمل             
وذكّــر بــأن احلــافز إىل تغــيري معــدالت . ٢٠١٣الفتــرة املفــضية إىل الــدورة العاديــة األوىل لعــام 

اســترداد التكــاليف نــابع مــن الواليــة الــيت أســندها اجمللــس لــضمان أال تــدعم املــوارد األساســية  
ان املـستفيدة مـن   ورّد على السؤال املتعلـق مبنـافع امليزانيـة املتكاملـة للبلـد          . املوارد غري األساسية  

. الربامج، فقال إن هذه املنافع تشمل مزيدا من الشفافية وصالت أوضـح بـني النتـائج واملـوارد                 
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غـري أنـه   . وقال إن امليزانيـة املؤسـسية اآلن تـوفر صـالت بنتـائج إدارة املنظمـة ال بنتـائج التنميـة                    
ية وامليزانيـة لتـصبح     سيجري، مـن خـالل امليزانيـة املتكاملـة، مواءمـة دورات اخلطـة االسـتراتيج               

ــة         ــوارد املقترح ــط إمجــايل امل ــروح إىل رب ــشامل املط ــار ال ــوام، وســيؤدي اإلط ــة أع دورة ألربع
  .املخططة ٩ بالنتائج
 يف املائــة، قــال ٧وفيمــا يتعلــق بالــسؤال عــن معــدل اســترداد التكــاليف الــراهن البــالغ    - ٩٨

الـيت  (دت إىل املنهجيـة الراهنـة       مدير شعبة اخلدمات اإلدارية إن املعدل أتى من حـسابات اسـتن           
والــيت وضــعتها املنظمــات الــثالث علــى مــدار األعــوام، وأضــاف أن   ) أقرهــا اجمللــس التنفيــذي 

ورّدا علـى الـسؤال املتعلـق مبواءمـة         . املنظمات ستعيد حساب املعدل وستعود إىل اجمللس بشأنه       
إلمنـائي وصـندوق الـسكان     املعدل على نطاق منظومة األمم املتحدة، قال إن معاجلـة الربنـامج ا            

واليونيسيف ملسألة استرداد التكاليف يتابعها باهتمـام كـبري بـاقي منظومـة األمـم املتحـدة، وإن         
وذكّـر  . النتيجة ميكن أن تؤثر على منظمات أخرى فيما يتعلـق مبنهجيتـها السـترداد التكـاليف                

حـدة العمـل يف األمـم     يف املائـة أثـر بالفعـل علـى معـدل صـندوق برنـامج و               ٧بأن املعدل البالغ    
وطمأن اجمللس التنفيذي على أنه من أجل حتقيق مواءمة أكرب، فإن املنظمـات الـثالث               . املتحدة

ــة       ــة مــع غريهــا يف منظومــة األمــم املتحــدة مــن خــالل اللجن ستــسعى إىل تقاســم نتيجــة العملي
  .اإلدارية الرفيعة املستوي وشبكة املالية وامليزانية

 بـشأن خارطـة طريـق للوصـول إىل ميزانيـة            ٢٠١٢/٢٧يـذي املقـرر     واختذ اجمللس التنف    - ٩٩
االستعراض املـشترك بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             ) أ: (٢٠١٤متكاملة، ابتداء من عام     

وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، الـذي يتنـاول أثـر تعـاريف                    
ــامج األمــم ) ب(ترداد التكــاليف املنــسقة؛ التكلفــة وتــصنيف األنــشطة علــى معــدالت اســ   برن

املتحــدة اإلمنــائي املــشترك وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  
  .بشأن اخلطوات اهلادفة إىل امليزانية املتكاملة ومنوذج امليزانية املتكاملة

    
  الزيارات امليدانية -حادي عشر 

رك للزيـارة امليدانيـة املـشتركة بـني اجملـالس التنفيذيـة لربنـامج                قدم رئـيس الفريـق املـشت       - ١٠٠
ــم املتحــدة اإلمنــائي   ــب األمــم املتحــدة خلــدمات    /صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   /األم مكت

املشاريع، واليونيسيف، وهيئة األمـم املتحـدة للمـرأة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي التقريـر املتعلـق                 
، وكـــذلك )DP-FPA-OPS/2012/CRP.1( مجهوريـــة جيبـــويت بالزيـــارة امليدانيـــة املـــشتركة إىل 

  ).DP-FPA-OPS/2012/CRP.2(التقرير املتعلق بالزيارة امليدانية املشتركة إىل إثيوبيا 
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ــسية     - ١٠١ ــائج والتوصــيات الرئي ــى النت ــضوء عل ــرران ال ــى املق ــا   .  وألق ــدا إثيوبي وأعــرب وف
وأثىن الوفدان على عمـل الفـريقني     . لتقريرينوجيبويت عن تقديرمها للزيارة امليدانية املشتركة ول      

  .القطريني التابعني لألمم املتحدة يف بلديهما
 وأحاط اجمللس التنفيذي علما بـالتقريرين املـتعلقني بالزيـارتني امليـدانيتني إىل مجهوريـة                - ١٠٢

  .جيبويت وإثيوبيا
    

  مسائل أخرى -ثاين عشر 
  :ري الرمسية التاليةاملشاورات غ/ عقدت اجللسات اإلعالمية- ١٠٣

ــدة للخطــة االســتراتيجية         )أ(   ــصف امل ــشأن اســتعراض منت ــة ب ــشاورة غــري رمسي م
، وخريطـة الطريـق املفـضية إىل        ٢٠١٣-٢٠١٠ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع للفترة       

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤اخلطة االستراتيجية للفترة 
 اإلمنــائي وصــندوق مــشاورة غــري رمسيــة مــشتركة بــني برنــامج األمــم املتحــدة   )ب(  

  األمم املتحدة للسكان واليونيسيف بشأن امليزانية املتكاملة واسترداد التكاليف؛
مــشاورة غــري رمسيــة مــشتركة بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق    )ج(  

  األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع عن الشراء؛
ن خمطــط تــصميم االســتعراض التراكمــي للخطــة     مــشاورة غــري رمسيــة بــشأ     )د(  

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية احلالية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 
مــشاورة غــري رمسيــة مــشتركة بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق    )هـ(  

األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع بــشأن سياســات املــوارد      
  البشرية؛
ــر جملــس مراجعــي حــسابات األمــم        )و(   ــة مــشتركة بــشأن تقري إحاطــة غــري رمسي

 لربنــامج األمــم املتحــدة ٢٠١١ديــسمرب / األولكــانون ٣١املتحــدة لفتــرة الــسنتني املنتهيــة يف  
  اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛

 اخلطـــة االســـتراتيجية لـــصندوق األمـــم املتحـــدة مـــشاورة غـــري رمسيـــة بـــشأن  )ز(  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤للسكان للفترة 

إحاطة بشأن مؤمتر األمم املتحدة للسكان والتنمية يف فترة مـا بعـد اسـتعراض                 )ح(  
  .٢٠١٤عام 



E/2012/35
 

13-33362 102 
 

  املرفق األول
  ٢٠١٢املقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف عام     
  احملتويات

  ٢٠١٢الدورة العادية األوىل لعام     
  )، نيويورك٢٠١٢فرباير / شباط٣ إىل ١(    

الصفحة    الرقم  

١٠٥. . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠٠٨استعراض ترتيبات الربجمة اخلاصة بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،   ٢٠١٢/١  
التقرير الشفوي ملديرة الربنامج عن تنفيذ استراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وخطة عمله   ٢٠١٢/٢  

١٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اجلنسنيللمساواة بني
١٠٨. . . . . . . . ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات امليزانية املؤسسية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة   ٢٠١٢/٣  
١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . تنقيح النظام املايل والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان  ٢٠١٢/٤  
١١٠. . . . . . . . . . . . . . اريعتنقيح النظام املايل والقواعد املالية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املش  ٢٠١٢/٥  
تقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة  ٢٠١٢/٦  

٢٠٠٩١١١- ٢٠٠٨خلدمـات املشاريـع عن حالـة تنفيذ توصيـات جملس مراجعي احلسابـات عن الفترة                                              
نفيـذيني لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكانتقرير مـديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملـديرين الت            ٢٠١٢/٧  

١١٢. . . . . . . . . . . . ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي                                  
١١٣. . . . . . ٢٠١٢عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام   ٢٠١٢/٨  

  ٢٠١٢ لعام سنويةالدورة ال    
  )جنيف، ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥(    

١١٧. . . . . . . ٢٠١١األداء والنتائج لعام : التقرير السنوي ملديرة الربنامج بشأن اخلطة االستراتيجية  ٢٠١٢/٩  
٢٠١٢الة التزامات متويل املوارد العادية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـناديقه وبراجمـه لعـام                    ح  ٢٠١٢/١٠  

١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وما بعده   
١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م املتحدة اإلمنائي مليامنارمساعدات برنامج األم  ٢٠١٢/١١  
١٢٠. . . . . . ٢٠١١تقرير عن النتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام   ٢٠١٢/١٢  
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١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير مدير الربنامج: متطوعو األمم املتحدة  ٢٠١٢/١٣  
االســتراتيجية لــصندوق األمــمالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ اخلطــة  : ٢٠١١تقريــر املــدير التنفيــذي لعــام    ٢٠١٢/١٤  

١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣-٢٠٠٨املتحدة للسكان للفترة          
تقريــر عــن املــسامهات املقدمــة مــن الــدول األعــضاء وغريهــا إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  ٢٠١٢/١٥  

١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والسنوات املقبلة      ٢٠١٢وتوقّعات اإليرادات لعام            
١٢٥. . . . . . . . . . . . . . مم املتحدة خلدمات املشاريعالتقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب األ  ٢٠١٢/١٦  
طلب رواندا أن تعرض مشروع وثيقة برنامج قطري مـشترك علـى اجملـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم  ٢٠١٢/١٧  

مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع ومنظمـة/صندوق األمم املتحـدة للـسكان     /املتحدة اإلمنائي 
١٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ي األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العامل                 

تقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة  ٢٠١٢/١٨  
١٢٦. . . . ٢٠١١خلدمات املشاريع عن أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية يف عام                                          

وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكانتقــارير مكتــب األخالقيــات يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     ٢٠١٢/١٩  
١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع                 

١٣١. . . . . . . . . ٢٠١٢عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام                                    ٢٠١٢/٢٠  

  ٢٠١٢لعام عادية الثانية الدورة ال    
  )، نيويورك٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٤(    

١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١نوي للحالة املالية، االستعراض الس  ٢٠١٢/٢١  
مشروعا وثـيقيت الربنـاجمني القطـريني إلريتريـا اللـذين أعـدمها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي  ٢٠١٢/٢٢  

١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وصندوق األمم املتحدة للسكان
١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التقييم   ٢٠١٢/٢٣  
ــشا    ٢٠١٢/٢٤   ــدمات املـ ــدة خلـ ــم املتحـ ــتراتيجية،  -ريع مكتـــب األمـ ــة االسـ ــدة للخطـ ــتعراض منتـــصف املـ  اسـ

١٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠١٠
 التقريـر اإلحـصائي الـسنوي املتعلـق بأنـشطة مـشتريات-مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع        ٢٠١٢/٢٥  

١٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١منظومة األمم املتحدة،         
١٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) صندوق األمم املتحدة للسكان             ( التقييم     ٢٠١٢/٢٦  
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١٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٤بتداًء من     ا ريق للوصول إىل ميزانية متكاملة،                خارطة ط        ٢٠١٢/٢٧  
١٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٧-٢٠١٤ترتيبات الربجمة،           ٢٠١٢/٢٨  
١٥٠. . . . . ٢٠١٢ختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام                        ا نظرة عامة على املقررات اليت                ٢٠١٢/٢٩  
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    ٢٠١٢/١  
  ٢٠١٣- ٢٠٠٨ملتحدة اإلمنائي للفترة استعراض ترتيبات الربجمة اخلاصة بربنامج األمم ا    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 عـامني  ملـدة  الربجمـة  ترتيبـات  مبوجبـه  ُمـّددت  الذي ٢٠١٠/٣ املقّرر إىل يشري  - ١  
  االستراتيجية؛ اخلطة متديد مع متاشيا ٢٠١٣-٢٠٠٨ الفترة تغطّي حبيث

 للفتـــرة جمـــةالرب لترتيبـــات الثـــاين باالســـتعراض املتعلـــق بـــالتقرير ًحيـــيط علمـــا  - ٢  
٢٠١٣-٢٠٠٨ )DP/2012/3(، ــادرات ــية وباملبـ ــثالث األساسـ ــة الـ ــيت املتزامنـ ــستنري الـ ــا يـ  هبـ

ــذكور االســتعراض ــرتبط امل ــا وي ــدة؛ االســتراتيجية اخلطــة :وهــي ينفــصم، ال ارتباطــاً هب  اجلدي
  املؤسسي؛ التغيري وبرنامج املتكاملة؛ وامليزانية
 أسـاس  علـى  املـستفيدة  البلـدان  مجيـع  يـة بأهل املتعلقـة  املبادئ يؤكد من جديد    - ٣  
 تلبيـة  علـى  القـدرة  ومبـدأ  اإلمنـائي،  املتحدة األمم جلهاز التنفيذية لألنشطة األساسية اخلصائص
 مببـادئ  الـسياق،  هـذا  يف ويـسلّم،  اإلمنائيـة؛  ألولوياهتـا  وفقـاً  املـستفيدة  البلدان مجيع احتياجات
 وقابليــة والــشفافية واحليــاد التــدّرج مبــادئ ملتــش الــيت اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج أنــشطة
  ؛٢٠٠٧/٣٣ املقرر يف الوارد النحو على املستفيدة، البلدان مجيع إىل املوارد بتدفق التنبؤ

 يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  طرحهما اللذين الشاملني االفتراضني يؤيد  - ٤  
 اجلديــدة املنهجيــة بقــاء يف مــثلنيواملت DP/2012/3 الوثيقــة مــن )ج( ١٢  و)ب( ١٢ الفقــرتني
 علـى  مـشتِملةً  األساسـية  املـوارد  مـن  األمـوال  ختـصيص  هـدف  مـن  ١ الفئـة  احتـساب  يف املّتبعة
 الفتـرة  إىل احلاليـة  الربجمـة  فتـرة  مـن  الـسلس  االنتقـال  لضمان التمويل حبجم التنبؤ لقابلية مؤشر
 املطبقـة  املئويـة  التخـصيص  نـسب  طاقن نفس على مشَتِملةً اجلديدة املنهجية هذه وبقاء التالية،

  ؛)٢٠١٣-٢٠٠٨( احلالية الربجمة ترتيبات يف
 االفتراض الشامل املتمثل يف أن يتحّدد وجود برنامج األمم املتحـدة            يؤّيد أيضاً   - ٥  

اإلمنائي تبعا لالحتياجات اإلمنائية املتمايزة للبلدان، ال بناء على هنـج موّحـد ُيفتـرض أنـه يناسـب                   
  ك ضمانا لتحقّق الكفاءة والفعالية يف االستجابة لألولويات اإلمنائية الوطنية؛اجلميع، وذل

 يف التنفيــذي اجمللــس إىل يقــدم أن اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج إىل يطلــب  - ٦  
يف   مزيدا من التفاصيل بشأن الوجـود االسـتراتيجي العـاملي، مبـا     ٢٠١٢دورته العادية الثانية لعام     

 الكفــاءة ي يف البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج، مــع أخــذ احلاجــة إىل حتقيــق   ذلــك الوجــود املــاد 
  اجلديدة؛ االستراتيجية اخلطة بشأن جرت اليت للمناقشات وفقا االعتبار، بعني والفعالية
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ىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يقدم إىل اجمللـس التنفيـذي يف         إ يطلب أيضاًً   - ٧  
ممّولة   معلومات وجيهة تفّسر حاالت ختصيص األموال ألنشطة       ٢٠١٢م  دورته العادية الثانية لعا   

مــن   لتخــصيص األمــوال٣  و٢  و١يف إطــار ترتيبــات الربجمــة املقترحــة اخلارجــة عــن األهــداف 
املوارد األساسية، على أن تستند هـذه املعلومـات إىل استعراضـات وتقييمـات وحتلـيالت ُتجـرى                  

  للتحسني؛ ليتها، وتتضّمن دروسا مستفادة وتوصياتللوقوف على أداء هذه األنشطة وفعا
 إىل ويطلــب  للطــوارئ، صــندوق إنــشاء  إىل الــداعي بــاملقترح ًحيــيط علمــا   - ٨  
ــامج ــم برنـ ــدة األمـ ــائي املتحـ ــدم أن اإلمنـ ــذي اجمللـــس إىل يقـ ــه يف التنفيـ ــة دورتـ ــة العاديـ  الثانيـ

  ملخّصصاته؛ مجايلاإل واملبلغ الصندوق هذا وظيفة عن التفاصيل من مزيدا ٢٠١٢ لعام
ــة يف النظــر يقــّرر  - ٩   ــة للمــشاريع املتحــدة األمــم صــندوق إدراج إمكاني  اإلنتاجي
 مـع  ،٢٠١٥-٢٠١٤ للفتـرة  املتكاملـة  امليزانية مشروع اعتماد سياق يف الربجمة ترتيبات ضمن
 املعلومــات وكــذا االعتبــار، بعــني ٢٠١٧-٢٠١٤ للفتــرة االســتراتيجية اخلطــة أولويــات أخــذ
  املقترح؛ اإلدراج على املترّتبة والقانونية املالية اآلثار خبصوص املقّدمة يةاإلضاف

 التوضــيحي النمــوذج يف يبــّين أن اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج إىل يطلــب  - ١٠  
 وبـني  املختلفـة  التخـصيص  آليـات  طريق عن املوّزعة املوارد بني الربط كيفية املتكاملة للميزانية
  االستراتيجية؛ اخلطة يف املتوقّعة النتائج

 التحلـيالت  مـن  مزيدا يقّدم أن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل ًيطلب أيضا   - ١١  
 ختــصيص هــدف مــن ١ بالفئــة املتعلقــة التخــصيص ومنــاذج األهليــة معــايري خبــصوص واملــشورة
 عنـها  أعربـت  اليت اآلراء أخذ مع ،DP/2012/3 الوثيقة يف واملبّينة األساسية، املوارد من األموال
 بـشأن  مقّررا التنفيذي اجمللس يّتخذ حبيث وذلك االعتبار، بعني الصدد هذا يف األعضاء الدول
  .٢٠١٢ لعام الثانية العادية دورته يف اجلديدة الربجمة ترتيبات

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣
    

    ٢٠١٢/٢  
 اإلمنـائي  ملتحـدة ا األمـم  برنـامج  اسـتراتيجية  تنفيـذ  عـن  الربنـامج  ملـديرة  الشفوي التقرير    

  اجلنسني بني للمساواة عمله وخطة
  

  إن اجمللس التنفيذي  
 املتحــدة األمــم برنــامج اســتراتيجية تنفيــذ عــن الــشفوي بــالتقرير ًحيــيط علمــا  - ١  
  ؛٢٠٠٦/٣ املقرر يف املطلوب النحو على ،٢٠١١ عام يف اجلنسني بني للمساواة اإلمنائي
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 اجلمعيـة  قـرار  يف الـوارد  النحـو  علـى  اجلنسني بني املساواة تعميم بأمهية ميسلّّ  - ٢  
 األنـشطة  لـسياسة  سـنوات  ثـالث  كل جيري الذي الشامل االستعراض بشأن ٦٢/٢٠٨ العامة

 االســتراتيجية اخلطــة ويف التنميــة، أجــل مــن املتحــدة األمــم منظومــة هبــا تــضطلع الــيت التنفيذيــة
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي للربنامج
 بـني  املـساواة  اسـتراتيجية  لتنفيـذ  اإلمنـائي  الربنـامج  بـذهلا  الـيت  دبـاجلهو  بيرّح  - ٣  
 بـني  املـساواة  صـعيد  علـى  ملموسـة  ومؤّسـسية  إمنائيـة  نتـائج  تحقيـق لو ٢٠١١ عـام  يف اجلنسني
  اجلنسني؛
ــة اللجنــة بعمــل يرّحــب  - ٤    اجلنــسانية الــشؤون جمــال يف والتنفيــذ بالتوجيــه املعني
 لتحــسني وكوســيلة اجلنــسني، بــني املــساواة بتحقيــق لعليــاا اإلدارة التــزام علــى واضــح كــدليل

 وحيــث اجلنــسني، بــني واملــساواة اجلنــساين املنظــور مراعــاة تعمــيم جمــايل يف للمــساءلة اخلــضوع
 بتنفيـذ  املـستويات  مجيـع  علـى  اإلداريـني  املـوظفني  التـزام  كفالـة  مواصـلة  علـى  اإلمنائي الربنامج

  ذلك؛ عن للمساءلة ضوعهمخ وكفالة اجلنسانية الشؤون استراتيجية
 األمــم هيئــة مــع شــراكته تعزيــز علــى اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج يــشجع  - ٥  
 عـن  العمـل  وعلـى  ،)للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هيئـة ( املـرأة  ومتكـني  اجلنسني بني للمساواة املتحدة
 الـسياسات و الـربامج  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعزيـز  على للمرأة املتحدة األمم هيئة مع كثب
 األمـم  أفرقـة  مـن  كجـزء  تعاوين بشكل العمل وعلى والتآزرية، التكاملية العالقات أساس على

  القطرية؛ املتحدة
 املتحـدة  األمـم  برنامج ويشجع اجلنسني بني املساواة مؤشر بنتائج حييط علماً   - ٦  
ــائي ــى اإلمن ــز مواصــلة عل ــذه اســتخدام تعزي ــا األداة ه ــل وإدماجه ــه؛ يف بالكام  يرحــبو نظم
 سـيما  وال األخـرى،  املتحدة األمم ملؤسسات اجملال إلتاحة اإلمنائي الربنامج يبذهلا اليت باجلهود
 لتعزيـز  وسـيلة  ذلـك  باعتبار اجلنسني، بني املساواة مؤشر الستخدام للمرأة، املتحدة األمم هيئة

  املتحدة؛ األمم منظومة داخل اجلنسانية الشؤون بشأن املساءلة وحتسني التعاون
 تـشكل  الـيت  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج نفقات تضاؤل القلق مع   يالحظ  - ٧  
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  إىل ويطلـب  اجلنسني، بني املساواة حتقيق يف رئيسية أو كبرية إسهامات
 جمـال  يف اسـتثماراته  زيـادة  وعلـى  اجلنـساين،  املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  علـى  القدرة تعزيز اإلمنائي
 الربنـامج  أعمـال  وجـدول  اجلديـدة  االسـتراتيجية  اخلطـة  عمليـة  سـياق  يف اجلنـسني  نيب املساواة
  عام؛ بوجه التنظيمي للتغيري اإلمنائي
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ــة الوثيقــة علــى طالعــهايطلــب   - ٨    تنفيــذ عــن املــدة منتــصف الســتعراض النهائي
  اجلنسني؛ بني املساواة استراتيجية
 بـني  املـساواة  منظـور  مراعـاة  مـيم تع اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج إىليطلب    - ٩  
 مـن  املستفادة الدروس أخذ مع ،٢٠١٧-٢٠١٤ للفترة االستراتيجية اخلطة إعداد يف اجلنسني
 برنـامج  إىل كـذلك  ويطلـب  االعتبـار،  بعـني  اجلنـسني  بـني  للمـساواة  احلالية االستراتيجية تنفيذ
 بــني للمــساواة جديــدة جيةاســتراتي لوضــع الالزمــة اخلطــوات يّتخــذ أن اإلمنــائي املتحــدة األمــم

 املقبلـة  االسـتراتيجية  اإلمنـائي  الربنـامج  خطـة  وأولويات يتماشى مبا املناسب الوقت يف اجلنسني
  الشأن؛ هذا يف التنفيذي اجمللس مع يتشاور وأن ،٢٠١٧-٢٠١٤ للفترة

 تقيـيم  منـها  بطـرق  التـدابري،  مـن  املزيد حتديد التنفيذي اجمللس طلب إىليشري    - ١٠  
 التعريـف  زيـادة  أجـل  مـن  واإلقليمـي،  العـاملي  الـصعيدين  علـى  وواليتـه  اجلنـساين  فريـق ال وضع

 مـديرة  تقـوم  أن ويطلـب  بتنفيـذها،  االهتمـام  وزيـادة  اإلمنـائي  للربنـامج  اجلنسانية باالستراتيجية
 امللموسـة  اخلطـوات  عـن  الـسنوي،  التقريـر  ضـمن  ،٢٠١٢ يونيـه /حزيران يف باإلبالغ الربنامج
  الطلب؛ هذا ذلتنفي املتخذة

 يف التنفيـذي  اجمللـس  إىل شـفويا  تقريرا تقّدم أن الربنامج مديرة إىل طلبهيكّرر    - ١١  
 اإلمنـائي  للربنـامج  االسـتراتيجية  اخلطـة  مـن  املتبقيـة  الفتـرة  خـالل  عام لكل األوىل العادية دورته
ــشأن ــذ ب ــساواة اســتراتيجية تنفي ــسني، بــني امل ــى اجلن ــبني النحــو عل ــة يف امل  ،DP/2005/7 الوثيق
  .٢٠١٣ لعام األوىل العادية دورته انعقاد قبل أساسية معلومات بورقة خطيا موافاته ويطلب

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣
    

    ٢٠١٢/٣  
  ٢٠١٣- ٢٠١٢ للفترة للسكان املتحدة األمم لصندوق املؤّسسية امليزانية تقديرات    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 امليزانيـة  تقـديرات  تـضمنتها  اليت املوارد من واالحتياجات بالنتائج حييط علماً   - ١  
ــوارد النحــو علــى ،٢٠١٣-٢٠١٢ للفتــرة للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق املؤســسية  يف ال
  ؛DP/FPA/2012/1 الوثيقة

 عــن وامليزانيــة اإلدارة لــشؤون االستــشارية اللجنــة بتقريــر  أيــضاًحيــيط علمــاً  - ٢  
  ؛)DP/FPA/2012/2( ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة املؤسسية امليزانية تقديرات
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 الوثيقـــة يف الـــواردة هبـــا املرتبطـــة والتكـــاليف األنـــشطة عـــرض علـــى يوافـــق  - ٣   
DP/FPA/2012/1، امليزنــة وهنــج هبــا املرتبطــة والتكــاليف األنــشطة تــصنيفات مــع تتــسق والــيت 

ــة ــى القائمـ ــائج علـ ــداول النتـ ــة وجـ ــسية امليزانيـ ــق الرئيـ ــا املوافـ ــّررين يف عليهـ  ٢٠١٠/٣٢ املقـ
  ؛٢٠١١/١٠ و

 جممـوع  متثِّـل  دوالر، مليـون  ٢٩٢,٢ قـدرها  إمجاليـة  موارد رصد على يوافق  - ٤  
 يبلــغ املقــدَّرة الــصافية املــوارد جممــوع أن ويالحــظ ،٢٠١٣-٢٠١٢ للفتــرة املؤســسية امليزانيــة
  دوالر؛ مليون ٢٤٥

 نتـائج  إطـار  ضـمن  املندرجـة  النـواتج  لتحقيـق  املعتمـد  املبلغ ُيستخدم أن يقرر  - ٥  
  ؛٢٠١١/٣٩ للمقرر وفقا للصندوق، االستراتيجية للخطة إلدارةا

 نـسبة  وبارتفاع اإلدارية التكاليف حجم يف حتقّقت اليت بالتخفيضات يرّحب  - ٦  
 أن دون االجتـاه  نفـس  يف السري مواصلة على الصندوق ويشّجع الربامج، لتنفيذ املتاحة األموال
  الربامج؛ تنفيذ فعالية على سلبا ذلك يؤثر

 ويرّحــــب ٢٠١١/٢٢  و٢٠١١/٩ التنفيــــذي اجمللــــس مقــــرَّري إىل يــــشري  - ٧  
 املقـرّ  صـعيدي  علـى  املاليـة  واملراقبـة  املاليـة  اإلدارة تعزيـز  ملواصـلة  الـصندوق  يبذهلا اليت باجلهود
 تعزيـز  مواصـلة  علـى  الـصندوق  ويـشجع  الـوطين،  التنفيـذ  بطريقـة  يتعلق فيما سّيما ال وامليدان،
  املستويات؛ مجيع على إلداريةوا املالية الرقابة

ــاجلهوديرّحــب   - ٨   ــيت ب ــذهلا ال ــصندوق يب ــز ال ــب لتعزي ــة، املكات ــشّجع امليداني  وي
  الشواغر؛ معّدالت خفض مواصلة على الصدد هذا يف الصندوق
 األمـم  ومنظمة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع القيام على الصندوق يشّجع  - ٩  
 معـّدالت  يف النظـر  بإعـادة  ٢٠١٢ لعـام  الثانيـة  العادية الدورة يف )اليونيسيف( للطفولة املتحدة
 وشـفافة  مّتـسقة  مـستقبلية  معـّدالت  لتحديـد  وذلـك  حاليا، املطّبقة التكاليف استرداد ومنهجية
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة املتكاملة امليزانية يف إلدراجها
اهليكــل التنظيمــي  الــذي متّــت مبوجبــه املوافقــة علــى ٢٠٠٧/٤٣إىل املقــّرر يــشري   - ١٠  

  ؛)DP/FPA/2007/16/Corr.1(  وتصويبهاDP/FPA/2007/16للصندوق، على النحو الوارد يف الوثيقة 
 ليـصبح  الـسنغال،  داكـار،  يف القـائم  اإلقليمـي  دون املكتب حتويل على يوافق  - ١١  
 يف القـائمني  واإلقليمـي  اإلقليمـي  دون املكتـبني  ودمـج  أفريقيـا  وغـرب  لوسط اإلقليمي املكتب

 مــن اعتبــارا أفريقيــا، وشــرق جلنــوب اإلقليمــي املكتــب ضــمن أفريقيــا، جنــوب جوهانــسربغ،
  اإلقليمية؛ اهليكلة عملية تقييم نتائج تلقّي إىل السياق هذا يف ويتطلّع ،٢٠١٣ عام
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 واملتعلـق  ،٢٠٠٨/٦ املقـرر  يف ورد مبـا  الـشبيه  التنفيـذي،  املـدير  مقتـرح  يؤيد  - ١٢  
 مليـون  ٢,٧ أقـصاه  إضايف مبلغ الستخدام ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة اللخ استثنائية سلطة مبنحه
 األمـوال  تلـك  اسـتخدام  الـصندوق  وسيقـصر  .األمنيـة  التـدابري  لغـرض  العادية املوارد من دوالر
 األمـم  إدارة عـن  الـصادرة  التوجيهـات  حتّدده حسبما والناشئة، اجلديدة األمنية التكليفات على

 تلــك اســتخدام عــن التنفيــذي اجمللــس إىل تقريــرا وســيقدم واألمــن، الــسالمة لــشؤون املتحــدة
  .املالية للحالة السنوي استعراضه ضمن األموال

  
  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣

    
    ٢٠١٢/٤  
  للسكان املتحدة األمم لصندوق املالية والقواعد املايل النظام تنقيح    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 األمم لصندوق املالية والقواعد املايل امالنظ بتنقيح املتعلق بالتقرير حييط علماً   - ١  
 تطبيـق  عـن  مستمر حوار إىل للدعوة تقديره عن ويعرب ،)DP/FPA/2012/3( للسكان املتحدة
  العام؛ للقطاع الدولية احملاسبية املعايري

 عــن وامليزانيــة اإلدارة لــشؤون االستــشارية اللجنــة بتقريــر  أيــضاًحيــيط علمــاً  - ٢  
  ؛)DP/FPA/2012/2( للصندوق املالية القواعدو املايل النظام تنقيح

 القواعـد  بتغـيريات  علمـا  وحيـيط  للـصندوق  املـايل  النظام تنقيحات علىيوافق    - ٣  
  .فيه الواردة املالية

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣
    ٢٠١٢/٥  
  املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب املالية والقواعد املايل النظام تنقيح    

  
  ذيإن اجمللس التنفي  
 املتحـدة  األمم ملكتب املالية والقواعد املايل للنظام املقترح بالتنقيح حييط علماً   - ١  
ــه )DP/OPS/2012/1( املــشاريع خلــدمات ــر ومبرفقي ــة وبتقري  اإلدارة لــشؤون االستــشارية اللجن
  ؛)DP/OPS/2012/2( للمكتب املالية والقواعد املايل النظام تنقيح عن وامليزانية
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 مرفـق  يف القانونيـة  الـشؤون  مكتـب  أبـداها  الـيت  بالتعليقـات   أيضاً اًحييط علم   - ٢  
 أوصـت  ملـا  وفقـا  املكتـب،  من طلب على بناء ،٢٠١٢ يناير/الثاين كانون ٢٤ املؤرخة الوثيقة

  وامليزانية؛ اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة به
ــصيغة اعتمــاد علــىيوافــق   - ٣   ــة ال ــة واعــدوالق املــايل للنظــام املقترحــة املعّدل  املالي
 لـدى  كامـل،  بـشكل  يراعـي  أن املكتـب  إىل ويطلب ،٢٠١٢ يناير/الثاين كانون ١ من اعتبارا
 ومكتـب  وامليزانيـة  اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة وتوصيات تعليقات التوفيق، بعملية قيامه

  .القانونية الشؤون
  

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣
    

    ٢٠١٢/٦  
 األمـم  ومكتـب  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  ةاملتحد األمم برنامج تقارير    

 الفتـرة  عن احلسابات مراجعي جملس توصيات تنفيذ حالة عن املشاريع خلدمات املتحدة
٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

  
  إن اجمللس التنفيذي  
بتقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة    حيــيط علمــاً  - ١  

حــدة خلــدمات املــشاريع عــن حالــة تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي للــسكان ومكتــب األمــم املت
  ؛)DP/OPS/2012/3  وDP/FPA/2012/5  وDP/2012/4 (٢٠٠٩-٢٠٠٨احلسابات عن الفترة 

  :اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج يتعلق فيما  
 معاجلـــة يف اإلمنـــائي املتحـــدة األمـــم برنـــامج أحـــرزه الـــذي بالتقـــدم يرّحـــب  - ٢  
  ؛٢٠١١-٢٠١٠ الفترة يف احلسابات مبراجعة لةاملتص األولويات
 العـام  للقطاع الدولية احملاسبية للمعايري اإلمنائي الربنامج باعتماد ًب أيضا يرّح  - ٣  

  ؛٢٠١٢ يناير/الثاين كانون يف
  :للسكان املتحدة األمم بصندوق يتعلق فيما  
 اإلجراءاتوب للسكان املتحدة األمم صندوق اختذها اليت باإلجراءات بيرّح  - ٤  
 املتحـدة  األمـم  حـسابات  مراجعي جملس توصيات تنفيذ سبيل على اختاذها يعتزم اليت اإلضافية

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني فترة عن
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 يف العـام  للقطـاع  الدوليـة  احملاسـبية  للمعـايري  الـصندوق  باعتمـاد  ًب أيـضا  يرّح  - ٥  
  ؛٢٠١٢ يناير/الثاين كانون

  :املشاريع ماتخلد املتحدة األمم مبكتب يتعلق فيما  
 أكثـر  تنفيذ مت املشاريع، خلدمات املتحدة األمم مكتب لتقييم وفقا بأنه يسلّم  - ٦  

 يف املنتهيـة  الـسنتني  لفترة املتحدة األمم حسابات مراجعي جملس توصيات من املائة يف ٨٠ من
  ؛٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١

 تــشرين يف أقــّر ةاملتحــد األمــم حــسابات مراجعــي جملــس بــأن م كــذلكيــسلّ  - ٧  
 يف املنتهيـــة الـــسنتني لفتـــرة ملكتـــبا عمـــلل األويل استعراضـــه خـــالل ،٢٠١١ أكتـــوبر/األول
  .املكتب أجراه الذي التقييم نتائج بصّحة ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣١
  

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣
    

    ٢٠١٢/٧  
 املتحـدة  األمـم  لـصندوق  التنفيذيني واملديرين اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مديرة تقرير    

  واالجتماعي االقتصادي اجمللس إىل املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان
  إن اجمللس التنفيذي  
 التنفيـذيني  واملـديرين  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مديرة بتقرير ًحييط علما   - ١  
 اجمللـــس إىل اريعاملـــش خلـــدمات املتحـــدة األمـــم ومكتـــب للـــسكان املتحـــدة األمـــم لـــصندوق
  ؛)E/2012/5( واالجتماعي االقتصادي

 علـى  املـشاريع  خـدمات  ومكتـب  السكان وصندوق اإلمنائي الربنامج يشجع  - ٢  
 التحـّديات  علـى  أكرب بشكل التركيز منها بطرق متكامل، بشكل التقارير تقدمي تعزيز مواصلة
  الراهنة؛ االجتاهات وعلى

 واالجتمــاعي، االقتــصادي اجمللــس إىل أعــاله املــذكور التقريــر إحالــة يقــّرر  - ٣  
  .احلالية الدورة يف الوفود من املقّدمة والتوجيهات بالتعليقات مشفوعا

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣
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    ٢٠١٢/٨  
   ٢٠١٢ عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام     

  
  إن اجمللس التنفيذي  
  : مبا يلي٢٠١٢ يف دورته العادية األوىل لعام  إىل أنه قاميشري  

  
  ١البند     

  املسائل التنظيمية    
  :٢٠١٢انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام   
  )السويد(تز سعادة السيد مارتن غروند: الرئيس    
  )املغرب (إيزيرارنالسيد طارق : نائب الرئيس    
  )اإندونيسي(سعادة السيد يسرا خان : نائب الرئيس    
  )اجلمهورية التشيكية(السيدة كانديدا نوفاك هورناكوفا : نائبة الرئيس    
  )األرجنتني(السيد إدواردو بورييت : نائب الرئيس    
  ).DP/2012/L.1 (٢٠١٢أقّر جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية األوىل لعام   
  ؛)DP/2012/1 (٢٠١١اعتمد تقرير دورته العادية الثانية لعام   
  ؛)DP/2012/CRP.1/Rev.1 (٢٠١٢عتمد خطة العمل السنوية لعام ا  
  ؛٢٠١٢ أقّر خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام  
  :٢٠١٢اعتمد اجلدول الزمين التايل لدوريت اجمللس التنفيذي املتبقيتني لعام   
  .)جنيف (٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥ :٢٠١٢ الدورة السنوية لعام     
  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٤: ٢٠١٢ادية الثانية لعام الدورة الع    

  
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  
  ٢البند     
  ترتيبات الربجمة    

 بشأن استعراض ترتيبات الربجمة اخلاصـة بربنـامج األمـم املتحـدة       ٢٠١٢/١اختذ املقرر     
  .٢٠١٣-٢٠٠٨اإلمنائي للفترة 
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  ٣البند     

  نسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالشؤون اجل    
 بـشأن التقريـر الـشفوي ملـديرة الربنـامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية         ٢٠١٢/٢اختـذ املقـرر     

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وخطة عمله للمساواة بني اجلنسني
  

  ٤البند     
  )ئيبرنامج األمم املتحدة اإلمنا(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     

  :وافق على الوثائق النهائية للربامج القطرية التالية  
ــا     ــرأس األخــضر     : أفريقي ــسودان، وال ــوب ال ــا الوســطى، وجن ــة أفريقي مجهوري

  ؛، وغامبيا، ومالوي، وموزامبيق)برنامج قطري مشترك(
  ؛اجلزائر واليمن: الدول العربية    
بوا غينيـا اجلديـدة   بـا و)  اإلسـالمية -مجهوريـة  (إيـران  : آسـيا واحملـيط اهلـادئ       

، وتايلنـــد، ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية،  )برنـــامج قطـــري مـــشترك(
  ؛)برنامج قطري مشترك(وفييت نام 

الربازيــل، وبنمــا، وبــريو، واجلمهوريــة : أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكاريبـــي    
  ؛الدومينيكية، وسورينام، وغيانا

ة املوافقـة علـى املـشاريع ذات األولويـة          أحاط علما بطلب مديرة الربنامج منحها سلط        
  ؛يف ليبيا على أساس كل حالة على حدة

  
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  ٥البند     
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    

ــرر     ــم املتحــدة     ٢٠١٢/٣اختــذ املق ــصندوق األم ــسية ل ــة املؤّس ــديرات امليزاني ــشأن تق  ب
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢ للسكان للفترة

ــرر     ــم      ٢٠١٢/٤اختــذ املق ــصندوق األم ــة ل ــايل والقواعــد املالي ــيح النظــام امل ــشأن تنق  ب
  ؛املتحدة للسكان



E/2012/35 
 

115 13-33362 
 

أحاط علما بتقرير اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات امليزانيـة            
  ؛)DP/FPA/2012/2( وتنقيح النظام املايل والقواعد املالية ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  املؤسسية

  ٦البند     
  مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان    

استمع إىل عرض شفوي لإلطار العام خلطة العمـل املتعلقـة بتنـاول التوصـيات الـواردة             
  ؛)٢٠١١/٢٢املقرر  (٢٠١٠يف تقرير أنشطة مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتني يف عام 

  
  ٧البند     

  )صندوق األمم املتحدة للسكان(تصلة هبا الربامج القطرية واملسائل امل    
  :وافق على الوثائق النهائية للربامج القطرية التالية  
ــا     ــرأس      : أفريقي ــسودان، وال ــوب ال ــا الوســطى، وجن ــة أفريقي ــشاد، ومجهوري ت

  ؛األخضر، وغامبيا، ومالوي، وموزامبيق
  ؛اجلزائر واليمن: الدول العربية    
، وبـابوا غينيـا اجلديـدة،       ) اإلسـالمية  -هورية  مج(إيران  : آسيا واحمليط اهلادئ      

  ؛وتايلند، وميامنار، وفييت نام
الربازيــل، وبنمــا، وبــريو، واجلمهوريــة : أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكاريبـــي    

  ؛الدومينيكية
  

  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
  ٨البند     

  دارةالشؤون املالية وشؤون امليزانية واإل    
 بشأن تنقيح النظام املايل والقواعد املاليـة ملكتـب األمـم املتحـدة              ٢٠١٢/٥اختذ املقرر     

  ؛خلدمات املشاريع
  



E/2012/35
 

13-33362 116 
 

  اجلزء املشترك    
  

  ٩البند     
  توصيات جملس مراجعي احلسابات    

 بـشأن تقـارير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم                 ٢٠١٢/٦اختذ املقـرر      
تـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع عـن حالـة تنفيـذ توصـيات جملـس                    املتحدة للـسكان ومك   

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨مراجعي احلسابات عن الفترة 
  

  ١٠البند     
  التقرير املقّدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

 بــشأن تقريــر مــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرين  ٢٠١٢/٧اختــذ املقــرر   
ــذيني لــصندوق األ  مــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع إىل     التنفي

  ؛اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

  االجتماع املشترك    
صـندوق  /عقد االجتماع املشترك للمجـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                

تحــدة مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، ومنظمــة األمــم امل    /األمــم املتحــدة للــسكان 
للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي،               

البلـدان  ) أ ( :، حيث جـرى تنـاول املواضـيع التاليـة    ٢٠١٢يناير / كانون الثاين ٣١  و ٣٠يومي  
فـق عليهـا    دور األمم املتحدة ووجودها من أجل حتقيق األهداف اإلمنائيـة املت          : املتوسطة الدخل 

املــسامهة التعاونيــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة مــن أجــل تنفيــذ : أقــل البلــدان منــواً) ب(دوليــاً؛ 
إجناح النشاط التنفيذي الذي تضطلع به األمم املتحـدة مـن أجـل             ) ج(برنامج عمل إسطنبول؛    

ــة  ــة املعّجل ــنوات      : التنمي ــع س ــذي جيــرى كــل أرب ــسياسات ال ــتعراض ال ــد األداء”(اس  “توحي
  ؛املرحلة االنتقالية) د(؛ )إلبالغ عن النتائجوا

  : جلسات اإلحاطة غري الرمسية التاليةعقد أيضاً  
مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن نتــائج حلقــة عمــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن      

  التجارب واملمارسات يف جمال تكوين سالسل النتائج للتصّدي ملختلف القضايا اإلمنائية؛
صـندوق األمـم املتحـدة    /مسيـة مـشتركة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          مشاورة غـري ر     
مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع عـن وضـع خطـة لتحقيـق الـشفافية الكاملـة                     /للسكان

  فيما يتعلق بالكشف عن تقارير املراجعات الداخلية للحسابات؛
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وق األمـم املتحـدة   صـند /مشاورة غـري رمسيـة مـشتركة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع خبـصوص اجلـدول الـزمين السـتعراض وحتليـل               /للسكان

  املعّدالت املوحدة السترداد التكاليف؛
مشاورة غري رمسية عن تطبيق املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام يف برنـامج األمـم                    

  املتحدة اإلمنائي؛
 املتحدة خلدمات املـشاريع عـن األعمـال التحـضريية ملـؤمتر             جلسة إحاطة ملكتب األمم     

  .البنية التحتية والتنمية املستدامة: ٢٠+ريو
  ٢٠١٢فرباير / شباط٣

    
    ٢٠١٢/٩  
  ٢٠١١األداء والنتائج لعام : التقريــر السنوي ملديـــرة الربنامــج بشأن اخلطـــة االستراتيجية    

  
 إن اجمللس التنفيذي 

 بــشأن اســتعراض منتــصف املــدة خلطــة برنــامج ٢٠١١/١٤قــرره  إىل ميــشري  - ١  
  األمم املتحدة اإلمنائي االستراتيجية احلالية؛

األداء : سنوي ملــديرة الربنــامج بــشأن اخلطــة االســتراتيجية الــ بــالتقرير يرحــب  - ٢  
  ومبرفقات التقرير؛) DP/2012/7( ٢٠١١والنتائج لعام 

دخلت على التقرير السنوي باعتبـار ذلـك    التغيريات اليت أُ يالحظ مع التقدير    - ٣  
  خطوة إجيابية يف العمل اجلاري اهلادف إىل مواصلة حتسني اإلبالغ عن النتائج؛

 بالعمليـة التـشاورية املفـضية إىل تقـدمي التقريـر الـسنوي، وباملعلومـات                يرحب  - ٤  
راميـة إىل إعـداد     املستكملة املدىل هبا عن خريطة الطريق واجلدول الـزمين املقـرر للمـشاورات ال             

  اخلطة االستراتيجية املقبلة؛
لة املتعلقـة باملخرجـات والنـواتج والنتـائج الـواردة            باملعلومات املفـصّ   حييط علماً   -  ٥  

يف التقريــر الــسنوي ومرفقاتــه؛ ويــشجع، يف هــذا الــصدد، برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى   
  ؛وإيضاحاً  هبدف جعله أكثر تركيزاً ودقةمواصلة جهوده الرامية إىل حتسني أسلوبه يف اإلبالغ

 ضرورة مواصلة اجلهود احلالية الرامية إىل التوصل إىل استغالل برنـامج            يؤكد  - ٦  
األمم املتحدة اإلمنائي وغريه مـن صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا اسـتغالالً متـسقاً ومتجانـساً                    

  للمفاهيم والتعاريف الواردة يف النتائج؛
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 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يتخذ اخلطـوات الالزمـة يف العـام               إىل يطلب  - ٧  
املقبـــل لوضـــع مؤشـــرات حمـــسنة لوثـــائق الـــربامج القطريـــة، وأن يقـــوم، لـــدى إعـــداد اخلطـــة   
االستراتيجية املقبلة، بوضع جمموعة من املؤشـرات الرئيـسية للنتـائج اإلمنائيـة واملؤسـسية هبـدف        

ة األداء وتوجيـــه التخطـــيط االســـتراتيجي يف برنـــامج األمـــم  تعزيـــز اإلبـــالغ عـــن األداء وإدار
  اإلمنائي؛ املتحدة

 إىل مديرة الربنامج، أن تقوم، يف ضوء التوجيه الـذي تـوفره العمليـات             يطلب  - ٨  
الدوليــة احلكوميــة مــن قبيــل االســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات  

 تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة ومناقـشات اجمللـس           لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية الـيت      
  :التنفيذي، مبا يلي

 كــي ينظــر فيهــا ٢٠١٧-٢٠١٤إعــداد مــشروع اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة   )أ(  
 انسجاماً مع معـايري اجلـودة املتوقعـة الـواردة يف        ٢٠١٣اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام       

  ؛٢٠١١/١٤املقرر 
 تراكمـي للخطـة االسـتراتيجية احلاليـة ُيقـدم للـدورة الـسنوية             إعداد استعراض   )ب(  

 ويتـضمن حتلـيال عـايل املـستوى ومتعـدد الـسنوات إلجنـازات اخلطـة االسـتراتيجية          ٢٠١٣لعام  
  احلالية والتحديات اليت تعترضها، وذلك بالتشاور مع اجمللس التنفيذي؛

دائل ألمنـاط النـواتج احلاليـة،       النظر، لدى إعداد اخلطة االستراتيجية املقبلة، يف ب         )ج(  
ومواصلة التشاور مع اجمللس التنفيذي بشأن كيفية صياغة أمناط نواتج معقولة متكـن مـن حتـسني                 

  الوطين؛ رصد ما يقدمه الربنامج اإلمنائي من إسهام خاص يف النتائج احملققة على الصعيد
ملؤسـسي يف   إدراج سرد واضح عـن إسـهام الربنـامج اإلمنـائي علـى املـستوى ا                 )د(  

حتقيق النتائج اإلمنائية يف التحليل املتعدد السنوات حلالة تنفيذ اخلطـة االسـتراتيجية ويف التقـارير       
  السنوية املقبلة؛

إيالء مزيد من األمهية يف التقارير السنوية املقبلة لالستنتاجات املهمـة املـستقاة        )هـ(  
ــدروس املــ       ــل املخــاطر والتحــديات وال ــائج، مث ــل النت ــن حتلي ــربامج   م ــل جنــاح ال ستفادة وعوام

  .واألسباب اليت حتول دون بلوغ األهداف املتفق عليها
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨
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    ٢٠١٢/١٠  
حالة التزامات متويل املوارد العاديـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـناديقه وبراجمـه                      

   وما بعده٢٠١٢لعام 
  

  إن اجمللس التنفيذي  
 زيـادة طفيفـة     ٢٠١١ات يف املـوارد العاديـة زادت يف عـام            أن املسامه  يالحظ  - ١  

ــن  ٠,٩٧٥لتـــصل إىل  ــون دوالر مـ ــام  ٠,٩٦٧ بليـ ــون دوالر يف عـ ــد ثـــالث  ٢٠١٠ بليـ ، بعـ
  سنوات متتالية من االخنفاض؛

ــضا   - ٢   ً أن كــثريا مــن احلكومــات بــذلت جهــدا كــبريا لــضمان هــذه     يالحــظ أي
 بليـون  ١,٥٥ وهـو  ٢٠١١هـدف التمويـل لعـام    الزيادة، غري أن املبلغ ال يزال أقـل بكـثري مـن           

دوالر مــن املــوارد العاديــة املبينــة يف خطــة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي االســتراتيجية للفتــرة  
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨

 أن املسامهات املقدمة عمومـا لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              يالحظ كذلك   - ٣  
 ٢٠١٠ باليــني دوالر يف عــام ٥,٠١ مــن ٢٠١١ باليــني دوالر يف عــام ٤,٨٣اخنفــضت إىل 

  بسبب حدوث نقصان يف املوارد األخرى؛
 بــشأن االســتعراض الــشامل الــذي  ٦٢/٢٠٨ إىل قــرار اجلمعيــة العامــة يــشري  - ٤  

جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمـم املتحـدة مـن                 
د العاديــة تــشكل الركيــزة األساســية لتمويــل     أجــل التنميــة، ويكــرر التأكيــد علــى أن املــوار     

  اإلمنائي؛ الربنامج
 إىل مجيـــع البلـــدان الـــيت مل تقـــدم بعـــد مـــسامهاهتا يف املـــوارد العاديـــة يطلـــب  - ٥  

   أن تفعل ذلك؛٢٠١٢ لعام
 مجيع الدول األعضاء على اإلبقاء على مـسامهاهتا األساسـية، ويـشجع          يشجع  - ٦  

مــسامهاهتا علــى زيادهتــا والتعهــد بتقــدمي تربعــات لــسنوات   أيــضا البلــدان الــيت تــستطيع زيــادة  
  متعددة، وتقدمي مسامهاهتا خالل النصف األول من السنة من أجل كفالة الربجمة الفعالة؛

نـة   االجتاه حنو زيادة استخدام املسامهات املخصـصة ألوجـه إنفـاق معيّ            يالحظ  - ٧  
املــسألة يف دورة اجمللــس التنفيــذي دون غريهــا، ويتطلــع إىل إجــراء مناقــشة معمقــة بــشأن هــذه 

  .٢٠١٣السنوية لعام 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩



E/2012/35
 

13-33362 120 
 

    ٢٠١٢/١١  
  مساعدات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مليامنار    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 بأمهيــة التطــورات األخــرية يف ميامنــار، وبتوســع نطــاق الفــرص املتاحــة  ميــسلّ  - ١  

  صالحات اجلارية؛للمجتمع الدويل كي يقدم الدعم لإل
 الذي قرر فيه اجمللـس، يف مجلـة أمـور،           ٩٣/٢١ إىل مقرر جملس اإلدارة      يشري  - ٢  

أن مجيع املساعدات املقدمة يف املستقبل مليامنار مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والـصناديق                   
عــد ينبغــي أن ُتوجــه بوضــوح حنــو الــربامج الــيت يكــون هلــا أثــر علــى مــستوى القوا ذات الــصلة

  الشعبية بطريقة مستدامة، وذلك إىل حني النظر يف وقت مناسب يف برنامج قطري مليامنار؛
 إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يقــوم، بالتــشاور مــع مجيــع الــشركاء، بتقــدمي يطلـب   - ٣  

  .٢٠١٢مشروع وثيقة برنامج قطري لينظر فيها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام 
  ٢٠١٢ونيه ي/ حزيران٢٨

    
    ٢٠١٢/١٢  
  ٢٠١١ر عن النتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام ـــتقري    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 بالتقرير الذي يعرض النتائج الـيت حققهـا صـندوق األمـم املتحـدة               حييط علماً   - ١  

اء القـوي املـستمر للـصندوق       ويرحب باألد ) DP/2012/11 (٢٠١١للمشاريع اإلنتاجية يف عام     
  يف ضوء األهداف احملددة؛

ــن      يرحــب  - ٢   ــصندوق، ال ســيما م ــة لل ــسامهات املقدم ــضخمة يف امل ــادة ال  بالزي
  مصادر القطاع اخلاص؛

، مــع ذلــك، بــأن اهلــدف املتمثــل يف وصــول املــسامهات املقدمــة   حيــيط علمــاً  - ٣  
لـغ الـضروري السـتمرار الـدعم الـذي           وهـو املب   - مليون دوالر سـنويا      ٢٥للموارد العادية إىل    

   ال يزال مل يتحقق؛- من أقل البلدان منوا ٤٠يقدمه الصندوق ملا عدده 
 بالدول األعضاء اليت لديها القدرة أن تقدم مـسامهات للمـوارد العاديـة        يهيب  - ٤  

 من أقل البلدان منـواً، مـع مواصـلة          ٤٠للصندوق حىت حيافظ على الدعم الذي يقدمه ملا عدده          
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ذب مــستويات متزايــدة مــن املــسامهات غــري األساســية واملواضــيعية، وال ســيما مــن مــصادر جــ
  القطاع اخلاص؛

 ٢٠١٢ إجــراء عمليــة تــشاورية مــع أصــحاب املــصلحة يف أواخــر عــام   يقــرر  - ٥  
  .بشأن االجتاهات املستقبلية احملتملة لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨
    

    ٢٠١٢/١٣  
  تقرير مدير الربنامج: متطوعو األمم املتحدة    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
ــامج متطــوعي األمــم املتحــدة     حيــيط علمــا   - ١   ــشأن برن ــامج ب ــر مــدير الربن  بتقري

)DP/2012/12(؛  
 على برنامج متطوعي األمم املتحدة الحتفاله النـاجح بالـذكرى الـسنوية             يثين  - ٢  

  طوعني؛العاشرة للسنة الدولية للمت
وعي األمــم املتحــدة ملبادرتــه بإصــدار أول تقريــر عــن  طــ علــى برنــامج متيــثين  - ٣  

  حالة العمل التطوعي يف العامل، ويشجع الربنامج على مواصلة نشر التقرير؛
 للمـسامهة الرائعـة الـيت أسـهم هبـا متطوعـو األمـم املتحـدة                 يعرب عن تقـديره     - ٤  

 املـستفيدة مـن الـربامج وشـركاء األمـم املتحـدة علـى               بأعداد كـبرية يف حتقيـق إجنـازات البلـدان         
صـــعيد حتقيـــق الـــسالم والتنميـــة، مبـــا يف ذلـــك النمـــو املـــستمر يف عـــدد املتطـــوعني العـــاملني   

  اإلنترنت؛ عرب
 برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة علــى زيــادة فــرص العمــل التطــوعي  يــشجع  - ٥  

 العـام اخلمـسية، ويرحـب، حتقيقـا هلـذا           املتاحة للشباب، على النحو املبني يف خطة عمل األمني        
اهلـدف، مببــادرة إنــشاء صــندوق اســتئماين لتلقــي التربعـات مــن أجــل إنــشاء فريــق للمتطــوعني   

  الشباب يف إطار برنامج متطوعي األمم املتحدة؛
 برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة علـى مواصـلة ابتكـار وتنويـع طرائـق            يشجع  - ٦  

مل منها التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب، والـُنُهج اإلقليميـة،            العمل التطوعي، وال سيما ما يش     
  وطوائف املغتربني، وفرص العمل التطوعي على صعيد القطاع اخلاص؛
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 بقيـام برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة بوضـع إطـار للنتـائج بغيـة                   ًحييط علمـا    - ٧  
  قياس مسامهاته الربناجمية يف حتقيق السالم والتنمية؛

ركاء اإلمنــائيني ومجيــع الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة ممــن هلــا   الــشيــدعو  - ٨  
القدرة إىل زيادة ما يوفرونه من متويل لصندوق التربعات اخلاص إلجــراء البحـوث والتـدريب               

  واالبتكارات الرائدة وللبحث عن طرائق أخرى للتمويل؛
مـم املتحـدة     احلكومات وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـات األ          يشجع  - ٩  

علــى االعتــراف مبــسامهات العمــل التطــوعي يف حتقيــق التنميــة والرفــاه اجملتمعــيني املــستدامني،    
  وذلك عن طريق إدماج العمل التطوعي يف براجمها؛

ع واملـسؤوليات املتزايـدة امللقـاة علـى عـاتق برنـامج              بالـدور املوسّـ    حييط علمـاً    - ١٠  
إىل مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي أن تـدرج          متطوعي األمم املتحدة منذ نشأته، ويطلب       

 إىل اجمللس التنفيذي حتليال لتطور الدور الـذي قـام بـه             هيف تقريرها السنوي املقبل الذي ستقدم     
برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة واملهــام الــيت اضــطلع هبــا علــى مــدى العقــود املاضــية، وكيــف 

  مج متطوعي األمم املتحدة؛رت هذه األدوار واملهام يف عمليات برناأثّ
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل مواصلة تقدمي كل ما يلزم من الـدعم              يدعو  - ١١  

  الربناجمي واإلداري والقانوين إىل برنامج متطوعي األمم املتحدة كي ينجز واليته؛
 برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة علــى مواصــلة تقــدمي الــدعم الــالزم   يــشجع  - ١٢  
بلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ولتعمـيم العمـل التطـوعي يف اجلهـود اجلاريـة يف جمـال                     لتسريع  

  .التنمية املستدامة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨
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    ٢٠١٢/١٤  
التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية لصندوق       : ٢٠١١تقرير املدير التنفيذي لعام         

  ٢٠١٣- ٢٠٠٨األمم املتحدة للسكان للفترة 
  

  ن اجمللس التنفيذيإ  
ــاً  - ١   : ٢٠١١ل تقريـــر املـــدير التنفيـــذي لعـــام   بالوثـــائق الـــيت تـــشكِّحيـــيط علمـ

DP/FPA/2012/6 (Part I, Part I/Add.1 and Part II)؛  
 بالتقدم احملـرز يف تنفيـذ أطـر نتـائج اخلطـة االسـتراتيجية لـصندوق                 حييط علماً   - ٢  

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨األمم املتحدة للسكان للفترة 
 باجلهود الـيت يـضطلع هبـا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان         حييط علماً أيضاً   -٣  

لتنفيذ التوجيـه االسـتراتيجي املـنقح وتوصـيات اسـتعراض منتـصف املـدة للخطـة االسـتراتيجية                   
  ، من خالل خطة العمل؛٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة 

ــم      يرحــب  - ٤   ــصندوق األم ــسنوي ل ــر ال ــى التقري ــيت أُدخلــت عل  بالتحــسينات ال
  حدة للسكان، مبا يف ذلك حتليل النتائج املدرج يف مرفقات التقرير؛املت

 ضـــرورة مواصـــلة اجلهـــود احلاليـــة الراميـــة إىل التوصـــل إىل اســـتغالل  يؤكـــد  - ٥  
صندوق األمم املتحـدة للـسكان وغـريه مـن صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا اسـتغالالً متـسقاً                      

  لنتائج؛ومتجانساً للمفاهيم والتعاريف الواردة يف ا
ــة، ويــشجع      يرحــب  - ٦   ــتراتيجية املقبل ــة االس ــضية إىل اخلط ــق املف ــة الطري  خبريط

صندوق األمم املتحدة للسكان علـى أن يعتمـد يف مناقـشاته بـشأن اخلطـة االسـتراتيجية املقبلـة                    
 على التوجيه االستراتيجي املـنقح وتوصـيات اسـتعراض منتـصف املـدة              ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة  

، مبا يف ذلـك الـدروس املـستفادة مـن تنفيـذ             ٢٠١٣-٢٠٠٨ احلالية للفترة    للخطة االستراتيجية 
أطر النتائج، وذلك لزيادة تعزيز تركيـز الـصندوق علـى النتـائج، واضـعا يف االعتبـار العمليـات                    

  األخرى املتصلة خبطة األمم املتحدة للتنمية؛
ن لوضـع    للجهود اليت يبذهلا صندوق األمم املتحدة للـسكا        يعرب عن تقديره    - ٧  

 بطريقــة شــفافة وشــاملة، ويــشدد علــى     ٢٠١٧-٢٠١٤اخلطــة االســتراتيجية املقبلــة للفتــرة    
ضرورة التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، ويؤكد يف هذا الصدد علـى ضـرورة                
ــديها مــن خــربات ودروس مــستفادة       ــربامج بــشأن مــا ل ــدان املــستفيدة مــن ال التــشاور مــع البل

  .٢٠١٧-٢٠١٤اتيجية املقبلة للفترة وأولويات للخطة االستر
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩
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    ٢٠١٢/١٥  
تقرير عـن املـسامهات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء وغريهـا إىل صـندوق األمـم املتحـدة                          

   والسنوات املقبلة ٢٠١٢للسكان وتوقعات اإليرادات لعام 
  

  إن اجمللس التنفيذي  
مهات املقدمة من الدول األعـضاء وغريهـا         بالتقرير املقدم عن املسا    ًحييط علما   - ١  

 والــسنوات املقبلــة  ٢٠١٢إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وتوقعــات اإليــرادات لعــام       
)DP/FPA/2012/7(؛  

 بــاجلهود الــيت يبــذهلا صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لتوســيع قاعــدة   يــشيد  - ٢  
 متنوعـة، مبـا يف ذلـك مـن          متويله وتعبئة موارد إضـافية وغريهـا مـن أشـكال الـدعم مـن جهـات                

  القطاع اخلاص؛
ــزة األساســية للــصندوق وأهنــا ضــرورية     يؤكــد  - ٣   ــة هــي الركي ــوارد العادي  أن امل

للحفاظ على طبيعة عمله املتسمة بتعدد األطراف واحلياد والشمولية، ويشجع الصندوق علـى             
 أجـل صـناديقه     مواصلة حشد هذه املوارد مع االستمرار أيـضا يف حـشد املـوارد التكميليـة مـن                

  وبراجمه املواضيعية؛
 مجيع الدول األعضاء على اإلبقاء على مـسامهاهتا األساسـية، ويـشجع          يشجع  - ٤  

أيــضا البلــدان الــيت تــستطيع زيــادة مــسامهاهتا علــى زيادهتــا والتعهــد بتقــدمي تربعــات لــسنوات     
  ة الفعالة؛متعددة، وتقدمي مسامهاهتا خالل النصف األول من السنة من أجل كفالة الربجم

 االجتاه حنو زيادة استخدام املسامهات املخصـصة ألوجـه إنفـاق معينـة              يالحظ  - ٥  
دون غريهــا، ويتطلــع إىل إجــراء مناقــشة معمقــة بــشأن هــذه املــسألة يف دورة اجمللــس التنفيــذي 

  ؛٢٠١٣السنوية لعام 
 حكومــات مجيــع البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج والــيت لــديها القــدرة  يــشجع  - ٦  

  لالزمة على أن تقوم بتوسيع نطاق املسامهات اليت تقدمها للربامج يف بلداهنا؛ا
 أن الصندوق حيتاج إىل دعم سياسي قوي وإىل مزيد من الدعم املـايل،              يؤكد  - ٧  

إضافة إىل متويل أساسي ميكن التنبؤ به، لكـي يتـسىن لـه تعزيـز مـساعدته للبلـدان حـىت تـتمكن               
ويل للسكان والتنمية بصورة كاملة يف االسـتراتيجيات واألطـر         من إدراج خطة عمل املؤمتر الد     

 ٤  و ٣اإلمنائية الوطنية ومن حتقيق األهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، وال سـيما األهـداف                  
  . من األهداف اإلمنائية لأللفية٦  و٥ و

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩
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    ٢٠١٢/١٦  
  مم املتحدة خلدمات املشاريعالتقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب األ    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
) DP/OPS/2012/4( بـــــالتقرير الـــــسنوي للمـــــدير التنفيـــــذي ًحيـــــيط علمـــــا  - ١  
  التقرير؛ ومبرفقات
 باإلســهامات الكــبرية الــيت يقــدمها مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات    يرحــب  - ٢  

ة، مـن أجـل حتقيـق نتـائج         املشاريع، وهي إسـهامات كـثرياً مـا يقـدمها يف أكثـر البيئـات صـعوب                
  العمليات اليت تقوم هبا األمم املتحدة وشركاؤها؛

 مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع علـى مواصـلة إدمـاج خطـة                  يشجع  - ٣  
تنمية القدرات الوطنية يف اجملاالت اليت ميلك فيها املكتب اختصاصا وميـزة نـسبية، وهـي إدارة         

  ت، بطرق منها استخدام املوارد احمللية؛املشاريع والبىن األساسية واملشتريا
ً باخلطوات املتخذة من أجل قياس اخلـدمات الـيت يقـدمها املكتـب              حييط علما   - ٤  

والعمليات اليت يضطلع هبا يف ضوء معايري مـستقلة ألفـضل املمارسـات، وجنـاح تلـك اجلهـود،                   
ة واملـشتريات   حسب ما أثبتته شـهادات تـصديق مـن أطـراف ثالثـة مـستقلة بـشأن إدارة اجلـود                   

  املؤسسة؛ يف
 اجلهود اليت يبذهلا املكتب لنشر بيانات مفصلة عـن مجيـع            يالحظ مع التقدير    - ٥  

املشاريع اجلاري تنفيـذها، يف امتثـال تـام ملعـايري املبـادرة الدوليـة للـشفافية يف املعونـة، وبـشكل                     
  .الترميز اجلغرايف

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨
    

    ٢٠١٢/١٧  
 تعـرض مـشروع وثيقـة برنـامج قطـري مـشترك علـى اجملـالس التنفيذيـة                   طلب رواندا أن      

مكتـب األمـم املتحـدة     /صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       /لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي     
  خلدمات املشاريع ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي

  
  إن اجمللس التنفيذي  
ــه يــــشري  - ١   ــة  ٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ إىل مقرريــ ــة املوافقــ ــتعلقني بعمليــ  املــ

  الربامج؛ على
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ً بطلب رواندا أن تعـرض علـى اجملـالس التنفيذيـة املعنيـة يف دورهتـا                 حييط علما   - ٢  
، علــى أســاس اســتثنائي، مــشروع وثيقــة برنــامج قطــري مــشترك    ٢٠١٣العاديــة األوىل لعــام 

ل بـذلك مـن احتياجـات       تتضمن سردا مشتركا وإطارا للنتائج خاصا بكل منظمة، مع ما يتـص           
  من املوارد؛

 أن ينظــر، علــى أســاس اســتثنائي، يف مــشروع وثيقــة الربنــامج القطــري  يقــرر  - ٣  
ــة األوىل لعــام     ــدورة العادي ــدا يف ال   لكــل جملــس مــن اجملــالس ٢٠١٣املــشترك املقــدم مــن روان

  التنفيذية؛
يف مواقــع  أن ُتنــشر الوثيقــة النهائيــة للربنــامج القطــري املــشترك يقــرر كــذلك  - ٤  

  املنظمات املعنية يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع بعد مناقشتها يف اجملالس التنفيذية املعنية؛
، ٢٠٠٦/٣٦ و   ٢٠٠١/١١ مـع مقـرري اجمللـس التنفيـذي           أنه، متاشـياً   يؤكد  - ٥  

ســتتم املوافقــة علــى العنــصر اخلــاص بكــل منظمــة مــن وثيقــة الربنــامج القطــري املــشترك، علــى 
، مـا مل يبلـغ      ٢٠١٣عتـراض، دون عـرض أو مناقـشة، يف الـدورة الـسنوية لعـام                أساس عدم اال  

مخسة أعـضاء علـى األقـل األمانـة املعنيـة خطيـا قبـل انعقـاد الـدورة برغبتـهم يف عـرض الوثيقـة                    
  .النهائية للربنامج القطري املشترك على اجمللس التنفيذي

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩
    

    ٢٠١٢/١٨  
م املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم                تقارير برنامج األم      

املتحدة خلدمات املشاريع عن أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخليـة يف           
  ٢٠١١عام 

  
  إن اجمللس التنفيذي  
  :فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
ة الداخلية للحسابات والتحقيقات الـيت      بالتقرير املقدم عن املراجع    حييط علماً   - ١  

ــالتقرير   )DP/2012/13/Rev.1 (٢٠١١أُجريــت يف عــام   ــر، وب ــرد اإلدارة علــى ذلــك التقري ، وب
  السنوي للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات؛

 املتواصـــل لتعزيـــز مهـــام املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات   عـــن دعمـــهيعـــرب  - ٢  
  والتحقيقات؛
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كة مكتـب مراجعـة احلـسابات والتحقيقـات يف مباشـرة        مـشار  يعترف ويؤيـد    - ٣  
وتنسيق العمليات املشتركة ملراجعة حسابات الصناديق االستئمانية املتعددة الـشركاء، وبـرامج            

التجريبيــة الذاتيــة املنطلــق، واألنــشطة املــشتركة األخــرى، ويــشجع أيــضاً علــى ‘ توحيــد األداء’
مم املتحدة يف إطـار مـن التـآزر فيمـا بينـها          استخالص الدروس املستفادة من عمل منظمات األ      

إليــراد تلــك الــدروس يف األعمــال املــشتركة للمكتــب بــشأن مراجعــة احلــسابات، مثــل عملــه   
  املتعلق بالنهج املنسق يف التحويالت النقدية؛

ــشجع  - ٤   ــارير     ي ــربز يف التق ــى أن ي ــة احلــسابات والتحقيقــات عل  مكتــب مراجع
ابية الـيت يكـشف عنـها مـا ُينفـذ مـن عمليـات للمراجعـة الداخليـة                   السنوية املقبلة اجلوانب اإلجي   

للحسابات، وكذلك علـى تـوفري معلومـات أكثـر وضـوحا عـن مـواطن الـضعف اخلطـرية الـيت                      
حتددها عمليات املراجعة الداخلية للحسابات، وحيـث برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى أن           

  واطن الضعف هذه؛يقدم تقريرا عن اإلجراءات املتخذة ملعاجلة م
 عدد التوصـيات املتكـررة بـشأن إدارة املـشاريع واملـشتريات واملـوارد               يالحظ  - ٥  

البشرية، وحيث برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل حتـسني قـدرات                  
  وأداء املوظفني لتحسني هذا الوضع؛

ات بالنـسبة لربنـامج األمـم     إىل أمهية مكتب مراجعة احلسابات والتحقيق  يشري  - ٦  
املتحدة اإلمنائي، ويـشجع يف هـذا الـصدد الربنـامج اإلمنـائي علـى كفالـة تـوفر مكتـب مراجعـة             
احلـسابات والتحقيقــات علــى مــستوى مــن املــوارد، مبــا يف ذلــك املــوارد مــن املــوظفني، يكفــي  

  رية؛لتلبية االحتياجات من خدمات مراجعة احلسابات والتحقيقات واخلدمات االستشا
  :فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  
 بتقرير مدير شعبة خدمات الرقابـة عـن أنـشطة املراجعـة الداخليـة               ًحييط علما   - ٧  

ورد اإلدارة املعنية علـى ذلـك التقريـر،    ) DP/FPA/2012/9 (٢٠١١للحسابات والرقابة يف عام    
  د اإلدارة عليه؛وبالتقرير السنوي للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات ور

  املتواصل لتعزيز مهمة الرقابة؛ عن دعمه يعرب  - ٨  
 عـدد التوصـيات املعلقـة الـواردة يف التقـارير الـسابقة جمللـس مراجعـي                   يالحظ  - ٩  

احلسابات؛ ويرحب بالعمل الذي يقوم به الـصندوق مـن أجـل تنفيـذ تلـك التوصـيات، فـضال                    
 ويــدعو الــصندوق إىل مواصــلة اختــاذ عــن التوصــيات اخلمــس عــشرة لــشعبة خــدمات الرقابــة؛ 

   املتعلقة بالتوصيات اليت تقع ضمن اختصاصه؛تاإلجراءا
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 مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة إىل إعــادة إدراج معلومــات عــن اخلــسائر يــدعو  - ١٠  
املالية اليت تكبدها صندوق األمم املتحدة للسكان يف تقـاريره املقبلـة، وذلـك يف إطـار اإلبـالغ                   

  املالية؛عن سوء اإلدارة 
 إىل أمهيـــة شـــعبة خـــدمات الرقابـــة بالنـــسبة لـــصندوق األمـــم املتحـــدة  يـــشري  - ١١  

للــسكان، ويــشجع الــصندوق يف هــذا الــصدد علــى كفالــة تــوفر شــعبة خــدمات الرقابــة علــى   
ــة احتياجــات خــدمات       مــستوى مــن املــوارد، مبــا يف ذلــك املــوارد مــن املــوظفني، يكفــي لتلبي

  ستشارية؛مراجعة احلسابات واخلدمات اال
  

  :فيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
 لفريق املراجعة الداخلية للحـسابات      ٢٠١١بتقرير األنشطة لعام     ًحييط علما    - ١٢  

، وبـرد اإلدارة علـى ذلـك التقريـر، وبـالتقرير الـسنوي للجنـة                )DP/OPS/2012/5(والتحقيقات  
  حلسابات؛االستشارية للشؤون االستراتيجية ومراجعة ا

 بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات اليت مر عليهـا  ًحييط علما   - ١٣  
   شهرا؛١٨أكثر من 
فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب                   

  :األمم املتحدة خلدمات املشاريع
ائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان          التزام برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـ        يؤيد  - ١٤  

  ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع بزيادة املساءلة والشفافية؛
 بأن اسـتقاللية وظيفـة املراجعـة الداخليـة للحـسابات والتـزام الـشفافية           يعترف  - ١٥  

 كلـها   يف ما يتعلق مبراجعة احلسابات وإعداد التقارير املالية وإدارة املخاطر والضوابط الداخلية           
  أمور تعزز املساءلة وتؤدي إىل زيادة ثقة اجلمهور؛

 أن يتيح مديرو املراجعـة الداخليـة للحـسابات يف برنـامج األمـم املتحـدة                 يقرر  - ١٦  
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع للجمهـور          

 / حزيــران٣٠خليــة للحــسابات الــصادرة بعــد املــوجزات التنفيذيــة جلميــع تقــارير املراجعــة الدا
  ؛٢٠١٢ يونيه

 أن يتيح مديرو املراجعـة الداخليـة للحـسابات يف برنـامج األمـم املتحـدة                 يقرر  - ١٧  
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع للجمهـور          
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 / حزيــران٣٠للحــسابات الــصادرة بعــد املــوجزات التنفيذيــة جلميــع تقــارير املراجعــة الداخليــة 
  ؛٢٠١٢يونيه 

 بالــضمانات الــيت يتــوخى برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق   يرحــب  - ١٨  
  األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع توفريها يف هذا الصدد؛

عـــن  أن يقـــوم مـــدير املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات، قبـــل اإلفـــصاح  يقـــرر  - ١٩  
تقريــر مــن تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات حيتــوي علــى نتــائج تتــصل بدولــة عــضو      أي

ــاً      ــا كافي ــة وقت ــة وميــنح تلــك الدول ــة العــضو املعني  حمــددة، بتقــدمي نــسخة مــن التقريــر إىل الدول
لالطالع على التقرير والتعليق عليه، ويشري يف هذا الـسياق إىل أنـه حيثمـا اعتـرب مـدير برنـامج                     

 املتحدة اإلمنائي أو املديران التنفيـذيان لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم                   األمم
ــة العــضو املعنيــة أن املعلومــات الــواردة يف أي تقريــر مــن      املتحــدة خلــدمات املــشاريع أو الدول

تتـصل، يف مجلـة أمـور،       (تقارير املراجعة الداخلية للحسابات معلومات حـساسة بوجـه خـاص            
، أو أهنــا معلومــات متــس بــإجراءات )أو ببلــد آخــر أو حكومــة أو إدارة أخــرىبــأطراف ثالثــة 

توجد قيد التنفيذ، أو قد تعـرض سـالمة شـخص وأمنـه للخطـر، أو تنتـهك حقوقـه أو تتعـدى                       
على خصوصيته، فإنه جيوز تنقيح تقرير املراجعة الداخلية للحسابات أو االحتفاظ بـه بالكامـل           

  ملراجعة الداخلية للحسابات؛وفقا للسلطة التقديرية ملدير ا
 إىل مــديري املراجعــة الداخليــة للحــسابات يف كــل مــن برنــامج األمــم يطلــب  - ٢٠  

املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع أن              
جعة الداخليـة   يدرجوا يف تقاريرهم السنوية املقدمة للمجلس التنفيذي عناوين مجيع تقارير املرا          

للحسابات الصادرة خالل العام واملعلومات ذات الصلة باملسائل املهمـة، إن وجـدت، املتعلقـة        
باإلفصاح العلين عن تقارير املراجعة الداخليـة للحـسابات، وأن يـدرجوا يف تقـاريرهم الـسنوية              

  . حتليال عن اخلربة املكتسبة من اإلفصاح العلين عن التقارير حىت حينه٢٠١٤لعام 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨
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    ٢٠١٢/١٩  
تقارير مكاتب األخالقيـات يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة                   

  للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  

  إن اجمللس التنفيذي  
 بتقــارير مكاتــب األخالقيــات يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ًحيــيط علمــا  - ١  
، DP/2012/14(وق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع وصــند

  ؛)DP/OPS/2012/6  وDP/FPA/2012/10 و
 بأن مكاتب األخالقيـات تـسهم يف تعزيـز ثقافـة األخالقيـات والنــزاهة                ميسلّ  - ٢  

ــذهلا م     كاتــب واملــساءلة يف املنظمــات، ويف هــذا الــصدد، يالحــظ مــع التقــدير اجلهــود الــيت تب
ــال      ــة يف جمـ ــدريب والتثقيـــف والتوعيـ ــدعم والتـ ــدمي الـ ــايري ويف تقـ ــع املعـ ــات يف وضـ األخالقيـ
ــة،        ــراءات االنتقاميـ ــن اإلجـ ــة مـ ــه واحلمايـ ــدمي التوجيـ ــشورة وتقـ ــداء املـ ــسياسات، ويف إسـ الـ

  واستعراض اإلقرارات املالية؛
ق  مبشاركة مكاتب أخالقيات برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندو           يرحب  - ٣  

ــم املتحــدة         ــة األم ــشاريع يف جلن ــم املتحــدة خلــدمات امل ــب األم ــسكان ومكت ــم املتحــدة لل األم
لألخالقيات ويف شبكة أخالقيات املنظمات املتعددة األطراف، ويالحـظ مـع التقـدير املـسامهة               
  يف التعاون على نطاق املنظومة ووضع جمموعة متناسقة من املعايري والسياسات واملمارسات؛

 إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان             يشجع  - ٤  
ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على مواصلة تعزيز مهام مكتب األخالقيـات يف كـل               

  منظمة، وتوفري املوارد الكافية هلا كي تنفذ برامج عملها؛
األخالقيـات يف املنظمـات      إىل النظر يف التقارير السنوية املقبلة ملكاتـب          يتطلع  - ٥  

، وال سـيما االجتاهـات الـسائدة يف األنـشطة الـيت صـدر هبـا                 ٢٠١٠/١٧الثالث، عمال باملقرر    
  تكليف والتوصيات املوجهة إىل اإلدارة من أجل تعزيز ثقافة الرتاهة واالمتثال يف املنظمة؛

مـــم  إىل ردود إدارات برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق األيتطلـــع  - ٦  
املتحدة للسكان ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع علـى التقـارير الـسنوية املقبلـة الـيت                     
يعدها مكتب األخالقيات يف كل منظمة على حـدة، مبـا يف ذلـك املبـادرات امللموسـة املتخـذة                

  .للتعامل مع التوصيات الواردة يف التقارير
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨
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    ٢٠١٢/٢٠  
  ٢٠١٢رات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام عرض عام للمقر    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
  : مبا يلي٢٠١٢ إىل أنه قام يف دورته السنوية لعام يشري  

  
  ١البند 

  املسائل التنظيمية
  ؛)DP/2012/L.2 (٢٠١٢أقـر جدول األعمال وخطة العمل لدورته السنوية لعام   
  ؛)DP/2012/5/Add.1  وDP/2012/5 (٢٠١٢ األوىل لعام أقر تقرير الدورة العادية  
  :٢٠١٢وافق على اجلدول الزمين التايل للدورات املقبلة للمجلس التنفيذي يف عام   
  ؛٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٤من : ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام     
   التنفيذي؛ للمجلس٢٠١٢اعتمد خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام   

  
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ٢البند 
  التقرير السنوي ملديرة الربنامج

:  بشأن التقرير السنوي ملديرة الربنامج عـن اخلطـة االسـتراتيجية           ٢٠١٢/٩اختذ املقرر     
  ؛٢٠١١األداء والنتائج لعام 

ــائي عــن تو   أحــاط علمــاً    ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــر برن ــيش   بتقري صــيات وحــدة التفت
  ؛)DP/2012/7/Add.1 (٢٠١١املشتركة يف عام 

  ؛)DP/2012/7/Add.2( باملرفق اإلحصائي أحاط علماً  
  
  

  ٣البند 
  االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ــرر     ــذ املق ــة للربنــامج       ٢٠١٢/١٠اخت ــل املــوارد العادي ــة االلتزامــات بتموي  بــشأن حال
  ؛ وما بعده٢٠١٢وبراجمه لعام اإلمنائي وصناديقه 
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  ٤البند 
  تقرير التنمية البشرية

ــة البــشرية    أحــاط علمــاً   ــر التنمي  باملعلومــات املــستكملة عــن املــشاورات املتعلقــة بتقري
)DP/2012/9(؛  
  

  ٥البند 
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا 

   مبساعدات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مليامنار؛ املتعلق٢٠١٢/١١اختذ املقرر   
 املتعلق بطلب رواندا أن تعرض مشروع وثيقة برنـامج قطـري      ٢٠١٢/١٧اختذ املقرر     

 /صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان    /مشترك على اجملالس التنفيذية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        
   العاملي؛م املتحدة للطفولة وبرنامج األغذيةمكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومنظمة األم

  أحـــاط علمـــاً بـــأول متديـــد ملـــدة ســـنة واحـــدة للـــربامج القطريـــة لبوتـــان وتوغـــو           
ــا ــامج        - وغيني ــدة ســتة أشــهر للربن ــد مل ــا، وبالتمدي ــايل واملكــسيك ونيجريي ــا وم ــساو وكوب بي

  ؛)DP/2012/10/Add.1 و DP/2012/10/Rev.1(القطري لرواندا 
مديــد ملــدة ســنتني للــربامج القطريــة جلــزر القمــر وكولومبيــا والكويــت   وافــق علــى الت  

)DP/2012/10/Rev.1و  DP/2012/10/Add.1(؛  
ــا          ــونس وناميبيـ ــريني لتـ ــاجمني القطـ ــدة للربنـ ــنة واحـ ــدة سـ ــان ملـ ــد ثـ ــى متديـ ــق علـ وافـ

)DP/2012/10/Rev.1(؛  
  :أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية والتعليقات عليها  
  أفريقيا

  ؛)DP/DCP/GIN/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغينيا   
  ؛)DP/DCP/LSO/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لليسوتو   
  ؛)DP/DCP/MUS/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملوريشيوس   
  ؛)DP/DCP/SLE/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسرياليون   

  
  الدول العربية

  ؛)DP/DCP/DJI/2(نامج القطري جليبويت مشروع وثيقة الرب  
  ؛)DP/DCP/JOR/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لألردن   
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  آسيا واحمليط اهلادئ
  ؛)DP/DCP/IND/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للهند   
   ؛)DP/DCP/MYS/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملاليزيا   
  ؛)DP/DCP/LKA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسري النكا   

  
  أوروبا ورابطة الدول املستقلة

  ؛)DP/DCP/MDA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية مولدوفا   
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  ؛)DP/DCP/BLZ/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبليز   
) وميــــــات املتعــــــددة الق-دولــــــة (مــــــشروع وثيقــــــة الربنــــــامج القطــــــري لبوليفيــــــا   

)DP/DCP/BOL/2(؛  
  ؛)DP/DCP/CRI/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لكوستاريكا   

  
  ٦البند 

  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
 بشأن التقريـر املقـدم عـن النتـائج الـيت حققهـا صـندوق األمـم                  ٢٠١٢/١٢اختذ املقرر     

  ؛٢٠١١املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام 
  

  ٧البند 
  و األمم املتحدةمتطوع

  ؛تقرير مدير الربنامج: مم املتحدة بشأن متطوعي األ٢٠١٢/١٣اختذ املقرر   
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان

  ٨البند 
  التنفيذيالتقرير السنوي للمدير 

التقــدم احملــرز يف : ٢٠١١ بــشأن تقريــر املــدير التنفيــذي لعــام ٢٠١٢/١٤اختــذ املقــرر   
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨املتحدة للسكان للفترة ستراتيجية لصندوق األمم تنفيذ اخلطة اال
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  ٩البند 
  االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان

ــرر     ــدول       ٢٠١٢/١٥اختــذ املق ــن ال ــة م ــسامهات املقدم ــن امل ــدم ع ــر املق ــشأن التقري  ب
 ٢٠١٢األعـــضاء وغريهـــا إىل صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان وتوقعـــات اإليـــرادات لعـــام 

  ؛لسنوات املقبلةوا
  

  ١٠البند 
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

 املتعلق بطلب رواندا أن تعرض مشروع وثيقة برنـامج قطـري      ٢٠١٢/١٧اختذ املقرر     
 /صندوق األمـم املتحـدة للـسكان      /مشترك على اجملالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

اريع ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنــامج األغذيــة  مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــش 
  العاملي؛

وافــــق علــــى التمديــــد ملــــدة ســــنتني لكــــل مــــن الربنــــامج القطــــري لكولومبيــــا            
)DP/FPA/2012/14 ( والربنامج القطري جلزر القمر)DP/FPA/2012/11(؛  

وريــة وافــق علــى التمديــد الثــاين ملــدة ســنة واحــدة للربنــاجمني القطــريني لتــونس واجلمه  
  ؛)DP/FPA/2012/12(العربية السورية 

  ؛)DP/FPA/2012/11(وافق على التمديد الثالث ملدة سنة واحدة للربنامج القطري لناميبيا   
ــان         ــن بوتـ ــل مـ ــة لكـ ــربامج القطريـ ــدة للـ ــنة واحـ ــدة سـ ــد األول ملـ ــا بالتمديـ ــاط علمـ  أحـ

)DP/FPA/2012/13 ( وتوغو)DP/FPA/2012/11 (بيساو  - وغينياDP/FPA/2012/11 (Add.1))(   
) DP/FPA/2012/14(واملكـسيك   ) (DP/FPA/2012/11 (Add.1)ي  ـــومال) DP/FPA/2012/14(وكوبا  

، إضــافة إىل التمديــد ملــدة ســتة أشــهر للربنــامج القطــري لروانــدا        )DP/FPA/2012/11(ونيجرييــا 
)DP/FPA/2012/11(؛  

  :يقات املبداة عليهاأحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية والتعل  
  

  أفريقيا
  ؛)DP/FPA/DCP/GIN/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغينيا   
  ؛)DP/FPA/DCP/LSO/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لليسوتو   
  ؛)DP/FPA/DCP/SLE/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسرياليون   
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  الدول العربية
  ؛)DP/FPA/DCP/DJI/4(مشروع وثيقة الربنامج القطري جليبويت   
  ؛)DP/FPA/DCP/JOR/8(مشروع وثيقة الربنامج القطري لألردن   

  
  آسيا واحمليط اهلادئ

  ؛)DP/FPA/DCP/IND/8(مشروع وثيقة الربنامج القطري للهند   
  ؛)DP/FPA/DCP/NPL/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيبال   
ــاليم اجلز       ــدان واألقـ ــري للبلـ ــامج القطـ ــة الربنـ ــشروع وثيقـ ــادئ   مـ ــيط اهلـ ــة يف احملـ ريـ

)DP/FPA/DCP/PIC/5(؛  
  ؛)DP/FPA/DCP/LKA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسري النكا   

  
  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

  ؛)DP/FPA/DCP/MDA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية مولدوفا   
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
ــام    ــة الربنـــــ ــا مـــــــشروع وثيقـــــ ــة (ج القطـــــــري لبوليفيـــــ ــددة القوميـــــــات-دولـــــ  ) املتعـــــ

)DP/FPA/DCP/BOL/5(؛  
  ؛)DP/FPA/DCP/CRI/4(مشروع وثيقة الربنامج القطري لكوستاريكا   

  
  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  ١١البند 
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  ؛تنفيذيسنوي للمدير ال بشأن التقرير ال٢٠١٢/١٦اختذ املقرر   
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  اجلزء املشترك
  ١٢البند 

  املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية
 بشأن تقارير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم             ٢٠١٢/١٨اختذ املقرر     

ــة       املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن أنــشطة املراجعــة الداخلي
  ؛٢٠١١لرقابة الداخلية يف عام للحسابات وا

  
  ١٣البند 

تقــارير مكاتــب األخالقيــات يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة   
  للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 بـشأن تقـارير مكاتـب األخالقيـات يف برنـامج األمـم املتحـدة                ٢٠١٢/١٩اختذ املقرر     
  ؛ب األمم املتحدة خلدمات املشاريعاملتحدة للسكان ومكتاإلمنائي وصندوق األمم 

  
  ١٤البند 

  مسائل أخرى
  :عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات التالية  

  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

الـدروس املـستفادة مـن التقـارير الـسنوية ذات الـصلة             ) أ: (مشاورات غري رمسية بشأن     
، ٢٠١٧-٢٠١٤نـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، للفتـرة           بتصميم اخلطـة االسـتراتيجية املقبلـة لرب       

إحاطـــة شـــفوية عـــن خريطـــة الطريـــق لتنفيـــذ مقـــرر اجمللـــس التنفيـــذي ) ب(وإطـــار النتـــائج؛ 
  ؛٢٠١١/١٤

  
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

مشاورة غري رمسية بشأن استعراض منتصف املـدة للخطـة االسـتراتيجية ملكتـب األمـم                  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٠املشاريع، للفترة املتحدة خلدمات 

  
  صندوق األمم املتحدة للسكان/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

مشاورات غري رمسية بشأن التقرير السنوي الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي           
  .عن التقييم والتقرير الذي يقّدمه صندوق األمم املتحدة للسكان كل سنتني عن التقييم

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩



E/2012/35 
 

137 13-33362 
 

    ٢٠١٢/٢١  
  ٢٠١١االستعراض السنوي للحالة املالية،     

  
  إن اجمللس التنفيذي  
  ؛DP/2012/17/Add.1، و DP/2012/17 (Corr.1 and Corr.2)بالوثائق  حييط علماً  - ١  
الزيادة الطفيفة يف املـوارد، الـيت تلـزم لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  يالحظ  - ٢  

ى النحــو املناســب، ولتقــدمي الــدعم بــشكل فعــال للخطــط اإلمنائيــة للبلــدان   للوفــاء بواليتــه علــ
  الشريكة، ولتوفري قاعدة متويل عادي متسم بالكفاية واملأمونية؛

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف بلــوغ      حيــث  - ٣   ــدول األعــضاء علــى دعــم برن ال
كن، مبسامهات للموارد العاديـة  أهدافه املتعلقة باملوارد العادية، وعلى االلتزام، يف أبكر وقت مم         

 فصاعداً، عن طريق إعالنات التربعات املتعددة الـسنوات مـىت   ٢٠١٢للربنامج اإلمنائي يف عام    
  أمكن ذلك؛

أمهيــة إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل وُحــسن توقيــت املــدفوعات حتاشــياً    إىل يــشري  - ٤  
  .لقيود السيولة على املوارد العادية

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠
    

    ٢٠١٢/٢٢  
مشروعا وثيقيت الربناجمني القطريني إلريتريـا اللـذين أعـدمها برنـامج األمـم املتحـدة                    

  اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
  إن اجمللس التنفيذي  
   بشأن عملية املوافقة على الربجمة؛٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١مبقرريه  ريذكِّ  - ١  
ــ  - ٢   ــاًحي ــدم،   يط علم ــا التق ــاجمني   بطلــب إريتري ــيقيت الربن اســتثنائياً، مبــشروعي وث

القطريني اللذين أعـدمها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان إىل              
   للمجلس التنفيذي؛٢٠١٣الدورة العادية األوىل لعام 

ــرر  - ٣   ــاجمني      يق ــيقيت الربن ــصفة اســتثنائية، مــشروعي وث ــستعرض ويعتمــد، ب أن ي
ــم املتحــدة       القطــريني إلريتر ــائي وصــندوق األم ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــذين أعــدمها برن ــا الل ي

  .٢٠١٣للسكان يف الدورة العادية األوىل للمجلس التنفيذي لعام 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠
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    ٢٠١٢/٢٣  
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التقييم     

  إن اجمللس التنفيذي  
  ابة اإلدارة؛التقرير السنوي عن التقييم واستج  )أ(  
ت تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتعزيـز الـنظم والعمليـا             )ب(  

  ؛االنتخابية واستجابة اإلدارة
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــع الــصناديق العامليــة   شــراكة تقيــيم   )ج(  

  .واملؤسسات اخلريية واستجابة اإلدارة
  

  إن اجمللس التنفيذي  
أنشطة مكتب التقييم، املضطلع هبا بالتعاون مـع املكاتـب           ديرمع التق ظ  يالح  - ١  

األخرى داخل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، لبنـاء ثقافـة تقيـيم يف الربنـامج اإلمنـائي، ولتعزيـز          
قدرة مكتب التقييم وكفاءته وفاعليته؛ ويشجع مكتب التقييم علـى االسـتناد إىل هـذا النجـاح                 

  م وحتسني الربامج يف الربنامج اإلمنائي؛ملواصلة تعزيز عملييت التعل
ــدير    - ٢   ــع التق ــداد اســتجابات    يالحــظ كــذلك م ــة إىل إع ــود اإلدارة الرامي جه

إداريـــة، ويطلـــب إىل اإلدارة أن تـــذكر، يف ردودهـــا املقبلـــة، اخلطـــط واإلجـــراءات امللموســـة 
  واملسار الزمين احملدد ملعاجلة املسائل املطروحة يف تقارير التقييم؛

ورد اإلدارة عليــه، فــإن ، )DP/2012/20(ا خيــتص بــالتقرير الــسنوي املتعلــق بــالتقييم  فيمــ  
  :اجمللس التنفيذي

  ؛يسر اإلدارة، ويرحب بشكل التقرير املبالتقرير ورّد حييط علماً  -  ٣  
 مكتــب التقيــيم أن يعتمــد، يف التقــارير املقبلــة، هنجــاً أكثــر اتــصافاً إىل يطلــب  - ٤  

س اجتاهات التحليـل علـى مـدار الـسنوات، مبـا يف ذلـك التـدابري املتخـذة                 بالطابع التحليلي يعك  
  والتقدم احملرز لتعزيز ثقافة التقييم يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

ــها        إىليطلــب  - ٥   ــيت طرحت ــسائل ال ــاجل امل ــائي أن يع ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
 بالطـابع الربنـاجمي وتـأمني      ز أشـد اتـساماً    التقييمات املستقلة، ال سيما فيما خيـتص بتـأمني تركيـ          

  اإلدارية؛ وةالربناجمياملزيد من االستدامة للنتائج اإلمنائية، وقطع خطوات لتحسني كفاءته 
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 الـدروس   يكفـل مراعـاة   إىل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن           يطلب كذلك   - ٦  
 االســتراتيجية القادمــة، لفتــرة املــستفادة والنتــائج الرئيــسية ألنــشطة التقيــيم أثنــاء إعــداد اخلطــة  

  ؛٢٠١٧ إىل ٢٠١٤السنوات 
 أثنـاء  خطـط هلـا  تـدين معـدل تقيـد الـربامج القطريـة بالتقييمـات امل           يالحظ بقلق   - ٧  

ا تــزال مــالفتــرة الربناجميــة، ويالحــظ كــذلك بقلــق أن جــودة العديــد مــن التقييمــات الالمركزيــة  
  منخفضة؛
فوريــة لتحــسني معــدل التقيــد وجــودة اإلدارة أن تتخــذ إجــراءات   إىلطلــبي  - ٨  

عـن  لة مـديري الـربامج علـى مجيـع املـستويات            ء نظامـاً ملـسا    ئالتقييمات الالمركزيـة، وأن تنـش     
  الوفاء باحتياجات التقييم كافة؛

ــضا   - ٩   ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يواصــل، بالتعــاون مــع    ً يطلــب أي إىل برن
 قدرات التقييم الوطنيـة بطريقـة منهجيـة، بتقريـر           منظمات األمم املتحدة األخرى، دعمه لتنمية     

  أهداف قابلة للقياس وجماالت ذات أولوية وهنوج مناسبة حمققة لفاعلية التكلفة؛
إىل اإلدارة أن تكفــــل تقــــدمي رد إداري علــــى التقييمــــات  يطلــــب كــــذلك  - ١٠  

  الالمركزية يف مجيع املناطق اإلقليمية؛
 املقترح مـن مكتـب التقيـيم وعلـى          ٢٠١٢ح لـ   على برنامج العمل املنق    يوافق  - ١١  

  ؛٢٠١٣برنامج العمل املقترح لعام 
  

تص بــــالتقرير املتعلــــق بتقيــــيم إســــهام برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي فيمــــا خيــــو  
ــز يف ــة   تعزيــ ــات االنتخابيــ ــنظم والعمليــ ــه) DP/2012/21(الــ ، )DP/2012/22 (ورد اإلدارة عليــ
  :اجمللس التنفيذي فإن

  بالتقرير وبرّد اإلدارة؛ علماًحييط   -  ١٢  
عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لدعم االنتخابـات يف البلـدان الـيت      يالحظ  - ١٣  

ــر      ــائج التقريـ ــاجل نتـ ــاون؛ ويطلـــب إىل اإلدارة أن تعـ ــذا النـــوع مـــن التعـ ــا هـ طلبـــت حكوماهتـ
)DP/2012/21 (   ــدعم االنت ــاج إىل الـ ــيت حتتـ ــدان الـ ــياته يف البلـ ــتنتاجاته وتوصـ ــاً  واسـ ــايب، وفقـ خـ

  :لألولويات الوطنية، ويقدم فيها هذا النوع من الدعم بالتعاون مع السلطات الوطنية، ال سيما
ــساعدة         )أ(   ــدعم واملـ ــدمي الـ ــتص بتقـ ــا خيـ ــة فيمـ ــب القطريـ ــدة املكاتـ ــز حيـ لتعزيـ

   من التقرير؛١٧االنتخابيني، على النحو احملدد يف الفقرة 
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دة االنتخابيـة عـن طريـق العمـل اإلمنـائي           ملواصلة دعم مساعدات األمـم املتحـ        )ب(  
الذي يضطلع به برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وعن طريق التعاون مع منظمات األمـم املتحـدة                
األخرى املناسبة يف تطبيق إطار سياسات املساعدة االنتخابية املقدمة مـن األمـم املتحـدة، علـى                 

   من التقرير؛١٨النحو احملدد يف الفقرة 
يخ استعمال سياسات املساعدة االنتخابية وأفـضل ممارسـاهتا يف املكاتـب            لترس  )ج(  

   من التقرير؛١٩القطرية، على النحو احملدد يف الفقرة 
الســـتعمال املنـــهجي، علـــى الـــصعيد القطـــري، ألفـــضل املمارســـات والـــسياسات   ل  )د(  

  يف جمال املساعدات االنتخابية؛املؤسسية واألدوات التحليلية اليت ابتكرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
ــة يف إطــار حكــم       )هـ(   ــة بترســخ املــساعدات االنتخابي ــسبل الكفيل الستكــشاف ال

   من التقرير؛٤٣دميقراطي أعم، متشياً مع التوصية الواردة يف الفقرة 
  

وفيما خيتص بالتقرير املتعلق بتقييم شراكة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع الـصناديق               
ــة ــة العامليــــ ــه )DP/2012/23( واملؤســــــسات اخلرييــــ ــإن )DP/2012/24(، ورد اإلدارة عليــــ ، فــــ
  :التنفيذي اجمللس

  بالتقرير ورّد اإلدارة عليه؛ حييط علماً  -  ١٤  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يكفـل اتـساق ارتباطـه بالـشركاء               إىل يطلب  - ١٥  

نــصوص عليهــا يف خطــة برنــامج األمــم وآليــات التمويــل مــع أولوياتــه االســتراتيجية بالــصيغة امل
  املتحدة اإلمنائي االستراتيجية؛

  
  :وفيما خيتص بالتقارير الثالثة السالفة الذكر، فإن اجمللس التنفيذي  
اإلدارة أن تداوم على إطالع اجمللـس التنفيـذي علـى التقـدم احملـرز                 إىل يطلب  - ١٦  

 ردود اإلدارة، وأن تقدم تقريراً عـن تنفيـذ      يف تنفيذ هذا املقرر واإلجراءات الرئيسية الواردة يف       
  .٢٠١٣توصيات التقييم إىل الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي عام 

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠
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    ٢٠١٢/٢٤  
 استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية، - مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع     

٢٠١٣- ٢٠١٠  
  إن اجمللس التنفيذي  
باملــسامهات املعتــربة الــيت قــدمها مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات  يط علمــاًحيــ  - ١  

املــشاريع مــن أجــل حتقيــق النتــائج التنفيذيــة لألمــم املتحــدة وشــركائها يف أثنــاء فتــرة الــسنتني     
  ، وبالنتائج اإلدارية احملققة يف أثناء الفترة نفسها؛٢٠١١-٢٠١٠

  ؛٢٠١٣-٢٠١٠تراتيجية لـ بالتركيز املقترح لتنفيذ خطته االس يرحب  - ٢  
بالنهج االستشاري الذي اتبعه مكتب األمم املتحدة خلـدمات      كذلك يرحب  - ٣  

  ؛٢٠١٣-٢٠١٠املشاريع يف إجراء استعراض منتصف املدة خلطته االستراتيجية، لـ 
مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع علـى إجـراء مـشاورات مـع                  يشجع  - ٤  

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤طته االستراتيجية اجلديدة، لـ املكتب التنفيذي حتضرياً خل
، الـذي   ٢٠١٣-٢٠١٠استعراض منتصف املدة للخطـة االسـتراتيجية لــ           يقّر  - ٥  

يلقي الضوء على تعزيز تركيز مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، الـذي يـستهدف بلـوغ       
  ات الشريكة؛احلد األقصى مليزته النسبية وتقليل التداخل واالزدواج مع واليات املنظم

زيادة التشديد علـى تنميـة القـدرات الوطنيـة والنـهوج املـستدامة إلدارة                يقدر  - ٦  
  .املشاريع واملشتريات والبنية األساسية

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠
    

    ٢٠١٢/٢٥  
 التقريـر اإلحـصائي الـسنوي املتعلـق بأنـشطة           - مكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع            

  ٢٠١١ املتحدة، مشتريات منظومة األمم
  إن اجمللس التنفيذي  
بـالتقرير اإلحـصائي الـسنوي املتعلـق بأنـشطة مـشتريات منظومـة              ً  حييط علمـا    - ١  

  ؛)DP/OPS/2012/8 (٢٠١١األمم املتحدة، لسنة 
بعرض البيانات والتحليل الواردين يف ذلـك التقريـر، فـضالً عـن صـلة                يرحب  - ٢  

  امللحق املواضيعي باملوضوع؛
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ــشجع  - ٣   ــسكان       ي ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على تعزيز التعاون، بإشراك منظمات شـريكة أخـرى        

  كلما أمكن، عمالً على بلوغ اإلمكانية التامة ألنشطة املشتريات املشتركة؛
وق األمـم املتحـدة للـسكان       برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـند           إىل يطلب  - ٤  

القطــري منــها، (ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع أن تتعــاون علــى مجيــع األصــعدة   
، مع مراعاة امليزات النسبية والواليات اليت ينفرد هبـا          )ودون القطري، واإلقليمي، وصعيد املقر    

اليف وزيـادة أوجـه     كل منهم، عمالً على حتقيق قيمة أفضل لألموال بتحسني الرقابة على التك           
الكفاءة التنفيذية ووفـورات احلجـم، وأن يقـدموا سـوياًً تقريـراًً إىل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه                     

 بشأن التقدم احملـرز بـشأن ذلـك، مبـا فيـه حتليـل لفـرص أنـشطة املـشتريات                     ٢٠١٣العادية لعام   
  املشتركة وحتدياهتا؛

ــشجع  - ٥   ــائي وصــندوق ا    ي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــسكان   برن ــم املتحــدة لل ألم
ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على حتقيق املواءمـة بـني سياسـاهتا وإجراءاهتـا املتعلقـة                 

  .باملشتريات تعزيزاً للتعاون يف املشتريات لصاحل البلدان املستفيدة من الربامج
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠

    
    ٢٠١٢/٢٦  
  )صندوق األمم املتحدة للسكان(التقييم     

  سنوي عن التقييم؛التقرير نصف ال  )أ(  
  . األمم املتحدة للسكاناستعراض لسياسة التقييم يف صندوق  )ب(  

  
  إن اجمللس التنفيذي  
ــالتقييم    حيــيط علمــاً   - ١   ــسنتني املتعلــق ب ــرة ال ــر فت ــرّد DP/FPA/2012/8)(بتقري  وب

  اإلدارة عليه؛
ه للتقدم احملرز فضالً بشفافية صندوق األمم املتحدة للسكان يف عرض يرحب  -  ٢  

  عن املسائل املؤثرة على مهمة التقييم الوظيفية يف الصندوق؛
 جلـــودة التقييمـــات الالمركزيـــة للـــربامج ٢٠١٢بنتـــائج تقـــدير  يط علمـــاًحيـــ  - ٣  

القطرية؛ ويالحظ كذلك أن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان قـد بـذل جهـوداً لزيـادة جـودة                    
   ضمان منهجية مستقرة لنظام تقدير جودة التقييمات؛التقييمات؛ ويشدد على احلاجة إىل
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اخلطـوات الـيت خطاهـا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان لتحـسني تغطيـة                يقّر  - ٤  
تقييمات الربامج القطرية الالمركزيـة وجودهتـا، واسـتعمال األدلـة التقييميـة، واجلهـود املبذولـة                 

  مج القطرية املقبلة؛لضمان استخدام مثل هذه التقييمات يف إثراء دورة الربا
ــرف  - ٥   ــل اإلدارة،       يعت ــة مــن قب ــة منهجي ــدم احملــرز حنــو إجيــاد ردود ومتابع بالتق

ويطلــب إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أن يكفــل التنفيــذ املنــهجي لــردود اإلدارة علــى   
  التقييمات؛

ة إىل  تعــاجل تقــارير فتــرات الــسنتني املقبلــة املتعلقــة بــالتقييم واملرفوعــ أنيرجــو  - ٦  
  ؛٢٠٠٩/١٨اجمللس التنفيذي نتائج التقييمات واستنتاجاهتا، على النحو املطلوب يف املقرر 

  ؛٢٠١٣- ٢٠١٢خبطة التقييم لفترة السنتني  حييط علماً  -  ٧  
ــة الداخليــة        حيــيط علمــاً   - ٨   ــم املتحــدة خلــدمات الرقاب ــتعراض مكتــب األم باس

  ة للسكان، وبرّد اإلدارة عليه؛لسياسة التقييم اليت يتبعها صندوق األمم املتحد
، الـذي اعتمـد سياسـة التقيـيم الـيت           ٢٠٠٩/١٨مبقرر اجمللس التنفيـذي      ريذكِّ  - ٩  

يتبعها صندوق األمم املتحدة للسكان وقدم إىل الصندوق طلبـات إضـافية معينـة بـصدد مهمـة                   
  التقييم الوظيفية؛

دوق األمم املتحـدة للـسكان      بالتقدم احملرز حىت اآلن لتعزيز التقييم يف صن        يقّر  - ١٠  
ويقدر الطريقة الشفافة اليت اتبعها الصندوق إلجراء املشاورات مع اجمللس التنفيذي بشأن هـذا           
األمر، ويرحـب بـالتزام وقيـادة املـدير التنفيـذي للـصندوق عنـد معاجلـة التحـديات والفجـوات                    

  تقييم داخل الصندوق؛احملددة يف مهمة التقييم الوظيفية، ويف مناصرة الدعوة خللق ثقافة 
بــاخلطوات الــيت قطعهــا صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لتعزيــز قابليــة     يقــّر  - ١١  

 بتحـسني نظـم الربجمـة والرصـد القائمـة علـى النتـائج، ويـشدد علـى احلاجـة إىل                      مالربامج للتقيي 
 مواالة اجلهود، ويرحب، يف هذا الـصدد، بـالتزام الـصندوق بابتكـار مبـادئ توجيهيـة وأدوات              

  شاملة للمنظمة تستهدف رصد النتائج رصداً متسقاً؛
بالتزام صندوق األمم املتحـدة للـسكان بـضمان اتـساق مهمـة التقيـيم         يرحب  - ١٢  

 وأفــضل املمارســات مالوظيفيــة مــع القواعــد واملعــايري القائمــة لــدى فريــق األمــم املتحــدة للتقيــي
   األمم املتحدة؛الدولية، مبا فيها ممارسات الصناديق والربامج األخرى يف

 االســتراتيجية العامليــة واملواضــيعية وغريهــا مــن  تعلــى أمهيــة التقييمــا  يــشدد  - ١٣  
  التقييمات االستراتيجية باعتبارها أساساً للمناقشات لالستراتيجية يف اجمللس التنفيذي؛
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صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أن يــنقح سياســته التقومييــة وأن    إىليطلــب  - ١٤  
تلف اخليارات والنماذج لكـي يعـزز بـصورة مؤسـسية مهمـة التقيـيم الوظيفيـة، وأن                  ينظر يف خم  

  :يقوم أثناء ذلك مبا يلي
زيادة إيـضاح القـصد مـن التقييمـات املـستقلة والتقييمـات املنبثـة يف التقـارير،             )أ(  

  على التوايل؛
 ضــمان إدارة هيئــة تقيــيم مــستقلة مركزيــة مهــام التقيــيم بــصورهتا احملــددة يف     )ب(  

الفصل املتعلق باإلطار واإلدارة املؤسسني ملهمة التقيـيم الوظيفيـة الـيت يـضطلع هبـا فريـق األمـم                    
  ؛“معايري للتقييم يف منظومة األمم املتحدة”املتحدة املعين بالتقييم، وهو الفصل املعنون 

ضــمان اســتقالل هيئــة التقيــيم املركزيــة، فيمــا خيــتص جبملــة أمــور تــشمل           )ج(  
تسلـــسل اإلداري، واالعتمـــاد امليزانـــوي املنفـــصل، مـــع مراعـــاة غـــرض التقيـــيم   املـــساءلة، وال

  ومنهجيته املعينني؛
ضمان اتساق ختطيط التقييم وأنشطته مع اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم   )د(  

  املتحدة للسكان؛
تعزيز التخطيط االستراتيجي للتقييم، وإجراء مشاورات يف التوقيت املناسب   )هـ(  
  لس التنفيذي بشأن أولويات التقييم؛مع اجمل

تقدمي صندوق األمم املتحدة للسكان عرضاً لسياسة تقيـيم منقحـة           إىل   يتطلع  - ١٥  
ـــ   ، ويرحــب بــاعتزام الــصندوق تقــدمي خارطــة  ٢٠١٣يف موعــد ال يتجــاوز الــدورة الــسنوية ل

هــا مــع طريــق هلــذا الغــرض، تــشمل معلومــات بــشأن املــسار الــزمين واملــشاورات املزمــع إجراؤ
  اجمللس التنفيذي؛

ضــرورة ختــصيص مــوارد بــشرية وماليــة كافيــة لكــل مــن التقييمــات    يالحــظ  - ١٦  
  .املستقلة والتقييمات املنبثة يف التقارير عند إعداد مشروع امليزانية املتكاملة املقبل

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠
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    ٢٠١٢/٢٧  
  ٢٠١٤ بتداًء مناخارطة طريق للوصول إىل ميزانية متكاملة،     

األمـم  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق           االستعراض املشترك بني      )أ(  
ــر تعــاريف     لــسكان واملتحــدة ل ــاول أث ــة، الــذي يتن التكلفــة منظمــة األمــم املتحــدة للطفول

  نسقة؛املوتصنيف األنشطة على معدالت استرداد التكاليف 
سكان مـم املتحـدة للـ   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املـشترك وصـندوق األ       )ب(  

تكاملــة ومنــوذج امليزانيــة اهلادفــة إىل املاخلطــوات منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة بــشأن   و
  . املتكاملةمليزانيةا

  
  إن اجمللس التنفيذي  
باسترداد التكلفة الكاملة علـى النحـو املنـصوص عليـه يف قـرار اجلمعيـة                 ريذكِّ  - ١  

خدام املـوارد األساسـية لتغطيـة التكـاليف املتـصلة      ، فضالً عن مبدأ حتاشي است ٦٢/٢٠٨العامة  
بإدارة الصناديق غري األساسية وأنشطتها الربناجمية، على النحو املنصوص عليه يف قرار اجلمعيـة              

   بشأن االتساق على صعيد املنظومة؛٦٤/٢٨٩العامة 
أن لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                الحظي  - ٢  

ــين ضــمناً         وم ــذا يع ــة، وأن ه ــات خمتلف ــامالت ووالي ــاذج مع ــة من ــم املتحــدة للطفول ــة األم نظم
  اختالف هياكلها التمويلية؛

باإلطــار املفــاهيمي املنــسق املقتــرح الســترداد التكــاليف، ويقــدر   يط علمــاًحيــ  - ٣  
 اجلهود الرامية إىل إعداد منهجية حساب بسيطة شفافة منـسقة فيمـا خيـتص مبعـدالت اسـترداد                 

  التكاليف؛
 أنــه ينبغــي، يف اإلطــار املفــاهيمي املنــسق، تعريــف التكــاليف الحــظ كــذلكي  - ٤  

ومتويلها متشياً مع فئات التكاليف املعتمدة من كل جملس تنفيـذي علـى حـدة، ويالحـظ أيـضاً                   
  أنه ليس مثة متييز بني التكاليف غري املباشرة الثابتة والتكاليف غري املباشرة املتغرية؛

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان أن            إىل بيطل  - ٥  
يواليا، بالتشاور مع منظمة األمم املتحدة للطفولة وكيان األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني               
ومتكني املرأة، إعداد اإلطار املفـاهيمي املنـسق ومنهجيـة احلـساب ملعـدالت اسـترداد التكـاليف         

ــة األوىل لعــام   ألجــل متكــني اجمل ــه العادي ــرار بــشأن  ٢٠١٣لــس التنفيــذي يف دورت  مــن اختــاذ ق
  معدالت استرداد التكاليف؛
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برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                  إىل يطلب  - ٦  
، متكيناً له مـن اختـاذ مقـرر         ٢٠١٢تزويد اجمللس التنفيذي أثناء الشهور الثالثة األخرية من عام          

، مبعلومــات إضــافية ٢٠١٣معــدالت اســترداد التكــاليف يف دورتــه العاديــة األوىل لعــام  بــشأن 
  :تشمل معلومات عن كل منظمة على حدة، فيما خيتص مبا يلي

املهـام الوظيفيــة الـشاملة احلرجــة، ومتويلـها، واآلثــار املترتبـة بالنــسبة ملعــدالت       )أ(  
  استرداد التكاليف؛

ــضلها ســتمول    )ب(   ــيت بف ــة ال ــوارد    الطريق ــويالً مباشــراً مــن امل ــة مت ــة اإلمنائي  الفاعلي
  األساسية وغري األساسية والنتائج بالنسبة ملعدالت استرداد التكاليف؛

األنـــشطة املقارنـــة وغـــري املقارنـــة املخصـــصة الغـــرض والتكـــاليف املرتبطـــة،     )ج(  
  ومتويلها، والنتائج بالنسبة ملعدالت استرداد التكاليف؛

اج أو استبعاد أنشطة األمـم املتحـدة التنـسيقية اإلمنائيـة يف             ميزات وعيوب إدر    )د(  
  منهجية حساب استرداد التكاليف والنتائج بالنسبة ملعدالت استرداد التكاليف؛

  الترتيبات االنتقالية بعد اعتماد املعدالت اجلديدة السترداد التكاليف؛  )هـ(  
داد التكــاليف علــى الطريقــة الــيت بفــضلها ستــساعد الــسياسة اجلديــدة الســتر    )و(  

  حتقيق حتسُّن يف كفاءة التكاليف؛
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                  إىل يطلب  - ٧  

  :تزويد اجمللس التنفيذي بتحليل لكل منظمة على حدة فيما خيتص مبا يلي
ــدالت      )أ(   ــسقة ومعـ ــاليف املنـ ــترداد التكـ ــدالت اسـ ــة ملعـ ــسيناريوهات املختلفـ الـ

  سترداد التكاليف لكل منظمة على حدة، ونتائجها وخماطرها املمكن ظهورها؛ا
 أي اليت تراعـي خمتلـف أحجـام الـصناديق وخمتلـف      -آثار املعدالت التفضيلية     )ب(  

طبــائع الــصناديق، ومنــها، يف مجلــة أمــور، احلــاالت اإلمنائيــة املعقــدة املقترنــة مبخــاطر متزايــدة،  
 على تعبئة املسامهات األساسـية فـضالً عـن          - ودرجة التخصيص    واملسامهات للربامج القطرية،  

  املسامهات غري األساسية وأنواع املسامهات غري األساسية؛
املبادئ التوجيهية للميزانية املتكاملة الواردة يف املذكرة املـشتركة بـني            يالحظ  - ٨  

ألمم املتحـدة للطفولـة   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة ا    
  بشأن اخلطوات اهلادفة إىل بلوغ امليزانية املتكاملة ومنوذج امليزانية املتكاملة؛
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علـــى مـــواالة مواءمـــة امليزانيـــة املتكاملـــة لكـــل منظمـــة مـــع خطتـــها  يـــشجع  - ٩  
  االستراتيجية، مبا يف ذلك خطة املوارد وأطر النتائج وربط املوارد بالنتائج؛

لقي منوذج خطة املوارد املتكاملـة، يف الـدورة العاديـة األوىل لعـام              إىل ت  يتطلع  - ١٠  
  ، مشفوعة بعرض منسق ملقدار استرداد التكاليف ومعلومات عن استخدامه؛٢٠١٣

أن يشمل إسقاط املوارد وامليزانية املتكاملة لكافـة فئـات التكـاليف فتـرة           يقرر  - ١١  
ــدة اخلطــة االســتراتيجية      ــع م ــع ســنوات، تتطــابق م ــة   أرب ــستعرض امليزاني لكــل منظمــة، وأن ُت

  .املتكاملة باالقتران باستعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية لكل منظمة
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠

    
    ٢٠١٢/٢٨  
  ٢٠١٧- ٢٠١٤ترتيبات الربجمة،     

  إن اجمللس التنفيذي  
ــ  - ١   ــ رذكِّي ــات الربجمــة   ٢٠١٢/١القرار ب ــشأن اســتعراض ترتيب ــم  ل ب ــامج األم ربن

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي، 
  ؛)DP/2012/25/Corr.1( ها وتصويبDP/2012/25 بالوثيقة ًعلما حييط  - ٢  
االسـتعراض اجلـاري لترتيبـات      باالفتراض الشامل القائل بـأن        مع التقدير  ّيقر  - ٣  

ان  والبلـد  ، أي أقـل البلـدان منـواً       املـستهدفني املـستفيدين   أكـرب    علـى    ؤثر سـلباً  يـ الربجمة جيـب أال     
القـضاء علـى    مـا زال    الفقـر، و  من  الغالبية العظمى من سكاهنا     إذ تعاين   ذات الدخل املنخفض،    

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤للسنوات لربنامج اإلمنائي أنشطة الربجمة يف التركيز هادياً الفقر 
ــّر  - ٤   ــائي      يق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــن برن ــدم م ــاهيمي املق ــراح املف ــشأن  االقت ب

بــشأن زيــادة تفــصيل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي طلبــات املي، ووجــود االســتراتيجي العــال
اخليارات السياسية املمكنة للوجود االستراتيجي العاملي، مبا يف ذلك الوجود املادي يف البلـدان              

ــوب يف امل    ــى النحــو املطل ــربامج عل ــستفيدة مــن ال ــرر امل ــاًء٢٠١٢/١ق ــيت   ، بن ــى العناصــر ال  عل
  ؛DP/2012/25 الوثيقة  من١٤-١١نوقشت يف الفقرات 

ــ  - ٥   ــاحيـ ــل ب ًيط علمـ ــار تحليـ ــن    ’إطـ ــوارد مـ ــصيص املـ ــدف ختـ ــادات هـ االعتمـ
  ؛DP/2012/25  الوثيقةالوارد يف) هـ (يف الفصل، الذي نوقش ‘ البند األول- األساسية
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خيار االستحقاق القائم على الـدخل القـومي اإلمجـايل بـاالقتران             اعتماد   رريق  - ٦  
ــوذج  ــصيص املـــ  ”بنمـ ــدف ختـ ــية   هـ ــادات األساسـ ــن االعتمـ ــد األول(وارد مـ ــّسط “ )البنـ املبـ
للـسنوات  “ )البنـد األول  (هدف ختصيص املوارد من االعتمـادات األساسـية         ”إلطار   املوضوع
  ، رهناً بأحكام هذا املقرر؛٢٠١٧-٢٠١٤

متوســط نــصيب الفــرد مــن ربــاعي الــسنوات حلــساب  اســتحداث هنــج ؤيــدي  - ٧  
  :االشتراطات التاليةبلتحديثات كل سنتني، لالدخل القومي اإلمجايل ونظام 

تطبيق هنج رباعي السنوات قائم على تطبيق حساب متوسط نـصيب             )أ(    
الفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل، حبيــث يطبــق متوســط نــصيب الفــرد مــن الــدخل 

 علـى الـسنتني األولـيني مـن     ٢٠١١ إىل ٢٠٠٨القومي اإلمجايل للسنوات املمتـدة مـن    
، وتطبيــق متوســط نــصيب الفــرد ٢٠١٥-٢٠١٤الربجمــة اجلديــدة، أي فتــرة ترتيبــات 

 علـى الـسنتني األخريتـني مـن      ٢٠١٣-٢٠١٠من الـدخل القـومي اإلمجـايل للـسنوات          
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦ فترة ترتيبات الربجمة اجلديدة، أي

ــع        )ب(     ــسنوات األرب ــرة ال ــسنتني يف نقطــة منتــصف فت ــق حتــديثات ال تطبي
‘ ١’الفئـــة لك فئتـــان اثنتـــان فقـــط مـــن البلـــدان، مهـــا  لترتيبـــات الربجمـــة، وتتـــأثر بـــذ 

  :، على النحو التايل‘٢’ والفئة
ــسنتني      ‘١’     ــرة ال ــاء فت -٢٠١٤البلــدان املتوســطة الــدخل، الــيت تعــرب، أثن

، عتبـة البلـدان املـسامهة الــصافية عنـد التحـديث الـذي جيــري       ٢٠١٥
 الـسنتني   كل سـنتني سـتعترب بلـداناً مـسامهة صـافية انتقاليـاً أثنـاء فتـرة                

 ولكن هدف ختـصيص املـوارد هلـا مـن االعتمـادات             ٢٠١٧-٢٠١٦
األساســية مــن البنــد األول لــن جيــري تعديلــه؛ وإذا بقيــت فــوق عتبــة 

ــصافية يف   ــسامهة ال ــدان امل ــسامهة صــافية   ٢٠١٨البل ــداناً م  ســتعترب بل
ــن اال     ــوارد م ــى م ــستحقة للحــصول عل ــادات األساســية  وغــري م عتم

  اعداً؛ فص٢٠١٨من ) البند األول(
 ٢٠١٥-٢٠١٤البلدان املسامهة الـصافية انتقاليـاً أثنـاء فتـرة الـسنتني               ‘٢’    

-٢٠١٦ستصبح بلداناً مـسامهة صـافية بالكامـل أثنـاء فتـرة الـسنتني               
 إذا ظلت فوق عتبة البلدان املـسامهة الـصافية عنـد التحـديث              ٢٠١٧

الــذي جيــري كــل ســنتني؛ وهكــذا فإهنــا لــن تتلقــى بعــد ذلــك مــوارد 
أثنـاء فتـرة الـسنتني    ) البنـد األول  (من االعتمـادات األساسـية      خمصصة  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦
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وبالنــسبة للبلــدان املندرجــة يف ســائر الفئــات، ســيظل االســتحقاق         ‘٣’    
) البنـد األول  (للتخصيص من املوارد اآلتية من االعتمادات األساسية        

ومستويات التخصيص مـن املـوارد اآلتيـة مـن االعتمـادات األساسـية              
على حاله دون تغيري أثناء فترة ترتيبـات الربجمـة املمتـدة         ) د األول البن(

  ؛٢٠١٧ إىل ٢٠١٤ألربع سنوات، من 
بارامترات القدرة على التنبؤ وهنج متـدرج للتخـصيص مـن املـوارد اآلتيـة                قري  - ٨  

للبلدان، سـيطبق، علـى أسـاس قاعـدة برجمـة ممولـة مـن           ) البند األول (من االعتمادات األساسية    
  : مليون دوالر، على النحو التايل٧٠٠رد العادية السنوية حجمها املوا

 ٨٠ و   ٧٠ألقل البلدان منواً، سُيضمن حـد أدىن لنطـاق يتـراوح بـني                )أ(    
يف املائة مـن الفتـرة الـسابقة للتخـصيص مـن املـوارد اآلتيـة مـن االعتمـادات األساسـية                      

الــيت هبــا مكاتــب قطريــة   دوالر يف البلــدان ٤٥٠ ٠٠٠حبــد أدىن قــدره ) البنــد األول(
 دوالر يف البلدان اليت لـيس       ٥٠ ٠٠٠لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وحد أدىن قدره        

  للربنامج اإلمنائي مكاتب قطرية فيها؛
لنطــاق حــد أدىن سُيــضمن بالنــسبة للبلــدان ذات الــدخل املــنخفض،    )ب(    

املـوارد اآلتيـة مـن      للتخـصيص مـن       يف املائة مـن الفتـرة الـسابقة        ٦٥ و   ٥٥يتراوح بني   
ــية   ــادات األساس ــد األول(االعتم ــ) البن ــدره د أدىن حب ــدان  دوالر٤٥٠ ٠٠٠ق  يف البل

البلـدان  دوالر يف  ٥٠ ٠٠٠قـدره  وحد أدىن اليت هبا مكاتب قطرية للربنامج اإلمنائي،      
  ؛اليت ليس للربنامج اإلمنائي مكاتب قطرية فيها

االنتقـال إىل وضـع    مبرحلة  يت  بالنسبة للبلدان ذات الدخل املنخفض ال       )ج(    
 و  ٥٥لنطاق يتراوح بـني     حد أدىن   ضمن  ، سيُ ٢٠١٧-٢٠١٤الدخل يف   بلد متوسط   

للتخصيص من املوارد اآلتية من االعتمادات األساسـية        املائة من الفترة السابقة      يف ٦٥
قطريــة تــب امكهبــا  يف البلــدان الــيت  دوالر٤٥٠ ٠٠٠قــدره د أدىن حبــ) البنــد األول(
ــامجلل ــدره  اإلمنــائي وحــد أدىن  ربن ــدان  د٥٠ ٠٠٠ق ــامج  والر يف البل ــيس للربن ــيت ل ال

  ؛اإلمنائي مكاتب قطرية فيها
بالنــسبة للبلــدان املتوســطة الــدخل الــيت يقــل فيهــا نــصيب الفــرد مــن     )د(    

 ٣٥ دوالراً، سُيضمن نطاق يتـراوح بـني         ٦ ٦٦٠الدخل القومي اإلمجايل عن عتبة الـ       
ــة كحــد أدىن٤٥و  ــة األوىل مــن ختــصيص املــوارد مــن     يف املائ ــرة املــسبقة للفئ  يف الفت

 دوالر كحــد أدىن يف البلــدان الــيت توجــد هبــا     ٣٥٠ ٠٠٠األمــوال األساســية مببلــغ   
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 دوالر يف   ٥٠ ٠٠٠مكاتب قطرية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وحـد أدىن قـدره               
  البلدان اليت ال توجد هبا مكاتب قطرية للربنامج اإلمنائي؛

بالنسبة للبلدان املتوسـطة الـدخل الـيت يتجـاوز فيهـا نـصيب الفـرد مـن                 )هـ(    
 ١٥٠ ٠٠٠ دوالر، ســيطبق خمــصص قــدره ٦ ٦٦٠  الـــالــدخل القــومي اإلمجــايل عتبــة

 األساسـية علـى البلـدان الـيت         االعتمـادات من ختصيص املوارد من     البند األول   دوالر من   
ــامج األمــم املتحــدة ا     ــة بربن ــا مكاتــب قطري ــائيتوجــد هب ــدره  إلمن ، وســيطبق خمــصص ق

علـى البلـدان    ) البند األول (اآلتية من االعتمادات األساسية      دوالر من املوارد     ٥٠ ٠٠٠
  هبا مكاتب قطرية للربنامج اإلمنائي؛ليست اليت 

الربنامج اإلمنـائي أن جيـري مـشاورات مـع الـدول األعـضاء بـشأن                 إىل   يطلب  - ٩  
ــني     ــوارد ب ــستحقة لتخــصيص امل ــن االعتمــادات      العناصــر امل ــوارد م ــات ختــصيص امل ــة آلي  كاف

ــة، ألجــل تقــدمي       ــة الثابت ــة، وغــري ذلــك مــن بنــود امليزاني ــة والعاملي األساســية، والــربامج اإلقليمي
 املـستهدفني، علـى   نمشروع اقتراح بشأن هذه العناصر، مع مراعاة احتياجات أكـرب املـستفيدي    

عتمـاد مـن قبـل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه         أعـاله، ألجـل النظـر واال       ٣النحو اجململ يف الفقرة     
، مــن أجــل إثــراء عمليــة إعــداد مــشروع امليزانيــة املتكاملــة وإعــداد ٢٠١٣العاديــة األوىل لعــام 

  .اخلطة االستراتيجية املقبلة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠

    
    ٢٠١٢/٢٩  
  ٢٠١٢س التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام نظرة عامة على املقررات اليت أختذها اجملل    

  إن اجمللس التنفيذي  
  : قد قام مبا يلي٢٠١٢بأنه أثناء دورته العادية الثانية لعام  يذكِّر  

  
  ١البند 

  املسائل التنظيمية
  ؛)DP/2012/L.3( ٢٠١٢اعتمد جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام   
  ؛)DP/2012/15( ٢٠١٢ ـرة السنوية لاعتمد تقرير الدو  
  :٢٠١٣اتفق على اجلدول الزمين التايل لدورات اجمللس التنفيذي يف   
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  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٧  :٢٠١٣انتخاب مكتب
ــاين ٢٨  :٢٠١٣الدورة العادية األوىل لـ ــانون الثـــ ــاير إىل/ كـــ ينـــ

  ٢٠١٣فرباير /شباط ١
ــة ــالس التنفيذيـ ــشترك للمجـ ــاع املـ ــم  االجتمـ ــامج األمـ  لربنـ

مكتــب  /صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان/املتحــدة اإلمنــائي
األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، ومنظمــة األمــم املتحــدة
ــة ــامج األغذي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وبرن ــة، وهيئ للطفول

  :العاملي

  ٢٠١٣فرباير / شباط٤

يونيـــــــــه/ حزيـــــــــران١٤ إىل ٣  :٢٠١٣الدورة السنوية لـ
  )ركنيويو (٢٠١٣

ــول٦ إىل ٣  :٢٠١٣الدورة العادية الثانية لـ ٢٠١٣ســبتمرب / أيل
    )َستَؤكّد التواريخ فيما بعد(

 واسـتعرض مـشروع خطـة       ٢٠١٣اعتمد خطة العمل املؤقتة للدورة العاديـة األوىل لــ             
  ؛)DP/2012/CRP.2 (٢٠١٣العمل السنوية لـ 

  
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  
  ٢ند الب

  املسائل املالية ومسائل امليزانية واإلدارة
  ؛٢٠١١ بشأن االستعراض السنوي للحالة املالية لسنة ٢٠١٢/٢١اعتمد املقرر   

  
  ٣البند 

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا
 بشأن مشروعي وثيقيت الربنـاجمني القطـريني إلريتريـا اللـذين            ٢٠١٢/٢٢اعتمد املقرر     

  مم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان؛أعدمها برنامج األ
وافــق علــى وثــائق الــربامج القطريــة النهائيــة التاليــة علــى أســاس عــدم االعتــراض، دون   

  :٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١عرض أو نقاش، وفقاً للمقررين 
  ؛موريشيوسوليسوتو، وغينيا، سرياليون، و: أفريقيا  
  ؛ وجيبويت، األردن:الدول العربية  
  ؛اهلندسري النكا، وماليزيا، و: سيا واحمليط اهلادئآ  
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  ؛مجهورية مولدوفا: أوروبا ورابطة الدول املستقلة  
ــة البحــر الكــارييب      ــة ومنطق ــا الالتيني ــز، :أمريك ــا و بلي ــة (بوليفي ــات  -دول ــددة القومي  ،)متع

  ؛وكوستاريكا
) ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  -ينـاير   /كانون الثاين (وافق على متديد إضايف ملدة ستة أشهر          

  للربنامج القطري ملصر؛
وافق علـى متديـد الربنـامج القطـري للجمهوريـة العربيـة الـسورية، بـصيغته الـواردة يف                      
  ؛DP/2012/28الوثيقة 

ــة        ــة ومرفــق بأمســاء منظمــات معين ــة التالي ــائق الــربامج القطري أحــاط علمــاً مبــشاريع وث
  :ات املقدمة بشأنهملشروع وثيقة برنامج قطري مشترك لباكستان، والتعليق

  
  أفريقيا

  ؛)DP/DCP/CMR/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للكامريون 
  ؛)DP/DCP/COD/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية الكونغو الدميقراطية 

  ؛)DP/DCP/GNQ/2(ربنامج القطري لغينيا االستوائية المشروع وثيقة 
  ؛)DP/DCP/LBR/2(ليربيا لمشروع وثيقة الربنامج القطري 

  ؛)DP/DCP/ZAF/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلنوب أفريقيا 
  

  الدول العربية
  ؛)DP/DCP/LBY/2/Rev. 1(ليبيا لمشروع وثيقة الربنامج القطري 

  ؛)DP/DCP/SDN/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للسودان 
  ؛)DP/DCP/ARE/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لإلمارات العربية املتحدة 

  
  آسيا واحمليط اهلادئ

  ؛)DP/DCP/MMR/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري مليامنار 
  ؛)DP/DCP/NPL/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيبال 
  ؛)DP/DSP/PIC/1 ( اجلزريةاحمليط اهلادئوأقاليم مشروع وثيقة الربنامج القطري لبلدان 

  ؛)DP/DCCP/PAK/1(ان  الربنامج القطري املشترك لباكستةوثيقمشروع 
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  ؛)DP/DCP/HTI/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري هلاييت 

  ؛)DP/DCP/NIC/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيكاراغوا 
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  ٤البند 
  تقييمال

  ؛)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(تقييم ال بشأن ٢٠١٢/٢٣اعتمد املقرر   
  

  ١١ البند
  ترتيبات الربجمة

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤ بشأن ترتيبات الربجمة، ٢٠١٢/٢٨اعتمد املقرر   
  

  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان
  ٥البند 

  واملسائل املتصلة هباالربامج القطرية 
 مـشروع وثـيقيت الربنـاجمني القطـريني إلريتريـا اللـذين              بـشأن  ٢٠١٢/٢٢اعتمد املقرر     
  للسكان؛مم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة برنامج األأعدمها 

ــاير إىل /كــانون الثــاين (إضــافية ســتة أشــهر لفتــرة وافــق علــى متديــد    ــ/حزيــرانين  هيوني
  ؛)DP/FPA/2012/15(لربنامج القطري ملصر ل) ٢٠١٣

 علــى أســاس عــدم االعتــراض، دون  وثــائق الــربامج القطريــة النهائيــة التاليــة علــىوافــق  
  :٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ مقررين، وفقا للنقاشعرض أو 
  ؛ وليسوتو،غينياسرياليون، و: أفريقيا  
  ؛ وجيبويت، األردن:الدول العربية  
، وسـري النكـا  اجلزريـة،   احملـيط اهلـادئ    وأقـاليم  بلـدان  :احملـيط اهلـادئ   منطقـة   آسيا و   

  ونيبال، واهلند؛
  ؛مجهورية مولدوفا: أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى  
  ؛ وكوستاريكا،)متعددة القوميات -دولة (بوليفيا : تينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الال  

شروع وثيقــة مبنظمــات معينــة ملــ ومرفــق التاليــة  مبــشاريع وثــائق الــربامج القطريــة  أحــاط علمــاً
  :بشأهناالربنامج القطري املشترك لباكستان، وتعليقات 
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  فريقياأ
  ؛)DP/FPA/DCP/CMR/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري للكامريون 

  ؛)DP/FPA/DCP/COD/4(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
  ؛)DP/FPA/DCP/GNQ/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغينيا االستوائية 

  ؛)DP/FPA/DCP/LBR/4(ليربيا لمشروع وثيقة الربنامج القطري 
  ؛)DP/FPA/DCP/ZAF/4(يقيا مشروع وثيقة الربنامج القطري جلنوب أفر

  الدول العربية
  ؛)DP/FPA/DCP/SDN/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري للسودان 

  
  احمليط اهلادئمنطقة آسيا و

  ؛)DP/FPA/DCCP/PAK/1(ثيقة الربنامج القطري املشترك لباكستان ومشروع 
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  ؛)DP/FPA/DCP/HTI/5(هلاييت مشروع وثيقة الربنامج القطري 

  ؛)DP/FPA/DCP/NIC/8(مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيكاراغوا 
  

  ٦البند 
  تقييمال

  ؛)صندوق األمم املتحدة للسكان(تقييم ال بشأن ٢٠١٢/٢٦اعتمد املقرر   
  

  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  ٧البند 

  شاريعمكتب األمم املتحدة خلدمات امل
 بـــشأن اســـتعراض منتـــصف املـــدة للخطـــة االســـتراتيجية، ٢٠١٢/٢٤اعتمـــد املقـــرر   
  ؛٢٠١٣-٢٠١٠

 مـشتريات أنـشطة   ب املتعلـق  بشأن التقرير اإلحصائي السنوي      ٢٠١٢/٢٥اعتمد املقرر     
  ؛٢٠١١منظومة األمم املتحدة، 
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  اجلزء املشترك
  ٨البند 

ملـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة          برنـامج األمـم املتحـدة ا      متابعة اجتماع جملس تنسيق     
  البشرية واإليدز

 وتوصــيات جملــس تنــسيق برنــامج األمــم  مقــرراتتنفيــذ ب املتعلــق بــالتقرير أحــاط علمــاً  
  ؛)DP/2012/26-DP/FPA/2012/18(اإليدز  واملتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية

  
  ٩البند 

  دارةية واإلنامليزااملسائل املالية ومسائل 
 ًءادتـ با ميزانيـة متكاملـة،      للوصول إىل ارطة الطريق   خب املتعلق ٢٠١٢/٢٧اعتمد املقرر     

  ؛٢٠١٤من 
  

  ١٠البند 
  الزيارات امليدانية

ــاً    ــويت    أحــاط علم ــشتركة إىل جيب ــة امل ــارة امليداني ــر الزي  /DP-FPA-OPS/2012( بتقري

CRP.1-E/ICEF/2012/CRP.17(ة إىل إثيوبيــا ـــة املــشتركـــــيدانيارة املـــــ عــن تقريــر الزيالًــ، فــض
)DP -FPA-OPS/2012/CRP.2-E/ICEF/2012/CRP.19(؛  

  : واملشاورات التاليةات غري الرمسيةاإلحاط عقد  
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
السـتعراض التراكمـي خلطـة      اتـصميم   اخلطـوط العريـضة ل    مشاورات غـري رمسيـة بـشأن          

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨، ة اجلارية االستراتيجيربنامج اإلمنائيال
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان
ــة بــشأن خطــة عمــل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان       )أ(   مــشاورات غــري رمسي
  والتنمية؛ 
ــة       )ب(   ــدويل للــسكان والتنمي ــؤمتر ال ــشأن اســتعراض امل ــا بعــد عــام  إحاطــة ب إىل م
  ؛٢٠١٤

  



E/2012/35
 

13-33362 156 
 

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
، ٢٠١٣ -٢٠١٢ استعراض منتـصف املـدة للخطـة االسـتراتيجية،    أن مشاورات غري رمسية بش

   ؛٢٠١٧-٢٠١٤املفضية إىل اخلطة االستراتيجية للفترة وخريطة الطريق 
  

األمـم املتحـدة   لـسكان ومكتـب     ألمـم املتحـدة ل    برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق ا        
  األمم املتحدة للطفولةدمات املشاريع ومنظمة خل
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ري رمسية مـشتركة بـشأن املـشتريات، بـني           مشاورات غ   )أ(

  دمات املشاريع؛األمم املتحدة خللسكان ومكتب  األمم املتحدة لوصندوق
ــني         )ب( ــة واســترداد التكــاليف، مــشتركة ب ــة املتكامل ــشأن امليزاني ــة ب مــشاورات غــري رمسي

منظمة األمـم املتحـدة   لسكان ول دة األمم املتحبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق  
  ؛للطفولة

برنــامج األمــم مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن سياســات املــوارد البــشرية، مــشتركة بــني    )ج(
دمات األمــم املتحــدة خلــلــسكان ومكتــب ل  األمــم املتحــدةاملتحــدة اإلمنــائي وصــندوق

  املشاريع؛
عـن  مـم املتحـدة      مراجعـي حـسابات األ     كتبإحاطة غري رمسية مشتركة بشأن تقرير م        )د(

ــة يف    ــسنتني املنتهي ــرة ال ــسمرب / كــانون األول٣١فت ــم  ألجــل ، ٢٠١١دي ــامج األم برن
دمات األمــم املتحــدة خلــلــسكان ومكتــب ل  األمــم املتحــدةاملتحــدة اإلمنــائي وصــندوق

  .املشاريع
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  املرفق الثاين
  ٢٠١٢عضوية اجمللس التنفيذي يف عام     

  
  )ن السنة املشار إليهاتنتهي مدة العضوية يف اليوم األخري م(

وجنـوب   )٢٠١٢(الدميقراطيـة   ومجهوريـة الكونغـو   ) ٢٠١٢(بوركينا فاسـو    : الدول األفريقية 
ــا  ــويت ) ٢٠١٢(أفريقيــ ــدا )٢٠١٣(وجيبــ ــامريون ) ٢٠١٢( وروانــ ــا )٢٠١٢(والكــ  وليربيــ

  ).٢٠١٤( واملغرب )٢٠١٤(
 )٢٠١٣(غالديش  وبــن)٢٠١٢( وباكــستان )٢٠١٤(إندونيــسيا : يدول آســيا واحملــيط اهلــاد

  ).٢٠١٢( واهلند )٢٠١٢( وقطر )٢٠١٣( والصني )٢٠١٤(ومجهورية كوريا 
 )٢٠١٢( وأنتيغـوا وبربـودا      )٢٠١٣(األرجنتني  : دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     

  ).٢٠١٤( ونيكاراغوا )٢٠١٣( والسلفادور )٢٠١٤(والربازيل 
 )٢٠١٣( وبــيالروس )٢٠١٢(ســتونيا إ و)٢٠١٤( االحتــاد الروســي : دول أوروبــا الــشرقية 
  ).٢٠١٣( واجلمهورية التشيكية

أستراليا وإسـرائيل وإيطاليـا والـدامنرك والـسويد وسويـسرا           *: دول أوروبا الغربية ودول أخرى    
  .األمريكية واليابان واليونان والواليات املتحدة وكندا ولكسمربغ والنرويج

          
  

  .خيتلف من سنة إىل أخرى ول أخرى جدول تناوب خاص هباجملموعة دول أوروبا الغربية ود  *  
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