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ــة       ــق إىل ميزانيــة متكامل ــن خارطــة الطري ــاليف وامليزنــة القائمــة: املتحــدة للطفولــة ع تــصنيف التك
٥٦. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج    على  

٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تقييم االستجابة اإلنسانية لصندوق األمم املتحدة للسكان                             ٢٠١٠/٣٣
صـندوق األمـم/ للمقررات الـيت اختـذها اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                عرض عام   ٢٠١٠/٣٤

٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١٠املتحدة للسكان يف دورته العادية الثانية لعام                      
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    ٢٠١٠/١ 
 ٢٠١١- ٢٠١٠تقديرات ميزانية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفترة السنتني     

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 باملهــام والنتــائج اإلداريــة واملؤشــرات واالحتياجــات مــن املــوارد  علمــاحيــيط   - ١  
ــة ٢٠١١-٢٠١٠الــــواردة يف تقــــديرات امليزانيــــة لفتــــرة الــــسنتني   ــا وردت يف الوثيقــ ، كمــ

DP/2010/3؛  
ــق  - ٢   ــة      يواف ــا ورد يف الوثيق ــصلة كم ــشطة والتكــاليف ذات ال ــى عــرض األن  عل

DP/2010/3  يف األنــشطة والتكــاليف ذات الــصلة  ، وهــي أنــشطة وتكــاليف تتمــشى مــع تــصن
 ؛٢٠٠٩/٢٢املعتمد يف املقرر 

 ماليـني دوالر، متثـل جممـوع        ٩٠٣,٤ على موارد عادية إمجالية قـدرها        يوافق  - ٣  
 ؛ DP/2010/3، كما وردت يف الوثيقة ٢٠١١-٢٠١٠ميزانية الدعم لفترة السنتني 

ة تكلفـة األنـشطة      مليـون دوالر لتغطيـ     ٧٧,٥ على موارد عادية قـدرها       يوافق  - ٤  
 مـــن الوثيقـــة  ١١٢ إىل ٨٣ذات األغـــراض اخلاصـــة علـــى النحـــو املـــبني يف الفقـــرات مـــن       

DP/2010/3 مليــون دوالر لتغطيــة تكــاليف األنــشطة الــيت  ٧٢,٤، علــى أن يــشمل ذلــك مبلــغ 
  ماليني دوالر من االستثمارات الرأمسالية؛٥,١صدر هبا تكليف من اجلمعية العامة ومبلغ 

باالستثمارات االستراتيجية املقترحـة يف ميزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني              يرحب  - ٥  
 إىل ويطلـــب، DP/2010/3 مـــن الوثيقـــة ١٧، علـــى النحـــو املـــبني يف الفقـــرة ٢٠١١-٢٠١٠

الربنامج اإلمنائي أن يقدم إىل اجمللس التنفيـذي مـا يـستجد مـن معلومـات عـن التقـدم احملـرز يف                       
  تنفيذ تلك االستثمارات؛

-٢٠١٠ اقتـراح مـديرة الربنـامج منحهـا سـلطة اسـتثنائية خـالل الفتـرة                  يديؤ  - ٦  
 ٥٨من مبلـغ الــ      )  مليون دوالر  ١٧,٤( يف املائة    ٣٠ الستخدام نسبة إضافية تصل إىل       ٢٠١١

مليون دوالر من صايف املوارد العادية املرصودة لتغطية التكاليف األمنية اليت صـدر هبـا تكليـف                 
أن يقـصر الربنـامج اإلمنـائي اسـتخدام تلـك األمـوال علـى الواليـات                  ويقـرر من األمم املتحدة،    

ــسالمة        ــشؤون ال ــم املتحــدة ل ــدة والناشــئة، حــسبما حتــدده توجيهــات إدارة األم ــة اجلدي األمني
خـالل  واألمن، وأن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس التنفيـذي بـشأن اسـتخدام تلـك األمـوال، وذلـك                      

  لحالة املالية؛ه اجمللس لياالستعراض السنوي الذي ُيجر
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 إىل الربنـــامج اإلمنـــائي أن ُيـــدرج يف اســـتراتيجيته للبلـــدان املتوســـطة  يطلـــب  - ٧  
 املتعلـق بترتيبـات الربجمـة، تقييمـا للقـدرات القاعديـة             ٢٠١٠/٣الدخل، املشار إليهـا يف املقـرر        

 املناسبة للمكاتب القطرية يف البلدان املتوسطة الدخل ويف البلدان املسامهة الصافية؛

 ويطلـب إىل الربنـامج اإلمنـائي أن يطبـق أحكامـه      ٢٠٠٩/٢٢ إىل املقرر    يشري  - ٨  
  على أنشطة املتابعة احملددة يف خريطة الطريق حنو ميزانية متكاملة؛

 اجلهود اليت بذهلا الربنـامج اإلمنـائي لتعزيـز إطـار نتـائج ميزانيـة الـدعم                  يالحظ  - ٩  
حمـددة وقابلـة    ”ة حتـسني املؤشـرات حبيـث تكـون           الربنامج على مواصل   ويشجعلفترة السنتني،   

، وأن يــربط النــواتج بالنتــائج املتوقعــة “للقيــاس وقابلــة للتحقيــق ومناســبة ومقيــدة بإطــار زمــين 
  أوضح؛ بصورة

 الــذي قــرر فيــه اجمللــس التنفيــذي ضــمنيا وجــوب ٢٠٠٨/١ إىل املقــرر يــشري  - ١٠  
ألنشطة اإلدارية بقدر اإلمكان، من حيـث       العمل يف املستقبل على اخلفض التدرجيي مليزانيات ا       

 بـشيء مـن القلـق الزيـادة احلاصـلة يف تلـك امليزانيـات يف                 ويالحـظ نسبتها إىل جمموع املـوارد،      
 ؛٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

، ٢٠١١-٢٠١٠ بالتخفيــضات يف حجــم التكــاليف اإلداريــة للفتــرة يرحــب  - ١١  
يذي معلومات عن سبل حتقيق املزيد مـن         إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم إىل اجمللس التنف        ويطلب

املكاســب الناجتــة عــن الكفــاءة، وأن يعــوض بقــدر اإلمكــان الزيــادة يف التكــاليف الــيت تغطيهــا  
 املوارد العادية النظامية يف امليزانيات املقبلة؛

 مببادرة مديرة الربنامج اهلادفة إىل حتديد سبل املضي قُـُدما           الصدد هبذا   يرحب  - ١٢  
ظمـة أكثـر جتاوبـا وأمهيـة وكفـاءة، وكفالـة اضـطالعها بـدور قيـادي ضـمن جهـاز                 يف جعل املن  

 باعتزامهـا إجـراء اسـتعراض معمـق للربنـامج فيمـا خيـتص            كمـا يرحـب   األمم املتحدة اإلمنـائي،     
ــرة         ــبني يف الفق ــى النحــو امل ــة، عل ــى نطــاق املنظم ــادرات حامســة عل ــدة مب ــة ١٨بع ــن الوثيق   م

DP/2010/3     بإدارة املوارد البشرية، ويتطلع إىل مشاركة اجمللس التنفيـذي          ، مبا يف ذلك ما يتعلق 
  يف ذلك؛

 اإلمنائي مراعاة التعليقات والتوصيات الصادرة عن اللجنـة  الربنامج إىل   يطلب  - ١٣  
ــصورة       ــز ب ــة مراعــاة تامــة، مبــا يف ذلــك احلاجــة إىل التميي ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل االست

 ١٦ة نتيجة للكفاءة وبـني الوفـورات، علـى النحـو املـبني يف الفقـرة                 مناسبة بني املكاسب احملقق   
  ؛DP/2010/4من الوثيقة 
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 بتوصية اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة بـشأن إجـراء          حييط علما   - ١٤  
استعراض موحد للموارد العادية واملوارد األخرى، ويطلب إىل الربنامج اإلمنـائي تقـدمي عـرض               

  موع مبلغ امليزانية، ال سيما فيما يتعلق باملهام املنسقة؛عام أفضل جمل

 الربنـامج اإلمنـائي علـى الـسعي         ويشجع بالزيادة يف استرداد التكاليف      يرحب  - ١٥  
ملواصلة تعزيز الشفافية وزيـادة نـسبة ميزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني الـيت تغطيهـا اإليـرادات مـن                  

  استرداد التكاليف؛

ربنــامج اإلمنــائي أن ُيــدرج يف ميزانياتــه املقبلــة معلومــات عــن        إىل اليطلــب  - ١٦  
االستخدام الفعلي لألموال خالل فترة السنتني السابقة، وأن يـصوغ تلـك املعلومـات يف قالـب             

 مـن الربنـامج اإلمنـائي مواصـلة عمليـة تعزيـز الـشفافية        ويطلب أيضا مماثل لقالب خطة املوارد،     
  واملساءلة بشأن امليزانية؛

 أن الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يالحــظ مــع التقــدير  - ١٧  
سـتقوم، علـى النحـو املـبني يف خريطـة الطريـق،             ) اليونيـسيف (ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة        

باستعراض مشترك لتعاريف التكلفة وتصنيفات األنشطة والتكـاليف ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك                
، ويؤكد هبذا الصدد على احلاجة إىل إجراء دراسة واسـعة النطـاق             ما يتعلق باسترداد التكاليف   

 لعملية استرداد التكاليف، مبا فيها التكاليف غري املباشرة الثابتة واملتغرية؛ 

 إىل الربنــامج اإلمنــائي مواصــلة تقيــيم وظائفــه الرقابيــة احلامســة،   يطلــب أيــضا  - ١٨  
ــا      ــوظفني، مب ــويالت وامل ــن التم ــي م ــا يكف ــدها مب ــيم    وتزوي ــة والتقي ــشؤون األخالقي ــك ال  يف ذل

  ومراجعة احلسابات والتحقيقات؛

 إىل تلقي ميزانية متكاملة مقترحة من الربنامج اإلمنائي للفتـرة الـيت تبـدأ      يتطلع  - ١٩  
  .٢٠١٤ يف عام

  
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
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    ٢٠١٠/٢ 
صـندوق األمـم املتحـدة      مذكرة معلومات مشتركة من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي و                

 للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بشأن خريطة الطريق حنو ميزانية متكاملة 
  

 إن اجمللس التنفيذي،  

 بعرض مذكرة املعلومات املشتركة من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         يرحب  - ١  
ة الطريـق حنـو   وصندوق األمم املتحـدة للـسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة بـشأن خريطـ            

 ميزانية متكاملة؛

، ويؤكــد ضــرورة معاجلــة مجيــع  ٢٠٠٩/٢٦ و ٢٠٠٩/٢ إىل مقرريــه يــشري  - ٢  
 العناصر الواردة يف ذينك القرارين يف إطار إجراءات املتابعة؛

 برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى                 حيث  - ٣  
خلريطـــة الطريـــق، وعلـــى إطـــالع اجمللـــس التنفيـــذي علـــى  االلتـــزام بـــاألطر الزمنيـــة املقترحـــة 

 احملرز؛ التقدم

 أن ُيدرج وثيقة تـصويب مـصفوفة النتـائج اخلاصـة مبيزانيـة الـدعم لفتـرة                  يقرر  - ٤  
يف ) DP/FPA/2009/10/Corr.1( لـــصندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان ٢٠١١-٢٠١٠الـــسنتني 

 .ميزانية الدعم لفترة السنتني
  

 ٢٠١٠اير ين/ كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/٣ 
 ٢٠١١- ٢٠٠٨استعراض منتصف املدة لترتيبات الربجمة للفترة     

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 بــالتقرير عــن اســتعراض منتــصف املــدة لترتيبــات الربجمــة للفتــرة    حيــيط علمــا  - ١  
٢٠١١-٢٠٠٨) DP/2010/5(         وباجملالني الرئيسيني اللذين تناوهلمـا التقريـر، ومهـا ،: )زيـادة  ) أ

مواصلة ترشـيد إطـار ترتيبـات الربجمـة يف          ) ب(رونة واالستجابة الحتياجات بلدان الربنامج؛      امل
 ؛٢٠٠٩/٢سياق تصنيفات التكلفة اليت وافق عليها اجمللس التنفيذي يف مقرره 

ــق  - ٢   ــدة ســنتني إضــافيتني      يواف ــات الربجمــة مل ــد إطــار ترتيب ــى متدي -٢٠١٢( عل
هنا بأحكام هذا املقرر، هبدف مواءمـة اإلطـار         ، ر ٢٠١٣-٢٠٠٨حبيث يغطي الفترة    ) ٢٠١٣

املـشتركة بـني برنـامج األمـم        “ خريطة الطريق ”مع دورة اخلطة االستراتيجية املمددة للربجمة و        
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املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واليونيــسيف حنــو ميزانيــة متكاملــة يف عــام 
   وما بعده؛٢٠١٤

ــق  - ٣   ــشطة   يواف ــصنيف األن ــى ت ــرة     عل ــصلة املقترحــة يف الفق والتكــاليف ذات ال
    أدناه؛٤، رهنا بإجراء االستعراض املنصوص عليه يف الفقرة DP/2010/5من الوثيقة ) ب( ٤٢

ــا     يطلــب  - ٤   ــائي أن يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي استعراضــا ثاني ــامج اإلمن  إىل الربن
، وأن ُيـضمنه مقترحـات عمليـة        ٢٠١١لترتيبات الربجمة لينظر فيه يف دورته العادية الثانية لعـام           

 اسـتنادا إىل اسـتعراض منتـصف املـدة، مـن            ٢٠١٢وقابلة للتطبيق، مع إمكانية تنفيذها يف عـام         
، وذلـك فيمـا يتعلـق       ٢٠١١-٢٠٠٨أجل حتسني النتائج التشغيلية للخطة االستراتيجية للفتـرة         

 :باجملاالت التالية

 لبند األول؛إمكانية حتسني معايري دعم منهجية حساب ا )أ(  

تعزيــز الــدعم املقــدم ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان املنخفــضة الــدخل يف حــدود  )ب(  
  حافظة املوارد املتاحة ضمن ترتيبات الربجمة؛

وضع استراتيجية لتعزيز الدعم املقدم للبلـدان املتوسـطة الـدخل وفقـا لقـراري                )ج(  
مواصلة حتقيق التوازن بني مبـدأي      ، ومراعاة احلاجة إىل     ٦٤/٢٠٨ و   ٦٣/٢٢٣اجلمعية العامة   

 الشمول والتدرج؛

تــوفري خيــارات إلعــادة توزيــع البنــود الثابتــة احملــددة يف املرفــق األول للوثيقــة      )د(  
DP/2010/5 ؛ 

رفـــع مـــستوى الـــدعم املقـــدم للبلـــدان املتـــضررة مـــن الرتاعـــات والكـــوارث    )هـ(  
فاجئة، وألغراض منـع الرتاعـات واحلـد        الطبيعية، مبا يف ذلك الدعم املقدم استجابة لألزمات امل        

 من أخطار الكوارث والتعايف السريع؛

إدمــاج األنــشطة الربناجميــة لــصندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة عــن   )و(  
 طريق رصد اعتماد حمدد؛

 أنه جيوز ملديرة الربنامج يف حاالت الطوارئ، ومبوافقة احلكومـة املعنيـة،             يقرر  - ٥  
 عن األنشطة املعتمدة واألموال غري املربوطة، الـيت تكـون قـد ُخصـصت بالفعـل                 حتويل األموال 

لبلد ما، لتغطية عمليات اإلغاثة وإعـادة التأهيـل، وفقـا للخطـة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائي                   
 ، على أن ُيبلَّغ اجمللس التنفيذي بذلك يف دورته التالية؛٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة 
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ارة مقترحـــا بــــشأن إطـــار متكامـــل للمـــوارد وفقــــا      إىل تقـــدمي اإلد يتطلـــع   - ٦  
 ؛٢٠١٠/١ من املقرر ١٩ للفقرة

 إىل الربنامج اإلمنائي التشاور مع اجمللـس التنفيـذي علـى أسـاس منـتظم                يطلب  - ٧  
مــن أجــل إحاطــة الــدول األعــضاء بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ هــذا املقــرر وأن يأخــذ آراءهــا يف      

  .االعتبار بصورة تامة
  

  ٢٠١٠يناير /لثاين كانون ا٢٢
  

    ٢٠١٠/٤ 
التقرير الـشفوي ملـديرة الربنـامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                

  وخطة عمله للمسائل اجلنسانية 
  

 إن اجمللس التنفيذي،  

 بــالتقرير الــشفوي عــن تنفيــذ اســتراتيجية برنــامج األمــم املتحــدة  حيــيط علمــا  - ١  
 ؛٢٠٠٦/٣جلنسني، على النحو املطلوب يف املقرر اإلمنائي للمساواة بني ا

  املتعلق باالتساق على نطاق املنظومة؛٦٣/٣١١ إىل القرار يشري  - ٢  

 بأمهية تعميم املـساواة بـني اجلنـسني علـى النحـو الـوارد يف االسـتعراض                  يسلّم  - ٣  
ظومـة  الشامل الذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لـسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا من                      

، ويف اخلطــة االســتراتيجية )٦٢/٢٠٨قــرار اجلمعيــة العامــة  (األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة  
 ؛ ٢٠١١-٢٠٠٨للربنامج اإلمنائي للفترة 

 باجلهود الـيت يبـذهلا الربنـامج اإلمنـائي يف جمـاالت األحبـاث واكتـساب                يرحب  - ٤  
تــصادية واملاليــة علــى املــرأة  املعــارف والتــدريب علــى التــصدي آلثــار تغــري املنــاخ واألزمــة االق  

ــيم األهــداف       ــامج اإلمنــائي علــى اإلســهام يف جهــود مماثلــة تتعلــق بتقي والرجــل، ويــشجع الربن
 ؛٢٠١٠اإلمنائية لأللفية قبيل االجتماع العام الرفيع املستوى املقرر عقده يف عام 

  باالستثمارات اليت متت مؤخرا يف جمال قـدرات االستـشارة اجلنـسانية            يرحب  ‐ ٥  
 إىل مــديرة الربنــامج كفالــة قيــام املكاتــب اإلقليميــة أو املتخصــصة بترمجــة اســتراتيجية  ويطلــب

املــساواة بــني اجلنــسني إىل خطــط عمــل متعــددة الــسنوات للــشؤون اجلنــسانية كــل يف منطقتــه  
 يف جمال ختصصه؛  أو
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للربنـامج اإلمنـائي مـن أجـل        “ املؤشـر اجلنـساين   ” بتطوير وتطبيـق أداة      يرحب  - ٦  
ــذي         تق ــس التنفي ــرر اجملل ــا اســتجابة ملق ــربامج ونفقاهت ــوارد ال ــا يتركــه ختــصيص م ــضل مل ــيم أف ي

 إىل الربنـامج اإلمنـائي أن ُيطلـع اجمللـس         ويطلـب  من أثر على املساواة بـني اجلنـسني،          ٢٠٠٦/٣
التنفيذي على التقدم احملـرز بواسـطة التقريـر الـسنوي ملـدير الربنـامج والتقـارير الـشفوية املقبلـة                     

   تنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني؛بشأن

 باألعمـال املتواصـلة الـيت تؤديهـا اللجنـة التوجيهيـة التنفيذيـة للـشؤون                 يرحب  - ٧  
اجلنــسانية الــيت تترأســها مــديرة الربنــامج، مــن أجــل اســتعراض نتــائج تعمــيم املنظــور اجلنــساين   

ى التزام اإلدارة العليـا بكفالـة بـذل         إىل املديرة اإلبقاء عل    ويطلبوحتقيق املساواة بني اجلنسني،     
ــن النتــائج يف جمــال املــساواة            ــة لتحقيــق أقــصى قــدر م ــامج اإلمنــائي كــل اجلهــود املمكن الربن

 اجلنسني؛ بني

 اإلدارة على حتديد املزيد مـن التـدابري، مبـا يف ذلـك تقيـيم وضـع الفريـق                     حيث  - ٨  
يادة التعريف بالسياسات اجلنـسانية     اجلنساين يف مكتب السياسات اإلمنائية وواليته، من أجل ز        

 للربنامج اإلمنائي وزيادة االهتمام بتنفيذها؛

 طلبــه إىل مــديرة الربنــامج بتقــدمي تقريــر شــفوي ســنوي إىل اجمللــس        يكــرر  - ٩  
التنفيذي يف دورته العادية األوىل من كل عام بـشأن تنفيـذ اسـتراتيجية املـساواة بـني اجلنـسني،                    

  .، وذلك خالل الفترة املتبقية من اخلطة االستراتيجيةDP/2005/7يقة على النحو املبني يف الوث
  

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/٥ 
 تنفيذ سياسة صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية السترداد التكاليف    

  
 إن اجمللس التنفيذي، 

ــذ سياســة صــندوق األمــم املتحــدة لل   حيــيط علمــا  - ١   ــالتقرير عــن تنفي مــشاريع  ب
 ؛)DP/2010/6(اإلنتاجية السترداد التكاليف 

ــيت أقرهــا اجمللــس     ييوصــ  - ٢   ــات تــصنيف التكــاليف ال ــصندوق فئ ــأن يعتمــد ال  ب
  بالنسبة للربنامج اإلمنائي؛٢٠٠٩/٢٢التنفيذي يف مقرره 

 اســتمرار الــصندوق يف التركيــز علــى أقــل البلــدان منــوا، يالحــظ مــع التقــدير  - ٣  
ق أيـضا علـى تكثيـف جهودهـا للتـصدي للتحـديات اجلديـدة والناشـئة                  إدارة الـصندو   ويشجع

 اليت تواجه أقل البلدان منوا؛
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 علــى ويــشجع جبهــود الــصندوق مــن أجــل حتـسني ممارســاته اإلداريــة  يرحـب   - ٤  
  .مواصلة تعزيز هذه اجلهود

  
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢

  
    ٢٠١٠/٦ 
 ٢٠١١- ٢٠١٠ائي للمرأة لفترة السنتني تقديرات ميزانية صندوق األمم املتحدة اإلمن    

  
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 باملهــام والنتــائج اإلداريــة واملؤشــرات واالحتياجــات مــن املــوارد  حيــيط علمــا  - ١  

 ٢٠١١-٢٠١٠الواردة يف تقـديرات ميزانيـة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان لفتـرة الـسنتني                   
)DP/2010/7(؛ 

صندوق من تقدم يف حتـسني الـصياغة القائمـة           ما أحرزه ال   يالحظ مع التقدير    - ٢  
 هبـذا الـصدد باملالحظـات الـواردة يف تقريـر            ويرحـب على النتائج مليزانية الدعم لفترة السنتني،       

 ؛)DP/2010/5(اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 

ــدير    - ٣   ــع التق ــدد       يالحــظ م ــادة ع ــن أجــل زي ــصندوق م ــذهلا ال ــيت ب ــود ال  اجله
 إىل ٢٠٠٧ حكومــة يف الفتــرة مــن ١٠١ إىل ٤٩املــسامهة يف املــوارد العاديــة مــن  احلكومــات 

 الــصندوق علــى تقاســم هنجــه النــاجح يف االتــصال بــصناديق األمــم املتحــدة  ويــشجع، ٢٠٠٩
 وبراجمها األخرى؛

 مليــون دوالر متثــل جممــوع  ٣٩,٨ علــى رصــد مــوارد إمجاليــة قــدرها  يوافــق  - ٤  
، ممولـــة مـــن املـــوارد العاديـــة؛ ويـــشري إىل أن  ٢٠١١-٢٠١٠ ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة الـــسنتني 

 ماليـني دوالر املتأتيـة مـن تكـاليف الـدعم ستـستخدم للتعـويض                ٧,١تقديرات الـدخل البالغـة      
مـن املـوارد    “ صـافية ”عن االعتمادات اإلمجالية من املـوارد العاديـة، ممـا يـسفر عـن اعتمـادات                 

  مليون دوالر؛٣٢,٧العادية تقدر مببلغ 

ــق  - ٥   ــغ   يواف ــى ختــصيص مبل ــة    ١,٦ عل ــة لتغطي ــوارد العادي ــن امل ــون دوالر م  ملي
 مليـون دوالر لتغطيـة      ٠,٦التكاليف األمنية اليت صـدر هبـا تكليـف مـن األمـم املتحـدة، ومبلـغ                  

التكــاليف املتعلقــة باعتمــاد املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام وتعزيــز نظــام أطلــس، علــى  
 ات امليزانية؛النحو املبني يف تقدير

 أن ُيستخدم املبلغ املرصود إلجناز النتائج املـذكورة ضـمن املهـام احملـددة               يقرر  - ٦  
  يف تقديرات امليزانية؛
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 إىل الصندوق أن يرصد مستويات الدخل من مجيع املـوارد، وال سـيما         يطلب  - ٧  
 بـسبب عـدم   املوارد األخرى، وأن يالزم جانب احليطة يف ختطـيط الزيـادات يف عـدد املـوظفني        

 إمكانية التنبؤ باملوارد األخرى؛ 

 إىل املديرة التنفيذية مواصلة حتسني أسلوب وضع امليزانية بالتعاون مـع            يطلب  - ٨  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان واليونيـسيف، لكـي تقـدم كـل                 

يف ميزانيـة الـصندوق، مـن أجـل         منظمة ميزانية واحـدة متكاملـة تـشمل مجيـع الفئـات الداخلـة               
 ٢٠١١ أن ُتقـدم إليـه يف دورتـه العاديـة الثانيـة لعـام             ويطلـب تنفيذ اخلطة االستراتيجية املقبلـة،      

مذكرةُ إحاطة أولية مشتركة عن اخلطوات املتخـذة والتقـدم احملـرز يف هـذا الـصدد، وأن ُيقـدم                 
 ؛٢٠١٢إليه تقريٌر مشترك يف دورته السنوية لعام 

 إىل املديرة التنفيذية أن تتعاون مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي             أيضايطلب    - ٩  
وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف من أجل زيادة مواءمة ميزانيـة الـدعم للـصندوق                

  :، وأن تقدم إليه يف دورته العادية الثانية تقريرا مشتركا عن٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

 النتـائج وتعزيـز الـروابط مـع النتـائج اإلداريـة الـواردة يف                حتسني التركيـز علـى     )أ(  
 اخلطة االستراتيجية؛ 

زيادة مواءمة منهجيات امليزانيـة، مبـا يف ذلـك توزيـع التكـاليف علـى ميـزانييت                    )ب(  
الربامج والـدعم، وحتديـد أسـلوب مـشترك ملعاملـة بنـود النفقـات املتماثلـة فيمـا بـني امليزانيـات                       

لها، مع مراعـاة الفـروق بـني منـاذج أعمـال برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           وأُطر التمويل وداخ  
وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسف، وتلـك املـستخدمة يف صـندوق األمـم املتحـدة                    

 اإلمنائي للمرأة؛ 

ــرة     يطلــب كــذلك   - ١٠   ــصندوق لفت ــة دعــم ال ــة حتــسني ميزاني ــديرة التنفيذي  إىل امل
بار ذلك خطوة حنـو وضـع ميزانيـة واحـدة متكاملـة للـصندوق،               ، باعت ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

 : وذلك عن طريق

 حتسني الربط بني املوارد والنتائج؛ )أ(  

تقدمي شروح موجزة ألي تغيريات مقترحـة يف امليزانيـة وعزوهـا إىل الـتغريات                )ب(  
 يف احلجم وإىل التغريات يف األمساء واللوائح؛

ــترداد ال     )ج(   ــن اس ــات ع ــدمي معلوم ــة حــساب     تق ــان كيفي ــق بي ــن طري ــاليف ع تك
استردادات التكاليف املتوقعة من املوارد اخلارجة عن امليزانية، مبا يف ذلك معلومات مـستكملة               
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عن التكاليف املتغرية غري املباشـرة الـيت يتكبـدها الـصندوق، مـن أجـل الـسماح بتحليـل معـدل             
 استرداد التكاليف كما ينبغي؛

ــشدد  - ١١   قــدمي معلومــات عــن األداء املــايل الفعلــي يف إطــار     علــى احلاجــة إىل ت ي
التقارير عن االستعراض املايل الـسنوي، وذلـك بـصيغة مماثلـة خلطـة املـوارد املدرجـة يف ميزانيـة           

  .تنينالدعم لفترة الس
  

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/٧ 
 ٢٠١١-٢٠١٠ تقديرات ميزانية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع لفترة السنتني    

  
 إن اجمللس التنفيذي، 

 بتقديرات ميزانية مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع لفتـرة               حييط علما  - ١  
ــة علـــى   )DP/2010/9 (٢٠١١-٢٠١٠الـــسنتني  ــة القائمـ ، وباســـتخدام النـــهج املنـــسق للميزنـ
  فيها؛ النتائج

ائج احملــددة يف  توجيــه املــوارد حنــو حتقيــق األهــداف االســتراتيجية والنتــ  يؤيــد - ٢  
 ؛٢٠١٣-٢٠١٠اخلطة االستراتيجية للمكتب للفترة 

 ماليـــني دوالر للفتـــرة ٥ املبلـــغ املـــستهدف لـــصايف اإليـــرادات البـــالغ  يؤيـــد  - ٣  
 ؛٢٠١١-٢٠١٠

ـــق  - ٤   ــة   يـوافـــ ــد املاليــ ـــذ القواعــ ـــف تنفيـــ ــى وقـــ  ٠٢-١٠٩ و ٠١-١٠٩ علــ
، فـــــــــضال )و (٠١-١٢١و ) د (٠١-١٢١و ) ج (٠١-١٢١ و ٥-١٠٩ و ٠٣-١٠٩ و

ــايل    ــود النظــام امل ــسمرب / كــانون األول٣١، حــىت ٠٧-٢١ و ٠٦-٢١ و ٠١-٢١عــن بن دي
، ويوافق أيضا على إعادة إعمال القواعد املالية وبنـود النظـام املـايل املـشار إليهـا أعـاله                    ٢٠١١

 ؛٢٠١٢يناير / كانون الثاين١يف 

تب األمم املتحـدة     املتعلق هبيكل احلوكمة يف مك     ٢٠٠٨/٣٥ إىل مقرره    يشري - ٥  
 رغبة الدول األعضاء يف وقت الحـق بتكـريس جـزء منفـصل مـن                ويالحظخلدمات املشاريع،   

الدورات املقبلة للمجلس التنفيذي ملعاجلة شؤون املكتب وتغيري اسم اجمللـس التنفيـذي إلدراج              
 ؛٢٠٠٨/٣٥مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف عنوانه، نتيجة للمقرر 
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 بالرسائل الواردة من املدير التنفيذي للمكتب ومـن مكتـب األمـم      علماحييط   - ٦  
املتحــدة للــشؤون القانونيــة، بطلــب مــن مكتــب اجمللــس التنفيــذي، بــشأن اجلوانــب اإلجرائيــة    

 والفنية للتغيري احملتمل يف اسم اجمللس التنفيذي؛

مــني  إىل املــدير التنفيــذي ملكتــب خـدمات املــشاريع اســتطالع رأي األ يطلـب  - ٧  
 هـذه املعلومـات إىل اجمللـس        وأن يقـدم  العام لألمم املتحدة واحلصول على موافقته هبذا الشأن،         

ــول منتــصف شــباط   ــر /التنفيــذي حبل ، باإلضــافة إىل معلومــات عــن نطــاق هيكــل   ٢٠١٠فرباي
 احلوكمة يف املكتب وسياقه؛

لـواردة   أن يعقد اجتماعا غري رمسي للمجلس التنفيذي بشأن املعلومات ا     يقرر - ٨  
 ، بعد إحالة املعلومات إىل أعضاء اجمللس بأسبوعني؛٧يف الفقرة 

، أنه إذا مل ُيعرب أي عضو يف اجمللس التنفيذي عـن اعتراضـه يف               يقرر كذلك  - ٩  
، فـإن اسـم اجمللـس       ٨غضون أسبوعني من انعقاد االجتماع غـري الرمسـي املـشار إليـه يف الفقـرة                 

يف عنوانـه؛ ويـضاف     “ األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع     مكتب  ”التنفيذي سيتم تغيريه ليشمل     
ضـمن مهـام اجمللـس التنفيـذي، كمـا وردت يف        “ صـندوق أو برنـامج    ”اسم املكتب إىل عبارة     

ديــسمرب  / كــانون األول٢٠ املــؤرخ  ٤٨/١٦٢ مــن مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة     ٢١الفقــرة 
سـم إىل اجلمعيـة العامـة عـن          أن ُيحيل اجمللـس التنفيـذي توصـية بتغـيري اال           ويقرر أيضا ،  ١٩٩٣

  .طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/٨ 
التقرير املشترك ملديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملـديرة التنفيذيـة لـصندوق األمـم                   

  املتحدة للسكان املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

 فيذي،إن اجمللس التن 

 بـالتقرير املـشترك ملــديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملــديرة       حيـيط علمـا   - ١  
ــاعي       ــصادي واالجتمـ ــدم إىل اجمللـــس االقتـ ــسكان املقـ ــدة للـ ــم املتحـ ــصندوق األمـ ــة لـ التنفيذيـ

)E/2010/5(؛ 

 بشأن تقرير مديرة برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           ٢٠٠٩/٣ إىل مقرره    يشري - ٢  
التنفيذية لصندوق األمم املتحـدة للـسكان املقـدم إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                واملديرة  

)E/2010/5(؛  
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ــة العامــة   يكــرر تأكيــد - ٣   ــذ الكامــل لقــرار اجلمعي ــة التنفي  بــشأن ٦٢/٢٠٨ أمهي
تـضطلع هبـا     الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية الـيت              االستعراض  
 أجل التنمية؛  املتحدة من منظومة األمم

 مبا أحرزه الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان مـن تقـدم يف املـسامهة يف               يشيد - ٤  
 الشامل؛  تنفيذ االستعراض 

 مبــا يبذلــه الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان مــن جهــود لتــضمني   يرحــب - ٥  
أفـضل للنتـائج احملققـة والتقـدم        التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي تقييما وحتليال         

 حتقيـق املزيـد مـن التقـدم هبـذا الـصدد       ويطلباحملرز والصعوبات املاثلة والدروس املستخلـصة،   
 يف التقارير املقبلة؛ 

 إىل الربنامج اإلمنائي وصندوق الـسكان مواصـلة حتـسني التركيـز علـى               يطلب  - ٦  
 س التنفيذي؛النتائج يف التقارير األخرى اليت يقدماهنا إىل اجملل

 إىل الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان أن ُيــضمنا تقاريرمهــا   يطلــب أيــضا - ٧  
  املقبلة توصيات من أجل مواصلة حتسني تنفيذ االستعراض الشامل؛

ــرر - ٨   ــه أعــاله    يق ــشار إلي ــر امل ــة التقري ــصادي  ) E/2010/5( إحال إىل اجمللــس االقت
 جيهات اليت قدمتها الوفود يف الدورة احلالية؛واالجتماعي مشفوعا مبوجز للتعليقات والتو

 إىل مديرة الربنامج اإلمنائي واملديرة التنفيذية لـصندوق الـسكان،           يطلب أيضا  - ٩  
بالتشاور مـع املـديرة التنفيذيـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، النظـر يف سـبل مواصـلة حتـسني                    

س االقتـصادي واالجتمـاعي ذات الـصلة،        وترشيد تقاريرمها، آخذتني يف االعتبار قـرارات اجمللـ        
 تتـضمن اخليـارات هبـذا الـشأن لكـي       ٢٠١٠، وأن ُتعدا ورقة يف عـام        ٢٠٠٨/٢مبا فيها القرار    

  .ينظر فيها اجمللس التنفيذي
  

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
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    ٢٠١٠/٩  
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦التقارير عن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات لفترة السنتني     

  
 ن اجمللس التنفيذي،إ 

 :فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 بـالتقرير عـن تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات للفتـرة                 ُيحيط علمـا   - ١  
٢٠٠٧-٢٠٠٦) DP/2010/11(؛   

األولويـات العليـا    ” مبـا أحـرزه الربنـامج اإلمنـائي مـن تقـدم يف معاجلـة                 يعترف - ٢  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة “ اإلحدى عشرة

ــظ - ٣   ــسابات      يالحـ ــي احلـ ــس مراجعـ ــيات جملـ ــة توصـ ــرز يف معاجلـ ــدم احملـ  التقـ
)A/63/5/Add.1(؛  

 الربنـــامج اإلمنـــائي علـــى مواصـــلة االســـتثمار يف اســـتقدام املـــوظفني  يـــشجع  - ٤  
وتدريبهم املهين بصورة استراتيجية واحملافظة على التحسينات الـيت جـرت يف الـسنوات القليلـة                

 ؛يت تنطوي عليها مراجعة احلساباتل التصدي للمخاطر الاملاضية يف جما
  

 :فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان 

 بــالتقرير عــن تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي احلــسابات للفتــرة  حيــيط علمــا - ٥  
٢٠٠٧-٢٠٠٦) DP/FPA/2010/15 (    واإلجراءات اإلضافية اليت خيطط الـصندوق الختاذهـا يف

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦اجعي احلسابات للفترة جملس األمم املتحدة ملرمعرض تنفيذ توصيات 
  

 :يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعفيما  

 بـالتقرير عـن تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات للفتـرة                 ُيحيط علمـا   - ٦  
٢٠٠٧-٢٠٠٦) DP/2010/14(؛  

 ؛ بالتقدم احملرز حىت اآلنيسلم - ٧  
  

ــامج األ   ــسكان     فيمــا يتعلــق بربن مــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة لل
 :ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 الربنامج اإلمنائي وصندوق الـسكان ومكتـب خـدمات املـشاريع علـى            يشجع - ٨  
 من الربنامج اإلمنائي وصـندوق      ويطلبإيالء التوصيات ذات األولوية القصوى اهتماما وثيقا،        
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ــدمات ا  ــسكان ومكتـــب خـ ــي   الـ ــيات مراجعـ ــل لتوصـ ــلة إدراج الـــنص الكامـ ــشاريع مواصـ ملـ
احلسابات واإلجـراءات املتخـذة بـشأهنا يف مرافـق تقاريرهـا املقبلـة، مبـا يف ذلـك عنـد االقتـضاء            

  .التوصيات اليت مل ُتقبل
  

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/١٠ 
اد التكــاليف معلومــات مــستجدة عــن سياســة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان الســترد     

 املباشرة  غري
  

 إن اجمللس التنفيذي، 

 املتعلـــق باســـتعراض سياســـة صـــندوق األمـــم  ٢٠٠٧/١٥ إىل مقـــرره يـــشري  - ١  
 املتحدة للسكان السترداد التكاليف غري املباشرة؛

 بالتقرير عن اسـتعراض تنفيـذ سياسـة صـندوق الـسكان السـترداد               حييط علما   - ٢  
 ؛)DP/FPA/2010/16(التكاليف غري املباشرة 

 التأكيد على أن املوارد العادية نظرا لطبيعتها غـري املربوطـة، هـي حجـر                يكرر  - ٣  
ــة تكــاليف دعــم       ــستخدم إلعان ــسكان، وأهنــا ينبغــي أال ُت األســاس للمــسامهات يف صــندوق ال

 املشاريع والربامج اليت متول من موارد أخرى؛

ــشري  - ٤   ــرره يـ ـــ  ٢٠٠٩/٢٦ إىل مقـ ــة ال ــديرات ميزانيـ ــشأن تقـ ــصندوق  بـ دعم لـ
، الـذي طلـب فيـه إىل املـديرة التنفيذيـة حتـسني ميزانيـة                ٢٠١١-٢٠١٠السكان لفترة الـسنتني     

ــسنتني    ــرة ال ــدعم لــصندوق الــسكان لفت ــار ذلــك خطــوة حنــو وضــع   ٢٠١٣-٢٠١٢ال ، باعتب
ميزانيــة واحــدة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تقــدمي معلومــات عــن اســترداد التكــاليف ُتــبني كيفيــة  

كــاليف املــشاريع مــن املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة، علــى أن يــشمل ذلــك  حــساب اســترداد ت
معلومات مستكملة عـن التكـاليف غـري املباشـرة املـتغرية الـيت يتكبـدها صـندوق الـسكان، مـن                      

 إجراء حتليل مناسب ملعدل استرداد التكاليف؛بأجل السماح 

ريطـة الطريـق     أن مسألة اسـترداد التكـاليف مدرجـة يف خ          يالحظ مع التقدير    - ٥  
ــررين       ــة يف املقـ ــداف املبينـ ــاز األهـ ــل إجنـ ــن أجـ ــدورة مـ ــذه الـ ــى هـ ــة علـ  ٢٠٠٩/٢٢املعروضـ

 ، مبا يف ذلك هدف وضع ميزانية واحدة متكاملة؛٢٠٠٩/٢٦ و

 أن الربنـامج اإلمنــائي وصـندوق الـسكان ومنظمــة    يالحـظ مـع التقــدير أيـضا     - ٦  
ــة ســتقوم، علــى النحــو املــبني يف     خريطــة الطريــق، باســتعراض مــشترك  األمــم املتحــدة للطفول
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لتعــاريف التكلفــة وتــصنيفات األنــشطة ومــا يتــصل هبــا مــن تكــاليف، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق      
 هبذا الصدد على احلاجـة إىل إجـراء دراسـة واسـعة النطـاق لعمليـة                 ويؤكدباسترداد التكاليف،   

  .استرداد التكاليف، مبا فيها التكاليف غري املباشرة الثابتة واملتغرية
  

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/١١ 

تعزيـز امليثـاق العـاملي      : استجابة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لألزمة املاليـة واالقتـصادية             
 لتوفري فرص العمل 

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 الـيت وقعتـها مـديرة برنـامج         ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٩ إىل الرسالة املؤرخة     يشري - ١  
ة اإلمنائي واملـدير العـام ملنظمـة العمـل الدوليـة مـن أجـل تعزيـز التعـاون والـشراكة                      األمم املتحد 

ــرص            ــن ف ــد م ــاد املزي ــر وإجي ــن الفق ــة إىل احلــد م ــم املتحــدة اهلادف ــال األم ــا ألعم ــهما دعم بين
 الالئق؛ العمل

ــالقرار يرحــب - ٢   ــاعي،    L.24/2009 ب ــصادي واالجتم ــذي اختــذه اجمللــس االقت  ال
 األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمها أن تأخـذ امليثـاق العـاملي         وطلب فيه من وكاالت   

 لتوفري فرص العمل يف االعتبار يف سياساهتا وبراجمها؛

 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إعطاء األوليـة للتوصـيات الـواردة يف         يطلب - ٣  
ضـمن أنـشطته الفنيـة عنـد تنفيـذ          امليثاق، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأن ُيدرج امليثاق          

 ؛٢٠١٣-٢٠٠٨خطته االستراتيجية للفترة 

 إىل مديرة الربنـامج حتديـد وتنفيـذ إجـراءات هتـدف إىل تعزيـز التعـاون           يطلب - ٤  
والتنسيق بني الوكاالت على الصعيد القطري، بالتـشاور مـع بلـدان الـربامج، الـيت ميكنـها عنـد                    

أنـشطتها التنفيذيـة وبتعزيـز الـصالت املواضـيعية مـع احلـد              االقتضاء أن تقوم بـإدراج امليثـاق يف         
 األدىن العاملي للحماية االجتماعية؛

ــديرة     يطلــب كــذلك  - ٥   ــسنوي مل ــر ال ــدرج يف التقري ــائي أن ُي ــامج اإلمن  إىل الربن
  .الربنامج تقريرا مرحليا يبني املبادرات اليت اختذها الربنامج لتنفيذ هذا القرار

  
 ٢٠١٠ير ينا/ كانون الثاين٢٢
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    ٢٠١٠/١٢ 
  ٢٠١٠   عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام    

  
 إن اجمللس التنفيذي، 

  :٢٠١٠ إىل أنه يف دورته العادية األوىل لعام يشري 
  

 ١البند 
 املسائل التنظيمية

 :٢٠١٠انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام   

 )أنتيغوا وبربودا(سعادة السيد جون أشي    :الرئيس

 )أذربيجان(السيد فريد جعفروف   :نائب الرئيس

  )كندا(السيدة كلود ليميو   :نائبة الرئيس
 )مجهورية الكونغو الدميقراطية(سعادة السيد أتوكي إليكا   :نائب الرئيس

 )باكستان(السيد حممد أيوب   :نائب الرئيس

ـــ     ــة العمــ ــال وخطـــ ــدول األعمـــ ــر جـــ ــام  أقـــ ــة األوىل لعـــ ــه العاديـــ  ٢٠١٠ل لدورتـــ
)DP/2010/L.1(؛ 

 ؛)DP/2010/1 (٢٠٠٩أقر التقرير عن دورته العادية الثانية لعام   

 ؛)DP/2010/CRP.1 (٢٠١٠أقر خطة عمله السنوية لعام   

 ؛٢٠١٠وافق على خطة العمل املؤقتة لدورته السنوية لعام   

 :٢٠١٠مجلس التنفيذي لعام اتفق على اجلدول التايل للدورات املتبقية لل  

 ؛)جنيف (٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢١من  :٢٠١٠الدورة السنوية لعام 

 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣أغسطس إىل / آب٣٠من : ٢٠١٠الدورة العادية الثانية لعام   
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 اجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  

 ٢البند 
 يزانية واإلدارةاملوشؤون املالية الشؤون 

   املتعلـــق بتقـــديرات ميزانيـــة برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للفتـــرة ٢٠١٠/١اختـــذ املقـــرر   
 ؛٢٠١١-٢٠١٠

أحاط علما بتقرير اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات ميزانيـة                 
  ).DP/2010/4 (٢٠١١-٢٠١٠برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 

  
 ٣البند 

 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(ترتيبات الربجمة 

   املتعلـــق باســـتعراض منتـــصف املـــدة لترتيبـــات الربجمـــة للفتـــرة٢٠١٠/٣اختـــذ املقـــرر   
٢٠١١-٢٠٠٨. 

  
 ٤البند 

 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

تنفيـذ اسـتراتيجية     املتعلق بالتقرير الـشفوي ملـديرة الربنـامج عـن            ٢٠١٠/٤اختذ املقرر     
  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وخطة عمله للمسائل اجلنسانية

  
 ٥البند 

 الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة

 :وافق على الربامج القطرية التالية  

 أوغندا :منطقة أفريقيا

 رومانيا :منطقة أوروبا ورابطة الدول املستقلة

 األرجنتني وغواتيماال :ييبمنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكار

 :وافق على الربامج اإلقليمية التالية  

 .وثيقة الربنامج القطري للدول العربية: الدول العربية



DP/2011/2  
 

10-57784 21 
 

 ٦البند 
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

 املتعلـــق بتنفيـــذ سياســـة صـــندوق األمـــم املتحـــدة للمـــشاريع  ٢٠١٠/٥اختـــذ املقـــرر   
 .اليفاإلنتاجية السترداد التك

  
 ٧البند 

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 املتعلق بتقديرات ميزانية صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة            ٢٠١٠/٦اختذ املقرر     
  ؛٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

أحاط علما بتقرير اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات ميزانيـة                 
 .)DP/2010/4 (٢٠١١-٢٠١٠ة اإلمنائي للمرأة لفترة السنتني صندوق األمم املتحد

  
 اجلزء اخلاص مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع     

  
 ٨البند 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 املتعلــق بتقــديرات ميزانيــة مكتــب األمــم املتحــدة خلـــدمات       ٢٠١٠/٧اختــذ املقــرر     
  ؛٢٠١١-٢٠١٠املشاريع لفترة السنتني 

أحاط علما بتقرير اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات ميزانيـة                 
 ).DP/2010/10 (٢٠١١-٢٠١٠مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع لفترة السنتني 

  
  اجلزء املشترك    

  
 ١١  و٢البندان 
ي وصـندوق األمـم     برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائ      (امليزانية واإلدارة   وشؤون   املالية   الشؤون

 )املتحدة للسكان

ــرر     ــم املتحــدة     ٢٠١٠/٢اختــذ املق ــامج األم ــشتركة لربن ــق مبــذكرة املعلومــات امل  املتعل
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بشأن خريطـة الطريـق             

 .حنو ميزانية متكاملة
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 ٩البند 
 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 املتعلـق بـالتقرير املـشترك ملـديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 ٢٠١٠/٨اختذ املقرر     
 .واملديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
 ١٠البند 

 توصيات جملس مراجعي احلسابات

يات جملـس مراجعـي احلـسابات        املتعلق بالتقارير عن تنفيذ توصـ      ٢٠١٠/٩اختذ املقرر     
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني 

  
 ١٣البند 

 مسائل أخرى

 املتعلق باستجابة برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لألزمـة املاليـة              ٢٠١٠/١١اختذ املقرر     
 . تعزيز امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل :واالقتصادية

  
  اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  
 ١١د البن

  امليزانية واإلدارةوشؤون املالية الشؤون

 املتعلــق بــسياسة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان الســترداد   ٢٠١٠/١٠اختــذ املقــرر   
 .التكاليف غري املباشرة

  
 ١٢البند 

 الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة

 :وافق على وثائق الربامج القطرية التالية  

 أوغندا: منطقة أفريقيا

 غواتيماال: لالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا ا
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 اجللسة املشتركة

صندوق األمـم   /عقد جلسة مشتركة للمجالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي          
 ١٨ و ١٥املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي يــومي 

تعزيـز االسـتجابة علـى     :توحيـد األداء ) أ( :ضـيع التاليـة  ، تناولت املوا٢٠١٠يناير /كانون الثاين
الصعيد القطري للعنف اجلنساين، وعرض قدمته حكومة مجهورية ترتانيا املتحـدة بـشأن وثيقـة               

التعـايف مـن األزمـة االقتـصادية        ) ج(تغري املنـاخ؛    ) ب(الربنامج القطري املوحد لألمم املتحدة؛      
  .تقييم األهداف اإلمنائية لأللفية) د(ان؛ األمن الغذائي وشبكات األم :واملالية

 :وعقد أيضا اإلحاطات غري الرمسية التالية  

  .إحاطة غري رمسية بشأن االستعراض املستقل لسياسات التقييم يف الربنامج اإلمنائي
  

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
    

    ٢٠١٠/١٣  
األداء والنتــائج  :دير الربنــامج بــشأن اخلطــة االســتراتيجية   ملــ  الــسنويتقريــرلا    

  ٢٠٠٩ لعام
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
األداء  :دير الربنـامج بـشأن اخلطـة االسـتراتيجية    مل  السنوي تقريرل با حييط علما   - ١  

  ؛)DP/2010/17( ٢٠٠٩والنتائج لعام 
زيادة التركيـز علـى النتـائج وكـذا بزيـادة تقـدمي املعلومـات التحليليـة                  ب يرحب  - ٢  

 إىل برنـامج األمـم   ويطلـب واإلجراءات العالجية يف التقرير السنوي      بشأن التحديات والفرص    
املتحدة اإلمنائي أن يواصل تعزيز جهوده يف هذا الصدد يف التقـارير املقبلـة مبـا يف ذلـك حتـسني                     

  تبليغ ونشر املعلومات عن األنشطة واألداء والنتائج؛
 املتفــق عليهــا أمهيــة مــساندة ودعــم القــدرة الوطنيــة لتحقيــق األهــداف  ؤكــدي  - ٣  

دوليا، وخباصة األهداف اإلمنائية لأللفية، ويطلب يف هذا الصدد إىل إدارة الربنامج اإلمنـائي أن               
يبذل مزيدا من اجلهود لبناء قدرة الربنامج على حتقيق نتائجـه وحتـسني إدارتـه للنتـائج وتقييمـه                   

  وإبالغه عما يبذله من جهود لتنمية القدرات؛
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ــ  - ٤   ــامج اإل شجعي ــني      الربن ــساواة ب ــى صــعيدي امل ــائج عل ــى إدراج النت ــائي عل من
 بالربنـامج أن    ويهيـب  ،اجلنسني وتنمية القدرات يف مجيع أجزاء التقرير السنوي ملـدير الربنـامج           

  يواصل حتسني أدائه بصدد هاتني املسألتني الشاملتني؛
 الربنــامج اإلمنــائي علــى تعزيــز دعمــه ملنــع نــشوب الرتاعــات ووقــوع   يــشجع  - ٥  

 إىل الربنــامج يف هــذا الــصدد أن يتــيح خــالل دورتــه العاديــة ويطلــبزمــات، وفقــا لواليتــه، األ
 تنظـيم دورة غـري رمسيـة بـشأن اسـتعراض أنـشطة       ٢٠١٠سـبتمرب  /املقبلة الـيت سـتعقد يف أيلـول       

  ؛مكتب منع األزمات والتعايف منها
تلقــي   خبطــة العمــل لألعمــال التجاريــة للربنــامج اإلمنــائي ويتطلــع إىل يرحــب  - ٦  

  حتديثات منتظمة يف اجمللس التنفيذي؛
 الربنـــامج اإلمنـــائي علـــى تعزيـــز شـــراكاته االســـتراتيجية يف جمـــال       يـــشجع  - ٧  

  املناخ؛ تغري
 بـــإدراج التحـــديات والـــدروس املستخلـــصة مـــن أجـــل التوجهـــات   يرحـــب  - ٨  

ن يـضمن تقـاريره      إىل الربنـامج اإلمنـائي أ      ويطلـب  ،املستقبلية يف التقرير السنوي ملدير الربنـامج      
للتغلب على التحديات واالسـتفادة مـن       ، تدابري ملموسة    ٢٠١١السنوية املقبلة، ابتداء من عام      

  الدروس املستخلصة ومن التوصيات؛
 التقريـر   يـشمل  ، تقـدمي تقريـر موحـد عـن اسـتعراض منتـصف املـدة              قراريؤيد    - ٩  

لس التنفيـذي يف دورتـه الـسنوية    لربنامج، إىل اجمللخلطة االستراتيجية عن ا ٢٠١٠السنوي لعام   
هبــذه الفرصــة لتعزيــز التوجــه االســتراتيجي وإجــراء اســتعراض شــامل   ويرحــب ، ٢٠١١لعــام 

 وحتديـد حتـسينات أخـرى جتـرى خـالل           ٢٠١١إلطار النتائج هبـدف إجـراء حتـسينات يف عـام            
  السنوات املتبقية من فترة اخلطة االستراتيجية؛

ــشدد   - ١٠   ــة إجــراء مناقــ  ي ــى أمهي ــة    عل ــسياسة العام ــضايا ال ــشأن ق شات منتظمــة ب
اجلوهرية املتصلة بواليـة الربنـامج اإلمنـائي يف اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                      
  وصندوق األمم املتحدة للسكان، على أساس التقارير اليت يعدها مدير الربنامج هلذا الغرض؛

 غــري رمسيــة بــشأن اجملــاالت     إىل مــدير الربنــامج أن يقــدم إحاطــات   يطلــب  - ١١  
، ٢٠١١املواضيعية الرئيسية األربعة للخطة االستراتيجية قبل انعقاد الدورة العادية األوىل لعـام             

  ؛٢٠١١يف ضوء استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية خالل الدورة السنوية لعام 
شـدَّ وقـع األزمـة     أن بعض البلدان النامية، مبا فيها تلك اليت   يالحظ مع القلق    - ١٢  

املالية واالقتصادية عليهـا وتلـك الـيت تـضررت مـن الرتاعـات والكـوارث الطبيعيـة، متخلفـة يف                     



DP/2011/2  
 

10-57784 25 
 

 إىل يطلــب، ويف هــذا الــصدد، ٢٠١٥مــساعي حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام  
 ملواجهـة  مدير الربنامج كفالـة تـصميم األنـشطة الربناجميـة وتنفيـذها وتزويـدها بـاملوارد الكافيـة              

  حتديات البلدان النامية، وال سيما االحتياجات والتحديات اخلاصة بأفريقيا؛
، اللذين حثا الربنامج يف مجلة      ٢٠٠٨/١٤ و   ٢٠٠٨/١٥ إىل مقرره    إذ يشري   - ١٣  

أمــور علــى إيــالء األولويــة القــصوى لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والقــضاء علــى الفقــر،  
 مبــدير الربنــامج أن يواصــل تكثيــف يهيــبللربنــامج يف هــذا الــصدد، يــدرك الــدور احلفــاز  وإذ

، وخباصـة   ٢٠١٥اجلهود لتسريع خطى التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلـول عـام              
  يف البلدان املستفيدة من الربنامج، وأن يقدم تقريرا عن التطورات يف دوراته السنوية؛

كـبرية الـيت تـتم يف سـبيل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                املسامهة املتزايدة وال   يدرك  - ١٤  
 إىل مدير الربنـامج     ويطلب ،لأللفية من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي         

أن يواصل تقدمي املزيد من الدعم للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي بغيـة تعزيـز                  
  التعاون على حتسني نتائج التنمية؛

عنصر أساسي للربنامج اإلمنـائي   موظفني ذوي مؤهالت عالية      أن توافر    يدرك  - ١٥  
لتحقيق أهدافه املبينة يف خطتـه االسـتراتيجية، ويالحـظ األمهيـة الـيت يكتـسيها التمثيـل املتـوازن                  

  واملتنوع على مستوى إدارة الربنامج وموظفيه؛
ة املـستفيدة مـن الربنـامج       لبلـدان الرائـد    باالجتمـاع احلكـومي الـدويل ل       يرحب  - ١٦  

ــشرين األول   ــدا، يف ت ــايل، روان ــود يف كيغ ــوبر /املعق ــام، يف   ٢٠٠٩أكت ــانوي، فييــت ن ، ويف ه
  .، وحييط علما مع التقدير ببياين كيغايل وهانوي٢٠١٠يونيه /حزيران

  
  ٢٠١٠يوليه / متوز١

  
    ٢٠١٠/١٤  
   وما بعده٢٠١٠لربنامج اإلمنائي وصناديقه وبراجمه لعام االتزامات متويل     

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
) ‘‘األساسـية ’’(على أمهيـة وجـود قاعـدة مـستقرة ومـضمونة للمـوارد        شدد  ي  - ١  
  ؛ربنامج األمم املتحدة اإلمنائيلالعادية 

ــادة الــوطنيتني  يعيــد تأكيــد  - ٢   ــة والقي  علــى أمهيــة تعزيــز  ويــشدد، مبــدأي امللكي
  ؛جهاز األمم املتحدة اإلمنائياتساق 



DP/2011/2
 

26 10-57784 
 

املسامهات يف املوارد العادية للربنامج اإلمنـائي اخنفـضت          أن   حظ مع القلق  يال  - ٣  
 وأنه بالتـايل مل يتـسن   ٢٠٠٩ بليون دوالر يف عام ١ إىل  ٢٠٠٨ بليون دوالر يف عام      ١,١من  

 املبني يف خطته االسـتراتيجية، الـيت   ٢٠٠٩بلوغ اهلدف التمويلي للموارد العادية لعام   للربنامج  
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨تغطي الفترة 

 أن التوقعات احلاليـة تفيـد أن املـسامهات يف املـوارد             يالحظ مع القلق كذلك     - ٤  
 وال يـزال يستعـصي بـشدة يف الوقـت احلـايل        ٢٠١٠العادية للربنامج قد تنخفض أكثر يف عـام         

  ؛٢٠١١التنبؤ مبسامهات عام 
ــة    يرحــب   - ٥   ــوارد العادي ــامج حلــشد امل ــدير الربن ــذهلا م ــيت يب ــاجلهود ال  ثوحيــ ،ب

  الربنامج اإلمنائي على مواصلة حشد هذه املوارد ومواصلة زيادة عدد البلدان املسامهة؛
   بأمهية االستدالل على نتائج التنمية واإلبالغ عنها؛يسلم  - ٦  
 بــشأن االســتعراض الــشامل الــذي  ٦٢/٢٠٨قــرار اجلمعيــة العامــة   إىل يــشري  - ٧  

اليت تضطلع هبا منظومة األمـم املتحـدة مـن          جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية        
 أن املوارد العادية، نظرا لكوهنا غـري مقيـدة، هـي الركيـزة األساسـية                ويكرر تأكيد أجل التنمية   

  لتمويل الربنامج؛
للربنـامج  ) ‘‘املخصـصة ’’أو ‘‘ غري األساسية’’(بدور املوارد األخرى يـعترف    - ٨  

 ويـشدد ة املوارد العادية للربنامج وبزيادة هـذه املـوارد،          اإلمنائي باعتبارها عنصراً مكمالً لقاعد    
على ضرورة أن تدعم املوارد األخرى على الدوام االتساق وامللكية الوطنيـة للبلـدان املـستفيدة              

   أن املوارد األخرى ال تزال تتجاوز املوارد العادية للربنامج؛مع القلق ويالحظمن الربنامج، 
الـــيت مل تقـــدم بعـــد مـــسامهاهتا يف املـــوارد العاديـــة إىل مجيـــع البلـــدان يطلـــب   - ٩  

 الدول األعضاء على أن تعلـن تربعاهتـا لعـدة سـنوات          ويشجع ، أن تبادر إىل ذلك    ٢٠١٠ لعام
ــة     ــا بعــــد هبــــذه التربعــــات املعلنــ إن أمكــــن، وأن تعلــــن جــــداول الــــسداد، وأن تلتــــزم فيمــ

  .السداد وجبداول
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
  



DP/2011/2  
 

10-57784 27 
 

    ٢٠١٠/١٥  
  ير السنوي عن التقييمتقرال    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي الــسنوي عــن التقيــيم بــالتقرير حيــيط علمــا  - ١  

)DP/2010/19(؛  
  من الربنامج اإلمنـائي أن يعـاجل املـسائل الـيت تثريهـا التقييمـات املـستقلة         يطلب  - ٢  

  ويتخذ إجراءات لكفالة تنفيذ ورصد ردود اإلدارة؛
التقييمـات   التحدي املستمر واخلطري املتمثل يف مدى مشـول         يالحظ مع القلق    - ٣  

 ومــدى تقيــدها وجودهتــا واالســتفادة منــها ويطلــب يف هــذا الــصدد مــن الربنــامج    الالمركزيــة
ــيم الالمركــزي وزيــادة           ــدرات التقي ــز ق ــة، علــى تعزي ــبيل األولوي ــى س ــل، عل ــائي أن يعم اإلمن

االســتعراض املــستقل لــسياسة التقيــيم يف  املتعلــق ب٢٠١٠/١٦قــرر االســتفادة منــه متــشيا مــع امل
   واستجابة اإلدارة له؛برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

بإجنــاز تقييمــات نتــائج التنميــة يف الوقــت املناســب مــن أجــل حتــسني  يرحــب   - ٤  
لوطنيـة يف  قيمتها يف ختطيط برامج قطرية جديدة، وتعزيز املشاركة الوطنية واالستعانة بـاخلربة ا        

  هذه التقييمات؛
   إىل الربنامج اإلمنائي أن يدعم تنمية قدرات التقييم الوطنية؛يطلب  - ٥  
الربنامج اإلمنائي أن يعاجل املسائل اليت تثريهـا تقييمـات نتـائج         ىل   إ طلب أيضا ي  - ٦  

 عـدم   )أ: (التنمية بشأن مسائل شاملة من قبيل تنمية القدرات وتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين            
ــة   ــشطة التنميـ ــسانية يف أنـ ــاج اجلوانـــب اجلنـ ــايف  ) ب( و ؛إدمـ ــدر الكـ ــوارد بالقـ ــصيص املـ  ؛ختـ

  ضعف التنسيق مع سائر وكاالت األمم املتحدة اليت تعىن باجلنسانية؛ )ج( و
   علــــى برنــــامج العمــــل الــــذي اقترحــــه مكتــــب التقيــــيم للفتــــرة       يوافــــق  - ٧  
اتيجية للربنــامج اإلمنــائي للفتــرة   بــصالته الواضــحة باخلطــة االســتر ويرحــب ،٢٠١١-٢٠١٠
٢٠١١-٢٠٠٨.  

  
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
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    ٢٠١٠/١٦  
   واستجابة اإلدارة لهاالستعراض املستقل لسياسة التقييم يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 إلمنـائي االستعراض املستقل لسياسة التقييم يف برنامج األمم املتحدة ا         ب رحبي  - ١  

)DP/2010/20 (؛ويكرر تأكيد أمهية سياسة التقييم بالنسبة للمنظمة  
التقــدم احملــرز وكــذا باملــشاكل والتحــديات املطروحــة يف جمــال    بيط علمــاحيــ  - ٢  

  تنفيذ سياسة التقييم، كما مت إبرازها يف االستعراض املستقل؛
  يم؛باستجابة اإلدارة لالستعراض املستقل لسياسة التقي رحبي  - ٣  
 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يكثــف جهــوده لتعزيــز الرقابــة  يطلــب  - ٤  

ودعم التقييم الالمركزي مـن أجـل زيـادة التغطيـة واالمتثـال واجلـودة وكـذا مـدى االسـتفادة،             
ــديرو         ــيما مـ ــا، وال سـ ــسؤولية اإلدارة العليـ ــزام ومـ ــة التـ ــى أمهيـ ــصدد علـ ــذا الـ ــشدد يف هـ ويـ

  اإلقليمية؛ املكاتب
على أمهيـة إدمـاج جهـد حتـسني التقيـيم الالمركـزي يف اجلهـود العامـة                  يشدد    - ٥  

  للربنامج لتحسني اإلدارة القائمة على النتائج؛
ــائي أن يكفــل ورود  يطلــب  - ٦   ــامج اإلمن ــة    إىل الربن ــربامج القطري ــائق ال ــع وث مجي

ــة تغطــي ك      ــة حمــددة التكــاليف ومميزن ــشفوعة خبطــط تقييمي ــة م ــة والعاملي ــة  واإلقليمي امــل طائف
نتــائج التنميــة وتــصمم لالسترشــاد هبــا يف تعــديل الــربامج واســتحداث   املــسامهات املتوخــاة يف 

  برامج جديدة؛
، يف حالــة الــربامج القطريــة، أن تــتم ميزنــة خطــط التقيــيم يف   يطلــب كــذلك  - ٧  

  موعد ال يتجاوز تاريخ اعتماد خطة عمل الربنامج القطري؛
مج اإلمنــائي أن تكــون خطــة العمــل التقييميــة  أن يكفــل الربنــايطلــب كــذلك  - ٨  

ــرة        ــدعم لفت ــة ال ــدمج هــذه التكــاليف يف وظيفــة ميزاني ــيم حمــددة التكــاليف وأن ت ملكتــب التقي
  السنتني املتصلة بالتقييم؛

لـربامج الـيت يـضطلع هبـا الربنـامج           على أمهية تعزيز قابلية تقييم ا      يشدد كذلك   - ٩  
ــوطنيني   اإلمنــائي كــشرط مــسبق للتــصميم الفعــال    للــربامج، والرصــد املــستمر مــع الــشركاء ال

  والتقييم؛
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 احلاجــة إىل تعزيــز ملكيــة البلــدان املــستفيدة مــن الربنــامج وتــويل زمــام  يؤكــد  - ١٠  
األمور يف جمال التقييم ويطلب يف هذا الصدد أن يقوم الربنامج اإلمنـائي بالتعـاون مـع األعـضاء      

  لتقييم بتوضيح أدواره يف تنمية قدرات التقييم الوطين؛فريق األمم املتحدة املعين بااآلخرين يف 
 ويطلـب إىل    ٢٠٠٩ بزيادة القدرة التقييمية للمكاتب القطرية يف عـام          يرحب  - ١١  

الربنــامج اإلمنــائي مواصــلة خفــض العــدد املرتفــع للمكاتــب القطريــة الــيت تنعــدم فيهــا قــدرات    
  الرصد والتقييم أو ال تكفي فيها؛

ــيطلــب  - ١٢   امج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يعــزز املــشاركة يف التقييمــات    إىل برن
إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة مــن جانــب اهليئــات احلكوميــة املــشتركة لنتــائج 

ومؤسسات األمم املتحدة املسامهة مـع االحتفـاظ بتقيـيم ملـسامهة الربنـامج اإلمنـائي املـستقلة يف                  
  النتائج املشتركة؛

ــة ويــشجع    يرحــب  - ١٣    بتحــسني تقــدمي اســتجابات اإلدارة للتقييمــات الالمركزي
ــتعلم       ــى مواصــلة حتــسني تقــدمي اســتجابات اإلدارة ورصــدها لتحــسني ال ــائي عل ــامج اإلمن الربن
واملساءلة والشفافية فيما يتعلق مبتابعة التقييمات وإطـالع احلكومـات الـشريكة وسـائر شـركاء         

  الربنامج على استجابات اإلدارة؛
 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يقــدم سياســة تقييميــة منقحــة    يطلــب  - ١٤  

للربنامج تعكس عناصر استجابة اإلدارة التالية، وذلك مـن أجـل املوافقـة عليهـا خـالل الـدورة                   
  :٢٠١١العادية األوىل للمجلس التنفيذي لعام 

 املـــدير الترســـيخ املؤســـسي الســـتقاللية مكتـــب التقيـــيم مبـــا يف ذلـــك تعـــيني    )أ(  
ومــوظفي مكتــب التقيــيم، والعالقــات بــني املــدير وغــريه مــن كبــار مــديري الربنــامج اإلمنــائي،  

  واملوافقة على برنامج عمل وميزانية مكتب التقييم؛
واملـشاركة الوطنيـة يف التقييمـات        القطـري    الـُنهج املتبعـة علـى املـستوى       تعزيز    )ب(  

  املستقلة والالمركزية؛
ــي   )ج(   ــال     اعتمــاد خطــط تقي ــار ذلــك شــرط امتث ــة باعتب م حمــددة التكــاليف ومميزن

  بالنسبة للتقييم الالمركزي؛
ــائي         )د(   ــامج اإلمنـ ــا للربنـ ــستخدم اإلدارة العليـ ــي تـ ــبة لكـ ــوات مناسـ ــاذ خطـ اختـ

  التقييمات املستقلة والالمركزية استخداما نشطا واستراتيجيا؛
ــيم، مبــا      )هـ(   ــامج اإلمنــائي ومكتــب التقي يف ذلــك فريــق األمــم  توضــيح أدوار الربن

  املتحدة املعين بالتقييم، يف تنمية قدرات التقييم الوطنية؛
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 إىل مكتب التقييم أن يكلف بإجراء اسـتعراض مـستقل آخـر للـسياسة               يطلب  - ١٥  
  : ويشمل مجلة أمور منها٢٠١٣التقييمية للربنامج اإلمنائي يقدم إىل اجمللس التنفيذي يف عام 

سؤوليات الــواردة يف الــسياسات واإلجــراءات املتعلقــة مــدى أداء األدوار واملــ  )أ(  
 والــدليل اجلديــد املتعلــق بــالتخطيط لنتــائج التنميــة ورصــدها ٢٠٠٧بــالربامج والعمليــات لعــام 
  وتقييمها، بالكامل وبفعالية؛

مــدى إســهام اعتمــاد الــنُّهج الــيت ينــادي هبــا الــدليل اجلديــد يف تعزيــز اإلدارة      )ب(  
  والتقييم الالمركزي على املستوى القطري؛القائمة على النتائج 

  مدى الترسيخ املؤسسي الستقاللية مكتب التقييم؛  )ج(  
مدى تنفيذ السياسة ومـدى إسـهامها بإجيابيـة يف الـصناديق والـربامج املرتبطـة                  )د(  

  بالربنامج اإلمنائي؛
يــده مــا إذا كــان هنــج فعــال لتعزيــز امللكيــة الوطنيــة وبنــاء القــدرات قــد مت حتد   )هـ(  

  .وجيري تنفيذه
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
  

    ٢٠١٠/١٧  
تقــارير مكاتــب األخالقيــات بربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة        

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعللسكان و
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
منــائي عــن بتقريــر مكتــب األخالقيــات بربنــامج األمــم املتحــدة اإل حيــيط علمــا  - ١  

ــام  ــر   )DP/2010/26 (٢٠٠٩أنـــشطته عـ ــواردة يف تقريـ ــة باألخالقيـــات الـ ، وباألنـــشطة املتعلقـ
، ٢٠٠٩صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان عــن خــدمات مراجعــة احلــسابات والرقابــة يف عــام   

  ؛٢٠٠٩ لعام التقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعو
قدم احملرز يف إنشاء مكاتب األخالقيات يف كل منـها وبإسـهاماهتا            بالتيعترف    - ٢  

ويـشجع  القيمة يف عمليات الربنامج اإلمنائي وصـندوق الـسكان ومكتـب خـدمات املـشاريع،                
اإلدارة يف الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املـشاريع علـى إشـراك رؤسـاء            

ــات     ــها يف اجتماع ــات يف كــل من ــب األخالقي ــراقبني،    مكات ــصفتهم م ــبة ب ــا املناس  اإلدارة العلي
  لتشجيع معايري السلوك السامية ومنع تضارب املصاحل بني املؤسسات؛
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الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان ومكتــب خــدمات املــشاريع  إىل يطلــب  - ٣  
لـة  إبقاء اجمللس التنفيذي على علم بالتقدم احملرز يف إجناز خطط العمل، مبـا يف ذلـك تقـدمي األد                  

  على األثر واإلجناز؛
 مكاتــب األخالقيــات علــى االســتفادة مــن اآلراء واملالحظــات بــشأن  يــشجع  - ٤  

التــدريب املقــدم لكفالــة أن تكــون أنــشطة التــدريب فعالــة ومالئمــة ملــوظفي الربنــامج اإلمنــائي  
  وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع، ومتثل استثمارا جيدا للموارد؛

تب األخالقيات على مواصلة تعزيز اإلحاطات والتـدريبات         مكا يشجع أيضا   - ٥  
   املقدمة لإلدارة واملوظفني؛خدمات املشورةو

 وأحكامـه املتعلقـة بتجنـب تـضارب املـصاحل يف            ٢٠٠٨/٣٧ إىل مقـرره     يشري  - ٦  
، يف هذا الصدد، أن يعني مكتب األخالقيات يف كـل           ويطلبتعيني موظفي الرقابة الرئيسيني،     

إلمنائي وصندوق السكان ومكتب خـدمات املـشاريع باعتبـاره الوحـدة املـسؤولة              الربنامج ا من  
املعينني يف الرتـب العليـا      يف كل مؤسسة عن استعراض أوجه تضارب املصاحل احملتملة خبصوص           

  عمليات األمني العام لفحص التعيينات؛الذين يقومون مبهام املراقبة اليت ال تغطيها 
ربنامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان ومكتـب خـدمات           ال إىل اإلدارة يف     يطلب  - ٧  

املشاريع أن تواصل توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة ملساعدة مكاتب األخالقيات هبـا علـى               
االضطالع بأعماهلا بفعالية، مع إيالء األولوية ملواصلة بناء مهارات وقدرات مـوظفي الربنـامج              

  ت؛داخل مكاتب األخالقياوالصندوق واملكتب 
 إىل مدير الربنامج اإلمنـائي وإىل املـديرين التنفيـذيني لـصندوق الـسكان          يطلب  - ٨  

تعيني رؤساء مكاتب األخالقيات يف كـل منـها اسـتنادا    ) أ: (ومكتب خدمات املشاريع ما يلي  
كفالـة قيـام كيـان مـستقل        ) ب(إىل ما أبانوا عنه من اقتدار وخـربة يف امليـادين ذات الـصلة؛ و                

حتديـد مـدة التعـيني يف مخـس سـنوات           ) ج(راض لتضارب املصاحل قبـل التعـيني؛ و         بإجراء استع 
منع الدخول مرة أخـرى     ) د(كاملة، جتدد استثنائيا مرة واحدة، ملدة أقصاها مخس سنوات؛ و           

  إىل كل منها؛
 إىل مكتـــب األخالقيـــات يف كـــل مـــن صـــندوق الـــسكان وبرنـــامج  يطلـــب  - ٩  

  . اجمللس التنفيذي خالل الدورات السنوية املقبلةخدمات املشاريع أن يقدم تقارير إىل
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
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    ٢٠١٠/١٨  
 ٢٠٠٩تقرير عن النتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام     

  
  إن اجمللس التنفيذي، 

ــ  - ١  ــاحي ــالتقرير  يط علم ــم املتحــدة    ب ــا صــندوق األم ــيت حققه ــائج ال ــق بالنت  املتعل
ــة  ــرب ،للمــشاريع اإلنتاجي ــا      ويع ــيت حققه ــة ال ــة اهلام ــة والتنفيذي ــائج الربناجمي ــديره للنت  عــن تق

  ؛٢٠٠٩الصندوق يف عام 
مبــسامهات الــصندوق امللموســة والقابلــة للقيــاس يف تــوطني األهــداف يرحــب   - ٢  

اعدة اإلمنائيــة لأللفيــة بأقــل البلــدان منــوا، عــن طريــق تــوفري رؤوس األمــوال االســتثمارية واملــس  
التقنية لتحقيـق التنميـة احملليـة والتـشجيع علـى تـوفري خـدمات القـروض البالغـة الـصغر الـشاملة                     

 الــصندوق إىل أن يــضمن ويــدعولفائــدة األســر الفقــرية واملــشاريع الــصغرية والبالغــة الــصغر؛   
تـسهم هبـا   تقاريره السنوية املقبلة إىل اجمللس التنفيذي مزيدا من التحليل املتعمق يف الكيفية اليت             

أنــشطة الــصندوق يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى الــصعيد احمللــي، مــع اإلشــارة إىل   
  الدروس املستفادة والتحديات املصادفة؛

 الصندوق على مواصـلة جهـوده حلـشد املـسامهات يف مـوارده العاديـة                يشجع  - ٣  
طـة االسـتثمارية للـصندوق للفتـرة        أو املسامهات املواضيعية املتعددة السنوات الالزمة لتنفيـذ اخل        

، مبا ميكن الصندوق من النهوض بدعم اخلدمات واالستثمار والتوسع لتغطيـة            ٢٠١١-٢٠٠٨
  زيد من أقل البلدان منوا؛امل

 الــصندوق علــى بــذل جهــود أخــرى لزيــادة وتعزيــز مــسامهات  يــشجع أيــضا  - ٤  
العاديــــة، وكــــذلك يف الــــدول األعــــضاء القــــادرة وســــائر الــــشركاء اإلمنــــائيني يف مــــوارده   

  األخرى؛ املوارد
 جبهود الصندوق لتحسني ممارساته اإلدارية ويشجع على زيادة تعزيـز           يرحب  - ٥  

 أيضا جبهود الصندوق للحفاظ على اجلـودة الربناجميـة العاليـة مـع تنـامي                ويرحبهذه اجلهود،   
  .حافظة الربامج استجابة لزيادة الطلب من أقل البلدان منوا

  
  ٢٠١٠ه يولي/ متوز١
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    ٢٠١٠/١٩  
 تقرير مدير الربنامج -   األمم املتحدةومتطوع    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي 
 بــالتقرير الــسنوي ملــدير الربنــامج بــشأن برنــامج متطــوعي األمــم  حيــيط علمــا  - ١  
  ؛)DP/2010/28(املتحدة 
بإجنــازات متطــوعي األمــم املتحــدة دعمــا للبلــدان املــستفيدة مــن الــربامج  قــر ي  - ٢  
سات األمــم املتحــدة يف جهودهــا الراميــة إىل حتقيــق الــسالم والتنميــة، مبــا يــشمل حتقيــق ومؤســ

  األهداف اإلمنائية لأللفية، واالستدامة البيئية، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛
 اإلنترنـت زيادة نطاق وحجم العمـل التطـوعي عـرب           ب حييط علما بوجه خاص     - ٣  

نـامج متطـوعي األمـم املتحـدة علـى مواصـلة جهـوده مـن                 بر ويـشجع ملتطوعي األمم املتحـدة،     
  وتعزيز التوازن بني اجلنسني يف مهامه؛، عمل التطوعيتنويع طرائق الو أجل ابتكار

 مـن  ربامجمع البلدان املستفيدة من الـ شاركة متطوعي األمم املتحدة      مب يرحب  - ٤  
ــا يف ذلــك وضــع       ــة، مب ــى إدارة نظــم التطــوع الوطني ــدرهتا عل ــاء ق ــسياسات، وســن  أجــل بن  ال

  التشريعات، ودعم التنفيذ؛
 متطــوعي األمــم املتحــدة علــى مواصــلة العمــل يف إطــار أفرقــة األمــم    يــشجع  - ٥  

ــراف مب     ــى دمــج التطــوع يف الربجمــة، واالعت ــة عل ــم املتحــدة  املتحــدة القطري ــى تطــوعي األم  عل
  ؛ األمم املتحدةمهايت تقدجزءا ال يتجزأ من املساعدة الم  باعتبارهاملستويني الوطين والدويل

بــأن صــندوق التربعــات اخلــاص لربنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة يــدعم  يقــر   - ٦  
  البحث واستكشاف االبتكارات اليت تدل على أثر التطوع يف حتقيق السالم والتنمية؛

ــرر تأكيــد   - ٧   ــة تنــسيق      يك ــاره جه ــم املتحــدة باعتب ــوعي األم  دور برنــامج متط
، كمـا طلـب ذلـك قـرار     ٢٠١١لسنة الدولية للمتطوعني يف عـام   للالحتفال بالذكرى العاشرة    

  ؛٦٣/١٥٣اجلمعية العامة 
يف التنفيـذي   اجمللـس   أمـام  اعرضأن يقدم برنامج متطوعي األمم املتحدة       يقرر    - ٨  
ــالتخطــيط للــعــن  ٢٠١١ لعــامسنوية دورتــه الــ سنة الدوليــة للمتطــوعني يف ذكرى العاشــرة لل

  .إلنشاء الربنامج األربعنيلذكرى شأن ابصفته جهة تنسيق، وب ٢٠١١ عام
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
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    ٢٠١٠/٢٠  
  التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

ــا   - ١   ــة    حيــيط علم ــديرة التنفيذي ــسنوي للم ــالتقرير ال ــزه ) DP/2010/29( ب وبتركي
  النتائج؛ على

الـدعم للبلـدان املـستفيدة      األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة         بتقدمي صـندوق     هينو  - ٢  
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،      هـا   باألولويات اإلمنائية املتفق عليهـا، مبـا في       وهي تنهض   من الربامج   

بــذل حتقيــق هــذه األهــداف ويف التقــدم ربــط إحــراز وذلــك مبــساعدة الــشركاء الــوطنيني علــى 
 منهاج عمل بيجني واتفاقيـة األمـم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال                  تنفيذمن أجل   اجلهود  

  ؛التمييز ضد املرأة
 إىل الــصندوق أن يــضمن تقــاريره املقبلــة املزيــد مــن العناصــر املتعلقــة   يطلــب  - ٣  

  بتحليل النتائج احملققة، والدروس املستخلصة، والتحديات املتبقية؛
سـتراتيجية باعتبـاره فرصـة لتعزيـز         باستعراض منتصف املدة للخطـة اال      يرحب  - ٤  

التوجــه االســتراتيجي وإجــراء اســتعراض شــامل إلطــار النتــائج هبــدف إجــراء حتــسينات يف          
ــام ــدة        ٢٠١١ عـ ــن مـ ــة مـ ــرة املتبقيـ ــالل الفتـ ــتجرى خـ ــيت سـ ــسينات الـ ــاقي التحـ ــد بـ  وحتديـ
  االستراتيجية؛ اخلطة

شاء كيـان جديـد    باملناقـشات اجلاريـة يف اجلمعيـة العامـة بـشأن إنـ      حييط علمـا    - ٥  
يعــىن باملــسائل اجلنــسانية ويطلــب إىل الــصندوق أن يتخــذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة يف حينــها 
لكفالة إجناز الطرائق اليت اتفقت عليها اجلمعية العامـة خبـصوص الترتيبـات االنتقاليـة يف املوعـد                  

  .احملدد الذي وافقت عليه اجلمعية العامة
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
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    ٢٠١٠/٢١  
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
ومبــسامهات ) DP/2010/30( بــالتقرير الــسنوي للمــدير التنفيــذي  حيــيط علمــا  - ١  

ــتم يف أعــىت       ــا مــا ت ــة لألمــم املتحــدة وشــركائها، الــيت غالب ــائج التنفيذي املكتــب املتنوعــة يف النت
  ات؛البيئ

 وزيـادة   ملكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع       بتحسني املركز املايل     يرحب  - ٢  
  االلتزام باألصول املهنية بالنسبة خلدماته وموظفيه؛

كامـل املبـالغ الالزمـة       بتجديد كامل االحتياطيـات التـشغيلية واعتمـاد          يرحب  - ٣  
سـتدامة املاليـة للمكتـب ويعيـد       لسداد مجيـع التزامـات هنايـة اخلدمـة، مـا يـدل علـى اسـتعادة اال                 

   التمويل؛ةتأكيد صالح منوذجه لألعمال الذاتي
 املـدير   ويـشجع  بتعزيز الشراكات االستراتيجية واملـسامهة يف النتـائج،          يرحب  - ٤  

التنفيذي، مع وضع الوالية األساسية للمكتب يف اعتباره وهبدف تعزيز اتساق األمـم املتحـدة،               
 كجهـة تقـدم اخلـدمات لـشىت اجلهـات الفاعلـة يف جمـاالت التنميـة                  على مواصلة تعزيـز االلتـزام     

ــات، واملؤســسات         ــم املتحــدة، واحلكوم ــا األم ــا فيه ــسالم، مب ــظ ال ــسانية وحف ــساعدة اإلن وامل
ــاع         ــا، والقط ــة، واملؤســسات عموم ــة واإلقليمي ــة الدولي ــة، واملؤســسات املالي ــة الدولي احلكومي

  اخلاص، واملنظمات غري احلكومية؛
 املدير التنفيذي على مواصلة اجلهود الرامية إىل إدماج تنمية القـدرات            يشجع  - ٥  

  الوطنية يف عملياته؛
ــشفافية        يرحــب   - ٦   ــن ال ــدر أكــرب م ــق ق ــن أجــل حتقي ــذي م ــدير التنفي ــود امل جبه

واملساءلة، وخباصة الكشف العام التام عن بيانات املشاريع، مبـا فيهـا املعلومـات املتعلقـة بكافـة                  
  .حة واملدفوعات املقدمة، بصرف النظر عن املبلغالعقود املمنو

  
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٩
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    ٢٠١٠/٢٢ 
قارير برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم                  ت    

  املتحدة خلدمات املشاريع عن املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
عـــن التحقيقـــات برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي بتقريـــر ) أ: (احيـــيط علمـــ  - ١  

بـالتقرير  ) ب(واستجابة اإلدارة ذات الـصلة؛ و       ) DP/2010/31(واملراجعة الداخلية للحسابات    
ــة يف صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان     املتعلــق ب ــة للحــسابات والرقاب ــة الداخلي ــشطة املراجع أن
تقريــــر النــــشاط ب) ج( اإلدارة ذات الــــصلة؛ و واســــتجابة) DP/FPA/2010/20( ٢٠٠٩ عــــام
 الصادر عن فريق املراجعة الداخلية للحـسابات والتحقيقـات التـابع ملكتـب األمـم                ٢٠٠٩ لعام

  واستجابة اإلدارة ذات الصلة؛) DP/2010/32(املتحدة خلدمات املشاريع 
 التابعـة   للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات   بالتقرير السنوي   ) أ: (حييط علما   - ٢  

ــامج اإلمنــائي؛ و   ــة احلــسابات التابعــة       ) ب(للربن ــسنوي للجنــة االستــشارية ملراجع بــالتقرير ال
للجنة االستشارية للشؤون االسـتراتيجية ومراجعـة       بالتقرير السنوي   ) ج(لصندوق السكان؛ و    

  احلسابات التابعة ملكتب خدمات املشاريع؛
اريــة الرئيــسية واملتكــررة، وعلــى  باســتمرار التركيــز علــى املــسائل اإلديرحــب  - ٣  

  التخطيط ملراجعة احلسابات على أساس درجة املخاطرة؛
 بامتثـــال الربنـــامج اإلمنـــائي وصـــندوق الـــسكان ومكتـــب خـــدمات  يرحـــب  - ٤  

 املتعلقني بالكشف عـن تقـارير املراجعـة         ٢٠٠٩/١٥ و   ٢٠٠٨/٣٧املشاريع ألحكام املقررين    
  ة بأنشطة الكشف يف التقرير السنوي لكل منها؛، مبا يف ذلك اإلفادالداخلية للحسابات

 إىل مدير الربنامج اإلمنـائي وإىل املـديرين التنفيـذيني لـصندوق الـسكان          يطلب  - ٥  
ــة الثانيـــة         ــه العاديـ ــذي، يف دورتـ ــس التنفيـ ــدموا إىل اجمللـ ــشاريع أن يقـ ــدمات املـ ــب خـ ومكتـ

د مــن الكــشف عــن ، ورقــة اجتمــاع منــسقة تــبني آثــار الطلــب الناشــئ علــى املزيــ ٢٠١١ عــام
املعلومات يف تقـارير املراجعـة الداخليـة حلـسابات الربنـامج والـصندوق واملكتـب، مبـا يف ذلـك                

  اخليارات املتاحة لالستجابة للحاجة إىل تقدمي املعلومات ذات الصلة؛
  فيما يتعلق بالربنامج اإلمنائي،  
ــة ال    يعــرب  - ٦   ــز مهمــيت التحقيقــات واملراجع ــة  عــن اســتمرار دعمــه لتعزي داخلي

 باملعلومات الواردة يف التقرير وبالطائفـة  ويرحبللحسابات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،       
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املتنوعــة مــن املواضــيع االســتراتيجية الــيت تنــدرج ضــمن عمــل اللجنــة االستــشارية ملراجعــة          
  احلسابات، مما يسهم يف تعزيز املساءلة والرقابة يف الربنامج اإلمنائي؛

تحليــل املتعــدد الــسنوات لالجتاهــات يف مــسائل املراجعــة الداخليــة   باليرحــب  - ٧  
، ويطلب مواصلة تقـدمي إفـادات       ٢٠٠٩-٢٠٠٥للحسابات على مدى فترة اخلمس سنوات،       

  يف هذا الصدد يف التقارير املقبلة؛
 بإسـهامات الربنــامج اإلمنـائي يف حتقيـق املزيــد مـن االتـساق يف ممارســات      يقـر   - ٨  

   للحسابات مبنظومة األمم املتحدة؛املراجعة الداخلية
 ويطلـب  ، الزيـادة الكـبرية يف عـدد الـشكاوى الـيت تـستدعي التحقيـق        يالحظ  - ٩  

  إىل الربنامج اإلمنائي أن يكفل توافر القدرة املناسبة يف الوقت املناسب إلجراء التحقيقات؛
ــر مــن   بعــدمل تنفــذعــدد توصــيات مراجعــة احلــسابات الــيت    أن يالحــظ  - ١٠   أكث

أن يواصـل جهـود متابعتـه مـن أجـل      ربنـامج اإلمنـائي    إىل ال ويطلـب  ظل ثابتا نـسبيا،      شهرا ١٨
، وال سيما تلك اليت تندرج ضمن نطاق سيطرته والـيت تتطلـب مـساعدة               تنفيذ هذه التوصيات  

  من املؤسسة أو مواءمة أحسن للموارد؛
 ســـيما يف  زيـــادة نـــسبة النتـــائج يف إدارة املـــشاريع، واليالحـــظ مـــع القلـــق  - ١١  

 بـاجلهود املـستمرة ملعاجلـة مـواطن الـضعف العامـة علـى مجيـع                 وحيـيط علمـا   املكاتب القطريـة،    
املستويات، مبا يف ذلك على صعيد اإلشـراف، وممارسـات الـشركات والتـدريب، ويطلـب إىل                 

  اإلدارة أن تواصل معاجلة هذه القضايا من أجل تبيان حتسن يف التقرير املقبل؛
مرار اجتاه تـدين املخـاطر املاليـة يف مراجعـات حـسابات املـشاريع            باست يرحب  - ١٢  

 يف هــذا الــصدد الربنــامج وحيــثأو حكومــات وطنيــة، /الــيت تنفــذها منظمــات غــري حكوميــة و
  اإلمنائي على مواصلة جهوده وكذا كفالة تقدمي تقارير مراجعة احلسابات يف مواعيدها؛

 أن يضمن تقريـره الـسنوي       اباتمكتب التحقيقات ومراجعة احلس    إىل   يطلب  - ١٣  
  املقبل معلومات عن مدى كفاية املوارد املتاحة إلجراء التحقيقات ومراجعة احلسابات؛

  ،فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  
عمليتــه املتعلقــة بكفالــة  بــالتزام صــندوق الــسكان مبواصــلة تعزيــز حيــيط علمــا  - ١٤  

لرقابـة  لطـار  حتسني تنفيـذ إ  ) أ( على مواصلة    ة التنفيذي ةير املد وحيث ،املساءلة وتوفري الضمانات  
مـع مراعـاة مقتـضى االتـساق مـع املعـايري        الداخلية وفقا ألفضل املمارسات املعترف هبـا دوليـا،          

 ءمــل) ج ( ونظــام إدارة املخــاطر يف املؤســسة؛تنفيــذ ) ب(احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام؛ و 
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 لعمليات التحقيق ومراجعـة   كافية  التغطية  الضمان  لرقابة  شعبة خدمات ال  الوظائف الشاغرة يف    
  ؛احلسابات
، ويطلب إىل صندوق الـسكان  ٢٠٠٨/١٣ و  ٢٠٠٦/١٣ إىل املقررين    يشري  - ١٥  

تكملة تقاريره السنوية املقبلة عن قضايا مراجعـة احلـسابات والرقابـة بتـوفري معلومـات مـوجزة                  
ــائج الرئيــسية مــع مقارنــات متعــدد  ) أ: (بــشأن ة الــسنوات لالجتاهــات يف أســباب مراجعــة  النت

نتائج مراجعة احلسابات اليت مل يتم البـت فيهـا بعـد، حـسب الـسنة والفئـة                  ) ب(احلسابات؛ و   
أكثـــر؛   شـــهرا أو١٨شـــرح النتـــائج الـــيت ظلـــت دون بـــت ملـــدة   ) ج(ودرجـــة األولويـــة؛ و 

  أهم مسائل وتوصيات الرقابة املتكررة ملعاجلتها؛ )د( و
 تقيــيم مــدى كفايــة املــوارد البــشرية واملاليــة ألغــراض التحقيــق         إىليتطلــع  - ١٦  

  ومراجعة احلسابات يف التقرير املقبل لشعبة خدمات الرقابة؛
 ويطلـب  الزيـادة الكـبرية يف عـدد الـشكاوى الـيت تـستدعي التحقيـق،         يالحظ  - ١٧  

 تــوافر القــدرة إىل الــصندوق اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملواءمــة املــوارد ذات الــصلة بغيــة كفالــة
الصندوق على إجياد برنـامج للكـشف عـن الغـش         وحيث  املناسبة يف حينها إلجراء التحقيقات،      

  ومنعه للتقليل إىل أدىن حد من اخلسائر املالية؛
ــائج املتــصلة بطريقــة    يرحــب  - ١٨   ــة ملعاجلــة النت  باســتمرار إيــالء الــصندوق األولوي

طن الــضعف التــشغيلية احملــددة يف تقــارير  التنفيــذ الــوطين مــن خــالل التــصدي للمخــاطر ومــوا 
مراجعة احلسابات، مع إيالء اهتمام خاص لبناء قدرات املكاتب القطريـة والـشركاء املنفـذين،               

 إىل الــصندوق كفالــة القــدر الكــايف مــن اإلشــراف واملراقبــة ملعاجلــة مــواطن الــضعف، ويطلــب
وتقــدمي خطــط وتقــارير   سددةاألرصــدة غــري املــ ســيما رصــد الــربامج واملــشاريع احملليــة، و  وال

مراجعة حسابات التنفيذ الوطين يف الوقت املناسب، وإبالغ اجمللس التنفيذي بالتقـدم احملـرز يف               
  هذا الصدد؛

ويكــرر  ،ميثــاق املراجعــة الداخليــة للحــسابات إىل سياســة الرقابــة وإىل يــشري  - ١٩  
يــة ودون قيــود علــى كــل  أن شــعبة خــدمات الرقابــة حيــق هلــا أن تطلــع اطالعــا تامــا حبرتأكيــد

ــة وتتــصل بــنفس      ســجالت الــصندوق، وأن حتــصل علــى نفــس املنــوال علــى املمتلكــات املادي
 أنـه يلـزم   ويكـرر تأكيـد   بأي من مهام الصندوق قيد االستعراض،       الشاكلة باملوظفني املرتبطني    

  على مجيع املوظفني معاونة الشعبة يف االضطالع بدورها؛
مات الرقابة مـستقلة وأن مـديرها لـه القـول الفـصل        أن شعبة خد   يكرر تأكيد   - ٢٠  

يف تقــارير مراجعــة احلــسابات الــيت تــصدرها الــشعبة وحيظــى باالســتقاللية حبيــث هــو مــسؤول  
 أن تعنـون  ويقتـرح مسؤولية مباشرة أمام اجمللس التنفيذي عن األعمـال الـيت تقـوم هبـا الـشعبة،             
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ن أنــشطة املراجعــة الداخليــة للحــسابات التقــارير املقبلــة تقريــر مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة عــ
  والرقابة؛
ــسياسات واإلجــراءات واألنظمــة    يطلــب  - ٢١   ــال لل ــصندوق أن يعــزز االمتث  إىل ال

والقواعد املالية للمؤسسة وأن يعتمـد الفـصل بـني املهـام فيمـا يتعلـق باملعـامالت املاليـة، مبـا يف                       
  ذلك املشتريات؛

قابـــة لتنفيـــذ توصـــيات مراجعـــة   الر بتحـــسني تتبـــع شـــعبة خـــدمات يرحـــب  - ٢٢  
 أن توجز التقارير املقبلة عدد توصـيات مراجعـة احلـسابات حـسب درجـة                ويطلباحلسابات،  

  ؛األولوية وحيث الصندوق على تسريع خطى تنفيذ التوصيات املتبقية
  ،فيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
، ٢٠٠٩لداخلية للحسابات يف عـام      التغطية خبدمات املراجعة ا    بزيادة   يرحب  - ٢٣  

ومتديد نطاق تركيز األعمال أبعد من االمتثال ليـشمل مراجعـة احلـسابات علـى أسـاس األداء،              
  والتحسينات اليت مت حتقيقها يف تتبع تنفيذ التوصيات؛

 بالعمل اجلاري إلنـشاء نظـام مهيكـل إلدارة املخـاطر علـى نطـاق                حييط علما   - ٢٤  
  عرفة املزيد عن النظام حينما ينشأ؛ إىل مويتطلعاملنظمة، 
 نتائج مراجعة احلسابات املتكررة يف جمـاالت املـوارد البـشرية، وإدارة             يالحظ  - ٢٥  

ــل؛    ــشراء والتموي ــربامج، وال ــشاريع وال ــضا امل ــة  ويالحــظ أي ــار إىل اإلجــراءات اخلطي  أن االفتق
 مهـا أبـرز سـببني يؤديـان        والزيادة الكبرية يف حاالت عدم االمتثال لسياسات املكتب وإجراءاته        

  إىل هذه النتائج؛
، يف هذا الصدد، أن إدارة املكتب قامـت بتنقـيح أو اعتمـاد سياسـات                يالحظ  - ٢٦  

ــد        ــاق التعاق ــا يف ذلــك سياســة اتف ــة احلــسابات، مب ــدة ملعاجلــة شــىت توصــيات مراجع مــع جدي
ئج مراجعــة  علــى أن يواصــل املكتــب جهــوده مــن أجــل معاجلــة نتــا وحيــثاملتعاقــدين األفــراد، 

  إىل حتقيق حتسن يف النتائج يف التقارير املقبلة؛ويتطلع احلسابات، 
  بـتحفظ  ةشفوع باستمرار اخنفاض النسبة املئوية آلراء املراجعني املـ        حييط علما   - ٢٧  

 ويطلـب ،  ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٨، قياسا إىل عامي     ٢٠٠٩يف مراجعات حسابات املشاريع يف عام       
  . عن األثر املايل لنتائج مراجعة احلساباتتضمني التقارير املقبلة معلومات

  
  ٢٠١٠يوليه / متوز١
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    ٢٠١٠/٢٣ 
التقدم واإلجنازات يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية : ٢٠٠٩تقرير املديرة التنفيذية عن عام     

  لصندوق األمم املتحدة للسكان
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
: ٢٠٠٩يرة التنفيذيـة عـن عـام      الوثائق اليت يتألف منها تقرير املد      ب حييط علما   - ١  

DP/FPA/2010/17 (Part I) و DP/FPA/2010/17 (Part I, Add.1)  وDP/FPA/2010/17 (Part II)؛  
 باإلجنـــازات وأوجـــه التقـــدم املبينـــة يف تقريـــر املـــديرة التنفيذيـــة عـــن يرحـــب  - ٢  

 ، إىل ٢٠٠٩/١٦إدراج خطوط أساس وأهداف اسـتجابة للمقـرر          ب وحييط علما  ،٢٠٠٩ عام
  معلومات مستوفاة عن وضع اخلطة االستراتيجية ومؤشرات نتائج اإلدارة؛جانب 

 الصندوق على مواصـلة حتـسني التركيـز علـى النتـائج يف التقـارير الـيت                  يشجع  - ٣  
 إىل أن يـرى تقـدما يف هـذا الـصدد يف التقـارير الـسنوية                 ويتطلـع  ،يقدمها إىل اجمللـس التنفيـذي     

  لك حتسني االستدالل على إسهامه يف النتائج احملققة؛، مبا يف ذ٢٠١١ابتداء من عام 
التحـــديات والـــدروس املستخلـــصة مـــن أجـــل التوجهـــات   بـــإدراج يرحـــب  - ٤  

ــة   ــر الــسنوي للمــديرة التنفيذي  إىل الــصندوق أن يــضمن تقــاريره  ويطلــب ،املــستقبلية يف التقري
تحديات واالسـتفادة مـن     للتغلب على ال  ، تدابري ملموسة    ٢٠١١السنوية املقبلة، ابتداء من عام      

  الدروس املستخلصة ومن التوصيات؛
باعتبـاره فرصـة لتعزيـز      لخطـة االسـتراتيجية      ل استعراض منتصف املدة   ب يرحب  - ٥  

التوجــه االســتراتيجي وإجــراء اســتعراض شــامل إلطــار النتــائج هبــدف إجــراء حتــسينات يف          
  تيجية للفتــــرة وحتديــــد بــــاقي التحــــسينات الــــيت ســــتجرى يف اخلطــــة االســــترا ٢٠١١ عــــام

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤
باســتمرار جهــود الــصندوق مــن أجــل تــوفري بيانــات مفــصلة حــسب  يرحــب   - ٦  

  نوع اجلنس والعمر واملوقع والدخل؛
 على الصندوق ملا أبداه من التزام وما بذلـه مـن جهـود متواصـلة لتحقيـق          يثين  - ٧  
اف اإلمنائية املتفق عليهـا     برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وغريها من األهد        أهداف  

 املــديرة التنفيذيــة إىل ويــدعودوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقــة بالــصحة،  
مواصلة تكثيف اجلهـود يف البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج الـيت تواجـه مـشاكل يف حتقيـق هـذه                        

  األهداف والغايات؛
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ــشدد  - ٨   ــشات منتظمــة    ي ــة إجــراء مناق ــى أمهي ــة    عل ــسياسة العام ــضايا ال ــشأن ق ب
اجلوهرية املتصلة بوالية الصندوق يف اجمللس التنفيـذي، اسـتنادا إىل التقـارير الـيت تعـدها املـديرة           

  التنفيذية للصندوق هلذا الغرض؛
 إىل املـــديرة التنفيذيـــة للـــصندوق أن تقـــدم إحاطـــات عـــن اجملـــاالت   يطلـــب  - ٩  

، ٢٠١١تيجية قبل انعقاد الـدورة العاديـة األوىل لعـام           املواضيعية الرئيسية الثالثة للخطة االسترا    
  ؛٢٠١١يف ضوء استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية خالل الدورة السنوية عام 

 إىل املـــديرة التنفيذيـــة أن تقـــدم، خـــالل الـــدورة الـــسنوية للمجلـــس  يطلـــب  - ١٠  
ض منتـصف املـدة      يـشمل اسـتعرا    ٢٠١٠، تقريرا سنويا موحدا عـن عـام         ٢٠١١التنفيذي عام   

  .٢٠١٣-٢٠٠٨للخطة االستراتيجية املمددة للفترة 
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥
  

    ٢٠١٠/٢٤ 
تقرير عـن املـسامهات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء وغريهـا إىل صـندوق األمـم املتحـدة                          

   والسنوات املقبلة٢٠١٠للسكان وتوقعات اإليرادات لعام 
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بالتقرير املتعلـق باملـسامهات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء وغريهـا                احييط علم   - ١  

 والــسنوات املقبلــة  ٢٠١٠إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وتوقعــات اإليــرادات لعــام       
)DP/FPA/2010/18(؛  

ــام  يرحـــب  - ٢   ــادة املـــسجلة يف عـ ــة  ٢٠٠٩ بالزيـ ــرادات العاديـ  يف مـــستوى اإليـ
 باملــسامهات املقدمــة مــن البلــدان املــستفيدة  أيــضاويرحــب ،لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان

  الربامج؛ من
 على أن املوارد العادية هي الركيـزة األساسـية لـصندوق األمـم املتحـدة                يؤكد  - ٣  

 ،للسكان وأهنا ضرورية للحفاظ على طبيعة عمله املتسمة بتعـدد األطـراف واحليـاد والـشمولية          
د ومواصـلة زيـادة عـدد البلـدان املـسامهة مـع              الصندوق على مواصلة تعبئة هـذه املـوار        ويشجع

  االستمرار أيضا يف تعبئة املوارد التكميلية من أجل صناديقه وبراجمه املواضيعية؛
ــر  - ٤   ــستوى      يق ــهوض هبــذا امل ــصندوق والن ــل ال ــى مــستوى متوي ــاظ عل ــأن احلف  ب

 االسـتراتيجية   يتطلبان من البلدان اليت ميكنها زيادة مسامهاهتا أن تفعل ذلك خـالل فتـرة اخلطـة               
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨للصندوق، 
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 مجيع البلـدان الـيت ميكنـها تقـدمي مـسامهاهتا يف وقـت مبكـر مـن الـسنة                     يشجع  - ٥  
  وجعل إعالنات تربعاهتا متعددة السنوات على أن تفعل ذلك؛

 أن الصندوق حيتاج إىل دعم سياسي قوي وإىل مزيـد مـن الـدعم املـايل                 يؤكد  - ٦  
ألساسي الـذي ميكـن التنبـؤ بـه لكـي يتـسىن تعزيـز مـساعدته للبلـدان            إضافة إىل زيادة التمويل ا    

على دمج جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية دجما كامال يف االسـتراتيجيات واألطـر          
اإلمنائيــــة الوطنيــــة وحتقيــــق األهــــداف اإلمنائيــــة املتفــــق عليهــــا دوليــــا، مبــــا فيهــــا األهــــداف  

  .لأللفية اإلمنائية
  

 ٢٠١٠نيه يو/ حزيران٢٥
  

    ٢٠١٠/٢٥ 
 أن تعرض مشروع وثيقة مشتركة للربنـامج القطـري علـى            طلب مجهورية ترتانيا املتحدة       

صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة     /اجملالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
  األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 املــــــتعلقني بعمليــــــة املوافقــــــة ٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١إىل املقــــــررين  إذ يــــــشري  

  الربامج؛ على
 أن تعرض مشروع وثيقـة مـشتركة         بطلب مجهورية ترتانيا املتحدة    حييط علما   - ١  

للربنامج القطري تتضمن سردا مشتركا إىل جانب العناصر اخلاصة بكل وكالـة، وأطـر النتـائج        
ــصلة    ــوارد ذات الـ ــن املـ ــات مـ ــدة     واالحتياجـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــة لربنـ ــالس التنفيذيـ ــى اجملـ  علـ

صــــندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان ومنظمــــة األمــــم املتحــــدة للطفولــــة وبرنــــامج /اإلمنــــائي
  العاملي؛ األغذية

 أن مشروع الوثيقة املشتركة للربنـامج القطـري سـتقدم لتناقـشها كـل          يالحظ  - ٢  
 وللموافقــة علــى العنــصر اخلــاص ٢٠١١وكالــة علــى حــدة خــالل الــدورة العاديــة األوىل لعــام 

  ؛٢٠١١بكل وكالة على حدة خالل الدورة السنوية عام 
مهوريـة ترتانيـا    النظر يف مـشروع الوثيقـة املـشتركة للربنـامج القطـري جل        يقرر  - ٣  

  املتحدة بصفة استثنائية؛
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الوثيقـة املـشتركة املنقحـة للربنـامج القطـري يف املوقـع              أن تنـشر     يقرر كـذلك    - ٤  
لكل مؤسسة يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع بعـد إجـراء املناقـشة، وأن تقـدم األمانـة                   الشبكي  

  نسخة مطبوعة من الوثيقة املنقحة، بناء على الطلب، إىل أعضاء اجملالس التنفيذية؛
، ٢٠٠٦/٣٦ و   ٢٠٠١/١١، أنه متاشـيا مـع مقـرري اجمللـس التنفيـذي             يؤكد  - ٥  

ثيقــة املــشتركة للربنــامج القطــري، علــى أســاس عــدم ســتتم املوافقــة علــى عنــصر الوكالــة يف الو
مــا مل يبلــغ مخــسة أعــضاء علــى األقــل األمانــة خطيــا قبــل  االعتــراض، دون عــرض أو مناقــشة، 

  .انعقاد االجتماع برغبتهم يف عرض الوثيقة املشتركة للربنامج القطري على اجمللس التنفيذي
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣
  

    ٢٠١٠/٢٦ 
  التقييم عن سنتني كل املقدم التقرير    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
) DP/FPA/2010/19 (التقيــيم عــن ســنتني كــل املقــدم التقرير بــحيــيط علمــا   - ١  

  وباستجابة اإلدارة ذات الصلة؛
 بــإجراءات صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لتعزيــز مــوارده البــشرية  يرحــب  - ٢  

لتـزام باالسـتثمار يف خـربة املـوظفني يف          على نطاق املنظمة من أجل تنفيـذ سياسـة التقيـيم، واال           
ــهجياهتا،        ــصميم التقييمــات، ومن ــائج، وت ــى النت ــا يف ذلــك اإلدارة القائمــة عل ــيم، مب جمــال التقي

  وتنفيذها، وإجرائها؛
 علـى أن جتـسيد الـدروس املستخلـصة يف سياسـات وبـرامج وعمليـات                 يشدد  - ٣  

ــة تنفيــذ النظــام مــن أجــل   ويؤكــدمقبلــة أمــر أساســي،   ضــمان اســتجابة ومتابعــة عــامتني   أمهي
  لتوصيات التقييم الالمركزي ونشر الدروس املستخلصة؛

 بأن وجود منهجيات قائمة على األدلة شرط ضروري من أجـل قابليـة              يسلم  - ٤  
 بـالتزام الـصندوق بوضـع مبـادئ توجيهيـة           يرحـب الربامج واملشاريع للتقييم، ويف هذا الصدد،       

  ؛٢٠٠٩/١٨، كما طلب املقرر ٢٠١٠لة يف عام بشأن الربجمة القائمة على األد
 ضــرورة تعزيــز ملكيــة وقيــادة البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج يف إطــار   يؤكــد  - ٥  

 إىل الــصندوق أن يتعــاون، يف امتثــال لقــرار اجلمعيــة يطلــبأنــشطة التقيــيم، ويف هــذا الــصدد، 
اء قــدرات ، مــع مؤســسات أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة علــى تعظــيم بنــ        ٦٢/٢٠٨العامــة 
  املنفذين؛ الشركاء
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 أن تتـــضمن خطـــة ويطلــب ، ٢٠٠٩/١٨ و ٢٠٠٨/١٢ إىل املقـــررين يــشري   - ٦  
 طلبه أن ترتبط خطـة التقيـيم        ويكرر تأكيد مركزية ومركزية،    التقييم لفترة السنتني تقييمات ال    

ولـة  باخلطة االستراتيجية احلالية للصندوق لتمكني شعبة خدمات الرقابة من توفري ضمانات معق           
  بشأن نتائج التقييمات، مبا يف ذلك الدروس املستفادة واآلثار املترتبة يف الربامج؛

ــة إلجــراء    يرحــب  - ٧   ــصندوق األولوي ــإيالء ال ــربامج    ب ــة دورات ال تقييمــات هناي
ــة، ويف هــذا        ــربامج القطري ــسنة قبــل األخــرية مــن ال ــة خــالل ال ــسنتني احلالي ــرة ال ــة يف فت القطري

تقييمات هناية دورات الربامج القطرية وخطط تقييم الربامج القطريـة     إىل عرض   يتطلع  الصدد،  
ــسنوية للمجلــس التنفيــذي       ــدورة ال ــارا مــن ال ــة اعتب ــربامج القطري ــائق ال ــة إىل جانــب وث املميزن

  ؛٢٠١١ لعام
 بالتدابري الـيت اختـذها الـصندوق لتعزيـز الرقابـة ودعـم التقيـيم الالمركـزي                  يقر  - ٩  

 يف هذا الـصدد علـى أمهيـة        ويشدد امتثاله وجودته، واالستفادة منه،      بغية زيادة تغطيته، ومدى   
  مواصلة اإلدارة العليا االلتزام بتكثيف هذه اجلهود؛

 أن شعبة خدمات الرقابة حيق هلـا، وفقـا لـسياسة الرقابـة وميثـاق                يكرر تأكيد   - ١٠  
ب عـن قلقـه إزاء      املراجعة الداخلية للحسابات، أن تطلع على مجيع الوثائق يف الصندوق، ويعر          

 ويطلـب اخنفاض معدالت تقدمي الوثائق لغـرض إجـراء التقييمـات إىل شـعبة خـدمات الرقابـة،                  
إىل الــصندوق أن ميتثــل للــسياسات واإلجــراءات ويقــدم مجيــع التقييمــات واســتجابات اإلدارة  

  ذات الصلة، على سبيل األولوية، من خالل استحداث قاعدة بيانات تتيح رصد االمتثال؛
 يف التقريـر، مبـا يف ذلـك         ٢٠٠٩ بنتائج تقييم جودة تقييمات عـام        حييط علما   - ١١  

 بـالتزام   ويرحـب تدين نسبة التقييمات اليت تفي باملعايري اخلاصة بتقييم جدوى الربامج وأثرهـا،             
الــصندوق مبعاجلــة مــواطن الــضعف يف جــودة التقييمــات مــن أجــل حتــسني الربجمــة القائمــة          

  األدلة؛ على
ــة      يكــرر  - ١٢   ــيم يف مجل ــة بــشأن التقي ــرات الــسنتني املقبل ــه أن تعــاجل تقــارير فت طلب

تعاجله نتائج وتوصـيات التقييمـات، وحتليـل العوامـل املـؤثرة يف اجلـودة، ومتابعـة التقييمـات                    ما
  اليت جيريها الصندوق؛

 باعتزام الصندوق حتسني معدل االمتثـال يف تقـارير التقيـيم الـيت تنـشر                يرحب  - ١٣  
ــه ــرار  علـــى موقعـ ــا طلـــب القـ ــشبكي، كمـ ــى  ويطلـــب، ٢٠٠٩/١٨ الـ  تيـــسري االطـــالع علـ

  التقارير؛ هذه
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 أن مـدير شــعبة خـدمات الرقابــة حيظـى باالســتقاللية حبيـث هــو     يكـرر تأكيــد   - ١٤  
  مسؤول مسؤولية مباشرة أمام اجمللس التنفيذي عن مجيع األعمال اليت تقوم هبا الشعبة؛

عــداد اســتعراض منتــصف املــدة للخطــة  جــدوى نتــائج التقييمــات إل يالحــظ   - ١٥  
  ؛٢٠١١االستراتيجية يف عام 

 مببادرة إدارة الـصندوق إىل إعـداد مـصفوفة لرصـد اسـتجابة املؤسـسة                يرحب  - ١٦  
 أن ينظــر يف االســتجابة يف ســياق اســتعراض ويطلــبللتقريــر املقــدم كــل ســنتني عــن التقيــيم،  

  منتصف املدة للخطة االستراتيجية؛
ــشةيقــرر  - ١٧   ــداء     مناق ــذي، ابت ــصندوق يف اجمللــس التنفي  التقييمــات املواضــيعية لل

  ؛٢٠١٠بتقييم االستجابة اإلنسانية للصندوق خالل الدورة العادية الثانية لعام 
ــع   - ١٨   ــسنوية     يتطل ــدورة ال ــصندوق خــالل ال ــة لل ــسياسة التقييمي إىل اســتعراض ال

رد البــشرية واملاليــة املكرســة ، مبــا يف ذلــك تقيــيم لكفايــة املــوا٢٠١٢للمجلــس التنفيــذي عــام 
  .للتقييم

  
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥

  
    ٢٠١٠/٢٧  
  ٢٠١٠   عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 : مبا يلي٢٠١٠يف دورته السنوية لعام قام أنه  إىليشري   

  
 ١البند 

 املسائل التنظيمية

 DP/2010/L.2(وخطـــة عملـــها  ٢٠١٠ول أعمـــال الـــدورة الـــسنوية لعـــام  أقــــر جـــد  
 ؛)DP/2010/L.2/Corr.1 و

 ؛)DP/2010/15 (٢٠١٠ العادية األوىل لعام ةدوراص بال التقرير اخلافق علىو  

 :٢٠١٠ يف عاموافق على اجلدول الزمين التايل للدورات املقبلة للمجلس التنفيذي   

 ؛٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣أغسطس إىل / آب٣٠من  :٢٠١٠ الدورة العادية الثانية لعام

  . للمجلس التنفيذي٢٠١٠ خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام اعتمد  
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  لق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائيعاجلزء املت    
  

  ٢البند 
  التقرير السنوي ملدير الربنامج اإلمنائي

 : اخلطـة االسـتراتيجية    عندير الربنامج   مل السنوي بشأن التقرير    ٢٠١٠/١٣اختذ املقرر     
  ؛٢٠٠٩األداء والنتائج لعام 

عـام   أحاط علمـا بتقريـر الربنـامج اإلمنـائي عـن توصـيات وحـدة التفتـيش املـشتركة يف               
٢٠٠٩ (DP/2010/17/Add.1) واملرفق اإلحصائي) DP/2010/17/Add.2.(  

  
  ٣البند 

  ئيااللتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنا
 بــشأن حالــة االلتزامــات بتمويــل املــوارد العاديــة للربنــامج       ٢٠١٠/١٤اختــذ املقــرر    
  . فصاعدا٢٠١٠والصناديق والربامج املرتبطة به لعام اإلمنائي 

  
  ٤البند 
  التقييم

ــرر     ــذ املقـ ــم      ٢٠١٠/١٥اختـ ــامج األمـ ــيم يف برنـ ــن التقيـ ــسنوي عـ ــر الـ ــشأن التقريـ  بـ
  اإلمنائي؛ املتحدة

 بـشأن االسـتعراض املـستقل لـسياسة التقيـيم يف برنـامج األمـم                ٢٠١٠/١٦اختذ املقرر     
   واستجابة اإلدارة له؛املتحدة اإلمنائي

للفتـرة   الربنـامج اإلقليمـي اخلـاص بأوروبـا ورابطـة الـدول املـستقلة             أحاط علما بتقيـيم       
٢٠١٠-٢٠٠٦) DP/2010/22 ( ورد اإلدارة عليه)DP/2010/23.(  

  
  ٥البند 

  يةتقرير التنمية البشر
ــا مبــــستجدات     ــاط علمــ ــشاورات أحــ ــودة بــــشأن املــ ــشرية املعقــ ــة البــ ــر التنميــ  تقريــ

)DP/2010/24.(  
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  ٦البند 
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

أللبانيا وأوكرانيا وبـنغالديش   لربامج القطرية   ل سنة واحدة بأول متديد ملدة    أحاط علما     
ــا والــرأس األخــضر وسيــشيل وغا   ــا وفييــت نــام وقريغيزســتان   وتــشاد وجنــوب أفريقي ــا وغيان ن

  ؛ )١، اجلدول DP/2010/25(وموريتانيا 
ــا املتحــدة           ــة ترتاني ــامج القطــري جلمهوري ــدة ســتة أشــهر للربن ــد مل ــا بتمدي أحــاط علم

)DP/2010/25 ؛)١، اجلدول  
، DP/2010/25(زمبــابوي  للربنــامج القطــري لســنة واحــدةوافــق علــى متديــد ثــان ملــدة   
  ؛)٢اجلدول 
ــدة أول لـــى عوافـــق    ــد ملـ ــنتني متديـ ــةسـ ــربامج القطريـ ــللـ ــال  لـ ــا ونيبـ سرياليون وناميبيـ

)DP/2010/25 ؛)٢، اجلدول  
  : والتعليقات عليهاواإلقليمية  مشاريع وثائق الربامج القطرية  منأحاط علما مبا يلي  
  أفريقيا

  ؛)DP/DCP/SWZ/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسوازيلند 
  

  الدول العربية
  ؛)DP/DCP/IRQ/1(يقة الربنامج القطري للعراق مشروع وث

  ؛)DP/DCP/LBY/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للجماهريية العربية الليبية 
  

  آسيا واحمليط اهلادئ 
  ؛ )DP/DCP/KHM/2 (كمبوديامشروع وثيقة الربنامج القطري ل
  ؛)DP/DCP/CHN/2( للصني مشروع وثيقة الربنامج القطري

  
  لدول املستقلة  اورابطةأوروبا 

   ؛)DP/RPD/REC/2( الدول املستقلة ورابطةوروبا قليمي ألمشروع وثيقة الربنامج اإل
  ؛)DP/DCP/AZE/2/Rev.1 (ذربيجانمشروع وثيقة الربنامج القطري أل
  ؛)Corr.1 و DP/DCP/BLR/2 (بيالروسمشروع وثيقة الربنامج القطري ل
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  ؛)DP/DCP/GEO/2/Rev.1 (ورجيامشروع وثيقة الربنامج القطري جل
  ؛)DP/DCP/SRB/1/Add.1 و DP/DCP/SRB/1 (صربيامشروع وثيقة الربنامج القطري ل

  .)DP/DCP/TUR/2 (يامشروع وثيقة الربنامج القطري لترك
  

   ٧البند 
ــم املتحــدة         ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــات بربن ــب األخالقي ــارير مكات تق

  ات املشاريعمكتب األمم املتحدة خلدمللسكان و
ــرر اختــذ   ــشأن ٢٠١٠/١٧ املق ــم املتحــدة      ب ــامج األم ــات بربن ــب األخالقي ــر مكت تقري
 .٢٠٠٩لعام اإلمنائي 

  
  ٨البند 

  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
التقريــر املتعلــق بالنتــائج الــيت حققهــا صــندوق األمــم    بــشأن ٢٠١٠/١٨اختــذ املقــرر   

  .٢٠٠٩م املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عا
  

  ٩البند 
  متطوعو األمم املتحدة

  . املتعلق مبتطوعي األمم املتحدةتقرير مدير الربنامج بشأن ٢٠١٠/١٩اختذ املقرر   
  

  ١٠البند 
  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

ــشأن ال٢٠١٠/٢٠اختــذ املقــرر     ــر  ب ــم    تقري ــصندوق األم ــة ل ــسنوي للمــديرة التنفيذي ال
  .املتحدة اإلمنائي للمرأة

  
  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

  
  ١١البند 

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  . بشأن التقرير السنوي للمدير التنفيذي للمكتب٢٠١٠/٢١اختذ املقرر   
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  اجلزء املشترك    
  

  ١٢البند 
  مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان

قارير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم              بشأن ت  ٢٠١٠/٢٢اختذ املقرر     
املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن مراجعــة احلــسابات والرقابــة 

  .الداخليتني
  

  ١٣البند 
  الزيارات امليدانية

  :أحاط علما بالتقريرين التاليني  
  ؛ )DP-FPA/2010/CRP.1(رواندا تقرير عن الزيارة امليدانية املشتركة إىل   )أ(  
ربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم   عــن الزيــارة امليدانيــة لتقريــر )ب(  

  ).DP/2010/CRP.2-DP/FPA/2010/CRP.1 (إىل اجلمهورية العربية السوريةاملتحدة للسكان 
  

   ١٦  و٦ان البند
  االربامج القطرية واملسائل املتصلة هب

ــشأن ط٢٠١٠/٢٥اختــذ املقــرر     ــا املتحــدة   ب ــة ترتاني  أن تعــرض مــشروع  لــب مجهوري
ــدة      ــامج األمــــم املتحــ ــة لربنــ ــالس التنفيذيــ ــامج القطــــري علــــى اجملــ ــة املــــشتركة للربنــ الوثيقــ

صــــندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان ومنظمــــة األمــــم املتحــــدة للطفولــــة وبرنــــامج /اإلمنــــائي
  .العاملي األغذية

  
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  
 ١٤بند ال

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية

التقـــدم : ٢٠٠٩تقريـــر املـــديرة التنفيذيـــة عـــن عـــام  بـــشأن ٢٠١٠/٢٣ قـــرراختـــذ امل  
  .واإلجنازات يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان
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  ١٥البند 
 تمويل صندوق األمم املتحدة للسكانبلتزامات اال

التقرير املتعلق باملـسامهات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء           أن   بش ٢٠١٠/٢٤قرر  اختذ امل   
ــام       ــرادات لع ــسكان وتوقعــات اإلي ــم املتحــدة لل ــا إىل صــندوق األم ــسنوات ٢٠١٠وغريه  وال

  .املقبلة
  

 ١٦البند 
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

ش وتـشاد   أحاط علما بالتمديدات ملدة سنة واحدة لـربامج ألبانيـا وأوكرانيـا وبـنغالدي               
  وجنوب أفريقيا والرأس األخضر وغانا وفييت نام وموريتانيا وميامنار؛

  أحاط علما بالتمديد ملدة ستة أشهر لربنامج مجهورية ترتانيا املتحدة؛  
  ات ملدة سنتني لربامج باكستان وسرياليون وناميبيا ونيبال؛دوافق على التمدي  
  ؛) اإلسالمية-مجهورية (إيران وافق على متديد ثان ملدة سنة واحدة لربنامج   
 :عليهاحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية وبالتعليقات أ  

  
 أفريقيا

  ؛)DP/FPA/DCP/SWZ/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسوازيلند 
  

  الدول العربية
  ؛)DP/FPA/DCP/IRQ/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري للعراق 

  ؛)DP/FPA/DCP/OPT/4(لألرض الفلسطينية احملتلة مشروع الربنامج القطري 
  

  آسيا واحمليط اهلادئ 
  ؛)DP/FPA/DCP/KHM/4 (كمبوديامشروع وثيقة الربنامج القطري ل
  ؛)DP/FPA/DCP/CHN/7 (لصنيمشروع وثيقة الربنامج القطري ل
  ؛)DP/FPA/DCP/PRK/5 (جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةمشروع وثيقة الربنامج القطري 
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  شرق أوروبا ووسط آسيا
   ؛)DP/FPA/DCP/AZE/3 (ذربيجانمشروع وثيقة الربنامج القطري أل
  ؛)(DP/FPA/DCP/BLR/1 بيالروسوثيقة مشروع الربنامج القطري ل
  ؛)(DP/FPA/DCP/GEO/2 ورجياوثيقة مشروع الربنامج القطري جل
  .)(DP/FPA/DCP/TUR/5 تركياوثيقة مشروع الربنامج القطري ل

  
 ١٧البند 
 التقييم

  .التقييم عن سنتني كل املقدم التقرير بشأن ٢٠١٠/٢٦قرر اختذ امل  
  

   ١٨البند 
  مسائل أخرى 

  : لقاءات على النحو التايلعقد جلسات إحاطة و  
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
  ؛ التقييم الدويل لألهداف اإلمنائية لأللفيةإحاطة بشأن 

  .صور االعتناء باألرض: عرض الصورمحفل استقبال وافتتاح 
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان 
أمهيـة الـصحة    :  القـضاء علـى الفقـر      -حلقة النقـاش اخلاصـة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان              

  اجلنسية واإلجنابية؛
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  .سانية واالستجابة حلالة الطوارئنشاط مواز مشترك يتعلق باالستجابة اإلن

  
  األمــم املتحــدةمكتــب/صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان /برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

  دمات املشاريع خل
ــسكان         ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــشأن دور برن ــة نقــاش ب حلق

  .وحتقيق فعالية التنميةيف تنمية القدرات  دمات املشاريع األمم املتحدة خلمكتبو
  

  ٢٠١٠يوليه / متوز١
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    ٢٠١٠/٢٨   
ثريا أمحد عبيد، املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للـسكان          لاإلعراب عن التقدير        

  ٢٠١٠إىل  ٢٠٠١يف الفترة من 
  

 إن اجمللس التنفيذي،  

ثريــا أمحــد عبيــد مــن منــصبها كمــديرة تنفيذيــة   تقاعــد  بإذ حيــيط علمــا مــع األســف   
 ،٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١لصندوق األمم املتحدة للسكان اعتبارا من 

يف وضـع برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة يف صــلب        نجاحهـا  ب وإذ يقـر   
 مـن أجـل كفالـة       الربامج اإلمنائية واحلوارات املتعلقة بالسياسات علـى الـصعد الوطنيـة والعامليـة            

ل والدة آمنـة وكـل شـاب خاليـا مـن فـريوس نقـص املناعـة         أن يكون كل محل مرغوبا فيه وكـ       
ُيعامــل اجلميــع مــن فتيــات ونــساء وشــباب بــاحترام وعلــى حنــو حيفــظ    البــشرية واإليــدز، وأن 

 ،لفقر على بيانات سليمة، وأن تستند سياسات القضاء على اكرامتهم

ز ثريــا عبيــد مــن أجــل تعزيــالــسيدة  بالــدور احملــوري الــذي اضــطلعت بــه وإذ يعتــرف  
الوثيق بني تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة وحتقيـق األهـداف               ترابط  الفهم لل 

 وزيـادة االسـتثمارات      للمـرأة  اإلمنائية لأللفية، وال سيما أمهية احتـرام حقـوق اإلنـسان الواجبـة            
 ،القضاء على الفقر املدقع واجلوعيف ميداين التعليم والصحة من أجل 

ثريا عبيد من التزام عميق وثابت بدعم املساواة بـني  السيدة مبا تتسم به     وإذ يقر أيضا    
اجلنسني ومتكني املرأة والدعوة إليهمـا، وبـإعالء صـوت عـدد ال ُيحـصى مـن النـساء والرجـال                     

 ، تعزيز صحتهم اإلجنابية ورفاههميفحبيث يشاركون والشباب يف مجيع أحناء املعمورة 

ثريــا الــسيدة القيــادة االســتراتيجية الــيت أظهرهتــا  مهــارات وإذ يالحــظ مــع اإلعجــاب  
عملها مع الشركاء يف مجيع أحناء العامل من أجـل تـسخري الثقافـة خلدمـة برنـامج عمـل            يف  عبيد  

مــن الــداخل لــضمان  التغــيري أن ينبــعملبــادئ العامليــة، وتعزيــزا لالعتــراف بأمهيــة االتنميــة ودعــم 
 ،استدامة التنمية

هلمـا،  القـوي  بأمهية امللكية والقيـادة الـوطنيتني ودعمهـا    لشديد متسكها ا إىل   وإذ يشري   
وطنيــة يف جمــال  الةظمــنالســتعانة باألاوتأييــدها لتعزيــز القــدرات احملليــة علــى التنفيــذ الــوطين و  

 ،التعاون اإلمنائي

 ،بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب إىل التزامها العميق وإذ يشري أيضا  
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يد ملا بذلتـه مـن مـساعي حثيثـة حلـشد املـوارد أسـفرت عـن            ثريا عب السيدة   ب وإذ يشيد   
 وعـن تلقـي املنظمـة تربعـاتٍ    األمـم املتحـدة للـسكان    زيادة ملحوظة يف قاعدة مـوارد صـندوق      

 ،يد منظومة األمم املتحدة بأسرهاعلى صعمل يسبق له مثيل من عدد من الدول األعضاء 

ثريـا عبيـد يف إطـار       الـسيدة   ه   بالـدور القيـادي الـديناميكي الـذي اضـطلعت بـ            وإذ يقر   
 علـى صـعيد     “داءاأل وحـدة ”هود إصـالح األمـم املتحـدة ومبـادرة          جل املؤسسي   الترسيخعملية  

 ، بالغ األمهية هو ممارسات العملاملنظومة، مبا يف ذلك يف جمال

ملــها كمــديرة أثنــاء ع  قامــت،ثريــا عبيــدالــسيدة  أن وإذ يــدرك مــع عميــق التقــدير   
 إنـساين علـى التنميـة بـسبل عـدة منـها             طـابع  ، بإضـفاء  م املتحدة للـسكان   تنفيذية لصندوق األم  

ممارستها مهام منصبها الرفيع بتواضع وتعاطف وروح مهنية، فجسدت بذلك أمسى قيم األمـم              
  ، التنمية يف مجيع أحناء العاملاملتحدة وكسبت إعجاب موظفيها وشركائها يف

  :رميا خاصا من خاللعبيد ويكرمها تكأمحد أن يودع ثريا  يقرر  - ١  
ــراف  )أ(   ــصرية يف جمــا     االعت ــان وب ــزام وتف ــه مــن الت ــسمت ب ــا ات ــز دور يل مب  تعزي

وتوســيع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان علــى الــصعد العامليــة واإلقليميــة والقطريــة وتعميــق   
الـــشراكات اإلمنائيـــة مـــع احلكومـــات واجملتمـــع املـــدين، مبـــا يف ذلـــك الربملـــانيون واملنظمـــات   

ــري ــن       احل غـ ــك مـ ــري ذلـ ــسات وغـ ــة واملؤسـ ــاط األكادمييـ ــة واألوسـ ــات الدينيـ ــة واملنظمـ كوميـ
  اخلاصة؛ الكيانات
 بتوجيههــا لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان وإدارهتــا لــه بفعاليــة يف  اإلشــادة  )ب(  

تعزيـــز اإلصـــالح يف األمـــم  ، وبريادهتـــا الديناميكيـــة يف جمـــال ٢٠١٠إىل  ٢٠٠١الفتـــرة مـــن 
  املتحدة؛
ــناإلعــراب   )ج(   ــضي قــدما      امتنانــه ع ــساعي الراميــة إىل امل ــا املتميــزة للم  لقيادهت

بأهداف املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة وسـائر األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـاً، مبـا يف                      
  هداف الواردة يف إعالن األلفية؛ذلك األ
صحة والنجـــاح يف عبيـــد بـــدوام الـــأمحـــد عـــن أطيـــب متنياتـــه لثريـــا   يعـــرب  - ٢  

  .املقبلة عيهامسا
  

  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢
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    ٢٠١٠/٢٩   
 ٢٠٠٩ لعام االستعراض السنوي للحالة املالية    

  
 إن اجمللس التنفيذي،   

 ؛DP/2010/35/Add.1 و DP/2010/35بالوثيقتني  يط علماحي  - ١  

ــضا    - ٢   ــامج األمــم    يالحــظ أي ــتمكني برن ــة الالزمــة ل االخنفــاض يف املــوارد العادي
 واحليـادي والعـاملي، وتـوفري       التعـددي ائي من الوفاء بواليته، واحلفـاظ علـى طابعـه           املتحدة اإلمن 

قاعـدة متويـل منتظمـة تتـسم بالكفايـة واألمــان لـدعم الـُنهج اإلداريـة االسـتراتيجية واملرنـة الــيت           
  التنمية املستدامة؛ونتائجالفعالية الطويلة األجل حتقيق تركز على 

التمويــل، فــسداد التربعــات يف املواعيــد  بالتنبــؤ ى القــدرة علــإىل أمهيــة  يــشري  - ٣  
 إىل السيولة يف املوارد العادية؛املقررة هلا يعترب أمرا أساسيا لتاليف االفتقار 

قـدم الـدعم إىل برنـامج األمـم املتحـدة           أن ت  الـدول األعـضاء كافـة علـى          حيث  - ٤  
ساهم يف أن تــســتراتيجية، واملــوارد احملــددة يف اخلطــة االاألهــداف مــن اإلمنــائي حــىت تتــوافر لــه 

ــسنة     ــامج ل ــة للربن ــوارد العادي ــا  ٢٠١٠أقــرب وقــت ممكــن يف امل  مــن خــالل تقــدمي  بعــدهاوم
 تعهدات متعددة السنوات مىت أمكن ذلك؛

ــق       حيــث  - ٥   ــة حتقي ــه وكفال ــائي علــى ترتيــب أولويات ــامج األمــم املتحــدة اإلمن برن
ــادة الكفــاءة،    ــاملكاســب والوفــورات الناجتــة عــن زي ــامج أن تــستمر يف  بويطل  إىل إدارة الربن

تعديل خطط اإلنفاق يف ضوء اإليرادات املتوقعة وأن ختـصص الوفـورات للـربامج وأن تواصـل                 
 عن هذه الوفـورات وعـن الـسفر          التنفيذي، بانتظام وحسب االقتضاء، مبعلومات     موافاة اجمللس 
 ؛من التكاليفوغري ذلك 

ــاريُرتتــضمن  أن يطلــب  - ٦   ــة عــن التق ــة    املقبل ــة املالي ــسنوي للحال  االســتعراض ال
آلثــار املترتبــة علــى تقلبــات ســعر الــصرف يف املــوارد العاديــة لربنــامج األمــم املتحــدة     عرضــاً ل

 هــذه التقــارير نبــذة عــن اخلطــوات املتخــذة مــن أجــل تقلــيص آثــار تلــك     تقــدماإلمنــائي، وأن 
  .التقلبات على النتائج املالية

  
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢
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    ٢٠١٠/٣٠  
  الربنامجة مذكرة من مدير-  تقدمي املساعدة إىل ميامنار    

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

ــالتقرير املقــدم مــن بعثــة التقيــيم   ) DP/2010/36(وثيقــة لذه اهبــ حيــيط علمــا  - ١   وب
املستقلة املوفدة إىل ميامنار، وخاصة ما ورد فيـه عـن التحـديات االسـتراتيجية ومـا تـضمنه مـن                     

 توصيات؛

 الربنامج علمـا باالسـتنتاجات الـيت خلـصت إليهـا بعثـة              ةيط مدير حتأن  يطلب    - ٢  
 نفذها على النحو املناسب يف إطار مبادرة التنمية البشرية؛تالتقييم املستقلة وأن 

ــرب وقــت ممكــن       يوصــي  - ٣   ــائي، يف أق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــادر برن ــأن يب  ب
ــة القائمــة، بتــصمي  كامــلباالســتعانة بو ــارا مــن عــام   إمكانــات الوالي ــة اعتب م األنــشطة الربناجمي

  .، مع مراعاة توصيات بعثة التقييم املستقلةوما بعده ٢٠١٢
  

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢
  

    ٢٠١٠/٣١  
التقرير اإلحصائي السنوي عن أنشطة الشراء اليت اضطلعت هبا كيانات منظومـة األمـم                  

  ٢٠٠٩املتحدة يف عام 
  

 إن اجمللس التنفيذي،  

أنـشطة الـشراء    املتعلـق ب   بـالتقرير اإلحـصائي الـسنوي        ا مع التقـدير   حييط علم   - ١  
 ؛)DP/2010/38/Corr.1 و DP/2010/38(اليت اضطلعت هبا كيانات منظومة األمم املتحدة 

ــيرحـــب  - ٢   ــر مـــن  مبـ ــوحتليـــل لعـــرض ا ورد يف التقريـ ــات، ومبـ لملحـــق ا للبيانـ
 ؛ من أمهيةاملواضيعي

تحـــدة املتزايـــد إىل الـــشراء مـــن مـــوردين باجتـــاه منظمـــات األمـــم امل يرحـــب  - ٣ 
  .االتفاق العاملييدعمون 

  
  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢
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    ٢٠١٠/٣٢ 
التقرير املشترك لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة     

ــة متكاملــة     ــة عــن خارطــة الطريــق إىل ميزاني تــصنيف التكــاليف  : األمــم املتحــدة للطفول
 ة القائمة على النتائجوامليزن

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 ؛DP/FPA/2010/1-E/ICEF/2010/AB/L.10بالتحليل الوارد يف الوثيقة  حييط علما  - ١  

علـى   األنـشطة وتـصنيفاهتا ومـا يـرتبط هبـا مـن تكـاليف             اليف  تعاريف تكـ   يقر  - ٢  
، حبيـث   )DP/FPA/2010/1-E/ICEF/2010/AB/L.10(حنو ما اقُتـرح يف الوثيقـة املـذكورة أعـاله            

 :مع إدخال التعديالت التالية ٢٠١٣-٢٠١٢يبدأ تطبيقها اعتبارا من فترة السنتني 

  ئية؛الفعالية اإلمنا) ب(الربامج؛ ) أ: (األنشطة اإلمنائية  )أ(  
 تنسيق األمم املتحدة للتنمية؛  )ب(  

 ؛التكاليف غري املتكررة) ب(التكاليف املتكررة؛ ) أ: (التنظيم  )ج(  

اخلـــدمات املقدمـــة إىل ) ب(االســـتثمارات اإلنتاجيـــة؛ ) أ( :الغـــرض اخلـــاص  )د(  
 نظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة؛م

، ٢٠١١ موافاتـــه كتابـــة، قبـــل انعقـــاد الـــدورة العاديـــة األوىل لعـــام   يطلـــب  - ٣  
ــات إضــافية   ــدم مبعلوم ــن أوجــه الت   ُتق ــة ع ــري رمسي ــذكرة غ ــسيم التكــاليف إىل   يف م ــاين يف تق ب

 مصنفة؛ فئات

 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان أن            يطلب  - ٤  
ــرة  مــاوثائقها يقــدم ــة الفت اليف هــذه  باســتخدام تعــاريف التكــ ٢٠١٣-٢٠١٢ املتعلقــة مبيزاني

 وتصنيفاهتا؛

 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان أن            يطلب  - ٥  
ــا مــع منظمــة  ــة     يقوم ــاهتم املالي ــدة يف بيان ــصنيفات اجلدي ــة باســتخدام الت  األمــم املتحــدة للطفول

فصاعدا، حـىت تتـسىن املقارنـة بـني          ٢٠١٣ عام   اعتبارا من واستعراضاهتم املالية السنوية املقدمة     
 النفقات الفعلية وامليزانيات؛

ان أن   إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسك          يطلب  - ٦  
من أجـل التوصـل إىل تقـدمي ميزانيـة واحـدة            ،  مع منظمة األمم املتحدة للطفولة    العمل،  يواصال  
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ــام    ــارا مـــن عـ ــة اعتبـ ــة لكـــل منظمـ ــا ٢٠١٤متكاملـ ــع نتـ ــة امليزانيـــات مـ ئج اخلطـــط ، ومواءمـ
  االستراتيجية لكل منها؛

ن أن   إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكا          يطلب  - ٧  
 منوذجـا يوضـح الـشكل    تعتـرب يقوما مع منظمة األمم املتحدة للطفولة بإعداد وثيقـة غـري رمسيـة      

ــرة    ــة الفت ــه ميزاني ــذي ســتكون علي ــا جــاء يف املقــررين    ٢٠١٣-٢٠١٢ال ــا مل  ٢٠٠٩/٢٢وفق
وضــع روابــط تتــسم بالــشمول والــشفافية تــصله   ، وهــو الــشكل الــذي ســيكفل٢٠٠٩/٢٦ و

 وذلـك ملناقـشه     ،ائج اإلدارة اخلاصة باخلطط االستراتيجية لكل منظمة      باألطر املؤسسية وأطر نت   
 علـــى ضـــرورة إجـــراء ويـــشدد؛ ٢٠١١النمـــوذج املـــذكور يف الـــدورة العاديـــة األوىل لعـــام  

مشاورات منتظمة مع اجمللس التنفيذي عن مسائل منها تصنيف التكاليف وامليزنة القائمة علـى              
  .٢٠١١ ألوىل لعامالنتائج قبل انعقاد الدورة العادية ا

  
  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢

  
    ٢٠١٠/٣٣  
 تقييم االستجابة اإلنسانية لصندوق األمم املتحدة للسكان    

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

 الـذي يـضطلع بـه صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف         احليـوي  بالـدور    ميسل  - ١  
، وال سـيما    واإلنعـاش  يـة قالراحل االنت شؤون امل ميدان التأهب للطوارئ واالستجابة اإلنسانية و     

ــات     ــة لألمه ــصحية الطارئ ــة ال ــدمي الرعاي ــة    يف جمــاالت تق ــسية واإلجنابي ــصحية اجلن ــة ال  والرعاي
 العنف اجلنساين ومجع البيانات وحتليلها؛يتصل ب وما

 إىل صندوق األمـم املتحـدة للـسكان أن يـنقح اسـتراتيجيته لالسـتجابة                يطلب  - ٢  
ي يناقشها اجمللس التنفيـذي يف الـدورة العاديـة األوىل لعـام        لك ٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلنسانية للفترة   

من خالل عرض شفوي بغية توجيه اجلهود الرامية إىل ترشـيد األنـشطة الـيت يقـوم هبـا                    ٢٠١١
مع مراعاة االستنتاجات املستخلصة مـن التقيـيم املواضـيعي لالسـتجابة             الصندوق يف هذا اجملال   

ــصندوق، والنظــر يف االســتر   ــسانية لل ــسانية يف ســياق خطــة   اإلن اتيجية املنقحــة لالســتجابة اإلن
 الصندوق االستراتيجية املتوسطة األجل؛

 إىل الصندوق أن يدرج يف استراتيجيته املنقحـة إطـارا لنتـائج األنـشطة                يطلب  - ٣  
سائل تـرتبط مبـ   اإلنسانية له مؤشرات حمددة بوضـوح، مـع نقـاط مرجعيـة وأهـداف ذات صـلة                  
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ــها املــساواة بــني اجلنــ   ــستندسني، حبيــث من ــائج املتــضمن يف خطــة   إ هــذا اإلطــار  ي ىل إطــار النت
 الصندوق االستراتيجية؛

 تغـيريات أو إيـضاحات يف اهليكـل       أن تكون أيُ  كفالة   على    الصندوقَ يشجع  - ٤  
الـيت  االسـتجابة اإلنـسانية    أنـشطة   التنظيمي احلايل ويف األدوار واملـسؤوليات املندرجـة يف إطـار            

 اإلنسانية على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية؛لألزمات ستجابة لال  مواتيةًيضطلع هبا

 علــى أمهيــة حتــسني األنظمــة واإلجــراءات، مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة   يــشدد  - ٥  
بــإجراءات التــشغيل املوحــدة والقــدرة علــى ســد االحتياجــات املفاجئــة، وتعزيــز وتنفيــذ إطــار   

 ويـشدد أيـضا  نسانية اليت يقوم هبا الـصندوق،     الرصد والتقييم ذي الصلة بأنشطة االستجابة اإل      
 كاء املنفذين والشركاء الوطنيني؛على ضرورة تعزيز قدرات الشر

 الـصندوق علـى مواصـلة العمـل مـع اجملموعـات اإلنـسانية املعنيـة عنـد                   يشجع  - ٦  
ــى األو      ــز عل ــى التركي ــة وعل ــسانية الطارئ ــك    االســتجابة للحــاالت اإلن ــضعها تل ــيت ت ــات ال لوي

  .اجملموعات
  

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢
  

    ٢٠١٠/٣٤  
 للمقــــررات الــــيت اختــــذها اجمللــــس التنفيــــذي لربنــــامج األمــــم املتحــــدة   عــــرض عــــام    

  ٢٠١٠صندوق األمم املتحدة للسكان يف دورته العادية الثانية لعام /اإلمنائي
  

 إن اجمللس التنفيذي،  

  :مبا يلي ٢٠١٠ إىل أنه قام يف دورته العادية الثانية لعام يشري  
  

  ١البند 
 املسائل التنظيمية

 ؛)DP/2010/L.3 (هاوخطة عمل ٢٠١٠الدورة العادية الثانية لعام  أقـر جدول أعمال  

 ؛)DP/2010/33( ٢٠١٠الدورة السنوية لعام اخلاص بتقرير الوافق على   

 :٢٠١١ وافق على اجلدول الزمين التايل لدورات اجمللس التنفيذي يف عام  

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٢   :٢٠١١ لعامانتخاب أعضاء املكتب 
  ٢٠١١فرباير /شباط ٣يناير إىل /كانون الثاين ٣١من    :٢٠١١ الدورة العادية األوىل لعام
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صـندوق األمـم املتحـدة      /لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     االجتماع املشترك بني اجملالس التنفيذية    
  ٢٠١١فرباير /شباط ٧  و٤: ألغذية العامليللسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج ا

 )نيويورك( ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧إىل  ٦من     : ٢٠١١ الدورة السنوية لعام 

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٩إىل  ٦من    :٢٠١١ الدورة العادية الثانية لعام
 ؛ ٢٠١١اعتمد خطة العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعام   

 .٢٠١١ لسنوية لعاماستعرض مشروع خطة العمل ا  
  

 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  

  ٢البند 
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة 

  .٢٠٠٩ لعام االستعراض السنوي للحالة املالية املتعلق ب٢٠١٠/٢٩اختذ املقرر   
  

 ٣البند 
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

ــرر     ــق ب ٢٠١٠/٣٠اختــذ املق ــار  املتعل ــساعدة إىل ميامن ــدمي امل ــدير  - تق ــذكرة مــن م  ة م
 الربنامج؛

وافق على الوثائق النهائيـة للـربامج القطريـة التاليـة علـى أسـاس عـدم االعتـراض، دون                      
 :٢٠٠٦/٣٦عرض أو مناقشة، وفقا للمقرر 

  سوازيلند؛:أفريقيا

 اجلماهريية العربية الليبية والعراق؛  :الدول العربية

  باكستان والصني وكمبوديا؛ :يط اهلادئآسيا واحمل

 أذربيجــان وبــيالروس وتركيــا وجورجيــا وصــربيا، ووثيقــة :أوروبــا ورابطــة الــدول املــستقلة
 الربنامج اإلقليمي ألوروبا ورابطة الدول املستقلة؛ 

 لربنامج القطري جلمهورية إيران اإلسالمية؛ لملدة عام واحد الثاين تمديدالوافق على   



DP/2011/2
 

60 10-57784 
 

 :لما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية وبالتعليقات اليت أُبديت عليهاأحاط ع  

 أفريقيا

 ؛)DP/DCP/BFA/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوركينا فاسو

  ؛)DP/DCP/ZMB/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري لزامبيا
  

 الدول العربية

  ؛)DP/DCP/SOM/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للصومال 
  

 آسيا واحمليط اهلادئ

 ؛)DP/DCP/PRK/3( مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ؛)DP/DCP/IDN/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري إلندونيسيا

  ؛)DP/DCP/MDV/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري مللديف 
  

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ؛)DP/DCP/CHL/2(يقة الربنامج القطري لشيلي مشروع وث

 .)DP/DCP/URY/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري ألوروغواي
  

 اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
  

  ٤ البند
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 الـشراء الـيت   التقرير اإلحـصائي الـسنوي عـن أنـشطة        املتعلـق بـ    ٢٠١٠/٣١اختذ املقـرر      
 .٢٠٠٩ اضطلعت هبا كيانات منظومة األمم املتحدة يف عام
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 اجلزء املشترك    
  

  ٥البند 
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة

التقرير املــشترك لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي      املتعلــق بــ ٢٠١٠/٣٢اختــذ املقــرر    
ة للطفولــة عــن خارطــة الطريــق إىل  وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــد  

  .تصنيف التكاليف وامليزنة القائمة على النتائج :ميزانية متكاملة
  

  ٦البند 
متابعة اجتماع جملس تنـسيق برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة           

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

تنفيـذ املقـررات والتوصـيات الـصادرة عـن جملـس تنـسيق              أحاط علما بالتقرير املتعلـق ب       
متالزمــة نقــص املناعــة  /برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

 ).DP/2010/39-DP/FPA/2010/26) (اإليدز(املكتسب 
  

 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  

  ٧البند 
 التقييم

تقيــــيم االســــتجابة اإلنــــسانية لــــصندوق األمــــم  املتعلــــق ب ٢٠١٠/٣٣اختــــذ املقــــرر   
  .للسكان املتحدة

  
   ٨البند 

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

وافق على الربامج القطرية التالية على أساس عدم االعتراض، دون عـرض أو مناقـشة،                 
 :٢٠٠٦/٣٦ وفقا للمقرر

  سوازيلند؛:أفريقيا

 رض الفلسطينية احملتلة؛  العراق واأل:الدول العربية

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصني وكمبوديا؛:آسيا واحمليط اهلادئ

  أذربيجان وبيالروس وتركيا وجورجيا؛:أوروبا الشرقية ووسط آسيا
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 :أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية وبالتعليقات اليت أُبديت عليها

 :أفريقيا

 ؛)DP/FPA/DCP/BFA/7( الربنامج القطري لبوركينا فاسومشروع وثيقة 

  ؛)DP/FPA/DCP/ZMB/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري لزامبيا 
  

 :الدول العربية

  ؛ )DP/FPA/DCP/SOM/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للصومال 
  

 :آسيا واحمليط اهلادئ

 ؛)DP/FPA/DCP/IDN/8( مشروع وثيقة الربنامج القطري إلندونيسيا

  ؛)DP/FPA/DCP/MDV/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري مللديف 
  

 :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  .)DP/FPA/DCP/URY/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري ألوروغواي
  

  ٩البند 
 مسائل أخرى

 مراسم توديع املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان

ــرر     ــذ املق ــد، املــديرة        ا٢٠١٠/٢٨اخت ــدير لثريــا أمحــد عبي ــن التق ــق بــاإلعراب ع ملتعل
 .٢٠١٠ إىل ٢٠٠١التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان يف الفترة من 

 : عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية التالية  

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 إلمنائي للفيضانات يف باكستان؛جلسة إحاطة غري رمسية عن استجابة برنامج األمم املتحدة ا

 جلسة إحاطة غري رمسية عن مبادرات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على شبكة اإلنترنت؛

 جلسة إحاطة غري رمسية عـن االسـتعراض االسـتراتيجي ملكتـب منـع األزمـات واإلنعـاش التـابع            
  .لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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 صندوق األمم املتحدة للسكان

  إحاطة غري رمسية بشأن استراتيجية األمني العام العاملية لصحة املرأة والطفل؛جلسة

جلـــسة إحاطـــة غـــري رمسيـــة عـــن اســـتجابة صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان للفيـــضانات يف 
  .باكستان

  
  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢ 

 



DP/2011/2
 

64 10-57784 
 

  خطة العمل املؤقتة    
  للسكان املتحدة ألمم صندوق ا/ربنامج األمم املتحدة اإلمنائيلاجمللس التنفيذي     
  ٢٠١١عام لالدورة العادية األوىل     
  )، نيويورك٢٠١١فرباير /شباط ٧يناير إىل /كانون الثاين ٣١من (    

  
  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ/اليوم

  األربعاء،
  ٢٠١١انتخاب أعضاء مكتب اجمللس لعام   الحقاانُيحدد  يناير/كانون الثاين ١٢
  ثنني،اال
 يناير/ الثاينكانون ٣١

  املسائل التنظيمية ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 هاوخطة عملالدورة إقرار جدول أعمال   •

 ٢٠١٠ تقرير الدورة العادية الثانية لعام املوافقة على  •

٢٠١١ خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام إقرار  •
  

 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 ربنامجبيان تديل به مديرة ال

  ٢  ٠٠/١٧-٠٠/١٥  
 
          
٣  
  

 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

عــن تنفيــذاإلمنــائي تقريــر شــفوي مــن مــدير الربنــامج     •
ملــساواةاملتعلقــتني بااســتراتيجية الربنــامج وخطــة عملــه 

 )٢٠١٠/٤  و٢٠٠٩/٦ ناملقررا(بني اجلنسني 
  

 االربامج القطرية واملسائل املتصلة هب

مشروع الوثيقة املشتركة للربنـامج القطـري جلمهوريـة  •
 )٢٠١٠/٢٥املقرر (ترتانيا املتحدة

 افقة على وثائق الربامج القطريةاملو  •

 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات  ٠٠/١٨-٣٠/١٧  
 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  ٠٠/١٣-٠٠/١٠فرباير /شباط ١ الثالثاء،

 ديل به املدير التنفيذييبيان

  ٠٠/١٧-٠٠/١٥    
  
٨  

عــرض شــفوي عــن اســتعراض منتــصف املــدة للخطــة  •
 االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان

  
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

مشروع الوثيقة املشتركة للربنـامج القطـري جلمهوريـة  •
 )٢٠١٠/٢٥املقرر (ترتانيا املتحدة 

 افقة على وثائق الربامج القطريةملوا  •

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

   ٠٠/١٣-٠٠/١٠فرباير/شباط ٢، األربعاء

٤  
 )تابع(اجلزء املتعلق بالربنامج اإلمنائي 

 التقييم

دة اإلمنـائيحبرنامج األمم املت  يف  سياسة التقييم املنقحة      •
 )٢٠١٠/١٦رر املق(

 جهـود  سامهة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف       تقييم م   •
ــضررة مــن الكــوارث ــدان املت ــة واإلنعــاش يف البل الوقاي

 الطبيعية واستجابة اإلدارة

تقييم مسامهة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف تعزيـز  •
القدرات الوطنيـة فيمـا يتعلـق باالسـتراتيجيات اإلمنائيـة

 الوطنية واستجابة اإلدارة

 مسامهة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف اإلدارةتقييم  •
الصلة بني الفقـر والبيئـة: البيئية من أجل احلد من الفقر     

 واستجابة اإلدارة

تقيـــيم مـــسامهة برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف  •
 الالمركزية واإلدارة احمللية واستجابة اإلدارة

مــم املتحــدةتقيــيم عمليــة اهليكلــة اإلقليميــة بربنــامج األ   •
 اإلمنائي واستجابة اإلدارة

 )تابع(التقييم ٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥  

 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨-٠٠/١٧  
   ٠٠/١٣-٠٠/١٠فرباير/شباط ٣ اخلميس،

٥ 

 

 
    
٦  
  

 اجلزء املشترك
 التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي

تحــدة اإلمنــائي واملــديرتقريــر مــدير برنــامج األمــم امل     •
التنفيذي لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان إىل اجمللـس

 االقتصادي واالجتماعي
  

 توصيات جملس مراجعي احلسابات

تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصـندوق األمـم  •
ــم املتحــدة خلــدمات ــسكان، ومكتــب األم املتحــدة لل
املــــشاريع بــــشأن تنفيــــذ توصــــيات جملــــس مراجعــــي

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة احلسابات
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  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ/اليوم

  ٧  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
      
 

٩  
  
  
 

  
١  

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة

تقريرا برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم  •
  املتحدة للسكان عن إدارة املوارد البشرية

 
 مسائل أخرى

ــة   • ــة العاملي ــامج عــن: مرفــق البيئ مــذكرة مــن مــدير الربن
 املقترح إدخاله على صك مرفق البيئة العامليةالتعديل 

  اعتماد املقررات اليت مل ُيبت فيها  •
  

 املسائل التنظيمية

ــام  • ــسنوية لعـ ــدورة الـ ــة للـ ــة العمـــل املؤقتـ ــاد خطـ اعتمـ
٢٠١١ 

؛فرباير/شباط ٤ اجلمعة،
فرباير /شباط ٧ االثنني،

ــم     ــامج األم ــة لربن ــشترك للمجــالس التنفيذي االجتمــاع امل
صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمـة/ اإلمنائي املتحدة

  األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي
  


