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  ٢٠١٢لعام  العادية األوىلالدورة 
  ، نيويورك٢٠١٢فرباير / شباط٣-١

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
    املسائل التنظيمية

   ٢٠١١ ذي يف عام ــس التنفيــا اجمللــيت اختذهــررات الــاملق    
  

  احملتويات
  

  ٢٠١١الدورة العادية األوىل لعام 
  )، نيويورك٢٠١١اير فرب/ شباط٣يناير إىل / كانون الثاين٣١(

الصفحة  رقمال

ــندوق  ٢٠١١/١ ــائي وصـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــذي لربنـ ــس التنفيـ ــنقح للمجلـ ــداخلي املـ ــام الـ النظـ
٤. . . . . . . . . . . . . . .   املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع األمم

املتحـدة اإلمنـائي وخطـةالتقرير الشفوي ملـديرة الربنـامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية برنـامج األمـم                   ٢٠١١/٢
٤. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   عمله للمسائل اجلنسانية            

٦. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   سياسة التقييم         ٢٠١١/٣
٧ عليه تقييم مدى إسهام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اتقاء الكوارث واإلنعاش ورد اإلدارة  ٢٠١١/٤
٨. . .  د اإلدارة عليهتقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تعزيز القدرات الوطنية ور  ٢٠١١/٥
الـصلة: تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اإلدارة البيئية مـن أجـل احلـد مـن الفقـر                    ٢٠١١/٦

١٠.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بني الفقر والبيئة ورد اإلدارة عليه
١١. . . . . .  تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تعزيز اإلدارة احمللية ورد اإلدارة عليه                                        ٢٠١١/٧
ــائج  ٢٠١١/٨ ــة والنت ــستوى اإلقليمــي يف التنمي ــى امل ــائي عل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــسامهة برن ــيم م تقي

١٢. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املؤسسية ورد اإلدارة عليه
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الصفحة  رقمال

املتحـدة تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان ومكتـب األمـم               ٢٠١١/٩
١٣. . .   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات للفترة خلدمات املشاريع ع

منوذج ميزانيات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمـة األمـم  ٢٠١١/١٠
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة السنتني        )  اليونيسيف     (املتحدة للطفولة      

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ى صك مرفق البيئة العامليةتعديالت عل: مرفق البيئة العاملية  ٢٠١١/١١
١٧. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    تقرير التنمية البشرية  ٢٠١١/١٢
١٩. . .   ٢٠١١ عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام   ٢٠١١/١٣   

  ٢٠١١الدورة السنوية لعام 
  )، نيويورك٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦(

٢٤. . . . . . . . .  ملدة للخطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائياستعراض منتصف ا  ٢٠١١/١٤
٢٠١١حالة التزامات متويل املوارد العادية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـناديقه وبراجمـه لعـام                    ٢٠١١/١٥

٢٧. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    وما بعده
٢٨. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التقرير السنوي عن التقييم  ٢٠١١/١٦
٣٠.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شريةمستجدات تقرير التنمية الب  ٢٠١١/١٧
٣١. . . . . . . . .   استعراض منتصف املدة للربنامج العاملي التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٢٠١١/١٨
٣٢  ٢٠١٠ مالنتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عاعن تقرير   ٢٠١١/١٩
يـة للمتطـوعني والـذكرى الـسنويةالحتفـال بالـذكرى الـسنوية العاشـرة للـسنة الدول          لتخطيط  ال  ٢٠١١/٢٠

٣٣.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    األربعني ملتطوعي األمم املتحدة
٣٣. . . . . . . . . . .  ب األمم املتحدة خلدمات املشاريع                التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكت                 ٢٠١١/٢١
تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة  ٢٠١١/٢٢

٣٥. . . . . .  ٢٠١٠عام    الداخليتني يف        حلسابات والرقابة          ا أنشطة مراجعة         ريع عن     خلدمات املشا      
ــد مــن ا لكــشف لســتجابة للطلــب الناشــئ  اال  ٢٠١١/٢٣ ــواردة يف تقــ عــن املزي ــةملعلومــات ال ارير املراجع

٣٨. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    الداخلية للحسابات
مـم املتحـدة للـسكانربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األ         ل األخالقياتتقارير مكاتب     ٢٠١١/٢٤

٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املشاريع    خلدمات     ومكتب األمم املتحدة          
ــام     ٢٠١١/٢٥ ــذي لعـ ــدير التنفيـ ــر املـ ــة: ٢٠١٠تقريـ ــذ اخلطـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ ــي للتقـ ــل التراكمـ التحليـ

٤١. . . . . . . . . . . .   ٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة 
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الصفحة  رقمال

ــسامه    ٢٠١١/٢٦ ــن مــ ــر عــ ــرادات    تقريــ ــا، واإليــ ــضاء وغريهــ ــدول األعــ ــة ات الــ ــام املتوقعــ ٢٠١١لعــ
٤٢. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املقبلة   والسنوات   

٤٣  ٢٠١٣-٢٠١٢ للسكان لفترة السنتني رصد اعتماد مؤقت مليزانية صندوق األمم املتحدة  ٢٠١١/٢٧
٤٤. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   أقل البلدان منوا  ٢٠١١/٢٨
٤٥. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   البلدان املتوسطة الدخل          ٢٠١١/٢٩
٤٦. . . . . .   ٢٠١١  للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعامعرض عام   ٢٠١١/٣٠   

  ٢٠١١الدورة العادية الثانية لعام 
  )، نيويورك٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٦(

٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الترحيب جبمهورية جنوب السودان                   ٢٠١١/٣١
لفتـــــرة الـــــسنتنيتقـــــديرات امليزنـــــة املؤســـــسية لربنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة اإلمنـــــائي    ٢٠١١/٣٢

٥٤. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠١٢
٥٦. . . . . . . . . . . . . . .   تنقيح النظام املايل والقواعد املالية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٢٠١١/٣٣
٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠١٠االستعراض السنوي للحالة املالية،   ٢٠١١/٣٤
٥٧. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    تقدمي املساعدة إىل ميامنار  ٢٠١١/٣٥
٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤/ ٢٠١١خريطة طريق لتنفيذ املقرر                ٢٠١١/٣٦
ــة        ٢٠١١/٣٧ ــيت اضــطلعت هبــا منظوم ــشراء ال ــشطة ال ــسنوي عــن أن ــر اإلحــصائي ال ــمالتقري  املتحــدةاألم

٥٨. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ٢٠١٠ عام يف
٥٩  ٢٠١٣-٢٠١٢خلدمات املشاريع لفترة السنتني  املتحدة األممتقديرات ميزانية مكتب   ٢٠١١/٣٨
للــــسكان  املتحــــدة  ماألمــــاســــتعراض منتــــصف املــــدة للخطــــة االســــتراتيجية لــــصندوق        ٢٠١١/٣٩

٦٠. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠١٣- ٢٠٠٨
ــامج     ٢٠١١/٤٠ ــامج القطــري لربن ــائق الربن  األمــم املتحــدةصــندوقاإلمنــائي و املتحــدة األمــممــشروع وث

٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املتعلقة جبمهورية جنوب السودانللسكان 
فـريوساملشترك املعـين ب  املتحدة األممتقرير عن تنفيذ مقررات وتوصيات جملس تنسيق برنامج         ٢٠١١/٤١

٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) اإليدز   (متالزمة نقص املناعة املكتسب                 /نقص املناعة البشرية         
صـندوق/عرض عـام للمقـررات الـيت اختـذها اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                      ٢٠١١/٤٢

٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠١١ة الثانية لعام األمم املتحدة للسكان يف دورته العادي
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    ٢٠١١/١  
ــنقح  ــداخلي امل ــائي وصــندوق     النظــام ال ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــذي لربن  للمجلــس التنفي

  املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع األمم
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــة  إذ يــــــشري   ــة العامــــ ــرار اجلمعيــــ ــانون األول٢٠ املــــــؤرخ ٦٥/١٧٦ إىل قــــ  / كــــ
 التنفيـذي لربنـامج األمـم       تغـيري اسـم اجمللـس     ”  العامة ، الذي قررت فيه اجلمعية    ٢٠١٠ ديسمرب

ــامج األمــم  ليــصبحاملتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان     اجمللــس التنفيــذي لربن
  ،“ملشاريعخلدمات ااملتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة 

مهـام  ري  تسأن  ”يف املقرر نفسه قررت أيضا      العامة   إىل أن اجلمعية     وإذ يشري كذلك    
 كــانون ٢٠املــؤرخ  ،٤٨/١٦٢ علــى النحــو املــبني يف قــرار اجلمعيــة العامــة  ،اجمللــس التنفيــذي

 مـا يقتـضيه     ةعلى مكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع، مـع مراعـا           ،  ١٩٩٣ديسمرب  /األول
  ،“اختالف احلال

ذي أن ذلك القرار يقتضي إعادة النظر يف النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـ               وإذ يدرك   
جلنـة التنـسيق     وأنه يتـيح أيـضا فرصـة لإلعـراب عـن تغـيري اسـم                 ،لإلعراب عن التغيري يف االسم    

 يف منظومـــــة األمـــــم املتحـــــدة جملـــــس الرؤســـــاء التنفيـــــذيني إىل ٢٠٠٢يف عـــــام اإلداريـــــة 
  ،بالتنسيق املعين

لمجلس التنفيذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          النظام الداخلي املنقح ل    قري  - ١  
، علـى النحـو الـذي       ملـشاريع خلدمات ا ندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة        وص

  .DP/2011/18يرد به يف الوثيقة 
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١

  
٢٠١١/٢  

التقرير الشفوي ملديرة الربنامج عن تنفيذ استراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وخطة        
  عمله للمسائل اجلنسانية

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

  ؛٢٠٠٦/٣اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني، على النحو املطلوب يف املقرر 
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قـرار اجلمعيـة     بأمهية تعميم املساواة بني اجلنسني علـى النحـو الـوارد يف              يسلّم  - ٢  
ستعراض الشامل الذي جيري كـل ثـالث سـنوات لـسياسة األنـشطة        االبشأن   ٦٢/٢٠٨العامة  

التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة، ويف اخلطــة االســتراتيجية  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨للربنامج اإلمنائي للفترة 

تعزيــز ) أ: ( التاليــةاالتاجملــاإلمنــائي يف  ربنــامجال بــاجلهود الــيت يبــذهلا يرحــب  - ٣  
إدمـاج بيانـات مفـصلة حـسب        ) ب(ارة السياسات االقتـصادية املراعيـة للمنظـور اجلنـساين؛           إد

حتــسني التــدابري الراميــة إىل حتقيــق املــساواة بــني  ) ج(نــوع اجلــنس يف تقــارير التنميــة البــشرية؛  
ــرأة؛   ــسياسة ) د(اجلنـــسني ومتكـــني املـ ــرأة يف الـ ــشاركة املـ ــز مـ ــستويات؛  تعزيـ ــع املـ  علـــى مجيـ

نعـاش  ملساواة بني اجلنسني يف أنشطة اإل     ىل ختصيص موارد كافية من أجل حتقيق ا       الدعوة إ  )هـ(
كفالة استفادة مجيـع النـساء علـى قـدم املـساواة مـن آليـات                ) و(والتعمري بعد انتهاء النـزاعات؛     
 الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة تعزيــز تعمــيم املنظــور  ويــشجعالتمويــل املتــصلة بــتغري املنــاخ؛ 

  مجيع جماالت عمله املواضيعية األربعة واإلعراب عنه يف التقرير السنوي؛اجلنساين يف 
، اليت تـنم عـن حـدوث    ؤشر املساواة بني اجلنسني    بالنتائج األوىل مل   حييط علما   - ٤  

 برنامج األمـم    ويشجعتقدم وأن التحديات ال تزال قائمة فيما يتعلق بتعميم املنظور اجلنساين؛            
لة تعزيز استخدام هذه األداة وإدماجها بالكامل يف نظمه للتخطـيط           املتحدة اإلمنائي على مواص   

 بـاجلهود الـيت يبـذهلا الربنـامج اإلمنـائي لتقاسـم أداتـه وخرباتـه مـع                   ويرحـب والتقييم واإلبـالغ؛    
، بوصـفها وسـيلة لتحـسني       هيئة األمم املتحدة للمرأة   مؤسسات األمم املتحدة األخرى، خاصة      

  نية داخل منظومة األمم املتحدة؛املساءلة بشأن الشؤون اجلنسا
 بعمل اللجنة املعنية بالتوجيه والتنفيذ يف جمال الشؤون اجلنـسانية، الـيت       يرحب  - ٥  

ــق         ــساين ويف حتقي ــيم املنظــور اجلن ــائج يف جمــال تعم ــامج، الســتعراض النت ــديرة الربن تترأســها م
وظفني اإلداريـني علـى     املساواة بـني اجلنـسني، وحيـث الربنـامج اإلمنـائي علـى كفالـة مـساءلة املـ                  

مجيع املستويات عن تنفيذ استراتيجية املسائل اجلنسانية؛ ويدعو خاصة مجيـع مـديري املكاتـب               
إىل تويل مزيد من املسؤولية عن حتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع أرجـاء املنظمـة، ويـدعو                     

جلنــــسانية علــــى إىل تكــــرار منــــوذج اللجنــــة املعنيــــة بالتوجيــــه والتنفيــــذ يف جمــــال الــــشؤون ا
 اإلقليمي؛  الصعيد

 إىل طلب اجمللس التنفيذي حتديد املزيـد مـن التـدابري، مبـا يف ذلـك تقيـيم               يشري  - ٦  
ــف          ــادة التعري ــن أجــل زي ــه، م ــة وواليت ــسياسات اإلمنائي ــب ال ــساين يف مكت ــق اجلن وضــع الفري

ن تبلـغ املــديرة،   أويطلـب بالـسياسات اجلنـسانية للربنـامج اإلمنـائي وزيـادة االهتمــام بتنفيـذها،       
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ــران   يف ــسنوي يف حزيـ ــر الـ ــياق التقريـ ــذ     /سـ ــذة لتنفيـ ــة املتخـ ــوات امللموسـ ــن اخلطـ ــه، عـ يونيـ
 الطلب؛ هذا

 أن إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة ال يعفـي الربنـامج اإلمنـائي وسـائر            يالحظ  - ٧  
 املـرأة   مؤسسات األمم املتحدة من مسؤوليتها عن مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنـسني ومتكـني             

 بالدعم الكبري الذي قدمه الربنامج اإلمنائي خـالل العمليـة االنتقاليـة؛             ويقريف جماالت والياهتا؛    
وحيث بشدة الربنامج اإلمنائي على العمل الوثيق مع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة لـدفع املـساواة                  

قليمية والتحـديات   اليت تعاجل التحديات اإل   التكامل والتعاضد   بني اجلنسني على أساس عالقات      
 ء من فريق األمم املتحدة القطري؛املتعلقة ببلدان بعينها، وأن يعمال كجز

، ٢٠٠٨ بأن الربنامج اإلمنائي ما فتئ يستثمر جهـودا كـبرية، منـذ عـام                يسلم  - ٨  
 إىل الربنـامج اإلمنـائي أن يواصـل تعهـد           ويطلـب يف تعزيز القدرة على تعميم املنظور اجلنساين،        

 وزيادهتا للتعجيـل بتعزيـز القـدرة علـى حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة،                      استثماراته
 وإجنازات الربجمة يف هذا اجملال، متشيا مع استراتيجية املساواة بني اجلنسني؛

 طلبـــه إىل مـــديرة الربنـــامج تقـــدمي تقريـــر شـــفوي ســـنوي إىل اجمللـــس  يكـــرر  - ٩  
ل عام بـشأن تنفيـذ اسـتراتيجية املـساواة بـني اجلنـسني،              التنفيذي يف دورته العادية األوىل من ك      

، وذلك خالل الفترة املتبقيـة مـن اخلطـة االسـتراتيجية،            DP/2005/7على النحو املبني يف الوثيقة      
 بورقة املعلومات األساسـية الـيت قُـدمت مـع التقريـر الـشفوي الـسنوي لـدورة اجمللـس                     ويرحب

 .٢٠١١فيذي العادية األوىل لعام التن

 ٢٠١١فرباير /باط ش٣
  

٢٠١١/٣ 
 سياسة التقييم

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

 بـــشأن االســـتعراض املـــستقل لـــسياسة التقيـــيم ٢٠١٠/١٦ إىل املقـــرر يـــشري  - ١  
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ورد اإلدارة عليه؛ يف

ــسلم  - ٢   ــراء      يـــ ــامج إلجـــ ــدان الربنـــ ــة لبلـــ ــدرات الوطنيـــ ــة القـــ ــة تنميـــ  بأمهيـــ
 لة؛املستق التقييمات
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 بأن كال من االستعراض الـشامل للـسياسة العامـة الـذي جيـري               يسلم كذلك   - ٣  
 بـشأن   ٦٤/٢٨٩كل أربع سنوات واخلطة االستراتيجية للربنامج اإلمنائي وقرار اجلمعية العامة           

 االتساق على نطاق املنظومة يتضمن مبادئ أساسية للتقييمات اليت جيريها الربنامج اإلمنائي؛

نـــامج اإلمنـــائي علـــى مواصـــلة كفالـــة حتلـــي األفرقـــة الـــيت جتـــري  الربيـــشجع  - ٤  
التقييمات املـستقلة بـأرفع مـستوى ممكـن مـن اخلـربة الفنيـة، ومواصـلة تعزيـز التوزيـع اجلغـرايف                       

 العادل يف تشكيل األفرقة؛

 ؛)DP/2011/3( سياسة التقييم املنقحة يقر  - ٥  

املــساءلة، علــى مواصــلة حتــسني  الربنــامج اإلمنــائي، بغيــة تعزيــز الــتعلم و حيــث  - ٦  
إعــداد اســتجابات اإلدارة وتقــدميها ورصــدها فيمــا يتعلــق بالتقييمــات املــستقلة والالمركزيــة،    
وعلى إدماج الدروس املستفادة من هذه التقييمات يف تصميم الربامج وعرضها وتنفيـذها بغيـة               

 حتقيق قدر أكرب من الكفاءة واألثر؛

ئي أن يـدرج حملـة عامـة عـن حالـة تنفيـذ اسـتجابات                 إىل الربنامج اإلمنـا    يطلب  - ٧  
 اإلدارة يف التقرير السنوي للمديرة؛

 بالربنــامج اإلمنــائي أن حيـسن تتبــع وتوجيــه التقييمـات الالمركزيــة عــن   يهيـب   - ٨  
طريق املكاتب اإلقليمية لكفالـة أن تفـي مجيـع التقييمـات مبعـايري دنيـا للجـودة حيـددها مكتـب                      

لربنامج اإلمنائي أن يدرج حملة عن تقيـيم جـودة التقييمـات الالمركزيـة يف               التقييم؛ ويطلب إىل ا   
  .التقرير السنوي عن التقييم

 ٢٠١١فرباير / شباط٣
  

٢٠١١/٤ 
ــيم مــدى إســهام برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف اتقــا       ء الكــوارث واإلنعــاش ورد  تقي

 عليه اإلدارة
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

ــا   - ١   ــيط علم ــيم مــ حي ــاء      بتقي ــائي يف اتق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم دى إســهام برن
 ؛)DP/2011/5الوثيقة (ورد اإلدارة عليه  DP/2011/4الكوارث واإلنعاش الوارد يف الوثيقة 

 الــدور اهلــام الــذي يــضطلع بــه الربنــامج اإلمنــائي يف مــساعدة البلــدان يالحــظ  - ٢  
 ارث الطبيعية؛ على احلد من املخاطر وأوجه الضعف، وعلى االستجابة للكو
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 الربنــامج اإلمنــائي علــى حتــسني إدمــاج برجمتــه للحــد مــن الفقــر والتنميــة حيــث  - ٣  
املــستدامة واحلــد مــن أخطــار الكــوارث علــى الــصعيد القطــري، خاصــة يف ســياق التعامــل مــع  

 الكوارث الشائعة احلدوث، مبا فيها الكوارث النامجة عن تدهور البيئة وتغري املناخ؛

نـامج اإلمنـائي علـى مواصـلة تكثيـف جهـوده لـدعم تعزيـز القـدرات                   الرب حيث  - ٤  
 املبكـر  والتعـايف الوطنية، مبا يف ذلـك القـدرات الالزمـة مـن أجـل احلـد مـن أخطـار الكـوارث،                    

 منها والتنمية املستدامة؛

 الربنامج اإلمنائي على مواصلة حتسني إجراءاته اإلدارية وآلياتـه للـشراكة            حيث  - ٥  
 أكثر سرعة وفعالية لطلبات املساعدة يف التعايف من آثار الكوارث؛لتيسري استجابة 

 الربنــامج اإلمنــائي علــى تعزيــز تعاونــه مــع مؤســسات األمــم املتحــدة    يــشجع  - ٦  
ــشاركني يف      ــشمل املـ ــا يـ ــرين، مبـ ــيني اآلخـ ــصلحة املعنـ ــحاب املـ ــع أصـ ــذلك مـ ــرى، وكـ األخـ

 التعاون والعمل يف جمال احلد مـن        االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، هبدف زيادة تعزيز       
 أخطار الكوارث؛

 الربنامج اإلمنـائي، يف إطـار تعزيـز تعاونـه بـني بلـدان اجلنـوب وتعاونـه                  يشجع  - ٧  
، على تسمية جماالت حمددة ميكن فيها هلذه الـشراكات          والتعايف منها الثالثي يف اتقاء الكوارث     

 أن تكون مفيدة بوجه خاص وأن حتقق نتائج ملموسة؛

ــسانية يف    يــشجع  - ٨   ــام للــشؤون اجلن ــة اإلدمــاج الت ــامج اإلمنــائي علــى كفال  الربن
نظـرا ألن النـساء ال يـزلن يتـضررن مـن الكـوارث               والتعايف منها الربجمة املتعلقة باتقاء الكوارث     

 على حنو غري متناسب؛

يـيم   الربنامج اإلمنائي على النظـر بعنايـة يف األطـر الزمنيـة املقترحـة يف التق            حيث  - ٩  
ــك التوصــيات نــ       ــل تل ــضمان أن متث ــك ل ــذ التوصــيات، وذل ــر   لتنفي ــق يف أط ــة للتحقي واتج قابل

  .واقعية زمنية
 ٢٠١١فرباير / شباط٣

  
٢٠١١/٥ 

 تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تعزيز القدرات الوطنية ورد اإلدارة عليه
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

 برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف تعزيـز القـدرات               بتقييم مسامهة  حييط علما   - ١  
 ؛)DP/2011/7( برد اإلدارة عليه وحييط علما) DP/2011/6(الوطنية 
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أن الربنامج اإلمنائي أجنز الكثري من العمل وأنـه يتمتـع           ب باالستنتاج   حييط علما   - ٢  
طريـة واإلقليميـة    بوضع يؤهله ألداء دور قيادي من أجل تعزيز تنمية القـدرات علـى الـصعد الق               

 ؛  نفسهامل الدروس املعرب عنها يف توجيهوالعاملية، إال أنه مل يستخدم بالك

 الربنامج اإلمنائي على تعزيز آليات لالستفادة من االبتكارات اجلديـدة           يشجع  - ٣  
ــة        ــة فيمــا يتعلــق بتنمي ــدروس املــستفادة املــستقاة مــن شــبكته الواســعة مــن املكاتــب القطري وال

لى تطوير املمارسات اجليدة ونشرها وتصعيد تنفيذها مبزيد مـن الكفـاءة؛ وعلـى              القدرات؛ وع 
، باســتعراض أثــر تلـك التــدخالت علــى مهـارات الربنــامج اإلمنــائي   ٢٠١٣القيـام، حبلــول عـام   

 وممارسته يف سياق الكفاءات الالزمة لتنمية القدرات؛

را للمــستخدمني  الربنــامج اإلمنــائي علــى كفالــة أن يكــون التوجيــه ميــس حيــث  - ٤  
وأفــضل اتــساقا مــع الواقــع الــوطين، ويــشدد علــى ضــرورة أن يكفــل الربنــامج اإلمنــائي إدراك    

 الشركاء الوطنيني ملبادئ تنمية القدرات الفعالة؛

 الربنامج اإلمنائي على كفالة التعميم الفعـال لتنميـة القـدرات يف أنـشطته               حيث  - ٥  
ــصعيد القطــري وعلــى     ــى ال ــة، خاصــة عل ــدة للخطــة   التنفيذي اســتخدام اســتعراض منتــصف امل

 االستراتيجية كفرصة لتعزيز ذلك؛

 الربنامج اإلمنائي على وضـع تعزيـز قـدرات الـشركاء الـوطنيني كأولويـة                حيث  - ٦  
عليا ألنشطته اإلمنائية، وعلـى التحديـد الواضـح السـتراتيجيات اخلـروج هبـدف كفالـة امـتالك                   

ــى ا    ــة عل ــدرة الكامل ــوطنيني للق ــشركاء ال ــائي    ال ــامج اإلمن ــضطر الربن ــستقل دون أن ي إلجنــاز امل
 لالضطالع بالدور نفسه مرة أخرى؛

ــة     حيــث  - ٧   ــادة مــسامهته بأقــصى قــدر يف أنــشطة تنمي ــامج اإلمنــائي علــى زي  الربن
  .القدرات اليت تتم مببادرات وطنية واملستدامة والطويلة األجل

  
 ٢٠١١فرباير / شباط٣
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٢٠١١/٦ 
: مـم املتحـدة اإلمنـائي يف اإلدارة البيئيـة مـن أجـل احلـد مـن الفقـر                   تقييم مسامهة برنامج األ   

 الصلة بني الفقر والبيئة ورد اإلدارة عليه
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

 بتقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اإلدارة البيئيـة مـن             حييط علما   - ١  
الـذي يـشكل منوذجـا للـدمج بـني      ) DP/2011/8(الصلة بـني الفقـر والبيئـة     : أجل احلد من الفقر   

 النمو واحلد من الفقر وإدارة املوارد الطبيعية على الصعيد القطري؛ 

 ؛ )DP/2011/9( برد اإلدارة على التقييم حييط علما  - ٢  

ــستفادة مــن      يرحــب  - ٣   ــدروس امل ــة اســتخدام ال ــائي بكفال ــامج اإلمن ــالتزام الربن  ب
 بشأن الصلة بني الفقر والبيئة، ويتطلع قـدما         يةتيجية املستقبل مبادرة الفقر والبيئة لتوجيه االسترا    

إىل قيـــام الربنـــامج اإلمنـــائي بإدمـــاج هـــذه الـــدروس املـــستفادة يف تـــصميم الـــربامج وعرضـــها  
 وتنفيذها؛

 الربنامج اإلمنائي على كفالة اختاذ هنـج متكامـل ومتعـدد القطاعـات إزاء               حيث  - ٤  
رد الطبيعية على الصعيد القطـري، يف إطـار جهـوده لتحـسني             النمو واحلد من الفقر وإدارة املوا     

 احلوكمة؛

 على ضرورة إقـرار احلكومـات بإمكانيـات احلـد مـن الفقـر مـن خـالل                   ؤكدي  - ٥  
لصلة بني الفقر والبيئة، وإبداء التزامها بتلك اإلمكانيات، مما يزيد مـن فـرص التنفيـذ                التصدي ل 

 الفعال ملبادرة الفقر والبيئة؛

الربنامج اإلمنائي على تكثيف جهوده للعمل مع بلـدان الربنـامج لإلقـرار          حيث  - ٦  
 لصلة بني الفقر والبيئة؛التصدي لبإمكانات احلد من الفقر من خالل 

 على ضـرورة مواصـلة الربنـامج اإلمنـائي االسـتفادة مـن عملـه التحليلـي            ؤكدي  - ٧  
اإلدارة البيئيــة يف عملياتــه علــى وجتاربــه الناجحــة يف الربجمــة لتحــسني إدمــاج احلــد مــن الفقــر و

 الصعيد القطري؛

 الربنــامج اإلمنــائي علــى تــوفري مبــادئ توجيهيــة لوضــع مؤشــرات قابلــة    حيــث  - ٨  
للتحقــق بــشأن دمــج أهــداف احلــد مــن الفقــر واإلدارة البيئيــة يف الربجمــة علــى الــصعد العامليــة     

 فيذ ذلك الدمج؛واإلقليمية والقطرية، وعلى تعزيز اخلربة الفنية للموظفني لتن
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ــة خلفــض العقبــات    حيــث  - ٩   ــامج اإلمنــائي علــى اســتعراض حــوافزه التنظيمي  الربن
  التخصصات إىل احلد األدىن؛بنيالداخلية القائمة أمام التعاون 

 الربنامج اإلمنائي على كفالة استخدام مبادرة الفقر والبيئة كنمـوذج مـن    حيث  - ١٠  
 ومـن أجـل التعـاون بـني الربنـامج اإلمنـائي وبرنـامج               أجل تصعيد عملياته على الصعيد القطـري      

 األمم املتحدة للبيئة، باالستفادة من امليزات النسبية لكل مؤسسة؛

 الربنامج اإلمنائي على تقييم الكيفية اليت ميكن هبا زيادة تطـوير مبـادرة              يشجع  - ١١  
 الفقر والبيئة لتشمل تنفيذ السياسات بغية حتقيق األثر اإلمنائي؛

 الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة وتعزيــز تعاونــه مــع وكــاالت األمــم    يــشجع  - ١٢  
 املتحدة األخرى فيما يتصل بالصلة بني الفقر والبيئة؛

 على أن العمل املشترك مع احلكومات الـشريكة علـى مـستوى اجمللـس               يشدد  - ١٣  
إلدارة البيئيـة مـن أجـل    يتسم بأمهية حيوية أثناء قيام الربنامج اإلمنائي بوضع استراتيجيته لدعم ا       

  .احلد من الفقر خالل السنوات املقبلة
 ٢٠١١فرباير / شباط٣

  
٢٠١١/٧ 

 تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تعزيز اإلدارة احمللية ورد اإلدارة عليه
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

زيــز اإلدارة  بتقيــيم مــسامهة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف تع حيــيط علمــا  - ١  
 ؛)DP/2011/11(وحييط علما برد اإلدارة عليه ) DP/2011/10(احمللية 

 ضرورة قيام الربنامج اإلمنائي بتعميم اإلدارة احمللية يف اجملـاالت الرباجميـة    يؤكد  - ٢  
وضــع مــذكرة اســتراتيجية متجانــسة تــستند مــن خــالل للــدعم بــصورة أكثــر وضــوحا وفعاليــة 

ملعاجلــة اجملــاالت الــيت تتطلــب تــصمم وســة يف جمــال التنميــة البــشرية أســاس مــتني مــن املمار إىل
  التقييم؛ أبرزهاالتحسني واليت 

 بأن جيري الربنامج اإلمنائي، بعد نشر مذكرة االستراتيجية، استعراضـا           يوصي  - ٣  
مرة يستخدم النتائج لتقييم الفعالية املـست     أن  ملستوى تعميم اإلدارة احمللية يف جماالت الربنامج، و       

 ملذكرة االستراتيجية، ويقوم بإطالع اجمللس التنفيذي على التقدم احملرز؛
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ــشجع  - ٤   ــم      ي ــه مــع صــندوق األم ــه وتكامل ــز تعاون ــى تعزي ــائي عل ــامج اإلمن  الربن
كـذلك مـع الـشركاء يف التنميـة،         املتحدة للمشاريع اإلنتاجيـة ومـع متطـوعي األمـم املتحـدة، و            

ألخرى واملاحنني الثنائيني، هبـدف تـوفري الـدعم مـن أجـل             يف ذلك مؤسسات األمم املتحدة ا      مبا
 املبادرات الفعالة يف جمال اإلدارة احمللية؛

 بتعزيز مجاعات املمارسني والشراكات املعنية بـاإلدارة احملليـة والتنميـة            يرحب  - ٥  
 ه؛احمللية والتحسينات املدخلة على عملية تقاسم املعارف على صعيد الربنامج اإلمنائي بأسر

 الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة التركيــز علــى تعمــيم املنظــور اجلنــساين  حيــث  - ٦  
كجزء من مجيع أنشطته الرامية إىل تعزيز اإلدارة احمللية، وعلـى الـشروع يف تعـاون اسـتراتيجي                  

  .مع هيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن هذه املسألة
 ٢٠١١فرباير / شباط٣

  
٢٠١١/٨ 

مـم املتحـدة اإلمنـائي علـى املـستوى اإلقليمـي يف التنميـة والنتـائج         تقييم مسامهة برنـامج األ   
 املؤسسية ورد اإلدارة عليه

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

ــى املــستوى     حيــيط علمــا   - ١   ــائي عل ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــيم مــسامهة برن  بتقي
 ؛)DP/2011/12(اإلقليمي يف التنمية والنتائج املؤسسية 

 ؛)DP/2011/13(ارة على التقييم  برد اإلدحييط علما  - ٢  

أنه، على الـرغم مـن تواضـع املـوارد، قـدمت الـربامج              ب باالستنتاج   حييط علما   - ٣  
اإلقليميــة الــيت يــضطلع هبــا الربنــامج اإلمنــائي منــذ عهــد بعيــد إســهامات كــبرية يف حتقيــق نتــائج 

ة والوطنيـة فـضال عـن     التنمية، وتعزيز التعاون فيما بني البلدان علـى إنـشاء املؤسـسات اإلقليميـ             
 املشتركة؛التحديات التصدي للتحديات العابرة للحدود و

ــز     حيــث  - ٤   ــة لتعزي ــه وحــوافزه التنظيمي ــامج اإلمنــائي علــى اســتعراض هياكل  الربن
الثقافة املؤسـسية الـيت تـشجع علـى تعلـم الـدروس املـستفادة علـى الـصعيد األقـاليمي والتعـاون                       

 ستفادة من املعارف املتأصلة إقليميا على نطاق املنظمة؛أن ذلك يضمن االباعتبار الربناجمي 

 املنـشئة ملراكـز اخلـدمات       ٢٠٠٨ بـسياسة املواءمـة الوظيفيـة لعـام          حييط علمـا    - ٥  
اإلقليمية وبالتقدم احملرز حىت اآلن يف كفالة أمهية وفعالية الدعم الذي تقدمـه مراكـز اخلـدمات                 

 يمية للمكاتب القطرية؛لاإلق
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نامج اإلمنائي، اسـتنادا إىل الـدروس املـستفادة حـىت اآلن فيمـا يتـصل                 الرب حيث  - ٦  
مبراكز اخلدمات اإلقليمية، على وضـع منـوذج اسـتراتيجي للعمـل املؤسـسي يـشمل املـستويات                  
العاملية واإلقليمية والقطرية، ويوفر ختصيصا مستداما وشفافا لألموال واملوارد البـشرية، وحيـدد             

ــة الوظــائف   لحة للمراكــز اإلقخطــوط مــسؤولية وواليــات واضــ   ــة، ويكفــل عــدم ازدواجي يمي
 واخلدمات، وييسر وضع القدرات يف أكثر األماكن مالءمة؛

 بالتزام الربنـامج اإلمنـائي بوضـع معـايري وتوجيهـات تـؤدي إىل تطـوير                 يرحب  - ٧  
  .أفضل استخدام للنُُّهج اإلقليمية

 ٢٠١١فرباير / شباط٣
  

٢٠١١/٩ 
ــم امل  ــامج األمـ ــارير برنـ ــندوق ا تقـ ــائي وصـ ــدة اإلمنـ ــدة للـــسكان ومكتـــب  تحـ ــم املتحـ ألمـ

املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي احلــسابات للفتــرة   األمــم
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

 بتقــارير مراجعــي احلــسابات عــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي حيــيط علمــا  - ١  
كتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وتقـارير املنظمـات         وصندوق األمم املتحدة للسكان وم    

 ؛)DP/2011/15 ، وDP/FPA/2011/1، و DP/2011/14(عن تنفيذها لتوصيات جملس املراجعني 

ــالرأي غــري املــشفوع بتحفظــات الــصادر عــن جملــس مراجعــي    حيــيط علمــا  - ٢    ب
حـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم        حسابات األمم املتحـدة بـشأن البيانـات املاليـة لربنـامج األمـم املت              

، ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن فتــرة الــسنتني املنتهيــة يف  
ويالحظ مع القلق أن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان تلقـى رأيـا مـشفوعا بتحفظـات بـشأن                      

 مراجعة احلسابات من جملس املراجعني؛

املــشاريع علــى اختــاذ اخلطــوات   الربنــامج اإلمنــائي ومكتــب خــدمات  يــشجع  - ٣  
الالزمــة ملواصــلة تلقــي آراء مراجعــة حــسابات غــري مــشفوعة بتحفظــات مــن جملــس مراجعــي   
ــم املتحــدة         ــيت يتخــذها صــندوق األم ــاإلجراءات ال ــا ب ــم املتحــدة؛ وحيــيط علم حــسابات األم
 للــسكان ملعاجلــة التوصــيات الــواردة يف تقريــر جملــس املــراجعني عــن الــصندوق لفتــرة الــسنتني  

؛ وحيــث إدارة الــصندوق علــى اختــاذ إجــراءات  ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١املنتهيــة يف 
فورية وضرورية هبدف تلقي رأي بـشأن مراجعـة احلـسابات غـري مـشفوع بتحفظـات يف فتـرة                    

 السنتني املقبلة؛ 
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لـــسكان ومكتـــب ا إىل إدارة كـــل مـــن الربنـــامج اإلمنـــائي وصـــندوق يطلـــب  - ٤  
 االمتثـال التـام لتوصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات وأن تعـاجل، علـى                  خدمات املشاريع كفالة  

ــشأن أداء كــل         ــاريره ب ــراجعني يف تق ــا جملــس امل ــيت أثاره ــسائل املتكــررة ال ــة، امل ســبيل األولوي
منظمة، ال سيما بشأن املسائل املـؤثرة يف إدارة النفقـات واإلشـراف عليهـا يف البيئـات شـديدة                    

، وكذلك فيما يتصل بالعمل السلس لنظـام أطلـس وبـدء العمـل              املخاطر وطرائق تنفيذ الربامج   
 قطاع العام؛باملعايري احملاسبية الدولية لل

 أن التنفيـذ الـوطين ينبغـي أن يكـون اخليـار املفـضل، حـسب االقتـضاء،                   يؤكد  - ٥  
األنــشطة التنفيذيــة للمنظمــات، وحيــيط علمــا بــاخلطوات املتخــذة لتحــسني اإلشــراف علــى    يف

لم بأمهيـــة مواصـــلة التحـــسني نفقـــات املـــصاحبة هلـــذه الطريقـــة ورصـــدها ويـــس العمليـــات وال
 الصدد؛ هذا يف

ــشكاوى    يالحــظ  - ٦   ــدد ال ــادة الكــبرية يف ع ــشأن  الزي حــاالت الغــش والغــش   ب
 ويطلــب إىل الربنــامج اإلمنــائي والــصندوق  ،لــسكانااملفتــرض يف الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق  

 املقـدمني إىل اجمللـس التنفيـذي        ٢٠١٠ما الـسنويني لعـام      مزيد من التفاصيل، يف تقريريه    إدراج  
ات املتخــذة ملعاجلــة  اخلطــوعــن لحــسابات ويف ردود اإلدارة هبمــا،  عــن املراجعــة الداخليــة ل  

 املسائل؛ هذه
  

  :فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 جملـس  الثانيـة علـى التـوايل الـيت يقـوم فيهـا          هـذه هـي      أن فترة الـسنتني      يالحظ  - ٧  

مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة بإبــداء رأي مــشفوع بتحفظــات بــشأن مراجعــة احلــسابات  
 لصندوق األمم املتحدة للسكان فيما يتصل ببياناته املالية؛

 الربنـامج اإلمنـائي علـى أن يـسعى جاهـدا إلدخـال حتـسينات مـستمرة                  يشجع  - ٨  
يـة للقطـاع العـام، بتوجيـه غـري رمسـي مـن              على عملياته استعدادا لتطبيـق املعـايري احملاسـبية الدول         

ــسياسات احملاســبية       ــم لفــرادى ال ــار املالئ ــشأن اخلي جملــس مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة ب
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ومـستفيدا أيـضا مـن جتربـة مؤسـسات األمـم املتحـدة              يف

 اليت طبقت تلك املعايري بالفعل؛

ــامج اإلمنــائي  اء ارتفــاع مــستوى الرصــيد النقــدي    إزايعــرب عــن القلــق   - ٩   لربن
، ٢٠١١ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يوفر، يف الدورة الـسنوية للمجلـس التنفيـذي يف عـام           

معلومات تفصيلية عـن مـستوى األمـوال غـري املنفقـة، وكـذلك عـن أسـباب عـدم إنفـاق تلـك                        
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للربنامج، واخلطـوات املتخـذة لكفالـة       األموال، وأيضا عن السياسات واملمارسات االستثمارية       
 وجود مستوى مالئم أكثر من السيولة؛

 الربنامج اإلمنائي على مواصـلة االسـتفادة مـن التقـدم احملـرز يف معاجلـة         يشجع  - ١٠  
، ويف معاجلـــة األولويـــات ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتـــرة  األولويـــات املتـــصلة مبراجعـــة احلـــسابات يف

 ؛ ٢٠١١-٢٠١٠ترة السنتني العشر العليا ملراجعة احلسابات يف ف
  

  :فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان
 باإلجراءات اليت جيري اختاذها، على سـبيل األولويـة، يف صـندوق            حييط علما   - ١١  

ملعاجلة التحـديات املرتبطـة بالتنفيـذ والتقيـد بـاإلجراءات علـى الـصعيد                األمم املتحدة للسكان،  
سابات بـشأن   احلمراجعة  يف   مشفوع بتحفظات  ور رأي الوطين، وهي حتديات تسببت يف صد     

 ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١البيانات املالية للصندوق عن فترة السنتني املنتهية يف 

مماثلـة  لـسكان للحيلولـة دون حـدوث خمـاطر          ا خبطـة عمـل صـندوق        حييط علمـا    - ١٢  
دخال املزيد من التحسينات     ويشجع على إ   ،فيما يتعلق مبراجعة احلسابات واإلشراف يف املستقبل      

مـن أجـل    لتوجيه والتدريب واإلشـراف تتـسم بالفعاليـة واحلداثـة           ايف تيسري االستخدام ويف آليات      
 إدماج الدروس املستفادة من نتائج مراجعة احلسابات؛ بمن خالل املنظمةالقيام 

للمنظمـة؛   باجلهود اليت تبذهلا اإلدارة إلنشاء نظام شامل للرقابـة الداخليـة            يقر  - ١٣  
، يف هذا الصدد، أمهية تعزيز الرقابة الداخلية وزيادة القدرات يف املكاتـب الالمركزيـة،               ويؤكد

 اجلهود اجلارية إلنشاء آليات للمـساءلة الشخـصية تكفـل           ويالحظوكفالة التقيد باإلجراءات؛    
 ؛ مراجعي احلساباتمساءلة املديرين عن تنفيذ توصيات جملس 

األمــم املتحــدة للــسكان أن يبقــى اجمللــس التنفيــذي علــى  إىل صــندوق يطلــب  - ١٤  
 علم بالتطوير والتنفيذ املستمرين إلطاره للرقابة الداخلية؛

 صــندوق األمــم ويــشجع علــى أمهيــة املــساءلة علــى مجيــع املــستويات  يــشدد  - ١٥  
ة املتحدة للسكان على أن يرصد عملية املتابعة رصدا دقيقا هبدف كفالة اختاذ إجـراءات مالئمـ      

 وجيدة التوقيت وكاملة لتنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات؛

 بأمهية الدعم املطرد علـى مجيـع مـستويات التعـاون الـدويل لتعزيـز التنفيـذ                  يقر  - ١٦  
 الوطين وترويج استخدام النظم الوطنية؛
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 :فيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع يف تنفيـذ             بالتقدم الـذي أحـرزه مكتـب       يقر  - ١٧  
 يف املائــة مــن توصــيات مراجعــات احلــسابات الــيت قــدمت يف   ٩٠ضــوابط ماليــة قويــة وتنفيــذ  

 فترات السنتني السابقة؛ 

 بالتجديــد الكامــل لالحتيــاطي التـشغيلي ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات  يقـر   - ١٨  
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١املشاريع حىت 

 ٢٠١١فرباير /شباط ٣

٢٠١١/١٠ 
منوذج ميزانيات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة               

 ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة 
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

ــيط علمــا   - ١   ــم املتحــدة     حي ــامج األم ــشتركة لربن ــات امل ــذكرة املعلوم   اإلمنــائي مب
 خريطـة بـشأن   ) اليونيـسيف ( للسكان ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة          وصندوق األمم املتحدة  

ــة  ــة متكامل ــائج، الــيت أعــدت     : الطريــق إىل ميزاني ــة القائمــة علــى النت تــصنيف التكــاليف وامليزن
 للمجلس التنفيذي للربنامج اإلمنائي وصـندوق الـسكان، واملقـرر           ٢٠١٠/٣٢استجابة للمقرر   

 :ذي لليونيسيف، مبا يتضمن ما يليلس التنفي للمج٢٠١٠/٢٠

 معلومات عن أوجه التباين يف تقسيم التكاليف إىل فئات مصنفة؛  )أ(  

وثيقــة غــري رمسيــة تعتــرب منوذجــا يوضــح الــشكل الــذي ســتكون عليــه جــداول   )ب(  
  املصاحبة؛والتفسرياتامليزانية الرئيسية 

صــالت وجــود غــي أن تــضمن  بــأن املعلومــات اإلضــافية املعروضــة ينب يــسلم  - ٢  
ــائج املؤســسية وأطــر نتــائج اإلدارة للخطــط االســتراتيجية لكــل مــن    بــشــاملة وشــفافة  أطر النت

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف؛

  هنج امليزنة القائمة على النتائج الوارد يف املذكرة املشتركة غري الرمسية؛ؤيدي  - ٣  

 اجلهـــود الـــيت بـــذهلا الربنـــامج اإلمنـــائي وصـــندوق الـــسكان لتعزيـــز   يالحـــظ  - ٤  
 الربنامج والصندوق على مواصلة حتسني املؤشرات، يف سياق تنفيـذ           ويشجعإطاريهما للنتائج   

حمـددة وقابلـة للقيـاس وقابلـة للتحقيـق ومناسـبة            ’هنج امليزنة القائمة على النتائج، حبيـث تكـون          
 ن يربطا املوارد بالنتائج املتوقعة بصورة أوضح؛، وأ‘ومقيدة بإطار زمين
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 إىل الربنـــامج اإلمنـــائي وصـــندوق الـــسكان أن يعـــدا ويعرضـــا وثـــائق يطلـــب  - ٥  
 علــى حنــو يتفــق وشــكل جــداول امليزانيــة األساســية ٢٠١٣-٢٠١٢ميزانيتــهما لفتــرة الــسنتني 

 أعـاله،   ١كورة يف الفقـرة     املذ املصاحبة املعروضة يف املذكرة املشتركة غري الرمسية         والتفسريات
 وتصنيفات تكاليف األنشطة على اسـترداد       تعاريفيف ذلك نتائج االستعراض املشترك ألثر        مبا

 التكاليف؛

 على ضرورة إجراء مشاورات منتظمة مـع اجمللـس التنفيـذي، اسـتعدادا              يؤكد  - ٦  
  . وما بعده٢٠١٤ة املتكاملة لعام ، وللميزاني٢٠١٣-٢٠١٢مليزانية الدعم لفترة السنتني 

 ٢٠١١فرباير / شباط٣

٢٠١١/١١ 
 تعديالت على صك مرفق البيئة العاملية: مرفق البيئة العاملية

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

 الــيت تتــضمن تعــديلني علــى صــك مرفــق   DP/2011/17 بالوثيقــة حيــيط علمــا  - ١  
 العاملية؛ البيئة

  .DP/2011/17 من الوثيقة ٨ التعديلني كما وردا يف الفقرة يقر  - ٢  
 ٢٠١١فرباير / شباط٣

  
٢٠١١/١٢ 

 تقرير التنمية البشرية
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

 ، بشأن تقرير التنمية البشرية٥٧/٢٦٤ إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  

 بـشأن االسـتعراض الـشامل الـذي     ٦٢/٢٠٨ إىل قـرار اجلمعيـة العامـة    وإذ يشري أيضا   
 تـضطلع هبـا منظومـة    التنفيذية مـن أجـل التنميـة الـيت    جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة   

 ،األمم املتحدة

 ،٩٤/١٥ إىل مقرره وإذ يشري كذلك  

 إىل الشواغل الكبرية واآلراء املتعددة اليت أعربت عنها الـدول األعـضاء إزاء              وإذ يشري   
ــة      ــر التنمي ــدة يف تقري ــة أمــور، اســتخدام مــصطلحات ومؤشــرات جدي مــسائل تــشمل، يف مجل

 وتواتر إصداره، خـالل مناسـبات تـشمل املـشاورات غـري الرمسيـة بـشأن تقريـر التنميـة                     البشرية
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، علـــى النحـــو الـــوارد يف الوثيقـــة    ٢٠١٠، والـــدورة الـــسنوية لعـــام   ٢٠١٠البـــشرية لعـــام  
DP/2010/33٢٠١١الدورة العادية األوىل لعام ، و، 

حــصائية  للجنــة اإل٤١/١١٢ األحكــام ذات الــصلة يف املقــرر  يؤكــد مــن جديــد وإذ   
 ، واالجتماعيواجمللس االقتصادي

يـة البـشرية يف    بأن تقرير التنمية البشرية ميثل أداة هامـة يف زيـادة الـوعي بالتنم              قريوإذ    
 ،مجيع أحناء العامل

 على أن إعداد تقرير التنمية البشرية ينبغـي أن يتـسم باحليـاد              يؤكد من جديد    - ١  
عال مع الدول األعضاء، مع إيالء االعتبار الواجـب         والشفافية وأن جيري بالتشاور الكامل والف     

 للطبيعة احملايدة للمصادر واستخدامها؛

ــدول      يهيــب  - ٢   ــشاورات مــع ال ــة امل ــز عملي ــشرية تعزي ــة الب ــر التنمي  مبكتــب تقري
األعــضاء بــشأن التقريــر، بطريقــة شــاملة وشــفافة، مــع مراعــاة املقــررات والقــرارات احلكوميــة  

 خذة يف هذا الصدد؛ذات الصلة املت الدولية

 ضــرورة مراعــاة املناقــشات الــيت أجريــت يف اللجنــة اإلحــصائية لألمــم  يؤكــد  - ٣  
املتحدة بشأن االستخدام السليم للمؤشرات واملنهجيات، بغية تعزيز فائدة التقرير بوصـفه أداة             

 لزيادة املعرفة والفهم ملسائل التنمية عامليا؛

تــاج عمليــة مــستقلة ومتميــزة ولــيس وثيقــة   أن تقريــر التنميــة البــشرية نيؤكــد  - ٤  
رمسيــة مــن وثــائق األمــم املتحــدة، وأن وضــع الــسياسات املنظمــة لألنــشطة التنفيذيــة مــن أجــل  

 التنمية يف منظومة األمم املتحدة سيظل من اختصاص الدول األعضاء؛

 إىل مديرة الربنامج اإلمنائي أن تقدم تقريرا خالل الدورة الـسنوية لعـام      يطلب  - ٥  
 عــن التــدابري املتخــذة مــن قبــل الربنــامج اإلمنــائي ومكتــب تقريــر التنميــة البــشرية، مــع    ٢٠١١

 واملقــررات ٥٧/٢٦٤مراعــاة دور كــل منــهما، لكفالــة التنفيــذ الكامــل لقــرار اجلمعيــة العامــة  
 املتعلقة بذلك؛

 إجراء مناقـشة متعمقـة جلميـع اجلوانـب املتـصلة بتقريـر التنميـة البـشرية،                  يقرر  - ٦  
، بغيـة   ٥٧/٢٦٤يشمل ما يتعلق منها بالوفاء باألحكام ذات الصلة من قرار اجلمعية العامـة               امب

حتـــسني نوعيـــة التقريـــر ودقتـــه، فـــضال عـــن احلفـــاظ علـــى مـــصداقيته وحيـــاده، دون املـــساس 
  .باستقالليته التحريرية

 ٢٠١١فرباير / شباط٣
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٢٠١١/١٣ 
  ٢٠١١  دورته العادية األوىل لعام عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

 : مبا يلي٢٠١١يف دورته العادية األوىل لعام  قام  إىل أنهيشري  
  

 ١البند 
 املسائل التنظيمية

 :٢٠١١انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام 

 )اجلمهورية التشيكية(سعادة السيدة إديتا هردا : الرئيسة  

 )اليابان(السيد تاكيشي أوسوغا : سةنائب الرئي  

 )الكامريون(سعادة السيد ميشيل تومو مونيت : نائب الرئيسة  

 )بنغالديش(السيد جنيب الرمحن : نائب الرئيسة  

 )السلفادور( غونزاليس -غارسيا . سعادة السيد كارلوس إ: نائب الرئيسة  

 ؛)DP/2011/L.1 (٢٠١١أقر جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية األوىل لعام 

 ؛)DP/2011/1 (٢٠١٠أقر التقرير عن دورته العادية الثانية لعام 

 ؛)DP/2011/CRP.1 (٢٠١١أقر خطة عمله السنوية لعام 

 ؛٢٠١١وافق على خطة العمل املؤقتة لدورته السنوية لعام 

  :٢٠١١ اجلدول التايل للدورات املتبقية للمجلس التنفيذي يف عام اعتمد
 )نيويورك (٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦: ٢٠١١ لسنوية لعام الدورة ا  

 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٦: ٢٠١١الدورة العادية الثانية لعام   

 بشأن النظام الداخلي املـنقح للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة                ٢٠١١/١اختذ املقرر   
 .دة خلدمات املشاريعاإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتح
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 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
 ٢البند 

 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 بــشأن التقريــر الــشفوي ملــديرة الربنــامج عــن تنفيــذ اســتراتيجية برنــامج ٢٠١١/٢اختــذ املقــرر 
 .األمم املتحدة اإلمنائي للمسائل اجلنسانية

  
 ٣د البن

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

 :اعتمد الربامج القطرية التالية

 بوركينا فاسو وزامبيا؛: منطقة أفريقيا  

 الصومال؛: منطقة الدول العربية  

إندونيـسيا، ومجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة،          : منطقة آسيا ودول احمليط اهلـادئ       
 وملديف؛

 . أوروغواي وشيلي: حر الكارييبمنطقة أمريكا الالتينية والب  

 ).DP/2011/19(أحاط علما بالتمديد األول للربنامج القطري لبريو ملدة سنة واحدة 

  أحــــاط علمــــا مبــــشروع الوثيقــــة املــــشتركة للربنــــامج القطــــري جلمهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة
)DP-FPA/DCCP/TZA/1 (وبالتعليقات عليها. 

  
 ٤البند 
 التقييم

 .بشأن سياسة التقييم ٢٠١١/٣ملقرر اختذ ا

ــرر   ــاء        ٢٠١١/٤اختــذ املق ــائي يف اتق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــدى إســهام برن ــيم م ــشأن تقي  ب
 .كوارث واإلنعاش ورد اإلدارة عليهال

ــرر   ــز       ٢٠١١/٥اختــذ املق ــائي يف تعزي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــيم مــدى إســهام برن ــشأن تقي  ب
 .القدرات الوطنية ورد اإلدارة عليه

 بشأن تقييم مسامهة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف اإلدارة البيئيـة مـن                ٢٠١١/٦رر  اختذ املق 
 .الصلة بني الفقر والبيئة ورد اإلدارة عليه: أجل احلد من الفقر
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ــز     ٢٠١١/٧اختــذ املقــرر   بــشأن تقيــيم مــدى مــسامهة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف تعزي
 .اإلدارة احمللية ورد اإلدارة عليه

ــرر  ا ــستوى      ٢٠١١/٨ختــذ املق ــى امل ــائي عل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــيم مــسامهة برن ــشأن تقي  ب
 .اإلقليمي يف التنمية والنتائج املؤسسية ورد اإلدارة عليه

  
 ١٠البند 

 مسائل أخرى

 .العاملية تعديالت على صك مرفق البيئة: ية بشأن مرفق البيئة العامل٢٠١١/١١اختذ املقرر 
  

  ١١البند 
 األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيةصندوق 

ــام      أحــاط ــستكملة لع ــات امل ــشفهي عــن املعلوم ــالتقرير ال ــا ب ــرة  ٢٠١٠ علم ــات للفت  واألولوي
٢٠١٣-٢٠١١. 

  
 ١٢البند 

 . بشأن تقرير التنمية البشرية٢٠١١/١٢اختذ املقرر 
  

 اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
 ت املشاريعمكتب األمم املتحدة خلدما

 . قدمه املدير التنفيذيوي علما بتقرير شفأحاط
  

 اجلزء املشترك    
 ٥البند 

 التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 علما بالتقرير املشترك ملديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملـدير التنفيـذي لـصندوق                   أحاط
والتعليقــات ) E/2011/5(قتــصادي واالجتمــاعي األمــم املتحــدة للــسكان املقــدم إىل اجمللــس اال  

 .عليه، بغية إحالته إىل اجمللس
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  ٦البند 
 توصيات جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة 

 بــشأن تقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة ٢٠١١/٩اختــذ املقــرر 
ــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن تنفيــذ        توصــيات جملــس مراجعــي   لل

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨احلسابات للفترة 
  

 ٧البند 
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة

 بشأن منوذج ميزانيات برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم            ٢٠١١/١٠اختذ املقرر   
 .٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني ) اليونيسيف(املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

وصـندوق األمـم املتحـدة     ) DP/2011/16( علما بتقريـري برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             أحاط
 .عن إدارة املوارد البشرية) DP/FPA/2011/2(للسكان 

  
 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان     

  
 ٨البند 

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

 :  التاليةاعتمد وثائق الربامج القطرية

 بوركينا فاسو وزامبيا؛ : أفريقيا  

 الصومال؛: الدول العربية  

 إندونيسيا وملديف؛: منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  

 .أوروغواي: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

  أحــــاط علمــــا مبــــشروع الوثيقــــة املــــشتركة للربنــــامج القطــــري جلمهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة
)DP-FPA/DCCP/TZA/1 (وبالتعليقات عليها. 
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 ٩البند 
ــتعراض منتـــصف املـــدة للخطـــة االســـتراتيجية لـــصندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان         اسـ

 ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة

استمع إىل عرض شفوي بشأن استعراض منتصف املـدة للخطـة االسـتراتيجية لـصندوق األمـم                 
 .ة اإلنسانيةدوق يف جمال االستجاباملتحدة للسكان، مبا يف ذلك استراتيجية الصن

اختذ مقررا شفويا بتأجيل عرض استعراض منتصف املدة للخطة االسـتراتيجية لـصندوق األمـم               
 .٢٠١١ إىل الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١١املتحدة للسكان من الدورة السنوية لعام 

اختــذ مقــررا شــفويا بــشأن بيــان املــدير التنفيــذي لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان، علــى            
  :التايل النحو

 ،إن اجمللس التنفيذي    

 بعرض رؤية املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للـسكان          يرحب  - ١    
الــوارد يف بيانــه األول إىل اجمللــس التنفيــذي، مبــا يف ذلــك الــروابط بــني برنــامج عمــل    
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واملؤمترات الدوليـة املقبلـة ذات الـصلة، ال سـيما مـؤمتر                 

ألمم املتحدة الرابع املعـين بأقـل البلـدان منـوا، ومـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالـشباب،                     ا
ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة، مــن أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق     

 دوليا؛ عليها

 دور صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف دعــم االســتراتيجية  يالحــظ  - ٢    
ويالحــظ رأة والطفــل، بــسبل منــها التنــسيق بــني الــشركاء العــامليني، العامليــة لــصحة املــ

 عمله الربناجمي مع االسـتراتيجية العامليـة لـدعم البلـدان الـيت أعلنـت التزامـات،                  كذلك
البلدان اليت تعتزم إعالن التزامات، بالقضاء على املستويات العالية للوفيـات النفاسـية             و

 ووفيات املواليد واألطفال؛

 صندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى دعـم الـدول األعـضاء                جعيش  - ٣    
 .لكفالة خروج املؤمترات الدولية املقبلة ذات الصلة بنتائج ناجحة

  
 االجتماع املشترك

صــندوق /عقــد اجتماعــا مــشتركا للمجــالس التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  
شاريع، واليونيـسيف، وهيئـة األمـم    مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـ     /األمم املتحـدة للـسكان   
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، تنـاول بـالنظر     ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٧ و   ٤  يـومي  املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العـاملي يف      
 :املواضيع التالية

 لأللفية؛ تحقيق األهداف اإلمنائيةللدفع قدما بتضييق الفجوات : اإلنصاف  )أ(  

والتعاون املرتقب مع هيئـة     تعميم املنظور اجلنساين من خالل عمل الوكاالت          )ب(  
 األمم املتحدة للمرأة؛

كفاءة االستجابة حلـاالت الطـوارئ واالنتقـال إىل االنتعـاش والتنميـة الطويلـة                 )ج(  
 الدروس املستفادة؛: األجل

 .هانوياملتابعة حىت : توحيد األداء  )د(  

 :عقد أيضا اإلحاطتني غري الرمسيتني التاليتني

رمسيــة بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم  الشتركة غــري املــشاورة املــ  
بـشأن منـوذج ميزانيـات الربنـامج     ) فياليونيس(املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     

 .٢٠١٣-٢٠١٢اإلمنائي وصندوق السكان واليونيسيف لفترة السنتني 

اتيجية لربنــامج رمسيــة بــشأن اســتعراض منتــصف املــدة للخطــة االســتر  الشاورة غــري املــ  
  .اإلمنائي األمم املتحدة

  
٢٠١١/١٤  

  استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  إن اجمللس التنفيذي،  
 باســتعراض منتــصف املــدة للخطــة االســتراتيجية لربنــامج األمــم   حيــيط علمــا  - ١  

 املقــّدمني ٢٠١٠ عــن األداء والنتــائج لعــام املتحــدة اإلمنــائي والتقريــر الــسنوي ملــديرة الربنــامج 
ــر موحــد   ــنقّح       )DP/2011/22(كتقري ــة امل ــائج اإلمنائي ــار النت ــك إط ــا يف ذل ــر، مب ــق التقري ، ومبرف

  ومصفوفة فعالية التنمية واإلطار املؤسسي املنقح؛
 أن اهلدف من استعراض منتصف املّدة هـو صـقل التوّجـه االسـتراتيجي             يؤكّد  - ٢  

املتحدة اإلمنائي وإجراء استعراض شـامل إلطـار النتـائج هبـدف إجـراء حتـسينات                لربنامج األمم   
  ؛ وحتديد ما سُيجرى من حتسينات أخرى خالل السنوات املتبقية٢٠١١يف عام 
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ــيريات خــالل       يطلــب  - ٣   ــذ التغ ــائي تنفي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــديرة برن  إىل م
مـا تقـوم بـه مـن إبـالغ           في ملنقّحة اجلديـدة   وأن تسترشد باألطر ا    ٢٠١١األشهر املتبقية من عام     

  ؛٢٠١٢ الربنامج بدءا من الدورة السنوية لعام ةمن خالل التقرير السنوي ملدير
 بالتحليـــل التراكمـــي ألداء برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي خـــالل  يعتـــرف  - ٤  

  ث األوىل من اخلطة االستراتيجية؛السنوات الثال
 املنظمة يف سبيل مواصلة تعزيز إمكانية التنبؤ بعمليـة       اليت تبذهلا  اجلهودبيسلّم    - ٥  

  العمليـة  اسـتخدام ب يـسلّم قياس النتائج واإلبالغ عنـها ومواصـلة حتـسني جـودة هـذه العمليـة، و               
  رات القطرية حتقيقا هلذه الغاية؛املؤش

أن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وفّـر طائفـة عريـضة مـن املعلومـات             بيسلّم    - ٦  
  ع به من أنشطة يف خمتلف جماالته املواضيعية؛عّما يضطل
ــة      إىل يطلــب  - ٧   ــسنوية املقبل ــاريره ال ــائي حتــسني تق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  برن

وصف ملا جاهبه من حتديات وما اّتخذه من خطوات للتغلّـب علـى هـذه       ) أ: (يلي مابتضمينها  
 بنتـائج أدائـه علـى صـعيدي         وإفـادة ) ب (؛٢٠١٠/١٣التحديات وفقا ملا طُلب إليـه يف املقـّرر          
وسرد واضح ومركّز وشامل إلسـهامات الربنـامج   ) ج(املساواة بني اجلنسني وتنمية القدرات؛   

دت عـن   لنتـائج اإلمنائيـة الـيت تولّـ       ا وبيانات تعـرض مبزيـد مـن الوضـوح        ) د(التنمية؛  يف  اإلمنائي  
  ؛إسهامات الربنامج اإلمنائي

جية لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى   أن ارتكــاز اخلطــة االســتراتييؤكّــد  - ٨  
أساس متني من أطر النتائج أمر ضروري ألغراض اإلدارة وتعريف املـوظفني والـربامج القطريـة              
ــائي دون أن        ــامج اإلمن ــسّنى رصــد أداء الربن ــة، ولكــي يت ــائج املتوقع ــة بالنت ــشركاء يف التنمي وال

عــرب يف الوقــت نفــسه عــن قلقــه ألن يــضطر الــشركاء إىل إجيــاد أطــر موازيــة لرصــد األداء، وي
إطار الربنامج اإلمنـائي املـنقّح للنتـائج اإلمنائيـة ال يتـيح للربنـامج اإلمنـائي اجملـال كـامال لتحديـد                       
إسـهاماته يف حتقيـق النتـائج اإلمنائيــة بوضـوح أو لإلبـالغ عـن التقــّدم احملـرز حنـو حتقيـق النتــائج          

  من اخلطة االستراتيجية احلالية؛ورصد هذا التقّدم على حنو واف خالل ما تبقى 
 الـوارد  ٢٠١٣-٢٠١١ بإطار املوارد املالية املتكامل املنقّح للفتـرة       حييط علما   - ٩  

 مديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى مواصـلة الـسعي                ويشّجع،  DP/2011/22يف الوثيقة   
ــضباط       ــوّخي االن ــن خــالل ت ــاءة م ــادة الكف ــورات بزي ــق الوف ــة يف امليإىل حتقي ــداد  زاني ــدى إع ل

، ويـسلّم يف الوقـت نفـسه بـضرورة       ٢٠١٣-٢٠١٢مشروع امليزانية املؤسسية للمنظمة للفترة      
  توافر املوارد الكافية لتنفيذ اخلطة االستراتيجية؛
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ــة     يطلـــب  - ١٠   ــداد اخلطـ ــدى إعـ ــائي، لـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــديرة برنـ  إىل مـ
ــرة   ــا ي ٢٠١٧-٢٠١٤االســتراتيجية للفت ــوم مب ــامج    ، أن تق ــة الربن ــة لوالي ــع املراعــاة التام ــي م ل

  :اإلمنائي وطابعه احلكومي الدويل
تركيز عمل الربنامج اإلمنائي ودوره بشكل واضح، مع مراعـاة          حمور  أن حتّدد     )أ(  

ائـه ومـا جياهبـه مـن حتـّديات ومـا يتعلّمـه            ألدالوضع االستراتيجي للربنامج اإلمنائي ودمج حتليـل        
ار للبيئة اخلارجية واألعمال الـيت تقـوم هبـا اجلهـات األخـرى املعنيـة                من دروس، مع إيالء االعتب    

  باجملال اإلمنائي؛
 ألغـراض إجـراء مـشاورات مبكّـرا مـع اجمللـس             ،أن تضع منوذجا ألطر النتـائج       )ب(  

  التنفيذي، يوفّر تفسريات واضحة لنهجه وتعاريفه والرتباط هذه األمور بعملية اإلبالغ؛
 متينة البنيان تبّين سلسلة نتائج كاملة وحتّدد النتائج املتوقعـة           أن تعّد أطر نتائج     )ج(  

ــواتج        ــائي للن ــامج اإلمن ــى إجنــاز الربن ــز عل ــأثريات، وتركّ ــائج والت ــواتج والنت ــى مــستويات الن عل
  وإسهامه يف حتقيق النتائج، ال على أداء البلدان املستفيدة من الربامج؛

طـوط  مـشفوعة خب  لـة للقيـاس،     أن ُتدرج ضـمن األطـر مؤشـرات واضـحة وقاب            )د(  
أساس وحمطّات هامـة وأهـداف ألغـراض رصـد حتقيـق النتـائج، وأن ُتبلـغ عـن هـذه املؤشـرات                  

  إىل اجمللس التنفيذي؛للربنامج  السنوية ةبانتظام ضمن تقارير املدير
أن حتّسن نظـم مجـع البيانـات ألغـراض اإلدارة علـى أسـاس النتـائج وأغـراض                     )هـ(  

سني رصد إجنـازات الربنـامج اإلمنـائي علـى املـستويات املؤسـسي واإلقليمـي             اإلبالغ مبا يتيح حت   
  والقطري، مع كفالة الربط بني أي حتسينات ُتجرى وبني عمليات إدارة التغيري األخرى؛

نه جيري االضطالع بعدد من مبادرات إدارة التغيري يف برنـامج األمـم             أبيسلّم    - ١١  
ــة حتقّــق التكامــل بــني هــذه   متواصــل ء حــوار  إىل إجــراويتطلّــعاملتحــدة اإلمنــائي،  لفهــم كيفي

  املبادرات ومعرفة كيفية وتوقيت تنفيذها؛
 علــى ضــرورة إجــراء املــشاورات مبكّــرا وبانتظــام مــع أعــضاء اجمللــس    يؤكــد  - ١٢  

اخلطـة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائي     علـى منهجيـة وشـكل      التنفيذي بقـصد إجـراء حتـسينات        
، علــى أن تبــدأ هــذه العمليــة  يف إطــار هــذه اخلطــةلنتــائجاإدارة ى علــ و٢٠١٧-٢٠١٤للفتــرة 

   وتستمر طيلة فترة إعداد اخلطة؛٢٠١١التشاورية يف عام 
 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يعــرض علــى اجمللــس التنفيــذي  يطلــب  - ١٣  

ر بنـد رمسـي،   ، كي يوافق عليهـا يف إطـا        ورقة اجتماع  ٢٠١١خالل الدورة العادية الثانية لعام      
حمطّـات اإلجنـاز الرئيـسية واألطـر الزمنيـة إلحـراز         ُتحـدد فيهـا      “ طريـق  خريطـة ”مالمـح   ترسم  
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مؤشرات تدل على كيفيـة ارتبـاط       تشمل  وقرر  التقّدم صوب حتقيق األهداف احملّددة يف هذا امل       
  ؛نامج اإلمنائيلرباملتكاملة ليزانية املبادرات من قبيل خطّة مديرة الربنامج للتغيري ومبهذا العمل 

 إىل مــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن تقــّدم استعراضــا   يطلــب أيــضا  - ١٤  
الـدورة العاديـة األوىل،     بدال مـن    ،  ٢٠١٣تراكميا للخطة االستراتيجية يف الدورة السنوية لعام        

نتــائج وبيانــات عــام االســتعراض  يــشمل، وذلــك لكــي ٢٠١١/٩كمــا هــو متــوّخى يف املقــّرر 
 قرار الدمج بني االستعراض التراكمي والتقرير السنوي يف وثيقة موّحـدة، مـع              ويؤيد ،٢٠١٢

اعتمــاد شــكل حمــّسن إلعــداد التقــارير، حبيــث يفيــد االســتعراض التراكمــي والتقريــر الــسنوي    
  .عن إسهامات الربنامج اإلمنائيالنامجة بدرجة أكرب يف اإلبالغ عن التغيريات اإلمنائية 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
  

٢٠١١/١٥  
حالة التزامات متويل املوارد العادية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصناديقه وبراجمـه لعـام              

   وما بعده٢٠١١
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
ــة      يــشّدد  ‐ ١   ــة ميكــن التنبــؤ هبــا مــن املــوارد العادي ــة وجــود قاعــدة ثابت  علــى أمهي

  ؛لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي) ‘‘األساسية’’(
 أن جممـوع املـسامهات الـواردة إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف                  يالحظ  ‐ ٢  

   بسبب الزيادة يف متويل املوارد غري األساسية؛دوالر باليني زاد بواقع مخسة ٢٠١٠عام 
 بليـون   ٠,٩٧ إىل   تيف املوارد العادية اخنفض   املسامهات   أن   يالحظ مع القلق    - ٣  

 يف اخلطـة  املنـصوص عليـه   ٢٠١٠ق هـدف متويـل املـوارد العاديـة لعـام      دوالر، وبالتايل مل يتحقّ   
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية للفترة 

املـوارد العاديـة قـد يعـوَّض        يف   أن اخنفاض جممـوع املـسامهات        يالحظ كذلك   - ٤  
مــن أســعار صــرف العمــالت علــى أســاس أســعار الفعليــة واملتوقعــة  باملكاســب ٢٠١١يف عــام 

، وبالتـايل قـد يبلـغ حجـم     ٢٠١١مـايو  / أيار ١ول هبا يف األمم املتحدة يف       الصرف الرمسية املعم  
  للسنة احلالية؛بليون دوالر املوارد العادية 

 يف املائـة مـن      ٨٢اجلهات املاحنة العشر األكرب قّدمت ما يقرب من         بأن  يسلّم    - ٥  
بئــة املــوارد  مــديرة الربنــامج إىل مــضاعفة جهودهــا لتعويــدعو، ٢٠١١املــوارد العاديــة يف عــام 

   زيادة عدد اجلهات املسامهة؛ومواصلة العمل علىالعادية 
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 بــشأن االســتعراض الــشامل الــذي  ٦٢/٢٠٨ إىل قــرار اجلمعيــة العامــة  يــشري  - ٦  
جيرى كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمـم املتحـدة مـن                 

ية، نظرا لكوهنا غـري مقيـدة، هـي الركيـزة األساسـية              أن املوارد العاد   ويكرر تأكيد أجل التنمية   
  لتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 

 إىل مجيـع البلـدان الـيت مل تقـّدم بعـد مـسامهاهتا يف املـوارد العاديـة لعـام                      يطلب  - ٧  
ــذلك؛  ٢٠١١ ــشّجع أن تقــوم ب ــدول األعــضاء علــى إعــالن تّربعاهتــا   وي عــدة علــى أســاس   ال

 تعلن جداول السداد، وأن تلتزم من مثّ بإعالنات التّربع هذه وجبـداول             سنوات إن أمكن، وأن   
  سدادها؛
ــسلّم   - ٨   ــائج     بي ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى حتقّــق النت ــربهن برن ــة أن ي أمهي

ــائج       ــة املقّدمــة مــن الــدول األعــضاء، وأن يعــّرف هبــذه النت ــة املدعومــة باملــسامهات املالي اإلمنائي
  .ة حياهلاويكون خاضعا للمساءل

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
  

٢٠١١/١٦  
  التقرير السنوي عن التقييم

  إن اجمللس التنفيذي،   
ــة    حيــيط علمــا   - ١   ــوارد يف الوثيق ــيم ال ــسنوي عــن التقي ــالتقرير ال ، DP/2011/24 ب
  ؛معلومات على مكتب التقييم لزيادة ما ينطوي عليه التقرير من ويثين

دة اإلمنــائي أن يعــاجل املــسائل الــيت أثــريت يف    برنــامج األمــم املتحــ  إىليطلــب  - ٢  
  التقييمات املستقلة؛

عـدد املكاتـب القطريـة الـيت أجـرت تقييمـا       رغم ازديـاد   أنه   يالحظ مع القلق    - ٣  
 اخنفـاض العـدد اإلمجـايل لتقييمـات النتـائج وال تـزال              ٢٠١٠، استمر يف عام     على األقل واحدا  

قيــيم والتزامهــا بــإجراء تقييمــات النتــائج منخفــضة، معــّدالت تقّيــد املكاتــب القطريــة خبطــط الت
 يف هذا الصدد إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يقوم علـى وجـه الـسرعة بتحديـد                    ويطلب

ومعاجلـة العقبـات الــيت حتـول دون االمتثـال خلطــط التقيـيم وااللتـزام بــإجراء تقييمـات النتــائج،        
  االمتثال؛ومراقبة ظيفة التقييم يف ذلك تأمني املوارد الالزمة لتأدية و مبا
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 بأن جنـاح التقييمـات وقابليـة الـربامج للتقيـيم الفعلـي يقتـضيان تـصميم                  يسلّم  - ٤  
مج ا ضــرورة اختــاذ تــدابري لتعزيــز تــصميم الــرب ويالحــظوختطــيط الــربامج علــى النحــو املالئــم،  

  عّرف عليها؛يتيح اّتباع النهج القائم على النتائج يف رصد النتائج امللموسة والت مبا
ــستمرة في  يالحــظ  - ٥   ــق  وجــود حتــديات م ــا يتعل ــي م ــا يل ــة التقييمــ :  مب ات ـنوعي

ــام الرصــد           ــيت لــديها وحــدات مكّرســة مله ــب القطريــة ال ــاض عــدد املكات ــة، واخنف الالمركزي
والتقيــيم، وتفــاوت أعــداد املــوظفني املكّرســني ملهــام الرصــد والتقيــيم بــني املكاتــب اإلقليميــة،   

  اعاة الدروس املستفادة من التقييمات يف تصميم وتنفيذ الربامج؛وتفاوت درجات مر
 برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي أن يعـــّزز القـــدرة علـــى إجـــراء   إىليطلـــب  - ٦  

مـن نوعيـة التقييمـات الالمركزيـة        حتد  العقبات اليت   تذليل  التقييمات الالمركزية وعلى حتديد و    
تـأمني املـوارد الالزمـة لتأديـة        مبـا يف ذلـك      لنتـائج،   تقييمـات ا  ومن درجة التقّيد خبطـط التقيـيم        و

  االمتثال؛ومراقبة وظيفة التقييم 
لتــدريب علــى لتــأمني ا بــاجلهود الــيت تبــذهلا بعــض املكاتــب القطريــة   يرّحــب  - ٧  

أن يواصـل دعمـه     بـ  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           على ويشريالتقييم على املستوى القطري،     
  يف جمال التقييم؛لتنمية القدرات الوطنية 

تقــدمي ردود اإلدارة علــى التقييمــات، جمــال التحــّسن الــذي حتقّــق يف بيــسلّم   - ٨  
أن  ويطلــب علــى مواصــلة إحــراز التقــدم يف إعــداد ردود اإلدارة وتنفيــذها ورصــدها،  وحيــثّ
  التقارير املقبلة تنفيذ ردود اإلدارة؛تتابع 

ــادة مــشاركة  يرّحــب  - ٩   ــيني بزي ــيني مــن البلــ فن ــربامج   وطن ــستفيدة مــن ال دان امل
 اجلهــود الــيت يبــذهلا مكتــب التقيــيم يف إطــار ســعيه  ويالحــظعمليــة تقيــيم النتــائج اإلمنائيــة،  يف
 علـى  ويـشّدد حتسني معّدل متثيل اخلبريات االستشاريات من البلدان املستفيدة من الربامج،   إىل

مراعاة تامـة    املساواة بني اجلنسني     أمهية ضمان قيام مجيع القائمني على التقييم مبراعاة اعتبارات        
  يف التقييمات؛

مكتـب التقيـيم   الـذي اقترحـه    ٢٠١١عـام  ل  املـنقح  عمـل ال علـى برنـامج      يوافق  - ١٠  
  ؛٢٠١٢وعلى برنامج العمل املؤقت لعام 

 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إطــالع اجمللــس التنفيــذي علــى        يطلــب  - ١١  
جلديـد ملكتـب التقيـيم ليتـسىن للمجلـس التنفيـذي اسـتعراض              يستجّد خبصوص تعيني املدير ا     ما

  ).DP/2011/3(التعيني وإسداء املشورة بشأنه مبا يتماشى وسياسة التقييم املنقّحة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦
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    ٢٠١١/١٧  
  مستجدات تقرير التنمية البشرية    

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــرحيــيط علمــا    - ١   ــر  مــستجدات التحــضريات واملــ ” بتقري ــة بتقري شاورات املتعلق

  ؛)DP/2011/25 (“التنمية البشرية
 إىل اإلجـراءات الـيت اختـذها مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية                يشري مـع التقـدير      - ٢  

تعامله مـع األوسـاط اإلحـصائية الدوليـة بـشأن املـسائل اإلحـصائية املتعلقـة بـالتقرير، بـسبل                      يف
ائي ويف تعاملـــه مـــع اللجنـــة اإلحـــصائية بينـــها تنـــشيط دور الفريـــق االستـــشاري اإلحـــص مـــن

  هلا؛ واستجابته
تقرير التنميـة    الربنامج بشأن    ةه مدير ت بالتقرير الشفوي الذي قدم    حييط علما   - ٣  
 للجهــود املبذولــة لالجتمــاع بــشكل منــتظم مــع مــدير مكتــب ويعــرب عــن تقــديره، البــشرية

  د التقرير؛تقرير التنمية البشرية من أجل تقييم التقدم احملرز يف إعدا
 باجلهود اليت يبـذهلا مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية واملكتـب التنفيـذي                 يرحب  - ٤  

لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب الــشراكات مــن أجــل تنظــيم مــشاورات مــع األفرقــة   
اإلقليميــة التابعــة للمجلــس ومــع احلكومــات وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة، مــن قبيــل املكاتــب    

طنيــة، واللجــان اإلقليميــة التابعــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، وذلــك يف اإلحــصائية الو
  ؛ عمل ذلككافة املناطق اليت تنشأ فيها فرص

 إىل اجلهود اليت يبذهلا كل من مكتب تقرير التنميـة البـشرية             يشري مع التقدير    - ٥  
فـاظ يف نفـس     جـودة التقريـر ودقتـه، مـع احل        حتـسني   وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن أجـل            

  الوقت على مصداقيته وحياده دون املساس باستقالليته التحريرية؛
 إىل مكتب تقرير التنميـة البـشرية أن يواصـل عقـد مـشاورات منتظمـة                 يطلب  - ٦  

تقريــر التنميــة مــن أجــل كفالــة أن يــستمر أصــحاب املــصلحة ومفتوحــة وشــفافة وشــاملة مــع 
منائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف األهــداف اإليف  يف اإلســهام بفعاليــة البــشرية

  .اإلمنائية لأللفية
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦
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    ٢٠١١/١٨  
  استعراض منتصف املدة للربنامج العاملي التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
نامج العـاملي التـابع    باستالم نتائج استعراض منتصف املدة الذي أجراه الرب      يقر  - ١  

  ؛٢٠٠٨/٣٢لقرار اجمللس التنفيذي تنفيذا لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 بالطابع التطلعي لالسـتعراض واتـساقه مـع التوصـيات املنبثقـة عـن               حييط علما   - ٢  

تقيــيم إطــار التعــاون العــاملي الثالــث، والــرد الــذي أصــدرته اإلدارة الحقــا، الــوارد يف الوثيقــة     
DP/2008/45على تقييم إطار التعاون العاملي الثالث؛ ،  

ضــطلع بــه الربنــامج العــاملي يف صــقل الترتيبــات املؤســسية ا بالــدور الــذي يقــر  - ٣  
ــة           ــسياسات اإلقليمي ــني ال ــارب ب ــن التق ــد م ــق املزي ــن أجــل حتقي ــائي م ــامج اإلمن ــة للربن الداخلي

يدان، وجعـل تلـك اخلـدمات      واملؤسسية والدعم االستشاري وبني جماالت االحتياج إليها يف امل        
  أكثر استجابة الحتياجات الربامج القطرية؛

 استمرار التركيز على تقريـب الـدعم االستـشاري يف جمـال الـسياسات               يطلب  - ٤  
مــن العمــالء، مرحبــا بالتقــدم احملــرز يف العمــل املتعــدد املمارســات علــى الــصعيدين العــاملي          

نظـم إدارة   وبنية قويـة للممارسـات      تزاوج بني   مية  بأن مراكز اخلدمة اإلقلي   معترفا  واإلقليمي، و 
  أفضل املمارسات فيما بني األقاليم، ويف أحناء املنظمة؛قادرة على تبادل املعارف 
 زيادة التركيز على تعميم املعايري اخلاصة باخلدمات االستشارية اجليـدة          يطلب  - ٥  

ــسياسات   ــن أجــل  يف جمــال ال ــاملي،  م ــامج الع ــون   لمــساعدة يف كفالالربن ــتمكن املوظف ــة أن ي ل
مـن اخلـربات يف امليـدان وأن يكـون          بصورة مستمرة   والشركاء، أيا ما كان مكاهنم، من التعلم        

ــي    ــا يل ــم واضــح مل ــديهم فه ــة : ل ــذه     ماهي ــة أو مؤســسية ه ــدى موثوقي املعلومــات املتاحــة؛ وم
  ري فيها؛املعلومات؛ وكيفية الوصول إليها والتعامل مع املستشارين املعنيني؛ وكيفية التأث

 الربنامج العاملي، مـسترشدا بالتقييمـات املواضـيعية واسـتعراض منتـصف             حيث  - ٦  
ــدة للخطــة االســتراتيجية، أن يواصــل    ــادة امل ــن    اإلف ــصف األول م ــة يف الن ــائج املتحقق ــن النت م

الربنامج العاملي، بسبل من بينها توفري القيادة العاملية يف جمال الـسياسات بـشأن التنميـة البـشرية      
النـــهوض باملعـــايري اجلديـــدة للخـــدمات االستـــشارية يف جمـــال  ولـــشاملة واملرنـــة واملـــستدامة، ا

لتكامـل بـني اخلـدمات    اتعزيـز  لالسياسات، وزيادة التركيز على املبـادرات املتعـددة املمارسـات     
  السياسات من أجل التصدي للتحديات اإلمنائية املعقدة؛املتعلقة ب
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إىل املقـرر رفعهـا   أن أداء الربنامج العاملي ونتائجه       تقدمي تقرير هنائي بش    يطلب  - ٧  
ــسنوية لعــام      ــس التنفيــذي يف دورتــه ال ــيم للتقــدم احملــرز يف إطــار      ٢٠١٣اجملل ، مــع إيــراد تقي

اخلــدمات االستــشارية املتعــددة املمارســات علــى صــعيد الــسياسات، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت    
) ٢٠+ريــو (ة لأللفيــة، اســتعدادا ملــؤمتر التقــدم احملــرز صــوب حتقيــق األهــداف اإلمنائيــمواصــلة 

  .إلدارة احملليةابشأن التنمية املستدامة، وهنوضا خبطط التنمية احمللية و
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦

  
    ٢٠١١/١٩  
  ٢٠١٠  مالنتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عاعن تقرير     

  
  إن اجمللس التنفيذي،  
 بالتقرير الذي يعرض النتائج الـيت حققهـا صـندوق األمـم املتحـدة               حييط علما   - ١  

 عــن تقــديره ملــسامهات الــصندوق امللموســة والقابلــة للتوســع يف ويعــربللمـشاريع اإلنتاجيــة،  
أقــل البلــدان منــوا، عــن طريــق تــوفري رؤوس األمــوال       يف تــوطني األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    

 التنميـة احملليـة وتـوفري خـدمات القـروض البالغـة الـصغر           االستثمارية واملساعدة التقنيـة لتـشجيع     
  الصغر؛واملشاريع املتناهية  واملشاريع الصغرية ،األسر الفقريةاليت تعود بالنفع على الشاملة 
 إىل التقييمـات   ٢٠١٠ بالتركيز اخلاص الذي أواله الـصندوق يف عـام           يرحب  - ٢  

الصندوق وفعاليتها عموما، ومـربزا أيـضا       يف   مؤكدا على أمهية برامج الدعم       ،اخلارجية للربامج 
 أيضا بالتحليل الوارد يف التقرير السنوي بشأن الكيفيـة          ويرحبتعزيز؛  حتتاج إىل   اجملاالت اليت   

ــة علــى الــصعيد احمللــي،       ــة لأللفي الــيت تــسهم هبــا أنــشطة الــصندوق يف حتقيــق األهــداف اإلمنائي
  ؛واجههااليت  والتحديات اليت استفاد منهاذلك الدروس  يف مبا

 مـن أجـل توسـيع نطـاق         ٢٠١٠ باجلهود اليت بذهلا الـصندوق يف عـام          يرحب  - ٣  
جمــاالت مواضــيعية جديــدة ذات صــالت واضــحة بواليتــه وميزاتــه  براجمــه للــدعم لكــي تــشمل 

تقاسـم املعـارف وأعمـال الــدعوة    مــن أيــضا علـى حنـو كـبري    يف الوقـت الـذي زاد فيـه    النـسبية،  
  وسع نطاقا يف أقل البلدان منوا؛تحقيق تغيري ألوسيلة ك

مـوارده  يف  تعبئة مـسامهات    ل الصندوق على مواصلة اجلهود اليت يبذهلا        يشجع  - ٤  
ضرورية للحفــاظ علــى خدماتــه  الــتعــددة الــسنوات املواضــيعية املسامهات املــ أو تعبئــة ،العاديــة

ألعــضاء الــيت  الـدول ا ويــشجعاملزيــد مـن أقــل البلــدان منـوا،   إىل  وتوسـعه ودعمـه االســتثماري  
  املوارد العادية للصندوق أن تفعل ذلك؛يف مبقدورها اإلسهام 
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ــوارد األخــرى      يرحــب  - ٥   ــة إىل امل ــات املقدم ــد التربع ــتمرار تزاي ــصندوق ل باس ل
مـن مـصادر    تربعـات   ، وبتحقيق تنـوع جيـد يف اجلهـات املاحنـة، وذلـك بتقـدمي                ٢٠١٠عام   يف

  داء األمم املتحدة، ومصادر القطاع اخلاص؛ثنائية ومتعددة األطراف، ومن صندوق توحيد أ
 الســتعراض املمارســات التــشغيلية ٢٠١٠ باالختتــام النــاجح يف عــام يرحــب  - ٦  

املراجعة اليت أجريت على سبيل املتابعة خـالل        حددته   على النحو الذي     -واإلدارية للصندوق   
علــى اجلــودة  أيــضا بــاجلهود الــيت يبــذهلا الــصندوق مــن أجــل احلفــاظ ويرحــب - ٢٠١٠عــام 

  .الربناجمية العالية مع تنامي حافظة الربامج استجابة لزيادة الطلب من أقل البلدان منوا
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦

    ٢٠١١/٢٠  
الحتفــال بالــذكرى الــسنوية العاشــرة للــسنة الدوليــة للمتطــوعني والــذكرى  لتخطــيط ال    

  السنوية األربعني ملتطوعي األمم املتحدة
  

  فيذي،إن اجمللس التن  
 بالدور الكـبري الـذي يـضطلع بـه برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة                  حييط علما   - ١  

باعتبـــاره مركـــزا لتنـــسيق االحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية العاشـــرة للـــسنة الدوليـــة للمتطـــوعني 
  وباملبادرات اهلامة اليت جرى االضطالع هبا يف هذا الصدد؛

 الـذكرى الـسنوية األربعـني لـه          برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة مبناسـبة          يهنئ  - ٢  
  .وعلى إجنازات الربنامج طوال هذه السنوات

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦
    ٢٠١١/٢١  
  التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

  
  إن اجمللس التنفيذي،  
دمات  األمـم املتحـدة خلـ       باإلسهامات الكبرية اليت يقـدمها مكتـب       حييط علما   - ١  
   يف النتائج التشغيلية لألمم املتحدة وشركائها واليت غالبا ما تنجز يف أصعب البيئات؛املشاريع
 بـالكثري مـن التحـسينات اإلداريـة املنفـذة هبـدف بلـوغ األهـداف                 حييط علمـا    - ٢  

  العامة يف جمايلْ الكفاءة التنفيذية والوفاء بتوقعات الشركاء؛
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 بنـسبة  ٢٠١٠ملـشاريع لـدى املكتـب خـالل عـام            بزيادة معدل تنفيذ ا    يرحب  - ٣  
 املنظمـة علـى   ويـشجع دوالر،  ٢٠٠ ٠٠٠مبعـدل  التكاليف اإلداريـة  اخنفاض  يف املائة مع   ١٦

  لكفاءة؛يف جمال اسوابق جيدة إجياد االستمرار يف 
 ويطلـب  بزيادة التركيز على املبـادرات االسـتراتيجية لبنـاء القـدرات،             يرحب  - ٤  

جــودة ونطــاق هــذه التــدخالت يف اجملــاالت الــيت ميكــن    حتــسني ذي مواصــلة إىل املــدير التنفيــ 
  للمكتب فيها أن يضيف قيمة إىل اجلهود اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة؛

 بالتزام املكتب بتحقيق قدر أكرب مـن الـشفافية واملـساءلة ويتطلـع حنـو                يرحب  - ٥  
  هلذا اهلدف؛حتقيقا مبادرات جديدة يقوم هبا املكتب 

 بتحسن الوضع املايل للمكتب وبتنويع الـشركاء املـسامهني يف حافظـة             يرحب  - ٦  
مبـا يف ذلـك     ( إدراج استعراض شامل لالحتياطيات واالعتمـادات التـشغيلية          ويطلبمشاريعه،  

خمتلــف أنــواع االعتمــادات واملبــالغ املبينــة يف بيانــات اإليــرادات وكــشوف امليزانيــة خــالل          
 التقريـر الـذي يعـد يف إطـار بنـد تقـديرات امليزانيـة لفتـرة الـسنتني                    يف) السنوات الثالث املاضية  

  ؛٢٠١١ عاميف ، املقرر عرضه على الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي ٢٠١٣-٢٠١٢
مبوجـب   على أمهية عرض النتـائج وفـق إطـار النتـائج التـشغيلية املعتمـد                 يشدد  - ٧  

  ؛)DP/2009/36 الوثيقة باإلشارة إىل (٢٠٠٩/٢٥قرار اجمللس التنفيذي 
النتـائج اإلمنائيـة املدعومـة مبـسامهات        عـن   ويبلِّـغ   املكتـب   بني  ن ي أ بأمهية   يسلم  - ٨  

  مالية من الدول األعضاء وأن يكون مسؤوال عنها؛
ــائج،    يــسلم كــذلك  - ٩   ــة فيمــا يتعلــق بــاإلبالغ القــائم علــى النت ــاجلهود املبذول  ب
إسـهاماته يف   عـن   يره الـسنوية املقبلـة أرقامـا شـاملة          يف تقـار  أيـضا    إىل املكتب أن يقـدم       ويطلب

  .٢٠١٣-٢٠١٠حتقيق األهداف األربعة للخطة االستراتيجية للفترة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
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    ٢٠١١/٢٢  
تقـــارير برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان ومكتـــب     

الــداخليتني حلــسابات والرقابــة اأنــشطة مراجعــة  املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن   األمــم
  ٢٠١٠  عام  يف
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
  :يف ما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقـات الـوارد       املتعلق ب  بالتقرير   حييط علما   - ١  
  ؛DP/2011/29يف الوثيقة 
خليـــة للحـــسابات ا مهـــام املراجعـــة الد عـــن دعمـــه املتواصـــل لتعزيـــزيعـــرب  - ٢  

  والتحقيقات لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 
 عن دعمه لتحسني القدرات يف جمال مراجعـة احلـسابات والتحقيقـات             يعرب  - ٣  

مـوارد إضـافية، مـن خـالل إعـادة      تـوفري  يف مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقـات عـن طريـق           
ى يف ميزانيــة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لفتــرة  ترتيــب أولويــات املــوارد مــن أمــاكن أخــر 

عنــدما  إىل الربنــامج اإلمنــائي كفالــة ختــصيص مــوارد كافيــة هلــذه األغــراض  يطلــبو ،الــسنتني
  على املكتب التنفيذي؛ ، ٢٠١٣-٢٠١٢ ،ترة السنتنيفتعرض ميزانية 

   بالتقرير السنوي للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات؛ حييط علما  - ٤  
ــسابات الـــصناديق    يرحـــب  - ٥   ــة حـ ــد بـــشأن عمليـــات مراجعـ ــام املتزايـ  باالهتمـ

املبـادرة الراميـة إىل املراجعـة املـشتركة         ويشجع  االستئمانية املتعددة املاحنني والربامج املشتركة،      
إىل مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات     ويطلــب  ، “األداء املوحــد ”حلــسابات بــرامج   

   اخلربات املكتسبة يف ذلك الصدد؛عناملقبل اإلبالغ يف تقريره السنوي 
  

  :يف ما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    
 بتقرير مدير شعبة خـدمات الرقابـة عـن أنـشطة املراجعـة الداخليـة              حييط علما   - ٦  

) DP/FPA/2011/5 (٢٠١٠ عــام  يفللحــسابات والرقابــة يف صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  
  لصلة؛واستجابة اإلدارة ذات ا

ــة االستــشارية ملراجعــة احلــسابات   حيــيط علمــا أيــضا   - ٧   ــالتقرير الــسنوي للجن  ب
  التابعة لصندوق األمم املتحدة للسكان؛
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ــسية واملتكــررة وعلــى ختطــيط     يرحــب  - ٨   ــة الرئي ــى املــسائل اإلداري ــالتركيز عل  ب
  مراجعة احلسابات على أساس املخاطر؛

 ٢٠٠٨/٣٧حـدة للـسكان للمقـررين        بامتثال صندوق األمم املت    يرحب أيضا   - ٩  
بــشأن  بــشأن الكــشف عــن تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات، مبــا يف ذلــك ٢٠٠٩/١٥ و

  أنشطة الكشف يف التقرير السنوي لكل منها؛ عن اإلفادة 
 بامتثــــال صــــندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان للمقــــررين  كــــذلكيرحــــب   - ١٠  
 خــدمات الرقابــة عــن أنــشطة املراجعــة  ومشوليــة تقريــر مــدير شــعبة٢٠٠٨/١٣  و٢٠٠٦/١٣

  ؛ ٢٠١٠الداخلية للحسابات والرقابة يف صندوق األمم املتحدة للسكان عام 
 عــن دعمــه لتحــسني القــدرة علــى التحقيــق يف شــعبة خــدمات الرقابــة  يعــرب  - ١١  
 من خـالل    ة ختصيص موارد كافية هلذه الغاية      إىل صندوق األمم املتحدة للسكان كفال      ويطلب
رتيب أولويـات املـوارد مـن أمـاكن أخـرى يف ميزانيـة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                      إعادة ت 

  التنفيذي؛  على اجمللس٢٠١٣-٢٠١٢ ،تعرض ميزانية فترة السنتنيعندما لفترة السنتني، 
 نتيجة االستعراض اخلارجي لشعبة خدمات الرقابـة الـذي         يالحظ مع التقدير    - ١٢  

علـى اجلـودة    أن حيـافظ    إىل مـدير الـشعبة      ويطلـب   ليني،  أجراه معهد مراجعي احلسابات الـداخ     
، وفقــا ٢٠١٥بــإجراء اســتعراض خــارجي آخــر يف عــام     وأن يكلِّــف العاليــة لعمــل الــشعبة   

  للممارسات واملعايري املهنية الدولية املعترف هبا؛ 
بالغـة   ما توصلت إليه شعبة خدمات الرقابة من استنتاجات         يالحظ مع القلق    - ١٣  
ــة  ــالغ عــددها  بالتوصــيات حــب ويراألمهي ــر   توصــية١٥الب ــواردة يف التقري ــق ب ال ــشطة املتعل أن

 ٢٠١٠املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات والرقابـــة يف صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان عـــام   
)DP/FPA/2011/5( ،ــررات  إىل ويــــــــــــشري  ٢٠٠٧/١٠  و٢٠٠٦/١٣  و٢٠٠٦/٨املقــــــــــ
 ٢٠١١/١٥ و ٢٠١٠/٢٦  و   ٢٠١٠/٢٢ و ٢٠٠٨/١٣  و   ٢٠٠٨/١٢  و   ٢٠٠٧/٢٩ و
حيـسن تنفيـذ إطـار للرقابـة الداخليـة وفقـا            ) أ: (إىل املدير التنفيذي أن   ويطلب  ،  ٢٠١١/١٨ و

االتساق مـع املعـايري احملاسـبية الدوليـة     ضرورة ألفضل املمارسات املعترف هبا دوليا، مع مراعاة  
ئل املتــصلة معاجلــة املــساو) ج(تنفيــذ نظــام إدارة املخــاطر يف املؤســسة؛ و) ب(للقطــاع العــام؛ 

تركيـز األولويـات    و) هــ (تعزيـز اسـتخدام الربجمـة القائمـة علـى األدلـة؛             و) د(باملوارد البـشرية؛    
احلد من عدد الشركاء وخطط العمـل       بوسائل منها   الربناجمية لصندوق األمم املتحدة للسكان،      

   للقطاع العام؛ كفالة سالسة االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدوليةو )و(على الصعيد القطري؛ 
 بالنهج الذي اختذه املـدير التنفيـذي لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان                يرحب  - ١٤  

واخلطـوات  والـضمان   من أجل تعزيز عملية صندوق األمم املتحـدة للـسكان املتعلقـة باملـساءلة               
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املتخـذة إلعـادة تركيـز وتعزيـز كفـاءة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان وفعاليتـه، ويطلـب إىل            
الـواردة يف   توصـية  ١٥البالغ عـددها   لتوصيات  اير التنفيذي وضع خطة عمل شاملة لتناول        املد

ــر  ــق بالتقري ــم املتحــدة       املتعل ــة للحــسابات والرقابــة يف صــندوق األم ــشطة املراجعــة الداخلي أن
وينبغــي أن تــشمل خطــة العمــل هــذه ترتيــب أولويــات التوصــيات الــيت . ٢٠١٠للــسكان عــام 

ــها واإلجــر  ــتعني معاجلت ــتعني اختاذهــا، مــع جــدول زمــين واضــح وأهــداف     ي ــيت ي ــةاءات ال . بين
  ؛٢٠١٢هلذه اخلطة خالل انعقاد الدورة العادية األوىل للمجلس التنفيذي عام موجز وسيتاح 
ويطلـب  ،  “األداء املوحد ”حلسابات برامج     مبادرة املراجعة املشتركة   يشجع  - ١٥  

اخلـربات املكتـسبة    عـن   تقريرها السنوي املقبـل     اإلبالغ، يف   أن تقوم ب  إىل شعبة خدمات الرقابة     
  الصدد؛  ذلك يف
  

   :فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان    
ــفية يرحـــب   - ١٦   ــيل الوصـ ــواردة   بالتفاصـ ــاالت الغـــش والغـــش االفتراضـــي الـ حلـ

تحــدة اإلمنــائي وشــعبة  تقريــري مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات لربنــامج األمــم امل   يف
خــدمات الرقابــة الداخليــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان، علــى النحــو املطلــوب يف املقــرر   

ــسكان      ويطلــب ، ٢٠١١/٩ ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم إىل برن
هـــذه احلـــاالت يف التقـــارير الـــسنوية املقبلـــة ملكاتـــب الرقابـــة   عـــن مواصـــلة حتـــسني اإلبـــالغ 

    مع زيادة التشديد على اإلجراءات املتخذة يف حاالت سوء السلوك؛،هتاااستجابات إدار يفو
  

  :فيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة ملراقبة املشاريع    
 بالتقرير السنوي لفريق املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقـات         حييط علما   - ١٧  

  ؛٢٠١٠لعام 
جنــة االستـــشارية لالســـتراتيجية ومراجعـــة   بـــالتقرير الـــسنوي للحيــيط علمـــا   - ١٨  

  ؛٢٠٠٨/٣٧، الذي يتسق مع مقرر اجمللس التنفيذي ٢٠١٠احلسابات لعام 
 ويطلـب ،  “األداء املوحد ” مبادرة املراجعة املشتركة حلسابات برامج       يشجع  - ١٩  

إىل فريــق مراجعــة احلــسابات الداخليــة والتحقيقــات اإلبــالغ، يف تقريــره الــسنوي املقبــل، عــن  
  ربات املكتسبة يف ذلك الصدد؛ اخل

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع علـى تكثيـف تنفيـذ توصـيات              يشجع  - ٢٠  
  . شهرا١٨ انقضى على إصدارها أكثر منمراجعي احلسابات اليت 

  
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
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    ٢٠١١/٢٣  

رير املراجعـة   ملعلومات الـواردة يف تقـا     ااملزيد من   عن  لكشف  لستجابة للطلب الناشئ    اال    
  الداخلية للحسابات 

  
  ، إن اجمللس التنفيذي  
ــشري   - ١   ــرره ي ــار     ٢٠١٠/٢٢إىل مق ــبني آث ــسقة ت ــة من ــذي يطلــب تقــدمي ورق  ال

ملعلومــات الــواردة يف تقــارير املراجعــة الداخليــة     ااملزيــد مــن   عــن لكــشف  لالطلــب الناشــئ  
   تقدمي املعلومات ذات الصلة؛ للحسابات، مبا يف ذلك اخليارات املتاحة لالستجابة للحاجة إىل

ــا   - ٢   بالورقـــة املنـــسقة لربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق   حيـــيط علمـ
ن االســتجابة للطلــب أاملتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع بــش  األمــم

 ملعلومــات الــواردة يف تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات ااملزيــد مــن عــن لكــشف لالناشــئ 
)DP/FPA/OPS/2011/1(؛  

بامتثــال برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة        يرحــب   - ٣  
 بـــشأن الكـــشف ٢٠٠٨/٣٧للـــسكان ومكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املـــشاريع للمقـــرر 

  الداخلية للحسابات وعمليات العناية الواجبة القائمة يف ذلك الصدد؛  تقارير املراجعة عن
ــدول     بايــسلم   - ٤   الحتياجــات مــن املعلومــات والــضمان للجهــات املاحنــة مــن ال

  األعضاء للمشاريع اليت متوهلا؛ غري
مبختلــف اخليــارات املتاحــة للكــشف عــن املزيــد مــن املعلومــات   حيــيط علمــا   - ٥  

  املقدمة يف الورقة املشتركة؛
يــذيني  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وللمــديرين التنفةأنــه جيــوز ملــديريقــرر   - ٦  

لصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع، بنـاء علـى الطلـب،                
منظمة حكومية دولية ماحنة والصندوق العاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا،               الكشف إىل 

ــة املاحنــة          ــه اجله ــسهم في ــة مبــشروع معــني ت ــة للحــسابات املتعلق ــة الداخلي ــارير املراجع عــن تق
 وإجراءات الكشف، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف            ٢٠٠٨/٣٧كورة ماليا، وفقا للمقرر     املذ

مع ممارسـة أكـرب قـدر مـن       ،DP/2008/55  و DP/FPA/2008/14و  ،  DP/2008/16/Rev.1الوثائق  
  ؛ للبلد املستفيد من الربنامجومحاية احلقوق املشروعة حسن التقدير 

، وأن الطلبـات  سريةف عنها ستبقى أن املعلومات اليت يكش يؤكد من جديد      - ٧  
علــى تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات ينبغــي أن تــشمل ســبب الطلــب   لالطــالع اخلطيــة 
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ــد  ــه وتأكيـ ــائق     ب اوغرضـ ــه يف الوثـ ــصوص عليـ ــو املنـ ــى النحـ ــشف، علـ ــإجراءات الكـ ــد بـ التقيـ
DP/2008/16/Rev.1، و DP/FPA/2008/14  وDP/2008/55؛  

املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان             إىل برنـامج األمـم       يطلب  - ٨  
عـرض    املشاريع مواصـلة استكـشاف اخليـارات املتاحـة لتيـسري           اتومكتب األمم املتحدة خلدم   

إىل برنـامج   ويطلب أيضا   تقارير املراجعة الداخلية للحسابات، مبا فيها اخليارات التكنولوجية،         
للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات   األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة   

 مقترحــا ٢٠١١عــرض علــى اجمللــس التنفيــذي خــالل دورتــه العاديــة الثانيــة لعــام تاملــشاريع أن 
تقارير املراجعة الداخلية للحـسابات عـن بعـد مـع تـوفري إمكانيـة الوصـول          االطالع على   بشأن  

  نها كلمات السر اآلمنة؛، بوسائل م املكشوفةاآلمن والضمانات املناسبة لسرية املعلومات
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتـب           حيث  - ٩  

األمم املتحدة خلدمات املشاريع علـى احلفـاظ علـى التعـاون وتعزيـزه، وتبـادل املعلومـات ذات                   
 ٢٠٠٨/٣٧الصلة، إىل أقصى حد ممكن، عند االقتضاء ووفقا لألحكام ذات الـصلة يف املقـرر                

كوميـــة احلنظمـــة امل مـــع ،DP/2008/55  وDP/FPA/2008/14 ، وDP/2008/16/Rev.1والوثـــائق 
احنة والصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا وخـدماهتما للرقابـة، بـشأن                  املدولية  ال

رقابة تنفيذ املشاريع اليت تتلقـى التمويـل مـن منظمـة حكوميـة دوليـة ماحنـة والـصندوق العـاملي                     
احتـــرام اســـتقاللية مهـــام املراجعـــة ضـــرورة كافحـــة اإليـــدز والـــسل واملالريـــا، مـــع مراعـــاة  مل

للحــسابات والتحقيقــات الــيت يــضطلع هبــا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق   الداخليــة
 توفري ضـمان بـشأن      رورةاألمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وض        

  املشاريع؛  تنفيذ
 على أنه جيوز تقدمي البيانات املالية املدققة للمشاريع، حـسب توافرهـا،             يوافق  - ١٠  

  إىل اجلهات املاحنة كوسيلة إلعطاء ضمان بشأن استخدام األموال؛
تقـدمي املـوجزات التنفيذيـة لتقـارير     ، بنـاء علـى الطلـب،    جيـوز   علـى أنـه  يوافـق   - ١١  

إىل الـدول   ،   حـسب مقتـضى احلـال      ،مي توصـيات  مع تقـد  املشاريع،  املراجعة الداخلية حلسابات    
ــضاء ــاتاألع ــة    واملنظم ــة املاحن ــة الدولي ــسل      احلكومي ــدز وال ــاملي ملكافحــة اإلي ــصندوق الع وال

  ؛ املستفيد من الربنامجاملعينالبلد واملالريا، وإىل حكومة 
 إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                  يطلب  - ١٢  

ألمم املتحدة خلدمات املشاريع مواصلة اإلبـالغ، يف تقاريرهـا الـسنوية عـن عمليـات                ومكتب ا 
املكـشوف  املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، عن تقارير مراجعـة احلـسابات الداخليـة             

الطلبـات  عـن   التقـارير الـيت يقـدمها كـل منـها،           بوسـائل منـها     عنها وإعـالم املكتـب التنفيـذي،        
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ات غري املشمولة هبذا املقرر، وذلـك للكـشف عـن تقـارير املراجعـة الداخليـة                 الواردة من املنظم  
للحـــسابات املتـــصلة مبـــشروع معـــني تـــساهم فيـــه اجلهـــة املاحنـــة املـــذكورة ماليـــا، واللتمـــاس  

  .  املذكورةلكشفاالتوجيهات من اجمللس التنفيذي بشأن طلبات 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

  
    ٢٠١١/٢٤  

ربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة   ل قيــاتاألخالتقــارير مكاتــب     
  املشاريعخلدمات للسكان ومكتب األمم املتحدة 

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــا    - ١   ــب  حيــيط علم ــارير مكات ــاتبتق ــائي   ل األخالقي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ربن

 ،DP/2011/30 (وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع 
  ؛)DP/OPS/2011/3  وDP/FPA/2011/6 و

زاهة ـوالنـ األخالقيـات  بأن مكاتـب األخالقيـات تـسهم يف تعزيـز ثقافـة      يسلم    - ٢  
اجلهــود الــيت تبــذهلا مكاتــب  يالحــظ مــع التقــدير واملــساءلة يف املنظمــات، ويف هــذا الــصدد،  

ــد إاألخالقيـــات  ــة مـــن   عنـ ــه واحلمايـ ــداء املـــشورة وتقـــدمي التوجيـ ــة، سـ ــراءات االنتقاميـ اإلجـ
  واستعراض اإلقرارات املالية، وتوفري التدريب كل إىل منظمته وموظفيها؛ 

 إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان             يشجع  - ٣  
ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على مواصلة تعزيز مهام مكتب األخالقيـات يف كـل                

   املوارد الكافية هلا لتنفيذ برامج عملها؛منظمة، وتوفري
لمنظمـات  ل إىل النظـر يف التقـارير الـسنوية املقبلـة ملكاتـب األخالقيـات              يتطلع  - ٤  

إىل اإلدارة الـيت تعـزز ثقافـة        املوجهـة   وال سـيما التوصـيات       ،٢٠١٠/١٧الثالث، عمال باملقرر    
  .الرتاهة واالمتثال يف املنظمة

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
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    ٢٠١١/٢٥  
التحليـل التراكمـي للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ اخلطـة             : ٢٠١٠تقرير املـدير التنفيـذي لعـام            

  ٢٠١٣- ٢٠٠٨االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة 
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــا  - ١   ــام   حيـــيط علمـ : ٢٠١٠ بالوثـــائق الـــيت تـــشكل تقريـــر املـــدير التنفيـــذي لعـ

DP/FPA/2011/3 (Part I)و ، DP/FPA/2011/3 (Part I)/Add.1و ، DP/FPA/2011/3 (Part II)؛  
 بالتقـــدم احملـــرز خـــالل الـــسنوات الـــثالث املاضـــية يف تنفيـــذ اخلطـــة  يرحـــب  - ٢  

 بالتحــديات الــيت  يف الوقــت نفــسهويعتــرف، ٢٠١٣-٢٠٠٨االســتراتيجية للــصندوق للفتــرة 
  لتركيز االستراتيجي للمنظمة؛تواجهه ويرحب أيضا بالتزام اإلدارة مبواصلة حتسني ا

ــار   يرحــب كــذلك   - ٣   ــصندوق مبواصــلة حتــسني إط ــالتزام ال ــة  ه ب ــائج اإلمنائي  للنت
 واملؤشـرات   نـواتج  سلسلة للنتائج الشاملة تتـضمن النتـائج وال         اعتماد  لنتائج اإلدارة، مع   هوإطار

 نتـائج   وخطوط األساس واألهداف، حيثما أمكن، للقيام على حنو أفضل برصد ما يتحقق مـن             
والقيـام  واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك على مستوى األهداف يف اخلطـة االسـتراتيجية للـصندوق،                

  ؛نتائجمسامهة الصندوق يف حتقيق العلى حنو أفضل بإظهار 
 علـــى الـــصندوق لتحـــسني نوعيـــة تقـــاريره الـــسنوية، بتـــضمينها حتلـــيالً يـــثين  - ٤  

تخدام األدلة التقييمية، واجلمـع بـني اإلبـالغ         ملؤشرات اخلطة االستراتيجية مقابل األهداف واس     
  الكمي والنوعي؛ 

ــب  - ٥   ــاس و  يرحـ ــوط األسـ ــارات خلطـ ــإدراج إشـ ــدافاأل بـ ــصلة بهـ ــة  املتـ اخلطـ
 األهــداف والنتــائج،  تلــك التقــدم احملــرز علــى صــعيد حتقيــق ورصــداالســتراتيجية للــصندوق، 

ة والتوصــيات، تخلــصلتحــديات واالســتفادة مــن الــدروس املس   لتــصدي لواجلهــود املبذولــة ل 
وكذلك املبادئ التوجيهية املتصلة بالربجمة القائمة على النتائج، على النحـو املطلـوب يف املقـرر                

  ؛٢٠١١  خطة لتنمية قدرات املوظفني يف عامسيطلقأن الصندوق  إىل شريوي، ٢٠١٠/٢٣
ــسلّم  - ٦   ــذ اخلطــة     ي ــشفافية للتقــدم احملــرز يف تنفي ــسم بالوضــوح وال ــالعرض املت  ب

ــرة  اال ــصندوق للفتـ ــتراتيجية للـ ــستفادة يف  ٢٠١٣-٢٠٠٨سـ ــدروس املـ ــائج والـ ــة النتـ ، وترمجـ
  استعراض منتصف املدة اجلاري، مع أخذ مالحظات أعضاء اجمللس التنفيذي بعني االعتبار؛

التـصدي   الـصندوق علـى      ويشجع بأن الصندوق يواجه حتديات كبرية       سلمي  - ٧  
زيـادة  ب وفعالة،   حمكمةعراض منتصف املدة بطريقة     عملية است إجراء  تلك التحديات من خالل     ل
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تنفيــذ الربجمــة الفعالــة القائمــة علــى  عــن طريــق تركيــز املنظمــة علــى مجيــع املــستويات، وذلــك  
  لنتائج؛ ااألدلة، وحتسني املوارد البشرية واإلدارة املالية والقائمة على 

لـدعم املـايل     أن الصندوق حيتاج إىل دعم سياسي قوي وإىل مزيـد مـن ا             يؤكد  - ٨  
لكـي   لكـي يتـسىن لـه تعزيـز مـساعدته للبلـدان              ،زيادة التمويل األساسي الذي ميكن التنبؤ بـه       و

 يف اســتراتيجيات وأطــر ةكاملــمراعــاة جــدول أعمــال املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة  تراعــي
  ة الوطنية وحتقق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا؛تنميال

ى مواصـلة تقـدمي تقـارير عـن وضـع وتنفيـذ الـربامج الـيت                 الصندوق عل  يشجع  - ٩  
ــشباب؛     ــراهقني وال ــساعدة للم ــدمي امل ــسعى إىل تق ــدعمت ــسياسات   وي ــصندوق يف حتــسني ال  ال

ملــراهقني والــشباب يف الــسياسات والــربامج، ا شــراككفالــة إيف املتعلقــة بــاملراهقني والــشباب و
تبـادل أفـضل    ب الـسماح  الـصندوق    مواصلة على ضرورة    ويشدد ؛ذلك لتجنب هتميشهم   يف مبا

  املمارسات والسياسات الفعالة املتصلة باملراهقني والشباب على الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛
التحــديات والــدروس ’ فــروع  إدراج الــصندوق علــى إعــادة  كــذلكيــشجع  - ١٠  
تقــارير التقــارير الــسنوية للمــدير التنفيــذي، علــى النحــو الــذي وردت عليــه يف ال  يف ‘املــستفادة

السنوية السابقة، وإدراج معلومات عن كيفية قياس الصندوق ألوجـه الكفـاءة الـيت مت حتقيقهـا                
  .يف جماالت مثل املشتريات وإدارة التكاليف واجملاالت الرئيسية األخرى املتصلة بالنفقات

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
٢٠١١/٢٦  

ــرادات     ــا، واإليـ ــضاء وغريهـ ــدول األعـ ــسامهات الـ ــن مـ ــر عـ ــة املتقريـ ــام توقعـ  ٢٠١١لعـ
  والسنوات املقبلة

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
صــندوق يف سامهات الــدول األعــضاء وغريهــا مبــ املتعلــق بــالتقرير حيــيط علمــا  - ١  

  ؛)DP/FPA/2011/4( والسنوات املقبلة ٢٠١١ لعام  املتوقعةاألمم املتحدة للسكان واإليرادات
 مـوارد إضـافية وغريهـا مـن أشـكال           صندوق لتعبئة  ال  باجلهود اليت يبذهلا   يشيد  - ٢  

   القطاع اخلاص؛ بينهاالدعم من جهات خمتلفة، من
 إدخال مزيد من التحسينات علـى اإلدارة        ،ه من املهم لتعبئة التمويل    بأنيسلم    - ٣  

قـائم علـى    بالربجمة وختصيص املـوارد علـى حنـو فعـال و          ضطالع  املالية والتشغيلية للصندوق واال   
، عــن حتقيقهــاالربناجميــة للــصندوق واخلــضوع للمــساءلة  قيــق النــواتج والربهنــة علــى حتاألدلــة 



DP/2012/2  
 

11-58145 43 
 

ــشجع ــصندوق علــى مواجهــة التحــديات يف هــذه اجملــاالت    وي اختــاذ إجــراءات  مــن خــالل   ال
  الوقت املناسب؛يف ملموسة 
لــصندوق الــيت يقــوم عليهــا ااألساســية أن املــوارد العاديــة هــي الركيــزة يؤكــد   - ٤  

 ويـشجع بيعة عمله املتسمة بتعـدد األطـراف واحليـاد والـشمولية،            وأهنا أساسية للحفاظ على ط    
الصندوق على مواصلة تعبئة هـذه املـوارد، ومواصـلة زيـادة عـدد الـدول الـيت تقـدم مـسامهات                      
كــبرية يف املــوارد العاديــة، مــع االســتمرار أيــضا يف تعبئــة املــوارد التكميليــة مــن أجــل صــناديقه   

  وبراجمه املواضيعية؛
 ويـشجع أيـضا   ع الدول األعضاء على زيادة مسامهاهتا األساسـية،          مجي يشجع  - ٥  

ــيت   ــدان ال ــستطيع البل ــسنوات متعــددة، و    ت ــادة مــسامهاهتا، والتعهــد بتقــدمي تربعــات ل تقــدمي زي
  على أن تفعل ذلك من أجل كفالة الربجمة الفعالة؛ مسامهاهتا خالل النصف األول من السنة

ــشجع  - ٦   ــضاً  ي ــدان  أي ــع حكومــات البل ــادة    مجي ــى زي ــربامج عل ــستفيدة مــن ال امل
  مسامهاهتا يف الربامج املنفذة يف بلداهنا؛

 أن الصندوق حيتاج إىل دعم سياسي قوي وإىل مزيد من الـدعم املـايل،         يؤكد  - ٧  
تراعـي  لكـي  إضافة إىل متويل أساسي ميكن التنبؤ بـه، لكـي يتـسىن لـه تعزيـز مـساعدته للبلـدان            

ــدول ــس   جـ ــدويل للـ ــؤمتر الـ ــال املـ ــة أعمـ ــاة كان والتنميـ ــمراعـ ــر   يف ةكاملـ ــتراتيجيات وأطـ اسـ
ــا ــا، وال    ةلتنمي ــة املتفــق عليهــا دولي ــة وحتقــق األهــداف اإلمنائي ــة ســيما األهــداف   الوطني اإلمنائي
  . لأللفية٦  و٥  و٤ و ٣

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦
  

    ٢٠١١/٢٧  
  رصــــد اعتمــــاد مؤقــــت مليزانيــــة صــــندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان لفتــــرة الــــسنتني    

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 النظــر يف ميزانيــة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لفتــرة الــسنتني        يقــرر  - ١  
 املدير التنفيـذي للـصندوق      ويشجع،  ٢٠١٢، يف دورته العادية األوىل لعام       ٢٠١٣- ٢٠١٢

ة يف وضــع نــحتقيــق أوجــه الكفــاءة عــن طريــق تطبيــق ضــوابط امليز   علــى مواصــلة الــسعي إىل
ــسنتني   مــشروع ــرة ال ــة املنظمــة لفت   يف الوقــت نفــسه ، مــع االعتــراف ٢٠١٣- ٢٠١٢ ميزاني

  موارد كافية لتنفيذ اخلطة االستراتيجية؛  باحلاجة إىل
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، ٢٠١٢ينـــاير / رصـــد اعتمـــاد مؤقـــت للميزانيـــة لـــشهر كـــانون الثـــاين قـــري  - ٢  
تــرة الــسنتني لفالــصندوق  إىل حــني املوافقــة النهائيــة علــى ميزانيــة   ،دوالريــون  مل١١,٥ مببلــغ

  ؛ ٢٠١٣-٢٠١٢
 علـى أن يكـون االعتمـاد املؤقـت املرصـود للميزانيـة جـزءا مـن ميزانيـة                    يوافق  - ٣  

  . وليس إضافة إليها٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني الصندوق 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

    ٢٠١١/٢٨  
  أقل البلدان منوا    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
وبرنـامج العمـل لـصاحل أقـل     ) A/CONF. 219/L.1(سـطنبول  ا بـإعالن  يرحـب   - ١  

شار إليــه فيمــا يلــي بربنــامج ، املــ)A/CONF.219/3/Rev.1 (٢٠٢٠-٢٠١١البلــدان منــوا للعقــد 
سطنبول، الذي اعتمده مؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا الـذي عقـد                      اعمل  
  ؛٢٠١١مايو / أيار١٣ إىل ٩تركيا، يف الفترة من بسطنبول، ا يف

 كمـا وردت   اخلصائص األساسية لألنـشطة التنفيذيـة لألمـم املتحـدة            إىليشري    - ٢  
  ؛ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٢/٢٠٨يف قرار اجلمعية العامة 

 الدعم القوي الذي يقدمه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق         يالحظ  - ٣  
 املـشاريع، وصـندوق األمـم املتحـدة         األمم املتحدة للـسكان، ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات           

  ة إىل البلدان األقل منوا؛يللمشاريع اإلنتاج
 علــى ضــرورة قيــام برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم   يــشدد  - ٤  

املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع بإيالء اهتمام خـاص لتنفيـذ برنـامج           
  سطنبول؛اعمل 

 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرين التنفيــذيني لــصندوق  ة مــديريــدعو  - ٥  
تنفيذ برنـامج عمـل   مراعاة األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع إىل       

ــامج عمــل صــندوق األمــم املتحــدة      يف ســطنبول ا ــا يف ذلــك برن ــهم، مب ــرامج عمل للمــشاريع ب
  سطنبول؛ا برنامج عمل  من١٥٣الفقرة كما نصت عليه ، اإلنتاجية
تنفيـذ برنـامج عمـل    مراعـاة    رئيـسة جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة إىل             يدعو  - ٦  

  .سطنبول يف خطط عمل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةا
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
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    ١١/٢٩  

  البلدان املتوسطة الدخل    
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــ  - ١   نــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن أجــل حتقيــق    بــاجلهود الــيت يبــذهلا بر سلمي

  سيما األهداف اإلمنائية لأللفية؛ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، وال
ــشري   - ٢   ــائي،      إىليـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــدعمها برنـ ــيت يـ ــادئ الـ ــع املبـ  مجيـ

 تقـدمي الـدعم      أمهيـة  ويؤكـد مـن جديـد     ذلك مبادئ القابلية للتنبؤ والـشمولية والتـدرج،          يف مبا
االستراتيجي جلميع البلدان املستفيدة من الربنامج، مبا يف ذلك البلـدان املتوسـطة الـدخل وأقـل                  

سـيما    اخلاصـة، وال اة احتياجاهتـ تلبيـ حلكومات املتلقية، مـن أجـل    ا البلدان منوا، بناء على طلب    
خالل امليزانية األساسـية،    املمثل املقيم، واملدير القطري ونائب املمثل املقيم، من         /لمنسق املقيم ل

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢حسب االقتضاء، دون املساس باملقرر املقبل بشأن امليزانية املؤسسية للفترة 
املتوسطة اليت تستند إىل معايري مـن قبيـل نـصيب           الوطنية   أن املعدالت    يالحظ  - ٣  

ــدخل و       ــدان املتوســطة ال ــة للبل ــدخل ال تعــرب دائمــا عــن اخلــصائص الفعلي ــرد مــن ال  عــن الالف
  ؛)١(بلدان املتوسطة الدخلبالتنوع الكبري الذي تتسم به ال سلّمويحتياجاهتا اإلمنائية، ا

 بـأن البلـدان املتوسـطة الـدخل ال تـزال تواجـه حتـديات كـبرية يف جمـال                      يسلم  - ٤  
القضاء على الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة                  

  ية، ويرجع ذلك إىل األسباب اجلذرية للفقر؛لأللف
أن عمل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي جيـب أن يكـون مـدفوعاً               يؤكد جمدداً     - ٥  

  باألولويات اإلمنائية الوطنية ومتسقاً متاماً معها؛
 بأنه على الـرغم مـن اإلجنـازات الـيت حققتـها البلـدان املتوسـطة الـدخل                   يسلم  - ٦  

فقـر وال تـزال أوجـه التفـاوت         اليـزال عـدد كـبري مـن النـاس يعـيش يف               ا، ال واجلهود اليت بذلته  
ــة، و ــذا الــصدد  قائم ــبيف ه ــدعم املناســب        إىليطل ــائي تــوفري ال ــم املتحــدة اإلمن  برنــامج األم

ستراتيجيات التنمية الوطنيـة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى              الواالستراتيجي، يف حدود واليته،     
لذي تتسم بـه البلـدان املتوسـطة الـدخل واالحتياجـات احملـددة             حدة، مع مراعاة التنوع الكبري ا     

  ؛البلدان كلتل

__________ 
 . من الديباجة٤، الفقرة ٦٣/٢٢٣قرار اجلمعية العامة   )١(  
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بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي يف دعـم        فيما  أمهية التعاون   ب يسلم أيضا   - ٧  
  جهود التنمية يف البلدان النامية؛

ــدان املــسامهة هبــدف دعــم     يعتــرف  - ٨    بالتزامــات التمويــل الــيت تعّهــدت هبــا البل
   تنمية؛جهود ال
 بــأن الربنــامج اإلمنــائي يــسلّم، ويف هــذا الــسياق، ٢٠١٠/٣ املقــرر إىليــشري   - ٩  

 العاديـة   ةدورالـ رتيبات الربجمـة لينظـر فيـه يف         طار ت سيقدم إىل اجمللس التنفيذي استعراضا ثانيا إل      
مقترحـات عمليـة وقابلـة      ،   استنادا إىل استعراض منتصف املدة     ،، وسُيضمنه ٢٠١٢ لعام   وىلاأل
 ن أجل حتسني النتـائج التـشغيلية للخطـة        وذلك م ،  ٢٠١٢تطبيق، مع إمكانية تنفيذها يف عام       لل

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية للفترة 
ــشري  - ١٠   ــرر  إىليــ ــدرج  ويطلــــب، ٢٠١٠/١ املقــ ــائي أن ُيــ ــامج اإلمنــ  إىل الربنــ

ــدخل، املــشار إليهــا يف املقــرر     يف ــدان املتوســطة ال ــشأن  ٢٠١٠/٣اســتراتيجيته للبل ــات ترتب يب
ــدخل   األساســيةالربجمــة، تقييمــا للقــدرات   ــدان املتوســطة ال ــة يف البل  املناســبة للمكاتــب القطري
  . والبلدان املسامهة الصافية

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
    ١١/٣٠  

  ٢٠١١   عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام    
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
  : مبا يلي٢٠١١ قام يف دورته السنوية لعام  إىل أنهيشري  

  
  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

ـــر جــدول     ــهدوروخطــة العمــل ل عمــال األأق ــام  ت ــسنوية لع ) DP/2011/L.2 (٢٠١١ ال
  ؛)DP/2011/L.2/Corr.1(وتصويبهما 

  ؛ )DP/2011/20 (٢٠١١ تقرير الدورة العادية األوىل لعام أقر  
  :٢٠١١ للدورات املقبلة للمجلس التنفيذي يف عام  اجلدول الزمين التايلأقر  
  ؛٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٦من : ٢٠١١الدورة العادية الثانية لعام     
   للمجلس التنفيذي؛٢٠١١خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام عتمد ا  
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 لترتيبـات أحاط علما بطلب برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تأجيـل االسـتعراض الثـاين                 
 ٢٠١١  من الدورة العادية الثانية لعـام      ٢٠١٣-٢٠٠٨ربنامج اإلمنائي للفترة    الربجمة اخلاصة بال  

  . ٢٠١٢إىل الدورة العادية األوىل لعام 
  

  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  ٢البند     
   الربنامج اإلمنائيةالتقرير السنوي ملدير    

 اسـتعراض منتـصف املـدة للخطـة االسـتراتيجية لربنـامج             شأنب ٢٠١١/١٤اختذ املقرر     
   ؛األمم املتحدة اإلمنائي

ــائي عــ        ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــر برن ــا بتقري ــيش   نأحــاط علم  توصــيات وحــدة التفت
  ؛)DP/2011/22/Add.1 (٢٠١٠املشتركة يف عام 

  ).DP/2011/22/Add.2(أحاط علما باملرفق اإلحصائي   
  

  ٣البند     
  مات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائيااللتزا    

ــرر   ــائي       ٢٠١١/١٥اختــذ املق ــامج اإلمن ــة للربن ــوارد العادي ــل امل ــات بتموي ــة االلتزام ــشأن حال  ب
  . فصاعدا٢٠١١ لعام ه وبراجمهوصناديق

  
  ٤البند     
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (التقييم    

   .تقييم بشأن التقرير السنوي عن ال٢٠١١/١٦اختذ املقرر 
  

  ٥البند     
  تقرير التنمية البشرية    

  .بتقرير التنمية البشرية بشأن املستجدات املتعلقة ٢٠١١/١٧اختذ املقرر 
  

  ٦البند     
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا    

ربنـــامج األمـــم ج العـــاملي لاســـتعراض منتـــصف املـــدة للربنـــامبـــشأن  ٢٠١١/١٨اختـــذ املقـــرر 
  اإلمنائي؛ املتحدة
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إطار الربنـامج اإلمنـائي للنتـائج واملـوارد الـوارد يف وثيقـة الربنـامج القطـري املـشترك                    وافق على   
  زانيا املتحدة؛ ـجلمهورية تن

 وتـونس  إلمـارات العربيـة املتحـدة     لسـنة واحـدة للـربامج القطريـة         ملـدة   أحاط علماً بأول متديـد      
ــا   ــدوفا وغينيــ ــة مولــ ــصروومجهوريــ ــشيوس  مــ ــاييت وموريــ ــدول DP/2011/26(وهــ ) ١، اجلــ

 ؛)DP/2011/26/Add.1( و

ــان    ــد ث ــى متدي ــق عل ــدة واف ــا     مل ــوب أفريقي ــامج القطــري جلن ، DP/2011/26(ســنة واحــدة للربن
 ؛)٢ اجلدول

كرواتيــــا ومدغــــشقر  وســــنتني للــــربامج القطريــــة لبــــاراغوايملــــدة وافــــق علــــى أول متديــــد 
)DP/2011/26 ؛)٢، اجلدول 

ــاط ــشترك أللبانيـــــــــا      أحـــــــ ــامج القطـــــــــري املـــــــ ــة الربنـــــــ ــاً مبـــــــــشروع وثيقـــــــ     علمـــــــ
)DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/2011/ALB/1(؛ 

أحــاط علمــاً مبــشروع الربنــامج دون اإلقليمــي لرببــادوس ومنظمــة دول شــرق البحــر الكــارييب 
)DP/DSP/CAR/2 ( وتصويبه)DP/DSP/CAR/2/Corr.1(؛ 

  :لتالية وبالتعليقات عليهاأحاط علماً مبشاريع وثائق الربامج القطرية ا
  

 أفريقيا    

 )DP/DCP/TCD/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لتشاد 

 )DP/DCP/ETH/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري إلثيوبيا 

 )DP/DCP/GAB/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغابون 

 )DP/DCP/GHA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغانا 

 )DP/DCP/MRT/2(ج القطري ملوريتانيا مشروع وثيقة الربنام

 )DP/DCP/STP/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري لسان تومي وبرينسييب

 )DP/DCP/SEN/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للسنغال 

 )DP/DCP/SYC/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسيشيل 

  ؛)DP/DCP/ZWE/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لزمبابوي 
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 لدول العربيةا    

 )DP/DCP/BHR/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للبحرين 

 )DP/DCP/MAR/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للمغرب 

  ؛)DP/DCP/SAU/2(لكة العربية السعودية ممشروع وثيقة الربنامج القطري للم
  

 آسيا واحمليط اهلادئ    

 )DP/DCP/BGD/2(ش يمشروع وثيقة الربنامج القطري لبنغالد

 )DP/DCP/MNG/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملنغوليا 

  ؛)DP/DCP/PHL/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للفلبني 
  

 أوروبا ورابطة الدول املستقلة    

 )DP/DCP/KGZ/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري لقريغيزستان

ه وتــــــصويب) DP/DCP/MNE/1(مــــــشروع وثيقــــــة الربنــــــامج القطــــــري للجبــــــل األســــــود 
)DP/DCP/MNE/1/Corr.1( 

 ؛)DP/DCP/UKR/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ألوكرانيا 
  

 مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأ    

 )DP/DCP/SLV/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للسلفادور 

 )DP/DCP/HND/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري هلندوراس 

 )DP/DCP/JAM/2(مايكا مشروع وثيقة الربنامج القطري جلا

 ).DP/DCP/TTO/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لترينيداد وتوباغو 
  

  ٧البند     
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية    

 بشأن التقريـر املقـدم عـن النتـائج الـيت حققهـا صـندوق األمـم املتحـدة                    ٢٠١١/١٩اختذ املقرر   
  .٢٠١٠للمشاريع اإلنتاجية يف عام 
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  ٨د البن    
  متطوعو األمم املتحدة    

 العاشـرة للـسنة الدوليـة للمتطـوعني       الـسنوية   بشأن التخطـيط للـذكرى     ٢٠١١/٢٠اختذ املقرر   
  .األربعني ملتطوعي األمم املتحدةوالذكرى السنوية 

    
  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
  ٩البند     
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

 بـــشأن التقريـــر الـــسنوي للمـــدير التنفيـــذي ملكتـــب األمـــم املتحـــدة  ٢٠١١/٢١اختـــذ املقـــرر 
  .شاريعامل خلدمات

  
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  
  ١٣البند     
  التقرير السنوي للمدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان     

التحليـل التراكمـي للتقـدم      : ٢٠١٠ذي لعـام     بشأن تقريـر املـدير التنفيـ       ٢٠١١/٢٥اختذ املقرر   
  .٢٠١٣-٢٠٠٨احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة 

  
  ١٤البند     
  االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان    

غريهـا،   بشأن التقرير املتعلق باملسامهات املقدمة مـن الـدول األعـضاء و            ٢٠١١/٢٦اختذ املقرر   
    . والسنوات املقبلة٢٠١١لعام املتوقعة واإليرادات 

  ١٥البند     
  )صندوق األمم املتحدة للسكان(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     

  :أحاط علماً مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية وبالتعليقات عليها
  

  أفريقيا    
 ؛)DP/FPA/DCP/ETH/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري إلثيوبيا 

 ؛)DP/FPA/DCP/GAB/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغابون 

 ؛)DP/FPA/DCP/GHA/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغانا 
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 ؛)DP/FPA/DCP/MRT/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملوريتانيا 

 ؛)DP/FPA/DCP/STP/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسان تومي وبرينسييب 

 ؛)DP/FPA/DCP/SEN/7( وثيقة الربنامج القطري للسنغال مشروع

 ؛)DP/FPA/DCP/ZWE/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري لزمبابوي 

؛ )١ ، اجلـدول  DP/FPA/2011/7(أحاط علماً بالتمديد ملدة سنة واحدة للربنامج القطري لغينيا          
؛ )٣، اجلـدول  DP/FPA/2011/7(ووافق على التمديـد ملـدة سـنتني للربنـامج القطـري ملدغـشقر        

، DP/FPA/2011/7(ووافق على متديد ثان ملـدة سـنة واحـدة للربنـامج القطـري جلنـوب أفريقيـا                   
 ؛)٢اجلدول 

وافــق علــى إطــار صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان للنتــائج واملــوارد الــوارد يف وثيقــة الربنــامج  
  .زانيا املتحدةـالقطري املشترك جلمهورية تن

  
 العربيةالدول     

 ؛)DP/FPA/DCP/MAR/8( وثيقة الربنامج القطري للمغرب مشروع

  ). DP/FPA/2011/8(بالتمديد ملدة سنة واحدة للربنامج القطري لتونس  أحاط علماً
  

 آسيا واحمليط اهلادئ    
 ؛)DP/FPA/DCP/BGD/8(ش يمشروع وثيقة الربنامج القطري لبنغالد

 ؛)DP/FPA/DCP/LAO/5(ية الشعبية مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية الو الدميقراط

 ؛)DP/FPA/DCP/MNG/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملنغوليا 

 ).DP/FPA/DCP/PHL/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري للفلبني 
  

  الشرقية وآسيا الوسطىأوروبا    
ــا       ــشترك أللبانيــــــ ــري املــــــ ــامج القطــــــ ــة الربنــــــ ــشروع وثيقــــــ -DP/FPA/OPS-ICEF(مــــــ

WFP/DCCP/2011/ALB/1(؛ 

 ؛)DP/FPA/DCP/KGZ/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري لقريغيزستان 

 ؛)DP/FPA/DCP/UKR/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ألوكرانيا 

أحـــــاط علمـــــاً بالتمديـــــد ملـــــدة ســـــنة واحـــــدة للربنـــــامج القطـــــري جلمهوريـــــة مولـــــدوفا  
)DP/FPA/2011/9 ( وتصويبه)DP/FPA/2011/9/Corr.1.( 
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 يـبـ ومنطقة البحر الكاري الالتينيةأمريكا    

 ؛)DP/FPA/DCP/SLV/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري للسلفادور 

مــشروع وثيقــة الربنــامج القطــري املتعــدد لبلــدان منطقــة البحــر الكــارييب الناطقــة باإلنكليزيــة    
 ؛)DP/FPA/DCP/LAO/5(واهلولندية 

 ؛)DP/FPA/DCP/HND/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري هلندوراس 

ــاييت        أ ــري هلـ ــامج القطـ ــدة للربنـ ــنة واحـ ــدة سـ ــد ملـ ــاً بالتمديـ ــاط علمـ  ،DP/FPA/2011/10(حـ
 ؛ )١ اجلدول

  .)٢  اجلدول،DP/FPA/2011/10(وافق على التمديد ملدة سنتني للربنامج القطري لباراغواي 
  ١٦البند     
  استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان    

 عــن اســتعراض منتــصف املــدة للخطــة االســتراتيجية لــصندوق  مــستكمالا شــفوياريــرتقاســتلم 
  .٢٠١٣-٢٠٠٨األمم املتحدة للسكان للفترة 

  اجلزء املشترك    
  

  ١٠ البند    
برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم      (مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان      

  )ات املشاريعاملتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدم
 بشأن تقارير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة                 ٢٠١١/٢٢اختذ املقرر   

  .للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع عن مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتني
 بـشأن االسـتجابة للطلـب الناشـئ للكـشف عـن املزيـد مـن املعلومـات                   ٢٠١١/٢٣اختذ املقرر   

  .الواردة يف تقارير املراجعة الداخلية للحسابات
  

  ١١البند     
ربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة   لتقــارير مكاتــب األخالقيــات      

  ب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومكتللسكان
ــرر   ــات    ٢٠١١/٢٤اختــذ املق ــب األخالقي ــارير مكات ــن تق ــائي   ل ع ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  ربن

  .وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
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  ١٢البند     
  الزيارات امليدانية    

  :أحاط علماً بالتقارير التالية
) DP-FPA/2011/CRP.1(الفلـــبني تقريـــر عـــن الزيـــارة امليدانيـــة املـــشتركة إىل    )أ(  
  ؛)DP-FPA/2011/CRP.1/Corr.1(وتصويبه 
رة امليدانيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم  تقريــر عــن الزيــا  )ب(  

  ؛)DP/2011/CRP.2-DP/FPA/2011/CRP.1(بنما املتحدة للسكان إىل 
تقريــر عــن الزيــارة امليدانيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم     )ج(  

 ).DP/2011/CRP.3-DP/FPA/2011/CRP.2(أوروغواي املتحدة للسكان إىل 
  

  ١٧البند     
   أخرىمسائل    

 بـشأن رصـد اعتمـاد مؤقـت مليزانيـة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                   ٢٠١١/٢٧اختذ املقـرر    
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢اخلاصة بالدعم لفترة السنتني 

   بشأن أقل البلدان منوا؛٢٠١١/٢٨اختذ املقرر 
  . بشأن البلدان املتوسطة الدخل٢٠١١/٢٩اختذ املقرر 

  :التاليةءات لقاالحاطة واإلعقد جلسات 
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن تقــديرات ميزانيــة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لفتــرة الــسنتني   

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢
  

  األمم املتحدة للسكانصندوق    
  ؛٢٠١١احتفال مبناسبة جائزة األمم املتحدة للسكان لعام   )أ(  
اســتعراض منتــصف املــدة للخطــة االســتراتيجية  مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن    )ب(  

 لصندوق األمم املتحدة للسكان؛

مكتـب األمـم املتحـدة      /صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       /برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          
 خلدمات املشاريع 

 :عقد مناقشات مواضيعية مشتركة بشأن
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 توسطة الدخل؛دور املنظمات يف تلبية االحتياجات اإلمنائية للبلدان امل  )أ(  

 دور ثالث وكاالت على الصعيد الوطين؛: البيئة وتغري املناخ  )ب(  

املسائل املتـصلة بأقـل البلـدان منـواً يف إطـار مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين                        )ج(  
  .بأقل البلدان منواً

  
    ٢٠١١/٣١  

  الترحيب جبمهورية جنوب السودان    
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
ــب  - ١   ــامج      جبمهويرحـ ــد يف برنـ ــاجمي جديـ ــر برنـ ــسودان كقطـ ــوب الـ ــة جنـ ريـ
املتحـــدة اإلمنـــائي، وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان، ومكتـــب األمـــم املتحـــدة          األمـــم
  املشاريع؛ خلدمات
 ملــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واملــدير التنفيــذي لــصندوق        يــأذن  - ٢  
ة جنـوب الـسودان، بنـاء علـى طلـب مـن        املتحدة للسكان ببدء برنامج إمنائي يف مجهوريـ        األمم

احلكومة وبالتعاون الوثيق معها ومع أصحاب املصلحة املعنيني اآلخـرين، مـع مراعـاة األنـشطة                
  .اإلمنائية األخرى اليت جيري االضطالع هبا يف البلد

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩
  

    ٢٠١١/٣٢  
  لفتـــــرة الـــــسنتنيتقـــــديرات امليزنـــــة املؤســـــسية لربنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة اإلمنـــــائي      

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
 بالنتائج املؤسسية واملؤشرات واالحتياجـات مـن املـوارد املـشمولة            حييط علما   - ١  

  ؛DP/2011/34، بصيغتها الواردة يف الوثيقة ٢٠١٣-٢٠١٢بتقديرات امليزانية لفترة السنتني 
 األنــشطة والتكــاليف ، مبراعــاة التعــديالت الــواردة أدنــاه، علــى عــرض يوافــق  - ٢  

، والــيت تتــسق مــع تــصنيفات األنــشطة DP/2011/34املرتبطــة هبــا علــى النحــو الــوارد يف الوثيقــة 
والتكاليف املرتبطة هبا وهنج امليزنة القائمة على النتائج واجلداول الرئيسية للميزانية الـيت جـرت               

  ؛٢٠١١/١٠ و ٢٠١٠/٣٢املوافقة عليها يف املقررين 
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اقا مع توصيات اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة علـى       ، اتس يوافق  - ٣  
، وأن  ٦٣/٢٥٠أن ُيبقي قيـد االسـتعراض اسـتثمارات املـوارد اإلضـافية الالزمـة لتنفيـذ القـرار                   

يقرر مدى استمرار احلاجة إىل هـذه االسـتثمارات يف سـياق امليزانيـة املؤسـسية املقبلـة لربنـامج                    
  ويطلب إىل الربنامج أن يقدم إليه معلومات يف املوعد املذكور؛األمم املتحدة اإلمنائي، 

 برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي علـى أن يقـوم، بالتـشاور مـع صـندوق                  يشجع  - ٤  
ــرادات        ــادة حتــسني عــرض اإلي ــة، بزي ــم املتحــدة للطفول ــسكان ومنظمــة األم ــم املتحــدة لل األم

وال سيما فيما يتعلـق بـاإليرادات املتأتيـة    ، ٢٠١٧-٢٠١٤والنفقات يف امليزانية املوحدة للفترة     
من استرداد التكاليف واحلوافظ والنفقات النقدية واالسـتثمارية املتحققـة عـن طريـق اسـتخدام                

  هذه اإليرادات؛
 مليــون دوالر، الــيت متثــل ٩٣١,٩ إمجــايل املــوارد العاديــة البالغــة علــىيوافــق   - ٥  

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية املؤسسية للفترة 
، وحيـيط علمـا بالزيـادة احلاصـلة      ٢٠١١/٢٢ إىل مقرر اجمللس التنفيـذي       يشري  - ٦  

يف املخــصص املتعلــق مبهمــة التحقيقــات يف مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات، ويــشدد   
  على األمهية امللحة مللء الوظائف الشاغرة يف هذا املكتب؛

ــق  - ٧   ــا ســلطة اســتثنائية     يواف ــامج منحه ــديرة الربن ــراح م ــى اقت ــرة   عل خــالل الفت
 مليون دوالر من املوارد العاديـة       ١٥ بالقيام، عند اللزوم، بصرف مبلغ أقصاه        ٢٠١٣-٢٠١٢

إلنفاقها على التدابري األمنية، ويقرر أن يقتـصر اسـتخدام الربنـامج اإلمنـائي هلـذه األمـوال علـى                    
توجيهيـة الـصادرة    التكليفات اجلديدة والناشئة املتعلقة باألمن، على النحو احملدد يف األهداف ال          

عن إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن، وأن يفيد اجمللس التنفيذي عن استخدام هـذه               
  األموال يف استعراضه السنوي للحالة املالية؛

ــذي، مــن     يطلــب  - ٨   ــع اجمللــس التنفي ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يطل  إىل برن
حملــرز يف تنفيــذ اســتراتيجيات االســتثمار واألثــار خــالل املــشاورات غــري الرمسيــة، علــى التقــدم ا

  النامجة عنها، وال سيما تنفيذ برنامج التغيري املؤسسي؛
 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يقــدم، بالتــشاور مــع صــندوق  يطلــب  - ٩  

األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، عرضــا غــري رمســي للجــدول الــزمين  
ــتعراض ــسنة       الس ــة األوىل ل ــدورة العادي ــاليف يف ال ــترداد التك ــدالت املوحــدة الس ــل املع  وحتلي

، أن يقـوم برنـامج األمـم        ٢٠١١/١، ويطلب أيضا، مع مراعاة مقرر اجمللـس التنفيـذي           ٢٠١٢
املتحدة اإلمنائي، بالتشاور مع صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة         
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 هــذا االســتعراض ملــسألة مــا إذا كــان ينبغــي االســتمرار يف تــوفري   بالتــصدي بــشكل واضــح يف
  تغطية كاملة من املوارد العادية للتكاليف الثابتة غري املباشرة؛

 أن تستند املناقـشات الـيت سـتتناول هـذه املـسألة علـى معلومـات                 يطلب أيضا   - ١٠  
ــرادات      ــا فيهــا اإلي ــرادات وإمجــايل النفقــات، مب ــشأن إمجــايل اإلي ــة مــن اســترداد  شــاملة ب  املتأتي

التكاليف ومن احلـوافظ النقديـة واالسـتثمارية الـيت ميـسك هبـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،               
  وبشأن النفقات اليت تتحقق عن طريق استخدام هذه اإليرادات؛

 االخنفاض احلاصل يف املسامهات النقدية إىل املـوارد العاديـة           يالحظ مع القلق    - ١١  
دد علـى ضــرورة تكثيـف اجلهـود الراميــة إىل تعزيـز املـسامهات إىل املــوارد      ، ويـش ٢٠١٠لـسنة  

  .العادية، مبا يف ذلك من خالل مضاعفة اجلهود إلنتاج وعرض النواتج الربناجمية
  

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩
  

    ٢٠١١/٣٣  
  تنقيح النظام املايل والقواعد املالية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  
  لتنفيذي،إن اجمللس ا  
، DP/2011/36 على التعديالت املقترحة للنظام املايل الـواردة يف الوثيقـة         يوافق  - ١  
   بتعديالت القواعد املالية؛علماوحييط 

 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إبقــاء اجمللــس التنفيــذي علــى علــم  يطلــب  - ٢  
يـة ابتـداء مـن الـدورة العاديـة األوىل           بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام، بـصورة دور          

  .٢٠١٢لسنة 
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩

  
    ٢٠١١/٣٤  

  ٢٠١٠االستعراض السنوي للحالة املالية،     
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
، اللـتني تتـضمنان     DP/2011/33/Add.1 و   DP/2011/33 بـالوثيقتني    حييط علمـا    - ١  

  م املتحدة اإلمنائي؛االستعراض السنوي للحالة املالية لربنامج األم
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 استمرار اخنفاض املسامهات املقدمة إىل املـوارد العاديـة، وهـي املـوارد              يالحظ  - ٢  
ــة املنوطــة هبــا، واحملافظــة علــى طابعهــا املتعــدد األطــراف        ــاء بالوالي الــيت حتتاجهــا املنظمــة للوف

  واحليادي والعاملي، ولتوفري قاعدة مالئمة وآمنة للتمويل العادي؛
اإلمنـائي   املتحـدة    األمـم يع الدول األعضاء على تقدمي الـدعم لربنـامج           مج حيث  - ٣  

يف اجلهود اليت يبذهلا لبلوغ أهدافه بشأن املسامهات مـن املـوارد العاديـة، وأن تلتـزم، يف أقـرب                    
 وما بعدها، مـن خـالل       ٢٠١١وقت ممكن، بتقدمي مسامهات إىل املوارد العادية للربنامج لسنة          

   السنوات ما أمكن ذلك؛تقدمي تعهدات متعددة
 الدول األعضاء على التنبيه إىل أمهية القدرة على التنبـؤ بالتمويـل وبـدفع          حيث  - ٤  

ــوارد        ــسيولة يف امل ــى ال ــود عل ــها، فــرض قي ــا ألمــور من ــدها احملــددة، تفادي املــسامهات يف مواعي
  .العادية

  
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨

    
    ٢٠١١/٣٥  
  تقدمي املساعدة إىل ميامنار    

  
  ن اجمللس التنفيذي،إ  
، وبـالتقرير املقـدم مـن بعثـة التقيـيم           (DP/2011/38) بالوثيقة احلالية    حييط علما   - ١  

املستقلة املوفدة إىل ميامنـار، وبوجـه خـاص بالتحـديات االسـتراتيجية والتوصـيات الـيت تـرد يف                    
  التقرير؛

يم املـستقلة،    إىل مديرة الربنامج أن تراعي وتنفذ استنتاجات بعثـة التقيـ           يطلب  - ٢  
  حسب االقتضاء، يف إطار مبادرة التنمية البشرية؛

 التمديد املقترح ملدة سنة واحدة للمرحلـة الرابعـة ملبـادرة التنميـة البـشرية                يقر  - ٣  
  ؛٢٠١٢حىت سنة 
ــأذن  - ٤   ــغ     ي ــدر مببل ــا يق ــامج بتخــصيص م ــديرة الربن ــن  ٥٥,٩ مل ــون دوالر م  ملي

غــري (، وأن تعبــئ مــوارد أخــرى )٢٠١٢-٢٠٠٨(نقحــة للفتــرة امل) األساســية(املــوارد العاديــة 
  . مليون دوالر٨٥تصل قيمتها إىل ما جمموعه ) أساسية

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨
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    ٢٠١١/٣٦  
  ٢٠١١/١٤خريطة طريق لتنفيذ املقرر     

  
  إن اجمللس التنفيذي،  
بورقة غرفة االجتماع بوصفها وثيقـة حّيـة وباملـشاورات الـيت أفـضت           يرحب    - ١  

  إعدادها؛إىل 
الــواردة يف الوثيقــة مبــا فيهــا املعــامل الرئيــسية  “ خبريطــة الطريــق” حيــيط علمــا  - ٢  

واألطـــر الزمنيـــة املتـــصلة بـــالفترة املتبقيـــة مـــن اخلطـــة االســـتراتيجية الراهنـــة، وبوضـــع اخلطـــة  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية للفترة 

ل إطــالع اجمللــس  إىل مــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن تواصــ يطلــب  - ٣  
ــق        ــوخى يف خريطــة الطري ــى النحــو املت ــة بالتقــدم احملــرز عل التنفيــذي علــى املــستجدات املتعلق

  والتشاور معه هبذا الشأن؛
إىل إجــراء مزيــد مــن املــشاورات خبــصوص خريطــة الطريــق، حــسب   يتطلــع   - ٤  

  .مقتضى احلال
  

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩
  

    ٢٠١١/٣٧  
 املتحـدة   األمـم ن أنشطة الشراء اليت اضطلعت هبا منظومـة         التقرير اإلحصائي السنوي ع       

  ٢٠١٠يف عام 
  إن اجمللس التنفيذي،  
 بـالتقرير الـسنوي عـن أنـشطة الـشراء الـيت اضـطلعت هبـا منظومـة                   حييط علما   - ١  
  ؛(DP/OPS/2011/4) املتحدة األمم

ــة الـــيت    يرحـــب   - ٢   ــالتقرير، وباألمهيـ ــل املـــشمولني بـ بعـــرض البيانـــات وبالتحليـ
  .كتسيها امللحق املواضيعيي

  
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨
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    ٢٠١١/٣٨  
  خلـــــدمات املـــــشاريع لفتـــــرة الـــــسنتني املتحـــــدة األمـــــمتقـــــديرات ميزانيـــــة مكتـــــب     

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
 بتقرير اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات             حييط علما   - ١  

  ؛(DP/OPS/2011/6)خلدمات املشاريع دة  املتحاألممميزانية مكتب 
 علــى تقــديرات امليزانيــة، وخاصــة اإليــرادات الــصافية املــستهدفة، مــع   يوافــق  - ٢  

اإلقرار باآلثار احملاسـبية املترتبـة علـى االنتقـال إىل املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، الـيت                    
  ستحدث ملرة واحدة؛

ــدير   - ٣   ــع التقـ ــرض  يرحـــب مـ ــدمي عـ ــات   بتقـ ــشامل لالحتياطيـ ــتعراض الـ لالسـ
، ويـشجع مكتـب     ٢٠١١/٢١واالعتمادات التـشغيلية الـيت طلبـها اجمللـس التنفيـذي يف مقـرره               

األمم املتحدة خلدمات املشاريع على مواصلة جهوده مـن أجـل تقـدمي تقـارير واضـحة وسـهلة                   
  على الفهم يف هذا اخلصوص؛

ــة يف جمــال   أن املكتــب مــستمر يف إرســا يالحــظ مــع التقــدير   - ٤   ء ســوابق إجيابي
  حتقيق الكفاءة؛

 الرفع املقترح ملنصب املدير التنفيـذي إىل رتبـة وكيـل األمـني العـام، مـع                  يؤيد  - ٥  
األخــذ يف االعتبــار أن تنفيــذه لــن يــؤدي إىل إنــشاء أي وظــائف دعــم إضــافية أو إىل أي زيــادة 

  أخرى يف امليزانية؛
  يف اقتراح الرفع؛إجياباً  العام األمني أن ينظر يوصي  - ٦  
  . على نتائج اإلدارة املنقحة وما يرتبط هبا من توجيه للموارديوافق  - ٧  

  
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩
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    ٢٠١١/٣٩  
  ٢٠١٣- ٢٠٠٨للسكان  املتحدة األمماستعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية لصندوق     

  
  إن اجمللس التنفيذي،  
عراض منتــصف املــدة للخطــة االســتراتيجية  بــالتقرير املتعلــق باســتحيــيط علمــا  - ١  

ــسكان،    ــم املتحــدة لل ــصندوق األم ، ويرحــب بالتوجــه  (DP/FPA/2011/11) ٢٠١٣-٢٠٠٨ل
  االستراتيجي يف التقرير لتعزيز املساءلة يف الصندوق عن النتائج والتفوق التشغيلي؛

ــد التوجهــات املــستقبلية  ٢٠١٠/٢٣ إىل مقــرر اجمللــس التنفيــذي  يــشري  - ٢    ويؤي
لى النحو الوارد يف التقرير، وجمموعة النتائج والنواتج املركزة باعتبارهـا خطـوات مهمـة حنـو                 ع

حتقيــق أهــداف برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة واالســهام يف حتقيــق األهــداف    
  اإلمنائية لأللفية؛

ائيـة   للتغـيريات الـيت أدخلـت يف األطـر املنقحـة للنتـائج اإلمن              يعرب عن تقديره    - ٣  
واألطــر املنقحــة لنتــائج اإلدارة، ويوافــق علــى هــذه األطــر وعلــى إطــار املــوارد املاليــة املتكامــل  

   الوارد يف التقرير؛٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 
للـــسكان أن يعكـــس أولويـــات اخلطـــة  املتحـــدة األمـــم إىل صـــندوق يطلـــب  - ٤  

ــرة    ــة املؤســسية للفت ــق  ، مبــا٢٠١٣-٢٠١٢االســتراتيجية احملــّسنة يف امليزاني  يف ذلــك عــن طري
ضمان توافر املوارد البشرية الكافية، ويشجع مجيـع البلـدان علـى مـساعدة الـصندوق يف بلـوغ              

، مبــا يف ذلــك عــن  ٢٠١٣-٢٠١٢الــرقم اإلمجــايل للمــوارد العاديــة واملــوارد األخــرى للفتــرة   
  طريق التربعات املعلنة املتعددة السنوات؛

أجل التنفيـذ الفعـال للخطـة االسـتراتيجية          على أمهية املوارد العادية من       يشدد  - ٥  
لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ويــشجع الــدول األعــضاء الــيت يــسعها زيــادة مــسامهاهتا يف  

  املوارد العادية للصندوق على أن تفعل ذلك؛
 بـاجلهود الــيت يبـذهلا صــندوق األمـم املتحــدة للـسكان مــن أجـل زيــادة      يـسلم   - ٦  

لــصندوق علــى إدراج مجيــع املــسائل الــشاملة لعــدة قطاعــات يف   الفعاليــة الربناجميــة، ويــشجع ا 
تقاريره السنوية املقبلة، ويشجع الصندوق أيضا على زيادة تعزيز اإلدارة القائمة علـى النتـائج،               

  مبا يف ذلك حتليل املخاطر والتخفيف منها، فضال عن تعزيز عملية تقدمي التقارير؛



DP/2012/2  
 

11-58145 61 
 

كان أن يقـدم إليـه يف دورتـه الـسنوية           للـس  املتحـدة    األمـم  إىل صـندوق     يطلب  - ٧  
، وأن يقـدم    ٢٠١٣-٢٠٠٨ تقريـرا جتميعيـا عـن اخلطـة االسـتراتيجية للـصندوق،              ٢٠١٣لعام  

  .٢٠١٣اخلطة االستراتيجية اجلديدة يف الدورة العادية الثانية لعام 
  

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩
  

    ٢٠١١/٤٠  
 األمـم املتحـدة   صندوقاإلمنائي وة  املتحداألمممشروع وثائق الربنامج القطري لربنامج        

    املتعلقة جبمهورية جنوب السودانللسكان 
  ،إن اجمللس التنفيذي  
شأن عمليـــــة املوافقـــــة علـــــى  بـــــ٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ إىل مقرريـــــه إذ يـــــشري  
  قطري،ال الربنامج
 بطلــب مجهوريــة جنــوب الــسودان أن جيــري، بــشكل اســتثنائي، حيــيط علمــا  - ١  

 األمـم املتحـدة     صندوقاإلمنائي و  املتحدة   األممنامج القطري لربنامج    عرض مشروع وثائق الرب   
  ؛٢٠١٢ على الدورة العادية األوىل للمجلس التنفيذي يف سنة للسكان
اإلمنـائي   املتحـدة    األمـم  مناقشة مشروع وثائق الربنامج القطري لربنـامج         يقرر  - ٢  

ودان، يف مـشاورة غـري رمسيـة     املتعلقـة جبمهوريـة جنـوب الـس       األمم املتحدة للـسكان    صندوقو
  ؛٢٠١٢للمجلس التنفيذي، ُتعقد قبل بدء الدورة العادية األوىل لسنة 

ــرر  - ٣   ــة ل  يقـ ــائق النهائيـ ــرار الوثـ ــتثنائي، إقـ ــامج أن جيـــري، علـــى أســـاس اسـ  ربنـ
املتعلقـة جبمهوريـة جنـوب الـسودان،         األمـم املتحـدة للـسكان        صـندوق واملتحدة اإلمنائي    األمم
  .٢٠١٢دية األوىل لسنة الدورة العا يف

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٨
    

    ٢٠١١/٤١  
املـشترك املعـين    املتحـدة  األمـم تقرير عن تنفيذ مقررات وتوصيات جملس تنسيق برنـامج          

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /بفريوس نقص املناعة البشرية
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 األمـم   صـندوق /اإلمنـائي  املتحـدة    األمـم امج   بـالتقرير املـشترك لربنـ      حييط علما   - ١  

املـشترك   املتحـدة    األمـم  بشأن تنفيذ مقررات وتوصيات جملس تنـسيق برنـامج           املتحدة للسكان 
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-DP/2011/40) (اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية      

DP/FPA/2011/12(؛  
إلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان           إىل برنـامج األمـم املتحـدة ا        يطلب  - ٢  

يكفــال، حيثمــا يلــزم وحــسب مقتــضى احلــال، اتــساق اجلوانــب ذات الــصلة يف خططهمــا    أن
، مـــع اجلوانـــب ذات الـــصلة ٢٠١٧-٢٠١٤االســـتراتيجية وأطـــر النتـــائج خاصـــتهما للفتـــرة  

/  البــشريةاملــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة املتحــدة األمــماســتراتيجيات وأطــر برنــامج  يف
  ؛)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب 

، وريثمــا يـــتم اعتمــاد خطتـــه    األمـــم املتحــدة للـــسكان صــندوق  إىل يطلــب   - ٣  
االستراتيجية املقبلة، أن يقوم، حيثما يلزم وحسب مقتضى احلال، بإدمـاج األهـداف والنـواتج               

شترك املعــين بفــريوس نقــص احملــددة يف االســتراتيجيات ذات الــصلة لربنــامج األمــم املتحــدة املــ 
اإليدز، وميزانيتـه املوحـدة وإطـار النتـائج واملـساءلة اخلـاص بـه، يف االسـتكمال                  /املناعة البشرية 

الــذي ســيجريه الــصندوق لتوجهــه االســتراتيجي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ويف          
  االستراتيجيات والسياسات ذات الصلة؛

ــامج إىل يطلـــب  - ٤   ــدة برنـ ــم املتحـ ــائي األمـ ــه   اإلمنـ ــاد خطتـ ــتم اعتمـ ــا يـ ، وريثمـ
االستراتيجية املقبلة، أن يستكمل استراتيجية األعمال احلالية بـشأن اإليـدز مبـا يعكـس، حيثمـا                 

املـشترك املعـين    املتحـدة    األمميلزم وحسب مقتضى احلال، االستراتيجيات ذات الصلة لربنامج         
إلدمـاج ميزانيتـه املوحـدة، وإطـار     اإليـدز، وأن يلـتمس الفـرص        /بفريوس نقـص املناعـة البـشرية      

  .النتائج واملساءلة اخلاص به يف استراتيجيات الربنامج اإلمنائي وسياساته املتصلة بالنتائج
  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٩

  
    ٢٠١١/٤٢  

عــــرض عــــام للمقــــررات الــــيت اختــــذها اجمللــــس التنفيــــذي لربنــــامج األمــــم املتحــــدة       
  ٢٠١١ دورته العادية الثانية لعام صندوق األمم املتحدة للسكان يف/اإلمنائي

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
  : مبا يلي٢٠١١ إىل أنه قام يف دورته العادية الثانية لعام يشري  

  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

   بشأن الترحيب جبمهورية جنوب السودان،٢٠١١/٣١اختذ املقرر   
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  )DP/2011/L.3 (٢٠١١ لعام أقر جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية الثانية  
  )DP/2011/31 (٢٠١١أقر تقرير الدورة السنوية لعام   
  :٢٠١٢أقر اجلدول الزمين التايل لدورات اجمللس التنفيذي يف عام   
  ٢٠١٢يناير / الثاينكانون ٩: ٢٠١٢انتخاب مكتب     
إىل ينــــــاير / الثــــــاينكــــــانون ٣٠: ٢٠١٢الــــــدورة العاديــــــة األوىل لعــــــام     

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٢
 األمـم   صـندوق و األمم املتحدة اإلمنـائي      برنامجاالجتماع املشترك جملالس إدارات         

للطفولـة،   املتحـدة  األمـم خلدمات املشاريع، منظمة  املتحدة األمم، مكتب املتحدة للسكان 
  ٢٠١٢فرباير /شباط ٦ إىل ٣: للمرأة وبرنامج األغذية العاملي املتحدة األممهيئة 

  )جنيف (٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٩ إىل ١٨: ٢٠١٢لعام الدورة السنوية     
  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٧-٤: ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام     
 ومــشروع ٢٠١٢اســتعرض خطــة العمــل املؤقتــة للــدورة العاديــة األوىل لعــام     

  ).DP/2011/CRP.4 (٢٠١٢خطة العمل السنوية لعام 
    

  إلمنائي األمم املتحدة اربنامجاجلزء املتعلق ب    
  ٢البند     
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    

ــة املؤســسية ل  ٢٠١١/٣٢اختــذ املقــرر     ــشأن تقــديرات امليزاني ــامج ب  األمــم املتحــدة  ربن
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني اإلمنائي 
ــرر     ــة ل   ٢٠١١/٣٣اختــذ املق ــايل والقواعــد املالي ــشأن تنقــيح النظــام امل ــامج ب ــم ربن  األم

  ؛منائياملتحدة اإل
  .٢٠١٠ بشأن االستعراض السنوي للحالة املالية، ٢٠١١/٣٤اختذ املقرر   

  
  ٣البند     
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا    

 املتحـدة  األمـم  بشأن مشروع وثائق الربنامج القطري لربنـامج   ٢٠١١/٤٠اختذ املقرر     
  وب السودان؛املتعلقة جبمهورية جن األمم املتحدة للسكان صندوقاإلمنائي و
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   بشأن تقدمي املساعدة إىل ميامنار؛٢٠١١/٣٥اختذ املقرر   
اعتمد الوثائق النهائية للربامج القطرية التالية على أساس عدم االعتـراض، دون عـرض                

  :٢٠٠٦/٣٦أو مناقشة، وفقا ملقرره 
إثيوبيـــا وتـــشاد وزمبـــابوي وســـان تـــومي وبرينـــسييب والـــسنغال وسيـــشيل وغـــابون : أفريقيـــا
  وموريتانيا اوغان

   العربية السعوديةاململكةالبحرين واملغرب و: الدول العربية
  بنغالديش والفلبني ومنغوليا: آسيا واحمليط اهلادئ

ــدول املـــستقلة    ــة الـ ــا ورابطـ ــا : أوروبـ ــد  (ألبانيـ ــري موحـ ــامج قطـ ــل  ) برنـ ــا واجلبـ وأوكرانيـ
  وقريغيزستان األسود

وس وترينيداد وتوباغو وجامايكـا والـسلفادور       برباد: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
  .وهندوراس ومنظمة دول شرق الكارييب

 اجلمهوريـة أحاط علما بأول متديدات ملدة سنة واحـدة للربنـاجمني القطـريني إلريتريـا و                
  ؛العربية السورية

  أحاط علما بالتمديد ملدة سنتني إلطار التعاون الرابع بني بلدان اجلنوب؛  
ريع وثـــائق الربنـــامج القطـــري، واملرفقـــات احملـــددة لكـــل منظمـــة  أحـــاط علمـــا مبـــشا  

مــشروع وثــائق الربنــامج القطــري، والتعليقــات املــشمولة هبــذه الوثــائق، وذلــك فيمــا يتعلــق  يف
  :بالبلدان التالية

  
  أفريقيا

  )DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/CPV/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري للرأس األخضر 
  )DP/DCP/CAF/3(لقطري جلمهورية أفريقيا الوسطى مشروع وثيقة الربنامج ا

  )DP/DCP/GMB/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغامبيا 
  )DP/DCP/MWI/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملالوي 

  )DP/DCP/MOZ/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملوزامبيق 
  

  الدول العربية
  )DP/DCP/DZA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للجزائر 
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  )DP/DCP/YEM/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لليمن 
  

  آسيا واحمليط اهلادئ
  )DP/DCP/IRN/2( إيران اإلسالمية مهوريةمشروع وثيقة الربنامج القطري جل

  )DP/DCP/LAO/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية 
  )DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/PNG/1(ا غينيا اجلديدة مشروع وثيقة الربنامج القطري لبابو

  )DP/DCP/THA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لتايلند 
  )DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/VNM/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لفييت نام 

  
  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  )DP/DCP/BRA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للربازيل 

  )DP/DCP/DOM/2(شروع وثيقة الربنامج القطري للجمهورية الدومينيكية م
  )DP/DCP/GUY/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغيانا 
  )DP/DCP/PAN/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبنما 
  )DP/DCP/PER/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبريو 

  )DP/DCP/SUR/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسورينام 
  

  ٨البند     
  التقرير السنوي ملديرة الربنامج    

  .٢٠١١/٤ بشأن خريطة الطريق لتنفيذ املقرر ٢٠١١/٣٦اختذ مشروع القرار   
  

  خلدمات املشاريع املتحدة األمماجلزء املتعلق مبكتب     
  ٤البند     
  خلدمات املشاريع املتحدة األمممكتب     

حــصائي الــسنوي عــن أنــشطة الــشراء الــيت   بــشأن التقريــر اإل٢٠١١/٣٧اختــذ املقــرر   
  ؛٢٠١٠يف عام  املتحدة األمماضطلعت هبا منظومة 
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خلــدمات  املتحــدة األمــم بــشأن تقــديرات ميزانيــة مكتــب    ٢٠١١/٣٨اختــذ املقــرر    
  .٢٠١٣-٢٠١٢املشاريع لفترة السنتني 

  
  اجلزء املشترك    
   باء٢البند     
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    

ــني     أ   ــشتركة ب ــة امل ــادة األولي ــامجحــاط علمــا مبــذكرة اإلف ــائي  برن ــم املتحــدة اإلمن  األم
للطفولـة إلطالعـه علـى التقـدم احملـرز           املتحـدة    األمـم ومنظمة   األمم املتحدة للسكان     صندوقو

  .فيما يتعلق بامليزانية املتكاملة
  

  ٥البند     
ك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة         متابعة اجتماع جملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشتر           

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية
 بــشأن متابعــة اجتمــاع جملــس تنــسيق برنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠١١/٤١اختــذ املقــرر   

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
  

  ٩البند     
  رقابة الداخليتانمراجعة احلسابات وال    

أحــاط علمــا مبــذكرة املعلومــات املتعلقــة بــاقتراح اســتعراض تقــارير املراجعــة الداخليــة    
  .للحسابات عن بعد

  
   األمم املتحدة للسكانصندوقاجلزء املتعلق ب    
  ٦البند     
   األمم املتحدة للسكانصندوقتقرير املدير التنفيذي ل    

 صندوقصف املدة للخطـة االسـتراتيجية لـ        بشأن استعراض منت   ٢٠١١/٣٩اختذ املقرر     
  .٢٠١٣-٢٠٠٨األمم املتحدة للسكان 

  ٧البند     
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا    

 بشأن مشروع وثائق الربنـامج القطـري لربنـامج األمـم املتحـدة              ٢٠١١/٤٠اختذ املقر     
  . اناإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان املتعلقة جبمهورية جنوب السود
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ــسنة واحــدة ملــصر        ــامج القطــري ل ــدات الربن  )DP/FPA/2011/13(أحــاط علمــا بتمدي
  ).DP/FPA/2011/13(واجلمهورية العربية السورية  (DP/FPA/2011/14) وإريتريا
ــامج القطــري، واملرفقــات احملــددة لكــل منظمــة يف         ــائق الربن أحــاط علمــا مبــشاريع وث

ــا    ــامج القطــري، والتعليق ــائق الربن ــق    مــشروع وث ــا يتعل ــائق، وذلــك فيم ــشمولة هبــذه الوث ت امل
  :بالبلدان التالية

  أفريقيا    
  )DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/CPV/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري للرأس األخضر 

  )DP/FPA/DCP/CAF/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية أفريقيا الوسطى 

  )DP/FPA/DCP/CAF/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لتشاد 

  )DP/FPA/DCP/GMB/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغامبيا 
  )DP/FPA/DCP/MWI/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملالوي 

  )DP/FPA/DCP/MOZ/8(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملوزامبيق 
  

   العربيةالدول     
   )DP/FPA/DCP/DZA/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري للجزائر 

  )DP/FPA/DCP/YEM/5(قة الربنامج القطري لليمن مشروع وثي
  آسيا واحمليط اهلادئ

  ) DP/FPA/DCP/IRN/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية إيران اإلسالمية 
  )DP/FPA/DCP/MMR/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري مليامنار 

  )DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/PNG/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبابوا غينيا اجلديدة 
  )DP/FPA/DCP/THA/10(مشروع وثيقة الربنامج القطري لتايلند 

  )DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/VNM/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لفييت نام 
    البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة    

  )DP/FPA/DCP/BRA/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري للربازيل 
  )DP/FPA/DCP/DOM/5( القطري للجمهورية الدومينيكية مشروع وثيقة الربنامج

  )DP/FPA/DCP/PAN/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبنما 
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  (DP/FPA/DCP/PER/8)مشروع وثيقة الربنامج القطري لبريو 
  

اعتمد الوثائق النهائية للربامج القطرية التالية علـى أسـاس عـدم االعتـراض، دون عـرض                   
  :٢٠٠٦/٣٦ه أو مناقشة، وفقا ملقرر

  إثيوبيا وزمبابوي وسان تومي وبرنسييب والسنغال وغابون وغانا وموريتانيا: أفريقيا
  املغرب: الدول العربية

  بنغالديش ومجهورية الو الدميقراطية والفلبني ومنغوليا: آسيا واحمليط اهلادئ
   وقريغيزستانوأوكرانيا) وثيقة برنامج قطري موحد(ألبانيا : أوروبا ورابطة الدول املستقلة

 السلفادور وهندوراس والبلدان الناطقـة باإلنكليزيـة        :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
  .والبلدان الناطقة باهلولندية

  :عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات واملناسبات اخلاصة غري الرمسية التالية
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  نامج األمم املتحدة اإلمنائي؛الترتيبات الربناجمية لرب  )أ(  
 مبا فيـه النـواتج      ٢٠١٢مشروع حماكاة للتقرير السنوي للمديرة التنفيذية لعام          )ب(  

  املقترحة ومؤشرات النتائج وهيكل التقرير؛
  ٢٠+ حتضريات الربنامج اإلمنائي ملؤمتر ريو   )ج(  

  صندوق األمم املتحدة للسكان
  ت السكانية والتنمية املستدامة؛الديناميا: ٢٠+ الطريق صوب ريو   )أ(  
اجمللـس التنفيـذي بـشأن أمـن سـلع      /غداء عمل مشترك على املستوى الـوزاري     )ب(  

  الصحة اإلجنابية؛
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
  مناقشة مواضيعية مشتركة عن الشباب؛  

ــامج اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان     ومكاتــب األمــم املتحــدة خلــدمات   الربن
  املشاريع
نقاش مواضيعي عن التحول من حالة الطوارئ إىل حالة التعايف والتنميـة، مـع التركيـز                  

  .خاصة على جنوب السودان
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    خطة العمل املؤقتة
    اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب خدمات املشاريع

  ٢٠١٢الدورة العادية األوىل لعام 
    )، نيويورك٢٠١٢فرباير / شباط٢يناير إىل / كانون الثاين٣٠(

  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ/اليوم

  االثنني،
  يناير/ كانون الثاين٩

  ٢٠١٢انتخاب مكتب اجمللس لعام     حيدد فيما بعد

  االثنني،
  يناير/ كانون الثاين٣٠

   التنظيميةاملسائل  ١  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  إقرار جدول أعمال الدورة وخطة عملها  •  
   ٢٠١١اعتماد تقرير الدورة العادية الثانية لعام   •  
   ٢٠١٢اعتماد خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام   •  

      
  
٦  

  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان
  بيان املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان

  ون املالية وشؤون اإلدارة وامليزانيةالشؤ
  ٢٠١٣- ٢٠١٢تقديرات امليزانية املؤسسية للفترة   •  
تقريـــر اللجنـــة االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة وامليزانيـــة عـــن تقـــديرات امليزانيـــة     •  

   ٢٠١٣-٢٠١٢املؤسسية للفترة 
  تنقيح النظام املايل والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان  •  
ــايل        تق  •   ــام امل ــيح النظ ــة عــن تنق ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل ــة االست ــر اللجن ري

  والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان
  )تابع (الشؤون املالية وشؤون اإلدارة وامليزانية  ٦  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥  
  مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان  ٧    

ــاو      •   ــة بتن ــة العمــل املتعلق ــام خلط ــشطة   إطــار ع ــر أن ــواردة يف تقري ل التوصــيات ال
  )٢٠١١/٢٢املقرر  (٢٠١٠مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتني يف عام 

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  ٨    
  )_/٢٠١١املقرر (مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية جنوب السودان   •  
  إقرار وثائق الربنامج القطري  •  

  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨- ٣٠/١٧  
  الثالثاء،

  يناير/ كانون الثاين٣١
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

  بيان املديرة التنفيذية
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  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ/اليوم

  ترتيبات الربجمة  ٢    
   ٢٠١٣- ٢٠٠٨استعراض لترتيبات الربجمة،   •  

  املتحدة اإلمنائياجلنسانية يف برنامج األمم   ٤  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥  
تقرير شفوي من مديرة الربنـامج بـشأن تنفيـذ اسـتراتيجية وخطـة عمـل برنـامج               •  

ــسانية     ــساواة اجلنــ ــة املــ ــائي لكفالــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــرران (األمــ  ٢٠٠٩/٦املقــ
  )٢٠١٠/٤ و

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  ٥    
  )_/٢٠١١املقرر (ن مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية جنوب السودا  •  
  إقرار وثائق الربنامج القطري  •  

  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨- ٣٠/١٧  
  األربعاء،

  فرباير / شباط١
  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    ٠٠/١٢- ٠٠/١٠

  بيان املدير التنفيذي
  ة ملكتب األمم املتحدة لتنفيذ املشاريعتنقيح النظام املايل والقواعد املالي  •    ٩    

تقريــر اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة بــشأن تنقــيح النظــام املــايل      •  
  والقواعد املالية ملكتب األمم احملدة لتنفيذ املشاريع

  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٣- ٠٠/١٢  
  التقييم  ٣  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥  

امهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف حتقيق النتائج اإلمنائيـة عـن طريـق              تقييم مس   •  
  الشراكات مع الصناديق العاملية واملؤسسات اخلريية، ورد اإلدارة

  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨- ٠٠/١٧  
  اخلميس،

  فرباير / شباط٢
  اجلزء املشترك    ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

  اجعي احلساباتتوصيات جملس مر  ١٠    
تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحـدة للـسكان ومكتـب               •  

األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع بــشأن حالــة تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨احلسابات عن فترة السنتني 

  التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ١١    
دم من املديرة التنفيذية لربنامج األمم احملدة اإلمنـائي واملـدير التنفيـذي             التقرير املق   •  

لصندوق األمم املتحدة للسكان واملدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلـدمات       
  املشاريع إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ/اليوم

  مسائل أخرى  ١٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥  
  اعتماد املقررات اليت مل ُيبت فيها  •  

  ائل تنظيميةمس  ١    
  ٢٠١٢اعتماد خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام   •  

  اجلمعة، 
  فرباير؛/ شباط٣

  فرباير/ شباط٦االثنني، 

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي        ــة لربن صــندوق األمــم /اجتمــاع مــشترك للمجــالس التنفيذي
ــشاريع ومنظمــة األمــم امل      ــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات امل تحــدة املتحــدة لل

  للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي
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	3 - يرحب بالجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي في المجالات التالية: (أ) تعزيز إدارة السياسات الاقتصادية المراعية للمنظور الجنساني؛ (ب) إدماج بيانات مفصلة حسب نوع الجنس في تقارير التنمية البشرية؛ (ج) تحسين التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ (د) تعزيز مشاركة المرأة في السياسة على جميع المستويات؛ (هـ) الدعوة إلى تخصيص موارد كافية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في أنشطة الإنعاش والتعمير بعد انتهاء النـزاعات؛ (و) كفالة استفادة جميع النساء على قدم المساواة من آليات التمويل المتصلة بتغير المناخ؛ ويشجع البرنامج الإنمائي على مواصلة تعزيز تعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات عمله المواضيعية الأربعة والإعراب عنه في التقرير السنوي؛
	4 - يحيط علما بالنتائج الأولى لمؤشر المساواة بين الجنسين، التي تنم عن حدوث تقدم وأن التحديات لا تزال قائمة فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني؛ ويشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة تعزيز استخدام هذه الأداة وإدماجها بالكامل في نظمه للتخطيط والتقييم والإبلاغ؛ ويرحب بالجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي لتقاسم أداته وخبراته مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، خاصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بوصفها وسيلة لتحسين المساءلة بشأن الشؤون الجنسانية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
	5 - يرحب بعمل اللجنة المعنية بالتوجيه والتنفيذ في مجال الشؤون الجنسانية، التي تترأسها مديرة البرنامج، لاستعراض النتائج في مجال تعميم المنظور الجنساني وفي تحقيق المساواة بين الجنسين، ويحث البرنامج الإنمائي على كفالة مساءلة الموظفين الإداريين على جميع المستويات عن تنفيذ استراتيجية المسائل الجنسانية؛ ويدعو خاصة جميع مديري المكاتب إلى تولي مزيد من المسؤولية عن تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أرجاء المنظمة، ويدعو إلى تكرار نموذج اللجنة المعنية بالتوجيه والتنفيذ في مجال الشؤون الجنسانية على الصعيد الإقليمي؛ 
	6 - يشير إلى طلب المجلس التنفيذي تحديد المزيد من التدابير، بما في ذلك تقييم وضع الفريق الجنساني في مكتب السياسات الإنمائية وولايته، من أجل زيادة التعريف بالسياسات الجنسانية للبرنامج الإنمائي وزيادة الاهتمام بتنفيذها، ويطلب أن تبلغ المديرة، في سياق التقرير السنوي في حزيران/يونيه، عن الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ هذا الطلب؛
	7 - يلاحظ أن إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة لا يعفي البرنامج الإنمائي وسائر مؤسسات الأمم المتحدة من مسؤوليتها عن مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات ولاياتها؛ ويقر بالدعم الكبير الذي قدمه البرنامج الإنمائي خلال العملية الانتقالية؛ ويحث بشدة البرنامج الإنمائي على العمل الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدفع المساواة بين الجنسين على أساس علاقات التكامل والتعاضد التي تعالج التحديات الإقليمية والتحديات المتعلقة ببلدان بعينها، وأن يعملا كجزء من فريق الأمم المتحدة القطري؛
	8 - يسلم بأن البرنامج الإنمائي ما فتئ يستثمر جهودا كبيرة، منذ عام 2008، في تعزيز القدرة على تعميم المنظور الجنساني، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يواصل تعهد استثماراته وزيادتها للتعجيل بتعزيز القدرة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإنجازات البرمجة في هذا المجال، تمشيا مع استراتيجية المساواة بين الجنسين؛
	9 - يكرر طلبه إلى مديرة البرنامج تقديم تقرير شفوي سنوي إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى من كل عام بشأن تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين، على النحو المبين في الوثيقة DP/2005/7، وذلك خلال الفترة المتبقية من الخطة الاستراتيجية، ويرحب بورقة المعلومات الأساسية التي قُدمت مع التقرير الشفوي السنوي لدورة المجلس التنفيذي العادية الأولى لعام 2011.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/3
	سياسة التقييم
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يشير إلى المقرر 2010/16 بشأن الاستعراض المستقل لسياسة التقييم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورد الإدارة عليه؛
	2 - يسلم بأهمية تنمية القدرات الوطنية لبلدان البرنامج لإجراء التقييمات المستقلة؛
	3 - يسلم كذلك بأن كلا من الاستعراض الشامل للسياسة العامة الذي يجري كل أربع سنوات والخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي وقرار الجمعية العامة 64/289 بشأن الاتساق على نطاق المنظومة يتضمن مبادئ أساسية للتقييمات التي يجريها البرنامج الإنمائي؛
	4 - يشجع البرنامج الإنمائي على مواصلة كفالة تحلي الأفرقة التي تجري التقييمات المستقلة بأرفع مستوى ممكن من الخبرة الفنية، ومواصلة تعزيز التوزيع الجغرافي العادل في تشكيل الأفرقة؛
	5 - يقر سياسة التقييم المنقحة (DP/2011/3)؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي، بغية تعزيز التعلم والمساءلة، على مواصلة تحسين إعداد استجابات الإدارة وتقديمها ورصدها فيما يتعلق بالتقييمات المستقلة واللامركزية، وعلى إدماج الدروس المستفادة من هذه التقييمات في تصميم البرامج وعرضها وتنفيذها بغية تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والأثر؛
	7 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يدرج لمحة عامة عن حالة تنفيذ استجابات الإدارة في التقرير السنوي للمديرة؛
	8 - يهيب بالبرنامج الإنمائي أن يحسن تتبع وتوجيه التقييمات اللامركزية عن طريق المكاتب الإقليمية لكفالة أن تفي جميع التقييمات بمعايير دنيا للجودة يحددها مكتب التقييم؛ ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يدرج لمحة عن تقييم جودة التقييمات اللامركزية في التقرير السنوي عن التقييم.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/4
	تقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اتقاء الكوارث والإنعاش ورد الإدارة عليه
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اتقاء الكوارث والإنعاش الوارد في الوثيقة DP/2011/4 ورد الإدارة عليه (الوثيقة DP/2011/5)؛
	2 - يلاحظ الدور الهام الذي يضطلع به البرنامج الإنمائي في مساعدة البلدان على الحد من المخاطر وأوجه الضعف، وعلى الاستجابة للكوارث الطبيعية؛ 
	3 - يحث البرنامج الإنمائي على تحسين إدماج برمجته للحد من الفقر والتنمية المستدامة والحد من أخطار الكوارث على الصعيد القطري، خاصة في سياق التعامل مع الكوارث الشائعة الحدوث، بما فيها الكوارث الناجمة عن تدهور البيئة وتغير المناخ؛
	4 - يحث البرنامج الإنمائي على مواصلة تكثيف جهوده لدعم تعزيز القدرات الوطنية، بما في ذلك القدرات اللازمة من أجل الحد من أخطار الكوارث، والتعافي المبكر منها والتنمية المستدامة؛
	5 - يحث البرنامج الإنمائي على مواصلة تحسين إجراءاته الإدارية وآلياته للشراكة لتيسير استجابة أكثر سرعة وفعالية لطلبات المساعدة في التعافي من آثار الكوارث؛
	6 - يشجع البرنامج الإنمائي على تعزيز تعاونه مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك مع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، بما يشمل المشاركين في الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بهدف زيادة تعزيز التعاون والعمل في مجال الحد من أخطار الكوارث؛
	7 - يشجع البرنامج الإنمائي، في إطار تعزيز تعاونه بين بلدان الجنوب وتعاونه الثلاثي في اتقاء الكوارث والتعافي منها، على تسمية مجالات محددة يمكن فيها لهذه الشراكات أن تكون مفيدة بوجه خاص وأن تحقق نتائج ملموسة؛
	8 - يشجع البرنامج الإنمائي على كفالة الإدماج التام للشؤون الجنسانية في البرمجة المتعلقة باتقاء الكوارث والتعافي منها نظرا لأن النساء لا يزلن يتضررن من الكوارث على نحو غير متناسب؛
	9 - يحث البرنامج الإنمائي على النظر بعناية في الأطر الزمنية المقترحة في التقييم لتنفيذ التوصيات، وذلك لضمان أن تمثل تلك التوصيات نواتج قابلة للتحقيق في أطر زمنية واقعية.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/5
	تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز القدرات الوطنية ورد الإدارة عليه
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز القدرات الوطنية (DP/2011/6) ويحيط علما برد الإدارة عليه (DP/2011/7)؛
	2 - يحيط علما بالاستنتاج بأن البرنامج الإنمائي أنجز الكثير من العمل وأنه يتمتع بوضع يؤهله لأداء دور قيادي من أجل تعزيز تنمية القدرات على الصعد القطرية والإقليمية والعالمية، إلا أنه لم يستخدم بالكامل الدروس المعرب عنها في توجيه نفسه؛ 
	3 - يشجع البرنامج الإنمائي على تعزيز آليات للاستفادة من الابتكارات الجديدة والدروس المستفادة المستقاة من شبكته الواسعة من المكاتب القطرية فيما يتعلق بتنمية القدرات؛ وعلى تطوير الممارسات الجيدة ونشرها وتصعيد تنفيذها بمزيد من الكفاءة؛ وعلى القيام، بحلول عام 2013، باستعراض أثر تلك التدخلات على مهارات البرنامج الإنمائي وممارسته في سياق الكفاءات اللازمة لتنمية القدرات؛
	4 - يحث البرنامج الإنمائي على كفالة أن يكون التوجيه ميسرا للمستخدمين وأفضل اتساقا مع الواقع الوطني، ويشدد على ضرورة أن يكفل البرنامج الإنمائي إدراك الشركاء الوطنيين لمبادئ تنمية القدرات الفعالة؛
	5 - يحث البرنامج الإنمائي على كفالة التعميم الفعال لتنمية القدرات في أنشطته التنفيذية، خاصة على الصعيد القطري وعلى استخدام استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية كفرصة لتعزيز ذلك؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي على وضع تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين كأولوية عليا لأنشطته الإنمائية، وعلى التحديد الواضح لاستراتيجيات الخروج بهدف كفالة امتلاك الشركاء الوطنيين للقدرة الكاملة على الإنجاز المستقل دون أن يضطر البرنامج الإنمائي للاضطلاع بالدور نفسه مرة أخرى؛
	7 - يحث البرنامج الإنمائي على زيادة مساهمته بأقصى قدر في أنشطة تنمية القدرات التي تتم بمبادرات وطنية والمستدامة والطويلة الأجل.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/6
	تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر: الصلة بين الفقر والبيئة ورد الإدارة عليه
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر: الصلة بين الفقر والبيئة (DP/2011/8) الذي يشكل نموذجا للدمج بين النمو والحد من الفقر وإدارة الموارد الطبيعية على الصعيد القطري؛ 
	2 - يحيط علما برد الإدارة على التقييم (DP/2011/9)؛ 
	3 - يرحب بالتزام البرنامج الإنمائي بكفالة استخدام الدروس المستفادة من مبادرة الفقر والبيئة لتوجيه الاستراتيجية المستقبلية بشأن الصلة بين الفقر والبيئة، ويتطلع قدما إلى قيام البرنامج الإنمائي بإدماج هذه الدروس المستفادة في تصميم البرامج وعرضها وتنفيذها؛
	4 - يحث البرنامج الإنمائي على كفالة اتخاذ نهج متكامل ومتعدد القطاعات إزاء النمو والحد من الفقر وإدارة الموارد الطبيعية على الصعيد القطري، في إطار جهوده لتحسين الحوكمة؛
	5 - يؤكد على ضرورة إقرار الحكومات بإمكانيات الحد من الفقر من خلال التصدي للصلة بين الفقر والبيئة، وإبداء التزامها بتلك الإمكانيات، مما يزيد من فرص التنفيذ الفعال لمبادرة الفقر والبيئة؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي على تكثيف جهوده للعمل مع بلدان البرنامج للإقرار بإمكانات الحد من الفقر من خلال التصدي للصلة بين الفقر والبيئة؛
	7 - يؤكد على ضرورة مواصلة البرنامج الإنمائي الاستفادة من عمله التحليلي وتجاربه الناجحة في البرمجة لتحسين إدماج الحد من الفقر والإدارة البيئية في عملياته على الصعيد القطري؛
	8 - يحث البرنامج الإنمائي على توفير مبادئ توجيهية لوضع مؤشرات قابلة للتحقق بشأن دمج أهداف الحد من الفقر والإدارة البيئية في البرمجة على الصعد العالمية والإقليمية والقطرية، وعلى تعزيز الخبرة الفنية للموظفين لتنفيذ ذلك الدمج؛
	9 - يحث البرنامج الإنمائي على استعراض حوافزه التنظيمية لخفض العقبات الداخلية القائمة أمام التعاون بين التخصصات إلى الحد الأدنى؛
	10 - يحث البرنامج الإنمائي على كفالة استخدام مبادرة الفقر والبيئة كنموذج من أجل تصعيد عملياته على الصعيد القطري ومن أجل التعاون بين البرنامج الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالاستفادة من الميزات النسبية لكل مؤسسة؛
	11 - يشجع البرنامج الإنمائي على تقييم الكيفية التي يمكن بها زيادة تطوير مبادرة الفقر والبيئة لتشمل تنفيذ السياسات بغية تحقيق الأثر الإنمائي؛
	12 - يشجع البرنامج الإنمائي على مواصلة وتعزيز تعاونه مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى فيما يتصل بالصلة بين الفقر والبيئة؛
	13 - يشدد على أن العمل المشترك مع الحكومات الشريكة على مستوى المجلس يتسم بأهمية حيوية أثناء قيام البرنامج الإنمائي بوضع استراتيجيته لدعم الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر خلال السنوات المقبلة.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/7
	تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الإدارة المحلية ورد الإدارة عليه
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الإدارة المحلية (DP/2011/10) ويحيط علما برد الإدارة عليه (DP/2011/11)؛
	2 - يؤكد ضرورة قيام البرنامج الإنمائي بتعميم الإدارة المحلية في المجالات البرامجية للدعم بصورة أكثر وضوحا وفعالية من خلال وضع مذكرة استراتيجية متجانسة تستند إلى أساس متين من الممارسة في مجال التنمية البشرية وتصمم لمعالجة المجالات التي تتطلب التحسين والتي أبرزها التقييم؛ 
	3 - يوصي بأن يجري البرنامج الإنمائي، بعد نشر مذكرة الاستراتيجية، استعراضا لمستوى تعميم الإدارة المحلية في مجالات البرنامج، وأن يستخدم النتائج لتقييم الفعالية المستمرة لمذكرة الاستراتيجية، ويقوم بإطلاع المجلس التنفيذي على التقدم المحرز؛
	4 - يشجع البرنامج الإنمائي على تعزيز تعاونه وتكامله مع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية ومع متطوعي الأمم المتحدة، وكذلك مع الشركاء في التنمية، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى والمانحين الثنائيين، بهدف توفير الدعم من أجل المبادرات الفعالة في مجال الإدارة المحلية؛
	5 - يرحب بتعزيز جماعات الممارسين والشراكات المعنية بالإدارة المحلية والتنمية المحلية والتحسينات المدخلة على عملية تقاسم المعارف على صعيد البرنامج الإنمائي بأسره؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي على مواصلة التركيز على تعميم المنظور الجنساني كجزء من جميع أنشطته الرامية إلى تعزيز الإدارة المحلية، وعلى الشروع في تعاون استراتيجي مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن هذه المسألة.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/8
	تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى الإقليمي في التنمية والنتائج المؤسسية ورد الإدارة عليه
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى الإقليمي في التنمية والنتائج المؤسسية (DP/2011/12)؛
	2 - يحيط علما برد الإدارة على التقييم (DP/2011/13)؛
	3 - يحيط علما بالاستنتاج بأنه، على الرغم من تواضع الموارد، قدمت البرامج الإقليمية التي يضطلع بها البرنامج الإنمائي منذ عهد بعيد إسهامات كبيرة في تحقيق نتائج التنمية، وتعزيز التعاون فيما بين البلدان على إنشاء المؤسسات الإقليمية والوطنية فضلا عن التصدي للتحديات العابرة للحدود والتحديات المشتركة؛
	4 - يحث البرنامج الإنمائي على استعراض هياكله وحوافزه التنظيمية لتعزيز الثقافة المؤسسية التي تشجع على تعلم الدروس المستفادة على الصعيد الأقاليمي والتعاون البرنامجي باعتبار أن ذلك يضمن الاستفادة من المعارف المتأصلة إقليميا على نطاق المنظمة؛
	5 - يحيط علما بسياسة المواءمة الوظيفية لعام 2008 المنشئة لمراكز الخدمات الإقليمية وبالتقدم المحرز حتى الآن في كفالة أهمية وفعالية الدعم الذي تقدمه مراكز الخدمات الإقليمية للمكاتب القطرية؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي، استنادا إلى الدروس المستفادة حتى الآن فيما يتصل بمراكز الخدمات الإقليمية، على وضع نموذج استراتيجي للعمل المؤسسي يشمل المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، ويوفر تخصيصا مستداما وشفافا للأموال والموارد البشرية، ويحدد خطوط مسؤولية وولايات واضحة للمراكز الإقليمية، ويكفل عدم ازدواجية الوظائف والخدمات، وييسر وضع القدرات في أكثر الأماكن ملاءمة؛
	7 - يرحب بالتزام البرنامج الإنمائي بوضع معايير وتوجيهات تؤدي إلى تطوير أفضل استخدام للنُّهُج الإقليمية.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/9
	تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2008-2009
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقارير مراجعي الحسابات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وتقارير المنظمات عن تنفيذها لتوصيات مجلس المراجعين (DP/2011/14، و DP/FPA/2011/1، و DP/2011/15)؛
	2 - يحيط علما بالرأي غير المشفوع بتحفظات الصادر عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة بشأن البيانات المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، ويلاحظ مع القلق أن صندوق الأمم المتحدة للسكان تلقى رأيا مشفوعا بتحفظات بشأن مراجعة الحسابات من مجلس المراجعين؛
	3 - يشجع البرنامج الإنمائي ومكتب خدمات المشاريع على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تلقي آراء مراجعة حسابات غير مشفوعة بتحفظات من مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة؛ ويحيط علما بالإجراءات التي يتخذها صندوق الأمم المتحدة للسكان لمعالجة التوصيات الواردة في تقرير مجلس المراجعين عن الصندوق لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛ ويحث إدارة الصندوق على اتخاذ إجراءات فورية وضرورية بهدف تلقي رأي بشأن مراجعة الحسابات غير مشفوع بتحفظات في فترة السنتين المقبلة؛ 
	4 - يطلب إلى إدارة كل من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع كفالة الامتثال التام لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات وأن تعالج، على سبيل الأولوية، المسائل المتكررة التي أثارها مجلس المراجعين في تقاريره بشأن أداء كل منظمة، لا سيما بشأن المسائل المؤثرة في إدارة النفقات والإشراف عليها في البيئات شديدة المخاطر وطرائق تنفيذ البرامج، وكذلك فيما يتصل بالعمل السلس لنظام أطلس وبدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
	5 - يؤكد أن التنفيذ الوطني ينبغي أن يكون الخيار المفضل، حسب الاقتضاء، في الأنشطة التنفيذية للمنظمات، ويحيط علما بالخطوات المتخذة لتحسين الإشراف على العمليات والنفقات المصاحبة لهذه الطريقة ورصدها ويسلم بأهمية مواصلة التحسين في هذا الصدد؛
	6 - يلاحظ الزيادة الكبيرة في عدد الشكاوى بشأن حالات الغش والغش المفترض في البرنامج الإنمائي وصندوق السكان، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي والصندوق إدراج مزيد من التفاصيل، في تقريريهما السنويين لعام 2010 المقدمين إلى المجلس التنفيذي عن المراجعة الداخلية للحسابات وفي ردود الإدارة بهما، عن الخطوات المتخذة لمعالجة هذه المسائل؛
	فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
	7 - يلاحظ أن فترة السنتين هذه هي الثانية على التوالي التي يقوم فيها مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة بإبداء رأي مشفوع بتحفظات بشأن مراجعة الحسابات لصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتصل ببياناته المالية؛
	8 - يشجع البرنامج الإنمائي على أن يسعى جاهدا لإدخال تحسينات مستمرة على عملياته استعدادا لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بتوجيه غير رسمي من مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة بشأن الخيار الملائم لفرادى السياسات المحاسبية في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ومستفيدا أيضا من تجربة مؤسسات الأمم المتحدة التي طبقت تلك المعايير بالفعل؛
	9 - يعرب عن القلق إزاء ارتفاع مستوى الرصيد النقدي البرنامج الإنمائي ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يوفر، في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي في عام 2011، معلومات تفصيلية عن مستوى الأموال غير المنفقة، وكذلك عن أسباب عدم إنفاق تلك الأموال، وأيضا عن السياسات والممارسات الاستثمارية للبرنامج، والخطوات المتخذة لكفالة وجود مستوى ملائم أكثر من السيولة؛
	10 - يشجع البرنامج الإنمائي على مواصلة الاستفادة من التقدم المحرز في معالجة الأولويات المتصلة بمراجعة الحسابات في الفترة 2008-2009، وفي معالجة الأولويات العشر العليا لمراجعة الحسابات في فترة السنتين 2010-2011؛ 
	فيما يتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان:
	11 - يحيط علما بالإجراءات التي يجري اتخاذها، على سبيل الأولوية، في صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمعالجة التحديات المرتبطة بالتنفيذ والتقيد بالإجراءات على الصعيد الوطني، وهي تحديات تسببت في صدور رأي مشفوع بتحفظات في مراجعة الحسابات بشأن البيانات المالية للصندوق عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛
	12 - يحيط علما بخطة عمل صندوق السكان للحيلولة دون حدوث مخاطر مماثلة فيما يتعلق بمراجعة الحسابات والإشراف في المستقبل، ويشجع على إدخال المزيد من التحسينات في تيسير الاستخدام وفي آليات التوجيه والتدريب والإشراف تتسم بالفعالية والحداثة من أجل القيام من خلال المنظمة بإدماج الدروس المستفادة من نتائج مراجعة الحسابات؛
	13 - يقر بالجهود التي تبذلها الإدارة لإنشاء نظام شامل للرقابة الداخلية للمنظمة؛ ويؤكد، في هذا الصدد، أهمية تعزيز الرقابة الداخلية وزيادة القدرات في المكاتب اللامركزية، وكفالة التقيد بالإجراءات؛ ويلاحظ الجهود الجارية لإنشاء آليات للمساءلة الشخصية تكفل مساءلة المديرين عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات؛ 
	14 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يبقى المجلس التنفيذي على علم بالتطوير والتنفيذ المستمرين لإطاره للرقابة الداخلية؛
	15 - يشدد على أهمية المساءلة على جميع المستويات ويشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان على أن يرصد عملية المتابعة رصدا دقيقا بهدف كفالة اتخاذ إجراءات ملائمة وجيدة التوقيت وكاملة لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات؛
	16 - يقر بأهمية الدعم المطرد على جميع مستويات التعاون الدولي لتعزيز التنفيذ الوطني وترويج استخدام النظم الوطنية؛
	فيما يتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع:
	17 - يقر بالتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تنفيذ ضوابط مالية قوية وتنفيذ 90 في المائة من توصيات مراجعات الحسابات التي قدمت في فترات السنتين السابقة؛ 
	18 - يقر بالتجديد الكامل للاحتياطي التشغيلي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/10
	نموذج ميزانيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لفترة السنتين 2012-2013
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بمذكرة المعلومات المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بشأن خريطة الطريق إلى ميزانية متكاملة: تصنيف التكاليف والميزنة القائمة على النتائج، التي أعدت استجابة للمقرر 2010/32 للمجلس التنفيذي للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان، والمقرر 2010/20 للمجلس التنفيذي لليونيسيف، بما يتضمن ما يلي:
	(أ) معلومات عن أوجه التباين في تقسيم التكاليف إلى فئات مصنفة؛
	(ب) وثيقة غير رسمية تعتبر نموذجا يوضح الشكل الذي ستكون عليه جداول الميزانية الرئيسية والتفسيرات المصاحبة؛
	2 - يسلم بأن المعلومات الإضافية المعروضة ينبغي أن تضمن وجود صلات شاملة وشفافة بأطر النتائج المؤسسية وأطر نتائج الإدارة للخطط الاستراتيجية لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف؛
	3 - يؤيد نهج الميزنة القائمة على النتائج الوارد في المذكرة المشتركة غير الرسمية؛
	4 - يلاحظ الجهود التي بذلها البرنامج الإنمائي وصندوق السكان لتعزيز إطاريهما للنتائج ويشجع البرنامج والصندوق على مواصلة تحسين المؤشرات، في سياق تنفيذ نهج الميزنة القائمة على النتائج، بحيث تكون ’محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومناسبة ومقيدة بإطار زمني‘، وأن يربطا الموارد بالنتائج المتوقعة بصورة أوضح؛
	5 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي وصندوق السكان أن يعدا ويعرضا وثائق ميزانيتهما لفترة السنتين 2012-2013 على نحو يتفق وشكل جداول الميزانية الأساسية والتفسيرات المصاحبة المعروضة في المذكرة المشتركة غير الرسمية المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، بما في ذلك نتائج الاستعراض المشترك لأثر تعاريف وتصنيفات تكاليف الأنشطة على استرداد التكاليف؛
	6 - يؤكد على ضرورة إجراء مشاورات منتظمة مع المجلس التنفيذي، استعدادا لميزانية الدعم لفترة السنتين 2012-2013، وللميزانية المتكاملة لعام 2014 وما بعده.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/11
	مرفق البيئة العالمية: تعديلات على صك مرفق البيئة العالمية
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالوثيقة DP/2011/17 التي تتضمن تعديلين على صك مرفق البيئة العالمية؛
	2 - يقر التعديلين كما وردا في الفقرة 8 من الوثيقة DP/2011/17.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/12
	تقرير التنمية البشرية
	إن المجلس التنفيذي،
	إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 57/264 بشأن تقرير التنمية البشرية،
	وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 62/208 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة،
	وإذ يشير كذلك إلى مقرره 94/15،
	وإذ يشير إلى الشواغل الكبيرة والآراء المتعددة التي أعربت عنها الدول الأعضاء إزاء مسائل تشمل، في جملة أمور، استخدام مصطلحات ومؤشرات جديدة في تقرير التنمية البشرية وتواتر إصداره، خلال مناسبات تشمل المشاورات غير الرسمية بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2010، والدورة السنوية لعام 2010، على النحو الوارد في الوثيقة DP/2010/33، والدورة العادية الأولى لعام 2011،
	وإذ يؤكد من جديد الأحكام ذات الصلة في المقرر 41/112 للجنة الإحصائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ يقر بأن تقرير التنمية البشرية يمثل أداة هامة في زيادة الوعي بالتنمية البشرية في جميع أنحاء العالم،
	1 - يؤكد من جديد على أن إعداد تقرير التنمية البشرية ينبغي أن يتسم بالحياد والشفافية وأن يجري بالتشاور الكامل والفعال مع الدول الأعضاء، مع إيلاء الاعتبار الواجب للطبيعة المحايدة للمصادر واستخدامها؛
	2 - يهيب بمكتب تقرير التنمية البشرية تعزيز عملية المشاورات مع الدول الأعضاء بشأن التقرير، بطريقة شاملة وشفافة، مع مراعاة المقررات والقرارات الحكومية الدولية ذات الصلة المتخذة في هذا الصدد؛
	3 - يؤكد ضرورة مراعاة المناقشات التي أجريت في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بشأن الاستخدام السليم للمؤشرات والمنهجيات، بغية تعزيز فائدة التقرير بوصفه أداة لزيادة المعرفة والفهم لمسائل التنمية عالميا؛
	4 - يؤكد أن تقرير التنمية البشرية نتاج عملية مستقلة ومتميزة وليس وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة، وأن وضع السياسات المنظمة للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة سيظل من اختصاص الدول الأعضاء؛
	5 - يطلب إلى مديرة البرنامج الإنمائي أن تقدم تقريرا خلال الدورة السنوية لعام 2011 عن التدابير المتخذة من قبل البرنامج الإنمائي ومكتب تقرير التنمية البشرية، مع مراعاة دور كل منهما، لكفالة التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة 57/264 والمقررات المتعلقة بذلك؛
	6 - يقرر إجراء مناقشة متعمقة لجميع الجوانب المتصلة بتقرير التنمية البشرية، بما يشمل ما يتعلق منها بالوفاء بالأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 57/264، بغية تحسين نوعية التقرير ودقته، فضلا عن الحفاظ على مصداقيته وحياده، دون المساس باستقلاليته التحريرية.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/13
	عرض عام للمقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى لعام 2011
	إن المجلس التنفيذي،
	يشير إلى أنه قام في دورته العادية الأولى لعام 2011 بما يلي:
	البند 1
	المسائل التنظيمية
	انتخب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لعام 2011:
	الرئيسة: سعادة السيدة إديتا هردا (الجمهورية التشيكية)
	نائب الرئيسة: السيد تاكيشي أوسوغا (اليابان)
	نائب الرئيسة: سعادة السيد ميشيل تومو مونتي (الكاميرون)
	نائب الرئيسة: السيد نجيب الرحمن (بنغلاديش)
	نائب الرئيسة: سعادة السيد كارلوس إ. غارسيا - غونزاليس (السلفادور)
	أقر جدول الأعمال وخطة العمل لدورته العادية الأولى لعام 2011 (DP/2011/L.1)؛
	أقر التقرير عن دورته العادية الثانية لعام 2010 (DP/2011/1)؛
	أقر خطة عمله السنوية لعام 2011 (DP/2011/CRP.1)؛
	وافق على خطة العمل المؤقتة لدورته السنوية لعام 2011؛
	اعتمد الجدول التالي للدورات المتبقية للمجلس التنفيذي في عام 2011:
	الدورة السنوية لعام 2011: 6 إلى 17 حزيران/يونيه 2011 (نيويورك)
	الدورة العادية الثانية لعام 2011: 6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011.
	اتخذ المقرر 2011/1 بشأن النظام الداخلي المنقح للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البند 2
	الشؤون الجنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	اتخذ المقرر 2011/2 بشأن التقرير الشفوي لمديرة البرنامج عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمسائل الجنسانية.
	البند 3
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	اعتمد البرامج القطرية التالية:
	منطقة أفريقيا: بوركينا فاسو وزامبيا؛
	منطقة الدول العربية: الصومال؛
	منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ: إندونيسيا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وملديف؛
	منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: أوروغواي وشيلي. 
	أحاط علما بالتمديد الأول للبرنامج القطري لبيرو لمدة سنة واحدة (DP/2011/19).
	أحاط علما بمشروع الوثيقة المشتركة للبرنامج القطري لجمهورية تنزانيا المتحدة(DP-FPA/DCCP/TZA/1) وبالتعليقات عليها.
	البند 4
	التقييم
	اتخذ المقرر 2011/3 بشأن سياسة التقييم.
	اتخذ المقرر 2011/4 بشأن تقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اتقاء الكوارث والإنعاش ورد الإدارة عليه.
	اتخذ المقرر 2011/5 بشأن تقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز القدرات الوطنية ورد الإدارة عليه.
	اتخذ المقرر 2011/6 بشأن تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر: الصلة بين الفقر والبيئة ورد الإدارة عليه.
	اتخذ المقرر 2011/7 بشأن تقييم مدى مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الإدارة المحلية ورد الإدارة عليه.
	اتخذ المقرر 2011/8 بشأن تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى الإقليمي في التنمية والنتائج المؤسسية ورد الإدارة عليه.
	البند 10
	مسائل أخرى
	اتخذ المقرر 2011/11 بشأن مرفق البيئة العالمية: تعديلات على صك مرفق البيئة العالمية.
	البند 11 
	صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية
	أحاط علما بالتقرير الشفهي عن المعلومات المستكملة لعام 2010 والأولويات للفترة 2011-2013.
	البند 12
	اتخذ المقرر 2011/12 بشأن تقرير التنمية البشرية.
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	أحاط علما بتقرير شفوي قدمه المدير التنفيذي.
	الجزء المشترك
	البند 5
	التقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	أحاط علما بالتقرير المشترك لمديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2011/5) والتعليقات عليه، بغية إحالته إلى المجلس.
	البند 6 
	توصيات مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة 
	اتخذ المقرر 2011/9 بشأن تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2008-2009.
	البند 7
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة 
	اتخذ المقرر 2011/10 بشأن نموذج ميزانيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لفترة السنتين 2012-2013.
	أحاط علما بتقريري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (DP/2011/16) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (DP/FPA/2011/2) عن إدارة الموارد البشرية.
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان 
	البند 8
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها 
	اعتمد وثائق البرامج القطرية التالية: 
	أفريقيا: بوركينا فاسو وزامبيا؛ 
	الدول العربية: الصومال؛
	منطقة آسيا والمحيط الهادئ: إندونيسيا وملديف؛
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: أوروغواي.
	أحاط علما بمشروع الوثيقة المشتركة للبرنامج القطري لجمهورية تنزانيا المتحدة(DP-FPA/DCCP/TZA/1) وبالتعليقات عليها.
	البند 9
	استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2008-2013
	استمع إلى عرض شفوي بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما في ذلك استراتيجية الصندوق في مجال الاستجابة الإنسانية.
	اتخذ مقررا شفويا بتأجيل عرض استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان من الدورة السنوية لعام 2011 إلى الدورة العادية الثانية لعام 2011.
	اتخذ مقررا شفويا بشأن بيان المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على النحو التالي:
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يرحب بعرض رؤية المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الوارد في بيانه الأول إلى المجلس التنفيذي، بما في ذلك الروابط بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمؤتمرات الدولية المقبلة ذات الصلة، لا سيما مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالشباب، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا؛
	2 - يلاحظ دور صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل، بسبل منها التنسيق بين الشركاء العالميين، ويلاحظ كذلك عمله البرنامجي مع الاستراتيجية العالمية لدعم البلدان التي أعلنت التزامات، والبلدان التي تعتزم إعلان التزامات، بالقضاء على المستويات العالية للوفيات النفاسية ووفيات المواليد والأطفال؛
	3 - يشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم الدول الأعضاء لكفالة خروج المؤتمرات الدولية المقبلة ذات الصلة بنتائج ناجحة.
	الاجتماع المشترك
	عقد اجتماعا مشتركا للمجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي في يومي 4 و 7 شباط/فبراير 2011، تناول بالنظر المواضيع التالية:
	(أ) الإنصاف: تضييق الفجوات للدفع قدما بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	(ب) تعميم المنظور الجنساني من خلال عمل الوكالات والتعاون المرتقب مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	(ج) كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ والانتقال إلى الانتعاش والتنمية الطويلة الأجل: الدروس المستفادة؛
	(د) توحيد الأداء: المتابعة حتى هانوي.
	عقد أيضا الإحاطتين غير الرسميتين التاليتين:
	المشاورة المشتركة غير الرسمية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بشأن نموذج ميزانيات البرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف لفترة السنتين 2012-2013.
	المشاورة غير الرسمية بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	2011/14
	استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما باستعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتقرير السنوي لمديرة البرنامج عن الأداء والنتائج لعام 2010 المقدّمين كتقرير موحد (DP/2011/22)، وبمرفق التقرير، بما في ذلك إطار النتائج الإنمائية المنقّح ومصفوفة فعالية التنمية والإطار المؤسسي المنقح؛
	2 - يؤكّد أن الهدف من استعراض منتصف المدّة هو صقل التوجّه الاستراتيجي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإجراء استعراض شامل لإطار النتائج بهدف إجراء تحسينات في عام 2011 وتحديد ما سيُجرى من تحسينات أخرى خلال السنوات المتبقية؛
	3 - يطلب إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ التغييرات خلال الأشهر المتبقية من عام 2011 وأن تسترشد بالأطر المنقّحة الجديدة فيما تقوم به من إبلاغ من خلال التقرير السنوي لمديرة البرنامج بدءا من الدورة السنوية لعام 2012؛
	4 - يعترف بالتحليل التراكمي لأداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الاستراتيجية؛
	5 - يسلّم بالجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل مواصلة تعزيز إمكانية التنبؤ بعملية قياس النتائج والإبلاغ عنها ومواصلة تحسين جودة هذه العملية، ويسلّم باستخدام العملية المؤشرات القطرية تحقيقا لهذه الغاية؛
	6 - يسلّم بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفّر طائفة عريضة من المعلومات عمّا يضطلع به من أنشطة في مختلف مجالاته المواضيعية؛
	7 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين تقاريره السنوية المقبلة بتضمينها ما يلي: (أ) وصف لما جابهه من تحديات وما اتّخذه من خطوات للتغلّب على هذه التحديات وفقا لما طُلب إليه في المقرّر 2010/13؛ (ب) وإفادة بنتائج أدائه على صعيدي المساواة بين الجنسين وتنمية القدرات؛ (ج) وسرد واضح ومركّز وشامل لإسهامات البرنامج الإنمائي في التنمية؛ (د) وبيانات تعرض بمزيد من الوضوح النتائج الإنمائية التي تولّدت عن إسهامات البرنامج الإنمائي؛
	8 - يؤكّد أن ارتكاز الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أساس متين من أطر النتائج أمر ضروري لأغراض الإدارة وتعريف الموظفين والبرامج القطرية والشركاء في التنمية بالنتائج المتوقعة، ولكي يتسنّى رصد أداء البرنامج الإنمائي دون أن يضطر الشركاء إلى إيجاد أطر موازية لرصد الأداء، ويعرب في الوقت نفسه عن قلقه لأن إطار البرنامج الإنمائي المنقّح للنتائج الإنمائية لا يتيح للبرنامج الإنمائي المجال كاملا لتحديد إسهاماته في تحقيق النتائج الإنمائية بوضوح أو للإبلاغ عن التقدّم المحرز نحو تحقيق النتائج ورصد هذا التقدّم على نحو واف خلال ما تبقى من الخطة الاستراتيجية الحالية؛
	9 - يحيط علما بإطار الموارد المالية المتكامل المنقّح للفترة 2011-2013 الوارد في الوثيقة DP/2011/22، ويشجّع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة السعي إلى تحقيق الوفورات بزيادة الكفاءة من خلال توخّي الانضباط في الميزانية لدى إعداد مشروع الميزانية المؤسسية للمنظمة للفترة 2012-2013، ويسلّم في الوقت نفسه بضرورة توافر الموارد الكافية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية؛
	10 - يطلب إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدى إعداد الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، أن تقوم بما يلي مع المراعاة التامة لولاية البرنامج الإنمائي وطابعه الحكومي الدولي:
	(أ) أن تحدّد محور تركيز عمل البرنامج الإنمائي ودوره بشكل واضح، مع مراعاة الوضع الاستراتيجي للبرنامج الإنمائي ودمج تحليل لأدائه وما يجابهه من تحدّيات وما يتعلّمه من دروس، مع إيلاء الاعتبار للبيئة الخارجية والأعمال التي تقوم بها الجهات الأخرى المعنية بالمجال الإنمائي؛
	(ب) أن تضع نموذجا لأطر النتائج، لأغراض إجراء مشاورات مبكّرا مع المجلس التنفيذي، يوفّر تفسيرات واضحة لنهجه وتعاريفه ولارتباط هذه الأمور بعملية الإبلاغ؛
	(ج) أن تعدّ أطر نتائج متينة البنيان تبيّن سلسلة نتائج كاملة وتحدّد النتائج المتوقعة على مستويات النواتج والنتائج والتأثيرات، وتركّز على إنجاز البرنامج الإنمائي للنواتج وإسهامه في تحقيق النتائج، لا على أداء البلدان المستفيدة من البرامج؛
	(د) أن تُدرج ضمن الأطر مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، مشفوعة بخطوط أساس ومحطّات هامة وأهداف لأغراض رصد تحقيق النتائج، وأن تُبلغ عن هذه المؤشرات بانتظام ضمن تقارير المديرة السنوية للبرنامج إلى المجلس التنفيذي؛
	(هـ) أن تحسّن نظم جمع البيانات لأغراض الإدارة على أساس النتائج وأغراض الإبلاغ بما يتيح تحسين رصد إنجازات البرنامج الإنمائي على المستويات المؤسسي والإقليمي والقطري، مع كفالة الربط بين أي تحسينات تُجرى وبين عمليات إدارة التغيير الأخرى؛
	11 - يسلّم بأنه يجري الاضطلاع بعدد من مبادرات إدارة التغيير في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتطلّع إلى إجراء حوار متواصل لفهم كيفية تحقّق التكامل بين هذه المبادرات ومعرفة كيفية وتوقيت تنفيذها؛
	12 - يؤكد على ضرورة إجراء المشاورات مبكّرا وبانتظام مع أعضاء المجلس التنفيذي بقصد إجراء تحسينات على منهجية وشكل الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي للفترة 2014-2017 وعلى إدارة النتائج في إطار هذه الخطة، على أن تبدأ هذه العملية التشاورية في عام 2011 وتستمر طيلة فترة إعداد الخطة؛
	13 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعرض على المجلس التنفيذي خلال الدورة العادية الثانية لعام 2011 ورقة اجتماع، كي يوافق عليها في إطار بند رسمي، ترسم ملامح ”خريطة طريق“ تُحدد فيها محطّات الإنجاز الرئيسية والأطر الزمنية لإحراز التقدّم صوب تحقيق الأهداف المحدّدة في هذا المقرر وتشمل مؤشرات تدل على كيفية ارتباط هذا العمل بمبادرات من قبيل خطّة مديرة البرنامج للتغيير والميزانية المتكاملة للبرنامج الإنمائي؛
	14 - يطلب أيضا إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تقدّم استعراضا تراكميا للخطة الاستراتيجية في الدورة السنوية لعام 2013، بدلا من الدورة العادية الأولى، كما هو متوخّى في المقرّر 2011/9، وذلك لكي يشمل الاستعراض نتائج وبيانات عام 2012، ويؤيد قرار الدمج بين الاستعراض التراكمي والتقرير السنوي في وثيقة موحّدة، مع اعتماد شكل محسّن لإعداد التقارير، بحيث يفيد الاستعراض التراكمي والتقرير السنوي بدرجة أكبر في الإبلاغ عن التغييرات الإنمائية الناجمة عن إسهامات البرنامج الإنمائي.
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	2011/15
	حالة التزامات تمويل الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصناديقه وبرامجه لعام 2011 وما بعده
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يشدّد على أهمية وجود قاعدة ثابتة يمكن التنبؤ بها من الموارد العادية (’’الأساسية‘‘) لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	2 - يلاحظ أن مجموع المساهمات الواردة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2010 زاد بواقع خمسة بلايين دولار بسبب الزيادة في تمويل الموارد غير الأساسية؛
	3 - يلاحظ مع القلق أن المساهمات في الموارد العادية انخفضت إلى 0.97 بليون دولار، وبالتالي لم يتحقّق هدف تمويل الموارد العادية لعام 2010 المنصوص عليه في الخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2013؛
	4 - يلاحظ كذلك أن انخفاض مجموع المساهمات في الموارد العادية قد يعوَّض في عام 2011 بالمكاسب الفعلية والمتوقعة من أسعار صرف العملات على أساس أسعار الصرف الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة في 1 أيار/مايو 2011، وبالتالي قد يبلغ حجم الموارد العادية بليون دولار للسنة الحالية؛
	5 - يسلّم بأن الجهات المانحة العشر الأكبر قدّمت ما يقرب من 82 في المائة من الموارد العادية في عام 2011، ويدعو مديرة البرنامج إلى مضاعفة جهودها لتعبئة الموارد العادية ومواصلة العمل على زيادة عدد الجهات المساهمة؛
	6 - يشير إلى قرار الجمعية العامة 62/208 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجرى كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية ويكرر تأكيد أن الموارد العادية، نظرا لكونها غير مقيدة، هي الركيزة الأساسية لتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 
	7 - يطلب إلى جميع البلدان التي لم تقدّم بعد مساهماتها في الموارد العادية لعام 2011 أن تقوم بذلك؛ ويشجّع الدول الأعضاء على إعلان تبرّعاتها على أساس عدة سنوات إن أمكن، وأن تعلن جداول السداد، وأن تلتزم من ثمّ بإعلانات التبرّع هذه وبجداول سدادها؛
	8 - يسلّم بأهمية أن يبرهن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقّق النتائج الإنمائية المدعومة بالمساهمات المالية المقدّمة من الدول الأعضاء، وأن يعرّف بهذه النتائج ويكون خاضعا للمساءلة حيالها.
	17 حزيران/يونيه 2011
	2011/16
	التقرير السنوي عن التقييم
	 إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير السنوي عن التقييم الوارد في الوثيقة DP/2011/24، ويثني على مكتب التقييم لزيادة ما ينطوي عليه التقرير من معلومات؛
	2 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعالج المسائل التي أثيرت في التقييمات المستقلة؛
	3 - يلاحظ مع القلق أنه رغم ازدياد عدد المكاتب القطرية التي أجرت تقييما واحدا على الأقل، استمر في عام 2010 انخفاض العدد الإجمالي لتقييمات النتائج ولا تزال معدّلات تقيّد المكاتب القطرية بخطط التقييم والتزامها بإجراء تقييمات النتائج منخفضة، ويطلب في هذا الصدد إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم على وجه السرعة بتحديد ومعالجة العقبات التي تحول دون الامتثال لخطط التقييم والالتزام بإجراء تقييمات النتائج، بما في ذلك تأمين الموارد اللازمة لتأدية وظيفة التقييم ومراقبة الامتثال؛
	4 - يسلّم بأن نجاح التقييمات وقابلية البرامج للتقييم الفعلي يقتضيان تصميم وتخطيط البرامج على النحو الملائم، ويلاحظ ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز تصميم البرامج بما يتيح اتّباع النهج القائم على النتائج في رصد النتائج الملموسة والتعرّف عليها؛
	5 - يلاحظ وجود تحديات مستمرة فيما يتعلق بما يلي: نوعية التقييمـات اللامركزية، وانخفاض عدد المكاتب القطرية التي لديها وحدات مكرّسة لمهام الرصد والتقييم، وتفاوت أعداد الموظفين المكرّسين لمهام الرصد والتقييم بين المكاتب الإقليمية، وتفاوت درجات مراعاة الدروس المستفادة من التقييمات في تصميم وتنفيذ البرامج؛
	6 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعزّز القدرة على إجراء التقييمات اللامركزية وعلى تحديد وتذليل العقبات التي تحد من نوعية التقييمات اللامركزية ومن درجة التقيّد بخطط التقييم وتقييمات النتائج، بما في ذلك تأمين الموارد اللازمة لتأدية وظيفة التقييم ومراقبة الامتثال؛
	7 - يرحّب بالجهود التي تبذلها بعض المكاتب القطرية لتأمين التدريب على التقييم على المستوى القطري، ويشير على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يواصل دعمه لتنمية القدرات الوطنية في مجال التقييم؛
	8 - يسلّم بالتحسّن الذي تحقّق في مجال تقديم ردود الإدارة على التقييمات، ويحثّ على مواصلة إحراز التقدم في إعداد ردود الإدارة وتنفيذها ورصدها، ويطلب أن تتابع التقارير المقبلة تنفيذ ردود الإدارة؛
	9 - يرحّب بزيادة مشاركة فنيين وطنيين من البلدان المستفيدة من البرامج في عملية تقييم النتائج الإنمائية، ويلاحظ الجهود التي يبذلها مكتب التقييم في إطار سعيه إلى تحسين معدّل تمثيل الخبيرات الاستشاريات من البلدان المستفيدة من البرامج، ويشدّد على أهمية ضمان قيام جميع القائمين على التقييم بمراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين مراعاة تامة في التقييمات؛
	10 - يوافق على برنامج العمل المنقح لعام 2011 الذي اقترحه مكتب التقييم وعلى برنامج العمل المؤقت لعام 2012؛
	11 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إطلاع المجلس التنفيذي على ما يستجدّ بخصوص تعيين المدير الجديد لمكتب التقييم ليتسنى للمجلس التنفيذي استعراض التعيين وإسداء المشورة بشأنه بما يتماشى وسياسة التقييم المنقّحة (DP/2011/3).
	16 حزيران/يونيه 2011
	2011/17
	مستجدات تقرير التنمية البشرية

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقرير ”مستجدات التحضيرات والمشاورات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية“ (DP/2011/25)؛
	2 - يشير مع التقدير إلى الإجراءات التي اتخذها مكتب تقرير التنمية البشرية في تعامله مع الأوساط الإحصائية الدولية بشأن المسائل الإحصائية المتعلقة بالتقرير، بسبل من بينها تنشيط دور الفريق الاستشاري الإحصائي وفي تعامله مع اللجنة الإحصائية واستجابته لها؛
	3 - يحيط علما بالتقرير الشفوي الذي قدمته مديرة البرنامج بشأن تقرير التنمية البشرية، ويعرب عن تقديره للجهود المبذولة للاجتماع بشكل منتظم مع مدير مكتب تقرير التنمية البشرية من أجل تقييم التقدم المحرز في إعداد التقرير؛
	4 - يرحب بالجهود التي يبذلها مكتب تقرير التنمية البشرية والمكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الشراكات من أجل تنظيم مشاورات مع الأفرقة الإقليمية التابعة للمجلس ومع الحكومات وغيرها من الجهات المعنية، من قبيل المكاتب الإحصائية الوطنية، واللجان الإقليمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في كافة المناطق التي تنشأ فيها فرص عمل ذلك؛
	5 - يشير مع التقدير إلى الجهود التي يبذلها كل من مكتب تقرير التنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تحسين جودة التقرير ودقته، مع الحفاظ في نفس الوقت على مصداقيته وحياده دون المساس باستقلاليته التحريرية؛
	6 - يطلب إلى مكتب تقرير التنمية البشرية أن يواصل عقد مشاورات منتظمة ومفتوحة وشفافة وشاملة مع أصحاب المصلحة من أجل كفالة أن يستمر تقرير التنمية البشرية في الإسهام بفعالية في الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.
	16 حزيران/يونيه 2011
	2011/18
	استعراض منتصف المدة للبرنامج العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يقر باستلام نتائج استعراض منتصف المدة الذي أجراه البرنامج العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي 2008/32؛
	2 - يحيط علما بالطابع التطلعي للاستعراض واتساقه مع التوصيات المنبثقة عن تقييم إطار التعاون العالمي الثالث، والرد الذي أصدرته الإدارة لاحقا، الوارد في الوثيقة DP/2008/45، على تقييم إطار التعاون العالمي الثالث؛
	3 - يقر بالدور الذي اضطلع به البرنامج العالمي في صقل الترتيبات المؤسسية الداخلية للبرنامج الإنمائي من أجل تحقيق المزيد من التقارب بين السياسات الإقليمية والمؤسسية والدعم الاستشاري وبين مجالات الاحتياج إليها في الميدان، وجعل تلك الخدمات أكثر استجابة لاحتياجات البرامج القطرية؛
	4 - يطلب استمرار التركيز على تقريب الدعم الاستشاري في مجال السياسات من العملاء، مرحبا بالتقدم المحرز في العمل المتعدد الممارسات على الصعيدين العالمي والإقليمي، ومعترفا بأن مراكز الخدمة الإقليمية تزاوج بين بنية قوية للممارسات ونظم إدارة المعارف قادرة على تبادل أفضل الممارسات فيما بين الأقاليم، وفي أنحاء المنظمة؛
	5 - يطلب زيادة التركيز على تعميم المعايير الخاصة بالخدمات الاستشارية الجيدة في مجال السياسات من أجل البرنامج العالمي، للمساعدة في كفالة أن يتمكن الموظفون والشركاء، أيا ما كان مكانهم، من التعلم بصورة مستمرة من الخبرات في الميدان وأن يكون لديهم فهم واضح لما يلي: ماهية المعلومات المتاحة؛ ومدى موثوقية أو مؤسسية هذه المعلومات؛ وكيفية الوصول إليها والتعامل مع المستشارين المعنيين؛ وكيفية التأثير فيها؛
	6 - يحث البرنامج العالمي، مسترشدا بالتقييمات المواضيعية واستعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، أن يواصل الإفادة من النتائج المتحققة في النصف الأول من البرنامج العالمي، بسبل من بينها توفير القيادة العالمية في مجال السياسات بشأن التنمية البشرية الشاملة والمرنة والمستدامة، والنهوض بالمعايير الجديدة للخدمات الاستشارية في مجال السياسات، وزيادة التركيز على المبادرات المتعددة الممارسات لتعزيز التكامل بين الخدمات المتعلقة بالسياسات من أجل التصدي للتحديات الإنمائية المعقدة؛
	7 - يطلب تقديم تقرير نهائي بشأن أداء البرنامج العالمي ونتائجه المقرر رفعها إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2013، مع إيراد تقييم للتقدم المحرز في إطار الخدمات الاستشارية المتعددة الممارسات على صعيد السياسات، بما في ذلك في مجالات مواصلة التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، استعدادا لمؤتمر (ريو +20) بشأن التنمية المستدامة، ونهوضا بخطط التنمية المحلية والإدارة المحلية.
	16 حزيران/يونيه 2011
	2011/19
	تقرير عن النتائج التي حققها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في عام 2010

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير الذي يعرض النتائج التي حققها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، ويعرب عن تقديره لمساهمات الصندوق الملموسة والقابلة للتوسع في توطين الأهداف الإنمائية للألفية في أقل البلدان نموا، عن طريق توفير رؤوس الأموال الاستثمارية والمساعدة التقنية لتشجيع التنمية المحلية وتوفير خدمات القروض البالغة الصغر الشاملة التي تعود بالنفع على الأسر الفقيرة، والمشاريع الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر؛
	2 - يرحب بالتركيز الخاص الذي أولاه الصندوق في عام 2010 إلى التقييمات الخارجية للبرامج، مؤكدا على أهمية برامج الدعم في الصندوق وفعاليتها عموما، ومبرزا أيضا المجالات التي تحتاج إلى تعزيز؛ ويرحب أيضا بالتحليل الوارد في التقرير السنوي بشأن الكيفية التي تسهم بها أنشطة الصندوق في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد المحلي، بما في ذلك الدروس التي استفاد منها والتحديات التي واجهها؛
	3 - يرحب بالجهود التي بذلها الصندوق في عام 2010 من أجل توسيع نطاق برامجه للدعم لكي تشمل مجالات مواضيعية جديدة ذات صلات واضحة بولايته وميزاته النسبية، في الوقت الذي زاد فيه أيضا على نحو كبير من تقاسم المعارف وأعمال الدعوة كوسيلة لتحقيق تغيير أوسع نطاقا في أقل البلدان نموا؛
	4 - يشجع الصندوق على مواصلة الجهود التي يبذلها لتعبئة مساهمات في موارده العادية، أو تعبئة المساهمات المواضيعية المتعددة السنوات الضرورية للحفاظ على خدماته ودعمه الاستثماري وتوسعه إلى المزيد من أقل البلدان نموا، ويشجع الدول الأعضاء التي بمقدورها الإسهام في الموارد العادية للصندوق أن تفعل ذلك؛
	5 - يرحب باستمرار تزايد التبرعات المقدمة إلى الموارد الأخرى للصندوق في عام 2010، وبتحقيق تنوع جيد في الجهات المانحة، وذلك بتقديم تبرعات من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف، ومن صندوق توحيد أداء الأمم المتحدة، ومصادر القطاع الخاص؛
	6 - يرحب بالاختتام الناجح في عام 2010 لاستعراض الممارسات التشغيلية والإدارية للصندوق - على النحو الذي حددته المراجعة التي أجريت على سبيل المتابعة خلال عام 2010 - ويرحب أيضا بالجهود التي يبذلها الصندوق من أجل الحفاظ على الجودة البرنامجية العالية مع تنامي حافظة البرامج استجابة لزيادة الطلب من أقل البلدان نموا.
	16 حزيران/يونيه 2011
	2011/20
	التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين والذكرى السنوية الأربعين لمتطوعي الأمم المتحدة

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالدور الكبير الذي يضطلع به برنامج متطوعي الأمم المتحدة باعتباره مركزا لتنسيق الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين وبالمبادرات الهامة التي جرى الاضطلاع بها في هذا الصدد؛
	2 - يهنئ برنامج متطوعي الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين له وعلى إنجازات البرنامج طوال هذه السنوات.
	16 حزيران/يونيه 2011
	2011/21
	التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في النتائج التشغيلية للأمم المتحدة وشركائها والتي غالبا ما تنجز في أصعب البيئات؛
	2 - يحيط علما بالكثير من التحسينات الإدارية المنفذة بهدف بلوغ الأهداف العامة في مجاليْ الكفاءة التنفيذية والوفاء بتوقعات الشركاء؛
	3 - يرحب بزيادة معدل تنفيذ المشاريع لدى المكتب خلال عام 2010 بنسبة 16 في المائة مع انخفاض التكاليف الإدارية بمعدل 000 200 دولار، ويشجع المنظمة على الاستمرار في إيجاد سوابق جيدة في مجال الكفاءة؛
	4 - يرحب بزيادة التركيز على المبادرات الاستراتيجية لبناء القدرات، ويطلب إلى المدير التنفيذي مواصلة تحسين جودة ونطاق هذه التدخلات في المجالات التي يمكن للمكتب فيها أن يضيف قيمة إلى الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة؛
	5 - يرحب بالتزام المكتب بتحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة ويتطلع نحو مبادرات جديدة يقوم بها المكتب تحقيقا لهذا الهدف؛
	6 - يرحب بتحسن الوضع المالي للمكتب وبتنويع الشركاء المساهمين في حافظة مشاريعه، ويطلب إدراج استعراض شامل للاحتياطيات والاعتمادات التشغيلية (بما في ذلك مختلف أنواع الاعتمادات والمبالغ المبينة في بيانات الإيرادات وكشوف الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية) في التقرير الذي يعد في إطار بند تقديرات الميزانية لفترة السنتين 2012-2013، المقرر عرضه على الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي في عام 2011؛
	7 - يشدد على أهمية عرض النتائج وفق إطار النتائج التشغيلية المعتمد بموجب قرار المجلس التنفيذي 2009/25 (بالإشارة إلى الوثيقة DP/2009/36)؛
	8 - يسلم بأهمية أن يبين المكتب ويبلِّغ عن النتائج الإنمائية المدعومة بمساهمات مالية من الدول الأعضاء وأن يكون مسؤولا عنها؛
	9 - يسلم كذلك بالجهود المبذولة فيما يتعلق بالإبلاغ القائم على النتائج، ويطلب إلى المكتب أن يقدم أيضا في تقاريره السنوية المقبلة أرقاما شاملة عن إسهاماته في تحقيق الأهداف الأربعة للخطة الاستراتيجية للفترة 2010-2013.
	17 حزيران/يونيه 2011
	2011/22
	تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن أنشطة مراجعة الحسابات والرقابة الداخليتين في عام 2010

	إن المجلس التنفيذي،
	في ما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

	1 - يحيط علما بالتقرير المتعلق بالمراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات الوارد في الوثيقة DP/2011/29؛
	2 - يعرب عن دعمه المتواصل لتعزيز مهام المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 
	3 - يعرب عن دعمه لتحسين القدرات في مجال مراجعة الحسابات والتحقيقات في مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات عن طريق توفير موارد إضافية، من خلال إعادة ترتيب أولويات الموارد من أماكن أخرى في ميزانية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفترة السنتين، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي كفالة تخصيص موارد كافية لهذه الأغراض عندما تعرض ميزانية فترة السنتين، 2012-2013، على المكتب التنفيذي؛ 
	4 - يحيط علما بالتقرير السنوي للجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات؛ 
	5 - يرحب بالاهتمام المتزايد بشأن عمليات مراجعة حسابات الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين والبرامج المشتركة، ويشجع المبادرة الرامية إلى المراجعة المشتركة لحسابات برامج ”الأداء الموحد“، ويطلب إلى مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات الإبلاغ في تقريره السنوي المقبل عن الخبرات المكتسبة في ذلك الصدد؛
	في ما يتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان:

	6 - يحيط علما بتقرير مدير شعبة خدمات الرقابة عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2010 (DP/FPA/2011/5) واستجابة الإدارة ذات الصلة؛
	7 - يحيط علما أيضا بالتقرير السنوي للجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛
	8 - يرحب بالتركيز على المسائل الإدارية الرئيسية والمتكررة وعلى تخطيط مراجعة الحسابات على أساس المخاطر؛
	9 - يرحب أيضا بامتثال صندوق الأمم المتحدة للسكان للمقررين 2008/37 و 2009/15 بشأن الكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات، بما في ذلك بشأن الإفادة عن أنشطة الكشف في التقرير السنوي لكل منها؛ 
	10 - يرحب كذلك بامتثال صندوق الأمم المتحدة للسكان للمقررين 2006/13 و 2008/13 وشمولية تقرير مدير شعبة خدمات الرقابة عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2010؛ 
	11 - يعرب عن دعمه لتحسين القدرة على التحقيق في شعبة خدمات الرقابة ويطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان كفالة تخصيص موارد كافية لهذه الغاية من خلال إعادة ترتيب أولويات الموارد من أماكن أخرى في ميزانية صندوق الأمم المتحدة للسكان لفترة السنتين، عندما تعرض ميزانية فترة السنتين، 2012-2013 على المجلس التنفيذي؛
	12 - يلاحظ مع التقدير نتيجة الاستعراض الخارجي لشعبة خدمات الرقابة الذي أجراه معهد مراجعي الحسابات الداخليين، ويطلب إلى مدير الشعبة أن يحافظ على الجودة العالية لعمل الشعبة وأن يكلِّف بإجراء استعراض خارجي آخر في عام 2015، وفقا للممارسات والمعايير المهنية الدولية المعترف بها؛ 
	13 - يلاحظ مع القلق ما توصلت إليه شعبة خدمات الرقابة من استنتاجات بالغة الأهمية ويرحب بالتوصيات البالغ عددها 15 توصية الواردة في التقرير المتعلق بأنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2010 (DP/FPA/2011/5)، ويشير إلى المقررات 2006/8 و 2006/13 و 2007/10 و 2007/29 و 2008/12 و 2008/13 و 2010/22 و 2010/26 و 2011/15 و 2011/18، ويطلب إلى المدير التنفيذي أن: (أ) يحسن تنفيذ إطار للرقابة الداخلية وفقا لأفضل الممارسات المعترف بها دوليا، مع مراعاة ضرورة الاتساق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ (ب) وتنفيذ نظام إدارة المخاطر في المؤسسة؛ (ج) ومعالجة المسائل المتصلة بالموارد البشرية؛ (د) وتعزيز استخدام البرمجة القائمة على الأدلة؛ (هـ) وتركيز الأولويات البرنامجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بوسائل منها الحد من عدد الشركاء وخطط العمل على الصعيد القطري؛ (و) وكفالة سلاسة الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ 
	14 - يرحب بالنهج الذي اتخذه المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تعزيز عملية صندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة بالمساءلة والضمان والخطوات المتخذة لإعادة تركيز وتعزيز كفاءة صندوق الأمم المتحدة للسكان وفعاليته، ويطلب إلى المدير التنفيذي وضع خطة عمل شاملة لتناول التوصيات البالغ عددها 15 توصية الواردة في التقرير المتعلق بأنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2010. وينبغي أن تشمل خطة العمل هذه ترتيب أولويات التوصيات التي يتعين معالجتها والإجراءات التي يتعين اتخاذها، مع جدول زمني واضح وأهداف بينة. وسيتاح موجز لهذه الخطة خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي عام 2012؛
	15 - يشجع مبادرة المراجعة المشتركة لحسابات برامج ”الأداء الموحد“، ويطلب إلى شعبة خدمات الرقابة أن تقوم بالإبلاغ، في تقريرها السنوي المقبل عن الخبرات المكتسبة في ذلك الصدد؛ 
	فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان: 

	16 - يرحب بالتفاصيل الوصفية لحالات الغش والغش الافتراضي الواردة في تقريري مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشعبة خدمات الرقابة الداخلية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على النحو المطلوب في المقرر 2011/9، ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان مواصلة تحسين الإبلاغ عن هذه الحالات في التقارير السنوية المقبلة لمكاتب الرقابة وفي استجابات إداراتها، مع زيادة التشديد على الإجراءات المتخذة في حالات سوء السلوك؛ 
	فيما يتعلق بمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المشاريع:

	17 - يحيط علما بالتقرير السنوي لفريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات لعام 2010؛
	18 - يحيط علما بالتقرير السنوي للجنة الاستشارية للاستراتيجية ومراجعة الحسابات لعام 2010، الذي يتسق مع مقرر المجلس التنفيذي 2008/37؛
	19 - يشجع مبادرة المراجعة المشتركة لحسابات برامج ”الأداء الموحد“، ويطلب إلى فريق مراجعة الحسابات الداخلية والتحقيقات الإبلاغ، في تقريره السنوي المقبل، عن الخبرات المكتسبة في ذلك الصدد؛ 
	20 - يشجع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تكثيف تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات التي انقضى على إصدارها أكثر من 18 شهرا.
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	2011/23
	الاستجابة للطلب الناشئ للكشف عن المزيد من المعلومات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات 

	إن المجلس التنفيذي، 
	1 - يشير إلى مقرره 2010/22 الذي يطلب تقديم ورقة منسقة تبين آثار الطلب الناشئ للكشف عن المزيد من المعلومات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات، بما في ذلك الخيارات المتاحة للاستجابة للحاجة إلى تقديم المعلومات ذات الصلة؛ 
	2 - يحيط علما بالورقة المنسقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن الاستجابة للطلب الناشئ للكشف عن المزيد من المعلومات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات (DP/FPA/OPS/2011/1)؛
	3 - يرحب بامتثال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للمقرر 2008/37 بشأن الكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات وعمليات العناية الواجبة القائمة في ذلك الصدد؛ 
	4 - يسلم بالاحتياجات من المعلومات والضمان للجهات المانحة من الدول غير الأعضاء للمشاريع التي تمولها؛
	5 - يحيط علما بمختلف الخيارات المتاحة للكشف عن المزيد من المعلومات المقدمة في الورقة المشتركة؛
	6 - يقرر أنه يجوز لمديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وللمديرين التنفيذيين لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بناء على الطلب، الكشف إلى منظمة حكومية دولية مانحة والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات المتعلقة بمشروع معين تسهم فيه الجهة المانحة المذكورة ماليا، وفقا للمقرر 2008/37 وإجراءات الكشف، على النحو المنصوص عليه في الوثائق DP/2008/16/Rev.1، و DP/FPA/2008/14 و DP/2008/55، مع ممارسة أكبر قدر من حسن التقدير وحماية الحقوق المشروعة للبلد المستفيد من البرنامج؛ 
	7 - يؤكد من جديد أن المعلومات التي يكشف عنها ستبقى سرية، وأن الطلبات الخطية للاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية للحسابات ينبغي أن تشمل سبب الطلب وغرضه وتأكيدا بالتقيد بإجراءات الكشف، على النحو المنصوص عليه في الوثائق DP/2008/16/Rev.1، و DP/FPA/2008/14 و DP/2008/55؛
	8 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مواصلة استكشاف الخيارات المتاحة لتيسير عرض تقارير المراجعة الداخلية للحسابات، بما فيها الخيارات التكنولوجية، ويطلب أيضا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن تعرض على المجلس التنفيذي خلال دورته العادية الثانية لعام 2011 مقترحا بشأن الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية للحسابات عن بعد مع توفير إمكانية الوصول الآمن والضمانات المناسبة لسرية المعلومات المكشوفة، بوسائل منها كلمات السر الآمنة؛
	9 - يحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على الحفاظ على التعاون وتعزيزه، وتبادل المعلومات ذات الصلة، إلى أقصى حد ممكن، عند الاقتضاء ووفقا للأحكام ذات الصلة في المقرر 2008/37 والوثائق DP/2008/16/Rev.1، و DP/FPA/2008/14 و DP/2008/55، مع المنظمة الحكومية الدولية المانحة والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وخدماتهما للرقابة، بشأن رقابة تنفيذ المشاريع التي تتلقى التمويل من منظمة حكومية دولية مانحة والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، مع مراعاة ضرورة احترام استقلالية مهام المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وضرورة توفير ضمان بشأن تنفيذ المشاريع؛ 
	10 - يوافق على أنه يجوز تقديم البيانات المالية المدققة للمشاريع، حسب توافرها، إلى الجهات المانحة كوسيلة لإعطاء ضمان بشأن استخدام الأموال؛
	11 - يوافق على أنه يجوز، بناء على الطلب، تقديم الموجزات التنفيذية لتقارير المراجعة الداخلية لحسابات المشاريع، مع تقديم توصيات، حسب مقتضى الحال، إلى الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية المانحة والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وإلى حكومة البلد المعني المستفيد من البرنامج؛
	12 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مواصلة الإبلاغ، في تقاريرها السنوية عن عمليات المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، عن تقارير مراجعة الحسابات الداخلية المكشوف عنها وإعلام المكتب التنفيذي، بوسائل منها التقارير التي يقدمها كل منها، عن الطلبات الواردة من المنظمات غير المشمولة بهذا المقرر، وذلك للكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات المتصلة بمشروع معين تساهم فيه الجهة المانحة المذكورة ماليا، ولالتماس التوجيهات من المجلس التنفيذي بشأن طلبات الكشف المذكورة. 
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	2011/24
	تقارير مكاتب الأخلاقيات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقارير مكاتب الأخلاقيات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (DP/2011/30، و DP/FPA/2011/6 و DP/OPS/2011/3)؛
	2 - يسلم بأن مكاتب الأخلاقيات تسهم في تعزيز ثقافة الأخلاقيات والنـزاهة والمساءلة في المنظمات، وفي هذا الصدد، يلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها مكاتب الأخلاقيات عند إسداء المشورة وتقديم التوجيه والحماية من الإجراءات الانتقامية، واستعراض الإقرارات المالية، وتوفير التدريب كل إلى منظمته وموظفيها؛ 
	3 - يشجع إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على مواصلة تعزيز مهام مكتب الأخلاقيات في كل منظمة، وتوفير الموارد الكافية لها لتنفيذ برامج عملها؛
	4 - يتطلع إلى النظر في التقارير السنوية المقبلة لمكاتب الأخلاقيات للمنظمات الثلاث، عملا بالمقرر 2010/17، ولا سيما التوصيات الموجهة إلى الإدارة التي تعزز ثقافة النزاهة والامتثال في المنظمة.
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	2011/25
	تقرير المدير التنفيذي لعام 2010: التحليل التراكمي للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2008-2013

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالوثائق التي تشكل تقرير المدير التنفيذي لعام 2010: DP/FPA/2011/3 (Part I)، و DP/FPA/2011/3 (Part I)/Add.1، و DP/FPA/2011/3 (Part II)؛
	2 - يرحب بالتقدم المحرز خلال السنوات الثلاث الماضية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2008-2013، ويعترف في الوقت نفسه بالتحديات التي تواجهه ويرحب أيضا بالتزام الإدارة بمواصلة تحسين التركيز الاستراتيجي للمنظمة؛
	3 - يرحب كذلك بالتزام الصندوق بمواصلة تحسين إطاره للنتائج الإنمائية وإطاره لنتائج الإدارة، مع اعتماد سلسلة للنتائج الشاملة تتضمن النتائج والنواتج والمؤشرات وخطوط الأساس والأهداف، حيثما أمكن، للقيام على نحو أفضل برصد ما يتحقق من نتائج والإبلاغ عنها، بما في ذلك على مستوى الأهداف في الخطة الاستراتيجية للصندوق، والقيام على نحو أفضل بإظهار مساهمة الصندوق في تحقيق النتائج؛
	4 - يثني على الصندوق لتحسين نوعية تقاريره السنوية، بتضمينها تحليلاً لمؤشرات الخطة الاستراتيجية مقابل الأهداف واستخدام الأدلة التقييمية، والجمع بين الإبلاغ الكمي والنوعي؛ 
	5 - يرحب بإدراج إشارات لخطوط الأساس والأهداف المتصلة بالخطة الاستراتيجية للصندوق، ورصد التقدم المحرز على صعيد تحقيق تلك الأهداف والنتائج، والجهود المبذولة للتصدي للتحديات والاستفادة من الدروس المستخلصة والتوصيات، وكذلك المبادئ التوجيهية المتصلة بالبرمجة القائمة على النتائج، على النحو المطلوب في المقرر 2010/23، ويشير إلى أن الصندوق سيطلق خطة لتنمية قدرات الموظفين في عام 2011؛
	6 - يسلّم بالعرض المتسم بالوضوح والشفافية للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2008-2013، وترجمة النتائج والدروس المستفادة في استعراض منتصف المدة الجاري، مع أخذ ملاحظات أعضاء المجلس التنفيذي بعين الاعتبار؛
	7 - يسلم بأن الصندوق يواجه تحديات كبيرة ويشجع الصندوق على التصدي لتلك التحديات من خلال إجراء عملية استعراض منتصف المدة بطريقة محكمة وفعالة، بزيادة تركيز المنظمة على جميع المستويات، وذلك عن طريق تنفيذ البرمجة الفعالة القائمة على الأدلة، وتحسين الموارد البشرية والإدارة المالية والقائمة على النتائج؛ 
	8 - يؤكد أن الصندوق يحتاج إلى دعم سياسي قوي وإلى مزيد من الدعم المالي وزيادة التمويل الأساسي الذي يمكن التنبؤ به، لكي يتسنى له تعزيز مساعدته للبلدان لكي تراعي جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مراعاة كاملة في استراتيجيات وأطر التنمية الوطنية وتحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا؛
	9 - يشجع الصندوق على مواصلة تقديم تقارير عن وضع وتنفيذ البرامج التي تسعى إلى تقديم المساعدة للمراهقين والشباب؛ ويدعم الصندوق في تحسين السياسات المتعلقة بالمراهقين والشباب وفي كفالة إشراك المراهقين والشباب في السياسات والبرامج، بما في ذلك لتجنب تهميشهم؛ ويشدد على ضرورة مواصلة الصندوق السماح بتبادل أفضل الممارسات والسياسات الفعالة المتصلة بالمراهقين والشباب على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛
	10 - يشجع كذلك الصندوق على إعادة إدراج فروع ’التحديات والدروس المستفادة‘ في التقارير السنوية للمدير التنفيذي، على النحو الذي وردت عليه في التقارير السنوية السابقة، وإدراج معلومات عن كيفية قياس الصندوق لأوجه الكفاءة التي تم تحقيقها في مجالات مثل المشتريات وإدارة التكاليف والمجالات الرئيسية الأخرى المتصلة بالنفقات.
	17 حزيران/يونيه 2011
	2011/26
	تقرير عن مساهمات الدول الأعضاء وغيرها، والإيرادات المتوقعة لعام 2011 والسنوات المقبلة
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير المتعلق بمساهمات الدول الأعضاء وغيرها في صندوق الأمم المتحدة للسكان والإيرادات المتوقعة لعام 2011 والسنوات المقبلة (DP/FPA/2011/4)؛
	2 - يشيد بالجهود التي يبذلها الصندوق لتعبئة موارد إضافية وغيرها من أشكال الدعم من جهات مختلفة، من بينها القطاع الخاص؛
	3 - يسلم بأنه من المهم لتعبئة التمويل، إدخال مزيد من التحسينات على الإدارة المالية والتشغيلية للصندوق والاضطلاع بالبرمجة وتخصيص الموارد على نحو فعال وقائم على الأدلة والبرهنة على تحقيق النواتج البرنامجية للصندوق والخضوع للمساءلة عن تحقيقها، ويشجع الصندوق على مواجهة التحديات في هذه المجالات من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت المناسب؛
	4 - يؤكد أن الموارد العادية هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الصندوق وأنها أساسية للحفاظ على طبيعة عمله المتسمة بتعدد الأطراف والحياد والشمولية، ويشجع الصندوق على مواصلة تعبئة هذه الموارد، ومواصلة زيادة عدد الدول التي تقدم مساهمات كبيرة في الموارد العادية، مع الاستمرار أيضا في تعبئة الموارد التكميلية من أجل صناديقه وبرامجه المواضيعية؛
	5 - يشجع جميع الدول الأعضاء على زيادة مساهماتها الأساسية، ويشجع أيضا البلدان التي تستطيع زيادة مساهماتها، والتعهد بتقديم تبرعات لسنوات متعددة، وتقديم مساهماتها خلال النصف الأول من السنة على أن تفعل ذلك من أجل كفالة البرمجة الفعالة؛
	6 - يشجع أيضاً جميع حكومات البلدان المستفيدة من البرامج على زيادة مساهماتها في البرامج المنفذة في بلدانها؛
	7 - يؤكد أن الصندوق يحتاج إلى دعم سياسي قوي وإلى مزيد من الدعم المالي، إضافة إلى تمويل أساسي يمكن التنبؤ به، لكي يتسنى له تعزيز مساعدته للبلدان لكي تراعي جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مراعاة كاملة في استراتيجيات وأطر التنمية الوطنية وتحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية 3 و 4 و 5 و 6 للألفية.
	16 حزيران/يونيه 2011
	2011/27
	رصد اعتماد مؤقت لميزانية صندوق الأمم المتحدة للسكان لفترة السنتين2012-2013

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يقرر النظر في ميزانية صندوق الأمم المتحدة للسكان لفترة السنتين 2012-2013، في دورته العادية الأولى لعام 2012، ويشجع المدير التنفيذي للصندوق على مواصلة السعي إلى تحقيق أوجه الكفاءة عن طريق تطبيق ضوابط الميزنة في وضع مشروع ميزانية المنظمة لفترة السنتين 2012-2013، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالحاجة إلى موارد كافية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية؛
	2 - يقر رصد اعتماد مؤقت للميزانية لشهر كانون الثاني/يناير 2012، بمبلغ 11.5 مليون دولار، إلى حين الموافقة النهائية على ميزانية الصندوق لفترة السنتين 2012-2013؛ 
	3 - يوافق على أن يكون الاعتماد المؤقت المرصود للميزانية جزءا من ميزانية الصندوق لفترة السنتين 2012-2013 وليس إضافة إليها.
	17 حزيران/يونيه 2011
	2011/28
	أقل البلدان نموا

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يرحب بإعلان اسطنبول (A/CONF. 219/L.1) وبرنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020 (A/CONF.219/3/Rev.1)، المشار إليه فيما يلي ببرنامج عمل اسطنبول، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في اسطنبول، بتركيا، في الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011؛
	2 - يشير إلى الخصائص الأساسية للأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة كما وردت في قرار الجمعية العامة 62/208 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007؛ 
	3 - يلاحظ الدعم القوي الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية إلى البلدان الأقل نموا؛
	4 - يشدد على ضرورة قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بإيلاء اهتمام خاص لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول؛
	5 - يدعو مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرين التنفيذيين لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى مراعاة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول في برامج عملهم، بما في ذلك برنامج عمل صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، كما نصت عليه الفقرة 153 من برنامج عمل اسطنبول؛
	6 - يدعو رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية إلى مراعاة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول في خطط عمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.
	17 حزيران/يونيه 2011
	11/29
	البلدان المتوسطة الدخل

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يسلم بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية؛
	2 - يشير إلى جميع المبادئ التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك مبادئ القابلية للتنبؤ والشمولية والتدرج، ويؤكد من جديد أهمية تقديم الدعم الاستراتيجي لجميع البلدان المستفيدة من البرنامج، بما في ذلك البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نموا، بناء على طلب الحكومات المتلقية، من أجل تلبية احتياجاتها الخاصة، ولا سيما للمنسق المقيم/الممثل المقيم، والمدير القطري ونائب الممثل المقيم، من خلال الميزانية الأساسية، حسب الاقتضاء، دون المساس بالمقرر المقبل بشأن الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013؛
	3 - يلاحظ أن المعدلات الوطنية المتوسطة التي تستند إلى معايير من قبيل نصيب الفرد من الدخل لا تعبر دائما عن الخصائص الفعلية للبلدان المتوسطة الدخل ولا عن احتياجاتها الإنمائية، ويسلّم بالتنوع الكبير الذي تتسم به البلدان المتوسطة الدخل()؛
	4 - يسلم بأن البلدان المتوسطة الدخل لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مجال القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، ويرجع ذلك إلى الأسباب الجذرية للفقر؛
	5 - يؤكد مجدداً أن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجب أن يكون مدفوعاً بالأولويات الإنمائية الوطنية ومتسقاً تماماً معها؛
	6 - يسلم بأنه على الرغم من الإنجازات التي حققتها البلدان المتوسطة الدخل والجهود التي بذلتها، لا يزال عدد كبير من الناس يعيش في الفقر ولا تزال أوجه التفاوت قائمة، وفي هذا الصدد يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توفير الدعم المناسب والاستراتيجي، في حدود ولايته، لاستراتيجيات التنمية الوطنية، على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة التنوع الكبير الذي تتسم به البلدان المتوسطة الدخل والاحتياجات المحددة لتلك البلدان؛
	7 - يسلم أيضا بأهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في دعم جهود التنمية في البلدان النامية؛
	8 - يعترف بالتزامات التمويل التي تعهّدت بها البلدان المساهمة بهدف دعم جهود التنمية؛ 
	9 - يشير إلى المقرر 2010/3، وفي هذا السياق، يسلّم بأن البرنامج الإنمائي سيقدم إلى المجلس التنفيذي استعراضا ثانيا لإطار ترتيبات البرمجة لينظر فيه في الدورة العادية الأولى لعام 2012، وسيُضمنه، استنادا إلى استعراض منتصف المدة، مقترحات عملية وقابلة للتطبيق، مع إمكانية تنفيذها في عام 2012، وذلك من أجل تحسين النتائج التشغيلية للخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2013؛
	10 - يشير إلى المقرر 2010/1، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يُدرج في استراتيجيته للبلدان المتوسطة الدخل، المشار إليها في المقرر 2010/3 بشأن ترتيبات البرمجة، تقييما للقدرات الأساسية المناسبة للمكاتب القطرية في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المساهمة الصافية. 
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	11/30
	عرض عام للمقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2011

	إن المجلس التنفيذي،
	يشير إلى أنه قام في دورته السنوية لعام 2011 بما يلي:
	البند 1
	المسائل التنظيمية

	أقـر جدول الأعمال وخطة العمل لدورته السنوية لعام 2011 (DP/2011/L.2) وتصويبهما (DP/2011/L.2/Corr.1)؛
	أقر تقرير الدورة العادية الأولى لعام 2011 (DP/2011/20)؛ 
	أقر الجدول الزمني التالي للدورات المقبلة للمجلس التنفيذي في عام 2011:
	الدورة العادية الثانية لعام 2011: من 6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011؛
	اعتمد خطة العمل المؤقتة للدورة العادية الثانية لعام 2011 للمجلس التنفيذي؛
	أحاط علما بطلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأجيل الاستعراض الثاني لترتيبات البرمجة الخاصة بالبرنامج الإنمائي للفترة 2008-2013 من الدورة العادية الثانية لعام 2011 إلى الدورة العادية الأولى لعام 2012. 
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البند 2
	التقرير السنوي لمديرة البرنامج الإنمائي

	اتخذ المقرر 2011/14 بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 
	أحاط علما بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن توصيات وحدة التفتيش المشتركة في عام 2010 (DP/2011/22/Add.1)؛
	أحاط علما بالمرفق الإحصائي (DP/2011/22/Add.2).
	البند 3
	الالتزامات بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	اتخذ المقرر 2011/15 بشأن حالة الالتزامات بتمويل الموارد العادية للبرنامج الإنمائي وصناديقه وبرامجه لعام 2011 فصاعدا.
	البند 4
	التقييم (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	اتخذ المقرر 2011/16 بشأن التقرير السنوي عن التقييم. 
	البند 5
	تقرير التنمية البشرية

	اتخذ المقرر 2011/17 بشأن المستجدات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية.
	البند 6
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	اتخذ المقرر 2011/18 بشأن استعراض منتصف المدة للبرنامج العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	وافق على إطار البرنامج الإنمائي للنتائج والموارد الوارد في وثيقة البرنامج القطري المشترك لجمهورية تنـزانيا المتحدة؛ 
	أحاط علماً بأول تمديد لمدة سنة واحدة للبرامج القطرية للإمارات العربية المتحدة وتونس وجمهورية مولدوفا وغينيا ومصر وموريشيوس وهايتي (DP/2011/26، الجدول 1) و (DP/2011/26/Add.1)؛
	وافق على تمديد ثان لمدة سنة واحدة للبرنامج القطري لجنوب أفريقيا (DP/2011/26، الجدول 2)؛
	وافق على أول تمديد لمدة سنتين للبرامج القطرية لباراغواي وكرواتيا ومدغشقر (DP/2011/26، الجدول 2)؛
	أحاط علماً بمشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لألبانيا (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/2011/ALB/1)؛
	أحاط علماً بمشروع البرنامج دون الإقليمي لبربادوس ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي (DP/DSP/CAR/2) وتصويبه (DP/DSP/CAR/2/Corr.1)؛
	أحاط علماً بمشاريع وثائق البرامج القطرية التالية وبالتعليقات عليها:
	أفريقيا

	مشروع وثيقة البرنامج القطري لتشاد (DP/DCP/TCD/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لإثيوبيا (DP/DCP/ETH/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغابون (DP/DCP/GAB/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغانا (DP/DCP/GHA/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لموريتانيا (DP/DCP/MRT/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لسان تومي وبرينسيبي (DP/DCP/STP/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للسنغال (DP/DCP/SEN/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لسيشيل (DP/DCP/SYC/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لزمبابوي (DP/DCP/ZWE/2)؛
	الدول العربية

	مشروع وثيقة البرنامج القطري للبحرين (DP/DCP/BHR/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للمغرب (DP/DCP/MAR/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للمملكة العربية السعودية (DP/DCP/SAU/2)؛
	آسيا والمحيط الهادئ

	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبنغلاديش (DP/DCP/BGD/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لمنغوليا (DP/DCP/MNG/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للفلبين (DP/DCP/PHL/2)؛
	أوروبا ورابطة الدول المستقلة

	مشروع وثيقة البرنامج القطري لقيرغيزستان (DP/DCP/KGZ/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للجبل الأسود (DP/DCP/MNE/1) وتصويبه (DP/DCP/MNE/1/Corr.1)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لأوكرانيا (DP/DCP/UKR/2)؛
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

	مشروع وثيقة البرنامج القطري للسلفادور (DP/DCP/SLV/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لهندوراس (DP/DCP/HND/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجامايكا (DP/DCP/JAM/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لترينيداد وتوباغو (DP/DCP/TTO/2).
	البند 7
	صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية

	اتخذ المقرر 2011/19 بشأن التقرير المقدم عن النتائج التي حققها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في عام 2010.
	البند 8
	متطوعو الأمم المتحدة

	اتخذ المقرر 2011/20 بشأن التخطيط للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين والذكرى السنوية الأربعين لمتطوعي الأمم المتحدة.
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	البند 9
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	اتخذ المقرر 2011/21 بشأن التقرير السنوي للمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	البند 13
	التقرير السنوي للمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان 

	اتخذ المقرر 2011/25 بشأن تقرير المدير التنفيذي لعام 2010: التحليل التراكمي للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2008-2013.
	البند 14
	الالتزامات بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان

	اتخذ المقرر 2011/26 بشأن التقرير المتعلق بالمساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وغيرها، والإيرادات المتوقعة لعام 2011 والسنوات المقبلة.
	البند 15
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

	أحاط علماً بمشاريع وثائق البرامج القطرية التالية وبالتعليقات عليها:
	أفريقيا

	مشروع وثيقة البرنامج القطري لإثيوبيا (DP/FPA/DCP/ETH/7)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغابون (DP/FPA/DCP/GAB/6)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغانا (DP/FPA/DCP/GHA/6)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لموريتانيا (DP/FPA/DCP/MRT/7)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لسان تومي وبرينسيبي (DP/FPA/DCP/STP/6)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للسنغال (DP/FPA/DCP/SEN/7)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لزمبابوي (DP/FPA/DCP/ZWE/7)؛
	أحاط علماً بالتمديد لمدة سنة واحدة للبرنامج القطري لغينيا (DP/FPA/2011/7، الجدول 1)؛ ووافق على التمديد لمدة سنتين للبرنامج القطري لمدغشقر (DP/FPA/2011/7، الجدول 3)؛ ووافق على تمديد ثان لمدة سنة واحدة للبرنامج القطري لجنوب أفريقيا (DP/FPA/2011/7، الجدول 2)؛
	وافق على إطار صندوق الأمم المتحدة للسكان للنتائج والموارد الوارد في وثيقة البرنامج القطري المشترك لجمهورية تنـزانيا المتحدة.
	الدول العربية

	مشروع وثيقة البرنامج القطري للمغرب (DP/FPA/DCP/MAR/8)؛
	أحاط علماً بالتمديد لمدة سنة واحدة للبرنامج القطري لتونس (DP/FPA/2011/8). 
	آسيا والمحيط الهادئ

	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبنغلاديش (DP/FPA/DCP/BGD/8)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (DP/FPA/DCP/LAO/5)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لمنغوليا (DP/FPA/DCP/MNG/5)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للفلبين (DP/FPA/DCP/PHL/7).
	أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

	مشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لألبانيا (DP/FPA/OPS-ICEF-WFP/DCCP/2011/ALB/1)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لقيرغيزستان (DP/FPA/DCP/KGZ/3)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لأوكرانيا (DP/FPA/DCP/UKR/2)؛
	أحاط علماً بالتمديد لمدة سنة واحدة للبرنامج القطري لجمهورية مولدوفا (DP/FPA/2011/9) وتصويبه (DP/FPA/2011/9/Corr.1).
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريـبـي

	مشروع وثيقة البرنامج القطري للسلفادور (DP/FPA/DCP/SLV/7)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري المتعدد لبلدان منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإنكليزية والهولندية (DP/FPA/DCP/LAO/5)؛
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لهندوراس (DP/FPA/DCP/HND/7)؛
	أحاط علماً بالتمديد لمدة سنة واحدة للبرنامج القطري لهايتي (DP/FPA/2011/10، الجدول 1)؛ 
	وافق على التمديد لمدة سنتين للبرنامج القطري لباراغواي (DP/FPA/2011/10، الجدول 2).
	البند 16
	استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

	استلم تقريرا شفويا مستكملا عن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2008-2013.
	الجزء المشترك
	البند 10
	مراجعة الحسابات والرقابة الداخليتان (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع)

	اتخذ المقرر 2011/22 بشأن تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن مراجعة الحسابات والرقابة الداخليتين.
	اتخذ المقرر 2011/23 بشأن الاستجابة للطلب الناشئ للكشف عن المزيد من المعلومات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات.
	البند 11
	تقارير مكاتب الأخلاقيات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	اتخذ المقرر 2011/24 عن تقارير مكاتب الأخلاقيات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	البند 12
	الزيارات الميدانية

	أحاط علماً بالتقارير التالية:
	(أ) تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة إلى الفلبين (DP-FPA/2011/CRP.1) وتصويبه (DP-FPA/2011/CRP.1/Corr.1)؛
	(ب) تقرير عن الزيارة الميدانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى بنما (DP/2011/CRP.2-DP/FPA/2011/CRP.1)؛
	(ج) تقرير عن الزيارة الميدانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أوروغواي (DP/2011/CRP.3-DP/FPA/2011/CRP.2).
	البند 17
	مسائل أخرى

	اتخذ المقرر 2011/27 بشأن رصد اعتماد مؤقت لميزانية صندوق الأمم المتحدة للسكان الخاصة بالدعم لفترة السنتين 2012-2013؛
	اتخذ المقرر 2011/28 بشأن أقل البلدان نموا؛
	اتخذ المقرر 2011/29 بشأن البلدان المتوسطة الدخل.
	عقد جلسات الإحاطة واللقاءات التالية:
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	مشاورات غير رسمية بشأن تقديرات ميزانية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفترة السنتين 2012-2013؛
	صندوق الأمم المتحدة للسكان

	(أ) احتفال بمناسبة جائزة الأمم المتحدة للسكان لعام 2011؛
	(ب) مشاورات غير رسمية بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع 

	عقد مناقشات مواضيعية مشتركة بشأن:
	(أ) دور المنظمات في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان المتوسطة الدخل؛
	(ب) البيئة وتغير المناخ: دور ثلاث وكالات على الصعيد الوطني؛
	(ج) المسائل المتصلة بأقل البلدان نمواً في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً.
	2011/31
	الترحيب بجمهورية جنوب السودان

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يرحب بجمهورية جنوب السودان كقطر برنامجي جديد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؛
	2 - يأذن لمديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ببدء برنامج إنمائي في جمهورية جنوب السودان، بناء على طلب من الحكومة وبالتعاون الوثيق معها ومع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، مع مراعاة الأنشطة الإنمائية الأخرى التي يجري الاضطلاع بها في البلد.
	19 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/32
	تقديرات الميزنة المؤسسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفترة السنتين2012-2013

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالنتائج المؤسسية والمؤشرات والاحتياجات من الموارد المشمولة بتقديرات الميزانية لفترة السنتين 2012-2013، بصيغتها الواردة في الوثيقة DP/2011/34؛
	2 - يوافق، بمراعاة التعديلات الواردة أدناه، على عرض الأنشطة والتكاليف المرتبطة بها على النحو الوارد في الوثيقة DP/2011/34، والتي تتسق مع تصنيفات الأنشطة والتكاليف المرتبطة بها ونهج الميزنة القائمة على النتائج والجداول الرئيسية للميزانية التي جرت الموافقة عليها في المقررين 2010/32 و 2011/10؛
	3 - يوافق، اتساقا مع توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية على أن يُبقي قيد الاستعراض استثمارات الموارد الإضافية اللازمة لتنفيذ القرار 63/250، وأن يقرر مدى استمرار الحاجة إلى هذه الاستثمارات في سياق الميزانية المؤسسية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويطلب إلى البرنامج أن يقدم إليه معلومات في الموعد المذكور؛
	4 - يشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن يقوم، بالتشاور مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بزيادة تحسين عرض الإيرادات والنفقات في الميزانية الموحدة للفترة 2014-2017، ولا سيما فيما يتعلق بالإيرادات المتأتية من استرداد التكاليف والحوافظ والنفقات النقدية والاستثمارية المتحققة عن طريق استخدام هذه الإيرادات؛
	5 - يوافق على إجمالي الموارد العادية البالغة 931.9 مليون دولار، التي تمثل الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013؛
	6 - يشير إلى مقرر المجلس التنفيذي 2011/22، ويحيط علما بالزيادة الحاصلة في المخصص المتعلق بمهمة التحقيقات في مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات، ويشدد على الأهمية الملحة لملء الوظائف الشاغرة في هذا المكتب؛
	7 - يوافق على اقتراح مديرة البرنامج منحها سلطة استثنائية خلال الفترة 2012-2013 بالقيام، عند اللزوم، بصرف مبلغ أقصاه 15 مليون دولار من الموارد العادية لإنفاقها على التدابير الأمنية، ويقرر أن يقتصر استخدام البرنامج الإنمائي لهذه الأموال على التكليفات الجديدة والناشئة المتعلقة بالأمن، على النحو المحدد في الأهداف التوجيهية الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، وأن يفيد المجلس التنفيذي عن استخدام هذه الأموال في استعراضه السنوي للحالة المالية؛
	8 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يطلع المجلس التنفيذي، من خلال المشاورات غير الرسمية، على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات الاستثمار والأثار الناجمة عنها، ولا سيما تنفيذ برنامج التغيير المؤسسي؛
	9 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم، بالتشاور مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عرضا غير رسمي للجدول الزمني لاستعراض وتحليل المعدلات الموحدة لاسترداد التكاليف في الدورة العادية الأولى لسنة 2012، ويطلب أيضا، مع مراعاة مقرر المجلس التنفيذي 2011/1، أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتشاور مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتصدي بشكل واضح في هذا الاستعراض لمسألة ما إذا كان ينبغي الاستمرار في توفير تغطية كاملة من الموارد العادية للتكاليف الثابتة غير المباشرة؛
	10 - يطلب أيضا أن تستند المناقشات التي ستتناول هذه المسألة على معلومات شاملة بشأن إجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات، بما فيها الإيرادات المتأتية من استرداد التكاليف ومن الحوافظ النقدية والاستثمارية التي يمسك بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبشأن النفقات التي تتحقق عن طريق استخدام هذه الإيرادات؛
	11 - يلاحظ مع القلق الانخفاض الحاصل في المساهمات النقدية إلى الموارد العادية لسنة 2010، ويشدد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز المساهمات إلى الموارد العادية، بما في ذلك من خلال مضاعفة الجهود لإنتاج وعرض النواتج البرنامجية.
	19 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/33
	تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يوافق على التعديلات المقترحة للنظام المالي الواردة في الوثيقة DP/2011/36، ويحيط علما بتعديلات القواعد المالية؛
	2 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إبقاء المجلس التنفيذي على علم بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بصورة دورية ابتداء من الدورة العادية الأولى لسنة 2012.
	19 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/34
	الاستعراض السنوي للحالة المالية، 2010

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالوثيقتين DP/2011/33 و DP/2011/33/Add.1، اللتين تتضمنان الاستعراض السنوي للحالة المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	2 - يلاحظ استمرار انخفاض المساهمات المقدمة إلى الموارد العادية، وهي الموارد التي تحتاجها المنظمة للوفاء بالولاية المنوطة بها، والمحافظة على طابعها المتعدد الأطراف والحيادي والعالمي، ولتوفير قاعدة ملائمة وآمنة للتمويل العادي؛
	3 - يحث جميع الدول الأعضاء على تقديم الدعم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجهود التي يبذلها لبلوغ أهدافه بشأن المساهمات من الموارد العادية، وأن تلتزم، في أقرب وقت ممكن، بتقديم مساهمات إلى الموارد العادية للبرنامج لسنة 2011 وما بعدها، من خلال تقديم تعهدات متعددة السنوات ما أمكن ذلك؛
	4 - يحث الدول الأعضاء على التنبيه إلى أهمية القدرة على التنبؤ بالتمويل وبدفع المساهمات في مواعيدها المحددة، تفاديا لأمور منها، فرض قيود على السيولة في الموارد العادية.
	8 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/35
	تقديم المساعدة إلى ميانمار

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالوثيقة الحالية (DP/2011/38)، وبالتقرير المقدم من بعثة التقييم المستقلة الموفدة إلى ميانمار، وبوجه خاص بالتحديات الاستراتيجية والتوصيات التي ترد في التقرير؛
	2 - يطلب إلى مديرة البرنامج أن تراعي وتنفذ استنتاجات بعثة التقييم المستقلة، حسب الاقتضاء، في إطار مبادرة التنمية البشرية؛
	3 - يقر التمديد المقترح لمدة سنة واحدة للمرحلة الرابعة لمبادرة التنمية البشرية حتى سنة 2012؛
	4 - يأذن لمديرة البرنامج بتخصيص ما يقدر بمبلغ 55.9 مليون دولار من الموارد العادية (الأساسية) للفترة المنقحة (2008-2012)، وأن تعبئ موارد أخرى (غير أساسية) تصل قيمتها إلى ما مجموعه 85 مليون دولار.
	8 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/36
	خريطة طريق لتنفيذ المقرر 2011/14

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يرحب بورقة غرفة الاجتماع بوصفها وثيقة حيّة وبالمشاورات التي أفضت إلى إعدادها؛
	2 - يحيط علما ”بخريطة الطريق“ الواردة في الوثيقة بما فيها المعالم الرئيسية والأطر الزمنية المتصلة بالفترة المتبقية من الخطة الاستراتيجية الراهنة، وبوضع الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017؛
	3 - يطلب إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تواصل إطلاع المجلس التنفيذي على المستجدات المتعلقة بالتقدم المحرز على النحو المتوخى في خريطة الطريق والتشاور معه بهذا الشأن؛
	4 - يتطلع إلى إجراء مزيد من المشاورات بخصوص خريطة الطريق، حسب مقتضى الحال.
	9 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/37
	التقرير الإحصائي السنوي عن أنشطة الشراء التي اضطلعت بها منظومة الأمم المتحدة في عام 2010

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير السنوي عن أنشطة الشراء التي اضطلعت بها منظومة الأمم المتحدة (DP/OPS/2011/4)؛
	2 - يرحب بعرض البيانات وبالتحليل المشمولين بالتقرير، وبالأهمية التي يكتسيها الملحق المواضيعي.
	8 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/38
	تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين2012-2013

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (DP/OPS/2011/6)؛
	2 - يوافق على تقديرات الميزانية، وخاصة الإيرادات الصافية المستهدفة، مع الإقرار بالآثار المحاسبية المترتبة على الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، التي ستحدث لمرة واحدة؛
	3 - يرحب مع التقدير بتقديم عرض للاستعراض الشامل للاحتياطيات والاعتمادات التشغيلية التي طلبها المجلس التنفيذي في مقرره 2011/21، ويشجع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على مواصلة جهوده من أجل تقديم تقارير واضحة وسهلة على الفهم في هذا الخصوص؛
	4 - يلاحظ مع التقدير أن المكتب مستمر في إرساء سوابق إيجابية في مجال تحقيق الكفاءة؛
	5 - يؤيد الرفع المقترح لمنصب المدير التنفيذي إلى رتبة وكيل الأمين العام، مع الأخذ في الاعتبار أن تنفيذه لن يؤدي إلى إنشاء أي وظائف دعم إضافية أو إلى أي زيادة أخرى في الميزانية؛
	6 - يوصي أن ينظر الأمين العام إيجاباً في اقتراح الرفع؛
	7 - يوافق على نتائج الإدارة المنقحة وما يرتبط بها من توجيه للموارد.
	9 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/39
	استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2008-2013

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير المتعلق باستعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2008-2013 (DP/FPA/2011/11)، ويرحب بالتوجه الاستراتيجي في التقرير لتعزيز المساءلة في الصندوق عن النتائج والتفوق التشغيلي؛
	2 - يشير إلى مقرر المجلس التنفيذي 2010/23 ويؤيد التوجهات المستقبلية على النحو الوارد في التقرير، ومجموعة النتائج والنواتج المركزة باعتبارها خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والاسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	3 - يعرب عن تقديره للتغييرات التي أدخلت في الأطر المنقحة للنتائج الإنمائية والأطر المنقحة لنتائج الإدارة، ويوافق على هذه الأطر وعلى إطار الموارد المالية المتكامل للفترة 2012-2013 الوارد في التقرير؛
	4 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يعكس أولويات الخطة الاستراتيجية المحسّنة في الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013، بما في ذلك عن طريق ضمان توافر الموارد البشرية الكافية، ويشجع جميع البلدان على مساعدة الصندوق في بلوغ الرقم الإجمالي للموارد العادية والموارد الأخرى للفترة 2012-2013، بما في ذلك عن طريق التبرعات المعلنة المتعددة السنوات؛
	5 - يشدد على أهمية الموارد العادية من أجل التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويشجع الدول الأعضاء التي يسعها زيادة مساهماتها في الموارد العادية للصندوق على أن تفعل ذلك؛
	6 - يسلم بالجهود التي يبذلها صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل زيادة الفعالية البرنامجية، ويشجع الصندوق على إدراج جميع المسائل الشاملة لعدة قطاعات في تقاريره السنوية المقبلة، ويشجع الصندوق أيضا على زيادة تعزيز الإدارة القائمة على النتائج، بما في ذلك تحليل المخاطر والتخفيف منها، فضلا عن تعزيز عملية تقديم التقارير؛
	7 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يقدم إليه في دورته السنوية لعام 2013 تقريرا تجميعيا عن الخطة الاستراتيجية للصندوق، 2008-2013، وأن يقدم الخطة الاستراتيجية الجديدة في الدورة العادية الثانية لعام 2013.
	9 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/40
	مشروع وثائق البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة بجمهورية جنوب السودان

	إن المجلس التنفيذي،
	إذ يشير إلى مقرريه 2001/11 و 2006/36 بشأن عملية الموافقة على البرنامج القطري،
	1 - يحيط علما بطلب جمهورية جنوب السودان أن يجري، بشكل استثنائي، عرض مشروع وثائق البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان على الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي في سنة 2012؛
	2 - يقرر مناقشة مشروع وثائق البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة بجمهورية جنوب السودان، في مشاورة غير رسمية للمجلس التنفيذي، تُعقد قبل بدء الدورة العادية الأولى لسنة 2012؛
	3 - يقرر أن يجري، على أساس استثنائي، إقرار الوثائق النهائية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة بجمهورية جنوب السودان، في الدورة العادية الأولى لسنة 2012.
	18 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/41
	تقرير عن تنفيذ مقررات وتوصيات مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تنفيذ مقررات وتوصيات مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (DP/2011/40-DP/FPA/2011/12)؛
	2 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن يكفلا، حيثما يلزم وحسب مقتضى الحال، اتساق الجوانب ذات الصلة في خططهما الاستراتيجية وأطر النتائج خاصتهما للفترة 2014-2017، مع الجوانب ذات الصلة في استراتيجيات وأطر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
	3 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، وريثما يتم اعتماد خطته الاستراتيجية المقبلة، أن يقوم، حيثما يلزم وحسب مقتضى الحال، بإدماج الأهداف والنواتج المحددة في الاستراتيجيات ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وميزانيته الموحدة وإطار النتائج والمساءلة الخاص به، في الاستكمال الذي سيجريه الصندوق لتوجهه الاستراتيجي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وفي الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة؛
	4 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وريثما يتم اعتماد خطته الاستراتيجية المقبلة، أن يستكمل استراتيجية الأعمال الحالية بشأن الإيدز بما يعكس، حيثما يلزم وحسب مقتضى الحال، الاستراتيجيات ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأن يلتمس الفرص لإدماج ميزانيته الموحدة، وإطار النتائج والمساءلة الخاص به في استراتيجيات البرنامج الإنمائي وسياساته المتصلة بالنتائج.
	19 أيلول/سبتمبر 2011
	2011/42
	عرض عام للمقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان في دورته العادية الثانية لعام 2011

	إن المجلس التنفيذي،
	يشير إلى أنه قام في دورته العادية الثانية لعام 2011 بما يلي:
	البند 1
	المسائل التنظيمية

	اتخذ المقرر 2011/31 بشأن الترحيب بجمهورية جنوب السودان،
	أقر جدول الأعمال وخطة العمل لدورته العادية الثانية لعام 2011 (DP/2011/L.3)
	أقر تقرير الدورة السنوية لعام 2011 (DP/2011/31)
	أقر الجدول الزمني التالي لدورات المجلس التنفيذي في عام 2012:
	انتخاب مكتب 2012: 9 كانون الثاني/يناير 2012
	الدورة العادية الأولى لعام 2012: 30 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2012
	الاجتماع المشترك لمجالس إدارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي: 3 إلى 6 شباط/فبراير 2012
	الدورة السنوية لعام 2012: 18 إلى 29 حزيران/يونيه 2012 (جنيف)
	الدورة العادية الثانية لعام 2012: 4-7 أيلول/سبتمبر 2012
	استعرض خطة العمل المؤقتة للدورة العادية الأولى لعام 2012 ومشروع خطة العمل السنوية لعام 2012 (DP/2011/CRP.4).
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البند 2
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة

	اتخذ المقرر 2011/32 بشأن تقديرات الميزانية المؤسسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفترة السنتين 2012-2013؛
	اتخذ المقرر 2011/33 بشأن تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	اتخذ المقرر 2011/34 بشأن الاستعراض السنوي للحالة المالية، 2010.
	البند 3
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها

	اتخذ المقرر 2011/40 بشأن مشروع وثائق البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة بجمهورية جنوب السودان؛
	اتخذ المقرر 2011/35 بشأن تقديم المساعدة إلى ميانمار؛
	اعتمد الوثائق النهائية للبرامج القطرية التالية على أساس عدم الاعتراض، دون عرض أو مناقشة، وفقا لمقرره 2006/36:
	أفريقيا: إثيوبيا وتشاد وزمبابوي وسان تومي وبرينسيبي والسنغال وسيشيل وغابون وغانا وموريتانيا
	الدول العربية: البحرين والمغرب والمملكة العربية السعودية
	آسيا والمحيط الهادئ: بنغلاديش والفلبين ومنغوليا
	أوروبا ورابطة الدول المستقلة: ألبانيا (برنامج قطري موحد) وأوكرانيا والجبل الأسود وقيرغيزستان
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: بربادوس وترينيداد وتوباغو وجامايكا والسلفادور وهندوراس ومنظمة دول شرق الكاريبي.
	أحاط علما بأول تمديدات لمدة سنة واحدة للبرنامجين القطريين لإريتريا والجمهورية العربية السورية؛
	أحاط علما بالتمديد لمدة سنتين لإطار التعاون الرابع بين بلدان الجنوب؛
	أحاط علما بمشاريع وثائق البرنامج القطري، والمرفقات المحددة لكل منظمة في مشروع وثائق البرنامج القطري، والتعليقات المشمولة بهذه الوثائق، وذلك فيما يتعلق بالبلدان التالية:
	أفريقيا
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للرأس الأخضر (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/CPV/1)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية أفريقيا الوسطى (DP/DCP/CAF/3)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغامبيا (DP/DCP/GMB/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لملاوي (DP/DCP/MWI/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لموزامبيق (DP/DCP/MOZ/2)
	الدول العربية
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للجزائر (DP/DCP/DZA/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لليمن (DP/DCP/YEM/2)
	آسيا والمحيط الهادئ
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية إيران الإسلامية (DP/DCP/IRN/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (DP/DCP/LAO/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبابوا غينيا الجديدة (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/PNG/1)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لتايلند (DP/DCP/THA/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لفييت نام (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/VNM/1)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للبرازيل (DP/DCP/BRA/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للجمهورية الدومينيكية (DP/DCP/DOM/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغيانا (DP/DCP/GUY/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبنما (DP/DCP/PAN/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبيرو (DP/DCP/PER/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لسورينام (DP/DCP/SUR/2)
	البند 8
	التقرير السنوي لمديرة البرنامج

	اتخذ مشروع القرار 2011/36 بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المقرر 2011/4.
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	البند 4
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	اتخذ المقرر 2011/37 بشأن التقرير الإحصائي السنوي عن أنشطة الشراء التي اضطلعت بها منظومة الأمم المتحدة في عام 2010؛
	اتخذ المقرر 2011/38 بشأن تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين 2012-2013.
	الجزء المشترك
	البند 2 باء
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة

	أحاط علما بمذكرة الإفادة الأولية المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لإطلاعه على التقدم المحرز فيما يتعلق بالميزانية المتكاملة.
	البند 5
	متابعة اجتماع مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

	اتخذ المقرر 2011/41 بشأن متابعة اجتماع مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
	البند 9
	مراجعة الحسابات والرقابة الداخليتان

	أحاط علما بمذكرة المعلومات المتعلقة باقتراح استعراض تقارير المراجعة الداخلية للحسابات عن بعد.
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	البند 6
	تقرير المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان

	اتخذ المقرر 2011/39 بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2008-2013.
	البند 7
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها

	اتخذ المقر 2011/40 بشأن مشروع وثائق البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة بجمهورية جنوب السودان. 
	أحاط علما بتمديدات البرنامج القطري لسنة واحدة لمصر (DP/FPA/2011/13) وإريتريا (DP/FPA/2011/14) والجمهورية العربية السورية (DP/FPA/2011/13).
	أحاط علما بمشاريع وثائق البرنامج القطري، والمرفقات المحددة لكل منظمة في مشروع وثائق البرنامج القطري، والتعليقات المشمولة بهذه الوثائق، وذلك فيما يتعلق بالبلدان التالية:
	أفريقيا

	مشروع وثيقة البرنامج القطري للرأس الأخضر (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/CPV/1)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية أفريقيا الوسطى (DP/FPA/DCP/CAF/7)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لتشاد (DP/FPA/DCP/CAF/6)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغامبيا (DP/FPA/DCP/GMB/7)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لملاوي (DP/FPA/DCP/MWI/7)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لموزامبيق (DP/FPA/DCP/MOZ/8)
	الدول العربية 

	مشروع وثيقة البرنامج القطري للجزائر (DP/FPA/DCP/DZA/5) 
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لليمن (DP/FPA/DCP/YEM/5)
	آسيا والمحيط الهادئ
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية إيران الإسلامية (DP/FPA/DCP/IRN/5) 
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لميانمار (DP/FPA/DCP/MMR/3)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبابوا غينيا الجديدة (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/PNG/1)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لتايلند (DP/FPA/DCP/THA/10)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لفييت نام (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/VNM/1)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

	مشروع وثيقة البرنامج القطري للبرازيل (DP/FPA/DCP/BRA/5)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للجمهورية الدومينيكية (DP/FPA/DCP/DOM/5)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبنما (DP/FPA/DCP/PAN/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبيرو (DP/FPA/DCP/PER/8)
	اعتمد الوثائق النهائية للبرامج القطرية التالية على أساس عدم الاعتراض، دون عرض أو مناقشة، وفقا لمقرره 2006/36:
	أفريقيا: إثيوبيا وزمبابوي وسان تومي وبرنسيبي والسنغال وغابون وغانا وموريتانيا
	الدول العربية: المغرب
	آسيا والمحيط الهادئ: بنغلاديش وجمهورية لاو الديمقراطية والفلبين ومنغوليا
	أوروبا ورابطة الدول المستقلة: ألبانيا (وثيقة برنامج قطري موحد) وأوكرانيا وقيرغيزستان
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: السلفادور وهندوراس والبلدان الناطقة بالإنكليزية والبلدان الناطقة بالهولندية.
	عقد جلسات الإحاطة والمشاورات والمناسبات الخاصة غير الرسمية التالية:
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	(أ) الترتيبات البرنامجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	(ب) مشروع محاكاة للتقرير السنوي للمديرة التنفيذية لعام 2012 بما فيه النواتج المقترحة ومؤشرات النتائج وهيكل التقرير؛
	(ج) تحضيرات البرنامج الإنمائي لمؤتمر ريو + 20
	صندوق الأمم المتحدة للسكان
	(أ) الطريق صوب ريو + 20: الديناميات السكانية والتنمية المستدامة؛
	(ب) غداء عمل مشترك على المستوى الوزاري/المجلس التنفيذي بشأن أمن سلع الصحة الإنجابية؛
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان
	مناقشة مواضيعية مشتركة عن الشباب؛
	البرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكاتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	نقاش مواضيعي عن التحول من حالة الطوارئ إلى حالة التعافي والتنمية، مع التركيز خاصة على جنوب السودان.
	خطة العمل المؤقتة
	المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب خدمات المشاريع
	الدورة العادية الأولى لعام 2012
	(30 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2012، نيويورك)
	اليوم/التاريخ
	الوقت
	البند
	الموضوع
	الاثنين،
	9 كانون الثاني/يناير
	يحدد فيما بعد
	انتخاب مكتب المجلس لعام 2012
	الاثنين،
	30 كانون الثاني/يناير
	00/10-00/13
	1
	المسائل التنظيمية
	• إقرار جدول أعمال الدورة وخطة عملها
	• اعتماد تقرير الدورة العادية الثانية لعام 2011 
	• اعتماد خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2012 
	6
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	بيان المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان
	الشؤون المالية وشؤون الإدارة والميزانية
	• تقديرات الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013
	• تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تقديرات الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013 
	• تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
	• تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
	00/15-00/17
	6
	الشؤون المالية وشؤون الإدارة والميزانية (تابع)
	7
	مراجعة الحسابات والرقابة الداخليتان
	• إطار عام لخطة العمل المتعلقة بتناول التوصيات الواردة في تقرير أنشطة مراجعة الحسابات والرقابة الداخليتين في عام 2010 (المقرر 2011/22)
	8
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	• مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية جنوب السودان (المقرر 2011/_)
	• إقرار وثائق البرنامج القطري
	30/17-00/18
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	الثلاثاء،
	31 كانون الثاني/يناير
	00/10-00/13
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	بيان المديرة التنفيذية
	2
	ترتيبات البرمجة
	• استعراض لترتيبات البرمجة، 2008-2013 
	00/15-00/17
	4
	الجنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	• تقرير شفوي من مديرة البرنامج بشأن تنفيذ استراتيجية وخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكفالة المساواة الجنسانية (المقرران 2009/6 و 2010/4)
	5
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	• مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية جنوب السودان (المقرر 2011/_)
	• إقرار وثائق البرنامج القطري
	30/17-00/18
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	الأربعاء،
	1 شباط/فبراير 
	00/10-00/12
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	بيان المدير التنفيذي
	9
	• تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لمكتب الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع
	• تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لمكتب الأمم المحدة لتنفيذ المشاريع
	00/12-00/13
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	00/15-00/17
	3
	التقييم
	• تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق النتائج الإنمائية عن طريق الشراكات مع الصناديق العالمية والمؤسسات الخيرية، ورد الإدارة
	00/17-00/18
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	الخميس،
	2 شباط/فبراير 
	00/10-00/13
	الجزء المشترك
	10
	توصيات مجلس مراجعي الحسابات
	• تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات عن فترة السنتين 2008-2009
	11
	التقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	• التقرير المقدم من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المحدة الإنمائي والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	00/15-00/18
	12
	مسائل أخرى
	• اعتماد المقررات التي لم يُبت فيها
	1
	مسائل تنظيمية
	• اعتماد خطة العمل المؤقتة للدورة السنوية لعام 2012
	الجمعة، 
	3 شباط/فبراير؛
	الاثنين، 6 شباط/فبراير
	اجتماع مشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي

