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  ٢٠١٣الدورة العادية األوىل لعام 
  ، نيويورك٢٠١٣فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين٢٨

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
      مسائل تنظيمية

  ٢٠١٢املقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف عام     
    

  احملتويات
الصفحة    

  ٢٠١٢الدورة العادية األوىل لعام     
  )، نيويورك٢٠١٢رباير ف/ شباط٣ إىل ١(

٤. . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠٠٨استعراض ترتيبات الربجمة اخلاصة بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،   ٢٠١٢/١  
التقرير الشفوي ملديرة الربنامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وخطـة عملـه  ٢٠١٢/٢  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للمساواة بني اجلنسني          
٧. . . . . . . . ٢٠١٣-٢٠١٢ة املؤسسية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة تقديرات امليزاني  ٢٠١٢/٣  
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . تنقيح النظام املايل والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان  ٢٠١٢/٤  
٩. . . . . . . . . . . . . . تنقيح النظام املايل والقواعد املالية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  ٢٠١٢/٥  
ة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدةتقــارير برنــامج األمــم املتحــد   ٢٠١٢/٦  

١٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨خلدمـات املشاريـع عن حالـة تنفيذ توصيـات جملس مراجعي احلسابـات عن الفترة 
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تقرير مـديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملـديرين التنفيـذيني لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان  ٢٠١٢/٧  
١١. . . . . . . . . . . . مم املتحدة خلدمات املشاريع إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي                             ومكتب األ    

١١. . . . . . ٢٠١٢عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام   ٢٠١٢/٨  
  ٢٠١٢ لعام سنويةالدورة ال    
  )جنيف، ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥(    

١٥. . . . . . . ٢٠١١األداء والنتائج لعام : راتيجيةتربنامج بشأن اخلطة االسالتقرير السنوي ملديرة ال  ٢٠١٢/٩  
٢٠١٢جالة التزامات متويل املوارد العادية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـناديقه وبراجمـه لعـام                      ٢٠١٢/١٠  

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وما بعده   
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مساعدات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مليامنار  ٢٠١٢/١١  
١٩. . . . . . ٢٠١١عن النتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام تقرير   ٢٠١٢/١٢  
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير مدير الربنامج: متطوعو األمم املتحدة  ٢٠١٢/١٣  
التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية لــصندوق األمــم: ٢٠١١تقريــر املــدير التنفيــذي لعــام    ٢٠١٢/١٤  

٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣-٢٠٠٨املتحدة للسكان للفترة          
تقريــر عــن املــسامهات املقدمــة مــن الــدول األعــضاء وغريهــا إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  ٢٠١٢/١٥  

٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والسنوات املقبلة      ٢٠١٢وتوقّعات اإليرادات لعام            
٢٣. . . . . . . . . . . . . . التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  ٢٠١٢/١٦  
ن تعرض مشروع وثيقة برنامج قطري مـشترك علـى اجملـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـمطلب رواندا أ    ٢٠١٢/١٧  

مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع ومنظمـة/صندوق األمم املتحـدة للـسكان     /املتحدة اإلمنائي 
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي                  

وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدةتقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    ٢٠١٢/١٨  
٢٥. . . . ٢٠١١خلدمات املشاريع عن أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية يف عام                                          

تقــارير مكتــب األخالقيــات يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  ٢٠١٢/١٩  
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملشاريع    ومكتب األمم املتحدة خلدمات ا             

٢٩. . . . . . . . . ٢٠١٢عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام                                    ٢٠١٢/٢٠  
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  ٢٠١٢لعام عادية الثانية الدورة ال    
  )، نيويورك٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٤(    

٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١االستعراض السنوي للحالة املالية،   ٢٠١٢/٢١  
ربنـاجمني القطـريني إلريتريـا اللـذين أعـدمها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائيمشروعا وثـيقيت ال     ٢٠١٢/٢٢  

٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وصندوق األمم املتحدة للسكان
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التقييم   ٢٠١٢/٢٣  
ــشاريع     ٢٠١٢/٢٤   ــدمات املـ ــدة خلـ ــم املتحـ ــتراتيجية،  -مكتـــب األمـ ــة االسـ ــدة للخطـ ــتعراض منتـــصف املـ  اسـ

٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠١٠
 التقريـر اإلحـصائي الـسنوي املتعلـق بأنـشطة مــشتريات-مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع        ٢٠١٢/٢٥  

٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١منظومة األمم املتحدة،         
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) صندوق األمم املتحدة للسكان             ( التقييم     ٢٠١٢/٢٦  
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٤بتداًء من     ا خارطة طريق للوصول إىل ميزانية متكاملة،                        ٢٠١٢/٢٧  
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٧-٢٠١٤ترتيبات الربجمة،           ٢٠١٢/٢٨  
٤٨. . . . . ٢٠١٢ختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام                        ا نظرة عامة على املقررات اليت                ٢٠١٢/٢٩  
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    ٢٠١٢/١  
  ٢٠١٣- ٢٠٠٨استعراض ترتيبات الربجمة اخلاصة بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة     

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 عـامني  ملـدة  الربجمـة  ترتيبـات  مبوجبـه  ُمـّددت  الذي ٢٠١٠/٣ املقّرر إىل يشري  - ١  
  االستراتيجية؛ اخلطة متديد مع متاشيا ٢٠١٣-٢٠٠٨ الفترة تغطّي حبيث

 للفتـــرة الربجمـــة لترتيبـــات الثـــاين باالســـتعراض املتعلـــق بـــالتقرير ًحيـــيط علمـــا  - ٢  
٢٠١٣-٢٠٠٨ )DP/2012/3(، ــادرات ــية وباملبـ ــثالث األساسـ ــةا الـ ــيت ملتزامنـ ــستنري الـ ــا يـ  هبـ

ــذكور االســتعراض ــرتبط امل ــا وي ــاً هب ــصم، ال ارتباط ــدة؛ االســتراتيجية اخلطــة :وهــي ينف  اجلدي
  املؤسسي؛ التغيري وبرنامج املتكاملة؛ وامليزانية
 أسـاس  علـى  املـستفيدة  البلـدان  مجيـع  بأهليـة  املتعلقـة  املبـادئ  يؤكد من جديد    - ٣  
 تلبيـة  علـى  القـدرة  ومبـدأ  اإلمنـائي،  املتحدة األمم جلهاز فيذيةالتن لألنشطة األساسية اخلصائص
 مببـادئ  الـسياق،  هـذا  يف ويـسلّم،  اإلمنائيـة؛  ألولوياهتـا  وفقـاً  املـستفيدة  البلـدان  مجيع احتياجات

 التنبـؤ  وقابلية والشفافية واحلياد التدّرج مبادئ تشمل اليت اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أنشطة
  ؛٢٠٠٧/٣٣ املقرر يف الوارد النحو على املستفيدة، البلدان مجيع إىل املوارد بتدفق

 يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  طرحهما اللذين الشاملني االفتراضني يؤيد  - ٤  
 اجلديــدة املنهجيــة بقــاء يف واملتمــثلني DP/2012/3 الوثيقــة مــن )ج( ١٢  و)ب( ١٢ الفقــرتني
 علـى  مـشتِملةً  األساسـية  املـوارد  مـن  األمـوال  ختـصيص  هـدف  مـن  ١ الفئـة  احتـساب  يف املّتبعة
 الفتـرة  إىل احلاليـة  الربجمـة  فتـرة  مـن  الـسلس  االنتقـال  لضمان التمويل حبجم التنبؤ لقابلية مؤشر
 املطبقـة  املئويـة  التخـصيص  نـسب  نطـاق  نفس على مشَتِملةً اجلديدة املنهجية هذه وبقاء التالية،

  ؛)٢٠١٣-٢٠٠٨( احلالية الربجمة ترتيبات يف
ــضا   - ٥   ــد أي ــراض ًيؤّي ــشامل االفت ــل ال ــامج وجــود يتحــّدد أن يف املتمث ــم برن  األم
 أنـه  ُيفترض موّحد هنج على بناء ال للبلدان، املتمايزة اإلمنائية لالحتياجات تبعا اإلمنائي املتحدة
ــ لألولويــات االســتجابة يف والفعاليــة الكفــاءة لتحقّــق ضــمانا وذلــك اجلميــع، يناســب  ةاإلمنائي
  الوطنية؛
 يف التنفيــذي اجمللــس إىل يقــدم أن اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج إىل يطلــب  - ٦  
 العــاملي، االســتراتيجي الوجــود بــشأن التفاصــيل مــن مزيــدا ٢٠١٢ لعــام الثانيــة العاديــة دورتــه

 ءةالكفـا  حتقيق إىل احلاجة أخذ مع الربامج، من املستفيدة البلدان يف املادي الوجود ذلك يف مبا
  اجلديدة؛ االستراتيجية اخلطة بشأن جرت اليت للمناقشات وفقا االعتبار، بعني والفعالية
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 التنفيـذي  اجمللـس  إىل يقـدم  أن اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج إىل ًيطلب أيضاً   - ٧  
 ألنـشطة  األموال ختصيص حاالت تفّسر وجيهة معلومات ٢٠١٢ لعام الثانية العادية دورته يف

 األمـوال  لتخـصيص  ٣  و ٢  و ١ األهـداف  عن اخلارجة املقترحة الربجمة ترتيبات إطار يف ممّولة
 وحتلـيالت  وتقييمـات  استعراضـات  إىل املعلومـات  هـذه  تـستند  أن علـى  األساسـية،  املـوارد  من

ــشطة هــذه أداء علــى للوقــوف ُتجــرى ــها، األن  وتوصــيات مــستفادة دروســا وتتــضّمن وفعاليت
  للتحسني؛
 إىل ويطلـــب للطــوارئ،  صــندوق  إنــشاء  إىل الـــداعي ملقترحبــا  ًحيــيط علمــا    - ٨  
ــامج ــم برنـ ــدة األمـ ــائي املتحـ ــدم أن اإلمنـ ــذي اجمللـــس إىل يقـ ــه يف التنفيـ ــة دورتـ ــة العاديـ  الثانيـ

  ملخّصصاته؛ اإلمجايل واملبلغ الصندوق هذا وظيفة عن التفاصيل من مزيدا ٢٠١٢ لعام
ــة يف النظــر يقــّرر  - ٩   ــة للمــشاريع ملتحــدةا األمــم صــندوق إدراج إمكاني  اإلنتاجي
 مـع  ،٢٠١٥-٢٠١٤ للفتـرة  املتكاملـة  امليزانيـة  مشروع اعتماد سياق يف الربجمة ترتيبات ضمن
 املعلومــات وكــذا االعتبــار، بعــني ٢٠١٧-٢٠١٤ للفتــرة االســتراتيجية اخلطــة أولويــات أخــذ

  املقترح؛ جاإلدرا على املترّتبة والقانونية املالية اآلثار خبصوص املقّدمة اإلضافية
 التوضــيحي النمــوذج يف يبــّين أن اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج إىل يطلــب  - ١٠  
 وبـني  املختلفـة  التخـصيص  آليـات  طريق عن املوّزعة املوارد بني الربط كيفية املتكاملة للميزانية
  االستراتيجية؛ اخلطة يف املتوقّعة النتائج

 التحلـيالت  مـن  مزيدا يقّدم أن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل ًيطلب أيضا   - ١١  
 ختــصيص هــدف مــن ١ بالفئــة املتعلقــة التخــصيص ومنــاذج األهليــة معــايري خبــصوص واملــشورة
 عنـها  أعربـت  اليت اآلراء أخذ مع ،DP/2012/3 الوثيقة يف واملبّينة األساسية، املوارد من األموال
 بـشأن  مقـّررا  التنفيذي اجمللس يّتخذ حبيث وذلك االعتبار، بعني الصدد هذا يف األعضاء الدول
  .٢٠١٢ لعام الثانية العادية دورته يف اجلديدة الربجمة ترتيبات

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣
    ٢٠١٢/٢  
 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  اسـتراتيجية  تنفيـذ  عـن  الربنـامج  ملـديرة  الـشفوي  التقرير    

  اجلنسني بني للمساواة عمله وخطة
  

  يإن اجمللس التنفيذ  
 املتحــدة األمــم برنــامج اســتراتيجية تنفيــذ عــن الــشفوي بــالتقرير ًحيــيط علمــا  - ١  
  ؛٢٠٠٦/٣ املقرر يف املطلوب النحو على ،٢٠١١ عام يف اجلنسني بني للمساواة اإلمنائي



DP/2013/2
 

6 12-59281 
 

 اجلمعيـة  قـرار  يف الـوارد  النحـو  علـى  اجلنسني بني املساواة تعميم بأمهية ميسلّّ  - ٢  
 األنـشطة  لـسياسة  سـنوات  ثـالث  كـل  جيري الذي الشامل تعراضاالس بشأن ٦٢/٢٠٨ العامة

 االســتراتيجية اخلطــة ويف التنميــة، أجــل مــن املتحــدة األمــم منظومــة هبــا تــضطلع الــيت التنفيذيــة
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي للربنامج
 بـني  املـساواة  اسـتراتيجية  لتنفيـذ  اإلمنـائي  الربنـامج  بـذهلا  الـيت  بـاجلهود  بيرّح  - ٣  

 بـني  املـساواة  صـعيد  علـى  ملموسـة  ومؤّسـسية  إمنائيـة  نتـائج  تحقيـق لو ٢٠١١ عـام  يف سنياجلن
  اجلنسني؛
ــة بعمــل يرّحــب  - ٤   ــة اللجن ــه املعني  اجلنــسانية الــشؤون جمــال يف والتنفيــذ بالتوجي
 لتحــسني وكوســيلة اجلنــسني، بــني املــساواة بتحقيــق العليــا اإلدارة التــزام علــى واضــح كــدليل

 وحيــث اجلنــسني، بــني واملــساواة اجلنــساين املنظــور مراعــاة تعمــيم جمــايل يف للمــساءلة اخلــضوع
 بتنفيـذ  املـستويات  مجيـع  علـى  اإلداريـني  املـوظفني  التـزام  كفالـة  مواصـلة  علـى  اإلمنـائي  الربنامج

  ذلك؛ عن للمساءلة خضوعهم وكفالة اجلنسانية الشؤون استراتيجية
 األمــم هيئــة مــع شــراكته تعزيــز علــى اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج يــشجع  - ٥  
 عـن  العمـل  وعلـى  ،)للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هيئـة ( املـرأة  ومتكـني  اجلنسني بني للمساواة املتحدة
 والـسياسات  الـربامج  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعزيـز  علـى  للمرأة املتحدة األمم هيئة مع كثب
 األمـم  أفرقـة  مـن  كجـزء  اوينتع بشكل العمل وعلى والتآزرية، التكاملية العالقات أساس على

  القطرية؛ املتحدة
 املتحـدة  األمـم  برنامج ويشجع اجلنسني بني املساواة مؤشر بنتائج حييط علماً   - ٦  
ــائي ــى اإلمن ــز مواصــلة عل ــذه اســتخدام تعزي ــا األداة ه ــل وإدماجه ــه؛ يف بالكام  ويرحــب نظم
 سـيما  وال األخـرى،  املتحدة ألمما ملؤسسات اجملال إلتاحة اإلمنائي الربنامج يبذهلا اليت باجلهود
 لتعزيـز  وسـيلة  ذلـك  باعتبار اجلنسني، بني املساواة مؤشر الستخدام للمرأة، املتحدة األمم هيئة

  املتحدة؛ األمم منظومة داخل اجلنسانية الشؤون بشأن املساءلة وحتسني التعاون
 تـشكل  الـيت  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج نفقات تضاؤل القلق مع   يالحظ  - ٧  
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  إىل ويطلـب  اجلنسني، بني املساواة حتقيق يف رئيسية أو كبرية إسهامات
 جمـال  يف اسـتثماراته  زيـادة  وعلـى  اجلنـساين،  املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  علـى  القدرة تعزيز اإلمنائي
 ربنـامج ال أعمـال  وجـدول  اجلديـدة  االسـتراتيجية  اخلطـة  عمليـة  سـياق  يف اجلنـسني  بـني  املساواة
  عام؛ بوجه التنظيمي للتغيري اإلمنائي

ــة الوثيقــة علــى طالعــهايطلــب   - ٨   ــذ عــن املــدة منتــصف الســتعراض النهائي  تنفي
  اجلنسني؛ بني املساواة استراتيجية
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 بـني  املـساواة  منظـور  مراعـاة  تعمـيم  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج إىليطلب    - ٩  
 مـن  املـستفادة  الدروس أخذ مع ،٢٠١٧-٢٠١٤ للفترة االستراتيجية اخلطة إعداد يف اجلنسني
 برنـامج  إىل كـذلك  ويطلـب  االعتبـار،  بعـني  اجلنـسني  بـني  للمـساواة  احلاليـة  االستراتيجية تنفيذ
 بــني للمــساواة جديــدة اســتراتيجية لوضــع الالزمــة اخلطــوات يّتخــذ أن اإلمنــائي املتحــدة األمــم

 املقبلـة  االسـتراتيجية  اإلمنـائي  الربنـامج  خطـة  توأولويـا  يتماشى مبا املناسب الوقت يف اجلنسني
  الشأن؛ هذا يف التنفيذي اجمللس مع يتشاور وأن ،٢٠١٧-٢٠١٤ للفترة

 تقيـيم  منـها  بطـرق  التـدابري،  مـن  املزيد حتديد التنفيذي اجمللس طلب إىليشري    - ١٠  
 التعريـف  زيـادة  أجـل  مـن  واإلقليمـي،  العـاملي  الـصعيدين  علـى  وواليتـه  اجلنـساين  الفريـق  وضع

 مـديرة  تقـوم  أن ويطلـب  بتنفيـذها،  االهتمـام  وزيـادة  اإلمنـائي  للربنـامج  اجلنسانية باالستراتيجية
 امللموسـة  اخلطـوات  عـن  الـسنوي،  التقريـر  ضـمن  ،٢٠١٢ يونيـه /حزيران يف باإلبالغ الربنامج
  الطلب؛ هذا لتنفيذ املتخذة

 يف التنفيـذي  اجمللـس  إىل فوياشـ  تقريرا تقّدم أن الربنامج مديرة إىل طلبهيكّرر    - ١١  
 اإلمنـائي  للربنـامج  االسـتراتيجية  اخلطـة  مـن  املتبقيـة  الفتـرة  خـالل  عام لكل األوىل العادية دورته
ــشأن ــذ ب ــساواة اســتراتيجية تنفي ــني امل ــسني، ب ــى اجلن ــبني النحــو عل ــة يف امل  ،DP/2005/7 الوثيق
  .٢٠١٣ لعام األوىل العادية هدورت انعقاد قبل أساسية معلومات بورقة خطيا موافاته ويطلب

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣
    ٢٠١٢/٣  
  ٢٠١٣- ٢٠١٢ للفترة للسكان املتحدة األمم لصندوق املؤّسسية امليزانية تقديرات    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 امليزانيـة  تقـديرات  تـضمنتها  الـيت  املوارد من واالحتياجات بالنتائج حييط علماً   - ١  
ــرة للــسكان تحــدةامل األمــم لــصندوق املؤســسية ــوارد النحــو علــى ،٢٠١٣-٢٠١٢ للفت  يف ال
  ؛DP/FPA/2012/1 الوثيقة

 عــن وامليزانيــة اإلدارة لــشؤون االستــشارية اللجنــة بتقريــر  أيــضاًحيــيط علمــاً  - ٢  
  ؛)DP/FPA/2012/2( ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة املؤسسية امليزانية تقديرات

 الوثيقـــة يف الـــواردة هبـــا املرتبطـــة والتكـــاليف األنـــشطة عـــرض علـــى يوافـــق  - ٣   
DP/FPA/2012/1، امليزنــة وهنــج هبــا املرتبطــة والتكــاليف األنــشطة تــصنيفات مــع تتــسق والــيت 

ــة ــى القائمـ ــائج علـ ــداول النتـ ــة وجـ ــسية امليزانيـ ــق الرئيـ ــا املوافـ ــّررين يف عليهـ  ٢٠١٠/٣٢ املقـ
  ؛٢٠١١/١٠ و
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 جممـوع  ثِّـل مت دوالر، مليـون  ٢٩٢,٢ قـدرها  إمجاليـة  مـوارد  رصد على يوافق  - ٤  
 يبلــغ املقــدَّرة الــصافية املــوارد جممــوع أن ويالحــظ ،٢٠١٣-٢٠١٢ للفتــرة املؤســسية امليزانيــة
  دوالر؛ مليون ٢٤٥

 نتـائج  إطـار  ضـمن  املندرجـة  النـواتج  لتحقيـق  املعتمـد  املبلـغ  ُيستخدم أن يقرر  - ٥  
  ؛٢٠١١/٣٩ للمقرر وفقا للصندوق، االستراتيجية للخطة اإلدارة

 نـسبة  وبارتفاع اإلدارية التكاليف حجم يف حتقّقت اليت التخفيضاتب يرّحب  - ٦  
 أن دون االجتـاه  نفـس  يف الـسري  مواصلة على الصندوق ويشّجع الربامج، لتنفيذ املتاحة األموال
  الربامج؛ تنفيذ فعالية على سلبا ذلك يؤثر

 ويرّحــــب ٢٠١١/٢٢  و٢٠١١/٩ التنفيــــذي اجمللــــس مقــــرَّري إىل يــــشري  - ٧  
 املقـرّ  صـعيدي  علـى  املاليـة  واملراقبـة  املاليـة  اإلدارة تعزيـز  ملواصـلة  الـصندوق  يبـذهلا  اليت باجلهود
 تعزيـز  مواصـلة  علـى  الـصندوق  ويـشجع  الـوطين،  التنفيـذ  بطريقـة  يتعلق فيما سّيما ال وامليدان،
  املستويات؛ مجيع على واإلدارية املالية الرقابة

ــاجلهوديرّحــب   - ٨   ــيت ب ــذهلا ال ــصندوق يب ــزل ال ــب تعزي ــة، املكات ــشّجع امليداني  وي
  الشواغر؛ معّدالت خفض مواصلة على الصدد هذا يف الصندوق
 األمـم  ومنظمة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع القيام على الصندوق يشّجع  - ٩  
 معـّدالت  يف النظـر  بإعـادة  ٢٠١٢ لعـام  الثانيـة  العادية الدورة يف )اليونيسيف( للطفولة املتحدة
 وشـفافة  مّتـسقة  مـستقبلية  معـّدالت  لتحديـد  وذلـك  حاليـا،  املطّبقة التكاليف استرداد ومنهجية
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة املتكاملة امليزانية يف إلدراجها
 الــذي متّــت مبوجبــه املوافقــة علــى اهليكــل التنظيمــي  ٢٠٠٧/٤٣إىل املقــّرر يــشري   - ١٠  

  ؛)DP/FPA/2007/16/Corr.1( وتصويبها DP/FPA/2007/16للصندوق، على النحو الوارد يف الوثيقة 
 ليـصبح  الـسنغال،  داكـار،  يف القـائم  اإلقليمـي  دون املكتب حتويل على يوافق  - ١١  
 يف القـائمني  واإلقليمـي  اإلقليمـي  دون املكتـبني  ودمـج  أفريقيـا  وغـرب  لوسط اإلقليمي املكتب

 مــن اعتبــارا أفريقيــا، وشــرق جلنــوب اإلقليمــي املكتــب ضــمن أفريقيــا، جنــوب جوهانــسربغ،
  اإلقليمية؛ اهليكلة عملية تقييم نتائج تلقّي إىل السياق هذا يف ويتطلّع ،٢٠١٣ عام

 واملتعلـق  ،٢٠٠٨/٦ املقـرر  يف ورد مبـا  الـشبيه  التنفيـذي،  املـدير  مقتـرح  يؤيد  - ١٢  
 مليـون  ٢,٧ أقـصاه  إضايف مبلغ الستخدام ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة خالل استثنائية سلطة مبنحه
 األمـوال  تلـك  اسـتخدام  الـصندوق  وسيقـصر  .األمنيـة  التـدابري  لغـرض  العادية واردامل من دوالر
 األمـم  إدارة عـن  الـصادرة  التوجيهـات  حتّدده حسبما والناشئة، اجلديدة األمنية التكليفات على
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 تلــك اســتخدام عــن التنفيــذي اجمللــس إىل تقريــرا وســيقدم واألمــن، الــسالمة لــشؤون املتحــدة
  .املالية للحالة السنوي هاستعراض ضمن األموال

  
  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣

    ٢٠١٢/٤  
  للسكان املتحدة األمم لصندوق املالية والقواعد املايل النظام تنقيح    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 األمـم  لصندوق املالية والقواعد املايل النظام بتنقيح املتعلق بالتقرير حييط علماً   - ١  
 تطبيـق  عـن  مستمر حوار إىل للدعوة تقديره عن ويعرب ،)DP/FPA/2012/3( للسكان املتحدة
  العام؛ للقطاع الدولية احملاسبية املعايري

 عــن وامليزانيــة اإلدارة لــشؤون االستــشارية اللجنــة بتقريــر  أيــضاًحيــيط علمــاً  - ٢  
  ؛)DP/FPA/2012/2( للصندوق املالية والقواعد املايل النظام تنقيح

 القواعـد  بتغـيريات  علمـا  وحيـيط  للـصندوق  املـايل  النظام تنقيحات علىيوافق    - ٣  
  .فيه الواردة املالية

  
  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣

    ٢٠١٢/٥  
  املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب املالية والقواعد املايل النظام تنقيح    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 املتحـدة  األمم كتبمل املالية والقواعد املايل للنظام املقترح بالتنقيح حييط علماً   - ١  
ــه )DP/OPS/2012/1( املــشاريع خلــدمات ــر ومبرفقي ــة وبتقري ــشارية اللجن ــشؤون االست  اإلدارة ل
  ؛)DP/OPS/2012/2( للمكتب املالية والقواعد املايل النظام تنقيح عن وامليزانية
 مرفـق  يف القانونيـة  الـشؤون  مكتـب  أبـداها  الـيت  بالتعليقـات   أيـضاً  حييط علماً   - ٢  
 أوصـت  ملـا  وفقـا  املكتـب،  من طلب على بناء ،٢٠١٢ يناير/الثاين كانون ٢٤ املؤرخة الوثيقة

  وامليزانية؛ اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة به
 اعتبـارا  املالية والقواعد املايل للنظام املقترحة املعّدلة الصيغة اعتماد علىيوافق    - ٣  

 قيامـه  لـدى  كامـل،  بـشكل  يراعـي  نأ املكتـب  إىل ويطلـب  ،٢٠١٢ ينـاير /الثاين كانون ١ من
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ــة ــق، بعملي ــة وتوصــيات تعليقــات التوفي ــشارية اللجن ــشؤون االست ــة اإلدارة ل  ومكتــب وامليزاني
  .القانونية الشؤون

  
  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣

    ٢٠١٢/٦  
 األمـم  ومكتـب  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج تقارير    

 الفتـرة  عن احلسابات مراجعي جملس توصيات تنفيذ حالة عن ريعاملشا خلدمات املتحدة
٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

  
  إن اجمللس التنفيذي  
بتقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة    حيــيط علمــاً  - ١  

للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن حالــة تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي  
  ؛)DP/OPS/2012/3  وDP/FPA/2012/5  وDP/2012/4 (٢٠٠٩-٢٠٠٨ احلسابات عن الفترة

  :اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج يتعلق فيما
 معاجلـــة يف اإلمنـــائي املتحـــدة األمـــم برنـــامج أحـــرزه الـــذي بالتقـــدم يرّحـــب  - ٢  
  ؛٢٠١١-٢٠١٠ الفترة يف احلسابات مبراجعة املتصلة األولويات
 العـام  للقطـاع  الدولية احملاسبية للمعايري اإلمنائي مجالربنا باعتماد ًب أيضا يرّح  - ٣  

  ؛٢٠١٢ يناير/الثاين كانون يف
  :للسكان املتحدة األمم بصندوق يتعلق فيما

 وبـاإلجراءات  للسكان املتحدة األمم صندوق اختذها اليت باإلجراءات بيرّح  - ٤  
 املتحـدة  األمـم  ساباتحـ  مراجعـي  جملس توصيات تنفيذ سبيل على اختاذها يعتزم اليت اإلضافية

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني فترة عن
 يف العــام للقطـاع  الدوليـة  احملاســبية للمعـايري  الـصندوق  باعتمــاد ًب أيـضا يرحّـ   - ٥  
  ؛٢٠١٢ يناير/الثاين كانون

  
  :املشاريع خلدمات املتحدة األمم مبكتب يتعلق فيما

 أكثـر  تنفيذ مت ريع،املشا خلدمات املتحدة األمم مكتب لتقييم وفقا بأنه يسلّم  - ٦  
 يف املنتهيـة  الـسنتني  لفترة املتحدة األمم حسابات مراجعي جملس توصيات من املائة يف ٨٠ من
  ؛٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١
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 تــشرين يف أقــّر املتحــدة األمــم حــسابات مراجعــي جملــس بــأن م كــذلكيــسلّ  - ٧  
ــه خـــالل ،٢٠١١ أكتـــوبر/األول ــرة ملكتـــبا عمـــلل األويل استعراضـ ــة الـــسنتني لفتـ  يف املنتهيـ
  .املكتب أجراه الذي التقييم نتائج بصّحة ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣١
  

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣
    ٢٠١٢/٧  
 املتحـدة  األمـم  لـصندوق  التنفيذيني واملديرين اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مديرة تقرير    

  واالجتماعي االقتصادي اجمللس إىل املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان
  إن اجمللس التنفيذي  
 التنفيـذيني  واملـديرين  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مديرة بتقرير ًحييط علما   - ١  
 اجمللـــس إىل املـــشاريع خلـــدمات املتحـــدة األمـــم ومكتـــب للـــسكان املتحـــدة األمـــم لـــصندوق
  ؛)E/2012/5( واالجتماعي االقتصادي

 علـى  املـشاريع  خـدمات  ومكتـب  الـسكان  وصندوق ياإلمنائ الربنامج يشجع  - ٢  
 التحـّديات  علـى  أكرب بشكل التركيز منها بطرق متكامل، بشكل التقارير تقدمي تعزيز مواصلة
  الراهنة؛ االجتاهات وعلى

 واالجتمــاعي، االقتــصادي اجمللــس إىل أعــاله املــذكور التقريــر إحالــة يقــّرر  - ٣  
  .احلالية الدورة يف الوفود من ةاملقّدم والتوجيهات بالتعليقات مشفوعا

  ٢٠١٢ فرباير/شباط ٣
  

    ٢٠١٢/٨  
   ٢٠١٢ عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام     

  
  إن اجمللس التنفيذي  
  : مبا يلي٢٠١٢ إىل أنه قام يف دورته العادية األوىل لعام يشري  

  
  ١البند     

  املسائل التنظيمية    
  :٢٠١٢انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام   
  )السويد(سعادة السيد مارتن غرونديتز : الرئيس    
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  )املغرب(السيد طارق إزرارن : نائب الرئيس    
  )إندونيسيا(سعادة السيد يسرا خان : نائب الرئيس    
  )اجلمهورية التشيكية(السيدة كانديدا نوفاك هورناكوفا : نائبة الرئيس    
  )األرجنتني(السيد إدواردو بورييت : ب الرئيسنائ    
  ).DP/2012/L.1 (٢٠١٢أقّر جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية األوىل لعام   
  ؛)DP/2012/1 (٢٠١١اعتمد تقرير دورته العادية الثانية لعام   
  ).DP/2012/CRP.1/Rev.1 (٢٠١٢اعتمد خطة العمل السنوية لعام   
  .٢٠١٢ قتة للدورة السنوية لعامأقّر خطة العمل املؤ  
  :٢٠١٢اعتمد اجلدول الزمين التايل لدوريت اجمللس التنفيذي املتبقيتني لعام   
  .)جنيف (٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥ :٢٠١٢ الدورة السنوية لعام     
  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٤: ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام     

  
   األمم املتحدة اإلمنائياجلزء املتعلق بربنامج    

  ٢البند     
  ترتيبات الربجمة    

 بشأن استعراض ترتيبات الربجمة اخلاصـة بربنـامج األمـم املتحـدة             ٢٠١٢/١اختذ املقرر     
  .٢٠١٣-٢٠٠٨اإلمنائي للفترة 

  
  ٣البند     

  الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
فوي ملـديرة الربنــامج عــن تنفيــذ اســتراتيجية   بــشأن التقريــر الــش٢٠١٢/٢اختـذ املقــرر    

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وخطة عمله للمساواة بني اجلنسني
  ٤البند     

  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     
  :وافق على الوثائق النهائية للربامج القطرية التالية  
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ــا     ــة أفر: أفريقي ــرأس األخــضر    مجهوري ــسودان، وال ــوب ال ــا الوســطى، وجن يقي
  ، وغامبيا، ومالوي، وموزامبيق)برنامج قطري مشترك(

  اجلزائر واليمن: الدول العربية    
، وتايلنـد،   )برنامج قطـري مـشترك    (بابوا غينيا اجلديدة    : آسيا واحمليط اهلادئ      

فييـت نـام    ومجهورية إيـران اإلسـالمية، ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، و            
  )برنامج قطري مشترك(

الربازيــل، وبنمــا، وبــريو، واجلمهوريــة : أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكاريبـــي    
  الدومينيكية، وسورينام، وغيانا

أحاط علما بطلب مديرة الربنامج منحها سـلطة املوافقـة علـى املـشاريع ذات األولويـة                
  .يف ليبيا على أساس كل حالة على حدة

  
  علق بصندوق األمم املتحدة للسكاناجلزء املت    

  ٥البند     
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    

ــرر     ــم املتحــدة     ٢٠١٢/٣اختــذ املق ــصندوق األم ــسية ل ــة املؤّس ــديرات امليزاني ــشأن تق  ب
  .٢٠١٣-٢٠١٢للسكان للفترة 

ــرر     ــصندوق األمــ     ٢٠١٢/٤اختــذ املق ــة ل ــايل والقواعــد املالي ــيح النظــام امل ــشأن تنق م  ب
  .املتحدة للسكان

أحاط علما بتقرير اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات امليزانيـة                  
  ).DP/FPA/2012/2( وتنقيح النظام املايل والقواعد املالية ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  املؤسسية

  
  ٦البند     

  مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان    
 العام خلطة العمـل املتعلقـة بتنـاول التوصـيات الـواردة             استمع إىل عرض شفوي لإلطار      

  .)٢٠١١/٢٢املقرر  (٢٠١٠يف تقرير أنشطة مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتني يف عام 
  ٧البند     

  )صندوق األمم املتحدة للسكان(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     
  :اليةوافق على الوثائق النهائية للربامج القطرية الت  
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ــا     ــرأس      : أفريقي ــسودان، وال ــوب ال ــا الوســطى، وجن ــة أفريقي ــشاد، ومجهوري ت
  األخضر، وغامبيا، ومالوي، وموزامبيق

  اجلزائر واليمن: الدول العربية    
، وبـابوا غينيـا اجلديـدة،       ) اإلسـالمية  -مجهورية  (إيران  : آسيا واحمليط اهلادئ      

  وتايلند، وميامنار، وفييت نام
الربازيــل، وبنمــا، وبــريو، واجلمهوريــة : يــة والبحــر الكاريبـــيأمريكــا الالتين    

  الدومينيكية
  

  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
  ٨البند     

  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    
 بشأن تنقيح النظام املايل والقواعـد املاليـة ملكتـب األمـم املتحـدة            ٢٠١٢/٥اختذ املقرر     

  .دمات املشاريعخل
  

  اجلزء املشترك    
  ٩البند     

  توصيات جملس مراجعي احلسابات    
 بـشأن تقــارير برنــامج األمـم املتحــدة اإلمنـائي وصــندوق األمــم    ٢٠١٢/٦اختـذ املقــرر    

املتحدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع عـن حالـة تنفيـذ توصـيات جملـس                       
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨مراجعي احلسابات عن الفترة 

  
  ١٠البند     

  التقرير املقّدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي    
 بــشأن تقريــر مــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرين  ٢٠١٢/٧اختــذ املقــرر   

ــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع إىل       ــذيني ل التنفي
  .اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  الجتماع املشتركا    
صـندوق  /عقد االجتماع املـشترك للمجـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               

ــسكان  مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، ومنظمــة األمــم املتحــدة     /األمــم املتحــدة لل
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ملي، للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة، وبرنـامج األغذيـة العـا                
البلـدان  ) أ  ( :، حيث جـرى تنـاول املواضـيع التاليـة         ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣١  و ٣٠يومي  

دور األمم املتحدة ووجودها من أجل حتقيق األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا              : املتوسطة الدخل 
 تنفيــذ املــسامهة التعاونيــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة مــن أجــل: أقــل البلــدان منــواً) ب(دوليــاً؛ 

إجناح النشاط التنفيذي الذي تضطلع به األمم املتحـدة مـن أجـل             ) ج(برنامج عمل إسطنبول؛    
ــة  ــة املعّجل ــنوات      : التنمي ــع س ــذي جيــرى كــل أرب ــسياسات ال ــتعراض ال ــد األداء”(اس  “توحي

  .املرحلة االنتقالية) د(؛ )واإلبالغ عن النتائج
  : جلسات اإلحاطة غري الرمسية التاليةعقد أيضاً  
مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن نتــائج حلقــة عمــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن      

  التجارب واملمارسات يف جمال تكوين سالسل النتائج للتصّدي ملختلف القضايا اإلمنائية؛
صـندوق األمـم املتحـدة      /مشاورة غـري رمسيـة مـشتركة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                
دمات املـشاريع عـن وضـع خطـة لتحقيـق الـشفافية الكاملـة               مكتب األمـم املتحـدة خلـ      /للسكان

  فيما يتعلق بالكشف عن تقارير املراجعات الداخلية للحسابات؛
صـندوق األمـم املتحـدة      /مشاورة غـري رمسيـة مـشتركة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                
ليـل  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع خبـصوص اجلـدول الـزمين السـتعراض وحت             /للسكان

  املعّدالت املوحدة السترداد التكاليف؛
مشاورة غري رمسية عن تطبيق املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام يف برنـامج األمـم            

  املتحدة اإلمنائي؛
جلسة إحاطة ملكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع عـن األعمـال التحـضريية ملـؤمتر                 

  .امةالبنية التحتية والتنمية املستد: ٢٠+ريو
  ٢٠١٢فرباير / شباط٣

    ٢٠١٢/٩  
  ٢٠١١األداء والنتائج لعام : التقريــر السنوي ملديـــرة الربنامــج بشأن اخلطـــة االستراتيجية    

  
 إن اجمللس التنفيذي 

 بــشأن اســتعراض منتــصف املــدة خلطــة برنــامج ٢٠١١/١٤ إىل مقــرره يــشري  - ١  
  ؛األمم املتحدة اإلمنائي االستراتيجية احلالية
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األداء : سنوي ملــديرة الربنــامج بــشأن اخلطــة االســتراتيجية الــ بــالتقرير يرحــب  - ٢  
  ومبرفقات التقرير؛) DP/2012/7( ٢٠١١والنتائج لعام 

 التغيريات اليت أُدخلت على التقرير السنوي باعتبـار ذلـك           يالحظ مع التقدير    - ٣  
  بالغ عن النتائج؛خطوة إجيابية يف العمل اجلاري اهلادف إىل مواصلة حتسني اإل

 بالعمليـة التـشاورية املفـضية إىل تقـدمي التقريـر الـسنوي، وباملعلومـات                يرحب  - ٤  
املستكملة املدىل هبا عن خريطة الطريق واجلدول الـزمين املقـرر للمـشاورات الراميـة إىل إعـداد                  

  اخلطة االستراتيجية املقبلة؛
خرجـات والنـواتج والنتـائج الـواردة        لة املتعلقـة بامل    باملعلومات املفـصّ   حييط علماً   -  ٥  

يف التقريــر الــسنوي ومرفقاتــه؛ ويــشجع، يف هــذا الــصدد، برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى    
  ؛وإيضاحاً مواصلة جهوده الرامية إىل حتسني أسلوبه يف اإلبالغ هبدف جعله أكثر تركيزاً ودقة

صل إىل اسـتغالل برنـامج    ضرورة مواصلة اجلهود احلالية الرامية إىل التو   يؤكد  - ٦  
األمم املتحدة اإلمنائي وغريه مـن صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا اسـتغالالً متـسقاً ومتجانـساً                    

  للمفاهيم والتعاريف الواردة يف النتائج؛
 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يتخذ اخلطـوات الالزمـة يف العـام               يطلب  - ٧  

ئق الـــربامج القطريـــة، وأن يقـــوم، لـــدى إعـــداد اخلطـــة  املقبـــل لوضـــع مؤشـــرات حمـــسنة لوثـــا 
االستراتيجية املقبلة، بوضع جمموعة من املؤشـرات الرئيـسية للنتـائج اإلمنائيـة واملؤسـسية هبـدف                
تعزيـــز اإلبـــالغ عـــن األداء وإدارة األداء وتوجيـــه التخطـــيط االســـتراتيجي يف برنـــامج األمـــم   

  اإلمنائي؛ املتحدة
نامج، أن تقوم، يف ضوء التوجيه الـذي تـوفره العمليـات             إىل مديرة الرب   يطلب  - ٨  

الدوليــة احلكوميــة مــن قبيــل االســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات   
لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة ومناقـشات اجمللـس                     

  :التنفيذي، مبا يلي
 كــي ينظــر فيهــا ٢٠١٧-٢٠١٤ســتراتيجية للفتــرة إعــداد مــشروع اخلطــة اال  )أ(  

 انسجاماً مع معـايري اجلـودة املتوقعـة الـواردة يف            ٢٠١٣اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام       
  ؛٢٠١١/١٤املقرر 

إعداد استعراض تراكمـي للخطـة االسـتراتيجية احلاليـة ُيقـدم للـدورة الـسنوية                  )ب(  
ومتعـدد الـسنوات إلجنـازات اخلطـة االسـتراتيجية          ويتـضمن حتلـيال عـايل املـستوى          ٢٠١٣لعام  

  احلالية والتحديات اليت تعترضها، وذلك بالتشاور مع اجمللس التنفيذي؛
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النظر، لدى إعداد اخلطة االستراتيجية املقبلة، يف بدائل ألمنـاط النـواتج احلاليـة،                )ج(  
معقولـة متكـن مـن حتـسني     ومواصلة التشاور مع اجمللس التنفيذي بشأن كيفية صياغة أمناط نواتج  

  الوطين؛ رصد ما يقدمه الربنامج اإلمنائي من إسهام خاص يف النتائج احملققة على الصعيد
إدراج سرد واضـح عـن إسـهام الربنـامج اإلمنـائي علـى املـستوى املؤسـسي يف               )د(  

يف التقـارير  حتقيق النتائج اإلمنائية يف التحليل املتعدد السنوات حلالة تنفيذ اخلطـة االسـتراتيجية و             
  السنوية املقبلة؛

إيالء مزيد من األمهية يف التقارير السنوية املقبلة لالستنتاجات املهمـة املـستقاة               )هـ(  
ــربامج          ــل جنــاح ال ــستفادة وعوام ــدروس امل ــل املخــاطر والتحــديات وال ــائج، مث ــل النت ــن حتلي م

  .واألسباب اليت حتول دون بلوغ األهداف املتفق عليها
  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران٢٨

    ٢٠١٢/١٠  
حالة التزامات متويل املوارد العاديـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـناديقه وبراجمـه                      

   وما بعده٢٠١٢لعام 
  

  إن اجمللس التنفيذي  
 زيـادة طفيفـة   ٢٠١١ أن املـسامهات يف املـوارد العاديـة زادت يف عـام      يالحظ  - ١  

ــصل إىل  ــن  ٠,٩٧٥لتـ ــون دوالر مـ ــون ٠,٩٦٧ بليـ ــام  بليـ ــالث  ٢٠١٠دوالر يف عـ ــد ثـ ، بعـ
  سنوات متتالية من االخنفاض؛

ــضا   - ٢   ــذلت جهــدا كــبريا لــضمان هــذه     يالحــظ أي ً أن كــثريا مــن احلكومــات ب
 بليـون   ١,٥٥ وهـو    ٢٠١١الزيادة، غري أن املبلغ ال يزال أقـل بكـثري مـن هـدف التمويـل لعـام                   

تحــدة اإلمنــائي االســتراتيجية للفتــرة دوالر مــن املــوارد العاديــة املبينــة يف خطــة برنــامج األمــم امل
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨

 أن املسامهات املقدمة عمومـا لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              يالحظ كذلك   - ٣  
 ٢٠١٠ باليــني دوالر يف عــام ٥,٠١ مــن ٢٠١١ باليــني دوالر يف عــام ٤,٨٣اخنفــضت إىل 

  بسبب حدوث نقصان يف املوارد األخرى؛
 بــشأن االســتعراض الــشامل الــذي  ٦٢/٢٠٨لعامــة  إىل قــرار اجلمعيــة ايــشري  - ٤  

جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمـم املتحـدة مـن                 
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أجــل التنميــة، ويكــرر التأكيــد علــى أن املــوارد العاديــة تــشكل الركيــزة األساســية لتمويــل           
  اإلمنائي؛ الربنامج
تقـــدم بعـــد مـــسامهاهتا يف املـــوارد العاديـــة  إىل مجيـــع البلـــدان الـــيت مل يطلـــب  - ٥  

   أن تفعل ذلك؛٢٠١٢ لعام
 مجيع الدول األعضاء على اإلبقاء على مـسامهاهتا األساسـية، ويـشجع             يشجع  - ٦  

أيــضا البلــدان الــيت تــستطيع زيــادة مــسامهاهتا علــى زيادهتــا والتعهــد بتقــدمي تربعــات لــسنوات     
  من السنة من أجل كفالة الربجمة الفعالة؛متعددة، وتقدمي مسامهاهتا خالل النصف األول 

نـة   االجتاه حنو زيادة استخدام املسامهات املخصـصة ألوجـه إنفـاق معيّ            يالحظ  - ٧  
دون غريهــا، ويتطلــع إىل إجــراء مناقــشة معمقــة بــشأن هــذه املــسألة يف دورة اجمللــس التنفيــذي  

  .٢٠١٣السنوية لعام 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩

    ٢٠١٢/١١  
  رنامج األمم املتحدة اإلمنائي مليامنارمساعدات ب    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 بأمهيــة التطــورات األخــرية يف ميامنــار، وبتوســع نطــاق الفــرص املتاحــة  ميــسلّ  - ١  

  للمجتمع الدويل كي يقدم الدعم لإلصالحات اجلارية؛
 الذي قرر فيـه اجمللـس، يف مجلـة أمـور،     ٩٣/٢١ إىل مقرر جملس اإلدارة     يشري  - ٢  

مجيع املساعدات املقدمة يف املستقبل مليامنار مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والـصناديق                  أن  
ينبغــي أن ُتوجــه بوضــوح حنــو الــربامج الــيت يكــون هلــا أثــر علــى مــستوى القواعــد   ذات الــصلة

  الشعبية بطريقة مستدامة، وذلك إىل حني النظر يف وقت مناسب يف برنامج قطري مليامنار؛
 إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يقــوم، بالتــشاور مــع مجيــع الــشركاء، بتقــدمي يطلــب  - ٣  

  .٢٠١٢مشروع وثيقة برنامج قطري لينظر فيها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨
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    ٢٠١٢/١٢  
  ٢٠١١يف عام ر عن النتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ـــتقري    

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

ويرحب باألداء القـوي املـستمر للـصندوق        ) DP/2012/11 (٢٠١١للمشاريع اإلنتاجية يف عام     
  يف ضوء األهداف احملددة؛

ــسامهات املقدمــ   يرحــب  - ٢   ــضخمة يف امل ــادة ال ــن    بالزي ــيما م ــصندوق، ال س ة لل
  مصادر القطاع اخلاص؛

، مــع ذلــك، بــأن اهلــدف املتمثــل يف وصــول املــسامهات املقدمــة   حيــيط علمــاً  - ٣  
 وهـو املبلـغ الـضروري السـتمرار الـدعم الـذي       - مليـون دوالر سـنويا    ٢٥للموارد العادية إىل    

  ق؛ ال يزال مل يتحق- من أقل البلدان منوا ٤٠يقدمه الصندوق ملا عدده 
 بالدول األعضاء اليت لديها القدرة أن تقدم مـسامهات للمـوارد العاديـة              يهيب  - ٤  

 من أقل البلـدان منـواً، مـع مواصـلة     ٤٠للصندوق حىت حيافظ على الدعم الذي يقدمه ملا عدده  
جــذب مــستويات متزايــدة مــن املــسامهات غــري األساســية واملواضــيعية، وال ســيما مــن مــصادر 

  القطاع اخلاص؛
 ٢٠١٢ إجــراء عمليــة تــشاورية مــع أصــحاب املــصلحة يف أواخــر عــام   يقــرر  - ٥  

  .بشأن االجتاهات املستقبلية احملتملة لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨

    ٢٠١٢/١٣  
  تقرير مدير الربنامج: متطوعو األمم املتحدة    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
ــر مــ حيــيط علمــا   - ١   ــامج متطــوعي األمــم املتحــدة     بتقري ــشأن برن ــامج ب دير الربن

)DP/2012/12(؛  
 على برنامج متطوعي األمم املتحدة الحتفالـه النـاجح بالـذكرى الـسنوية           يثين  - ٢  

  العاشرة للسنة الدولية للمتطوعني؛
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وعي األمم املتحدة ملبادرته بإصدار أول تقرير عن حالـة      ط على برنامج مت   يثين  - ٣  
   يف العامل، ويشجع الربنامج على مواصلة نشر التقرير؛العمل التطوعي

 للمـسامهة الرائعـة الـيت أسـهم هبـا متطوعـو األمـم املتحـدة              يعرب عـن تقـديره      - ٤  
بأعداد كـبرية يف حتقيـق إجنـازات البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج وشـركاء األمـم املتحـدة علـى                        

تمر يف عـــدد املتطـــوعني العـــاملني صـــعيد حتقيـــق الـــسالم والتنميـــة، مبـــا يف ذلـــك النمـــو املـــس  
  اإلنترنت؛ عرب

 برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة علــى زيــادة فــرص العمــل التطــوعي  يــشجع  - ٥  
املتاحة للشباب، على النحو املبني يف خطة عمل األمني العـام اخلمـسية، ويرحـب، حتقيقـا هلـذا                   

اء فريــق للمتطــوعني اهلــدف، مببــادرة إنــشاء صــندوق اســتئماين لتلقــي التربعــات مــن أجــل إنــش
  الشباب يف إطار برنامج متطوعي األمم املتحدة؛

 برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة علـى مواصـلة ابتكـار وتنويـع طرائـق                   يشجع  - ٦  
العمل التطوعي، وال سيما ما يشمل منها التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب، والـُنُهج اإلقليميـة،                  

  على صعيد القطاع اخلاص؛وطوائف املغتربني، وفرص العمل التطوعي 
 بقيـام برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة بوضـع إطـار للنتـائج بغيـة          ًحيـيط علمـا    - ٧  

  قياس مسامهاته الربناجمية يف حتقيق السالم والتنمية؛
 الــشركاء اإلمنــائيني ومجيــع الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة ممــن هلــا  يــدعو  - ٨  

ل لصندوق التربعات اخلاص إلجــراء البحـوث والتـدريب         القدرة إىل زيادة ما يوفرونه من متوي      
  واالبتكارات الرائدة وللبحث عن طرائق أخرى للتمويل؛

 احلكومات وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـات األمـم املتحـدة              يشجع  - ٩  
علــى االعتــراف مبــسامهات العمــل التطــوعي يف حتقيــق التنميــة والرفــاه اجملتمعــيني املــستدامني،     

  ذلك عن طريق إدماج العمل التطوعي يف براجمها؛و
ع واملـسؤوليات املتزايـدة امللقـاة علـى عـاتق برنـامج              بالـدور املوسّـ    حييط علمـاً    - ١٠  

متطوعي األمم املتحدة منذ نشأته، ويطلب إىل مديرة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي أن تـدرج      
التنفيذي حتليال لتطور الـدور الـذي قـام بـه      إىل اجمللس هيف تقريرها السنوي املقبل الذي ستقدم 

برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة واملهــام الــيت اضــطلع هبــا علــى مــدى العقــود املاضــية، وكيــف 
  رت هذه األدوار واملهام يف عمليات برنامج متطوعي األمم املتحدة؛أثّ

 الـدعم   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل مواصلة تقدمي كل ما يلزم مـن      يدعو  - ١١  
  الربناجمي واإلداري والقانوين إىل برنامج متطوعي األمم املتحدة كي ينجز واليته؛
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 برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة علــى مواصــلة تقــدمي الــدعم الــالزم   يــشجع  - ١٢  
لتسريع بلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ولتعمـيم العمـل التطـوعي يف اجلهـود اجلاريـة يف جمـال                      

  .التنمية املستدامة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨

  
    ٢٠١٢/١٤  
التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية لصندوق       : ٢٠١١تقرير املدير التنفيذي لعام         

  ٢٠١٣- ٢٠٠٨األمم املتحدة للسكان للفترة 
  

  إن اجمللس التنفيذي  
ــاً  - ١   ــام   بالوثـــائق الـــيت تـــشكِّ حيـــيط علمـ : ٢٠١١ل تقريـــر املـــدير التنفيـــذي لعـ

DP/FPA/2012/6 (Part I, Part I/Add.1 and Part II)؛  
 بالتقدم احملـرز يف تنفيـذ أطـر نتـائج اخلطـة االسـتراتيجية لـصندوق                 حييط علماً   - ٢  

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨األمم املتحدة للسكان للفترة 
 باجلهود الـيت يـضطلع هبـا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                حييط علماً أيضاً    -٣  

ملـنقح وتوصــيات اسـتعراض منتـصف املــدة للخطـة االســتراتيجية     لتنفيـذ التوجيـه االســتراتيجي ا  
  ، من خالل خطة العمل؛٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة 

ــم      يرحــب  - ٤   ــصندوق األم ــسنوي ل ــر ال ــى التقري ــت عل ــيت أُدخل  بالتحــسينات ال
  املتحدة للسكان، مبا يف ذلك حتليل النتائج املدرج يف مرفقات التقرير؛

ليـــة الراميـــة إىل التوصـــل إىل اســـتغالل  ضـــرورة مواصـــلة اجلهـــود احلايؤكـــد  - ٥  
صندوق األمم املتحـدة للـسكان وغـريه مـن صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا اسـتغالالً متـسقاً                      

  ومتجانساً للمفاهيم والتعاريف الواردة يف النتائج؛
 خبريطــة الطريــق املفــضية إىل اخلطــة االســتراتيجية املقبلــة، ويــشجع       يرحــب  - ٦  

 للسكان علـى أن يعتمـد يف مناقـشاته بـشأن اخلطـة االسـتراتيجية املقبلـة                  صندوق األمم املتحدة  
 على التوجيه االسـتراتيجي املـنقح وتوصـيات اسـتعراض منتـصف املـدة          ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة  

، مبا يف ذلـك الـدروس املـستفادة مـن تنفيـذ             ٢٠١٣-٢٠٠٨للخطة االستراتيجية احلالية للفترة     
كيـز الـصندوق علـى النتـائج، واضـعا يف االعتبـار العمليـات               أطر النتائج، وذلك لزيادة تعزيز تر     

  األخرى املتصلة خبطة األمم املتحدة للتنمية؛
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 للجهود اليت يبذهلا صندوق األمم املتحدة للـسكان لوضـع           يعرب عن تقديره    - ٧  
 بطريقــة شــفافة وشــاملة، ويــشدد علــى     ٢٠١٧-٢٠١٤اخلطــة االســتراتيجية املقبلــة للفتــرة    

ع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، ويؤكد يف هذا الصدد علـى ضـرورة              ضرورة التشاور م  
ــديها مــن خــربات ودروس مــستفادة        ــربامج بــشأن مــا ل ــدان املــستفيدة مــن ال التــشاور مــع البل

  .٢٠١٧-٢٠١٤وأولويات للخطة االستراتيجية املقبلة للفترة 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩

  
    ٢٠١٢/١٥  
الـدول األعـضاء وغريهـا إىل صـندوق األمـم املتحـدة             تقرير عـن املـسامهات املقدمـة مـن              

   والسنوات املقبلة ٢٠١٢للسكان وتوقعات اإليرادات لعام 
  

  إن اجمللس التنفيذي  
 بالتقرير املقدم عن املسامهات املقدمة من الدول األعـضاء وغريهـا            ًحييط علما   - ١  

الــسنوات املقبلــة   و٢٠١٢إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وتوقعــات اإليــرادات لعــام       
)DP/FPA/2012/7(؛  

 بــاجلهود الــيت يبــذهلا صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لتوســيع قاعــدة   يــشيد  - ٢  
متويله وتعبئة موارد إضـافية وغريهـا مـن أشـكال الـدعم مـن جهـات متنوعـة، مبـا يف ذلـك مـن                          

  القطاع اخلاص؛
ــزة األساســية للــصندوق وأهنــ   يؤكــد  - ٣   ــة هــي الركي ــوارد العادي ا ضــرورية  أن امل

للحفاظ على طبيعة عمله املتسمة بتعدد األطراف واحلياد والشمولية، ويشجع الـصندوق علـى       
مواصلة حشد هذه املوارد مع االستمرار أيـضا يف حـشد املـوارد التكميليـة مـن أجـل صـناديقه                     

  وبراجمه املواضيعية؛
 ويـشجع    مجيع الدول األعضاء على اإلبقاء على مـسامهاهتا األساسـية،          يشجع  - ٤  

أيــضا البلــدان الــيت تــستطيع زيــادة مــسامهاهتا علــى زيادهتــا والتعهــد بتقــدمي تربعــات لــسنوات     
  متعددة، وتقدمي مسامهاهتا خالل النصف األول من السنة من أجل كفالة الربجمة الفعالة؛

 االجتاه حنو زيادة استخدام املسامهات املخصـصة ألوجـه إنفـاق معينـة              يالحظ  - ٥  
تطلــع إىل إجــراء مناقــشة معمقــة بــشأن هــذه املــسألة يف دورة اجمللــس التنفيــذي  دون غريهــا، وي

  ؛٢٠١٣السنوية لعام 
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 حكومــات مجيــع البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج والــيت لــديها القــدرة  يــشجع  - ٦  
  الالزمة على أن تقوم بتوسيع نطاق املسامهات اليت تقدمها للربامج يف بلداهنا؛

اج إىل دعم سياسي قوي وإىل مزيد من الـدعم املـايل،       أن الصندوق حيت   يؤكد  - ٧  
إضافة إىل متويل أساسي ميكن التنبؤ به، لكـي يتـسىن لـه تعزيـز مـساعدته للبلـدان حـىت تـتمكن                       
من إدراج خطة عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بصورة كاملة يف االسـتراتيجيات واألطـر               

 ٤  و ٣ائية املتفـق عليهـا دوليـا، وال سـيما األهـداف             اإلمنائية الوطنية ومن حتقيق األهداف اإلمن     
  . من األهداف اإلمنائية لأللفية٦  و٥ و

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩
    ٢٠١٢/١٦  
  التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
) DP/OPS/2012/4( بـــــالتقرير الـــــسنوي للمـــــدير التنفيـــــذي ًحيـــــيط علمـــــا  - ١  
  التقرير؛ ومبرفقات
 باإلســهامات الكــبرية الــيت يقــدمها مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات    يرحــب  - ٢  

املشاريع، وهي إسـهامات كـثرياً مـا يقـدمها يف أكثـر البيئـات صـعوبة، مـن أجـل حتقيـق نتـائج                         
  العمليات اليت تقوم هبا األمم املتحدة وشركاؤها؛

 خلـدمات املـشاريع علـى مواصـلة إدمـاج خطـة         مكتـب األمـم املتحـدة      يشجع  - ٣  
تنمية القدرات الوطنية يف اجملاالت اليت ميلك فيها املكتب اختصاصا وميـزة نـسبية، وهـي إدارة                 

  املشاريع والبىن األساسية واملشتريات، بطرق منها استخدام املوارد احمللية؛
قـدمها املكتـب   ً باخلطوات املتخذة من أجل قيـاس اخلـدمات الـيت ي     حييط علما   - ٤  

والعمليات اليت يضطلع هبا يف ضوء معايري مـستقلة ألفـضل املمارسـات، وجنـاح تلـك اجلهـود،                   
حسب ما أثبتتـه شـهادات تـصديق مـن أطـراف ثالثـة مـستقلة بـشأن إدارة اجلـودة واملـشتريات              

  املؤسسة؛ يف
ع  اجلهود اليت يبذهلا املكتب لنشر بيانات مفـصلة عـن مجيـ   يالحظ مع التقدير    - ٥  

املشاريع اجلاري تنفيـذها، يف امتثـال تـام ملعـايري املبـادرة الدوليـة للـشفافية يف املعونـة، وبـشكل                      
  .الترميز اجلغرايف

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨
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    ٢٠١٢/١٧  
طلب رواندا أن تعـرض مـشروع وثيقـة برنـامج قطـري مـشترك علـى اجملـالس التنفيذيـة                         

مكتـب األمـم املتحـدة      /مـم املتحـدة للـسكان     صـندوق األ  /لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي     
  خلدمات املشاريع ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي

  
  إن اجمللس التنفيذي  
  املــتعلقني بعمليــة املوافقــة علــى ٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ إىل مقرريــه يــشري  - ١  
  الربامج؛
نفيذيـة املعنيـة يف دورهتـا       ً بطلب رواندا أن تعـرض علـى اجملـالس الت          حييط علما   - ٢  

ــة األوىل لعــام  ــامج قطــري مــشترك    ٢٠١٣العادي ، علــى أســاس اســتثنائي، مــشروع وثيقــة برن
تتضمن سردا مشتركا وإطارا للنتائج خاصا بكل منظمة، مع ما يتـصل بـذلك مـن احتياجـات                   

  من املوارد؛
ي  أن ينظــر، علــى أســاس اســتثنائي، يف مــشروع وثيقــة الربنــامج القطــر يقــرر  - ٣  

ــة األوىل لعــام     ــدورة العادي ــدا يف ال   لكــل جملــس مــن اجملــالس  ٢٠١٣املــشترك املقــدم مــن روان
  التنفيذية؛
 أن ُتنــشر الوثيقــة النهائيــة للربنــامج القطــري املــشترك يف مواقــع يقــرر كــذلك  - ٤  

  املنظمات املعنية يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع بعد مناقشتها يف اجملالس التنفيذية املعنية؛
، ٢٠٠٦/٣٦ و   ٢٠٠١/١١ مـع مقـرري اجمللـس التنفيـذي           أنه، متاشـياً   يؤكد  - ٥  

ســتتم املوافقــة علــى العنــصر اخلــاص بكــل منظمــة مــن وثيقــة الربنــامج القطــري املــشترك، علــى 
، مـا مل يبلـغ      ٢٠١٣أساس عدم االعتـراض، دون عـرض أو مناقـشة، يف الـدورة الـسنوية لعـام                  

عنيـة خطيـا قبـل انعقـاد الـدورة برغبتـهم يف عـرض الوثيقـة                 مخسة أعـضاء علـى األقـل األمانـة امل         
  .النهائية للربنامج القطري املشترك على اجمللس التنفيذي

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩
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    ٢٠١٢/١٨  
تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم                      

ة الداخلية للحسابات والرقابة الداخليـة يف       املتحدة خلدمات املشاريع عن أنشطة املراجع     
  ٢٠١١عام 

  
  إن اجمللس التنفيذي  
  :فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
بالتقرير املقدم عن املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات الـيت          حييط علماً   - ١  

ــرد اإلدارة علــى ذلــك الت )DP/2012/13/Rev.1 (٢٠١١أُجريــت يف عــام   ــالتقرير  ، وب ــر، وب قري
  السنوي للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات؛

 املتواصـــل لتعزيـــز مهـــام املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات   عـــن دعمـــهيعـــرب  - ٢  
  والتحقيقات؛

 مـشاركة مكتـب مراجعـة احلـسابات والتحقيقـات يف مباشـرة              يعترف ويؤيـد    - ٣  
ئمانية املتعددة الـشركاء، وبـرامج      وتنسيق العمليات املشتركة ملراجعة حسابات الصناديق االست      

التجريبيــة الذاتيــة املنطلــق، واألنــشطة املــشتركة األخــرى، ويــشجع أيــضاً علــى ‘ توحيــد األداء’
استخالص الدروس املستفادة من عمل منظمات األمم املتحدة يف إطـار مـن التـآزر فيمـا بينـها                   

حلــسابات، مثــل عملــه إليــراد تلــك الــدروس يف األعمــال املــشتركة للمكتــب بــشأن مراجعــة ا  
  املتعلق بالنهج املنسق يف التحويالت النقدية؛

ــشجع  - ٤   ــارير     ي ــربز يف التق ــى أن ي ــة احلــسابات والتحقيقــات عل  مكتــب مراجع
السنوية املقبلة اجلوانب اإلجيابيـة الـيت يكـشف عنـها مـا ُينفـذ مـن عمليـات للمراجعـة الداخليـة              

حا عـن مـواطن الـضعف اخلطـرية الـيت           للحسابات، وكذلك علـى تـوفري معلومـات أكثـر وضـو           
حتددها عمليات املراجعة الداخلية للحسابات، وحيـث برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى أن                  

  يقدم تقريرا عن اإلجراءات املتخذة ملعاجلة مواطن الضعف هذه؛
 عـدد التوصـيات املتكـررة بـشأن إدارة املـشاريع واملـشتريات واملـوارد              يالحظ  - ٥  

حيث برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل حتـسني قـدرات                 البشرية، و 
  وأداء املوظفني لتحسني هذا الوضع؛

 إىل أمهية مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات بالنـسبة لربنـامج األمـم             يشري  - ٦  
 مراجعـة  املتحدة اإلمنائي، ويـشجع يف هـذا الـصدد الربنـامج اإلمنـائي علـى كفالـة تـوفر مكتـب                   
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احلــسابات والتحقيقــات علــى مــستوى مــن املــوارد، مبــا يف ذلــك املــوارد مــن املــوظفني، يكفــي 
  لتلبية االحتياجات من خدمات مراجعة احلسابات والتحقيقات واخلدمات االستشارية؛

  
  :فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  
شطة املراجعـة الداخليـة    بتقرير مدير شعبة خـدمات الرقابـة عـن أنـ           ًحييط علما   - ٧  

ورد اإلدارة املعنية علـى ذلـك التقريـر،         ) DP/FPA/2012/9 (٢٠١١للحسابات والرقابة يف عام     
  وبالتقرير السنوي للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات ورد اإلدارة عليه؛

  املتواصل لتعزيز مهمة الرقابة؛ عن دعمه يعرب  - ٨  
واردة يف التقــارير الــسابقة جمللــس مراجعــي  عــدد التوصــيات املعلقــة الـ يالحـظ   - ٩  

احلسابات؛ ويرحب بالعمل الذي يقوم به الـصندوق مـن أجـل تنفيـذ تلـك التوصـيات، فـضال                     
عــن التوصــيات اخلمــس عــشرة لــشعبة خــدمات الرقابــة؛ ويــدعو الــصندوق إىل مواصــلة اختــاذ   

  اإلجراءت املتعلقة بالتوصيات اليت تقع ضمن اختصاصه؛
شــعبة خــدمات الرقابــة إىل إعــادة إدراج معلومــات عــن اخلــسائر  مــدير يــدعو  - ١٠  

املالية اليت تكبدها صندوق األمم املتحدة للـسكان يف تقـاريره املقبلـة، وذلـك يف إطـار اإلبـالغ         
  عن سوء اإلدارة املالية؛

 إىل أمهيـــة شـــعبة خـــدمات الرقابـــة بالنـــسبة لـــصندوق األمـــم املتحـــدة  يـــشري  - ١١  
 يف هــذا الــصدد علــى كفالــة تــوفر شــعبة خــدمات الرقابــة علــى   للــسكان، ويــشجع الــصندوق

مستوى من املوارد، مبا يف ذلك املوارد من املوظفني، يكفي لتلبية احتياجات خدمات مراجعـة               
  احلسابات واخلدمات االستشارية؛

  
  :فيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
 لفريق املراجعة الداخلية للحـسابات      ٢٠١١بتقرير األنشطة لعام     ًحييط علما    - ١٢  

، وبـرد اإلدارة علـى ذلـك التقريـر، وبـالتقرير الـسنوي للجنــة       )DP/OPS/2012/5(والتحقيقـات  
  االستشارية للشؤون االستراتيجية ومراجعة احلسابات؛

 بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات اليت مر عليهـا          ًحييط علما   - ١٣  
  هرا؛ ش١٨أكثر من 
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فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب                   
  :األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 التزام برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                 يؤيد  - ١٤  
  ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع بزيادة املساءلة والشفافية؛

 بأن استقاللية وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات والتزام الـشفافية يف      يعترف  - ١٥  
ما يتعلق مبراجعة احلـسابات وإعـداد التقـارير املاليـة وإدارة املخـاطر والـضوابط الداخليـة كلـها                    

  أمور تعزز املساءلة وتؤدي إىل زيادة ثقة اجلمهور؛
لحـسابات يف برنـامج األمـم املتحـدة          أن يتيح مديرو املراجعـة الداخليـة ل        يقرر  - ١٦  

اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع للجمهـور                
 / حزيــران٣٠املــوجزات التنفيذيــة جلميــع تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات الــصادرة بعــد  

  ؛٢٠١٢ يونيه
ات يف برنـامج األمـم املتحـدة         أن يتيح مديرو املراجعـة الداخليـة للحـساب         يقرر  - ١٧  

اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع للجمهـور                
 / حزيــران٣٠املــوجزات التنفيذيــة جلميــع تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات الــصادرة بعــد  

  ؛٢٠١٢يونيه 
إلمنــائي وصــندوق  بالــضمانات الــيت يتــوخى برنــامج األمــم املتحــدة ا  يرحــب  - ١٨  

  األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع توفريها يف هذا الصدد؛
 أن يقـــوم مـــدير املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات، قبـــل اإلفـــصاح عـــن  يقـــرر  - ١٩  

تقريــر مــن تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات حيتــوي علــى نتــائج تتــصل بدولــة عــضو      أي
ــاً    حمــددة، بتقــدمي نــسخة  ــا كافي ــة وقت ــة وميــنح تلــك الدول ــة العــضو املعني ــر إىل الدول   مــن التقري

لالطالع على التقرير والتعليق عليه، ويشري يف هذا الـسياق إىل أنـه حيثمـا اعتـرب مـدير برنـامج                     
األمم املتحدة اإلمنائي أو املديران التنفيـذيان لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم                    

ــواردة يف أي تقريــر مــن    املتحــدة خلــدمات املــ  ــة أن املعلومــات ال ــة العــضو املعني شاريع أو الدول
تتـصل، يف مجلـة أمـور،    (تقارير املراجعة الداخلية للحسابات معلومـات حـساسة بوجـه خـاص         

، أو أهنــا معلومــات متــس بــإجراءات )بــأطراف ثالثــة أو ببلــد آخــر أو حكومــة أو إدارة أخــرى 
مة شـخص وأمنـه للخطـر، أو تنتـهك حقوقـه أو تتعـدى       توجد قيد التنفيذ، أو قـد تعـرض سـال        

على خصوصيته، فإنه جيوز تنقيح تقرير املراجعة الداخلية للحسابات أو االحتفاظ بـه بالكامـل               
  وفقا للسلطة التقديرية ملدير املراجعة الداخلية للحسابات؛
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 إىل مــديري املراجعــة الداخليــة للحــسابات يف كــل مــن برنــامج األمــم يطلــب  - ٢٠  
ملتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع أن          ا

 تقارير املراجعة الداخليـة     يدرجوا يف تقاريرهم السنوية املقدمة للمجلس التنفيذي عناوين مجيع        
للحسابات الصادرة خالل العام واملعلومات ذات الصلة باملسائل املهمـة، إن وجـدت، املتعلقـة               
باإلفصاح العلين عن تقارير املراجعة الداخليـة للحـسابات، وأن يـدرجوا يف تقـاريرهم الـسنوية                 

  .ارير حىت حينه حتليال عن اخلربة املكتسبة من اإلفصاح العلين عن التق٢٠١٤لعام 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨

    ٢٠١٢/١٩  
تقارير مكاتب األخالقيـات يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة                       

  للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  

  إن اجمللس التنفيذي  
إلمنــائي  بتقــارير مكاتــب األخالقيــات يف برنــامج األمــم املتحــدة اًحيــيط علمــا  - ١  

، DP/2012/14(وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع 
  ؛)DP/OPS/2012/6  وDP/FPA/2012/10 و

 بأن مكاتـب األخالقيـات تـسهم يف تعزيـز ثقافـة األخالقيـات والنــزاهة          ميسلّ  - ٢  
ــذهلا مكاتــب  واملــساءلة يف املنظمــات، ويف هــذا الــصدد، يالحــظ مــع التقــدير اجلهــود ا     لــيت تب

ــال      ــة يف جمـ ــدريب والتثقيـــف والتوعيـ ــدعم والتـ ــدمي الـ ــايري ويف تقـ ــع املعـ ــات يف وضـ األخالقيـ
السياسات، ويف إسداء املشورة وتقدمي التوجيه واحلماية من اإلجراءات االنتقامية، واسـتعراض            

  اإلقرارات املالية؛
منـائي وصـندوق     مبشاركة مكاتب أخالقيات برنامج األمم املتحـدة اإل        يرحب  - ٣  

ــم املتحــدة         ــة األم ــشاريع يف جلن ــم املتحــدة خلــدمات امل ــب األم ــسكان ومكت ــم املتحــدة لل األم
لألخالقيات ويف شبكة أخالقيات املنظمات املتعددة األطراف، ويالحـظ مـع التقـدير املـسامهة               

  ت؛يف التعاون على نطاق املنظومة ووضع جمموعة متناسقة من املعايري والسياسات واملمارسا
 إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان             يشجع  - ٤  

ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على مواصلة تعزيز مهام مكتب األخالقيـات يف كـل                
  منظمة، وتوفري املوارد الكافية هلا كي تنفذ برامج عملها؛
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قبلة ملكاتـب األخالقيـات يف املنظمـات         إىل النظر يف التقارير السنوية امل      يتطلع  - ٥  
، وال سـيما االجتاهـات الـسائدة يف األنـشطة الـيت صـدر هبـا             ٢٠١٠/١٧الثالث، عمال بـاملقرر     

  تكليف والتوصيات املوجهة إىل اإلدارة من أجل تعزيز ثقافة الرتاهة واالمتثال يف املنظمة؛
ي وصـــندوق األمـــم  إىل ردود إدارات برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائيتطلـــع  - ٦  

املتحدة للسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع علـى التقـارير الـسنوية املقبلـة الـيت                  
يعدها مكتب األخالقيات يف كل منظمة على حـدة، مبـا يف ذلـك املبـادرات امللموسـة املتخـذة                    

  .للتعامل مع التوصيات الواردة يف التقارير
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨

    ٢٠١٢/٢٠  
  ٢٠١٢رض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام ع    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
  : مبا يلي٢٠١٢ إىل أنه قام يف دورته السنوية لعام يشري  

  
  ١البند 

  املسائل التنظيمية
  ؛)DP/2012/L.2 (٢٠١٢أقـر جدول األعمال وخطة العمل لدورته السنوية لعام   
  ؛)DP/2012/5/Add.1  وDP/2012/5 (٢٠١٢دورة العادية األوىل لعام أقر تقرير ال  
  :٢٠١٢وافق على اجلدول الزمين التايل للدورات املقبلة للمجلس التنفيذي يف عام   
  ؛٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٤من : ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام     
   للمجلس التنفيذي؛٢٠١٢ اعتمد خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام  

  
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ٢البند 
  التقرير السنوي ملديرة الربنامج

:  بشأن التقرير السنوي ملديرة الربنـامج عـن اخلطـة االسـتراتيجية    ٢٠١٢/٩اختذ املقرر     
  ؛٢٠١١األداء والنتائج لعام 
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ــاً    ــم املتحــدة اإل  أحــاط علم ــامج األم ــر برن ــيش     بتقري ــائي عــن توصــيات وحــدة التفت من
  ؛)DP/2012/7/Add.1 (٢٠١١املشتركة يف عام 

  ).DP/2012/7/Add.2( باملرفق اإلحصائي أحاط علماً  
  

  ٣البند 
  االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 بــشأن حالــة االلتزامــات بتمويــل املــوارد العاديــة للربنــامج       ٢٠١٢/١٠اختــذ املقــرر    
  . وما بعده٢٠١٢ي وصناديقه وبراجمه لعام اإلمنائ

  
  ٤البند 

  تقرير التنمية البشرية
ــة البــشرية    أحــاط علمــاً   ــر التنمي  باملعلومــات املــستكملة عــن املــشاورات املتعلقــة بتقري

)DP/2012/9.(  
  

  ٥البند 
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا 

   املتعلق مبساعدات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مليامنار؛٢٠١٢/١١اختذ املقرر   
 املتعلق بطلب رواندا أن تعرض مشروع وثيقة برنـامج قطـري            ٢٠١٢/١٧اختذ املقرر     

 /صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان     /مشترك على اجملالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنــامج األغذيــة  مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع  

  العاملي؛
ــان وتوغـــو              أحـــاط علمـــاً بـــأول متديـــد ملـــدة ســـنة واحـــدة للـــربامج القطريـــة لبوتـ
ــا ــامج        - وغيني ــدة ســتة أشــهر للربن ــد مل ــا، وبالتمدي ــايل واملكــسيك ونيجريي ــا وم ــساو وكوب بي

  ؛)DP/2012/10/Add.1 و DP/2012/10/Rev.1(القطري لرواندا 
افــق علــى التمديــد ملــدة ســنتني للــربامج القطريــة جلــزر القمــر وكولومبيــا والكويــت    و  

)DP/2012/10/Rev.1و  DP/2012/10/Add.1(؛  
ــا          ــونس وناميبيـ ــريني لتـ ــاجمني القطـ ــدة للربنـ ــنة واحـ ــدة سـ ــان ملـ ــد ثـ ــى متديـ ــق علـ وافـ

)DP/2012/10/Rev.1(؛  
  :يقات عليهاأحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية والتعل  
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  أفريقيا
  )DP/DCP/GIN/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغينيا   
  )DP/DCP/LSO/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لليسوتو   
  )DP/DCP/MUS/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملوريشيوس   
  )DP/DCP/SLE/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسرياليون   

  
  الدول العربية

  )DP/DCP/DJI/2(قة الربنامج القطري جليبويت مشروع وثي  
  )DP/DCP/JOR/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لألردن   

  آسيا واحمليط اهلادئ
  )DP/DCP/IND/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للهند   
  ) DP/DCP/MYS/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملاليزيا   
  )DP/DCP/LKA/2 (مشروع وثيقة الربنامج القطري لسري النكا  

  
  أوروبا ورابطة الدول املستقلة

  )DP/DCP/MDA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية مولدوفا   
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  )DP/DCP/BLZ/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبليز   
  )DP/DCP/BOL/2) (ميات املتعددة القو-دولة (مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوليفيا   
  )DP/DCP/CRI/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لكوستاريكا   

  
  ٦البند 

  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
 بشأن التقريـر املقـدم عـن النتـائج الـيت حققهـا صـندوق األمـم                  ٢٠١٢/١٢اختذ املقرر     

  .٢٠١١املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام 



DP/2013/2
 

32 12-59281 
 

  ٧البند 
  ألمم املتحدةمتطوعو ا
  .تقرير مدير الربنامج:  بشأن متطوعي األمم املتحدة٢٠١٢/١٣اختذ املقرر   

  
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان

  ٨البند 
  التقرير السنوي للمدير التنقيذي

التقــدم احملــرز يف : ٢٠١١ بــشأن تقريــر املــدير التنفيــذي لعــام ٢٠١٢/١٤اختــذ املقــرر   
  .٢٠١٣-٢٠٠٨تراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة تنفيذ اخلطة االس

  
  ٩البند 

  االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان
ــرر     ــدول       ٢٠١٢/١٥اختــذ املق ــن ال ــة م ــسامهات املقدم ــن امل ــدم ع ــر املق ــشأن التقري  ب

 ٢٠١٢األعـــضاء وغريهـــا إىل صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان وتوقعـــات اإليـــرادات لعـــام 
  .لسنوات املقبلةوا
  

  ١٠البند 
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

 املتعلق بطلب رواندا أن تعرض مشروع وثيقة برنـامج قطـري            ٢٠١٢/١٧اختذ املقرر     
 /صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان     /مشترك على اجملالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

ع ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنــامج األغذيــة  مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاري 
  العاملي؛

وافــــق علــــى التمديــــد ملــــدة ســــنتني لكــــل مــــن الربنــــامج القطــــري لكولومبيــــا            
)DP/FPA/2012/14 ( والربنامج القطري جلزر القمر)DP/FPA/2012/11(؛  

ة وافــق علــى التمديــد الثــاين ملــدة ســنة واحــدة للربنــاجمني القطــريني لتــونس واجلمهوريــ   
  ؛)DP/FPA/2012/12(العربية السورية 

  ؛)DP/FPA/2012/11(وافق على التمديد الثالث ملدة سنة واحدة للربنامج القطري لناميبيا   
ــان       ــة لكـــل مـــن بوتـ ــدة للـــربامج القطريـ ــنة واحـ ــدة سـ ــا بالتمديـــد األول ملـ   أحـــاط علمـ

)DP/FPA/2012/13 ( وتوغــو)DP/FPA/2012/11 (بيــساو  - وغينيــاDP/FPA/2012/11 (Add.1))( 
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) DP/FPA/2012/14(واملكـسيك   ) (DP/FPA/2012/11 (Add.1)ي  ـــومال) DP/FPA/2012/14(وكوبا  
، إضــافة إىل التمديــد ملــدة ســتة أشــهر للربنــامج القطــري لروانــدا        )DP/FPA/2012/11(ونيجرييــا 

)DP/FPA/2012/11(؛  
  :ت املبداة عليهاأحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية والتعليقا  

  
  أفريقيا

  )DP/FPA/DCP/GIN/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغينيا   
  )DP/FPA/DCP/LSO/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لليسوتو   
  )DP/FPA/DCP/SLE/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسرياليون   

  
  الدول العربية

  )DP/FPA/DCP/DJI/4(مشروع وثيقة الربنامج القطري جليبويت   
  )DP/FPA/DCP/JOR/8(مشروع وثيقة الربنامج القطري لألردن   

  
  آسيا واحمليط اهلادئ

  )DP/FPA/DCP/IND/8(مشروع وثيقة الربنامج القطري للهند   
  )DP/FPA/DCP/NPL/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيبال   
ــة يف احملـــ         ــاليم اجلزريـ ــدان واألقـ ــري للبلـ ــامج القطـ ــة الربنـ ــشروع وثيقـ ــادئ مـ يط اهلـ

)DP/FPA/DCP/PIC/5(  
  )DP/FPA/DCP/LKA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسري النكا   

  
  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

  )DP/FPA/DCP/MDA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية مولدوفا   
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  )DP/FPA/DCP/BOL/5( ) املتعددة القوميات-دولة (يفيا مشروع وثيقة الربنامج القطري لبول  
  )DP/FPA/DCP/CRI/4(مشروع وثيقة الربنامج القطري لكوستاريكا   

  



DP/2013/2
 

34 12-59281 
 

  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  ١١البند 

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  .تنفيذي بشأن التقرير السنوي للمدير ال٢٠١٢/١٦اختذ املقرر   

  
  اجلزء املشترك

  ١٢البند 
  املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية

 بشأن تقارير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم               ٢٠١٢/١٨اختذ املقرر     
ــة       ــشطة املراجعــة الداخلي املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن أن

  .٢٠١١ة يف عام للحسابات والرقابة الداخلي
  

  ١٣البند 
تقــارير مكاتــب األخالقيــات يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة   

  للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 بـشأن تقـارير مكاتـب األخالقيـات يف برنـامج األمـم املتحـدة                ٢٠١٢/١٩اختذ املقرر     

  . ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعاإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
  

  ١٤البند 
  مسائل أخرى

  :عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات التالية  
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
الـدروس املـستفادة مـن التقـارير الـسنوية ذات الـصلة             ) أ: (مشاورات غري رمسية بشأن     

، ٢٠١٧-٢٠١٤تحـدة اإلمنـائي، للفتـرة       بتصميم اخلطـة االسـتراتيجية املقبلـة لربنـامج األمـم امل           
إحاطـــة شـــفوية عـــن خريطـــة الطريـــق لتنفيـــذ مقـــرر اجمللـــس التنفيـــذي  ) ب(وإطـــار النتـــائج؛ 

  ؛٢٠١١/١٤
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  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
مشاورة غري رمسية بشأن استعراض منتصف املـدة للخطـة االسـتراتيجية ملكتـب األمـم                  

  ؛٢٠١٣-٢٠١٠رة املتحدة خلدمات املشاريع، للفت
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
مشاورات غري رمسية بشأن التقرير السنوي الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي               

  .عن التقييم والتقرير الذي يقّدمه صندوق األمم املتحدة للسكان كل سنتني عن التقييم
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩

    ٢٠١٢/٢١  
  ٢٠١١االستعراض السنوي للحالة املالية،     

  
  إن اجمللس التنفيذي  
  ؛DP/2012/17/Add.1، و DP/2012/17 (Corr.1 and Corr.2)بالوثائق  حييط علماً  - ١  
الزيادة الطفيفة يف املـوارد، الـيت تلـزم لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                   يالحظ  - ٢  

ب، ولتقــدمي الــدعم بــشكل فعــال للخطــط اإلمنائيــة للبلــدان   للوفــاء بواليتــه علــى النحــو املناســ 
  الشريكة، ولتوفري قاعدة متويل عادي متسم بالكفاية واملأمونية؛

ــوغ      حيــث  - ٣   ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف بل ــدول األعــضاء علــى دعــم برن ال
للموارد العاديـة   أهدافه املتعلقة باملوارد العادية، وعلى االلتزام، يف أبكر وقت ممكن، مبسامهات            

 فصاعداً، عن طريق إعالنات التربعات املتعددة الـسنوات مـىت          ٢٠١٢للربنامج اإلمنائي يف عام     
  أمكن ذلك؛

أمهيــة إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل وُحــسن توقيــت املــدفوعات حتاشــياً    إىل يــشري  - ٤  
  .لقيود السيولة على املوارد العادية

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠
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    ٢٠١٢/٢٢  
شروعا وثيقيت الربناجمني القطريني إلريتريـا اللـذين أعـدمها برنـامج األمـم املتحـدة                م    

  اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
  إن اجمللس التنفيذي  
   بشأن عملية املوافقة على الربجمة؛٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١مبقرريه  ريذكِّ  - ١  
ــ  - ٢   ــاًحي ــدم، اســتثنائياً، مبــ    يط علم ــا التق ــاجمني  بطلــب إريتري ــيقيت الربن شروعي وث

القطريني اللذين أعـدمها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان إىل                     
   للمجلس التنفيذي؛٢٠١٣الدورة العادية األوىل لعام 

ــرر  - ٣   ــاجمني      يق ــيقيت الربن ــشروعي وث ــصفة اســتثنائية، م ــستعرض ويعتمــد، ب أن ي
ــذين أعــدمه   ــا الل ــم املتحــدة     القطــريني إلريتري ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ا برن

  .٢٠١٣للسكان يف الدورة العادية األوىل للمجلس التنفيذي لعام 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠

    ٢٠١٢/٢٣  
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التقييم     

  إن اجمللس التنفيذي  
  التقرير السنوي عن التقييم واستجابة اإلدارة؛  )أ(  
ت تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتعزيـز الـنظم والعمليـا             )ب(  

  ؛االنتخابية واستجابة اإلدارة
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــع الــصناديق العامليــة   شــراكة تقيــيم   )ج(  

  .واملؤسسات اخلريية واستجابة اإلدارة
  

  إن اجمللس التنفيذي  
 التقييم، املضطلع هبا بالتعاون مـع املكاتـب         أنشطة مكتب  مع التقدير ظ  يالح  - ١  

األخرى داخل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، لبنـاء ثقافـة تقيـيم يف الربنـامج اإلمنـائي، ولتعزيـز                  
قدرة مكتب التقييم وكفاءته وفاعليته؛ ويشجع مكتب التقييم علـى االسـتناد إىل هـذا النجـاح                 

  مج يف الربنامج اإلمنائي؛ملواصلة تعزيز عملييت التعلم وحتسني الربا
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ــدير     - ٢   ــع التق ــداد اســتجابات     يالحــظ كــذلك م ــة إىل إع ــود اإلدارة الرامي جه
إداريـــة، ويطلـــب إىل اإلدارة أن تـــذكر، يف ردودهـــا املقبلـــة، اخلطـــط واإلجـــراءات امللموســـة  

  واملسار الزمين احملدد ملعاجلة املسائل املطروحة يف تقارير التقييم؛
ــالتقرير  ــالتقييم  فيمــا خيــتص ب ــق ب ــسنوي املتعل ــإن اجمللــس  ، )DP/2012/20( ال ــه، ف ورد اإلدارة علي

  :التنفيذي
  ؛يسر اإلدارة، ويرحب بشكل التقرير املبالتقرير ورّد حييط علماً  -  ٣  
 مكتــب التقيــيم أن يعتمــد، يف التقــارير املقبلــة، هنجــاً أكثــر اتــصافاً إىل يطلــب  - ٤  

يـل علـى مـدار الـسنوات، مبـا يف ذلـك التـدابري املتخـذة                 بالطابع التحليلي يعكس اجتاهات التحل    
  والتقدم احملرز لتعزيز ثقافة التقييم يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

ــها        إىليطلــب  - ٥   ــيت طرحت ــسائل ال ــاجل امل ــائي أن يع ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
الطـابع الربنـاجمي وتـأمني       ب التقييمات املستقلة، ال سيما فيما خيـتص بتـأمني تركيـز أشـد اتـساماً              

  اإلدارية؛الرناجمية واملزيد من االستدامة للنتائج اإلمنائية، وقطع خطوات لتحسني كفاءته 
 الـدروس  يكفـل مراعـاة  إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن        يطلب كذلك   - ٦  

قادمــة، لفتــرة املــستفادة والنتــائج الرئيــسية ألنــشطة التقيــيم أثنــاء إعــداد اخلطــة االســتراتيجية ال  
  ؛٢٠١٧ إىل ٢٠١٤السنوات 
 أثنـاء   خطـط هلـا   تـدين معـدل تقيـد الـربامج القطريـة بالتقييمـات امل             يالحظ بقلق   - ٧  

ا تــزال مــالفتــرة الربناجميــة، ويالحــظ كــذلك بقلــق أن جــودة العديــد مــن التقييمــات الالمركزيــة  
  منخفضة؛
ل التقيــد وجــودة اإلدارة أن تتخــذ إجــراءات فوريــة لتحــسني معــد  إىلطلــبي  - ٨  

عــن لة مـديري الــربامج علــى مجيـع املــستويات   ء نظامــاً ملــسائالتقييمـات الالمركزيــة، وأن تنـش  
  الوفاء باحتياجات التقييم كافة؛

ــضا   - ٩   ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يواصــل، بالتعــاون مــع    ً يطلــب أي إىل برن
لوطنيـة بطريقـة منهجيـة، بتقريـر        منظمات األمم املتحدة األخرى، دعمه لتنمية قدرات التقييم ا        

  أهداف قابلة للقياس وجماالت ذات أولوية وهنوج مناسبة حمققة لفاعلية التكلفة؛
إىل اإلدارة أن تكفــــل تقــــدمي رد إداري علــــى التقييمــــات  يطلــــب كــــذلك  - ١٠  

  الالمركزية يف مجيع املناطق اإلقليمية؛
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ح مـن مكتـب التقيـيم وعلـى          املقتر ٢٠١٢على برنامج العمل املنقح لـ       يوافق  - ١١  
  ؛٢٠١٣برنامج العمل املقترح لعام 

  
تص بــــالتقرير املتعلــــق بتقيــــيم إســــهام برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي فيمــــا خيــــو  

ــز يف ــة   تعزيــ ــات االنتخابيــ ــنظم والعمليــ ــه) DP/2012/21(الــ ، )DP/2012/22 (ورد اإلدارة عليــ
  :اجمللس التنفيذي فإن

  برّد اإلدارة؛بالتقرير و حييط علماً  -  ١٢  
عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لدعم االنتخابـات يف البلـدان الـيت              يالحظ  - ١٣  

ــر      ــائج التقريـ ــاجل نتـ ــاون؛ ويطلـــب إىل اإلدارة أن تعـ ــن التعـ ــذا النـــوع مـ ــا هـ طلبـــت حكوماهتـ
)DP/2012/21 (      ًــا ــايب، وفقـ ــدعم االنتخـ ــاج إىل الـ ــيت حتتـ ــدان الـ ــياته يف البلـ ــتنتاجاته وتوصـ واسـ

  :لويات الوطنية، ويقدم فيها هذا النوع من الدعم بالتعاون مع السلطات الوطنية، ال سيمالألو
ــساعدة         )أ(   ــدعم واملـ ــدمي الـ ــتص بتقـ ــا خيـ ــة فيمـ ــب القطريـ ــدة املكاتـ ــز حيـ لتعزيـ

   من التقرير؛١٧االنتخابيني، على النحو احملدد يف الفقرة 
 طريـق العمـل اإلمنـائي    ملواصلة دعم مـساعدات األمـم املتحـدة االنتخابيـة عـن             )ب(  

الذي يضطلع به برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وعن طريق التعاون مع منظمات األمـم املتحـدة                
األخرى املناسبة يف تطبيق إطار سياسات املساعدة االنتخابية املقدمة مـن األمـم املتحـدة، علـى                 

   من التقرير؛١٨النحو احملدد يف الفقرة 
ت املساعدة االنتخابية وأفـضل ممارسـاهتا يف املكاتـب          لترسيخ استعمال سياسا    )ج(  

   من التقرير؛١٩القطرية، على النحو احملدد يف الفقرة 
ــتعمال املنـــهجي، علـــى الـــصعيد القطـــري، ألفـــضل املمارســـات والـــسياسات   ل  )د(   السـ

  ت االنتخابية؛املؤسسية واألدوات التحليلية اليت ابتكرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال املساعدا
ــة يف إطــار حكــم       )هـ(   ــة بترســخ املــساعدات االنتخابي ــسبل الكفيل الستكــشاف ال

   من التقرير؛٤٣دميقراطي أعم، متشياً مع التوصية الواردة يف الفقرة 
  

وفيما خيتص بالتقرير املتعلق بتقييم شراكة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مـع الـصناديق      
ــة واملؤســسات اخلري  ــه ) DP/2012/23(يــة العاملي ، فــإن اجمللــس  )DP/2012/24(، ورد اإلدارة علي

  :التنفيذي
  بالتقرير ورّد اإلدارة عليه؛ حييط علماً  -  ١٤  
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يكفـل اتـساق ارتباطـه بالـشركاء               إىل يطلب  - ١٥  
خطــة برنــامج األمــم وآليــات التمويــل مــع أولوياتــه االســتراتيجية بالــصيغة املنــصوص عليهــا يف 

  املتحدة اإلمنائي االستراتيجية؛
  :وفيما خيتص بالتقارير الثالثة السالفة الذكر، فإن اجمللس التنفيذي

اإلدارة أن تداوم على إطـالع اجمللـس التنفيـذي علـى التقـدم احملـرز         إىل يطلب  - ١٦  
ن تقدم تقريراً عـن تنفيـذ       يف تنفيذ هذا املقرر واإلجراءات الرئيسية الواردة يف ردود اإلدارة، وأ          

  .٢٠١٣توصيات التقييم إىل الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي عام 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠

    ٢٠١٢/٢٤  
 استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية، - مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع     

٢٠١٣- ٢٠١٠  
  إن اجمللس التنفيذي  
ات املعتــربة الــيت قــدمها مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات باملــسامه حيــيط علمــاً  - ١  

املــشاريع مــن أجــل حتقيــق النتــائج التنفيذيــة لألمــم املتحــدة وشــركائها يف أثنــاء فتــرة الــسنتني     
  ، وبالنتائج اإلدارية احملققة يف أثناء الفترة نفسها؛٢٠١١-٢٠١٠

  ؛٢٠١٣-٢٠١٠بالتركيز املقترح لتنفيذ خطته االستراتيجية لـ  يرحب  - ٢  
بالنهج االستشاري الذي اتبعه مكتب األمم املتحدة خلـدمات           كذلك يرحب  - ٣  

  ؛٢٠١٣-٢٠١٠املشاريع يف إجراء استعراض منتصف املدة خلطته االستراتيجية، لـ 
مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع علـى إجـراء مـشاورات مـع                  يشجع  - ٤  

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤جلديدة، لـ املكتب التنفيذي حتضرياً خلطته االستراتيجية ا
، الـذي   ٢٠١٣-٢٠١٠استعراض منتصف املدة للخطـة االسـتراتيجية لــ           يقّر  - ٥  

يلقي الضوء على تعزيز تركيز مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، الـذي يـستهدف بلـوغ               
  احلد األقصى مليزته النسبية وتقليل التداخل واالزدواج مع واليات املنظمات الشريكة؛

زيادة التشديد علـى تنميـة القـدرات الوطنيـة والنـهوج املـستدامة إلدارة                قدري  - ٦  
  .املشاريع واملشتريات والبنية األساسية

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠
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    ٢٠١٢/٢٥  
 التقريـر اإلحـصائي الـسنوي املتعلـق بأنـشطة           - مكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع            

  ٢٠١١مشتريات منظومة األمم املتحدة، 
  اجمللس التنفيذيإن   
بـالتقرير اإلحــصائي الـسنوي املتعلــق بأنـشطة مــشتريات منظومــة    ً حيـيط علمــا   - ١  

  ؛)DP/OPS/2012/8 (٢٠١١األمم املتحدة، لسنة 
بعرض البيانات والتحليل الواردين يف ذلـك التقريـر، فـضالً عـن صـلة                يرحب  - ٢  

  امللحق املواضيعي باملوضوع؛
ــشجع  - ٣   ــم املتحــد   ي ــامج األم ــسكان    برن ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ة اإلمن

ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على تعزيز التعاون، بإشراك منظمات شـريكة أخـرى              
  كلما أمكن، عمالً على بلوغ اإلمكانية التامة ألنشطة املشتريات املشتركة؛

سكان برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـ                 إىل يطلب  - ٤  
القطري منـها، ودون    (ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع أن تتعاون على مجيع األصعدة           

، مع مراعاة امليزات النـسبية والواليـات الـيت ينفـرد هبـا كـل               )القطري، واإلقليمي، وصعيد املقر   
منهم، عمالً علـى حتقيـق قيمـة أفـضل لألمـوال بتحـسني الرقابـة علـى التكـاليف وزيـادة أوجـه                        

كفاءة التنفيذيـة ووفـورات احلجـم، وأن يقـدموا سـوياًً تقريـراًً إىل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه           ال
 بشأن التقـدم احملـرز بـشأن ذلـك، مبـا فيـه حتليـل لفـرص أنـشطة املـشتريات            ٢٠١٣العادية لعام   

  املشتركة وحتدياهتا؛
ــشجع  - ٥   ــسكان      ي ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  برن

ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على حتقيق املواءمـة بـني سياسـاهتا وإجراءاهتـا املتعلقـة                 
  .باملشتريات تعزيزاً للتعاون يف املشتريات لصاحل البلدان املستفيدة من الربامج
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠

    ٢٠١٢/٢٦  
  )صندوق األمم املتحدة للسكان(التقييم     

  وي عن التقييم؛سنالتقرير نصف ال  )أ(  
  . األمم املتحدة للسكاناستعراض لسياسة التقييم يف صندوق  )ب(  
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  إن اجمللس التنفيذي  
ــالتقييم    حيــيط علمــاً   - ١   ــق ب ــسنتني املتعل ــرة ال ــر فت ــرّد DP/FPA/2012/8)(بتقري  وب

  اإلدارة عليه؛
 بشفافية صندوق األمم املتحدة للسكان يف عرضه للتقدم احملرز فضالً يرحب  -  ٢  

  عن املسائل املؤثرة على مهمة التقييم الوظيفية يف الصندوق؛
 جلـــودة التقييمـــات الالمركزيـــة للـــربامج ٢٠١٢بنتـــائج تقـــدير  يط علمـــاًحيـــ  - ٣  

القطرية؛ ويالحظ كذلك أن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان قـد بـذل جهـوداً لزيـادة جـودة                      
  نظام تقدير جودة التقييمات؛التقييمات؛ ويشدد على احلاجة إىل ضمان منهجية مستقرة ل

اخلطـوات الـيت خطاهـا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان لتحـسني تغطيـة                   يقّر  - ٤  
تقييمات الربامج القطرية الالمركزيـة وجودهتـا، واسـتعمال األدلـة التقييميـة، واجلهـود املبذولـة                 

  لضمان استخدام مثل هذه التقييمات يف إثراء دورة الربامج القطرية املقبلة؛
ــرف  - ٥   ــل اإلدارة،       يعت ــن قب ــة م ــة منهجي ــدم احملــرز حنــو إجيــاد ردود ومتابع بالتق

ويطلــب إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أن يكفــل التنفيــذ املنــهجي لــردود اإلدارة علــى   
  التقييمات؛

 تعــاجل تقــارير فتــرات الــسنتني املقبلــة املتعلقــة بــالتقييم واملرفوعــة إىل  أنيرجــو  - ٦  
  ؛٢٠٠٩/١٨ نتائج التقييمات واستنتاجاهتا، على النحو املطلوب يف املقرر اجمللس التنفيذي

  ؛٢٠١٣- ٢٠١٢خبطة التقييم لفترة السنتني  حييط علماً  -  ٧  
باســتعراض مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات الرقابــة الداخليــة        حيــيط علمــاً   - ٨  

  رة عليه؛لسياسة التقييم اليت يتبعها صندوق األمم املتحدة للسكان، وبرّد اإلدا
، الـذي اعتمـد سياسـة التقيـيم الـيت          ٢٠٠٩/١٨مبقرر اجمللـس التنفيـذي       ريذكِّ  - ٩  

يتبعها صندوق األمم املتحدة للسكان وقدم إىل الـصندوق طلبـات إضـافية معينـة بـصدد مهمـة               
  التقييم الوظيفية؛

كان بالتقدم احملرز حىت اآلن لتعزيز التقييم يف صندوق األمم املتحـدة للـس             يقّر  - ١٠  
ويقدر الطريقة الشفافة اليت اتبعها الصندوق إلجراء املشاورات مع اجمللس التنفيذي بشأن هـذا              
األمر، ويرحـب بـالتزام وقيـادة املـدير التنفيـذي للـصندوق عنـد معاجلـة التحـديات والفجـوات                     

  احملددة يف مهمة التقييم الوظيفية، ويف مناصرة الدعوة خللق ثقافة تقييم داخل الصندوق؛
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ــة     يقــّر  - ١١   بــاخلطوات الــيت قطعهــا صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لتعزيــز قابلي
 بتحـسني نظـم الربجمـة والرصـد القائمـة علـى النتـائج، ويـشدد علـى احلاجـة إىل             مالربامج للتقيـي  

مواالة اجلهود، ويرحب، يف هذا الـصدد، بـالتزام الـصندوق بابتكـار مبـادئ توجيهيـة وأدوات                  
   رصد النتائج رصداً متسقاً؛شاملة للمنظمة تستهدف

بالتزام صندوق األمم املتحـدة للـسكان بـضمان اتـساق مهمـة التقيـيم                يرحب  - ١٢  
 وأفــضل املمارســات مالوظيفيــة مــع القواعــد واملعــايري القائمــة لــدى فريــق األمــم املتحــدة للتقيــي
  الدولية، مبا فيها ممارسات الصناديق والربامج األخرى يف األمم املتحدة؛

 االســتراتيجية العامليــة واملواضــيعية وغريهــا مــن  تعلــى أمهيــة التقييمــا  يــشدد  - ١٣  
  التقييمات االستراتيجية باعتبارها أساساً للمناقشات لالستراتيجية يف اجمللس التنفيذي؛

صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أن يــنقح سياســته التقومييــة وأن     إىليطلــب  - ١٤  
 لكـي يعـزز بـصورة مؤسـسية مهمـة التقيـيم الوظيفيـة، وأن                ينظر يف خمتلف اخليارات والنماذج    

  :يقوم أثناء ذلك مبا يلي
زيادة إيـضاح القـصد مـن التقييمـات املـستقلة والتقييمـات املنبثـة يف التقـارير،                    )أ(  

  على التوايل؛
ضــمان إدارة هيئــة تقيــيم مــستقلة مركزيــة مهــام التقيــيم بــصورهتا احملــددة يف      )ب(  

ار واإلدارة املؤسسني ملهمـة التقيـيم الوظيفيـة الـيت يـضطلع هبـا فريـق األمـم           الفصل املتعلق باإلط  
  ؛“معايري للتقييم يف منظومة األمم املتحدة”املتحدة املعين بالتقييم، وهو الفصل املعنون 

ضــمان اســتقالل هيئــة التقيــيم املركزيــة، فيمــا خيــتص جبملــة أمــور تــشمل            )ج(  
ــاة غـــرض التقيـــيم   املـــساءلة، والتسلـــسل اإلداري، واالعت مـــاد امليزانـــوي املنفـــصل، مـــع مراعـ

  ومنهجيته املعينني؛
ضمان اتساق ختطيط التقييم وأنشطته مع اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم   )د(  

  املتحدة للسكان؛
تعزيز التخطيط االستراتيجي للتقييم، وإجراء مشاورات يف التوقيت املناسب   )هـ(  

  يات التقييم؛مع اجمللس التنفيذي بشأن أولو
تقدمي صندوق األمم املتحدة للسكان عرضاً لـسياسة تقيـيم منقحـة         إىل   يتطلع  - ١٥  

ـــ   ، ويرحــب بــاعتزام الــصندوق تقــدمي خارطــة  ٢٠١٣يف موعــد ال يتجــاوز الــدورة الــسنوية ل
طريــق هلــذا الغــرض، تــشمل معلومــات بــشأن املــسار الــزمين واملــشاورات املزمــع إجراؤهــا مــع  

  ؛اجمللس التنفيذي
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ضــرورة ختــصيص مــوارد بــشرية وماليــة كافيــة لكــل مــن التقييمــات    يالحــظ  - ١٦  
  .املستقلة والتقييمات املنبثة يف التقارير عند إعداد مشروع امليزانية املتكاملة املقبل

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠
    ٢٠١٢/٢٧  
  ٢٠١٤بتداًء من اخارطة طريق للوصول إىل ميزانية متكاملة،     

األمـم  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق           ملشترك بني   االستعراض ا   )أ(  
منظمة األمم املتحدة للطفولة، الذي يتناول أثر تعاريف لسكان و املتحدة ل 

  نسقة؛املالتكلفة وتصنيف األنشطة على معدالت استرداد التكاليف 
سكان مـم املتحـدة للـ     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املـشترك وصـندوق األ          )ب(  

يزانيـــة اهلادفـــة إىل املاخلطـــوات ظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة بـــشأن منو
   املتكاملةمليزانيةاتكاملة ومنوذج امل

  إن اجمللس التنفيذي  
باسترداد التكلفة الكاملة علـى النحـو املنـصوص عليـه يف قـرار اجلمعيـة                 ريذكِّ  - ١  

غطيـة التكـاليف املتـصلة     ، فضالً عن مبدأ حتاشي استخدام املـوارد األساسـية لت          ٦٢/٢٠٨العامة  
بإدارة الصناديق غري األساسية وأنشطتها الربناجمية، على النحو املنصوص عليه يف قـرار اجلمعيـة     

   بشأن االتساق على صعيد املنظومة؛٦٤/٢٨٩العامة 
أن لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                الحظي  - ٢  

ــم املتحــدة للطفو   ــة األم ــين ضــمناً       ومنظم ــذا يع ــة، وأن ه ــات خمتلف ــامالت ووالي ــاذج مع ــة من ل
  اختالف هياكلها التمويلية؛

باإلطــار املفــاهيمي املنــسق املقتــرح الســترداد التكــاليف، ويقــدر   يط علمــاًحيــ  - ٣  
اجلهود الرامية إىل إعداد منهجية حساب بسيطة شفافة منـسقة فيمـا خيـتص مبعـدالت اسـترداد                  

  التكاليف؛
 أنــه ينبغــي، يف اإلطــار املفــاهيمي املنــسق، تعريــف التكــاليف  لكالحــظ كــذي  - ٤  

ومتويلها متشياً مع فئات التكاليف املعتمدة من كل جملـس تنفيـذي علـى حـدة، ويالحـظ أيـضاً          
  أنه ليس مثة متييز بني التكاليف غري املباشرة الثابتة والتكاليف غري املباشرة املتغرية؛

دة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان أن        برنامج األمم املتح    إىل يطلب  - ٥  
يواليا، بالتشاور مع منظمة األمم املتحدة للطفولة وكيان األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني               
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ومتكني املرأة، إعداد اإلطار املفـاهيمي املنـسق ومنهجيـة احلـساب ملعـدالت اسـترداد التكـاليف                 
ــه الع   ــة األوىل لعــام  ألجــل متكــني اجمللــس التنفيــذي يف دورت ــشأن   ٢٠١٣ادي ــرار ب  مــن اختــاذ ق

  معدالت استرداد التكاليف؛
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                  إىل يطلب  - ٦  

، متكيناً لـه مـن اختـاذ مقـرر     ٢٠١٢تزويد اجمللس التنفيذي أثناء الشهور الثالثة األخرية من عام  
، مبعلومــات إضــافية ٢٠١٣يف دورتــه العاديــة األوىل لعــام بــشأن معــدالت اســترداد التكــاليف 

  :تشمل معلومات عن كل منظمة على حدة، فيما خيتص مبا يلي
املهــام الوظيفيــة الــشاملة احلرجــة، ومتويلــها، واآلثــار املترتبــة بالنــسبة ملعــدالت   )أ(  

  استرداد التكاليف؛
ــوي      )ب(   ــة مت ــة اإلمنائي ــضلها ســتمول الفاعلي ــيت بف ــة ال ــوارد   الطريق الً مباشــراً مــن امل

  األساسية وغري األساسية والنتائج بالنسبة ملعدالت استرداد التكاليف؛
ــة،     )ج(   ــة املخصـــصة الغـــرض والتكـــاليف املرتبطـ ــة وغـــري املقارنـ األنـــشطة املقارنـ

  ومتويلها، والنتائج بالنسبة ملعدالت استرداد التكاليف؛
م املتحـدة التنـسيقية اإلمنائيـة يف        ميزات وعيوب إدراج أو استبعاد أنشطة األمـ         )د(  

  منهجية حساب استرداد التكاليف والنتائج بالنسبة ملعدالت استرداد التكاليف؛
  الترتيبات االنتقالية بعد اعتماد املعدالت اجلديدة السترداد التكاليف؛  )هـ(  
الطريقــة الــيت بفــضلها ستــساعد الــسياسة اجلديــدة الســترداد التكــاليف علــى      )و(  
  سُّن يف كفاءة التكاليف؛حتقيق حت
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                  إىل يطلب  - ٧  

  :تزويد اجمللس التنفيذي بتحليل لكل منظمة على حدة فيما خيتص مبا يلي
ــدالت      )أ(   ــسقة ومعـ ــاليف املنـ ــترداد التكـ ــدالت اسـ ــة ملعـ ــسيناريوهات املختلفـ الـ

  ة على حدة، ونتائجها وخماطرها املمكن ظهورها؛استرداد التكاليف لكل منظم
 أي اليت تراعـي خمتلـف أحجـام الـصناديق وخمتلـف             -آثار املعدالت التفضيلية      )ب(  

طبــائع الــصناديق، ومنــها، يف مجلــة أمــور، احلــاالت اإلمنائيــة املعقــدة املقترنــة مبخــاطر متزايــدة،   
ئة املسامهات األساسـية فـضالً عـن         على تعب  -واملسامهات للربامج القطرية، ودرجة التخصيص      

  املسامهات غري األساسية وأنواع املسامهات غري األساسية؛
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املبادئ التوجيهية للميزانية املتكاملة الواردة يف املذكرة املـشتركة بـني            يالحظ  - ٨  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة              

  ن اخلطوات اهلادفة إىل بلوغ امليزانية املتكاملة ومنوذج امليزانية املتكاملة؛بشأ
علـــى مـــواالة مواءمـــة امليزانيـــة املتكاملـــة لكـــل منظمـــة مـــع خطتـــها  يـــشجع  - ٩  

  االستراتيجية، مبا يف ذلك خطة املوارد وأطر النتائج وربط املوارد بالنتائج؛
تكاملـة، يف الـدورة العاديـة األوىل لعـام          إىل تلقي منوذج خطة املوارد امل      يتطلع  - ١٠  
  ، مشفوعة بعرض منسق ملقدار استرداد التكاليف ومعلومات عن استخدامه؛٢٠١٣

أن يشمل إسقاط املوارد وامليزانية املتكاملة لكافـة فئـات التكـاليف فتـرة               يقرر  - ١١  
ــستعرض ا       ــة، وأن ُت ــدة اخلطــة االســتراتيجية لكــل منظم ــع م ــع ســنوات، تتطــابق م ــة أرب مليزاني

  .املتكاملة باالقتران باستعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية لكل منظمة
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠

    ٢٠١٢/٢٨  
  ٢٠١٧- ٢٠١٤ترتيبات الربجمة،     

  إن اجمللس التنفيذي  
ــ  - ١   ــ رذكِّي ــات الربجمــة   ٢٠١٢/١القرار ب ــشأن اســتعراض ترتيب ــم  ل ب ــامج األم ربن

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي، 
  ؛)DP/2012/25/Corr.1( ها وتصويبDP/2012/25 بالوثيقة ًعلما حييط  - ٢  
االسـتعراض اجلـاري لترتيبـات      باالفتراض الشامل القائـل بـأن         مع التقدير  ّيقر  - ٣  

 والبلــدان ، أي أقـل البلــدان منـواً  املــستهدفنياملـستفيدين  أكـرب   علــى ؤثر سـلباً يــالربجمـة جيـب أال   
القـضاء علـى   مـا زال  الفقـر، و مـن  الغالبية العظمى من سكاهنا عاين إذ ت ذات الدخل املنخفض،    

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤للسنوات لربنامج اإلمنائي أنشطة الربجمة يف التركيز هادياً الفقر 
ــّر  - ٤   ــائي      يق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــن برن ــدم م ــاهيمي املق ــراح املف ــشأن  االقت ب

بــشأن زيــادة تفــصيل املتحــدة اإلمنــائي برنــامج األمــم طلبــات وجــود االســتراتيجي العــاملي، وال
اخليارات السياسية املمكنة للوجود االستراتيجي العاملي، مبا يف ذلك الوجود املادي يف البلـدان               

ــوب يف امل     ــى النحــو املطل ــربامج عل ــن ال ــستفيدة م ــرر امل ــاًء٢٠١٢/١ق ــيت   ، بن ــى العناصــر ال  عل
  ؛DP/2012/25  الوثيقة من١٤-١١نوقشت يف الفقرات 
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ــ  - ٥   ــل ب ًيط علمـــاحيـ ــار تحليـ ــن    ’إطـ ــوارد مـ ــصيص املـ ــدف ختـ االعتمـــادات هـ
  ؛DP/2012/25  الوثيقةالوارد يف) هـ (يف الفصل، الذي نوقش ‘ البند األول- األساسية
خيار االستحقاق القائم على الـدخل القـومي اإلمجـايل بـاالقتران             اعتماد   رريق  - ٦  

ــوذج  ــي    ”بنمـ ــادات األساسـ ــن االعتمـ ــوارد مـ ــصيص املـ ــدف ختـ ــد األول(ة هـ ــّسط “ )البنـ املبـ
للـسنوات  “ )البنـد األول  (هدف ختصيص املوارد من االعتمـادات األساسـية         ”إلطار   املوضوع
  ، رهناً بأحكام هذا املقرر؛٢٠١٧-٢٠١٤

متوســط نــصيب الفــرد مــن ربــاعي الــسنوات حلــساب  اســتحداث هنــج ؤيــدي  - ٧  
  :راطات التاليةاالشتبلتحديثات كل سنتني، لالدخل القومي اإلمجايل ونظام 

تطبيق هنج رباعي السنوات قائم علـى تطبيـق حـساب متوسـط نـصيب الفـرد                   )أ(  
من الدخل القومي اإلمجايل، حبيث يطبـق متوسـط نـصيب الفـرد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل                     

ــدة مــن   ــسنوات املمت ــات الربجمــة     ٢٠١١ إىل ٢٠٠٨لل ــرة ترتيب ــيني مــن فت ــسنتني األول ــى ال  عل
، وتطبيــق متوســط نــصيب الفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل   ٢٠١٥-٢٠١٤اجلديــدة، أي 

ــدة،    ٢٠١٣-٢٠١٠للـــسنوات  ــة اجلديـ ــرة ترتيبـــات الربجمـ  علـــى الـــسنتني األخريتـــني مـــن فتـ
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦ أي

تطبيــق حتــديثات الــسنتني يف نقطــة منتــصف فتــرة الــسنوات األربــع لترتيبــات     )ب(  
، علـى النحـو     ‘٢’والفئـة   ‘ ١’ان، مهـا الفئـة      الربجمة، وتتـأثر بـذلك فئتـان اثنتـان فقـط مـن البلـد              

  :التايل
، عتبـة   ٢٠١٥-٢٠١٤البلدان املتوسطة الدخل، اليت تعرب، أثناء فترة الـسنتني            ‘١’  

البلدان املسامهة الصافية عند التحديث الذي جيري كـل سـنتني سـتعترب بلـداناً               
ــسنتني       ــرة ال ــاء فت ــاً أثن ــسامهة صــافية انتقالي ــدف  ٢٠١٧-٢٠١٦م  ولكــن ه

ــد األول لــن جيــري     ختــ صيص املــوارد هلــا مــن االعتمــادات األساســية مــن البن
ــة البلــدان املــسامهة الــصافية يف     ــه؛ وإذا بقيــت فــوق عتب  ســتعترب ٢٠١٨تعديل

عتمـادات  بلداناً مسامهة صـافية وغـري مـستحقة للحـصول علـى مـوارد مـن اال                
   فصاعداً؛٢٠١٨من ) البند األول(األساسية 

 ستـصبح   ٢٠١٥-٢٠١٤الصافية انتقاليـاً أثنـاء فتـرة الـسنتني          البلدان املسامهة     ‘٢’  
 إذا ظلـت    ٢٠١٧-٢٠١٦بلداناً مسامهة صـافية بالكامـل أثنـاء فتـرة الـسنتني             

فوق عتبة البلدان املـسامهة الـصافية عنـد التحـديث الـذي جيـري كـل سـنتني؛                   
وهكذا فإهنا لـن تتلقـى بعـد ذلـك مـوارد خمصـصة مـن االعتمـادات األساسـية              

  ؛٢٠١٧-٢٠١٦أثناء فترة السنتني ) األولالبند (
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وبالنسبة للبلـدان املندرجـة يف سـائر الفئـات، سـيظل االسـتحقاق للتخـصيص                  ‘٣’  
ــية    ــادات األساسـ ــة مـــن االعتمـ ــوارد اآلتيـ ومـــستويات ) البنـــد األول(مـــن املـ

علــى ) البنــد األول(التخــصيص مــن املــوارد اآلتيــة مــن االعتمــادات األساســية 
 ٢٠١٤اء فترة ترتيبات الربجمة املمتدة ألربع سـنوات، مـن           حاله دون تغيري أثن   

  ؛٢٠١٧إىل 
بارامترات القدرة على التنبؤ وهنج متـدرج للتخـصيص مـن املـوارد اآلتيـة                قري  - ٨  

للبلدان، سـيطبق، علـى أسـاس قاعـدة برجمـة ممولـة مـن               ) البند األول (من االعتمادات األساسية    
  :يون دوالر، على النحو التايل مل٧٠٠املوارد العادية السنوية حجمها 

 يف املائـة    ٨٠ و   ٧٠ألقل البلدان منواً، سُيضمن حـد أدىن لنطـاق يتـراوح بـني                )أ(  
حبـد  ) البنـد األول (من الفترة السابقة للتخصيص مـن املـوارد اآلتيـة مـن االعتمـادات األساسـية                

مـــم املتحـــدة  دوالر يف البلـــدان الـــيت هبـــا مكاتـــب قطريـــة لربنـــامج األ ٤٥٠ ٠٠٠أدىن قـــدره 
 دوالر يف البلــدان الــيت لــيس للربنــامج اإلمنــائي مكاتــب   ٥٠ ٠٠٠اإلمنــائي، وحــد أدىن قــدره  

  قطرية فيها؛
لنطاق يتـراوح بـني     حد أدىن   سُيضمن  بالنسبة للبلدان ذات الدخل املنخفض،        )ب(  

اسـية   للتخصيص من املوارد اآلتيـة مـن االعتمـادات األس           يف املائة من الفترة السابقة     ٦٥ و   ٥٥
الــيت هبــا مكاتــب قطريــة للربنــامج  يف البلــدان  دوالر٤٥٠ ٠٠٠قــدره د أدىن حبــ) البنــد األول(

البلــدان الــيت لــيس للربنــامج اإلمنــائي مكاتــب   دوالر يف  ٥٠ ٠٠٠قــدره وحــد أدىن اإلمنــائي، 
  ؛قطرية فيها
االنتقــال إىل وضــع بلــد مبرحلــة بالنــسبة للبلــدان ذات الــدخل املــنخفض الــيت    )ج(  

ــدخل يف ســـط متو ــ٢٠١٧-٢٠١٤الـ ــد أدىن ضمن ، سُيـ ــراوح بـــني  حـ ــاق يتـ  ٦٥ و ٥٥لنطـ
البنــد (للتخــصيص مــن املــوارد اآلتيــة مــن االعتمــادات األساســية   املائــة مــن الفتــرة الــسابقة   يف

ربنـامج اإلمنـائي    قطريـة لل  تـب   امكهبـا    يف البلدان اليت      دوالر ٤٥٠ ٠٠٠قدره  د أدىن   حب) األول
  ؛اليت ليس للربنامج اإلمنائي مكاتب قطرية فيهار يف البلدان وال د٥٠ ٠٠٠قدره وحد أدىن 

بالنــسبة للبلــدان املتوســطة الــدخل الــيت يقــل فيهــا نــصيب الفــرد مــن الــدخل      )د(  
 يف املائـة  ٤٥ و ٣٥ دوالراً، سُيضمن نطـاق يتـراوح بـني     ٦ ٦٦٠القومي اإلمجايل عن عتبة الـ      

ختــصيص املــوارد مــن األمــوال األساســية مببلــغ  كحــد أدىن يف الفتــرة املــسبقة للفئــة األوىل مــن  
 دوالر كحد أدىن يف البلدان اليت توجد هبا مكاتب قطريـة لربنـامج األمـم املتحـدة                  ٣٥٠ ٠٠٠

 دوالر يف البلـــدان الـــيت ال توجـــد هبـــا مكاتـــب قطريـــة ٥٠ ٠٠٠اإلمنـــائي، وحـــد أدىن قـــدره 
  للربنامج اإلمنائي؛
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لـيت يتجـاوز فيهـا نـصيب الفـرد مـن الـدخل              بالنسبة للبلـدان املتوسـطة الـدخل ا         )هـ(  
البنــد  دوالر مــن ١٥٠ ٠٠٠ دوالر، ســيطبق خمــصص قــدره ٦ ٦٦٠  الـــالقــومي اإلمجــايل عتبــة

 األساسية على البلدان الـيت توجـد هبـا مكاتـب قطريـة              االعتماداتمن ختصيص املوارد من     األول  
اآلتيـة مـن   ر مـن املـوارد    دوال٥٠ ٠٠٠بربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وسـيطبق خمـصص قـدره         

  هبا مكاتب قطرية للربنامج اإلمنائي؛ليست على البلدان اليت ) البند األول(االعتمادات األساسية 
الربنامج اإلمنـائي أن جيـري مـشاورات مـع الـدول األعـضاء بـشأن                 إىل   يطلب  - ٩  

ــة آليــات ختــصيص املــوارد مــن االعتمــا          دات العناصــر املــستحقة لتخــصيص املــوارد بــني كاف
ــة، ألجــل تقــدمي       ــة الثابت ــود امليزاني ــة، وغــري ذلــك مــن بن ــة والعاملي ــربامج اإلقليمي األساســية، وال

 املـستهدفني، علـى    نمشروع اقتراح بشأن هذه العناصر، مع مراعاة احتياجات أكـرب املـستفيدي           
ه  أعـاله، ألجـل النظـر واالعتمـاد مـن قبـل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـ                   ٣النحو اجململ يف الفقرة     

، مــن أجــل إثــراء عمليــة إعــداد مــشروع امليزانيــة املتكاملــة وإعــداد  ٢٠١٣العاديــة األوىل لعــام 
  .اخلطة االستراتيجية املقبلة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠
    ٢٠١٢/٢٩  
  ٢٠١٢ام نظرة عامة على املقررات اليت أختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لع    

  إن اجمللس التنفيذي  
  : قد قام مبا يلي٢٠١٢بأنه أثناء دورته العادية الثانية لعام  يذكِّر  

  
  ١البند 

  املسائل التنظيمية
  ؛)DP/2012/L.3( ٢٠١٢اعتمد جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام   
  ؛)DP/2012/15( ٢٠١٢ ـاعتمد تقرير الدورة السنوية ل  
  :٢٠١٣ على اجلدول الزمين التايل لدورات اجمللس التنفيذي يف اتفق  

  
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٧    :٢٠١٣انتخاب مكتب 

 ٢٠١٣فرباير / شباط١يناير إىل / كانون الثاين٢٨    :٢٠١٣الدورة العادية األوىل لـ 
االجتمــاع املــشترك للمجــالس التنفيذيــة

صـندوق/لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي    
  ٢٠١٣فرباير / شباط٤  
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ــسكان ا ــم املتحــدة لل ــم/ألم مكتــب األم
ــة ــشاريع، ومنظمـ ــدمات املـ ــدة خلـ املتحـ
ــم املتحــدة للطفولــة، وهيئــة األمــم األم
ــة ــامج األغذيــ ــرأة، وبرنــ ــدة للمــ املتحــ

  :العاملي
  )نيويورك (٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ إىل ٣    :٢٠١٣الدورة السنوية لـ 

َسـتَؤكّد التـواريخ (٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٦ إىل   ٣    :٢٠١٣الدورة العادية الثانية لـ 
    )فيما بعد

 واسـتعرض مـشروع خطـة       ٢٠١٣اعتمد خطة العمل املؤقتة للدورة العاديـة األوىل لــ             
  .)DP/2012/CRP.2 (٢٠١٣العمل السنوية لـ 

  
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ٢البند 
  واإلدارةاملسائل املالية ومسائل امليزانية 

  .٢٠١١ بشأن االستعراض السنوي للحالة املالية لسنة ٢٠١٢/٢١اعتمد املقرر   
  

  ٣البند 
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

 بشأن مشروعي وثيقيت الربنـاجمني القطـريني إلريتريـا اللـذين            ٢٠١٢/٢٢اعتمد املقرر     
  حدة للسكان؛أعدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املت

وافــق علــى وثــائق الــربامج القطريــة النهائيــة التاليــة علــى أســاس عــدم االعتــراض، دون   
  :٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١عرض أو نقاش، وفقاً للمقررين 

  موريشيوسوليسوتو، وغينيا، سرياليون، و: أفريقيا  
   وجيبويت، األردن:الدول العربية  
  اهلند وسري النكا، وماليزيا،: آسيا واحمليط اهلادئ  
  مجهورية مولدوفا: أوروبا ورابطة الدول املستقلة  
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ــارييب      ــة البحــر الك ــة ومنطق ــا الالتيني ــز، :أمريك ــا و بلي ــة (بوليفي ــات  -دول ــددة القومي  ،)متع
  وكوستاريكا

) ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  -ينـاير   /كانون الثاين (وافق على متديد إضايف ملدة ستة أشهر          
  للربنامج القطري ملصر؛

 متديـد الربنــامج القطـري للجمهوريــة العربيـة الــسورية، بـصيغته الــواردة يف     وافـق علــى   
  ؛DP/2012/28الوثيقة 

ــة         ــة ومرفــق بأمســاء منظمــات معين ــة التالي ــائق الــربامج القطري أحــاط علمــاً مبــشاريع وث
  :ملشروع وثيقة برنامج قطري مشترك لباكستان، والتعليقات املقدمة بشأنه

  
  أفريقيا

  )DP/DCP/CMR/2(نامج القطري للكامريون مشروع وثيقة الرب
  )DP/DCP/COD/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية الكونغو الدميقراطية 

  )DP/DCP/GNQ/2(ربنامج القطري لغينيا االستوائية المشروع وثيقة 
  )DP/DCP/LBR/2(ليربيا لمشروع وثيقة الربنامج القطري 

  )DP/DCP/ZAF/2(فريقيا مشروع وثيقة الربنامج القطري جلنوب أ
  

  الدول العربية
  )DP/DCP/LBY/2/Rev. 1(ليبيا لمشروع وثيقة الربنامج القطري 

  )DP/DCP/SDN/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للسودان 
  )DP/DCP/ARE/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لإلمارات العربية املتحدة 

  
  آسيا واحمليط اهلادئ

  )DP/DCP/MMR/1(لقطري مليامنار مشروع وثيقة الربنامج ا
  )DP/DCP/NPL/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيبال 
  )DP/DSP/PIC/1 ( اجلزريةاحمليط اهلادئوأقاليم مشروع وثيقة الربنامج القطري لبلدان 

  )DP/DCCP/PAK/1( الربنامج القطري املشترك لباكستان ةوثيقمشروع 
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  رييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكا
  )DP/DCP/HTI/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري هلاييت 

  ).DP/DCP/NIC/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيكاراغوا 
  

  ٤البند 
  تقييمال

  ).برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(تقييم ال بشأن ٢٠١٢/٢٣اعتمد املقرر   
  

  ١١البند 
  ترتيبات الربجمة

  .٢٠١٧-٢٠١٤الربجمة،  بشأن ترتيبات ٢٠١٢/٢٨اعتمد املقرر   
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  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان
  ٥البند 

  واملسائل املتصلة هباالربامج القطرية 
 مـشروع وثـيقيت الربنـاجمني القطـريني إلريتريـا اللـذين              بـشأن  ٢٠١٢/٢٢اعتمد املقرر     
  للسكان؛برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة أعدمها 

ــاير إىل /كــانون الثــاين (إضــافية ســتة أشــهر لفتــرة  علــى متديــدوافــق   ــرانين ــ/حزي  هيوني
  ؛)DP/FPA/2012/15(لربنامج القطري ملصر ل) ٢٠١٣

 علــى أســاس عــدم االعتــراض، دون  وثــائق الــربامج القطريــة النهائيــة التاليــة علــىوافــق  
  :٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ مقررين، وفقا للنقاشعرض أو 
   وليسوتو،غينيا وسرياليون،: أفريقيا  
   وجيبويت، األردن:الدول العربية  
، وسـري النكـا   اجلزريـة،    احملـيط اهلـادئ       وأقـاليم   بلـدان  :احملـيط اهلـادئ   منطقـة   آسيا و   

  ونيبال، واهلند
  مجهورية مولدوفا: أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى  
   وكوستاريكا،)ياتمتعددة القوم -دولة (بوليفيا : أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
شروع مبنظمــات معينــة ملــومرفــق التاليــة  مبــشاريع وثــائق الــربامج القطريــة أحــاط علمــاً  

  :بشأهناوثيقة الربنامج القطري املشترك لباكستان، وتعليقات 
  
  فريقياأ

  )DP/FPA/DCP/CMR/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري للكامريون 
  )DP/FPA/DCP/COD/4(كونغو الدميقراطية مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية ال

  )DP/FPA/DCP/GNQ/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغينيا االستوائية 
  )DP/FPA/DCP/LBR/4(ليربيا لمشروع وثيقة الربنامج القطري 

  )DP/FPA/DCP/ZAF/4(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلنوب أفريقيا 
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  الدول العربية
  )DP/FPA/DCP/SDN/6(لقطري للسودان مشروع وثيقة الربنامج ا

  
  احمليط اهلادئمنطقة آسيا و

  )DP/FPA/DCCP/PAK/1(ثيقة الربنامج القطري املشترك لباكستان ومشروع 
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  )DP/FPA/DCP/HTI/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري هلاييت 

  ).DP/FPA/DCP/NIC/8(ا مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيكاراغو
  

  ٦البند 
  تقييمال

  ).صندوق األمم املتحدة للسكان(تقييم ال بشأن ٢٠١٢/٢٦اعتمد املقرر   
  

  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  ٧البند 

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
راتيجية،  بـــشأن اســـتعراض منتـــصف املـــدة للخطـــة االســـت٢٠١٢/٢٤اعتمـــد املقـــرر   
  ؛٢٠١٣-٢٠١٠

 مـشتريات أنـشطة   ب املتعلـق  بشأن التقرير اإلحصائي السنوي      ٢٠١٢/٢٥اعتمد املقرر     
  .٢٠١١منظومة األمم املتحدة، 

  
  اجلزء املشترك

  ٨البند 
برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة         متابعة اجتماع جملس تنـسيق   

  البشرية واإليدز
 وتوصــيات جملــس تنــسيق برنــامج األمــم  مقــرراتتنفيــذ ب املتعلــقتقرير  بــالأحــاط علمــاً  

  ).DP/2012/26-DP/FPA/2012/18(اإليدز  واملتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
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  ٩البند 
  ية واإلدارةنامليزااملسائل املالية ومسائل 

 ًءادتـ بازانيـة متكاملـة،    مي للوصـول إىل  ارطة الطريق   خب املتعلق ٢٠١٢/٢٧اعتمد املقرر     
  .٢٠١٤من 

  
  ١٠البند 

  الزيارات امليدانية
ــاً    ــويت    أحــاط علم ــشتركة إىل جيب ــة امل ــارة امليداني ــر الزي  /DP-FPA-OPS/2012( بتقري

CRP.1-E/ICEF/2012/CRP.17(ة إىل إثيوبيــا ـــة املــشتركـــــارة امليدانيـــــ عــن تقريــر الزيالًــ، فــض
)DP -FPA-OPS/2012/CRP.2-E/ICEF/2012/CRP.19.(  

  : واملشاورات التاليةات غري الرمسيةاإلحاط عقد  
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
السـتعراض التراكمـي خلطـة      اتـصميم   اخلطـوط العريـضة ل    مشاورات غـري رمسيـة بـشأن          

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨،  االستراتيجية اجلاريةربنامج اإلمنائيال
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان
  ؛االستراتيجيةالصندوق ري رمسية بشأن خطة مشاورات غ  )أ(
  ؛٢٠١٤إحاطة بشأن استعراض املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد   )ب(

  
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 منتـصف املـدة الـذي يتنـاول فيـه املكتـب اخلطـة          مشاورات غري رمسية بشأن استعراض      
املؤديــة إىل اخلطــة رطــة الطريــق ا، وخ٢٠١٣ إىل ٢٠١٠االســتراتيجية للــسنوات املمتــدة مــن  

  ؛٢٠١٧ إىل ٢٠١٤ االستراتيجية للسنوات املمتدة من
  

األمـم املتحـدة    ومكتـب  ،لـسكان ألمم املتحـدة ل  وصندوق ا  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
  األمم املتحدة للطفولةدمات املشاريع ومنظمة خل
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          مشاورات غري رمسية مـشتركة بـشأن املـشتريات، بـني            )أ(

  دمات املشاريع؛األمم املتحدة خللسكان ومكتب  األمم املتحدة لوصندوق
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ــني         )ب( ــشتركة ب ــة واســترداد التكــاليف، م ــة املتكامل ــشأن امليزاني ــة ب ــشاورات غــري رمسي م
منظمة األمـم املتحـدة     لسكان و ل  األمم املتحدة  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق    

  ؛فولةللط
برنــامج األمــم مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن سياســات املــوارد البــشرية، مــشتركة بــني    )ج(

دمات األمــم املتحــدة خلــلــسكان ومكتــب ل  األمــم املتحــدةاملتحــدة اإلمنــائي وصــندوق
  املشاريع؛

عـن   مراجعـي حـسابات األمـم املتحـدة          كتبإحاطة غري رمسية مشتركة بشأن تقرير م        )د(
ــسنتني املنته  ــرة ال ــة يف فت ــانون األول٣١ي ــسمرب / ك ــم  ألجــل ، ٢٠١١دي ــامج األم برن

دمات األمــم املتحــدة خلــلــسكان ومكتــب ل  األمــم املتحــدةاملتحــدة اإلمنــائي وصــندوق
  .املشاريع
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  خطة العمل املؤقتة    
اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب ألمـم املتحـدة           

  املشاريع ت خلدما
  ٢٠١٣ لعام وىلالدورة العادية األ    

       )نيويورك، ٢٠١٣فرباير / شباط١يناير إىل / كانون الثاين٢٨(     
 املوضوع البند الوقت التاريخ / اليوم
        

  اإلثنني
 يناير/ كانون الثاين٢٧

  ٢٠١٣انتخاب مكتب اجمللس التنفيذي لعام     ٠٠/١٢-٠٠/١١

  اإلثنني
 يناير/ كانون الثاين٢٨

  املسائل التنظيمية  ١  ٠٠/١٣ -٠٠/١٠ 
   ها جدول أعمال الدورة وخطة عملاعتماد •  
   ٢٠١٢ لعام العادية الثانيةاعتماد تقرير الدورة   •  
 للمجلس التنفيذي٢٠١٣اعتماد خطة العمل السنوية لـ    •  

  ربنامج األمم املتحدة اإلمنائياجلزء املتعلق ب    
   لربنامجبيان املدير التنفيذي ل

  ربنامج اإلمنائيالاملساواة بني اجلنسني يف     
تقريــر شــفوي مــن مــدير الربنــامج عــن تنفيــذ اســتراتيجية    •  

 الربنامج اإلمنائي وخطة عمله بشأن املساواة بني اجلنسني
النتائج األولية لتقييم خطـة الربنـامج      مشاورات غري رمسية بشأن         ٤٥/١٤‐١٥/١٣

  ٢٠١٣ إىل ٢٠٠٨لفترة السنوات من اإلمنائي االستراتيجية 
  املسائل املالية ومسائل امليزانية واإلدارة    ٠٠/١٧-٠٠/١٥

اســتعراض اشــتراك الربنــامج اإلمنــائي يف دعــم امليزانيــة        •  
  )٢٠٠٨/٢٤املقرر (املباشر والصناديق اجملمعة 

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا
املقــــرر (انــــدا مــــشروع وثيقــــة الربنــــامج القطــــري لرو  •  

٢٠١٢/١٧(  
ــا       •   ــري إلريتريـ ــامج القطـ ــة الربنـ ــشروع وثيقـ ــرر ( مـ املقـ

٢٠١٢/٢٢(  
 املوافقة على وثائق الربامج القطرية   •  

  

  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات   ٠٠/١٨‐٠٠/١٧ 
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 املوضوع البند الوقت التاريخ / اليوم
 تحدة للسكانصندوق األمم املاجلزء املتعلق ب     ٠٠/١٣ -  ٠٠/١٠ 

 صندوقبيان مدير ال
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  

املقــــرر (مــــشروع وثيقــــة الربنــــامج القطــــري لروانــــدا   •  
٢٠١٢/١٧(  

ــا       •   ــري إلريتريـ ــامج القطـ ــة الربنـ ــشروع وثيقـ ــرر ( مـ املقـ
٢٠١٢/٢٢(  

  املوافقة على وثائق الربامج القطرية   •  
 )تابع(نامج األمم املتحدة اإلمنائي رباجلزء املتعلق ب    ٠٠/١٧-٠٠/١٥

    التقييم
تقييم مـسامهة الربنـامج اإلمنـائي يف احلـد مـن الفقـر ورّد                 •  

  اإلدارة
ربنـــامج اإلمنـــائي للبلـــدان املتـــضررة مـــن  التقيـــيم دعـــم    •  

الـــصراعات يف ســـياق عمليـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ  
  السالم ورّد اإلدارة

  ،ثالثاءال
  يناير/ كانون الثاين٢٩

   مشاريع املقرراتية بشأن  غري رمساتمشاور   ٠٠/١٨‐٠٠/١٧
  )تابع(ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي اجلزء املتعلق ب    ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

  اجلزء املشترك    ٠٠/١٧-٠٠/١٥
 توصيات جملس مراجعي احلسابات

تقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم   •  
ــب األ  ــسكان ومكتـ ــدة للـ ــدمات  املتحـ ــدة خلـ ــم املتحـ مـ

ــة تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي     املــشاريع بــشأن حال
  ٢٠١١-٢٠١٠احلسابات لفترة السنتني 

 التقرير املرفوع إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ــديرين       •   ــائي وامل ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــر مــدير برن تقري

ــب      ــسكان ومكت ــم املتحــدة لل ــصندوق األم ــذيني ل التنفي
ــم املتحــدة   خلــدمات املــشاريع املرفــوع إىل اجمللــس    األم

  االقتصادي واالجتماعي

  ألربعاءا
 يناير/ كانون الثاين٣٠

  اريع املقررات غري رمسية بشأن مشاتمشاور   ٠٠/١٨‐٠٠/١٧
  ميساخل
 يناير/ كانون الثاين٣١

  )تابع ( املشتركاجلزء      

   مشاريع املقررات غري رمسية بشأن اتمشاور     ٠٠/١٣‐٠٠/١٢  
   ٠٠/١٨  -  ٠٠/١٥     

  
١  

  مسائل أخرى
  اعتماد املقررات املنتظرة  •  

  مسائل تنظيمية
 ٢٠١٣اعتماد خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام   •  
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 املوضوع البند الوقت التاريخ / اليوم
  اجلمعة

  فرباير/ شباط١
    

  االثنني
  فرباير/ شباط٤

ــشترك    ــاع املـ ــل االجتمـ ـــذيالمجـ ــم ةلس التنفيـ ـــج األمـ   لربنامــ
 ومكتـب   ،املتحـدة للـسكان     وصندوق األمم  ،املتحدة اإلمنائي 

، ومنظمــة األمــم املتحــدة   ملتحــدة خلــدمات املــشاريع  األمــم ا
للطفولــة، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وبرنــامج األغذيــة       

  العاملي
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	2012/1
	استعراض ترتيبات البرمجة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2008-2013

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يشير إلى المقرّر 2010/3 الذي مُدّدت بموجبه ترتيبات البرمجة لمدة عامين بحيث تغطّي الفترة 2008-2013 تماشيا مع تمديد الخطة الاستراتيجية؛
	2 - يحيط علماً بالتقرير المتعلق بالاستعراض الثاني لترتيبات البرمجة للفترة 2008-2013 (DP/2012/3)، وبالمبادرات الأساسية الثلاث المتزامنة التي يستنير بها الاستعراض المذكور ويرتبط بها ارتباطاً لا ينفصم، وهي: الخطة الاستراتيجية الجديدة؛ والميزانية المتكاملة؛ وبرنامج التغيير المؤسسي؛
	3 - يؤكد من جديد المبادئ المتعلقة بأهلية جميع البلدان المستفيدة على أساس الخصائص الأساسية للأنشطة التنفيذية لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، ومبدأ القدرة على تلبية احتياجات جميع البلدان المستفيدة وفقاً لأولوياتها الإنمائية؛ ويسلّم، في هذا السياق، بمبادئ أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تشمل مبادئ التدرّج والحياد والشفافية وقابلية التنبؤ بتدفق الموارد إلى جميع البلدان المستفيدة، على النحو الوارد في المقرر 2007/33؛
	4 - يؤيد الافتراضين الشاملين اللذين طرحهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفقرتين 12 (ب) و 12 (ج) من الوثيقة DP/2012/3 والمتمثلين في بقاء المنهجية الجديدة المتّبعة في احتساب الفئة 1 من هدف تخصيص الأموال من الموارد الأساسية مشتمِلةً على مؤشر لقابلية التنبؤ بحجم التمويل لضمان الانتقال السلس من فترة البرمجة الحالية إلى الفترة التالية، وبقاء هذه المنهجية الجديدة مشتَمِلةً على نفس نطاق نسب التخصيص المئوية المطبقة في ترتيبات البرمجة الحالية (2008-2013)؛
	5 - يؤيّد أيضاً الافتراض الشامل المتمثل في أن يتحدّد وجود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تبعا للاحتياجات الإنمائية المتمايزة للبلدان، لا بناء على نهج موحّد يُفترض أنه يناسب الجميع، وذلك ضمانا لتحقّق الكفاءة والفعالية في الاستجابة للأولويات الإنمائية الوطنية؛
	6 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2012 مزيدا من التفاصيل بشأن الوجود الاستراتيجي العالمي، بما في ذلك الوجود المادي في البلدان المستفيدة من البرامج، مع أخذ الحاجة إلى تحقيق الكفاءة والفعالية بعين الاعتبار، وفقا للمناقشات التي جرت بشأن الخطة الاستراتيجية الجديدة؛
	7 - يطلب أيضاًً إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2012 معلومات وجيهة تفسّر حالات تخصيص الأموال لأنشطة مموّلة في إطار ترتيبات البرمجة المقترحة الخارجة عن الأهداف 1 و 2 و 3 لتخصيص الأموال من الموارد الأساسية، على أن تستند هذه المعلومات إلى استعراضات وتقييمات وتحليلات تُجرى للوقوف على أداء هذه الأنشطة وفعاليتها، وتتضمّن دروسا مستفادة وتوصيات للتحسين؛
	8 - يحيط علماً بالمقترح الداعي إلى إنشاء صندوق للطوارئ، ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2012 مزيدا من التفاصيل عن وظيفة هذا الصندوق والمبلغ الإجمالي لمخصّصاته؛
	9 - يقرّر النظر في إمكانية إدراج صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية ضمن ترتيبات البرمجة في سياق اعتماد مشروع الميزانية المتكاملة للفترة 2014-2015، مع أخذ أولويات الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017 بعين الاعتبار، وكذا المعلومات الإضافية المقدّمة بخصوص الآثار المالية والقانونية المترتّبة على الإدراج المقترح؛
	10 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يبيّن في النموذج التوضيحي للميزانية المتكاملة كيفية الربط بين الموارد الموزّعة عن طريق آليات التخصيص المختلفة وبين النتائج المتوقّعة في الخطة الاستراتيجية؛
	11 - يطلب أيضاً إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدّم مزيدا من التحليلات والمشورة بخصوص معايير الأهلية ونماذج التخصيص المتعلقة بالفئة 1 من هدف تخصيص الأموال من الموارد الأساسية، والمبيّنة في الوثيقة DP/2012/3، مع أخذ الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في هذا الصدد بعين الاعتبار، وذلك بحيث يتّخذ المجلس التنفيذي مقرّرا بشأن ترتيبات البرمجة الجديدة في دورته العادية الثانية لعام 2012.
	3 شباط/فبراير 2012
	2012/2
	التقرير الشفوي لمديرة البرنامج عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخطة عمله للمساواة بين الجنسين

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بالتقرير الشفوي عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين في عام 2011، على النحو المطلوب في المقرر 2006/3؛
	2 - يسلّّم بأهمية تعميم المساواة بين الجنسين على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 62/208 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وفي الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي للفترة 2008-2013؛
	3 - يرحّب بالجهود التي بذلها البرنامج الإنمائي لتنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في عام 2011 ولتحقيق نتائج إنمائية ومؤسّسية ملموسة على صعيد المساواة بين الجنسين؛
	4 - يرحّب بعمل اللجنة المعنية بالتوجيه والتنفيذ في مجال الشؤون الجنسانية كدليل واضح على التزام الإدارة العليا بتحقيق المساواة بين الجنسين، وكوسيلة لتحسين الخضوع للمساءلة في مجالي تعميم مراعاة المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين، ويحث البرنامج الإنمائي على مواصلة كفالة التزام الموظفين الإداريين على جميع المستويات بتنفيذ استراتيجية الشؤون الجنسانية وكفالة خضوعهم للمساءلة عن ذلك؛
	5 - يشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز شراكته مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وعلى العمل عن كثب مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز المساواة بين الجنسين في البرامج والسياسات على أساس العلاقات التكاملية والتآزرية، وعلى العمل بشكل تعاوني كجزء من أفرقة الأمم المتحدة القطرية؛
	6 - يحيط علماً بنتائج مؤشر المساواة بين الجنسين ويشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة تعزيز استخدام هذه الأداة وإدماجها بالكامل في نظمه؛ ويرحب بالجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي لإتاحة المجال لمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لاستخدام مؤشر المساواة بين الجنسين، باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز التعاون وتحسين المساءلة بشأن الشؤون الجنسانية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
	7 - يلاحظ مع القلق تضاؤل نفقات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تشكل إسهامات كبيرة أو رئيسية في تحقيق المساواة بين الجنسين، ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز القدرة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وعلى زيادة استثماراته في مجال المساواة بين الجنسين في سياق عملية الخطة الاستراتيجية الجديدة وجدول أعمال البرنامج الإنمائي للتغيير التنظيمي بوجه عام؛
	8 - يطلب اطلاعه على الوثيقة النهائية لاستعراض منتصف المدة عن تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين؛
	9 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في إعداد الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، مع أخذ الدروس المستفادة من تنفيذ الاستراتيجية الحالية للمساواة بين الجنسين بعين الاعتبار، ويطلب كذلك إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتّخذ الخطوات اللازمة لوضع استراتيجية جديدة للمساواة بين الجنسين في الوقت المناسب بما يتماشى وأولويات خطة البرنامج الإنمائي الاستراتيجية المقبلة للفترة 2014-2017، وأن يتشاور مع المجلس التنفيذي في هذا الشأن؛
	10 - يشير إلى طلب المجلس التنفيذي تحديد المزيد من التدابير، بطرق منها تقييم وضع الفريق الجنساني وولايته على الصعيدين العالمي والإقليمي، من أجل زيادة التعريف بالاستراتيجية الجنسانية للبرنامج الإنمائي وزيادة الاهتمام بتنفيذها، ويطلب أن تقوم مديرة البرنامج بالإبلاغ في حزيران/يونيه 2012، ضمن التقرير السنوي، عن الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ هذا الطلب؛
	11 - يكرّر طلبه إلى مديرة البرنامج أن تقدّم تقريرا شفويا إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى لكل عام خلال الفترة المتبقية من الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي بشأن تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين، على النحو المبين في الوثيقة DP/2005/7، ويطلب موافاته خطيا بورقة معلومات أساسية قبل انعقاد دورته العادية الأولى لعام 2013.
	3 شباط/فبراير 2012
	2012/3
	تقديرات الميزانية المؤسّسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2012-2013

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بالنتائج والاحتياجات من الموارد التي تضمنتها تقديرات الميزانية المؤسسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2012-2013، على النحو الوارد في الوثيقة DP/FPA/2012/1؛
	2 - يحيط علماً أيضاً بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تقديرات الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013 (DP/FPA/2012/2)؛
	3 - يوافق على عرض الأنشطة والتكاليف المرتبطة بها الواردة في الوثيقة DP/FPA/2012/1، والتي تتسق مع تصنيفات الأنشطة والتكاليف المرتبطة بها ونهج الميزنة القائمة على النتائج وجداول الميزانية الرئيسية الموافق عليها في المقرّرين 2010/32 و 2011/10؛
	4 - يوافق على رصد موارد إجمالية قدرها 292.2 مليون دولار، تمثِّل مجموع الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013، ويلاحظ أن مجموع الموارد الصافية المقدَّرة يبلغ 245 مليون دولار؛
	5 - يقرر أن يُستخدم المبلغ المعتمد لتحقيق النواتج المندرجة ضمن إطار نتائج الإدارة للخطة الاستراتيجية للصندوق، وفقا للمقرر 2011/39؛
	6 - يرحّب بالتخفيضات التي تحقّقت في حجم التكاليف الإدارية وبارتفاع نسبة الأموال المتاحة لتنفيذ البرامج، ويشجّع الصندوق على مواصلة السير في نفس الاتجاه دون أن يؤثر ذلك سلبا على فعالية تنفيذ البرامج؛
	7 - يشير إلى مقرَّري المجلس التنفيذي 2011/9 و 2011/22 ويرحّب بالجهود التي يبذلها الصندوق لمواصلة تعزيز الإدارة المالية والمراقبة المالية على صعيدي المقرّ والميدان، لا سيّما فيما يتعلق بطريقة التنفيذ الوطني، ويشجع الصندوق على مواصلة تعزيز الرقابة المالية والإدارية على جميع المستويات؛
	8 - يرحّب بالجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز المكاتب الميدانية، ويشجّع الصندوق في هذا الصدد على مواصلة خفض معدّلات الشواغر؛
	9 - يشجّع الصندوق على القيام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الدورة العادية الثانية لعام 2012 بإعادة النظر في معدّلات ومنهجية استرداد التكاليف المطبّقة حاليا، وذلك لتحديد معدّلات مستقبلية متّسقة وشفافة لإدراجها في الميزانية المتكاملة للفترة 2014-2015؛
	10 - يشير إلى المقرّر 2007/43 الذي تمّت بموجبه الموافقة على الهيكل التنظيمي للصندوق، على النحو الوارد في الوثيقة DP/FPA/2007/16 وتصويبها (DP/FPA/2007/16/Corr.1)؛
	11 - يوافق على تحويل المكتب دون الإقليمي القائم في داكار، السنغال، ليصبح المكتب الإقليمي لوسط وغرب أفريقيا ودمج المكتبين دون الإقليمي والإقليمي القائمين في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ضمن المكتب الإقليمي لجنوب وشرق أفريقيا، اعتبارا من عام 2013، ويتطلّع في هذا السياق إلى تلقّي نتائج تقييم عملية الهيكلة الإقليمية؛
	12 - يؤيد مقترح المدير التنفيذي، الشبيه بما ورد في المقرر 2008/6، والمتعلق بمنحه سلطة استثنائية خلال الفترة 2012-2013 لاستخدام مبلغ إضافي أقصاه 2.7 مليون دولار من الموارد العادية لغرض التدابير الأمنية. وسيقصر الصندوق استخدام تلك الأموال على التكليفات الأمنية الجديدة والناشئة، حسبما تحدّده التوجيهات الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، وسيقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي عن استخدام تلك الأموال ضمن استعراضه السنوي للحالة المالية.
	3 شباط/فبراير 2012
	2012/4
	تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بالتقرير المتعلق بتنقيح النظام المالي والقواعد المالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (DP/FPA/2012/3)، ويعرب عن تقديره للدعوة إلى حوار مستمر عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
	2 - يحيط علماً أيضاً بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تنقيح النظام المالي والقواعد المالية للصندوق (DP/FPA/2012/2)؛
	3 - يوافق على تنقيحات النظام المالي للصندوق ويحيط علما بتغييرات القواعد المالية الواردة فيه.
	3 شباط/فبراير 2012
	2012/5
	تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بالتنقيح المقترح للنظام المالي والقواعد المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (DP/OPS/2012/1) وبمرفقيه وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تنقيح النظام المالي والقواعد المالية للمكتب (DP/OPS/2012/2)؛
	2 - يحيط علماً أيضاً بالتعليقات التي أبداها مكتب الشؤون القانونية في مرفق الوثيقة المؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2012، بناء على طلب من المكتب، وفقا لما أوصت به اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
	3 - يوافق على اعتماد الصيغة المعدّلة المقترحة للنظام المالي والقواعد المالية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012، ويطلب إلى المكتب أن يراعي بشكل كامل، لدى قيامه بعملية التوفيق، تعليقات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ومكتب الشؤون القانونية.
	3 شباط/فبراير 2012
	2012/6
	تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات عن الفترة 2008-2009

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات عن الفترة 2008-2009 (DP/2012/4 و DP/FPA/2012/5 و DP/OPS/2012/3)؛
	فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
	2 - يرحّب بالتقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في معالجة الأولويات المتصلة بمراجعة الحسابات في الفترة 2010-2011؛
	3 - يرحّب أيضاً باعتماد البرنامج الإنمائي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في كانون الثاني/يناير 2012؛
	فيما يتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان:
	4 - يرحّب بالإجراءات التي اتخذها صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالإجراءات الإضافية التي يعتزم اتخاذها على سبيل تنفيذ توصيات مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة عن فترة السنتين 2008-2009؛
	5 - يرحّب أيضاً باعتماد الصندوق للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في كانون الثاني/يناير 2012؛
	فيما يتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع:
	6 - يسلّم بأنه وفقا لتقييم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تم تنفيذ أكثر من 80 في المائة من توصيات مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛
	7 - يسلّم كذلك بأن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة أقرّ في تشرين الأول/أكتوبر 2011، خلال استعراضه الأولي لعمل المكتب لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بصحّة نتائج التقييم الذي أجراه المكتب.
	3 شباط/فبراير 2012
	2012/7
	تقرير مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرين التنفيذيين لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بتقرير مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرين التنفيذيين لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2012/5)؛
	2 - يشجع البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع على مواصلة تعزيز تقديم التقارير بشكل متكامل، بطرق منها التركيز بشكل أكبر على التحدّيات وعلى الاتجاهات الراهنة؛
	3 - يقرّر إحالة التقرير المذكور أعلاه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشفوعا بالتعليقات والتوجيهات المقدّمة من الوفود في الدورة الحالية.
	3 شباط/فبراير 2012
	2012/8
	عرض عام للمقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى لعام 2012

	إن المجلس التنفيذي
	يشير إلى أنه قام في دورته العادية الأولى لعام 2012 بما يلي:
	البند 1
	المسائل التنظيمية

	انتخب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لعام 2012:
	الرئيس: سعادة السيد مارتن غرونديتز (السويد)
	نائب الرئيس: السيد طارق إزرارن (المغرب)
	نائب الرئيس: سعادة السيد يسرا خان (إندونيسيا)
	نائبة الرئيس: السيدة كانديدا نوفاك هورناكوفا (الجمهورية التشيكية)
	نائب الرئيس: السيد إدواردو بوريتي (الأرجنتين)
	أقرّ جدول الأعمال وخطة العمل لدورته العادية الأولى لعام 2012 (DP/2012/L.1).
	اعتمد تقرير دورته العادية الثانية لعام 2011 (DP/2012/1)؛
	اعتمد خطة العمل السنوية لعام 2012 (DP/2012/CRP.1/Rev.1).
	أقرّ خطة العمل المؤقتة للدورة السنوية لعام 2012.
	اعتمد الجدول الزمني التالي لدورتي المجلس التنفيذي المتبقيتين لعام 2012:
	الدورة السنوية لعام 2012: 25 إلى 29 حزيران/يونيه 2012 (جنيف).
	الدورة العادية الثانية لعام 2012: 4 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2012.
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البند 2
	ترتيبات البرمجة

	اتخذ المقرر 2012/1 بشأن استعراض ترتيبات البرمجة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2008-2013.
	البند 3
	الشؤون الجنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	اتخذ المقرر 2012/2 بشأن التقرير الشفوي لمديرة البرنامج عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخطة عمله للمساواة بين الجنسين
	البند 4
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	وافق على الوثائق النهائية للبرامج القطرية التالية:
	أفريقيا: جمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، والرأس الأخضر (برنامج قطري مشترك)، وغامبيا، وملاوي، وموزامبيق
	الدول العربية: الجزائر واليمن
	آسيا والمحيط الهادئ: بابوا غينيا الجديدة (برنامج قطري مشترك)، وتايلند، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وفييت نام (برنامج قطري مشترك)
	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبـي: البرازيل، وبنما، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وسورينام، وغيانا
	أحاط علما بطلب مديرة البرنامج منحها سلطة الموافقة على المشاريع ذات الأولوية في ليبيا على أساس كل حالة على حدة.
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	البند 5
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة

	اتخذ المقرر 2012/3 بشأن تقديرات الميزانية المؤسّسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2012-2013.
	اتخذ المقرر 2012/4 بشأن تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	أحاط علما بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تقديرات الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013 وتنقيح النظام المالي والقواعد المالية (DP/FPA/2012/2).
	البند 6
	مراجعة الحسابات والرقابة الداخليتان

	استمع إلى عرض شفوي للإطار العام لخطة العمل المتعلقة بتناول التوصيات الواردة في تقرير أنشطة مراجعة الحسابات والرقابة الداخليتين في عام 2010 (المقرر 2011/22).
	البند 7
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

	وافق على الوثائق النهائية للبرامج القطرية التالية:
	أفريقيا: تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، والرأس الأخضر، وغامبيا، وملاوي، وموزامبيق
	الدول العربية: الجزائر واليمن
	آسيا والمحيط الهادئ: إيران (جمهورية - الإسلامية)، وبابوا غينيا الجديدة، وتايلند، وميانمار، وفييت نام
	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبـي: البرازيل، وبنما، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	البند 8
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة

	اتخذ المقرر 2012/5 بشأن تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	الجزء المشترك
	البند 9
	توصيات مجلس مراجعي الحسابات

	اتخذ المقرر 2012/6 بشأن تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات عن الفترة 2008-2009.
	البند 10
	التقرير المقدّم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

	اتخذ المقرر 2012/7 بشأن تقرير مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرين التنفيذيين لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	الاجتماع المشترك

	عقد الاجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، يومي 30 و 31 كانون الثاني/يناير 2012، حيث جرى تناول المواضيع التالية: (أ) البلدان المتوسطة الدخل: دور الأمم المتحدة ووجودها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً؛ (ب) أقل البلدان نمواً: المساهمة التعاونية التي تقدمها الأمم المتحدة من أجل تنفيذ برنامج عمل إسطنبول؛ (ج) إنجاح النشاط التنفيذي الذي تضطلع به الأمم المتحدة من أجل التنمية المعجّلة: استعراض السياسات الذي يجرى كل أربع سنوات (”توحيد الأداء“ والإبلاغ عن النتائج)؛ (د) المرحلة الانتقالية.
	عقد أيضاً جلسات الإحاطة غير الرسمية التالية:
	مشاورات غير رسمية بشأن نتائج حلقة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التجارب والممارسات في مجال تكوين سلاسل النتائج للتصدّي لمختلف القضايا الإنمائية؛
	مشاورة غير رسمية مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن وضع خطة لتحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالكشف عن تقارير المراجعات الداخلية للحسابات؛
	مشاورة غير رسمية مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بخصوص الجدول الزمني لاستعراض وتحليل المعدّلات الموحدة لاسترداد التكاليف؛
	مشاورة غير رسمية عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	جلسة إحاطة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن الأعمال التحضيرية لمؤتمر ريو+20: البنية التحتية والتنمية المستدامة.
	3 شباط/فبراير 2012
	2012/9
	التقريــر السنوي لمديـــرة البرنامــج بشأن الخطـــة الاستراتيجية: الأداء والنتائج لعام 2011

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يشير إلى مقرره 2011/14 بشأن استعراض منتصف المدة لخطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستراتيجية الحالية؛
	2 - يرحب بالتقرير السنوي لمديرة البرنامج بشأن الخطة الاستراتيجية: الأداء والنتائج لعام 2011 (DP/2012/7) وبمرفقات التقرير؛
	3 - يلاحظ مع التقدير التغييرات التي أُدخلت على التقرير السنوي باعتبار ذلك خطوة إيجابية في العمل الجاري الهادف إلى مواصلة تحسين الإبلاغ عن النتائج؛
	4 - يرحب بالعملية التشاورية المفضية إلى تقديم التقرير السنوي، وبالمعلومات المستكملة المدلى بها عن خريطة الطريق والجدول الزمني المقرر للمشاورات الرامية إلى إعداد الخطة الاستراتيجية المقبلة؛
	5 - يحيط علماً بالمعلومات المفصّلة المتعلقة بالمخرجات والنواتج والنتائج الواردة في التقرير السنوي ومرفقاته؛ ويشجع، في هذا الصدد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة جهوده الرامية إلى تحسين أسلوبه في الإبلاغ بهدف جعله أكثر تركيزاً ودقة وإيضاحاً؛
	6 - يؤكد ضرورة مواصلة الجهود الحالية الرامية إلى التوصل إلى استغلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها استغلالاً متسقاً ومتجانساً للمفاهيم والتعاريف الواردة في النتائج؛
	7 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتخذ الخطوات اللازمة في العام المقبل لوضع مؤشرات محسنة لوثائق البرامج القطرية، وأن يقوم، لدى إعداد الخطة الاستراتيجية المقبلة، بوضع مجموعة من المؤشرات الرئيسية للنتائج الإنمائية والمؤسسية بهدف تعزيز الإبلاغ عن الأداء وإدارة الأداء وتوجيه التخطيط الاستراتيجي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	8 - يطلب إلى مديرة البرنامج، أن تقوم، في ضوء التوجيه الذي توفره العمليات الدولية الحكومية من قبيل الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة ومناقشات المجلس التنفيذي، بما يلي:
	(أ) إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017 كي ينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2013 انسجاماً مع معايير الجودة المتوقعة الواردة في المقرر 2011/14؛
	(ب) إعداد استعراض تراكمي للخطة الاستراتيجية الحالية يُقدم للدورة السنوية لعام 2013 ويتضمن تحليلا عالي المستوى ومتعدد السنوات لإنجازات الخطة الاستراتيجية الحالية والتحديات التي تعترضها، وذلك بالتشاور مع المجلس التنفيذي؛
	(ج) النظر، لدى إعداد الخطة الاستراتيجية المقبلة، في بدائل لأنماط النواتج الحالية، ومواصلة التشاور مع المجلس التنفيذي بشأن كيفية صياغة أنماط نواتج معقولة تمكن من تحسين رصد ما يقدمه البرنامج الإنمائي من إسهام خاص في النتائج المحققة على الصعيد الوطني؛
	(د) إدراج سرد واضح عن إسهام البرنامج الإنمائي على المستوى المؤسسي في تحقيق النتائج الإنمائية في التحليل المتعدد السنوات لحالة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وفي التقارير السنوية المقبلة؛
	(هـ) إيلاء مزيد من الأهمية في التقارير السنوية المقبلة للاستنتاجات المهمة المستقاة من تحليل النتائج، مثل المخاطر والتحديات والدروس المستفادة وعوامل نجاح البرامج والأسباب التي تحول دون بلوغ الأهداف المتفق عليها.
	28 حزيران/يونيه 2012
	2012/10
	حالة التزامات تمويل الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصناديقه وبرامجه لعام 2012 وما بعده

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يلاحظ أن المساهمات في الموارد العادية زادت في عام 2011 زيادة طفيفة لتصل إلى 0.975 بليون دولار من 0.967 بليون دولار في عام 2010، بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض؛
	2 - يلاحظ أيضاً أن كثيرا من الحكومات بذلت جهدا كبيرا لضمان هذه الزيادة، غير أن المبلغ لا يزال أقل بكثير من هدف التمويل لعام 2011 وهو 1.55 بليون دولار من الموارد العادية المبينة في خطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستراتيجية للفترة 2008-2013؛
	3 - يلاحظ كذلك أن المساهمات المقدمة عموما لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخفضت إلى 4.83 بلايين دولار في عام 2011 من 5.01 بلايين دولار في عام 2010 بسبب حدوث نقصان في الموارد الأخرى؛
	4 - يشير إلى قرار الجمعية العامة 62/208 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ويكرر التأكيد على أن الموارد العادية تشكل الركيزة الأساسية لتمويل البرنامج الإنمائي؛
	5 - يطلب إلى جميع البلدان التي لم تقدم بعد مساهماتها في الموارد العادية لعام 2012 أن تفعل ذلك؛
	6 - يشجع جميع الدول الأعضاء على الإبقاء على مساهماتها الأساسية، ويشجع أيضا البلدان التي تستطيع زيادة مساهماتها على زيادتها والتعهد بتقديم تبرعات لسنوات متعددة، وتقديم مساهماتها خلال النصف الأول من السنة من أجل كفالة البرمجة الفعالة؛
	7 - يلاحظ الاتجاه نحو زيادة استخدام المساهمات المخصصة لأوجه إنفاق معيّنة دون غيرها، ويتطلع إلى إجراء مناقشة معمقة بشأن هذه المسألة في دورة المجلس التنفيذي السنوية لعام 2013.
	29 حزيران/يونيه 2012
	2012/11
	مساعدات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لميانمار

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يسلّم بأهمية التطورات الأخيرة في ميانمار، وبتوسع نطاق الفرص المتاحة للمجتمع الدولي كي يقدم الدعم للإصلاحات الجارية؛
	2 - يشير إلى مقرر مجلس الإدارة 93/21 الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن جميع المساعدات المقدمة في المستقبل لميانمار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق ذات الصلة ينبغي أن تُوجه بوضوح نحو البرامج التي يكون لها أثر على مستوى القواعد الشعبية بطريقة مستدامة، وذلك إلى حين النظر في وقت مناسب في برنامج قطري لميانمار؛
	3 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يقوم، بالتشاور مع جميع الشركاء، بتقديم مشروع وثيقة برنامج قطري لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2012.
	28 حزيران/يونيه 2012
	2012/12
	تقريـــر عن النتائج التي حققها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في عام 2011

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بالتقرير الذي يعرض النتائج التي حققها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في عام 2011 (DP/2012/11) ويرحب بالأداء القوي المستمر للصندوق في ضوء الأهداف المحددة؛
	2 - يرحب بالزيادة الضخمة في المساهمات المقدمة للصندوق، لا سيما من مصادر القطاع الخاص؛
	3 - يحيط علماً، مع ذلك، بأن الهدف المتمثل في وصول المساهمات المقدمة للموارد العادية إلى 25 مليون دولار سنويا - وهو المبلغ الضروري لاستمرار الدعم الذي يقدمه الصندوق لما عدده 40 من أقل البلدان نموا - لا يزال لم يتحقق؛
	4 - يهيب بالدول الأعضاء التي لديها القدرة أن تقدم مساهمات للموارد العادية للصندوق حتى يحافظ على الدعم الذي يقدمه لما عدده 40 من أقل البلدان نمواً، مع مواصلة جذب مستويات متزايدة من المساهمات غير الأساسية والمواضيعية، ولا سيما من مصادر القطاع الخاص؛
	5 - يقرر إجراء عملية تشاورية مع أصحاب المصلحة في أواخر عام 2012 بشأن الاتجاهات المستقبلية المحتملة لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية.
	28 حزيران/يونيه 2012
	2012/13
	متطوعو الأمم المتحدة: تقرير مدير البرنامج

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علما بتقرير مدير البرنامج بشأن برنامج متطوعي الأمم المتحدة (DP/2012/12)؛
	2 - يثني على برنامج متطوعي الأمم المتحدة لاحتفاله الناجح بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين؛
	3 - يثني على برنامج متطوعي الأمم المتحدة لمبادرته بإصدار أول تقرير عن حالة العمل التطوعي في العالم، ويشجع البرنامج على مواصلة نشر التقرير؛
	4 - يعرب عن تقديره للمساهمة الرائعة التي أسهم بها متطوعو الأمم المتحدة بأعداد كبيرة في تحقيق إنجازات البلدان المستفيدة من البرامج وشركاء الأمم المتحدة على صعيد تحقيق السلام والتنمية، بما في ذلك النمو المستمر في عدد المتطوعين العاملين عبر الإنترنت؛
	5 - يشجع برنامج متطوعي الأمم المتحدة على زيادة فرص العمل التطوعي المتاحة للشباب، على النحو المبين في خطة عمل الأمين العام الخمسية، ويرحب، تحقيقا لهذا الهدف، بمبادرة إنشاء صندوق استئماني لتلقي التبرعات من أجل إنشاء فريق للمتطوعين الشباب في إطار برنامج متطوعي الأمم المتحدة؛
	6 - يشجع برنامج متطوعي الأمم المتحدة على مواصلة ابتكار وتنويع طرائق العمل التطوعي، ولا سيما ما يشمل منها التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والنُهُج الإقليمية، وطوائف المغتربين، وفرص العمل التطوعي على صعيد القطاع الخاص؛
	7 - يحيط علماً بقيام برنامج متطوعي الأمم المتحدة بوضع إطار للنتائج بغية قياس مساهماته البرنامجية في تحقيق السلام والتنمية؛
	8 - يدعو الشركاء الإنمائيين وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ممن لها القدرة إلى زيادة ما يوفرونه من تمويل لصندوق التبرعات الخاص لإجــراء البحوث والتدريب والابتكارات الرائدة وللبحث عن طرائق أخرى للتمويل؛
	9 - يشجع الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات الأمم المتحدة على الاعتراف بمساهمات العمل التطوعي في تحقيق التنمية والرفاه المجتمعيين المستدامين، وذلك عن طريق إدماج العمل التطوعي في برامجها؛
	10 - يحيط علماً بالدور الموسّع والمسؤوليات المتزايدة الملقاة على عاتق برنامج متطوعي الأمم المتحدة منذ نشأته، ويطلب إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تدرج في تقريرها السنوي المقبل الذي ستقدمه إلى المجلس التنفيذي تحليلا لتطور الدور الذي قام به برنامج متطوعي الأمم المتحدة والمهام التي اضطلع بها على مدى العقود الماضية، وكيف أثّرت هذه الأدوار والمهام في عمليات برنامج متطوعي الأمم المتحدة؛
	11 - يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة تقديم كل ما يلزم من الدعم البرنامجي والإداري والقانوني إلى برنامج متطوعي الأمم المتحدة كي ينجز ولايته؛
	12 - يشجع برنامج متطوعي الأمم المتحدة على مواصلة تقديم الدعم اللازم لتسريع بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ولتعميم العمل التطوعي في الجهود الجارية في مجال التنمية المستدامة.
	28 حزيران/يونيه 2012
	2012/14
	تقرير المدير التنفيذي لعام 2011: التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2008-2013

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بالوثائق التي تشكِّل تقرير المدير التنفيذي لعام 2011: DP/FPA/2012/6 (Part I, Part I/Add.1 and Part II)؛
	2 - يحيط علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ أطر نتائج الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2008-2013؛
	3-  يحيط علماً أيضاً بالجهود التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ التوجيه الاستراتيجي المنقح وتوصيات استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2013، من خلال خطة العمل؛
	4 - يرحب بالتحسينات التي أُدخلت على التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما في ذلك تحليل النتائج المدرج في مرفقات التقرير؛
	5 - يؤكد ضرورة مواصلة الجهود الحالية الرامية إلى التوصل إلى استغلال صندوق الأمم المتحدة للسكان وغيره من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها استغلالاً متسقاً ومتجانساً للمفاهيم والتعاريف الواردة في النتائج؛
	6 - يرحب بخريطة الطريق المفضية إلى الخطة الاستراتيجية المقبلة، ويشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان على أن يعتمد في مناقشاته بشأن الخطة الاستراتيجية المقبلة للفترة 2014-2017 على التوجيه الاستراتيجي المنقح وتوصيات استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية الحالية للفترة 2008-2013، بما في ذلك الدروس المستفادة من تنفيذ أطر النتائج، وذلك لزيادة تعزيز تركيز الصندوق على النتائج، واضعا في الاعتبار العمليات الأخرى المتصلة بخطة الأمم المتحدة للتنمية؛
	7 - يعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صندوق الأمم المتحدة للسكان لوضع الخطة الاستراتيجية المقبلة للفترة 2014-2017 بطريقة شفافة وشاملة، ويشدد على ضرورة التشاور مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ويؤكد في هذا الصدد على ضرورة التشاور مع البلدان المستفيدة من البرامج بشأن ما لديها من خبرات ودروس مستفادة وأولويات للخطة الاستراتيجية المقبلة للفترة 2014-2017.
	29 حزيران/يونيه 2012
	2012/15
	تقرير عن المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وغيرها إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وتوقعات الإيرادات لعام 2012 والسنوات المقبلة 

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بالتقرير المقدم عن المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وغيرها إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وتوقعات الإيرادات لعام 2012 والسنوات المقبلة (DP/FPA/2012/7)؛
	2 - يشيد بالجهود التي يبذلها صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوسيع قاعدة تمويله وتعبئة موارد إضافية وغيرها من أشكال الدعم من جهات متنوعة، بما في ذلك من القطاع الخاص؛
	3 - يؤكد أن الموارد العادية هي الركيزة الأساسية للصندوق وأنها ضرورية للحفاظ على طبيعة عمله المتسمة بتعدد الأطراف والحياد والشمولية، ويشجع الصندوق على مواصلة حشد هذه الموارد مع الاستمرار أيضا في حشد الموارد التكميلية من أجل صناديقه وبرامجه المواضيعية؛
	4 - يشجع جميع الدول الأعضاء على الإبقاء على مساهماتها الأساسية، ويشجع أيضا البلدان التي تستطيع زيادة مساهماتها على زيادتها والتعهد بتقديم تبرعات لسنوات متعددة، وتقديم مساهماتها خلال النصف الأول من السنة من أجل كفالة البرمجة الفعالة؛
	5 - يلاحظ الاتجاه نحو زيادة استخدام المساهمات المخصصة لأوجه إنفاق معينة دون غيرها، ويتطلع إلى إجراء مناقشة معمقة بشأن هذه المسألة في دورة المجلس التنفيذي السنوية لعام 2013؛
	6 - يشجع حكومات جميع البلدان المستفيدة من البرامج والتي لديها القدرة اللازمة على أن تقوم بتوسيع نطاق المساهمات التي تقدمها للبرامج 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 حتى تتمكن من إدراج خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بصورة كاملة في الاستراتيجيات والأطر الإنمائية الوطنية ومن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف 3 و 4 و 5 و 6 من الأهداف الإنمائية للألفية.
	29 حزيران/يونيه 2012
	2012/16
	التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بالتقرير السنوي للمدير التنفيذي (DP/OPS/2012/4) وبمرفقات التقرير؛
	2 - يرحب بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهي إسهامات كثيراً ما يقدمها في أكثر البيئات صعوبة، من أجل تحقيق نتائج العمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة وشركاؤها؛
	3 - يشجع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على مواصلة إدماج خطة تنمية القدرات الوطنية في المجالات التي يملك فيها المكتب اختصاصا وميزة نسبية، وهي إدارة المشاريع والبنى الأساسية والمشتريات، بطرق منها استخدام الموارد المحلية؛
	4 - يحيط علماً بالخطوات المتخذة من أجل قياس الخدمات التي يقدمها المكتب والعمليات التي يضطلع بها في ضوء معايير مستقلة لأفضل الممارسات، ونجاح تلك الجهود، حسب ما أثبتته شهادات تصديق من أطراف ثالثة مستقلة بشأن إدارة الجودة والمشتريات في المؤسسة؛
	5 - يلاحظ مع التقدير الجهود التي يبذلها المكتب لنشر بيانات مفصلة عن جميع المشاريع الجاري تنفيذها، في امتثال تام لمعايير المبادرة الدولية للشفافية في المعونة، وبشكل الترميز الجغرافي.
	28 حزيران/يونيه 2012
	2012/17
	طلب رواندا أن تعرض مشروع وثيقة برنامج قطري مشترك على المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي

	إن المجلس التنفيذي
	1 - يشير إلى مقرريه 2001/11 و 2006/36 المتعلقين بعملية الموافقة على البرامج؛
	2 - يحيط علماً بطلب رواندا أن تعرض على المجالس التنفيذية المعنية في دورتها العادية الأولى لعام 2013، على أساس استثنائي، مشروع وثيقة برنامج قطري مشترك تتضمن سردا مشتركا وإطارا للنتائج خاصا بكل منظمة، مع ما يتصل بذلك من احتياجات من الموارد؛
	3 - يقرر أن ينظر، على أساس استثنائي، في مشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك المقدم من رواندا في الدورة العادية الأولى لعام 2013 لكل مجلس من المجالس التنفيذية؛
	4 - يقرر كذلك أن تُنشر الوثيقة النهائية للبرنامج القطري المشترك في مواقع المنظمات المعنية في موعد لا يتجاوز ستة أسابيع بعد مناقشتها في المجالس التنفيذية المعنية؛
	5 - يؤكد أنه، تماشياً مع مقرري المجلس التنفيذي 2001/11 و 2006/36، ستتم الموافقة على العنصر الخاص بكل منظمة من وثيقة البرنامج القطري المشترك، على أساس عدم الاعتراض، دون عرض أو مناقشة، في الدورة السنوية لعام 2013، ما لم يبلغ خمسة أعضاء على الأقل الأمانة المعنية خطيا قبل انعقاد الدورة برغبتهم في عرض الوثيقة النهائية للبرنامج القطري المشترك على المجلس التنفيذي.
	29 حزيران/يونيه 2012
	2012/18
	تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية في عام 2011

	إن المجلس التنفيذي
	إن المجلس التنفيذي
	1 - يحيط علماً بالوثائق DP/2012/17 (Corr.1 and Corr.2)، و DP/2012/17/Add.1؛
	2 - يلاحظ الزيادة الطفيفة في الموارد، التي تلزم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوفاء بولايته على النحو المناسب، ولتقديم الدعم بشكل فعال للخطط الإنمائية للبلدان الشريكة، ولتوفير قاعدة تمويل عادي متسم بالكفاية والمأمونية؛
	3 - يحث الدول الأعضاء على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلوغ أهدافه المتعلقة بالموارد العادية، وعلى الالتزام، في أبكر وقت ممكن، بمساهمات للموارد العادية للبرنامج الإنمائي في عام 2012 فصاعداً، عن طريق إعلانات التبرعات المتعددة السنوات متى أمكن ذلك؛
	4 - يشير إلى أهمية إمكانية التنبؤ بالتمويل وحُسن توقيت المدفوعات تحاشياً لقيود السيولة على الموارد العادية.
	10 أيلول/سبتمبر 2012
	2012/22

	1 - يذكِّر بمقرريه 2001/11 و 2006/36 بشأن عملية الموافقة على البرمجة؛
	2 - يحيط علماً بطلب إريتريا التقدم، استثنائياً، بمشروعي وثيقتي البرنامجين القطريين اللذين أعدهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى الدورة العادية الأولى لعام 2013 للمجلس التنفيذي؛
	3 - يقرر أن يستعرض ويعتمد، بصفة استثنائية، مشروعي وثيقتي البرنامجين القطريين لإريتريا اللذين أعدهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لعام 2013.
	10 أيلول/سبتمبر 2012
	2012/23

	1 - يلاحظ مع التقدير أنشطة مكتب التقييم، المضطلع بها بالتعاون مع المكاتب الأخرى داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبناء ثقافة تقييم في البرنامج الإنمائي، ولتعزيز قدرة مكتب التقييم وكفاءته وفاعليته؛ ويشجع مكتب التقييم على الاستناد إلى هذا النجاح لمواصلة تعزيز عمليتي التعلم وتحسين البرامج في البرنامج الإنمائي؛
	2 - يلاحظ كذلك مع التقدير جهود الإدارة الرامية إلى إعداد استجابات إدارية، ويطلب إلى الإدارة أن تذكر، في ردودها المقبلة، الخطط والإجراءات الملموسة والمسار الزمني المحدد لمعالجة المسائل المطروحة في تقارير التقييم؛
	فيما يختص بالتقرير السنوي المتعلق بالتقييم (DP/2012/20)، ورد الإدارة عليه، فإن المجلس التنفيذي:
	وفيما يختص بالتقرير المتعلق بتقييم إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز النظم والعمليات الانتخابية (DP/2012/21) ورد الإدارة عليه (DP/2012/22)، فإن المجلس التنفيذي:
	13 - يلاحظ عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الانتخابات في البلدان التي طلبت حكوماتها هذا النوع من التعاون؛ ويطلب إلى الإدارة أن تعالج نتائج التقرير (DP/2012/21) واستنتاجاته وتوصياته في البلدان التي تحتاج إلى الدعم الانتخابي، وفقاً للأولويات الوطنية، ويقدم فيها هذا النوع من الدعم بالتعاون مع السلطات الوطنية، لا سيما:
	وفيما يختص بالتقرير المتعلق بتقييم شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الصناديق العالمية والمؤسسات الخيرية (DP/2012/23) ، ورد الإدارة عليه (DP/2012/24)، فإن المجلس التنفيذي:
	10 أيلول/سبتمبر 2012
	2012/24

	10 أيلول/سبتمبر 2012
	2012/25

	1 - يحيط علماً بالتقرير الإحصائي السنوي المتعلق بأنشطة مشتريات منظومة الأمم المتحدة، لسنة 2011 (DP/OPS/2012/8)؛
	10 أيلول/سبتمبر 2012
	2012/26

	1 - يحيط علماً بتقرير فترة السنتين المتعلق بالتقييم ((DP/FPA/2012/8 وبردّ الإدارة عليه؛
	10 أيلول/سبتمبر 2012
	2012/27

	10 أيلول/سبتمبر 2012
	2012/28

	10 أيلول/سبتمبر 2012
	2012/29

	اعتمد جدول الأعمال وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام 2012 (DP/2012/L.3)؛
	اعتمد تقرير الدورة السنوية لـ 2012 (DP/2012/15)؛
	اتفق على الجدول الزمني التالي لدورات المجلس التنفيذي في 2013:
	انتخاب مكتب 2013:
	7 كانون الثاني/يناير 2013
	الدورة العادية الأولى لـ 2013:
	28 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2013
	الاجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي:
	4 شباط/فبراير 2013
	الدورة السنوية لـ 2013:
	3 إلى 14 حزيران/يونيه 2013 (نيويورك)
	الدورة العادية الثانية لـ 2013:
	3 إلى 6 أيلول/سبتمبر 2013 (سَتؤَكّد التواريخ فيما بعد)
	اعتمد خطة العمل المؤقتة للدورة العادية الأولى لـ 2013 واستعرض مشروع خطة العمل السنوية لـ 2013 (DP/2012/CRP.2).
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البند 2
	المسائل المالية ومسائل الميزانية والإدارة
	اعتمد المقرر 2012/21 بشأن الاستعراض السنوي للحالة المالية لسنة 2011.
	البند 3
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	اعتمد المقرر 2012/22 بشأن مشروعي وثيقتي البرنامجين القطريين لإريتريا اللذين أعدهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛
	وافق على وثائق البرامج القطرية النهائية التالية على أساس عدم الاعتراض، دون عرض أو نقاش، وفقاً للمقررين 2001/11 و 2006/36:
	أفريقيا: سيراليون، وغينيا، وليسوتو، وموريشيوس
	الدول العربية: الأردن، وجيبوتي
	آسيا والمحيط الهادئ: سري لانكا، وماليزيا، والهند
	أوروبا ورابطة الدول المستقلة: جمهورية مولدوفا
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: بليز، وبوليفيا (دولة - متعددة القوميات)، وكوستاريكا
	وافق على تمديد إضافي لمدة ستة أشهر (كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2013) للبرنامج القطري لمصر؛
	وافق على تمديد البرنامج القطري للجمهورية العربية السورية، بصيغته الواردة في الوثيقة DP/2012/28؛
	أحاط علماً بمشاريع وثائق البرامج القطرية التالية ومرفق بأسماء منظمات معينة لمشروع وثيقة برنامج قطري مشترك لباكستان، والتعليقات المقدمة بشأنه:
	أفريقيا
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للكاميرون (DP/DCP/CMR/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية الكونغو الديمقراطية (DP/DCP/COD/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغينيا الاستوائية (DP/DCP/GNQ/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لليبريا (DP/DCP/LBR/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجنوب أفريقيا (DP/DCP/ZAF/2)
	الدول العربية
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لليبيا (DP/DCP/LBY/2/Rev. 1)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للسودان (DP/DCP/SDN/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للإمارات العربية المتحدة (DP/DCP/ARE/2)
	آسيا والمحيط الهادئ
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لميانمار (DP/DCP/MMR/1)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لنيبال (DP/DCP/NPL/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبلدان وأقاليم المحيط الهادئ الجزرية (DP/DSP/PIC/1)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لباكستان (DP/DCCP/PAK/1)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لهايتي (DP/DCP/HTI/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لنيكاراغوا (DP/DCP/NIC/2).
	البند 4
	التقييم
	اعتمد المقرر 2012/23 بشأن التقييم (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
	البند 11
	ترتيبات البرمجة
	اعتمد المقرر 2012/28 بشأن ترتيبات البرمجة، 2014-2017.
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	البند 5
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	اعتمد المقرر 2012/22 بشأن مشروع وثيقتي البرنامجين القطريين لإريتريا اللذين أعدهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛
	وافق على تمديد لفترة ستة أشهر إضافية (كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2013) للبرنامج القطري لمصر (DP/FPA/2012/15)؛
	وافق على وثائق البرامج القطرية النهائية التالية على أساس عدم الاعتراض، دون عرض أو نقاش، وفقا للمقررين 2001/11 و 2006/36:
	أفريقيا: سيراليون، وغينيا، وليسوتو
	الدول العربية: الأردن، وجيبوتي
	آسيا ومنطقة المحيط الهادئ: بلدان وأقاليم المحيط الهادئ الجزرية، وسري لانكا، ونيبال، والهند
	أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى: جمهورية مولدوفا
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: بوليفيا (دولة - متعددة القوميات)، وكوستاريكا
	أحاط علماً بمشاريع وثائق البرامج القطرية التالية ومرفق بمنظمات معينة لمشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لباكستان، وتعليقات بشأنها:
	أفريقيا
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للكاميرون (DP/FPA/DCP/CMR/6)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية الكونغو الديمقراطية (DP/FPA/DCP/COD/4)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغينيا الاستوائية (DP/FPA/DCP/GNQ/6)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لليبريا (DP/FPA/DCP/LBR/4)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجنوب أفريقيا (DP/FPA/DCP/ZAF/4)
	الدول العربية
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للسودان (DP/FPA/DCP/SDN/6)
	آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
	مشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لباكستان (DP/FPA/DCCP/PAK/1)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لهايتي (DP/FPA/DCP/HTI/5)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لنيكاراغوا (DP/FPA/DCP/NIC/8).
	البند 6
	التقييم
	اعتمد المقرر 2012/26 بشأن التقييم (صندوق الأمم المتحدة للسكان).
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	البند 7
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	اعتمد المقرر 2012/24 بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، 2010-2013؛
	اعتمد المقرر 2012/25 بشأن التقرير الإحصائي السنوي المتعلق بأنشطة مشتريات منظومة الأمم المتحدة، 2011.
	الجزء المشترك
	البند 8
	متابعة اجتماع مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز
	أحاط علماً بالتقرير المتعلق بتنفيذ مقررات وتوصيات مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (DP/2012/26-DP/FPA/2012/18).
	البند 9
	المسائل المالية ومسائل الميزانية والإدارة
	اعتمد المقرر 2012/27 المتعلق بخارطة الطريق للوصول إلى ميزانية متكاملة، ابتداءً من 2014.
	البند 10
	الزيارات الميدانية
	أحاط علماً بتقرير الزيارة الميدانية المشتركة إلى جيبوتي (DP-FPA-OPS/2012/ CRP.1-E/ICEF/2012/CRP.17)، فضــلاً عن تقرير الزيـــارة الميدانيـــة المشتركـــة إلى إثيوبيا (DP -FPA-OPS/2012/CRP.2-E/ICEF/2012/CRP.19).
	عقد الإحاطات غير الرسمية والمشاورات التالية:
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	مشاورات غير رسمية بشأن الخطوط العريضة لتصميم الاستعراض التراكمي لخطة البرنامج الإنمائي الاستراتيجية الجارية، 2008-2013؛
	صندوق الأمم المتحدة للسكان
	(أ) مشاورات غير رسمية بشأن خطة الصندوق الاستراتيجية؛
	(ب) إحاطة بشأن استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد 2014؛
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	مشاورات غير رسمية بشأن استعراض منتصف المدة الذي يتناول فيه المكتب الخطة الاستراتيجية للسنوات الممتدة من 2010 إلى 2013، وخارطة الطريق المؤدية إلى الخطة الاستراتيجية للسنوات الممتدة من 2014 إلى 2017؛
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