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

  للمساواة بني اجلنسني
  

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

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

والشامل للجميع، والقضاء على الفقر، والتنمية املستدامة، على النحو الـوارد يف قـرار اجلمعيـة               
تعراض الشامل الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات لـسياسة األنـشطة                 بشأن االس  ٦٧/٢٢٦العامة  

  التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛
 بـــاجلهود الـــيت بـــذهلا الربنـــامج اإلمنـــائي لتحقيـــق نتـــائج إمنائيـــة  علمـــا حيـــيط  - ٣  

  ؛٢٠١٢ومؤّسسية ملموسة على صعيد املساواة بني اجلنسني يف عام 
 بالتقدم الذي أحرزه الربنامج اإلمنائي يف إدمـاج األبعـاد اجلنـسانية             علماحييط    - ٤  

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

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

  املساواة بني اجلنسني، يف سياق براجمه وخطته للتغيري التنظيمي عموماً؛
ــب  - ٦   ــسني       يطل ــني اجلن ــساواة ب ــاة منظــور امل ــيم مراع ــائي تعم ــامج اإلمن  إىل الربن

ــامج اإلمنــا   يف ــرة إعــداد اخلطــة االســتراتيجية للربن ، مــع املراعــاة التامــة  ٢٠١٧-٢٠١٤ئي للفت
  لنتائج استعراض منتصف املدة لتنفيذ االستراتيجية احلالية للمساواة بني اجلنسني؛

 إىل الربنامج اإلمنـائي أن يقـدم إىل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه الـسنوية                  يطلب  - ٧  
عـداد االسـتراتيجية     آخر املستجدات بشأن اخلطـوات املتخـذة واجلـدول الـزمين إل            ٢٠١٣لعام  

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

ــا   - ٨   ــساواة      حيــيط علم ــم املتحــدة للم ــة األم ــع هيئ ــائي م ــامج اإلمن ــشراكة الربن  ب
، وحيـث الربنـامج اإلمنـائي علـى مواصـلة           )هيئة األمم املتحدة للمرأة   (اجلنسني ومتكني املرأة     بني
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العمــل عــن كثــب مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن أجــل النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني   
  أساس من العالقات التكاملية والتآزرية؛ على

ؤ بـني اجلنـسني بالنـسبة للمـوظفني          التزام الربنامج اإلمنائي مبعاجلـة التكـاف       يقدر  - ٩  
ــافؤ        ــسني التكـ ــلة حتـ ــائي مواصـ ــامج اإلمنـ ــب إىل الربنـ ــة؛ ويطلـ ــستويات املنظمـ ــع مـ ــى مجيـ علـ

اجلنسني على املستويات من املتوسطة إىل العليا؛ ويطلـب أيـضا إىل الربنـامج اإلمنـائي اختـاذ                   بني
 مجيـع مـستويات املـوظفني،       خطوات لكفالة متثيل النساء من البلدان املستفيدة من الربامج على         

يف املقر وعلى الصعيدين اإلقليمي والقطري، مع مراعاة مبدأ التمثيـل اجلغـرايف العـادل، وذلـك                 
  يف إطار تقرير الربنامج اإلمنائي املقبل عن استراتيجية التكافؤ بني اجلنسني؛

تنفيــذ  بالربنــامج اإلمنــائي علــى مــا تقــوم بــه اللجنــة املعنيــة بالتوجيــه وال  يــشيد  - ١٠  
جمال الـشؤون اجلنـسانية مـن أعمـال هبـدف التـشجيع القـوي لـإلدارة العليـا بـشأن املـساواة                        يف
ــديرين للمــساءلة       بــني ــار امل ــدى إخــضاع كب ــة التحلــي باليقظــة ل ــسني، ويطلــب إىل اللجن اجلن
  حتقيق نتائج يف جمال املساواة بني اجلنسني؛ عن

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

  .منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
  

  ٢٠١٣فرباير / شباط١
    

    ٢٠١٣/٢  
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التقييم     

  ييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف احلد من الفقر، ورد اإلدارة؛تق  )أ(
سـياق   تقييم الدعم الذي يقدمه الربنامج اإلمنائي إىل البلدان املتأثرة بالرتاعـات يف              )ب(

  عمليات األمم املتحدة للسالم، ورد اإلدارة
  

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

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

http://undocs.org/ar/DP/2013/3�
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 بنتائج واستنتاجات تقييم مـسامهة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              حييط علما   - ٢  
يف احلد من الفقر، ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يأخذها بعني االعتبـار بالكامـل عنـد إعـداد                   

ــة، وأن يكفــل       ــة املقبل ــة وبرناجمــه العــاملي وبراجمــه اإلقليمي ــه االســتراتيجية املقبل أن يكــون خطت
  القضاء على الفقر أحد العناصر الرئيسية لتلك العملية؛

 الربنامج اإلمنائي على تنفيذ توصيات تقرير التقييم عند التخطيط لرباجمـه            حيث  - ٣  
، بـشأن   ٢٠١٦ومشاريعه، وأن يقدم تقريرا إىل اجمللس التنفيذي، يف دورته العادية الثانية لعـام              

  اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد؛
 أن القضاء على الفقـر هـو التحـدي العـاملي األكـرب الـذي يواجـه                  جمددا يؤكد  - ٤  

  العامل اليوم؛
 بــاجلهود الــيت يبــذهلا الربنــامج اإلمنــائي مــن أجــل معاجلــة التحــديات    يعتــرف  - ٥  

املتعـــددة األبعـــاد للفقـــر بطريقـــة مـــستدامة عـــن طريـــق اعتمـــاد اســـتراتيجيات متكينيـــة تـــؤثر    
  عية للفقر؛احملددات االجتما على

ــراء والعمــل      حيــث  - ٦   ــى مناصــرة الفق ــزه عل ــز تركي ــى تعزي ــائي عل ــامج اإلمن  الربن
ــضل        مــع ــشكل أف ــسهم ب ــصعيد القطــري، وذلــك لكــي ي ــى ال ــيني عل أصــحاب املــصلحة املعن
ــى الفقــر،          يف ــضاء عل ــة إىل الق ــة الرامي ــود الوطني ــة، ويف اجله ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه حتقي
   املتزايدة؛احلد من التفاوتات ويف

 إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يــويل األولويــة إلســهاماته يف تنميــة القــدرات يطلــب  - ٧  
  وإسداء املشورة يف جمال السياسات، على أساس مبدأي امللكية الوطنية واالستدامة؛

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

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

 الربنامج اإلمنائي على وضع أطر واضحة وقويـة للنتـائج تـبني سالسـل               يشجع  - ٩  
ها املنجــزات املتوقعــة علــى مــستوى النــواتج والنتــائج  النتــائج الكاملــة الــيت تتحــدد علــى أساســ 

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

 القطـري، وإجيـاد شـراكة أقـوى         فعالية بني جماالت تركيزه املتعلقة باحلد من الفقر على الصعيد         
  مع منظمات األمم املتحدة، من أجل دعم احلد من الفقر يف أبعاده كافة؛
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فيما يتعلق بتقييم الدعم الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي إىل البلـدان املتـأثرة             
، ورد اإلدارة عليــــه )DP/2013/5(بالرتاعــــات يف ســــياق عمليــــات األمــــم املتحــــدة للــــسالم  

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

  رة عليه؛البلدان املتأثرة بالرتاعات يف سياق عمليات األمم املتحدة للسالم، ورد اإلدا إىل
 بنتــائج واســتنتاجات تقيــيم الــدعم الــذي يقدمــه الربنــامج اإلمنــائي حيــيط علمــا  - ١٢  

البلدان املتأثرة بالرتاعات يف سياق عمليات األمم املتحدة للسالم، وحيث الربنـامج اإلمنـائي،        إىل
  ؛شاريعهيف هذا الصدد، على تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير التقييم عند التخطيط لرباجمه وم

 باجلهود اليت بذهلا الربنامج اإلمنائي إلنشاء نظام لإلنـذار املبكـر والعمـل        يرحب  - ١٣  
ترافـا منـه بأمهيـة تلـك اخلطـوات          املبكر، وكذلك لتعزيز االستخدام املالئـم لتحليـل الرتاعـات، اع          

  ؛الفعالكفالة حتقيق أثر أكرب للوجود امليداين للربنامج اإلمنائي من حيث العمل السريع و يف
 بـاجلهود املقـررة للربنـامج اإلمنـائي وللمنظمـات الـشريكة لـه يف جمـال                  يرّحب  - ١٤  

ــشتركة          ــة م ــداد جمموع ــر وإع ــاش املبك ــشترك لإلنع ــف م ــرض وضــع تعري ــساين لغ ــل اإلن العم
املبــادئ التوجيهيــة بــشأن نطــاق وآليــات متويــل أنــشطة اإلنعــاش املبكــر يف الفتــرات التاليــة   مــن

  مثل النداءات املوحدة؛مباشرة للرتاعات، 
ــه    حيـــث  - ١٥   ــز تعاونـ ــة تعزيـ ــه املعلنـ ــدما يف نيتـ ــائي علـــى املـــضي قـ  الربنـــامج اإلمنـ

منظمـات األمـم املتحـدة األخـرى املـشاركة يف عمليـات الـسالم املتكاملـة لألمـم املتحـدة،                      مع
مـم  سيما إدارة الشؤون الـسياسية يف األمـم املتحـدة، وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم يف األ                   وال

ــدأ      املتحــدة، وذلــك بغيــة التنــسيق، وبوجــه خــاص اإلعــداد األفــضل للفتــرة االنتقاليــة، الــيت تب
  بتخفيض حجم بعثات حفظ السالم؛

 بوجـــود صـــعوبات يف جـــذب واســـتبقاء موظفـــات يف البلـــدان املتـــأثرة  يقـــر  - ١٦  
 اجلنـسني   بالرتاعات، وحيث الربنامج اإلمنائي على اختاذ إجراءات من أجل حتـسني التـوازن بـني              

يف قــوة عملــه يف تلــك الــسياقات ومواصــلة جهــوده الواســعة الراميــة إىل حتــسني قــدرة األفرقــة   
  القطرية على حتقيق النتائج؛

 الربنــامج اإلمنــائي علــى كفالــة الوضــوح التــام لألهــداف الــيت تتــوخى  يــشجع  - ١٧  
علـى الـصعيد الـوطين      حتقيقها يف جمـال بنـاء القـدرات الوطنيـة مجيـع الـربامج واملـشاريع املنفـذة                   

  .وبشكل مباشر يف البلدان املتأثرة بالرتاعات، وذلك وفقا الستراتيجية خروج خمططة جيدا
  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/٣  
لـــدعم املباشـــر للميزانيـــة   اســـتعراض مـــشاركة برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف ا         

  اجلماعي  والتمويل
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــامج األمــم   DP/2013/7 بالوثيقــة حيــيط علمــاً   - ١   ــشأن اســتعراض مــشاركة برن  ب

  اشر للميزانية والتمويل اجلماعي؛املتحدة اإلمنائي يف الدعم املب
مــم املتحــدة اإلمنــائي تكمــن     بــأن القيمــة املــضافة الرئيــسية لربنــامج األ    يقــر  - ٢  

  ية وإعداد السياسات؛القدرات الوطن دعم يف
 على اإلبقاء على التغيريات يف النظام املايل والقواعد املاليـة علـى النحـو               يوافق  - ٣  

، بغيـة مواصـلة تزويـد      ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٣ لفترة جتريبية الحقـة،      DP/2008/36الوارد يف الوثيقة    
اجه من مرونة يف بيئة الدعم املباشر للميزانية، ولكي يكتـسب الربنـامج             املكاتب القطرية مبا حتت   

قواعــد املاليــة والنظــام املــايل اإلمنــائي خــربات خمتلفــة مــن هــذا العمــل، مــع التــسليم بــأن هــذه ال 
خيضعان ملزيد من التنقيح يف سـياق مواءمـة النظـام املـايل والقواعـد املاليـة الـيت جيـري النظـر                        قد

  ألمم املتحدة؛فيها حاليا يف ا
 االضــطالع بعمليــات التقيــيم ومراجعــة احلــسابات املالئمــة لألنــشطة   يطلــب  - ٤  

، بغيـــة تـــوفري ٢٠١٤ إىل ٢٠١٣ و ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨اجلاريـــة خـــالل الفتـــرتني التجـــريبيتني 
معلومات عن تأثري تلك األنشطة، ال سيما على إسـهام الربنـامج اإلمنـائي يف القـدرات الوطنيـة                   

سات، ومـن أجـل االسـتفادة مـن اخلـربة املكتـسبة؛ ويطلـب أيـضا تقاسـم النتـائج                     وإعداد الـسيا  
  والتوصيات داخل الربنامج اإلمنائي ومع أعضاء جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛

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

ــل         ــة والتموي ــدعم املباشــر للميزاني ــدمي ال ــصاحبة لتق ــل مــن املخــاطر امل ــوال، للنطــاق الكام األم
اجلماعي، وبشأن اإلجراءات املتخـذة مـن أجـل الرصـد املـستمر واالسـتعراض لتلـك املخـاطر،                   

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

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

  .ألمم املتحدة اإلمنائي يف الدعم املباشر للميزانية والتمويل اجلماعيبرنامج ا
  ٢٠١٣فرباير / شباط١

http://undocs.org/ar/DP/2013/7�
http://undocs.org/ar/DP/2008/36�


DP/2014/2  
 

13-54805 9/77 
 

    ٢٠١٣/٤  
  ترتيبات الربجمة اخلاصة بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 املتعلق باالستعراض الثاين لترتيبات الربجمـة، للفتـرة       ٢٠١٢/١ إىل املقرر    يشري  - ١  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤ املتعلق بترتيبات الربجمة للفترة ٢٠١٢/٢٨، واملقرر ٢٠١٣-٢٠٠٨

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

ــق  - ٣   ــد  يواف ــى البن ــن هــدف ختــصيص األ  ١ عل ــ م ــوارد األساســية،   م ــن امل وال م
ال يــزال يــستخدم معــايري ختــصيص ال تــستند إىل صــيغ حمــددة، وتــدمج فيــه األولويــات     الــذي

واحلـــوافز التنظيميـــة لتعزيـــز قـــدرة برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي علـــى االســـتجابة بفعاليـــة 
  ؛الحتياجات قطرية متباينة

 ١بالبنـد    وارد املخصـصة فيمـا يتعلـق       تدابري احلمايـة الراميـة إىل وقايـة املـ          يؤيد  - ٤  
من هدف ختصيص األموال من املوارد األساسية والدعم الربناجمي املخصص ألنـشطة املنـسقني              

 مليـون   ٧٠٠إىل مـا دون      جمـة املقيمني، ومحايتها من أثر االخنفاض احملتمل ملستويات قاعـدة الرب         
  دوالر؛

ــيط علمــا   - ٥   ــي إلدراج صــندوق األمــ   حي م املتحــدة للمــشاريع   باألســاس املنطق
  اإلنتاجية يف ترتيبات الربجمة، ويوافق على إدراجه يف هذه الترتيبات؛

 إىل الربنامج اإلمنائي أن يقـدم اقتراحـا رمسيـا شـامال يف الـدورة       يطلب كذلك   - ٦  
ترتيبــات الربجمــة، وبــأن يــشتمل  بــإدراج صــندوق املــشاريع اإلنتاجيــة يف ٢٠١٣الــسنوية لعــام 

 مجلة أمور، آثار هذا اإلدراج على املوارد األساسـية املتاحـة للربجمـة، وخباصـة          االقتراح، يف  هذا
  األساس املنطقي جلعله إنفاقا سنوياً متكررا؛

 مبادئ الوجود االستراتيجي العاملي، ونظرا ألن وجود الربنامج اإلمنـائي           يؤيد  - ٧  
ج مقــاس واحــد يناســب ينبغــي أن يكــون بنــاء علــى االحتياجــات املتباينــة للبلــدان، ال علــى هنــ 

ــة االســتجابة ألولويــات ال    ــع لغــرض ضــمان كفــاءة وفعالي ــة، يوافــق اجمللــس   اجلمي ــة الوطني تنمي
ــى ــر رمســي        عل ــدم يف تقري ــائي أن يق ــامج اإلمن ــادي، ويطلــب إىل الربن ــايز للوجــود امل هنــج متم

لفـرد  معلومات شاملة بشأن تنفيذ هذا النهج للبلدان متوسـطة الـدخل الـيت يزيـد فيهـا نـصيب ا           
   دوالر؛٦ ٦٠٠من الدخل القومي اإلمجايل على 



DP/2014/2
 

10/77 13-54805 
 

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

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

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

  ر التنمية البشرية؛اإلمنائية، ومكتب تقري
  :يف ما يتعلق بفئة تصنيف تكاليف فعالية التنمية  )ب(  
  برنامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛  ‘١’    
  خدمات دعم التنمية؛  ‘٢’    
  برنامج االقتصاديني؛  ‘٣’    
  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛  ‘٤’    
  اخلدمات االستشارية يف جمال السياسات؛  ‘٥’    
   األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية؛صندوق  ‘٦’    
  :يف ما يتعلق بفئة تصنيف تكاليف تنسيق األنشطة اإلمنائية لألمم املتحدة  )ج(  
  تقدمي الدعم للمنسق املقيم؛  ‘١’    
، ٢٠١٣ إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم، قبل انعقاد الدورة الـسنوية لعـام             يطلب  - ٩  

التنميـة،   خـدمات دعـم   : بنـود الثابتـة التاليـة     ملمولة يف إطـار ال    املزيد من املعلومات عن أداء املهام ا      
مكتـب الدراسـات     شارية يف جمال السياسات، فضال عـن      وبرنامج االقتصاديني، واخلدمات االست   

  ؛اإلمنائية، وذلك الختاذها أساسا للنظر يف احتياجات التمويل هلذه املهام
 غــري رمســي للميزانيــة املقترحــة  إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يقــدم مــشروعايطلــب  - ١٠  

اور بــشأنه مــع اجمللــس التنفيــذي  إلطــار ترتيبــات الربجمــة داخــل امليزانيــة املتكاملــة، وذلــك للتــش   
  .٢٠١٣، وكذلك للنظر فيه رمسيا يف الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١٣دورته السنوية لعام  يف

  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/٥  
املقدم من صندوق األمـم املتحـدة للـسكان لـصحة األم للفتـرة      التقييم املواضيعي للدعم        

  ، ورد اإلدارة عليه٢٠١١- ٢٠٠٠
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بالتقييم املواضيعي للدعم املقدم مـن الـصندوق لـصحة األم للفتـرة         حييط علما   - ١  
  ، وبرد اإلدارة على هذا التقييم؛٢٠١١-٢٠٠٠

مي التقيــيم املواضــيعي، وتقــدمي   بتقــد، ويرحــب٢٠١٢/٢٦ إىل املقــرر ويــشري  - ٢  
ــه، وباملناقــشة الالحقــة، باعتبــار ذلــك ف     رد رصــة للمجلــس التنفيــذي للمــشاركة    اإلدارة علي
مناقــشات اســتراتيجية قائمــة علــى األدلــة، وباعتبــاره أيــضا خطــوة هامــة لتــشجيع الــشفافية   يف

  ونشر ثقافة التقييم يف الصندوق؛
واضيعي من اعتـراف باملـسامهة اهلامـة الـيت قـدمها             مبا جاء يف التقييم امل     يرحب  - ٣  

الصندوق حنو حتسني صحة األمهات يف كـثري مـن البلـدان، وذلـك بـسبل تـشمل، علـى سـبيل                      
ــساعدة يف تنميــة          ــال صــحة األم وامل ــسيق يف جم ــة، وتن ــاتية هام ــيريات سياس ــه تغ ــال، توجي املث

 الطارئـة ورعايـة املواليـد، وتنظـيم         القدرات يف جماالت مثل القبالـة ورعايـة التوليـد يف احلـاالت            
  األسرة، والعالج اجلراحي لناسور الوالدة؛

 باالستنتاجات والنتـائج الـيت توصـل إليهـا التقيـيم املواضـيعي ويالحـظ          يرحب  - ٤  
ــيت ت       ــتراتيجية ال ــسائل احلامســة االس ــن امل ــددا م ــثري ع ــه ي ــستمرين    أن ــة م ــا ومتابع ــب اهتمام تطل

ل اليت تأيت يف سياق وضع اخلطة االسـتراتيجية للـصندوق للفتـرة             اإلدارة، مبا يف ذلك املسائ     من
  :، مثل احلاجة إىل ما يلي٢٠١٧-٢٠١٤

ملتوســــــط واألجــــــل البعيــــــد تعزيــــــز التخطــــــيط االســــــتراتيجي لألجــــــل ا  )أ(  
  ؛القطري الصعيد على

التحديد األفضل لآلثـار التـشغيلية املترتبـة علـى اسـتهداف احتياجـات النـساء                  )ب(  
  عرضات ألشد حاالت الضعف؛والفتيات امل

ــة         )ج(   ــال صــحة األم، وكفال ــوظفني يف جم ــدرات امل ــة وق ــدرة التنظيمي حتــسني الق
وجود مزيج مناسب من املهـارات يف املنظمـة مـن أجـل حتقيـق أقـصى زيـادة ممكنـة يف نـواحي                        

  القوة النسبية والتعبري عن التركيز االستراتيجي للصندوق؛
تندين إىل النتــائج وذلــك علــى الــصعيد القطــري،  تعزيــز الرصــد والتقيــيم املــس   )د(  

  وزيادة التركيز على توليد املعرفة والتعلم؛
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 باجلهود اليت يقوم هبا حاليـا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وذلـك               يرحب  - ٥  
لتعزيز عمله يف جمال صحة األم وملعاجلة عدد كـبري مـن املـسائل احملـددة يف التقيـيم املواضـيعي،                     

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

بشكل مستمر، وكذلك مع مقرري السياسات، واحلكومات الوطنية ومنظمات األمم املتحـدة            
العامليــة، منظمــة الــصحة (األخــرى، مبــا يف ذلــك اجملموعــة املوســعة للمنظمــات الــصحية األربــع  

وصندوق األمم املتحدة للـسكان، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، والبنـك الـدويل، وبرنـامج                    
ــشرية      ــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة الب ــم املتحــدة امل ــم املتحــدة   /األم ــة األم ــدز، وهيئ اإلي

ية ، وذلك من أجل معاجلة أوجه الـضعف يف الـنظم الـصح            )للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
لــى مواصــلة تعزيــز جهــوده وحتــسني صــحة األمهــات يف األجــل الطويــل؛ ويــشجع الــصندوق ع

  ؛هذا اجلانب الرئيسي من جوانب حتسني صحة األم، بوسائل منها الربجمة املشتركة يف
ــضا   - ٧   ــشجع      يالحــظ أي ــائج، وي ــق النت ــز الرصــد املوجــه حنــو حتقي  ضــرورة تعزي

، بوسائل منها ضمان املواءمة التامة بني أطر النتـائج          الصندوق على تعزيز نظم الرصد يف براجمه      
اخلاصة بالربامج القطرية والـصناديق املواضـيعية وإطـار نتـائج صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                   

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤خالل فترة اخلطة االستراتيجية املقبلة 
م  مبا أواله التقييم املواضيعي من تقـدير للـصندوق املواضـيعي لـصحة األ              يرحب  - ٨  

التابع لصندوق السكان كأداة حفز من أجل تيسري الربجمة القائمة على األدلة يف جمال صحة األم    
يف البلدان ذات األولوية، ويشجع الـصندوق علـى مواصـلة العمـل علـى حتـسني دمـج الـصندوق                     

  ؛املواضيعي لصحة األم التابع لصندوق السكان يف اهلياكل التنظيمية والتخطيط التنظيمي
 إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أن يراعــي مراعــاة تامــة توصــيات  لــبيط  - ٩  

التقيـيم املواضــيعي يف اسـتجابته االســتراتيجية والتنفيذيــة، مبـا يف ذلــك اسـتجابته يف ســياق وضــع     
ت املتعلقــة بتنفيــذ هــذا املقــرر اخلطــة االســتراتيجية املقبلــة للــصندوق، وأن يــدرج آخــر املــستجدا

  .٢٠١٤لعام ، الذي سيقدم يف الدورة السنوية ٢٠١٣دير التنفيذي لعام التقرير السنوي للم يف
  

  ٢٠١٣فرباير / شباط١



DP/2014/2  
 

13-54805 13/77 
 

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

  وصندوق األمم املتحدة للسكان
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــشري  - ١   ــه يــ ــة  ٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ إىل مقرريــ ــة املوافقــ ــتعلقني بعمليــ  املــ

  ؛الربامج على
 الطلب املقدم من مـصر لتقـدمي مـشروعي وثـيقيت الربنـاجمني القطـريني                يالحظ  - ٢  

  ؛٢٠١٣للربنامج اإلمنائي وصندوق السكان إىل الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 
يقيت الربنــاجمني  أن يقــوم علــى أســاس اســتثنائي باســتعراض مــشروعي وثــيقـرر   - ٣  

القطريني ملصر اللذين أعدمها الربنامج اإلمنائي وصـندوق الـسكان واملوافقـة عليهمـا يف الـدورة                 
  .٢٠١٣السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

  
  ٢٠١٣فرباير / شباط١

    
    ٢٠١٣/٧  
ألمـــم املتحـــدة للـــسكان ومكتـــب تقـــارير برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق ا    

خلـدمات املـشـاريع عـن حالـة تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات                  املتحـدة     األمم
  ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة 

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

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

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

ملنـــسق يف التحـــويالت النقديـــة، االســـتخدام املنـــهجي للمبـــادئ التوجيهيـــة املـــشتركة للنـــهج ا
  يشمل تنقيح هذه املبادئ التوجيهية، عند االقتضاء؛ مبا

كتب خـدمات املـشاريع علـى        على الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان وم      يثين  - ٣  
  ؛جهودهم املبذولة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ويتطلع إىل مواصلة هذه العملية

http://undocs.org/ar/DP/2013/8�
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  :يف ما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
ــالرأي غــري املــشفوع بتحفظــات الــصادر عــن جم  حيــيط علمــا  - ٤   لــس مراجعــي  ب

  حسابات األمم املتحدة؛
 بالتقدم الـذي أحـرزه الربنـامج اإلمنـائي يف معاجلـة األولويـات املتـصلة                 حبير  - ٥  

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

  ة احلسابات؛ يف ما يتصل مبراجع٢٠١٣-٢٠١٢العليا التسع املنقحة لإلدارة لفترة السنتني 
 على ضرورة حتسني إدارة املشاريع وضمان رقابة داخلية ذات مـستوى        يؤكد  - ٧  

ــصيل،       ــن التفـ ــد مـ ــود مبزيـ ــذه اجلهـ ــان هـ ــى بيـ ــشجع علـ ــري، ويـ ــصعيد القطـ ــى الـ   مـــرض علـ
مبا يف ذلك متابعة حاالت الغش، يف تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن املراجعة الداخليـة                

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

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

  ؛ وال سيما يف ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الوطنيني،٢٠١١-٢٠١٠احلسابات يف الفترة 
 بــاإلجراءات اإلضـــافية الــيت بـــدأ باختاذهــا صـــندوق األمــم املتحـــدة     يرحــب   - ١٠  

ــسنتني     ــرة الــ ــدة لفتــ ــيات جملــــس مراجعــــي حــــسابات األمــــم املتحــ   للــــسكان لتنفيــــذ توصــ
ــدم يف ٢٠١١-٢٠١٠ ــراز مزيـــد مـــن التقـ ـــ  ، ويتطلـــع إىل إحـ  الـــيت ١٧ تنفيـــذ التوصـــيات الـ
، لـضمان األخـذ     ٢٠٠٩معلقة لفتـرة طويلـة مـن تقريـر جملـس مراجعـي احلـسابات لعـام                   ظلت

  جبميع التوصيات على سبيل األولوية؛
 اجلهود املستمرة اليت تبذهلا إدارة صندوق األمم املتحدة للسكان ملعاجلـة            يؤيد  - ١١  

  سابات؛ يف ما يتصل مبراجعة احل٢٠١٣-٢٠١٢أولويات اإلدارة لفترة السنتني 
 على إيراد املزيد من التفاصيل للجهود املبذولة ملتابعـة حـاالت الغـش،              يشجع  - ١٢  

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

ــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان  يـــشجع  - ١٣   ــة  صـ  علـــى تكثيـــف جهـــوده الراميـ
  الشواغر وضمان كفاءة عملية التوظيف؛ ملء إىل
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 باعتمــاد صــندوق الــسكان للــسياسات واإلجــراءات املنقحــة يف جمــال يرحــب  - ١٤  
ــضمان اســتمرار         ــد االســتعراض ل ــات قي ــذه العملي ــاء ه ــى ضــرورة إبق ــشددا عل ــشتريات، م امل

  االمتثال من جانب مجيع وحدات العمل؛
  :يف ما يتعلق مبكتب خدمات املشاريع  
 بالرأي غري املعـدل وغـري املـشفوع بتحفظـات الـصادر عـن جملـس                 حييط علما   - ١٥  

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

  لس مراجعي حسابات األمم املتحدة؛احلسابات اليت أبرزها جم
ــد  - ١٧   ــذهلا إدارة مكتــب خــدمات املــشاريع ملعاجلــة     يؤي ــيت تب  اجلهــود املــستمرة ال

ــايري احمل      ــن املع ــال م ــب يف االنتق ــا املكت ــيت يواجهه ــم املتحــدة   التحــديات ال ــة األم ــبية ملنظوم اس
  .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام إىل
  

  ٢٠١٣فرباير / شباط١
    

    ٢٠١٣/٨  
املتحــدة اإلمنــائي واملــديرين التنفيــذيني لــصندوق األمــم املتحــدة تقريــر مــديرة برنــامج األمــم     

  للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

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

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

 الربنامج اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب خـدمات         يشجع  - ٢  
ر، مع مراعـاة التوجيـه الـوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة       املشاريع على مواصلة تعزيز تقدمي التقاري   

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

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

  ٢٠١٣فرباير / شباط١

http://undocs.org/ar/E/2013/5�
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    ٢٠١٣/٩  
ــاراً مــن عــام          ــة متكاملــة، اعتب ، ومعلومــات ٢٠١٤خارطــة طريــق صــوب وضــع ميزاني

  مستكملة بشأن موضوع استرداد التكاليف
  

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

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

هبـــا منظومـــة األمـــم املتحـــدة كـــل أربـــع ســـنوات لـــسياسة األنـــشطة التنفيذيـــة الـــيت تـــضطلع  
اد التكـاليف   التنمية، وال سيما اجلزء دال من الفـصل ثانيـاً منــه، بـشأن ضـمان اسـترد                  أجل من

ساســية ومــصادر متويــل األنــشطة    بالكامــل، مبعــدل تناســيب مــن مــصادر متويــل األنــشطة األ      
  األساسية، وتوفري احلوافز من أجل زيادة التمويل األساسي؛ غري

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

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

ليف املعروضـة    علـى املنهجيـة املنـسقة حلـساب معـدالت اسـترداد التكـا              يوافق  - ٣  
لـــيت جـــرى تطويرهـــا بـــصورة إضـــافية ، واDP-FPA/2012/1-EICEF/2012/AB/L.6 يف الوثيقـــة

، ويرحــب بزيــادة الــشفافية والتناســبية يف اإلطــار DP/FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8 الوثيقــة يف
  اجلديد املنسق؛

مهات  يف املائــة للمــسا٨ قــدره  معــدالً منــسقاً عامــاً الســترداد التكــاليف ـرقــي  - ٤  
، مـــع إمكانيـــة زيادتـــه ٢٠١٦م األساســـية، وســـيجري اســـتعراض ذلـــك املعـــدل يف عـــا  غـــري
يكن متسقاً مع مبدأ اسـترداد التكـاليف بالكامـل تناسـبياً مـع مـصادر التمويـل األساسـي                مل إن

والتمويــل غــري األساســي، علــى النحــو املقــرر يف االســتعراض الــشامل الــذي جيــري كــل أربــع   
ة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة؛                  سنوات لسياسة األنـشط   

ليـــل تقـــارير التقيـــيم املـــذكورة ويقـــرر أن يـــتم اســـتعراض معـــدل اســـترداد التكـــاليف بعـــد حت 
   أدناه وتقييمها بصورة مستقلة؛١٧ و ١٥الفقرتني  يف

 أن مبــدأ املعــدالت املنــسقة سيــسري أيــضاً علــى معــدالت اســترداد        يؤكــد  - ٥  
ألمــم املتحــدة وتــاليف املنافــسة التكــاليف املتمــايزة، هبــدف تعزيــز التعــاون فيمــا بــني منظمــات ا

  :حشد املوارد، ويقر كذلك اهليكل التايل ملعدالت استرداد التكاليف املتمايزة يف

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226�
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ــسبة     )أ(   ــسق بنـ ــيض منـ ــراء ختفـ ــيعية ١إجـ ــسامهات املواضـ ــة يف املـ ــى   يف املائـ علـ
يمي والقطري يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم            الصعيد العاملي واإلقل   من كل

، ) يف املائـة   ٧=  يف املائـة     ١  يف املائة ناقصاً   ٨(املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       
) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة    (إبقاء هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة        مع

  ملائة كترتيـب مؤقت؛ يف ا٨على نسبة 
ــضيلية احلا     )ب(   ليــة فيمــا خيــص مــسامهة احلكومــات     اإلبقــاء علــى املعــدالت التف

  تقاسم التكاليف، واملسامهات املقدمة فيما بني بلدان اجلنوب، ومسامهات القطاع اخلاص؛ يف
 أن يتم الوفاء باالتفاقات القائمة عن طريق معـدالت اسـترداد التكـاليف              يقرر  - ٦  
  وأن ُيتقيَّد هبذا القرار يف االتفاقات اجلديدة أو اليت جيري جتديدها؛السابقة 
ــرر  - ٧   ــذي       يق ــدير التنفي ــائي وامل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــديرة برن ــام م  جــواز قي

قتــضيه الظــروف الطارئــة، بــالنظر لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان، اســتثنائياً واســتجابة ملــا ت 
ــت    يف ــدالت اس ــازل عــن مع ــة التن ــى حـــدة،    رداد التكــاليف علــ إمكاني ــة عل ى أســاس كــل حال

يراعــي يف ذلــك األولويــات احملــددة، والطرائــق الــيت تتــيح خفــض التكــاليف اإلداريــة،   أن علــى
  وأهداف املواءمة، وأن يتم إخطار اجمللس التنفيذي حباالت التنازل يف التقارير املالية السنوية؛

ــرر  - ٨   ــترداد ا  يقـ ــة اسـ ــريان منهجيـ ــدأ سـ ــ أن يبـ ــصل  لتكـ ــا يتـ ــدة ومـ اليف اجلديـ
  ؛٢٠١٤يناير / كانون الثاين١معدالت اعتباراً من  من هبا

ــا   - ٩   ــواردة يف    حيــيط علم ــة ال ــة املتكامل ــة للميزاني ــادئ التوجيهي ــذكرة ) أ( باملب امل
ــسكان والي     ــائي وصـــندوق الـ ــشتركة للربنـــامج اإلمنـ ــشأن اخلطـــوات املتخـــذة    املـ ونيـــسيف بـ

امليزانيـة املتكاملـة، الـذي قـدم يف الـدورة العاديـة الثانيـة           وضع ميزانيـة متكاملـة ومنـوذج         صوب
ومنوذج اخلطة املتكاملة للموارد مع عرض منسق ملبلغ التكاليف املـستردة،           ) ب(؛  ٢٠١٢لعام  

  ؛)DP/FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8( من الوثيقة ٦الوارد يف اجلدول 
لـس التنفيـذي بـشأن       احلاجة إىل إجراء مشاورات منتظمـة مـع اجمل         يكرر تأكيد   - ١٠  

، ويطلــب ٢٠١٧-٢٠١٤لتني للفتــرة ميــزانيْيت الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان املتكــام     
ــزانيتني     مـــن ــائي وصـــندوق الـــسكان أن يقـــدما املـــشروعني غـــري الـــرمسيني للميـ الربنـــامج اإلمنـ

ر مناقـشة  املتكاملتني للنظر فيهما، مبا يف ذلك املوارد األساسـية واملـوارد غـري األساسـية، يف إطـا                 
  ؛٢٠١٣، أثناء الدورة السنوية لعام ٢٠١٧-٢٠١٤مشروعي خطتيهما االستراتيجيتني للفترة 

 مـن الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان أن يقـدما مقترحـات لتقـدير          يطلب  - ١١  
التكاليف تتسم بكامل الشفافية واالتساق ومتكّن اجلهات املسامهة مـن فهـم التكـاليف احملمَّــلة                

  مج واملشاريع، وكذلك معدل استرداد التكاليف املطبق؛على الربا
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 على ضرورة زيادة كفاءة وشـفافية املـوارد املتأتيـة مـن عمليـة اسـترداد                 يشدد  - ١٢  
التكــاليف، ويطلــب مــن الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان أن يقــدما، يف تقاريرمهــا املاليــة    

   عملية استرداد التكاليف وأوجه استخدامها؛السنوية إىل اجمللس التنفيذي، املبالغَ املستمدة من
 من الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان أن يواصال سـعيهما إىل حتقيـق             يطلب  - ١٣  

الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة هبدف خفض التكـاليف اإلداريـة، وذلـك يف إطـار اجلهـود                  
 املقــرر يف االســتعراض الراميــة إىل تقلــيص املعــدل الــضروري الســترداد التكــاليف، علــى النحــو

الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمـم               
املتحدة من أجـل التنميـة، وأن يـدرجا ضـمن اسـتعراض منتـصف املـدة مليزانيتيهمـا املتكـاملتني                     

  معلوماٍت وحتليالت هبذا الشأن؛
 الـسكان أن يعـد كـل منـهما مقترحـاً         مـن الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق        يطلب  - ١٤  

 إضــافة ،ملقــررة املــذكورة أعــالهللميزانيــة املتكاملــة، اســتناداً إىل معــدالت اســترداد التكــاليف ا 
  اإلطار املفاهيمي للميزانية املتكاملة؛ إىل

وق الــسكان أن يقومــا، بالتعــاون   مــن الربنــامج اإلمنــائي وصــند أيــضايطلــب   - ١٥  
 املتحــدة للمــرأة، بتــضمني اســتعراض منتــصف املــدة مليزانيتيهمــا   اليونيــسيف وهيئــة األمــم  مــع

املتكــاملتني معلومــاٍت عــن تنفيــذ املعــدالت املقــررة الســترداد التكــاليف، مبــا يف ذلــك منهجيــة  
احلساب املقررة اليت يستند إليها، وتـضمينه كـل فئـة مـن فئـات التكـاليف؛ واملعـدالت الفعليـة                     

املــاليتني الــسابقتني؛ وبيــان مــدى االمتثــال ملبــدأ اســترداد   الســترداد التكــاليف خــالل الــسنتني  
التكاليف بالكامل، املمولة تناسـبياً مـن املـوارد األساسـية واملـوارد غـري األساسـية، علـى النحـو                     

  ؛٦٧/٢٢٦املنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة 
ــام، يف ســياق     مــن يطلــب كــذلك   - ١٦   ــسكان القي ــامج اإلمنــائي وصــندوق ال الربن

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

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

  .٦٧/٢٢٦استرداد التكاليف اجلديدة وانسجامها مع أحكام قرار اجلمعية العامة 
  ٢٠١٣فرباير / شباط١

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/226�


DP/2014/2  
 

13-54805 19/77 
 

    ٢٠١٣/١٠  
  ٢٠١٣ات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام عرض عام للمقرر    

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

  
  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

  :٢٠١٣انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام   
  )جيبويت(سعادة السيد روبل أوهلاي   : الرئيس    
  )إندونيسيا(السيد آندي رامشيانتو   :نائب الرئيس    
  )األرجنتني(السيد إدواردو بورييت   :نائب الرئيس    
  )بلغاريا(السيد بويان بيليف   :نائب الرئيس    
  )النرويج(السيدة مرييت ديرود   :نائب الرئيس    
  .)DP/2013/L.1 (٢٠١٣أقر جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية األوىل لعام   
  ).DP/2013/1 (٢٠١٢اعتمـد التقرير عن دورته العادية الثانية لعام   
  ).DP/2012/CRP.1 (٢٠١٣أقــر خطة عمله السنوية لعام   
  .٢٠١٣وافـق على خطة العمل املؤقتة لدورته السنوية لعام   
  :٢٠١٣وافـق على اجلدول الزمنـي التايل للدورات املتبقية للمجلس التنفيذي يف عام   
  )نيويورك (٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ إىل ٣: ٢٠١٣ الدورة السنوية لعام     
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣  إىل٩: ٢٠١٣الدورة العادية الثانية لعام     

  

http://undocs.org/ar/DP/2013/L.1�
http://undocs.org/ar/DP/2013/1�
http://undocs.org/ar/DP/2012/CRP.1�
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  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  ٢البند     
  الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

 بـشأن التقريـر الـشفوي ملـديرة الربنـامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية               ٢٠١٣/١اختـذ املقـرر      
  .نسنيبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواة بني اجل

  
  ٣البند     
  )الربنامج اإلمنائي(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     

  :اعتمـد وثائق الربامج القطرية النهائية التالية  
إريتريــا، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وجنــوب أفريقيــا، وغينيــا   : أفريقيــا    

  االستوائية، والكامريون، وليربيا
، وميامنـار، ونيبـال،     )برنـامج قطـري مـشترك     (تان  باكـس : آسيا واحمليط اهلادئ      

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

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
  

  ٤البند     
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التقييم     

تقييم مسامهة الربنـامج اإلمنـائي يف احلـد مـن الفقـر،             ) أ: ( بشأن ٢٠١٣/٢اختـذ املقرر     
تقييم الدعم الذي يقدمه برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل البلـدان املتـأثرة       ) ب(رة؛  ورد اإلدا 

  .بالنـزاعات يف سياق عمليات األمم املتحدة للسالم، ورد اإلدارة
  

  ٥البند     
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة     

ـــذ املقــرر     ــشاركة ب بــشأن اســ ٢٠١٣/٣اخت رنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    تعراض م
  .الدعم املباشر للميزانية والتمويل اجلماعي يف
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  ٦البند     
  ترتيبات الربجمة    

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

  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  ٧البند     
  )صندوق األمم املتحدة للسكان(م التقيي    

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

  .استمع إىل إحاطة بشأن مشروع سياسة التقييم املنقحة لصندوق األمم املتحدة للسكان  
  

  ٨البند     
  لربامج القطرية واملسائل املتصلة هباا    

  :اعتمـد وثائق الربامج القطرية النهائية التالية  
ــا     ــا االســتوائية     : أفريقي ــا وغيني ــوب أفريقي ــة وجن ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري

  والكامريون وليربيا
  السودان: الدول العربية    
  )برنامج قطري مشترك(باكستان : آسيا واحمليط اهلادئ    
  .نيكاراغوا وهاييت: كا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمري    
 بشأن مشروعْي وثيقْيت الربناجمني القطريني ملصر اللذين أعـدمها          ٢٠١٣/٦اختـذ املقرر     

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
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  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
فيــــذي ملكتــــب األمــــم املتحــــدة  ىل معلومــــات مــــستكملة مــــن املــــدير التن اســــتمع إ  
  .املشاريع خلدمات

  
  اجلزء املشترك    
  ٩البند     
  توصيات جملس مراجعي احلسابات    

 بـشأن تقــارير برنــامج األمـم املتحــدة اإلمنـائي وصــندوق األمــم    ٢٠١٣/٧اختـذ املقــرر    
ع عـن حالـة تنفيـذ توصـيات جملـس           املتحدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاري            

  .٢٠١١-٢٠١٠مراجعي احلسابات للفترة 
  

  ١٠البند     
  التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

 بــشأن تقريــر مــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرين  ٢٠١٣/٨اختــذ املقــرر   
دة خلـدمات املـشاريع املقـدم       تحـ التنفيذيني لصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم امل            

  .اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل
  

  ١١البند     
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    

ة، اعتبــاراً  بـشأن خارطـة الطريـق صـوب وضـع ميزانيـة متكاملـ       ٢٠١٣/٩اختـذ املقـرر     
  .، ومعلومات مستكملة بشأن موضوع استرداد التكاليف٢٠١٤عام  من
  

  ١٢البند     
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية    

ــام       ــة لعــ ــائج األوليــ ــن النتــ ــرض عــ ــتمع إىل عــ ــستكملة  ٢٠١٢اســ ــات مــ ، ومعلومــ
التـــشاورية مـــع أصـــحاب املـــصلحة بـــشأن االجتاهـــات املـــستقبلية لـــصندوق         العمليـــة عـــن
  .املتحدة للمشاريع اإلنتاجية األمم
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  االجتماع املشترك    
لس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق             عقد اجتماعاً مـشتركاً للمجـا       

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

ن االســتعراض الــشامل الــذي جيــري   املنبثقــة عــتفعيــل التوصــيات) أ: (تنــاول املواضــيع التاليــة 
هبـــا منظومـــة األمـــم املتحـــدة أربـــع ســـنوات لـــسياسة األنـــشطة التنفيذيـــة الـــيت تـــضطلع   كـــل
  .تفعيل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي) ب(التنمية؛  أجل من

  :عقد أيضاً جلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية التالية  
  

  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج     
مشاورات غري رمسية بـشأن النتـائج األوليـة لتقيـيم اخلطـة االسـتراتيجية لربنـامج األمـم                     

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي للفترة 
ــتراتيجية           ــة االس ــضي إىل اخلط ــيت تف ــق ال ــة الطري ــشأن خارط ــة ب ــشاورات غــري رمسي م

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 
م املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة إحاطــة بــشأن العمليــة التــشاورية اجلاريــة لــصندوق األمــ   

  ؛)٢٠١٢/١٢مبوجب املقرر (أصحاب املصلحة اليت صدر هبا تكليف من اجمللس التنفيذي  مع
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان    
ان مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن اخلطــة االســتراتيجية لــصندوق األمــم املتحــدة للــسك     

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤للفترة 
  

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
مشاورات غري رمسية بشأن إعداد اخلطة االستراتيجية ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                 

  .مناقشة املسائل الرئيسية: ٢٠١٧-٢٠١٤املشاريع للفترة 
  

  ٢٠١٣فرباير / شباط١
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    ٢٠١٣/١١  
ملدير الربنامج عن اخلطة االسـتراتيجية لربنـامج        االستعراض التجميعي والتقرير السنوي         

  ٢٠١٢- ٢٠٠٨األداء والنتائج للفترة : األمم املتحدة اإلمنائي
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
  ؛)DP/2013/11( هبذا التقرير حييط علماً  - ١  
   عرب مجيع جماالت النتائج؛التقدم مبا أفيد به عن إحراز ويرحِّب  - ٢  
ــشجِّع  - ٣   ــدة اإلمنـــ  ويـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــيت    برنـ ــدروس الـ ــتخدام الـ ــى اسـ ائي علـ

حتديدها يف التقرير، مبا يف ذلك تلك املستقاة من تقـارير التقيـيم املقدَّمـة يف الـدورة الـسنوية                     مت
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤من أجل إعداد اخلطة االستراتيجية، 

ــامج ايــشجِّع أيــضاً  - ٤   ألمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى أن يواصــل، يف تقــاريره     برن
ــُنظم الــيت يتبعهــا يف اإلبــالغ عــن    ــائج مبــا يكفــل طــرح املزيــد   املقدَّمــة مــستقبالً، حتــسني ال  النت

ــن ــاملة        مـ ــصورة شـ ــة بـ ــائج املتوقعـ ــإحراز النتـ ــصلة بـ ــرائن، واملتـ ــستندة إىل قـ ــات املـ   ،املعلومـ
 فـضالً   ،ليت يقّدمها برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي       مبا يف ذلك سرد حتليلي للمسامهات اإلمنائية ا       

  .عن التحديات اليت مت الوقوف عليها
  

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤
    

    ٢٠١٣/١٢  
  ٢٠١٧- ٢٠١٤مشروع اخلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
الربنـــــامج دير  بـــــشأن التقريـــــر الـــــسنوي ملـــــ٢٠١٢/٩ إىل مقـــــرره يـــــشري  - ١  

  االستراتيجية؛ اخلطة عن
، مــع التقــدير، بالعمليــة التــشاورية والتــشاركية الــيت اضــطلع هبــا   حيــيط علمــاً  - ٢  

، ٢٠١٧-٢٠١٤برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لــدى وضــع مــشروع اخلطــة االســتراتيجية،   
ــدول األعــض      ــة شــاملة مــع ال ــشاور بطريق ــامج اإلمنــائي مواصــلة الت اء وســائر ويطلــب إىل الربن

األطراف صاحبة املصلحة بغية إجناز اخلطة ومرفقاهتا متهيداً العتمادها يف الدورة العادية الثانيـة              
  ؛٢٠١٣لعام 
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ــظ  - ٣   ــن   يالحــ ــتراتيجية مــ ــة االســ ــا مت يف اخلطــ ــيت   مــ ــود الــ إدراج بعــــض البنــ
يف منظومــة األمــم املتحــدة،   حظيــت مبوافقــة علــى املــستوى احلكــومي الــدويل       قــد تكــن مل
  ميكن معه اعتبارها موضع اتفاق على املستوى احلكومي الدويل؛ ال مما

ــد  - ٤   ــشروع اخلطــة االســتراتيجية،     يؤيِّ ــدة مل ــة اجلدي ــان الرؤي  ٢٠١٧-٢٠١٤ بي
الذي يقصد إىل مساعدة البلدان على التوصل للقضاء علـى الفقـر مـع العمـل يف الوقـت نفـسه                     

  ء؛على التقليل امللموس من حاالت الالمساواة واإلقصا
 ،٢٠١٧-٢٠١٤ هبيكـــل وإطـــار مـــشروع اخلطـــة االســـتراتيجية،     يرحِّـــب  - ٥  

ذلك جمموعتها املقترحة من جماالت تركيـز العمـل والنتـائج اإلمنائيـة باعتبـار أن الـصياغة                   يف مبا
الدقيقة هلا ما زالت قيد التطوير، ويطلب إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إعداد نـسخة هنائيـة     

يث تقوم على أمـور شـىت مـن بينـها التعليقـات واملـدخالت الـواردة مـن الـدول             من املشروع حب  
ــسنوية للمجلــس التنفيــذي لعــام     ــدورة ال ــة  ٢٠١٣األعــضاء خــالل ال ــة اجلاري ، وخــالل العملي

حالياً، مما سيقتضي إجراء املزيد من املشاورات واإليضاحات والتعديالت أخـذاً بعـني االعتبـار      
  ؛٢٠١٣يمي من أجل إجنازها واعتمادها يف دورته العادية الثانية لعام احلاجة إىل التركيز التنظ

 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بــدء اإلجــراءات الراميــة إىل إجنــاز  يطلــب  - ٦  
 وكذلك اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد علـى أسـاس إطـار           ٢٠١٧-٢٠١٤امليزانية املتكاملة،   

 باعتبـــار أن الـــصياغة الدقيقـــة هلـــذه ٢٠١٧-٢٠١٤ وهيكـــل مـــشروع اخلطـــة االســـتراتيجية،
العناصر ما زالت قيد التطوير متهيداً العتمادهـا مـن جانـب اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة              

  ؛٢٠١٣الثانية لعام 
 هبيكـل وهنـج مـشروع اإلطـار املتكامـل للنتـائج واملـوارد ملـشروع                 حييط علماً   - ٧  

نطلـق أن صـياغتها الدقيقـة مـا زالـت قيـد التطـوير،          من م  ٢٠١٧-٢٠١٤اخلطة االستراتيجية،   
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يواصــل وضــع املؤشــرات وخطــوط األســاس       ويطلــب إىل برن

  ؛٢٠١٤واملعامل واألهداف ذات الصلة بقصد إهنائها حبلول عقد الدورة السنوية لعام 
الربنـــامج  يف بلـــدان ٢٠١٧-٢٠١٤  أن تنفيـــذ اخلطـــة االســـتراتيجية،يالحـــظ  - ٨  

وأن يراعي احلوار الذي يتم على املستوى القطري بشأن األولويات واالحتياجات الوطنية             بد ال
  ؛على أساس مدفوع بالطلب على حنو ما ينعكس يف صكوك الربجمة على الصعيد القطري

 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقدمي املزيد من املعلومات يف الوقت            يطلب  - ٩  
 بـشأن كيفيـة إحـراز النتـائج، وذلـك بطـرق          ٢٠١٣النعقاد الدورة العادية الثانية لعام      املناسب  

شىت منها التوضيح جبالء لكيفية نسبة النواتج بصورة مباشـرة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                  
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وكيفيــة التــرابط بــني املخرجــات والنتــائج وأســاليب تقيــيم املخــاطر وإدارهتــا كوســيلة إلحــراز   
  ات الصلة؛النتائج ذ
 باجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي إلدراج واليـات            حييط علماً   - ١٠  

ــسياسا      ــع ســنوات لل ــتم كــل أرب ــذي ي ــشامل ال ــة   االســتعراض ال ــشطة التنفيذي ــصلة باألن ت املت
أجل التنمية على صعيد منظومة األمم املتحدة يف ُصلب اخلطة االستراتيجية املقبلة لربنـامج               من
، ويطلـب إىل الربنـامج أن يعمـل علـى الـربط الكامـل               ٢٠١٧-٢٠١٤ألمم املتحدة اإلمنـائي،     ا

ــة،    ــتراتيجية املقبلـ ــة االسـ ــني اخلطـ ــني٢٠١٧-٢٠١٤بـ ــضاً    وبـ ــات، ويطلـــب أيـ ــذه الواليـ  هـ
الـــصناديق والـــربامج األخـــرى الربنـــامج مواصـــلة املـــسامهة يف املناقـــشات الـــيت تـــدور مـــع   إىل
  ع مسار تنفيذ االستعراض الذي جيري كل أربع سنوات؛وضع هنج مشترك لتتبُّ أجل من

ــرة يـــشري  - ١١   ــرر ٢ إىل الفقـ ــن املقـ ــائي  ٢٠١٣/٢ مـ ــامج اإلمنـ  ويطلـــب إىل الربنـ
 النتـــائج واالســـتنتاجات ٢٠١٧-٢٠١٤يراعـــي بـــصورة كاملـــة يف اخلطـــة االســـتراتيجية،  أن

إىل اجمللـس التنفيـذي يف فتـرة    والتوصيات اليت تضمها مجيع تقارير التقييم ذات الـصلة، املقدَّمـة        
، وخاصة تلـك املقدَّمـة يف دورة اجمللـس التنفيـذي     ٢٠١٣-٢٠٠٨اخلطة االستراتيجية الراهنة،  

  ؛٢٠١٣السنوية لعام 
ــب  - ١٢   ــات       يطل ــن املعلوم ــد م ــدِّم املزي ــائي أن يق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  إىل برن

 بـشأن األسـلوب الـذي سـتعمل     ٢٠١٣وقـت مناسـب النعقـاد الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام         يف
املنظمــة ســواء بــصورة مــشتركة أو مــن خــالل تقــسيم العمــل ضــمن نطــاق منظومــة األمــم   بــه

املتحــدة، مبــا يف ذلــك مــع ســائر الــصناديق والــربامج والوكــاالت املتخصــصة يف جهــاز األمــم    
تعزيــز املتحــدة اإلمنــائي أخــذاً بعــني االعتبــار الواليــات الــيت تــضطلع هبــا كــل منــها، وبغــرض      

ــى األرض         ــة عل ــائج املتحقق ــضالً عــن حتــسني النت ــة، ف ــداخل واالزدواجي ــب الت التجــانس وجتن
  والتنفيذ بالنسبة لبلدان الربنامج؛

أن يوّضــح مــا مت ختصيــصه ســنوياً  إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يطلــب  - ١٣  
إلطـار املتكامـل للنتـائج      املوارد األساسية وغـري األساسـية علـى أسـاس احملـصلة اإلمنائيـة يف ا                من

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤ امليزانية املتكاملة،  لدى إجناز مشروع٢٠١٧-٢٠١٤واملوارد، 
 إىل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن يراعـي متـام املراعـاة آراء الـدول                   يطلب  - ١٤  

مبــا يف ذلــك دمــج التعــاون فيمــا    ٢٠١٧-٢٠١٤األعــضاء لــدى إجنــاز اخلطــة االســتراتيجية،   
ــني ــدان  ب ــود       بل ــائي يف جه ــامج اإلمن ــب الربن ــن جان ــة م ــشاركة الفعال ــوب واحلاجــة إىل امل اجلن

  .٢٠١٣التصدي للفقر املدِقع، من أجل اعتمادها يف الدورة العادية الثانية لعام 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤
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    ٢٠١٣/١٣  
ــم ا         ــامج األمـ ــادي لربنـ ــل العـ ــات بالتمويـ ــة االلتزامـ ــرتبط    حالـ ــا يـ ــائي ومـ ــدة اإلمنـ ملتحـ

   وما بعده٢٠١٣الصناديق والربامج لعام   من  به
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بـالتقرير الـصادر عـن حالـة االلتزامـات بالتمويـل العـادي لربنـامج                 حييط علماً   - ١  

  ومرفقاته؛) DP/2013/13( وما بعده ٢٠١٣األمم املتحدة اإلمنائي وصناديقه وبراجمه لعام 
 يف املـوارد العاديـة تناقـصت    ٢٠١٢ بأن مسامهات عـام      مع القلق  حييط علماً   - ٢  
 مليــون دوالر ٩٧٤,٥١ر مــن مبلــغ   مليــون دوال٨٤٦,١ يف املائــة إىل مبلــغ   ١٣,٢بنــسبة 

ــام  يف ــالغ       ،٢٠١١ع ــنقَّح الب ــل امل ــا يقــل بكــثري عــن هــدف التموي ــون دوالر ١,٥ وهــو م  بلي
  ؛)٢٠٤، الفقرة DP/2011/22 (٢٠١٢للموارد العادية لعام 

املــوارد العاديــة (، مــع القلــق، بــأن املــسامهات اإلمجاليــة   حيــيط علمــاً كــذلك   - ٣  
 لتبلـــغ ٢٠١٢يف عـــام املقدمَّـــة إىل الربنـــامج اإلمنـــائي تناقـــصت بـــدورها  ) واملـــوارد األخـــرى

  ؛٢٠١١ باليني دوالر يف عام ٤,٨٢باليني دوالر من  ٤,٦٤
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢١ املـؤرخ    ٢٢٦/٦٧ إىل قـرار اجلمعيـة العامـة         يشري  - ٤  
 بشأن االستعراض الشامل الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات لـسياسة األنـشطة التنفيذيـة                    ٢٠١٢

  ملتحدة من أجل التنمية؛اليت تضطلع هبا منظومة األمم ا
العاديـة مـا زالـت، حبكـم طبيعتـها          / على أن املوارد األساسـية     يؤكد من جديد    - ٥  

ــضط       ــيت ت ــة ال ــشطة التنفيذي ــل األســاس لألن ــشروطة، متث ــم املتحــدة    غــري امل ــة األم ــا منظوم لع هب
 التنمية، ويؤكد يف هذا املضمار من جديد على احلاجة إىل أن يتصدى برنـامج األمـم                جلأ من

العاديـة  /املتحدة اإلمنائي، على أساس متواصل، ملعاجلة االختالل احلاصـل بـني املـوارد األساسـية      
  األخرى؛/واملوارد غري األساسية

العاديـــة لـــدعم / علـــى احلاجـــة إىل جتنــب اســـتخدام املـــوارد األساســية  يؤكــد   - ٦  
العاديـة لتغطيـة    /ساسيةاألنشطة املمولة من املوارد غري األساسية مبا يف ذلك استخدام املوارد األ           
  النفقات املتصلة باإلدارة ودعم األموال غري األساسية وأنشطتها الربناجمية؛

ــدول األعــــضاء وبر يــــسلّم  - ٧   ــأن علــــى الــ ــائي   بــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ نــ
العاديـة واملـوارد غـري األساسـية الـيت تتـصف بأهنـا              /أولويات لتخـصيص املـوارد األساسـية       وضع

ــة للتن ــر قابلي ــدان     أكث ــة ختصيــصها وُحــسن ارتباطهــا بأولويــات بل ــها وقل ــؤ، فــضالً عــن مرونت ب
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 وكــذلك ،الربنــامج، مبــا يف ذلــك تلــك الــواردة ضــمن إطــار املــساعدة اإلمنائيــة لألمــم املتحــدة  
  ؛إلمنائي والوالية اليت يضطلع هباباخلطة االستراتيجية للربنامج ا

 كـل جهـد ممكـن لتوسـيع قاعـدة       برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل بذل   يدعو  - ٨  
املاحنني بوسـائل شـىت منـها زيـادة عـدد البلـدان والـشركاء اآلخـرين الـذين يقـدمون مـسامهات                     

  مالية إىل الربنامج مبا يؤدي إىل خفض االعتماد على عدد حمدود من املاحنني؛
ــة    يــشجِّع  - ٩   ــع البلــدان الــيت مل تقــدِّم حــىت اآلن مــسامهات يف املــوارد العادي  مجي

   على أن تفعل ذلك؛٢٠١٣ عامل
 البلــدان املاحنــة والبلــدان األخــرى القــادرة علــى ذلــك، علــى أن تواصــل حيــث  - ١٠  

ــة           ــصاحل امليزاني ــدراهتا ل ــع ق ــسق م ــة تت ــدمها بطريق ــيت تق ــات ال ــة التربع ــصورة ملموس ــد ب وتزي
ت العاديــة لربنــامج األمــم املتحــد اإلمنــائي، وأن تــساهم علــى أســاس متعــدد الــسنوا   /األساســية

  .وبطريقة مستدامة وميكن التنبؤ هبا
  

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤
    

    ٢٠١٣/١٤  
ــم املت       ــامج األمـ ــاملي لربنـ ــامج العـ ــشأن الربنـ ــر بـ ــائي، تقريـ ــدة اإلمنـ : ٢٠١٣- ٢٠٠٩حـ

  والنتائج  األداء
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــاً   - ١   ــيط علمـ ــامل    حيـ ــامج العـ ــشأن الربنـ ــهائي بـ ــالتقرير النـ  ٢٠١٣-٢٠٠٩ي،  بـ

)DP/2013/14(؛  
 بـــأن يـــسدي برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي املزيـــد مـــن مـــشورة   يوصـــي  - ٢  

الــسياسات املتكاملــة واملركّــزة علــى الــربامج حبيــث تغطــي جمــاالت العمــل الــيت ســيتم حتديــدها 
يتــه يف مــساعدة البلــدان  مبــا يزيــد مــن فعال٢٠١٧-٢٠١٤ضــمن نطــاق اخلطــة االســتراتيجية، 

  .على التصدي للتحديات اإلمنائية اليت تزداد تعقيداً وترابطا
  

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣
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    ٢٠١٣/١٥  
  تقييم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  التقرير السنوي بشأن التقييم واستجابة اإلدارة؛  )أ(  
  إلمنــــــائي،تقيــــــيم اخلطــــــة االســــــتراتيجية لربنــــــامج األمــــــم املتحــــــدة ا  )ب(  
   واستجابة اإلدارة؛٢٠١٣-٢٠٠٨
  تقييم الربنامج العاملي واستجابة اإلدارة؛  )ج(  
  تقييم الربنامج اإلقليمي ألفريقيا واستجابة اإلدارة؛  )د(  
  للدول العربية واستجابة اإلدارة؛تقييم الربنامج اإلقليمي   )هـ(  
  ابة اإلدارة؛تقييم الربنامج اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ واستج  )و(  
  ؛تقييم الربنامج اإلقليمي ألوروبا ورابطة الدول املستقلة واستجابة اإلدارة  )ز(  
ــارييب      )ح(   ــر الكـ ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ ــامج اإلقليمـــي ألمريكـ ــيم الربنـ تقيـ

  واستجابة اإلدارة؛
تقيــيم مــسامهة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف احلــوار فيمــا بــني بلــدان    )ط(  
  . والتعاون الثالثي واستجابة اإلدارةاجلنوب

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بالتزام إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتقييم وبإجياد ثقافة تقيـيم           يرحِّب  - ١  

على مستوى املنظمة بأسرها فضالً عن التزام مكتب التقييم واألعمال اليت يقـوم هبـا؛ ويـشجِّع                 
.  مواصـلة بـذل هـذه اجلهـود    اإلمنائي وكـذلك مكتـب التقيـيم علـى     إدارة برنامج األمم املتحدة     

وقتــه املناســب، ملهمــة التقيــيم اخلــصوص يؤكــد علــى أمهيــة تقــدمي التمويــل الكــايف يف  هــذا ويف
كـــل مـــستوى املنظمـــة وعلـــى املـــستويني اإلقليمـــي والقطـــري كـــسبيل لتـــأمني فعاليتـــه   علـــى

تحـدة اإلمنـائي أن تتـشاور مـع اجمللـس التنفيـذي            واستقالليته، ويطلب إىل إدارة برنامج األمم امل      
  بشأن أي تغيريات تطرأ على خمصصات مهمة التقييم بعد إقرارها من جانب اجمللس التنفيذي؛

 باجلهود اليت تبذهلا إدارة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مبـا يكفـل               حييط علماً   - ٢  
فوعة جبـداول   بة من جانـب اإلدارة مـش      أن حتظى مجيع التقييمات املركزية والالمركزية باستجا      

  ؛زمنية حمددة للتنفيذ
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 باالقتراح املتعلق بإجراء استعراض مستقل لسياسة التقيـيم         حييط علماً كذلك    - ٣  
، ويطلــب إىل مكتــب التقيــيم ٢٠١٠/١٦يف الربنــامج اإلمنــائي امتثــاالً ملقــرَّر اجمللــس التنفيــذي  

  ؛لس التنفيذيراض يف ظل توجيه اجملتيسري إجراء هذا االستع
  :واستجابة اإلدارة) DP/2013/16(فيما يتصل بالتقرير السنوي بشأن التقييم   
 ٢٠١٢زة يف عـام      ما طرأ من حتسن يف امتثـال الـربامج القطريـة املنجـ             يالحظ  - ٤  

  ؛ملقتضيات التقييم
ــم املتحــ  يطلــب  - ٥   ــامج األم ــع املنظمــات     إىل برن ــاون م ــوم، بالتع ــائي أن يق دة اإلمن

األخرى باألمم املتحدة، مبواصلة دعمه لبناء قدرة وطنية للتقييم بطريقـة منهجيـة، مـزوَّدة بغايـات                 
  ؛واضحة وأهداف ميكن قياسها ومواعيد زمنية حمددة ومن خالل ُنهج فعالة من حيث التكاليف

م املتحـدة اإلمنـائي أن يعـزز مراعـاة           إىل مكتب التقيـيم يف برنـامج األمـ         يطلب  - ٦  
مبادئ املساواة بني اجلنسني يف مجيـع أعمـال التقيـيم الـيت يقـوم هبـا، وأن يـشمل ذلـك جهـوَده                   

ره املقبلــة عمــا يبذلــه مــن جهــود  الراميــة إىل تعزيــز ثقافــة التقيــيم يف املنظمــة واإلفــادة يف تقــاري 
  هذا الصدد؛ يف

ــّوه  - ٧   ــة  ين ــه يالحــظ    التقي مبــا طــرأ مــن حتــسن يف نوعي ــة، ولكن يمــات الالمركزي
الوقت نفسه ما طرأ مـن اخنفـاض يف قـدرة الرصـد والتقيـيم علـى صـعيد املكاتـب القطريـة،                       يف

مي دعــم فعــال للــصلة الــيت تــربط ويرحــب بــاقتراح فريــق اســتعراض األقــران الــذي يقــضي بتقــد
 تقيــيم أساســي يتــيح اجــة إىلالتقييمــات الالمركزيــة ومهمــة التقيــيم املركــزي، ويؤيــد احل  بــني
األســباب الــيت تــؤّدي إىل أن تظــل جمــاالت عديــدة مــن أعمــال الربنــامج اإلمنــائي والتقيــيم  فهــم

  والرصد الالمركزي دون معايري اجلودة؛
، ويطلـب إىل الربنـامج اإلمنـائي       ٢٠١٣ على برنامج العمل املـنقَّح لعـام         يوافق  - ٨  

بة للتقييمني املواضيعيني املتبقيني لدى انعقـاد       تقدمي عرض شفوي بشأن املواضيع املقترحة بالنس      
  الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي من أجل املوافقة عليها؛

 ال يــزال يف بداياتــه، ويطلــب ٢٠١٤ أن إعــداد برنــامج العمــل لعــام  يالحــظ  - ٩  
، ٢٠١٤عـــام مكتـــب التقيـــيم أن يقـــدِّم إىل اجمللـــس التنفيـــذي، يف دورتـــه العاديـــة األوىل ل  إىل

ــامج اإلمنــائي، عمــل تفــصيلية تتــضمن مجيــع عناصــر اخلطــة االســتراتيجية اجلديــ    خطــة دة للربن
 خطة تقيـيم شـاملة متوسـطة        ٢٠١٤، كما يطلب أن تطرح خطة العمل لعام         ٢٠١٧-٢٠١٤

  األجل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛
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 املنهجيــة  بالنتــائج الــيت توّصــل إليهــا فريــق اســتعراض األقــران بــشأن   يرحِّــب  - ١٠  
  وتبادل املعارف الواردين يف التقرير وحيثّ مكتب التقييم على تنفيذ مقترحات الفريق؛

 علــى اجملموعــة اجلديــدة مــن التقييمــات الــيت تركــز علــى قيــاس النتــائج  يوافــق  - ١١  
  املتحققة، ويدعم جهد مكتب التقييم يف إجراء تقييمات مشتركة مع شركاء الربنامج؛

   اخلطــــة االســــتراتيجية لربنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي،     فيمــــا يتــــصل بتقيــــيم    
٢٠١٣‐٢٠٠٨) DP/2013/17 ( واستجابة اإلدارة)DP/2013/18(:  

ي النتائج والتوصـيات الـواردة       برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على أن يراع       حيثّ  - ١٢  
، وخاصـة فيمـا     ٢٠١٧-٢٠١٤يف التقرير حبذافريها لدى وضـع اخلطـة االسـتراتيجية اجلديـدة،             

يأخــذ برنــامج  ى الــصعيد القطــري؛ ويطلــب أيــضاً أنيتعلــق بإعطــاء األولويــة للــدعم املقــدَّم علــ
التوجيـه االسـتراتيجي    ) أ: (لـي األمم املتحدة اإلمنائي يف اعتباره النتائج والتوصيات املتعلقـة مبـا ي           

احلاجة إىل دعم تنمية القدرات واستدامة النتائج على الصعيد القطـري؛           ) ب(املركَّز والواضح؛   
ــاملي واإلقليمــي         ) ج( ــن الــصعيد الع ــى كــل م ــع األدوار واملــسؤوليات عل ــادة توضــيح توزي زي

  ؛ييم واإلبالغتعزيز إطار املساءلة مبا يف ذلك عمليات الرصد والتق) د( والقطري؛ و
، ويطلـب إىل برنـامج األمـم املتحـدة          ٢٠١٣/٢ من املقـرَّر     ٢ إىل الفقرة    يشري  - ١٣  

اإلمنائي أن يأخذ يف اعتباره بصورة كاملة النتائج واالستنتاجات والتوصـيات الـواردة يف مجيـع                
ة الراهنــة، تقــارير التقيــيم ذات الــصلة املقدَّمــة إىل اجمللــس التنفيــذي يف فتــرة اخلطــة االســتراتيجي 

  ؛٢٠١٣سنوية للمجلس التنفيذي لعام ، وخاصة تلك املقّدمة يف الدورة ال٢٠١٣-٢٠٠٨
 بالــدليل الــذي يــشهد بــأن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي قــد أصــبح يرحِّــب  - ١٤  

ــتراتيجية؛      ــة االسـ ــاد اخلطـ ــذ اعتمـ ــوى منـ ــة أقـ ــائي  ٢٠١٣-٢٠٠٨منظمـ ــامج اإلمنـ  وأن الربنـ
  مهات إمنائية هلا أمهيتها يف مجيع اجملاالت اليت يركِّز عليها؛املرجح أن يقدِّم مسا من

 الربنامج اإلمنائي على حتسني معاجلته للقضايا الـشاملة، ومـن ذلـك مـثالً               حيث  - ١٥  
تنمية القدرات واملساواة بني اجلنسني علـى الـصعيد القطـري وتـدعيم ومأسـسة إدارة املعـارف                  

  سامهة الربنامج اإلمنائي يف حتقيق النتائج اإلمنائية؛والتعلم باعتبار ذلك أساساً حمورياً مل
 إىل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن يقـدِّم إحاطـة مـوجزة للمجلـس                  يطلب  - ١٦  

ــام      ــة لع ــة الثاني ــه العادي ــاد دورت ــذي يف وقــت انعق ــاجل   ٢٠١٣التنفي ــذي يع ــشأن األســلوب ال  ب
الـصلة مـن نتـائج واسـتنتاجات وتوصـيات،          الربنامج اإلمنائي ما يـرد يف تقـارير التقيـيم ذات             به

 ٢٠١٣-٢٠٠٨وهي التقارير املقدمة إىل اجمللس التنفيذي يف فترة خطة االستراتيجية الراهنـة،             
  ؛٢٠١٣وخاصة تلك املقدَّمة يف الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 
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  :)DP/2013/20(واستجابة اإلدارة ) DP/2013/19(فيما يتعلق بتقييم الربنامج العاملي   
   بالتقرير املتعلق بتقييم الربنامج العاملي واستجابة اإلدارة؛علماً حييط  - ١٧  
ية  إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يراعــي يف اخلطــة االســتراتيج يطلــب  - ١٨  

بـــل التوصـــيات والنتـــائج الـــواردة   ويف الربنـــامج العـــاملي املق٢٠١٧-٢٠١٤اجلديـــدة للفتـــرة 
عتبـار الواجـب للمـسائل املثـارة        تقرير التقييم وأن يـدجمها فيهمـا إدماجـا تامـا، مـع إيـالء اال                يف
مزيــــد مــــن الوضــــوح يف تعريــــف القيمــــة الــــيت ) أ: ( مبــــا يف ذلــــك احلاجــــة إىل،التقريــــر يف

ـــ  يـــضيفهاالربن ــة لربن ــة والقطريـ ــربامج اإلقليميـ ــاملي إىل الـ ــائي؛  امج العـ ــدة اإلمنـ امج األمـــم املتحـ
دمج املساواة بني اجلنسني يف مجيـع اجملـاالت    ) ج(اتباع هنج أكثر انتظاماً لتقاسم املعرفة؛        )ب(

الالزمــة للمــساواة بــني اجلنــسني  املواضــيعية بطريقــة أفــضل وختــصيص مــا يكفــي مــن املــوارد    
لوضـــوح يف مراتـــب املـــسؤولية تـــوّخي مزيـــد مـــن ا) د( و ؛ وتنفيـــذ الـــربامججمـــال ختطـــيط يف
  تنسيق أكثر فعالية بني السياسة املرسومة واملكاتب اإلقليمية؛ أجل من

 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يــشمل وضــع الربنــامج العــاملي  يطلــب  - ١٩  
نـامج العـاملي لـدى انعقـاد الـدورة          على أُطراً واضحة تتصل بالنتائج، ويطلب كذلك تقـدمي الرب         

  ؛٢٠١٤العادية األوىل لعام 
 التوصــــية وقبــــول التوصــــية بالنــــسبة إىل اســــتجابة اإلدارة بوضــــع  يالحــــظ  - ٢٠  

ــران   ــول حزي ــه /اســتراتيجية مــشتركة حبل ــشارية، ويطلــب    لتوج٢٠١٤يوني ــه اخلــدمات االست ي
ة فيمــا بــني املــستويات تعــاجل االســتراتيجية موضــوع ختــصيص مــوارد للخــدمات االستــشاري أن

القطرية واإلقليمية والعاملية، دعماً ألداء أقوى يتم على الـصعيد القطـري ويطـرح متييـزاً أوضـح          
  ؛“االستشارية أو التقنية”وبني تقدمي اخلربة “ السياسة”بني مهام 
فيما يتعلق بتقييم الربامج اإلقليمية ألفريقيـا، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، والـدول العربيـة،                   

بحـــر الكـــارييب، والتعـــاون وأوروبـــا ورابطـــة الـــدول املـــستقلة، وأمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة ال 
ــا ــني فيمـ ــي     بـ ــاون الثالثـ ــوب والتعـ ــدان اجلنـ ، DP/2013/21 ،DP/2013/23 ،DP/2013/27(بلـ

DP/2013/29و ، DP/2013/31( ــتجابات اإلدارة ، DP/2013/22 ،DP/2013/24(، واســـــــــــــــــــ
DP/2013/26 ،DP/2013/28 ،DP/2013/30 و DP/2013/32(:  

 بتقارير تقييم الربامج اإلقليمية والتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب               حييط علماً   - ٢١  
  عاون الثالثي واستجابات اإلدارة؛والت

ــائج   يطلـــب  - ٢٢   ــار، نتـ ــائي أن يأخـــذ يف االعتبـ ــدة اإلمنـ ــامج األمـــم املتحـ  إىل برنـ
 يعمل على دجمهـا بـصورة كاملـة ضـمن اخلطـة االسـتراتيجية اجلديـدة،                 وتوصيات التقارير وأن  
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 والربامج اإلقليمية يف املستقبل، مع إيالء االهتمـام الواجـب للقـضايا املنهجيـة               ٢٠١٧-٢٠١٤
أُطر ونتـائج إقليميـة واضـحة ومركَّـزة وموجَّهـة           ) أ: ( مبا يف ذلك احلاجة إىل     ،املثارة يف التقارير  

ــتراتيجيات اإل ــو االســ ــائي،   حنــ ــامج اإلمنــ ــتراتيجية للربنــ ــة االســ ــع اخلطــ ــة مــ ــة ومتوائمــ   قليميــ
حتـسني عمليـات رصـد وتقيـيم        ) ب(، ومع االحتياجات واملطالـب اإلقليميـة؛        ٢٠١٧-٢٠١٤

مراكــز اخلــدمات اإلقليميــة الــيت تركــز  ) ج(النتــائج وإعــداد التقــارير بــشأهنا ومــن مث إبالغهــا؛  
مبــادالت وتقاســم املعــارف فيمــا مج اإلمنــائي وعلــى خرباهتــا علــى األولويــات املواضــيعية للربنــا

عمليــات التــشاور الــشاملة مــع مجيــع األطــراف ذات الــصلة مــن أصــحاب ) د( و ؛البلــدان بــني
  املصلحة لدى تصميم الربامج واالستراتيجيات واملشاريع اإلقليمية؛

ــا برنـــام     سلّميـــ  - ٢٣   ــيت يتمتـــع هبـ ــامليزة النـــسبية الـ ــم املتحـــدة اإلمنـــائي   بـ  ج األمـ
  ؛ثيوتيسري التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثال دعم يف

 باجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجـل دمـج التعـاون               ينّوه  - ٢٤  
فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب ضــمن براجمــه، ويطلــب إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يّتبــع أســلوباً أكثــر     

 يف منــاهج تقاســم املعــارف وُنظــم اإلبــالغ املؤســسية فيمــا منهجيــة يف هــذا املــضمار، وخاصــة
نـهجي باملعلومـات    أو التزويد امل  /يتصل بالتعاون بني بلدان اجلنوب بغية تعزيز عمليات التعلم و         

  ؛املتصلة باألداء
ــع واألدوار   يطلـــب  - ٢٥   ــل وتوزيـ ــسيم العمـ ــائي أن يوضِّـــح تقـ ــامج اإلمنـ  إىل الربنـ

يمـا يتـصل بإجنـاز النتـائج بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  واملسؤوليات وخطوط املساءلة ف   
ومكتب األمم املتحدة للتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، وأن يكفـل للتعـاون فيمـا بـني بلـدان                       
ــامج األمــم املتحــدة        ــسياً يف جهــود برن ــصراً رئي ــه بوصــفه عن ــي مكانت اجلنــوب والتعــاون الثالث

 الوطنية لصاحل التنمية املستدامة مع حتقيق الغايات اإلمنائيـة          اإلمنائي للمسامهة يف تعزيز القدرات    
  . مبا يف ذلك الغايات اإلمنائية لأللفية،ملتفق عليها دولياا

  
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣
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    ٢٠١٣/١٦  
 ٢٠١٢تقرير عن النتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام     

اب املـصلحة بـشأن سـيناريوهات مـستقبل صـندوق األمـم         وتقرير عـن مـشاورات أصـح      
  املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــاً   - ١   ــيط علمـ ــالتقرير حيـ ــل   ) DP/2013/33( بـ ــوي املتواصـ ــاألداء القـ ــب بـ ويرحِّـ

  أساس األهداف املرسومة؛لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية على 
 باملبــادرات اجلديــدة الــيت اختــذها صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع    يرحِّــب  - ٢  

 مـع الـشركاء اإلمنـائيني يف القطـاعني العـام            ٢٠١٢اإلنتاجية وبالشراكات الـيت عقـدها يف عـام          
 دارت  واخلاص يف إطار جماالت خربة الصندوق حبكم ما هلا من أمهية بالنسبة للمناقـشات الـيت               

  ؛٢٠١٥بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 
 االختالل املتزايد بني املـوارد األساسـية احملـدودة للـصندوق            يالحظ مع القلق    - ٣  

وبني موارده غري األساسية املتناميـة بـسرعة، ومبـا سـيحول بـني الـصندوق، يف األجـل القـصري،                     
تثمارات اإلنتاجيـة إىل أقـل البلـدان        وبني النـهوض بواليتـه األساسـية الـيت تتمثَّـل يف تقـدمي االسـ               

منواً، ويسلّم باحلاجـة إىل أن تتـصدى اإلدارة إىل الطـابع الـذي ال ينبغـي اسـتمراره هلـذه احلالـة                       
  باعتبار ذلك على رأس األولويات؛

 أن االســتخدام املنــهجي للميزانيــة األساســية لتغطيــة مــع القلــق يالحـظ أيــضاً   - ٤  
ريع املمولـة مـن واقـع املـسامهات غـري األساسـية، ميكـن أن حيـول          النفقات اإلدارية لتنفيـذ املـشا     

بعد ذلك بني الصندوق وبـني االضـطالع بواليتـه، ويرحـب يف هـذا املـضمار بالتـدابري الـسابق                     
اختاذهــا مــن أجــل ختفيــف الــضغط علــى املــوارد األساســية لــصندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع  

  ؛٢٠١٣/٩ وخاصة املقرَّر ،إلنتاجيةا
، اعتماد صندوق األمم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة          مع القلق ،  الحظ أيضاً ي  - ٥  

على عدد قليل للغاية من املاحنني من أجل موارده األساسية، ويسلّم بضرورة أن تعمـل اإلدارة                
ا يف ذلــك مــا يتــأّتى مــن مــوارد علــى مــضاعفة جهودهــا لتوســيع قاعــدة املــاحنني األساســيني مبــ 

  القطاع اخلاص؛ من
 بالـدول األعـضاء القـادرة علـى ذلـك، أن تـساهم يف املـوارد األساسـية                   يهيب  - ٦  

“ الكتلــة احلرجــة”لــصندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة مبــا يكفــل لــه أن يبلــغ هــدف 
ية األساســية ومبــا يكفــل مواصــلة  مليــون دوالر ســنوياً مــن املــوارد الــسنو٢٥املتمثــل يف بلــوغ 

  . بلداً على األقل من أقل البلدان منوا٤٠ًغ يقدمه من دعم إىل عدد يبل ما
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣
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    ٢٠١٣/١٧  
  تقرير مديرة الربنامج بشأن تطور دور ومهمة برنامج متطوعي األمم املتحدة منذ بدايته     

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
بـشأن تطـور    ) DP/2013/34( مع التقدير بتقريـر مـديرة الربنـامج اإلمنـائي            ينّوه  - ١  

هم علـى عمليـات   ومهمة برنامج متطوعي األمم املتحدة واألسلوب الذي حققوا بـه تـأثري       دور
  ؛الربنامج املذكور

ــامج متطــوعي األمــم املتحــدة يف ثقافــة    حيــيط علمــاً  - ٢    مــع التقــدير مبــسامهة برن
 بأســـرها مـــن خـــالل األعمـــال الـــيت مـــم املتحـــدةالتطـــوع علـــى صـــعيد املنظومـــة اإلمنائيـــة لأل

، وخباصة أعمال متطـوعي األمـم املتحـدة بالنـسبة إىل حتقيـق              ١٩٧١االضطالع هبا منذ عام      مت
  االلتزامات اإلمنائية املتفق عليها دولياً ومنها على سبيل املثال الغايات اإلمنائية لأللفية؛

هود اليت مـا برحـت مبذولـة بـصورة           باجلهود اليت ُبذلت يف املاضي واجل      يسلّم  - ٣  
ي األمـم املتحـدة، وخاصـة       متواصلة من جانب مجيـع الـشركاء اإلمنـائيني لـدعم أعمـال متطـوع              

يقدمونه من مسامهات على شكل أموال أو على شكل موارد بشرية وال سـيما مـن جانـب                   ما
  زعني عاملياً؛األمم املتحدة املوالبلدان النامية اليت أصبحت حالياً هتيئ أغلبية متطوعي 

ــامج     يرحِّــب  - ٤   ــز برن ــادي ملتطــوعي األمــم املتحــدة يف وضــع وتعزي ــدور القي  بال
  ؛ عمل السنوات اخلمس لألمني العاملشباب املتطوعني يف سياق جدول

 بطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يتوىل متطوعو األمم املتحـدة   يرحِّب  - ٥  
ات السالم والتنمية يف العقد القادم للنظـر يف األمـر   وضع خطة عمل لدمج التطوع ضمن عملي     

ــة      ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــع قـ ــق مـ ــا يتفـ ــسبعني ومبـ ــا الـ ــؤرخ ١٣٨/٦٧يف دورهتـ ــانون ٢٠ املـ  كـ
   بشأن تعميم العمل التطوعي خالل العقد املقبل؛٢٠١٢ديسمرب /األول

ــالقراريرحِّــب  - ٦    الــذي أهــاب مبؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة   ١٣٨/٦٧  ب
  مواصلة تقدمي املساعدة يف الترويج لربنامج متطوعي األمم املتحدة؛

 مبا يقوم به برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من مواصلة تقدمي دعم برنـاجمي       ينوه  - ٧  
  انوين إىل متطوعي األمم املتحدة مبا يكفل تنفيذ الوالية اليت يضطلعون هبا؛ومايل وإداري وق

 مببــادرة متطــوعي األمــم املتحــدة إىل وضــع إطــار اســتراتيجي للفتــرة    يرحِّــب  - ٨  
٢٠١٧-٢٠١٤.  

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣
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    ٢٠١٣/١٨  
امج األمــم  بــشأن ترتيبــات الربجمــة يف برنــ٢٠١٣/٤االســتجابة ملقــرَّر اجمللــس التنفيــذي     

  املتحدة اإلمنائي
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بــشأن ٢٠١٣/٤ باالســتجابة احلاليــة إىل مقــرَّر اجمللــس التنفيــذي حيــيط علمــاً  - ١  

  ؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائيترتيبات الربجمة يف
 باملعلومـات الـيت قـدمها الربنـامج اإلمنـائي إلدراج صـندوق األمـم                حييط علماً   - ٢  
 بــشأن ٢٠١٣/٤للمــشاريع اإلنتاجيــة يف ترتيبــات الربجمــة، ويؤكــد مــن جديــد املقــرَّر  املتحــدة 

إدراج صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة يف ترتيبــات الربجمــة، ويطلــب إىل برنــامج    
األمم املتحدة اإلمنائي تقدمي املزيد من املعلومات بـشأن مـربرات املبلـغ الفعلـي املقـرر ختصيـصه                   

  ؛٢٠١٣ انعقاد الدورة العادية الثانية لعام للصندوق قبل
، DP/2013/37 وينـــوِّه باملعلومـــات الـــواردة يف    ٢٠١٣/٤ إىل املقـــرر  يـــشري   - ٣  

ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدِّم، يف املناقشة غري الرمسيـة الـيت تفـضي إىل املناقـشة الرمسيـة                    
ــام      ل ــة لع ــة الثاني ــدورة العادي ــل ال ــة قب ــة املتكامل ــات توضــح احتياجــات   ٢٠١٣لميزاني ، معلوم

التمويل ومربراهتا إضافة إىل أوجه الترابط والتـآزر بالنـسبة إىل املهـام املمولـة يف إطـار اخلطـوط            
  فـضالً  ،خدمات الدعم اإلمنائي، برنامج االقتصاديني، خدمات املشورة الـسياسية        : الثابتة التالية 

  .عن مكتب الدراسات اإلمنائية
  

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤
    

    ٢٠١٣/١٩  
التحليـل التجميعـي للتقـدم احملـَرز يف تنفيـذ اخلطـة             : ٢٠١٢تقرير املـدير التنفيـذي لعـام            

  ٢٠١٣- ٢٠٠٨االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان، 
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــاً  - ١   ــام   بالوثـــائق الـــيت تـــشكل  حيـــيط علمـ  :٢٠١٢تقريـــر املـــدير التنفيـــذي لعـ

DP/FPA/2013/3) Part I, Part I/Add.I و Part II(؛  
 بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطـار النتـائج اإلمنـائي للخطـة االسـتراتيجية      حييط علماً   - ٢  

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨األمم املتحدة للسكان، لصندوق 
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 بالدور القيادي املهم الذي يضطلع به، على املستوى العـاملي، صـندوق           يسلِّم  - ٣  
األمم املتحدة للسكان يف عـدد مـن العمليـات العامليـة مـن أجـل التعجيـل بالتقـدم احملـرز بـشأن                        
جدول أعمال املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، واملـسامهة يف حتقيـق الغايـات اإلمنائيـة لأللفيـة،                    

  ؛٢٠١٥شة املتعلقة خبطة التنمية ملا بعد عام ويف املناق
ــشجِّع  - ٤   ــل     ي ــادة املــسامهة يف التعجي ــسكان علــى زي  صــندوق األمــم املتحــدة لل

 باعتبـــار أن حتقيـــق ٢٠١٥ل عـــام  حبلـــو٥بالتقـــدم حنـــو إحـــراز الغايـــة اإلمنائيـــة لأللفيـــة رقـــم 
  ؛الغاية ما زال متعثراً وراء الغايات اإلمنائية األخرى لأللفية هذه

مواصـلة حتـسني التحليـل املّتبـع        صندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى           يشجِّع  - ٥  
ــسامهة       يف ــة م ــشأن كيفي ــستقبالً ب ــة م ــسنوية املقدَّم ــارير ال ــة   التق ــائج املتحقق ــصندوق يف النت ال
  ؛استقاء الدروس املستفادة الشاملةالتصدي للمخاطر و ويف

ــّوه  - ٦   ــا صــندوق األمــ   ين ــضطلع هب ــيت ي ــاجلهود ال ــذ   ب ــسكان يف تنفي م املتحــدة لل
توجيهــه االســـتراتيجي املـــنقَّح ويف التعامــل مـــع توصـــيات اســتعراض منتـــصف املـــدة للخطـــة    

 من خالل خطة األعمال، ويـسلّم بـأن صـندوق األمـم املتحـدة         ٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية،  
  ؛ة أكثر توجهاً حنو حتقيق النتائجللسكان أصبح بالتايل منظم

 إىل العملية االستـشارية والتـشاركية اجلاريـة حاليـاً اسـتناداً             ربعني التقدي  ينظر  - ٧  
ندوق األمـم املتحـدة     إىل أفكار وحبوث متعمقة من أجل وضـع اخلطـة االسـتراتيجية املقبلـة لـص               

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤للسكان، 
ــذ اخلطــة االســتراتيجية يف ب يالحــظ  - ٨   ــد وأن تأخــذ    أن تنفي ــامج ال ب ــدان الربن ل

ولويــات واالحتياجــات الوطنيــة ئر علــى املــستويات القطريــة بــشأن األ اعتبارهــا احلــوار الــدا يف
ــى ــنعكس يف صــكوك ا       عل ــا ي ــى حنــو م ــصر الطلــب وعل ــدفوع بعن لربجمــة املطروحــة  أســاس م
  الصعيد القطري؛ على

ــب  - ٩   ــتراتيجية     يرحِّـ ــة االسـ ــشروع اخلطـ ــوارد يف مـ ــتراتيجي الـ ــه االسـ  بالتوجيـ
ــسكان،    ــدة للـ ــم املتحـ ــصندوق األمـ ــه      ٢٠١٧-٢٠١٤لـ ــاق عليـ ــبق االتفـ ــا سـ ــو مـ ــى حنـ علـ

  ؛)DP/FPA/2011/11 (٢٠١٣-٢٠٠٨استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية،  يف
 بصندوق األمم املتحدة للسكان أن يواصل تطـوير مـشاركته املرسـومة             يهيب  - ١٠  

بشأن القضايا املتصلة بالـديناميات الـسكانية وحبقـوق     ٢٠١٧-٢٠١٤يف اخلطة االستراتيجية،   
اإلنسان ومساواة اجلنسني بوصفها تشكِّل أجزاء ال تنفصل عـن جـدول أعمـال املـؤمتر الـدويل                  
للسكان والتنمية، ومبا يتيح التدليل على مدى مسامهة هذا اجلهد يف حتقيق الغاية االسـتراتيجية               
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شـد الفئـات استـضعافاً وهتميـشاً      لـك مـا يـتم لـصاحل أ        لصندوق األمم املتحـدة للـسكان مبـا يف ذ         
  النساء واملراهقني والشباب؛ من

، باجلهود اليت يبذهلا صندوق األمم املتحـدة للـسكان          مع التقدير ،  حييط علماً   - ١١  
إلدراج واليــات اســتعراض الــسياسات الــشامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لألنــشطة          

ــة   التــشغيلية املنفَّــذة مــن أجــل التنميــ   ة يف منظومــة األمــم املتحــدة يف اخلطــة االســتراتيجية املقبل
، ويطلـب إىل صـندوق الـسكان أن يعمــل    ٢٠١٧-٢٠١٤لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان،     

 وبــني هــذه التكليفــات، ٢٠١٧-٢٠١٤علــى الــربط الكامــل بــني اخلطــة االســتراتيجية املقبلــة  
امهة يف املناقـشات الـيت جتـري      ويطلب كذلك أن يواصل صندوق األمـم املتحـدة للـسكان املـس            

مع الـصناديق والـربامج األخـرى مـن أجـل وضـع هنـج مـشترك لتتبـع مـسار تنفيـذ االسـتعراض                         
  ؛أربع سنواتالذي جيري كل 

 املقترحات املطروحة بـشأن املـشاركَة املتباينـة لـصندوق األمـم املتحـدة               يالحظ  - ١٢  
األعمــال ونظــام ختــصيص املــوارد ي، ويــسلّم مببــدأ وضــع منــوذج للــسكان طبقــاً للــسياق القطــر

مـشروع    على التـوايل مـن  ٩٨ إىل ٨٨لفقرات  وا٣١ إىل   ١٧النحو املوصوف يف الفقرات      على
مــايو /أيــار ٢٠ املــؤرخ ٢٠١٧-٢٠١٤اخلطــة االســتراتيجية لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان، 

، ويالحــظ ٢٠١٧-٢٠١٤تراتيجية، ســ علــى أســاس احملــور االســتراتيجي للخطــة اال  - ٢٠١٣
هذه العناصر ما زالـت بانتظـار اإلجنـاز، ويطلـب يف هـذا الـصدد إىل صـندوق األمـم املتحـدة                        أن

  ؛اء بشأن كيفية تنفيذها مستقبالللسكان مواصلة التشاور مع الدول األعض
 إىل صندوق األمـم املتحـدة للـسكان مواصـلة وضـع التفاصـيل املتـصلة                 يطلب  - ١٣  

 الــذي يزمــع اّتباعــه يف ختطــيط وميزنــة األنــشطة املنفَّــذة علــى الــصعيدين اإلقليمــي    باألســلوب
ــرة اخلطــة االســتراتيجية،     ــاملي مــن أجــل فت ــصندوق  ٢٠١٧-٢٠١٤والع ــا يطلــب إىل ال ، كم

إيضاح كيفية مسامهة أعماله املنفَّذة على الُصعد كافة يف حتقيق اهلـدف االسـتراتيجي للمنظمـة           
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤الستراتيجية املقبلة، خلطة اعلى حنو ما ينعكس يف ا

 على صندوق األمم املتحـدة للـسكان لتقدميـه مـشروع ميزانيـة متكاملـة،                يثين  - ١٤  
  ؛تشاور بشأهنا مع اجمللس التنفيذي لل٢٠١٧-٢٠١٤

 صندوق األمم املتحدة للسكان علـى أن ُيـدرج مزيـداً مـن املعلومـات                يشجع  - ١٥  
 بشأن الطريقـة    ٢٠١٧-٢٠١٤ لصندوق األمم املتحدة للسكان،      يف اخلطة االستراتيجية املقبلة   

 ،الــيت ســيتعاون علــى أساســها ويقــسِّم األعمــال ضــمن نطــاق املنظومــة اإلمنائيــة لألمــم املتحــدة
يف ذلك مـا يـتم مـع سـائر الـصناديق والـربامج والوكـاالت املتخصـصة أخـذاً بعـني االعتبـار                         مبا

ــك مــ       ــرف، وذل ــا كــل ط ــضطلع هب ــيت ي ــة ال ــداخل     الوالي ــب الت ــز التجــانس وجتن ن أجــل تعزي
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واالزدواجية يف ضوء اهلدف النهائي املتمثل يف حتسني النتائج املتحققة علـى األرض والنـهوض               
ــدِّ    ــصندوق أن يقــ ــب إىل الــ ــامج، ويطلــ ــدان الربنــ ــذ يف بلــ ــات  بالتنفيــ ــن املعلومــ ــد مــ م املزيــ

 بـشأن  ٢٠١٧-٢٠١٤ن،  اخلطة االستراتيجية املقبلة لصندوق األمم املتحدة للـسكا        وضع عند
كيفية حتقيق النتائج، على أن يتم ذلك بوسائل شىت منـها إيـضاح كيفيـة نـسبة النـواتج بـشكل                     
مباشر إىل صندوق األمم املتحدة للسكان إضافة إىل الصلة بني النـواتج والنتـائج وكيفيـة تقيـيم       

  املخاطر وإدارهتا؛
 مـشروع إطـار النتـائج،      للتحسينات اليت مت إضفاؤها علـى      يعرب عن التقدير    - ١٦  
 ويطلـــب إىل صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان أن ُيـــدرج يف إطـــار النتـــائج ٢٠١٧-٢٠١٤

  خطوط األساس واألهداف فيما يتصل باملخرجات والنواتج؛
ــتقرار وإمك يـــسلّم  - ١٧   املـــسامهة ) أ: (انيـــة التنبـــؤ يف بأمهيـــة زيـــادة وحتقيـــق االسـ

ــم املتحــ    يف ــصندوق األم ــة ل ــوارد العادي ــة األساســية    امل ــل الركــائز والدعام ــيت متث ــسكان ال دة لل
  ؛التمويل املخصص واألفضل نوعياً) ب( لعملياته و
ات أمــر أساســي بالنــسبة للحفــاظ  بــأن دقــة املواعيــد يف ســداد املــسامه يــسلِّم  - ١٨  

السيولة ولتيسري مواصلة تنفيذ الربامج مبا يساعد البلدان على حتقيق غايات املـؤمتر الـدويل      على
 مبــا يف ذلــك ،ائيــة األخــرى املتفــق عليهــا دوليــالــسكان والتنميــة وغــري ذلــك مــن الغايــات اإلمنل

ــة لأللفيــة، فــضالً عــن مــشاركة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف مجيــع           الغايــات اإلمنائي
  .٢٠١٥العمليات واألنشطة املهمة املفضية إىل اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام 

  
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

    
    ٢٠١٣/٢٠  
ــسكان            ــم املتحــدة لل ــا إىل صــندوق األم ــدول األعــضاء وغريه ــسامهات ال ــر عــن م تقري

   والسنوات املقبلة٢٠١٣وإسقاطات اإليرادات لعام 
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بالتقرير الصادر عن مسامهات الدول األعـضاء وغريهـا إىل صـندوق           حييط علماً   - ١  

  ؛)DP/FPA/2013/4( والسنوات املقبلة ٢٠١٣اإليرادات لعام األمم املتحدة للسكان وإسقاطات 
 يف املوارد العاديـة تنـاقص بنـسبة         ٢٠١٢ بأن إيراد املسامهات لعام      حييط علماً   - ٢  

ــغ  ٢,٩ ــة ليبلـــ ــغ   ٤٣٧,٥ يف املائـــ ــع مبلـــ ــن واقـــ ــون دوالر مـــ ــون دوالر ٤٥٠,٧ مليـــ  مليـــ
 مليـون  ٥٠٠، وهو يقل عن هدف التمويـل املـنقَّح للخطـة االسـتراتيجية البـالغ                ٢٠١١ امع يف
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 كـان اإليـراد مـن املـسامهات املقدَّمـة           ٢٠١٢ويف عـام    .  من املـوارد العاديـة     ٢٠١٢دوالر لعام   
 مليـون دوالر  ٥٢٥,٧ يف املائـة ليـصل إىل   ١٢,٥للموارد من التمويـل املـشترك قـد زاد بنـسبة       

ــن  ــو٤٤٠,١م ــام  ملي ــون دوالر ٣٣٠ وهــو يتجــاوز بكــثري هــدف   ٢٠١١ن دوالر يف ع  ملي
)DP/FPA/2013/4 ؛)١٠  و٩ الفقرتان  

من املـوارد العاديـة      (٢٠١٢ بأن إمجايل املسامهات يف عام       حييط علماً كذلك    - ٣  
 يف املائـة ليـصل      ٨,١املتحـدة للـسكان زاد بنـسبة        إىل صندوق األمم    ) وموارد التمويل املشترك  

  ؛٢٠١١ مليون دوالر يف عام ٨٩٠,٨ مليون دوالر من واقع ٩٦٣,٢إىل 
مـــم املتحـــدة للـــسكان لتوســـيع  علـــى اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا صـــندوق األيـــثين  - ٤  
ــدة ــة         قاع ــصادر متنوع ــن م ــدعم م ــن أشــكال ال ــا م ــوارد اإلضــافية وغريه ــة امل ــل وتعبئ  ،التموي

  ذلك من القطاع اخلاص؛ يف مبا
 علـى أن املـوارد العاديـة هـي الركيـزة الـيت يـستند إليهـا صـندوق األمـم               يؤكد  - ٥  

املتحدة للسكان، وهي ال غىن عنها للحفـاظ علـى الطـابع املتعـدد األطـراف واحملايـد والـشامل                    
ألعماله، ويشجع الصندوق على مواصلة تعبئة هـذه املـوارد فيمـا يعمـل كـذلك علـى مواصـلة                    

  شد موارد تكميلية لصاحل أمواله وبراجمه املواضيعية؛ح
 مجيع الـدول األعـضاء علـى زيـادة مـسامهاهتا األساسـية، كمـا يـشجع                  يشجع  - ٦  

البلدان القادرة على تقدمي مسامهات مع حلول النصف األول من العـام وعلـى إعـالن تربعـات      
  لسنوات متعددة مبا يكفل فعالية الربجمة؛

علـــى زيـــادة املـــسامهات املقدمـــة كومـــات بلـــدان الربنـــامج  مجيـــع حيـــشجِّع  - ٧  
  الربامج يف بلداهنا؛ إىل

 مجيع الـدول األعـضاء علـى زيـادة الـدعم املقـدَّم إىل الغايـات اإلمنائيـة                   يشجع  - ٨  
 مبـا يـؤدي إىل تـسريع النتـائج ومتكـني إحـراز الغايـات املـذكورة                 ٦  و ٥  و ٤  و ٣لأللفية رقـم    
  ؛٢٠١٥حبلول عام 

 على أن صندوق األمم املتحدة للـسكان حيتـاج إىل مـؤازرة سياسـية قويـة                 ديؤك  - ٩  
وزيــادة يف الــدعم املــايل فــضالً عــن متويــل أساســي قابــل للتنبــؤ مبــا يكفــل لــه تعزيــز املــساعدة الــيت 
يقدمها إىل البلدان من أجل أن ُتدمج بصورة كاملة جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية               

  .ات اإلمنائية املتفق عليها دوليايات واُألطر اإلمنائية الوطنية وحتقق الغايضمن االستراتيج
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٧
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    ٢٠١٣/٢١  
  سياسة التقييم املنقحة لصندوق األمم املتحدة للسكان    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بشأن تقرير السنتني املتعلـق بـالتقييم واسـتعراض          ٢٠١٢/٢٦ إىل املقرَّر    يشري  - ١  

  اسة التقييم يف صندوق األمم املتحدة للسكان؛سي
ــسلِّم  - ٢   ــع ســنوات     ي ــشامل الــذي جيــري كــل أرب ــسياسات ال ــأن اســتعراض ال  ب

قرار اجلمعيـة   (لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية             
حيتوي على املبادئ األساسية فيمـا يتعلـق بـالتقييم وهـي منطبقـة علـى مجيـع                  ) ٢٢٦/٦٧العامة  

  كان؛ مبا يف ذلك صندوق األمم املتحدة للس،الصناديق والربامج
 بالعمليـة التــشاورية والـشاملة الـيت أفــادت منـها إدارة صـندوق األمــم      يرحِّـب   - ٣  

 مـن جانـب الـدول    ة مبدخالت مهمـة املتحدة للسكان يف وضع سياسة التقييم املنقحة، مشفوع       
  ؛األعضاء واخلرباء

ــق  - ٤   ــسكان     يوافـ ــدة للـ ــم املتحـ ــصندوق األمـ ــة لـ ــيم املنقحـ ــة التقيـ ــى سياسـ  علـ
DP/FPA/2013/5؛  

 بإنــشاء مكتــب مــستقل للتقيــيم يف صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  يرحِّــب  - ٥  
األدوار واملـسؤوليات املطروحـة     ط إبالغ مباشر إىل اجمللـس التنفيـذي حبيـث يـضطلع بـ             مزوَّد خب 

  ؛سياسة التقييم املنقحة يف
ــادة ا يـــسلّم  - ٦   ــساءلة وزيـ ــدعيم املـ ــأن تـ ــات   بـ ــتعلم املؤســـسي وحتـــسني عمليـ لـ

ل القرار استناداً إىل القرائن هي األغراض املهمة الثالثة املتساوية من حيث األمهيـة يف جمـا                صنع
  التقييم، ويؤكد على دور التقييم يف املسامهة للتوصل إىل برجمة أكثر فعالية؛

 صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   بــاخلطوات الــيت اختــذها ينــوِّه مــع التقــدير   - ٧  
  يكفل االضطالع مبهمة تقييم مستقلة تتسم باملصداقية واجلدوى؛ مبا

 االمتثـال لـسياسة التقيـيم        إىل صندوق األمم املتحدة للسكان أن يكفل       يطلب  - ٨  
على األصعدة كافة يف الصندوق مـن خـالل إنـشاء آليـة مالئمـة لتنفيـذها حبيـث تـضم قـدرات           

  ؛رات املستخَدمة يف ميدان التقييمدعم تقييمي إقليمية كافية مع زيادة القد
 إىل صندوق األمم املتحدة للـسكان أن خيـّصص مـا يكفـي مـن املـوارد        يطلب  - ٩  

لية ملكتـب التقيـيم وملهمـة التقيـيم الـشامل عنـد تقـدمي امليزانيـة املتكاملـة يف الـدورة           البشرية واملا 
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، مع العمل يف الوقت ذاته علـى تـشجيع الـصندوق علـى أن حيـافظ،         ٢٠١٣العادية الثانية لعام    
  قدر اإلمكان، على املوارد املتاحة للربامج؛

ــدير التنفيـــذي لـــصندوق ا يطلـــب  - ١٠   ــدة  إىل املـ للـــسكان، التـــشاور ألمـــم املتحـ
أو صـرفه مـن اخلدمـة،       /اجمللس التنفيذي عند تعيني مـدير مكتـب التقيـيم أو جتديـد عملـه و                مع

  اتساقاً مع معايري فريق التقييم باألمم املتحدة؛
درج ضـمن   مـم املتحـدة للـسكان أن يـ         إىل مكتب التقييم يف صندوق األ      يطلب  - ١١  

لتنفيذي يف دورته الـسنوية كـل عـام، معلومـات بـشأن       تقريره السنوي، املقرر تقدميه إىل اجمللس ا      
  ؛أنشطة ونتائج التقييم فضالً عن حالة تنفيذ سياسة التقييم املنقحة وخطة التقييم لفترة السنتني

ــب  - ١٢   ــدة   يطلـ ــم املتحـ ــصندوق األمـ ــيم بـ ــب التقيـ ــدِّم   إىل مكتـ ــسكان أن يقـ  للـ
ورة العادية الثانية للمجلـس التنفيـذي   التقييم على أساس ميزانية السنتني العتمادها يف الد      خطة

  ؛٢٠١٣ابتداًء من عام 
 إىل صندوق األمم املتحدة للسكان أن ال يقتصر تركيـز أي اسـتعراض          يطلب  - ١٣  

  .لتقييم السياسات على السياسة املطروحة ذاهتا وإمنا يشمل التركيز تنفيذها أيضاً
  

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٧
    

    ٢٠١٣/٢٢  
  لمدير التنفيذي، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعالتقرير السنوي ل    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
وبتفاصـــيل النتـــائج التنفيذيـــة ) DP/OPS/2013/2( هبـــذا التقريـــر حيـــيط علمـــاً  - ١  

  واإلدارية للمنظمة الواردة يف سياقه؛
املــسامهات امللموســة الــيت يقــدمها مكتــب األمــم املتحــدة   ) أ( بـــ حيــيط علمــاً  - ٢  

خلدمات املشاريع، اليت تقـدَّم غالبـاً يف غمـار أكثـر البيئـات حتـدياً، إىل النتـائج التـشغيلية لألمـم           
ــى جوانــب االســتدامة واالســتثمار يف جمــاالت     ) ب( املتحــدة وشــركائها و  ــز عل ــادة التركي زي

  ية واملشتروات وإدارة املشاريع؛ وخباصة البىن األساس،خربته األساسية
 بالـدعم الـذي يقـدَّم مـن جانـب مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                   حييط علمـاً    - ٣  

املــشاريع إىل األمــم املتحــدة وشــركائها لتنفيــذ عمليــات بنــاء الــسالم والعمليــات اإلنــسانية         
  واإلمنائية اليت هتم البشر احملتاجني إليها؛
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تبـّدى مـن قـدرة مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات               مبـا    حييط علماً مع التقـدير      - ٤  
مواصـلة حتـسني كفاءتـه مبـا يف ذلـك مـا يـتم مـن خـالل اعتمـاد معـايري                       ) أ: (املشاريع من أجل  

ه تعزيــز نوعيــة منتجاتــه وخدماتــه مــع العمــل يف الوقــت نفــس) ب( األداء املعتــرف هبــا دوليــاً و
  .ختفيض ميزانية إدارته على

  
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٧

    
    ٢٠١٣/٢٣  
  ٢٠١٧- ٢٠١٤اخلطة االستراتيجية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع،     

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع علــى مباشــرة  يعــرب عــن التقــدير  - ١  

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤العملية االستشارية اليت تتم يف إطار إعداد اخلطة االستراتيجية، 
ــصادق  - ٢   ــى اخلي ــة االســتراتيجية،   عل ــوارد يف   ٢٠١٧-٢٠١٤ط ــى النحــو ال  عل
  ؛ مع إدراك أهنا مبنية على أساس قرارات وتوجيهات سياسية سابقةDP/OPS/2013/3الوثيقة 

 بــالتركيز املعــزَّز خلــدمات مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، يرحِّــب  - ٣  
قدمة إىل الشركاء يف األمم املتحدة وَمن سواهم، إضافة إىل التأكيـد علـى عناصـر االسـتدامة                 امل

واِمللكية الوطنية وتنمية القدرات مع التسليم بأهنا متجذرة بقـوة ضـمن منـوذج أعمـال التمويـل                  
  ؛عالذايت ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاري

 االسـتراتيجية ملكتـب األمـم املتحـدة      مبـا مت يف اخلطـة  حييط علمـاً مـع التقـدير        - ٤  
خلدمات املشاريع مـن إدراج تـدابري مـن شـأهنا تـدعيم مـسامهة املكتـب املـذكور لـصاحل نطـاق                       
واسع من األطراف صاحبة املصلحة مبا يف ذلـك املؤسـسات األخـرى ضـمن املنظومـة اإلمنائيـة                   

ــة     ــم املتحــدة، إضــافة إىل احلكومــات واملؤســسات املالي ــة والألم ملنظمــات واملؤســسات  الدولي
سـتمرار يف التواصـل مـع الـشركاء         احلكومية، ويـشجع مكتـب خـدمات املـشاريع علـى اال            غري
  هذا الصدد مستقبالً؛ يف

 مبؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن تــسعى بــشكل فعَّــال إىل حتقيــق يهيــب  - ٥  
يـا التنافـسية ملكتـب     زيادات يف الكفاءة من خالل توسيع نطاق التعاون أخذاً بعني االعتبار املزا           

املـشتريات والـبىن األساســية   : األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع يف جمـاالت اخلــربة املوكلـة إليـه       
  ؛ارة الصفقات واخلدمات االستشارية مبا يف ذلك هتيئة ُسبل التنفيذ وإد،وإدارة املشاريع
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جمـاالت   مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على املسامهة، يف نطاق           يشجع  - ٦  
  ؛عمله املكلَّف هبا، يف ابتكار وتكييف أفضل معايري املمارسة يف جمايل االستدامة واجلودة

 وضــع أداة لفحــص االســتدامة مــن أجــل اســتعراض ارتباطــات مكتــب   يؤيــد  - ٧  
امة ويطلــب إىل املكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع علــى أســاس األبعــاد الثالثــة لالســتد 

  .ذه الوسيلة بعد إجنازهايتوسع يف تقاسم ه أن
  

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٧
    

    ٢٠١٣/٢٤  
تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم                      

  ٢٠١٢املتحدة خلدمات املشاريع بشأن املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة لعام 
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بــشأن    )أ(    املراجعــة الداخليــة للحــسابات  تقريــر برن

  والتحقيقات
ــة حلــسابات       )ب(   ــشأن املراجعــة الداخلي ــة ب ــر مــدير شــعبة خــدمات الرقاب تقري

  ٢٠١٢صندوق األمم املتحدة للسكان وأنشطة الرقابة يف عام 
 لفريــــق املراجعــــة الداخليــــة للحــــسابات ٢٠١٢تقريــــر النــــشاط لعــــام   )ج(  

  ت املشاريعوالتحقيقات ملكتب األمم املتحدة خلدما
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ب فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـ                  

  :األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 بااللتزام املتواصل من جانب برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق            يرحِّب  - ١  

ــسكان ومكتــب األمــم املتحــد    ــساءلة    األمــم املتحــدة لل ــشاريع بتوســيع نطــاق امل ة خلــدمات امل
والشفافية، ويرحِّب يف هذا الصدد بتنفيذ القرار الصادر بـشأن الكـشف العـام عـن املراجعـات                  

  الداخلية للحسابات؛
 بالتقدم احملرز من جانب كـل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 حييط علماً   - ٢  

املتحدة خلـدمات املـشاريع يف تنفيـذ توصـيات          وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم       
  املراجعة احلسابية؛
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 عدد التوصيات املتكررة واملتصلة بـإدارة ورصـد املـشاريع وبعمليـات             يالحظ  - ٣  
الشراء واملوارد البشرية، وحيث برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان         

املتكـررة الـيت مل جتـر تـسويتها     لـى معاجلـة القـضايا     ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع ع        
  هذه اجملاالت بطريقة جتمع بني الدقة وُحسن التوقيت؛ يف

 بأعمال املنظمة يف هتيئة عـدد متزايـد مـن املراجعـات احلـسابية            ينّوه مع التقدير    - ٤  
تــب املــشتركة، ويــشجع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومك

األمم املتحدة خلدمات املشاريع على التعاون معاً وكذلك مع املنظمات اإلمنائية األخـرى بـاألمم      
ــُنهج املــشت    وباإلضــافة إىل ذلــك يؤكــد  . ركةاملتحــدة، علــى إجيــاد الفــرص الــيت تتــيح مواصــلة ال

 غــي أن يتــيح توجيهــاً واضــحاًأمهيــة اســتعراض الــَنهج املتــسق للتحــويالت النقديــة الــذي ينب علــى
  ؛أجل التطبيق السليم هلذا النهج الذي مت وضعه بصورة مشتركة من جانب املنظمات من

 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   يطلــب  - ٥  
 املقدمـــة إىل اجمللـــس التنفيـــذي ومكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املـــشاريع عـــرض املعلومـــات

 زاخـــرة باملعلومـــات ومتـــسقة سابية والتحقيقـــات بطريقـــةجانـــب مكاتبـــها للمراجعـــة احلـــ مـــن
إىل عام، وبأسلوب من شأنه تيسري املقارنة السهلة بـني املنظمـات فيمـا يتـصل بالبيانـات                   عام من

ــة         ــك قائم ــا يف ذل ــذه اجملــاالت مب ــراءات املتخــذة يف ه ــات واإلج ــاءات والتحقيق ــة باالدع املتعلق
لحـسابات، والتـصنيف الـذي حظيـت بـه، مـشفوعة بوصـف              بعمليات املراجعة الداخلية املنفَّذة ل    

  ؛واضح للطريقة اليت يتم من خالهلا معاجلة أولويات املراجعة احلسابية للمخاطر احلالية والناشئة
 علـــى احلاجـــة إىل تزويـــد مكاتـــب مراجعـــة احلـــسابات والتحقيقـــات  يؤكـــد  - ٦  

ــيح هلــذه       ــا يت ــك مهمــة التحقيقــات مب ــا يف ذل ــة مب ــاملوارد الكافي ــال  ب املكاتــب االضــطالع الفع
  والكامل بالواليات املسندة إليها؛

  :فيما يتصل بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 الصادر بشأن املراجعة الداخليـة للحـسابات والتحقيقـات          بالتقريرحييط علماً     - ٧  

)DP/2013/35( اإلدارة؛، ومرفقاته واستجابة  
 عـــن دعمـــه املتواصـــل لتعزيـــز مهـــام املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات  يعـــرب  - ٨  

   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛والتحقيقات يف
 بالتقرير السنوي للجنة االستشارية ملراجعـة احلـسابات عـن الـسنة             حييط علماً   - ٩  
  ؛٢٠١٢امليالدية 
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قيقــات بالنــسبة لربنــامج األمــم  بأمهيــة مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحينــّوه  - ١٠  
 هــذا الــصدد علــى تقيــيم وكفالــة املتحــدة اإلمنــائي، ويطلــب إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يعمــل يف

يتاح ملكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات مـستوى املـوارد الـالزم مبـا يف ذلـك املوظفـون                    أن
سابات والتحقيقـــات مبــا يكفــل االســـتجابة الكاملــة إزاء احتياجــات املراجعـــة الداخليــة للحــ      

  واخلدمات االستشارية؛
 على الشاغل الذي أعربت عنـه اللجنـة االستـشارية ملراجعـة             يؤكد من جديد    - ١١  

احلسابات بأن العدد الكبري من قضايا التحقيقات املفتوحة ميكن أن يـؤدي إىل تقـويض الرتاهـة                
 ويــشجع الربنــامج اإلمنــائي ئي،والـسمعة الــشاملة الــيت يتمتــع هبمـا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنـا   

  إعطاء األولوية للبّت يف هذه القضايا اليت مت ترحيلها؛ على
  :فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  
ــاً   - ١٢   ــة      حيــيط علم ــة الداخلي ــشأن املراجع ــة ب ــعبة خــدمات الرقاب ــدير ُش ــر م  بتقري

ــام      ــسكان يف عـ ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــة يف صـ ــشطة الرقابـ ) DP/FPA/2013/6 (٢٠١٢وأنـ
  ومرفقاته واستجابة اإلدارة؛

 عــن دعمــه املتواصــل لتعزيــز مهــام الرقابــة يف صــندوق األمــم املتحــدة   يعــرب  - ١٣  
  للسكان، ويؤكد من جديد على أمهية ضمان اجلودة واحليدة واالستقاللية هلذه املهام؛

  دعم مشاركة ُشعبة خدمات الرقابة يف أنشطة الرقابة املشتركة؛ وييتفهَّم  - ١٤  
 بالتقرير السنوي للجنة االستـشارية ملراجعـة احلـسابات واسـتجابة            حييط علماً   - ١٥  

  ؛DP/FPA/2013/6/Add.1اإلدارة يف هذا الصدد على النحو الوارد يف الوثيقة 
ــم      يالحــظ  - ١٦   ــل إىل أن صــندوق األم ــة احلــسابية توصَّ ــاطر املراجع ــدير خم  أن تق

ومن مثّ فهو يشجع صندوق األمـم املتحـدة      . املتحدة للسكان معرَّض إىل خماطرة ال يستهان هبا       
 للسكان على مضاعفة جهوده مـن أجـل تعزيـز عمليـة إدارة املخـاطر عـرب املنظمـة، ومبـا يتـسق                      

ويتطلــــع كــــذلك إىل االطــــالع  جنــــة االستــــشارية ملراجعــــة احلــــسابات،  توصــــيات الل مــــع
  ؛٢٠١٣ديسمرب /إدارة خماطر املؤسسة حبلول كانون األول خطة على

ن تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات     إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكا   يطلــب  - ١٧  
راجعـة احلـسابية    اجمللس التنفيذي فيما يتصل بالتغلـب علـى القيـود والـسلبيات احملـددة يف امل                إىل

  ؛يمي لصندوق األمم املتحدة للسكانألداء الربنامج العاملي واإلقل

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/6�
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دوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان  األعمــــال الــــيت يــــضطلع هبــــا صــــنيالحــــظ  - ١٨  
تنفيذ التوصيات املعلَّقة، ويشجِّع الصندوق علـى سـرعة املبـادرة إىل تنفيـذ التوصـيات             أجل من

  ؛ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوخاصة يف جمالاملعلَّقة اليت ما زالت متبقية 
 بأمهية ُشعبة خدمات الرقابـة بالنـسبة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                ينّوه  - ١٩  

، ويف هـذا الـصدد      ٢٠١٢فيما يالحظ قصور مستوى تنفيذ برنامج املراجعـة احلـسابية يف عـام              
عبة خـدمات الرقابـة املـستوى    يشجِّع صندوق األمم املتحدة للـسكان علـى كفالـة أن يتـاح لـشُ          

ــة      ــتجابة الكافيـ ــوارد التمويـــل واملـــوظفني مـــن أجـــل االسـ ــيد املالئمـــني مـــن حيـــث مـ والرصـ
  الحتياجات مراجعة احلسابات والتحقيقات واخلدمات االستشارية؛

 أن ُشـعبة خـدمات الرقابـة ختطـط لتنفيـذ أنـشطة املراجعـة             يالحظ مع التقدير    - ٢٠  
املخـاطر الرئيـسية الـيت مت حتديـدها، وحيـث ُشـعبة خـدمات الرقابـة                 احلسابية حول األولويـات و    

لومـات بـشأن املـدى الـذي تتـصدى          على أن ُتدرج يف تقريرهـا املقـدَّم إىل اجمللـس التنفيـذي مع             
  خطة مراجعة احلسابات هلذه األولويات واملخاطر بصورة واضحة؛ فيه

  :فيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
 الـصادر عـن فريـق    ٢٠١٢ بالتقرير السنوي لألنشطة املنفَّـذة لعـام      حييط علماً   - ٢١  

املراجعـــة الداخليــــة للحـــسابات والتحقيقــــات ملكتـــب األمــــم املتحـــدة خلــــدمات املــــشاريع     
)DP/OPS/2013/4 (ومرفقاته؛  

ــاً  - ٢٢   ــيط علمـ ــرز حيـ ــدم احملـ ــذ  بالتقـ ــسابات الـــيت  يف تنفيـ ــة احلـ ــيات مراجعـ توصـ
   شهراً؛١٤عمرها على  زاد

 بـــالتقرير الـــسنوي للجنــة االستـــشارية لالســـتراتيجية ومراجعـــة  حيــيط علمـــاً   - ٢٣  
  ).٢٠٠٨/٣٧مبا يتفق مع مقرَّر اجمللس التنفيذي  (٢٠١٢احلسابات لعام 

  
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣
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    ٢٠١٣/٢٥  
ت يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة                تقارير مكاتب األخالقيـا       

  للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بتقــارير مكاتــب األخالقيــات يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  حيــيط علمــاً  - ١  

، DP/2013/6(يع وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشار   
DP/FPA/2013/2 و DP/OPS/2013/5 ( وباســـتجابات إدارة كـــل مـــن برنـــامج األمـــم املتحـــدة
  ق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛اإلمنائي وصندو

 مبــا تقدمــه مكاتــب األخالقيــات يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي        يــسلِّم  - ٢  
وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع مــن مــسامهات   

اهـة واملـساءلة علـى صـعيد املنظمـات          حيوية من أجل تبّنـي ثقافـة تقـوم علـى األخالقيـات والرت             
  وكذلك ضمن نطاق منظومة األمم املتحدة؛

 جبهود مكاتب األخالقيات مـن أجـل تعزيـز التواصـل والتوعيـة بـشأن                يرحِّب  - ٣  
خدماهتا من خالل التدريب الشخصي املباشر والتوعية اإللكترونية املباشـرة ووسـائل التواصـل              

ودها املبذولة من أجل محاية موظفيها مـن االنتقـام بـسبب             فضالً عن التزامها وجه    ،االجتماعي
  اإلبالغ عن سوء السلوك؛

 على مواصلة مشاركة مكاتب األخالقيـات يف برنـامج األمـم املتحـدة              يشجِّع  - ٤  
اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع يف جلنـة                     

   شبكة أخالقيات املنظمات املتعددة األطراف؛األخالقيات باألمم املتحدة ويف
ــم املتحــدة      يرحِّــب  - ٥   ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  مبمارســة برن

ــب         ــدير مكت ــشاركة م ــل يف م ــيت تتمثّ ــشاريع ال ــم املتحــدة خلــدمات امل ــسكان ومكتــب األم لل
  ار املديرين وعمليات صنع القرار؛األخالقيات يف االجتماعات املهمة لكب

ــب  - ٦   ــم املتحــدة      يطل ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  إىل إدارة برن
للسكان ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع مواصـلة تـدعيم مهـام مكاتـب األخالقيـات                  

ــتم مــن خــال      ــة  القائمــة يف كــل مــن هــذه املنظمــات، مبــا يف ذلــك مــا ي ل تقــدمي املــوارد الكافي
 إىل تعزيز ثقافة تنظيمية قوامها الرتاهـة واالمتثـال، ومبـا يكفـل              تنفيذ التوصيات الرامية   أجل من

ــة          ــد وتلبي ــى حتدي ــة عل ــصورة فعال ــاله ب ــذكورة أع ــات امل ــب األخالقي ــل مكات ــة أن تعم إمكاني
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احتياجات األخالقيات بني صـفوف موظفيهـا علـى مـستوى املراتـب كافـة مـع إدخـال أفـضل                     
  .املمارسات إىل منظماهتا

  
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٧

    
    ٢٠١٣/٢٦  
  ٢٠١٣عرض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام     

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
  : فقد قام بالتايل٢٠١٣ إىل أنه خالل دورته السنوية لعام إذ يشري  

  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

  ؛)DP/2013/L.2 (٢٠١٣إقرار جدول األعمال وخطة العمل لدورته السنوية   
  ؛)DP/2013/9 (٢٠١٣اعتماد تقرير الدورة العادية األوىل لعام   
  :٢٠١٣املوافقة على اجلدول التايل لدورات اجمللس التنفيذي املقبلة، املعقودة يف عام   
  ؛٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣ إىل ٩: ٢٠١٣ورة العادية الثانية لعام الد    
  . للمجلس التنفيذي٢٠١٣اعتماد خطة العمل األّولية للدورة العادية الثانية لعام   

  
  اجلزء املتعلِّق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  ٢البند     
  التقرير السنوي ملدير الربنامج اإلمنائي    

 بشأن االستعراض التجميعي والتقريـر الـسنوي ملـدير الربنـامج            ٢٠١٣/١١اختذ املقرَّر     
ــائي      ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــشأن اخلطــة االســتراتيجية لربن ــائي ب ــرة  : اإلمن ــائج للفت األداء والنت

  ؛٢٠١٢-٢٠٠٨
أحــاط علمــاً بتقريــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بــشأن توصــيات وحــدة التفتــيش      

  )DP/2013/11/Add.1 (٢٠١٢املشتركة يف 
  ).DP/2013/11/Add.2(أحاط علماً باملرفق اإلحصائي   
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  ٣البند     
  ٢٠١٧- ٢٠١٤اخلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     

 بــشأن مــشروع اخلطــة االســتراتيجية لربنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠١٢/١٢ر اختــذ املقــرَّ  
  .٢٠١٧-٢٠١٤اإلمنائي، 

  
  ٤البند     
  التزامات التمويل    

 بشأن حالة االلتزامات العاديـة لتمويـل برنـامج األمـم املتحـدة              ٢٠١٢/١٣اختذ املقرَّر     
  . وما بعدها٢٠١٣اإلمنائي وما يتصل به من صناديق وبرامج لسنة 

  
  ٥البند     
  تقرير التنمية البشرية    

أحاط علماً بالتقرير الشفوي املقـدَّم بـشأن املـشاورات املتعلقـة بتقريـر التنميـة البـشرية                    
  .٢٦٤/٥٧ طبقاً لقرار اجلمعية العامة ٢٠١٤لعام 

  
  ٦البند     
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(لصلة الربامج القطرية واملسائل ذات ا    

 بـــشأن الربنـــامج العـــاملي لربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، ٢٠١٣/١٤اختـــذ املقـــرَّر   
  األداء والنتائج؛: ٢٠١٣-٢٠٠٩

أحــاط علمــاً بــأول متديــدات لفتــرة ســنة واحــدة للــربامج القطريــة ألفغانــستان وأنغــوال   
ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ينـاير إىل  /انون الثـاين  كـ ١وفرتويال وكينيـا لفتـرة سـنة واحـدة مـن           

٢٠١٤) DP/2013/15(؛  
  وافــــــق علــــــى التمديــــــدات الثانيــــــة لفتــــــرة ســــــنة واحــــــدة للربنــــــامج القطــــــري  

  ؛٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيساو ومايل من  -لكل من غينيا 
وافق على التمديدات االستثنائية لفترة سنة ثالثة للربامج القطرية يف مدغـشقر وتـونس                

  ؛٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١وباراغواي من 
ــوار مــن         ــامج القطــري لكــوت ديف ــرة ســنتني للربن ــد لفت ــى التمدي ــق عل  كــانون ١واف
  ؛٢٠١٥ ديسمرب/ كانون األول٣١ إىل ٢٠١٤يناير /الثاين
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ــنتني ونـــصف للرب      ــرة سـ ــد لفتـ ــى التمديـ ــق علـ ــسودان   وافـ ــري جلنـــوب الـ ــامج القطـ نـ
  ؛٢٠١٦يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٤يناير /كانون الثاين ١ من

 مبـا يف ذلـك إطـار        ،وافق، على أساس استثنائي، على وثيقة الربناجمية القطري املـشترك           
  النتائج واملوارد بالنسبة إىل رواندا؛

  ساس استثنائي على وثيقة الربنامج القطري ملصر؛ على أ،وافق  
  :أحاط علماً بوثائق مشاريع الربامج القطرية التالية والتعليقات املبداة عليها  

    
  أفريقيا    

  )DP/DCP/BEN/2(وثيقة مشروع الربنامج القطري لبنن 
  )DP/DCP/BDI/3(طري لبوروندي وثيقة مشروع الربنامج الق

  )DP/DCP/COG/2(وثيقة مشروع الربنامج القطري جلمهورية الكونغو 
  )DP/DCP/NER/2(وثيقة مشروع الربنامج القطري للنيجر 

  )DP/DCP/NGA/2(وثيقة مشروع الربنامج القطري لنيجرييا 
  )DP/DCP/TGO/2(وثيقة مشروع الربنامج القطري لتوغو 

  
  دئآسيا واحمليط اهلا

-DP/FPA/OPS(وثيقــــــــة مــــــــشروع الربنــــــــامج القطــــــــري املــــــــشترك لبوتــــــــان    

ICEF/DCCP/2013/BTN/1 and Add.1BDI/3(  
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
  )DP/DCP/CUB/2(وثيقة مشروع الربنامج القطري لكوبا   

  
  ٧البند     
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(ييم التق    

التقرير الـسنوي املتعلِّـق بـالتقييم واسـتجابة اإلدارة؛          ) أ( بشأن   ٢٠١٣/١٥اختذ املقرَّر     
 واســتجابة ٢٠٠٨/٢٠١٣تقيــيم اخلطــة االســتراتيجية لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   ) ب(

تقيــيم الربنــامج اإلقليمــي ألفريقيــا ) د(تقيــيم الربنــامج العــاملي واســتجابة اإلدارة؛ ) ج(اإلدارة؛ 
تقيـيم  ) و(تقيـيم الربنـامج اإلقليمـي للـدول العربيـة واسـتجابة اإلدارة؛              ) هـ(واستجابة اإلدارة؛   
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تقيــيم الربنــامج اإلقليمــي    ) ز(الربنــامج اإلقليمــي آلســيا واحملــيط اهلــادئ واســتجابة اإلدارة؛      
ــستقلة واســتجابة اإلدارة؛   ــدول امل ــا ورابطــة ال ــامج اإلقليمــي ألمريكــا   ) ح (ألوروب ــيم الربن تقي

تقييم مسامهة برنامج األمـم املتحـدة    ) ط(  و ؛الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واستجابة اإلدارة     
  .اإلمنائي إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي واستجابة اإلدارة

  
  ٨البند     
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية    

 بشأن التقرير الصادر عن النتـائج الـيت حققهـا صـندوق األمـم               ٢٠١٣/١٦اختذ املقرَّر     
 والتقرير الصادر عـن مـشاورات األطـراف صـاحبة           ٢٠١٢املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام      

  .املصلحة بشأن سيناريوهات مستقبل صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
  

  ٩البند     
  ملتحدةمتطوعو األمم ا    

 بـشأن تقريــر مــدير الربنـامج اإلمنــائي عـن تطــور دور ومهمــة    ٢٠١٣/١٧اختـذ املقــرَّر    
  .برنامج متطوعي األمم املتحدة منذ بدايته

  
  ١٨البند     
  )مم املتحدة اإلمنائيبرنامج األ(ترتيبات الربجمة     

ــرَّر    ــتجابة إىل م٢٠١٣/١٨اختـــذ املقـ ــرَّر اجمللـــس التنفيـــذي   بـــشأن االسـ  ٢٠١٣/٤قـ
  .ترتيبات الربجمة يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن
  

  اجلزء املتعلّق بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  ١٠البند     
  التقرير السنوي للمدير التنفيذي    

التحليـل التجميعـي   : ٢٠١٢ عـن تقريـر املـدير التنفيـذي لعـام      ٢٠١٣/١٩اختذ املقـرَّر      
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨تيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان، للتقدم احملَرز يف تنفيذ اخلطة االسترا

، DP/FPA/2013/3 ،Part I (٢٠١٢أحــاط علمــاً باالســتعراض اإلحــصائي واملــايل،       
Add.1(؛  

 ٢٠١٢أحــاط علمــاً بــالتقرير املتعلــق بتوصــيات وحــدة التفتــيش املــشتركة يف عــام           
)DP/FPA/2013/3ًاجلزء ثانيا ،.(  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/3�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/3�
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  ١١البند     
  التزامات التمويل لصندوق األمم املتحدة للسكان    

 عن التقرير املتصل باملسامهات املقدَّمة من الدول األعـضاء وغريهـا            ٢٠١٣/٢٠اختذ املقرَّر     
  .أعوام  وما بعده من٢٠١٣اإليرادات لعام ت إىل صندوق األمم املتحدة للسكان وإسقاطا

  
  ١٢البند     
  )صندوق األمم املتحدة للسكان(الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة     

   بيساو ومايل؛-اعتمد التمديدات الثانية لفترة سنة واحدة لربنامج كل من غينيا 
  اعتمد التمديد الثاين لفترة سنة واحدة لربنامج مدغشقر؛

  مديد لفترة سنتني لربنامج كوت ديفوار؛اعتمد الت
  اعتمد التمديد االستثنائي لفترة سنتني ونصف لربنامج جنوب السودان؛

  اعتمد التمديد االستثنائي الثالث لفترة سنة واحدة لربنامج تونس؛
  ؛)DP/FPA/2013/9(أحاط علماً بالتمديد لفترة ستة أشهر لربنامج كينيا 

أحـاط علمــاً بالتمديــدات لفتــرة ســنة واحــدة لربنــامج كــل مــن أفغانــستان وأنغــوال وبــاراغواي  
 DP/FPA/2013/7 ،DP/FPA/2013/8(ليـــــشيت ومجهوريـــــة فرتويـــــال البوليفاريـــــة   -وتيمـــــور 

  ؛)DP/FPA/2013/9 و
  وافق، على أساس استثنائي، على وثيقة الربنامج القطري ملصر

وافق، على أساس اسـتثنائي، علـى وثيقـة الربنـامج القطـري املـشترك مبـا يف ذلـك إطـار النتـائج                        
  واملوارد لرواندا؛

  :اط علماً بوثائق مشاريع الربامج القطرية التالية والتعليقات املبداة عليهاأح
  

  أفريقيا    
  )DP/FPA/DCP/BEN/8(وثيقة مشروع الربنامج القطري لبنن 

  )DP/FPA/DCP/NER/8(وثيقة مشروع الربنامج القطري للنيجر 
  )DP/FPA/DCP/NGA/7(وثيقة مشروع الربنامج القطري لنيجرييا 

  )DP/FPA/DCP/COG/5(وثيقة مشروع الربنامج القطري جلمهورية الكونغو 
  )DP/FPA/DCP/TGO/6(وثيقة مشروع الربنامج القطري لتوغو 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/9�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/7�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/8�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/9�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/BEN/8�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/NER/8�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/NGA/7�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/COG/5�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/TGO/6�
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  آسيا واحمليط اهلادئ    
) DP/FPA/DCP/OPS-ICEF/DCCP/2013/BTN/1(وثيقــة مــشروع الربنــامج القطــري املــشترك لبوتــان   

  )addendum )DP/FPA/DCP/OPS-ICEF/DCCP/2013/BTN/1/Add.2و
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
  ).DP/FPA/DCP/CUB/8(وثيقة مشروع الربنامج القطري لكوبا 

  
  ١٣البند     
  )صندوق األمم املتحدة للسكان(التقييم     

  . سياسة التقييم املنقَّحة لصندوق األمم املتحدة للسكان بشأن٢٠١٣/٢١اختذ املقرَّر   
  

  اجلزء املتعلّق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
  ١٤البند     
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

 بشأن التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب األمم املتحـدة          ٢٠١٣/٢٢اختذ املقرَّر     
  .خلدمات املشاريع

  
  ١٤لبند ا    
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

 بــشأن اخلطــة االســتراتيجية ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات   ٢٠١٣/٢٣اختــذ املقــرَّر   
  .٢٠١٧-٢٠١٤املشاريع، 

  
  اجلزء املشَتَرك    
  ١٥البند     
  املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة    

مـم املتحـدة اإلمنـائي عـن املراجعـة          تقريـر برنـامج األ    ) أ( بشأن   ٢٠١٣/٢٤اختذ املقرَّر     
تقريـر املـدير، شـعبة خـدمات الرقابـة، بـشأن املراجعـة             ) ب(الداخلية للحسابات والتحقيقات؛    

ــام       ــسكان يف ع ــم املتحــدة لل ــة يف صــندوق األم ــشطة الرقاب ــة للحــسابات وأن  ،٢٠١٢الداخلي
حقيقـات ملكتـب    لفريـق املراجعـة الداخليـة للحـسابات والت    ٢٠١٢تقريـر النـشاط لعـام    ) ج( و

  .األمم املتحدة خلدمات املشاريع

http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/CUB/8�
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  ١٦البند     
تقارير مكاتب األخالقيـات يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة                       

  للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 بشأن تقارير مكاتب األخالقيات يف برنـامج األمـم املتحـدة            ٢٠١٣/٢٥اعَتَمد القرار     

  .إلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعا
  

  ١٧البند     
  الزيارات امليدانية    

-DP-FPA(ليــشيت  - أحــاط علمــاً بــالتقرير الــصادر بــشأن الزيــارة امليدانيــة إىل تيمــور   

OPS/2013/CRP.1(؛  
تنفيذية لربنامج األمـم املتحـدة      أحاط علماً بتقرير الزيارة امليدانية املشتركة للمجالس ال         
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومنظمة األمـم        /صندوق األمم املتحدة للسكان   /اإلمنائي

وهيئة األمم املتحدة للمـرأة وبرنـامج األغذيـة العـاملي إىل ميامنـار              ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
)DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2013/CRP.1.(  
  

  ١٩البند     
  مسائل أخرى    

  :عقَد جلسات اإلحاطة املوجزة واملشاورات التالية  
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
ــة عــن    ــر   ) أ: (مــشاورة غــري رمسي االســتعراض التجميعــي للخطــة االســتراتيجية والتقري

اخلطـوات املتخـذة واملوعـد الـزمين إلعـداد االسـتراتيجية املقبلـة        ) ب(السنوي ملدير الربنـامج و     
  ؛)٢٠١٣/١املقرَّر (نامج اإلمنائي بشأن مساواة اجلنسني للرب

ــشأن مــشروع اإلطــار االســتراتيجي ملتطــّوعي األمــم املتحــدة،         ــة ب مــشاورة غــري رمسي
، ومناقـشة غــري رمسيـة للمــشروع األول لإلطـار االســتراتيجي ملتطـّوعي األمــم     ٢٠١٧-٢٠١٤

  .ألمم املتحدة بواسطة املنسِّق التنفيذي ملتطوعي ا٢٠١٧-٢٠١٤املتحدة، 
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  صندوق األمم املتحدة للسكان    
ــم املتحــدة            ــصندوق األم ــتراتيجية ل ــة االس ــشروع اخلط ــشأن م ــة ب ــري رمسي ــشاورة غ م

  .٢٠١٧-٢٠١٤ ومشروع امليزانية املتكاملة، ٢٠١٧-٢٠١٤للسكان، 
  

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
ــم        ــب األم ــة إدارة مكت ــشأن ميزاني ــة ب ــشاورة غــري رمسي ــشاريع   م  املتحــدة خلــدمات امل
 وتنقــيح منهجيــة حــساب االحتيــاطي التــشغيلي ملكتــب األمــم املتحــدة ٢٠١٥-٢٠١٤ للفتــرة

  .خلدمات املشاريع
  

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤
    

    ٢٠١٣/٢٧  
  ٢٠١٧ - ٢٠١٤اخلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بشأن التقريـر الـسنوي ملـديرة الربنـامج عـن اخلطـة              ٢٠١٢/٩ إىل مقرره  يشري  - ١  

 بــشأن مــشروع اخلطــة االســتراتيجية للربنــامج اإلمنــائي  ٢٠١٣/٩االســتراتيجية، و إىل مقــرره 
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤للفترة 

 الــــشاملة واملفتوحــــة والقائمــــة  العمليــــة التــــشاوريةيالحــــظ مــــع التقــــدير  - ٢  
   املتحدة اإلمنائي لوضع اخلطة االستراتيجية؛املشاركة اليت اضطلع هبا برنامج األمم على

 علـــى اخلطـــة االســـتراتيجية لربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للفتـــرة  يوافـــق  - ٣  
  ؛DP/2013/40 بصيغتها الواردة يف الوثيقة ٢٠١٧-٢٠١٤

ي أن يواصـل التركيـز يف مجيـع جمـاالت            إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائ     يطلب  - ٤  
عمله ونتائجه على حتقيق الرؤية املتجسدة يف اخلطة االستراتيجية، واملتمثلة يف مـساعدة البلـدان               

؛على القـضاء علـى الفقـر واحلـد بدرجـة كـبرية مـن عـدم املـساواة واالسـتبعاد يف نفـس الوقـت                   
 املتحـدة اإلمنـائي للمواءمـة        مع التقدير اجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم       يالحظ  - ٥  

ــرة    ــه االســتراتيجية للفت ــرار   ٢٠١٧-٢٠١٤بــني خطت ــات املنــصوص عليهــا يف ق ، وبــني الوالي
 بـشأن السـتعراض الـشامل الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات لـسياسة                   ٦٧/٢٢٦اجلمعية العامـة    

  ة األمم املتحدة من أجل التنمية؛ هبا منظوماألنشطة التنفيذية اليت تضطلع

http://undocs.org/ar/DP/2013/40؛�
http://undocs.org/ar/DP/2013/40؛�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/226�
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 إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تنفيـذ خطتـه االسـتراتيجية بطريقـة                  يطلب  - ٦  
امج وميزاتــه النــسبية وخرباتــه، مركــزة علــى أســاس الطلــب وعلــى حنــو يتــسق مــع واليــة الربنــ  

يادهتـا فيمـا يتعلـق بقـضايا        االعتراف بأدوار الكيانات األخرى يف منظومة األمـم املتحـدة وق           مع
حمددة، وتنسيق اجلهود مع هذه الكيانات، واالعتراف يف نفس الوقـت مببـدأ الـسيطرة الوطنيـة                 

  ن البلدان املستفيدة من الربامج؛وبالسياقات املختلفة واخلصائص احملددة لكل بلد م
ــد   - ٧   ــرة    يكــرر التأكي ــذ اخلطــة االســتراتيجية للفت ــى أن تنفي  ٢٠١٧-٢٠١٤ عل

البلــدان املــستفيدة مــن الـــربامج ينبغــي أن يراعــي احلــوار علـــى املــستوى القطــري بـــشأن          يف
  صكوك الربجمة على الصعيد القطري؛األولويات واالحتياجات الوطنية، على النحو املبني يف 

 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يأخــذ يف اعتبــاره التوجيهــات   يطلــب  - ٨  
سـهام   عنـد تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية، ومواصـلة اإل           ٦٧/٢٢٦لعامـة   املقدمة يف قرار اجلمعيـة ا     

  من جهاز األمم املتحدة اإلمنائي؛تعزيز املساءلة والفعالية واالتساق ض يف
ية مــــن بنــــود مل حتــــظ باملوافقــــة  مــــا أُدرج يف اخلطــــة االســــتراتيجيالحــــظ  - ٩  

عتبارهـا موضـع    وى احلكـومي الـدويل يف منظومـة األمـم املتحـدة، ولـذلك ال ميكـن ا                 املست على
  ؛اتفاق حكومي دويل

  احملرز يف ربط املوارد بالنتائج؛ بالتقدم حييط علما  - ١٠  
 إدراج املؤشــرات احملــددة للرصــد واإلبــالغ فيمــا يتعلــق  يالحــظ مــع التقــدير  - ١١  

ــذي جيــر    ــشامل ال ــسياسات ال ــذ اســتعراض ال ــع ســنوات بوصــف ذلــك جــزءا    بتنفي ي كــل أرب
  مشترك للصناديق والربامج؛ هنج من

 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تنفيذ اخلطـة االسـتراتيجية مـع القيـام               يطلب  - ١٢  
يف نفس الوقت بوضع وصقل وثائق تكميلية متاحة للجمهـور، بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء                  

  : من أصحاب املصلحة، تشمل ما يليوغريها
ــا      )أ(   س وقــيم مــستهدفة ومعــامل ســنوية    حتــسني املؤشــرات ووضــع خطــوط أس

ُتـــصنف علــى النحـــو املناســـب،  ، DP/2013/40النحـــو الــوارد يف املرفـــق الثـــاين للوثيقــة    علــى 
ا النهائيــة ذلــك حــسب اجلــنس والعمــر حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا، وتوضــع يف صــيغته  يف مبــا

، فـضال عـن تنميـة القـدرات علـى صـعيد الربنـامج اإلمنـائي         ٢٠١٤خالل الدورة السنوية لعـام      
  عداد التقارير عن املؤشرات؛جلمع البيانات وإ

 غري الرمسية فيمـا يتعلـق بـالنواتج اإلمنائيـة الـسبعة             “نظرية التغري ”تنقيح وثائق     )ب(  
  ؛٢٠١٤حبلول الدورة السنوية لعام 
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 أن توافر موظفني ذوي مؤهالت عاليـة هـو شـرط أساسـي لكـي حيقـق               كيدر  - ١٣  
الربنــامج اإلمنــائي الرؤيــة والنتــائج املتجــسدة يف اخلطــة االســتراتيجية، ويالحــظ أمهيــة التمثيــل     

  ى مستوى إدارة الربنامج وموظفيه؛املتوازن واملتنوع عل
لـــس التنفيـــذي  أن يقـــدم إىل اجمل إىل برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائييطلـــب  - ١٤  

 اخلطوط العريضة للشكل الذي سـتتخذه التقـارير الـسنوية          ٢٠١٤دورته العادية الثانية لعام      يف
  ستنادا إىل إطار النتائج اجلديد؛عن النتائج واملعلومات اليت ستتضمنها، ا

 إىل مديرة الربنامج أن تقدم استعراضا ملنتصف املدة للخطة االسـتراتيجية            يطلب  - ١٥  
حيـث التكلفـة،     م للنتائج احملققـة، والفعاليـة مـن       ، مبا يف ذلك تقيي    ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة  للربنامج  

ــة          ــسدة يف اخلطـ ــة املتجـ ــق الرؤيـ ــرز يف حتقيـ ــدم احملـ ــسبية، والتقـ ــا النـ ــيم، واملزايـ ــات التقيـ وعمليـ
  .٢٠١٦ذي يف دورته السنوية لعام االستراتيجية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل اجمللس التنفي

  
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣

    
    ٢٠١٣/٢٨  
  ٢٠١٧- ٢٠١٤حدة اإلمنائي للفترة امليزانية املتكاملة لربنامج األمم املت    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــرة      يرحــب  - ١   ــائي للفت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة لربن ــة املتكامل ــديرات امليزاني  بتق
، املتعلـق   ٢٠٠٩/٢٢ه  ، املقدمة استجابة لطلب اجمللس التنفيذي الوارد يف مقرر        ٢٠١٧-٢٠١٤

ــة يف     ــع الفئــات الداخل ــة تــشمل مجي ــة واحــدة متكامل ــز  بتقــدمي ميزاني ــادة التركي ــة، مــع زي امليزاني
اءمـة منهجيـة امليزانيـة وعرضـها        النتائج وتعزيز الروابط مـع نتـائج اخلطـة االسـتراتيجية، ومو            على
 األمـم املتحـدة للـسكان    امليزانية املتكاملة لكل مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وصـندوق          مع

  ؛ف التكاليف وإسنادها واستردادهاوهيئة األمم املتحدة للمرأة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتصني
 املتعلقة بتقديرات امليزانيـة املتكاملـة لربنـامج    DP/2013/41 بالوثيقة  يط علما حي  - ٢  

، وباملعلومـات اإلضـافية الـواردة يف إضـافة ملرفـق           ٢٠١٧-٢٠١٤منائي للفترة   األمم املتحدة اإل  
ــة  ــشؤون اإلدارة وامليزانيـــــة     DP/2013/41األول للوثيقـــ ــة االستـــــشارية لـــ ، وبتقريـــــر اللجنـــ

)DP/2013/42 (   بــشأن العناصــر املؤســسية لتقــديرات امليزانيــة املتكاملــة لربنــامج األمــم املتحــدة
  اإلمنائي والتوصيات الواردة فيه؛

 ٢٠١٠/٣٢ و ٢٠٠٩/٢٢لــــــــس التنفيــــــــذي  إىل مقــــــــررات اجمليــــــــشري  - ٣  
ــة     ٢٠١٣/٩ و ٢٠١٢/٢٧ و ٢٠١١/١٠ و ــق صــوب وضــع ميزاني ــة الطري  خبــصوص خارط
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ــذ   ــة، ومبقــررات اجمللــس التنفي  ٢٠١٢/٢٨ و ٢٠١٢/١ و ٢٠١٠/٢ و ٢٠٠٧/٣٣ي متكامل
  صوص ترتيبات الربجمة؛ خب٢٠١٣/١٨، و ٢٠١٣/٤ و

ــرة  يوافــق  - ٤   ــة للفت ــة املتكامل ، اســتنادا إىل املــوارد  ٢٠١٧ -٢٠١٤ علــى امليزاني
  ملتوقع، رهنا بأحكام هذا املقرر؛العادية واملوارد األخرى املتوقعة واستخدامها ا

ــا  - ٥   ــتراتحيـــيط علمـ ــة لتم باالسـ ــاليف املـــوظفني  يجية اجلديـــدة املقترحـ ويـــل تكـ
  ما دوهنا؛ ف٥-الرتبة ف من

   مــــع القلــــق باملــــستوى املقــــدر للمــــوارد العاديــــة للفتــــرة       حيــــيط علمــــا    - ٦  
، وحيث البلدان املاحنة والبلدان األخرى الـيت بإمكاهنـا زيـادة تربعاهتـا للمـوارد                ٢٠١٧-٢٠١٤

ذلك، ويطلـب إىل الربنـامج اإلمنـائي أن يقـدم مقترحـات             العادية للربنامج اإلمنائي على القيـام بـ       
  اختاذها لزيادة املوارد العادية؛يف تقريره عن االلتزامات بالتمويل بشأن التدابري املزمع 

  :الربناجمية للميزانية املتكاملةفيما يتعلق بالعناصر   - ٧  
ومنـهجيات توزيـع     أن ختضع العناصر الربناجمية للميزانيـة املتكاملـة ملبـادئ            يقرر  )أ(  

املــوارد العاديــة علــى األنــشطة الربناجميــة الــواردة ســابقا يف ترتيبــات الربجمــة الــيت شــرعها اجمللــس   
  ؛٢٠١٣/٤  و٢٠١٢/٢٨ و ٢٠١٢/١ و ٢٠١٠/٢ و ٢٠٠٧/٣٣التنفيذي مبوجب مقرراته 

  : بالتحسينات التاليةيأذن  )ب(  
وارد العاديـة للفتـرة   أن تكون املستويات القاعدية للربجمة الـسنوية للمـ       ‘١’    

  : على النحو التايل٢٠١٧-٢٠١٤
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤الر يف السنة للفترة  مليون دو٥٤٠      
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦ مليون دوالر يف السنة للفترة ٦٠٠      
أن يكون تعديل مستويات ختـصيص املـوارد للخطـوط الـيت يتـضمنها                ‘٢’    

 ٢يف اجلـدول    العنصر الربناجمي للميزانيـة املتكاملـة علـى النحـو املـبني             
  ؛DP/2013/41من الوثيقة 

ــرره   يـــشري  ‘٣’     ــا اجمللـــس التنفيـــذي يف مقـ ــة الـــيت أقرهـ  إىل تـــدابري احلمايـ
 مـــن هـــدف ختـــصيص األمـــوال    ١البنـــد  فيمـــا يتعلـــق ب ٢٠١٣/٤

قني املوارد األساسية، والـدعم الربنـاجمي املخـصص ألنـشطة املنـس            من
املقيمني، وتدابري احلماية اإلضافية الرامية إىل وقاية املـوارد املخصـصة           

 مـن هـدف ختـصيص األمـوال مـن املـوارد األساسـية               ٣يف إطار البنـد     
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ملكتــب تقريــر التنميــة البــشرية وبرنــامج التعــاون فيمــا بــني بلــدان         
ــستويات      ــاض املـ ــال اخنفـ ــى احتمـ ــة علـ ــار املترتبـ ــن اآلثـ ــوب، مـ اجلنـ

ــس  ــا دون   األساســية ال ــة إىل م ــوارد العادي ــون ٥٤٠نوية لربجمــة امل  ملي
دوالر، وفيمــا يتعلــق بإخــضاع تــدابري احلمايــة اإلضــافية لتلــك البنــود 

  ؛)د (٩ألحكام الواردة يف الفقرة ل
 أن تظل دون تغيري مجيع األحكام التشريعية األخـرى للعناصـر الربناجميـة              يقرر  )ج(  

 ترتيبــات الربجمــة الــيت شــرعها اجمللــس التنفيــذي، باســتثناء  للميزانيــة املتكاملــة الــواردة ســابقا يف
  ؛املأذون هبا يف الفقرة السابقةالتغيريات 
  :ر املؤسسية للميزانية املتكاملةفيما يتعلق بالعناص  - ٨  
 ماليــني دوالر مــن املـــوارد   ١٥١٠,٤ علــى ختــصيص اعتمـــاد قــدره    يوافــق   )أ(  

، مـشريا إىل ختـصيص مبلـغ        ٢٠١٧-٢٠١٤ للفتـرة    العادية للعنصر املؤسسي للميزانية املتكاملة    
-٢٠١٦ مليـون دوالر للفتـرة       ٧٢٢,١، ومبلغ   ٢٠١٥-٢٠١٤ مليون دوالر للفترة     ٧٨٨,٣
  ؛DP/2013/41، مع مراعاة اإللغاء التدرجيي للتدابري االنتقالية اليت نوقشت يف الوثيقة ٢٠١٧

 ضــرورة احلفــاظ علــى مــستويات كافيــة مــن املــوارد ملكتــب مراجعــة  حــظيال  )ب(  
احلسابات والتحقيق، ومكتب األخالقيات، ومكتب التقييم، ويطلب أن ُتقدم كبنـود منفـصلٍة             

 وافـق عليهـا اجمللـس التنفيـذي         خمصصاُت كل منـها يف امليزانيـة، اسـتنادا إىل خطـط عملـها الـيت               
  لع عليها؛طُااليت  أو

 اســتعراض ٢٠١٥لــى أن ُيجــرى خــالل الــدورة العاديــة الثانيــة لعــام  عيوافــق  )ج(  
ــرة       ــة للفت ــة املتكامل ــن امليزاني ــصر املؤســسي م ــة وجــوب  ٢٠١٧-٢٠١٦مناســب للعن  يف حال

  ت كبرية يف اإلطار املايل عموما؛إدخال تعديالت بسبب تغريا
ائية خـالل   ، استمرارا للترتيبات القائمة، منح مديرة الربنامج سلطة استثن        يقرر  )د(  

أعـــــــاله، الســـــــتعمال  ) أ (٨، إىل جانـــــــب أحكـــــــام الفقـــــــرة   ٢٠١٧-٢٠١٤الفتـــــــرة 
مليون دوالر مـن املـوارد العاديـة لتغطيـة التـدابري األمنيـة؛ ويقـرر أن يـستخدم                    ٣٠ إىل يصل ما

ــد     ــة اجلدي ــامج اإلمنــائي تلــك األمــوال فقــط للمهــام األمني ة والناشــئة، علــى النحــو احملــدد   الربن
ــم املتحــدة، و    التوجيهــات ا يف ــن يف األم ــسالمة واألم ــة إلدارة شــؤون ال ــرا  ألمني ــدم تقري أن يق
اجمللس التنفيذي بشأن اسـتخدام تلـك األمـوال يف إطـار استعراضـه الـسنوي للحالـة املاليـة؛            إىل

ــصدد تقــدمي معلومــا    ــامج اإلمنــائي يف هــذا ال ت إضــافية إىل اجمللــس التنفيــذي  ويطلــب إىل الربن
  : يف وثيقة توضح مايلي٢٠١٤ لعام ىلدورته العادية األو يف
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   لتخصيص املبلغ؛األساس املنطقي  ‘١’    
  االت اليت سُيستخدم فيها املبلغ؛احل  ‘٢’    
املهام األمنية اجلديدة والناشئة، على النحو احملدد يف توجيهـات إدارة             ‘٣’    

  الربنامج اإلمنائي يف هذا الصدد؛شؤون السالمة واألمن، ودور 
  يف املبلغ املخصص حتت هذا البند؛لزمين إلعادة النظر اجلدول ا  ‘٤’    
  : إىل مديرة الربنامج أنيطلب  - ٩  
انيــة املتكاملــة وإضــافتها،   تبلــغ عــن النفقــات مقارنــة مبــا ورد يف وثيقــة امليز       )أ(  

  ريات املقترحة يف ختصيص املوارد؛ذلك تفسري التغي يف مبا
ــوار     )ب(   ــة مـ ــذي خطـ ــس التنفيـ ــدم إىل اجمللـ ــها   د متكتقـ ــة الستعراضـ ــة وحمّدثـ املـ

دورته العادية الثانية، باإلضافة إىل تفاصيل ختصيص املوارد حسب البنود، عقـب اسـتعراض               يف
  املالية اليت تستند إليها اخلطة؛اإلسقاطات 

تكفل القيـام يف إطـار اسـتعراض منتـصف املـدة للميزانيـة املتكاملـة، بـاالقتران                    )ج(  
  ية؛آخر لألداء باملقارنة إىل هذه العناصر املؤسسية والربناجممع اخلطة االستراتيجية، بتقييم 

 بغـرض اإلسـهام     ٢٠١٧تقدم استعراضا تراكميا خالل الـدورة الـسنوية لعـام             )د(  
  ملخصصات من املوارد يف املستقبل؛يف نظر اجمللس التنفيذي يف ا

 ، بــــاالقتران٢٠١٦الــــسنوية لعــــام تقــــدم إىل اجمللــــس التنفيــــذي يف دورتــــه   )هـ(  
استعراض منتصف املدة للميزانية املتكاملة، معلومات عن التنفيذ الفعلـي للمنهجيـة املنقحـة             مع

 لطلـب اجمللـس التنفيـذي الـوارد         السترداد التكاليف، مشفوعة بأيـة توصـيات ذات صـلة، وفقـا           
يـز امليزنـة   ، وأن تدرج أيضا يف اسـتعراض منتـصف املـدة تقييمـا لـسبل تعز          ٢٠١٣/٩مقرره   يف

  على النتائج؛القائمة 
تقدم سنويا إىل اجمللس التنفيذي معلومات عن املوارد املخصصة للوظائف حسب             )و(  

  ؛عراض اهليكلي للربنامج اإلمنائياملوقع، بعد االستخدام الفعلي لتلك املوارد؛ عند إكمال االست
تأخــذ يف احلــسبان التوصــيات الــواردة يف تقريــر اللجنــة االستــشارية لــشؤون     )ز(  
ــرة     اإلدارة ــة للفتـ ــة املتكاملـ ــذ امليزانيـ ــق بتنفيـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــداد ٢٠١٧-٢٠١٤ وامليزانيـ ، وبإعـ

  .استعراض منتصف املدة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣
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    ٢٠١٣/٢٩  
  ٢٠١٢االستعراض السنوي للحالة املالية لعام     

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
  ؛DP/2013/43/Add.1  وDP/2013/43 بالوثيقتني حييط علما  - ١  
يــة ومــا هلــذه املــوارد مــن أمهيــة  االخنفــاض يف املــوارد العاديالحــظ مــع القلــق  - ٢  

ــستجيب          يف ــتراتيجي ي ــهاج هنــج اس ــن انت ــسبق وم ــن التخطــيط امل ــائي م ــامج اإلمن متكــني الربن
ات األحوال، وتوفري خدمات متنوعة وقابلة للتنبؤ جلميع البلدان املستفيدة مـن الـربامج،              ملقتضي

  وعلى األخص منها البلدان األفقر واألضعف؛
ــرى    يالحـــظ  - ٣   ــوارد األخـ ــسامهات يف املـ ــة املـ ــة إىل حتـــسني نوعيـ ــة احلاجـ  أمهيـ

  وإمكانية التنبؤ هبا، إذ تشكل تكملة هامة لقاعدة املوارد العادية؛
 الــدول األعــضاء علــى أن تلتــزم يف وقــت مبكــر بقــدر اإلمكــان بتقــدمي   حيــث  - ٤  

دات متعـددة    وما بعده، من خالل تقدمي تعه      ٢٠١٣مسامهات يف املوارد العادية للربنامج لعام       
  السنوات ما أمكن ذلك؛

 إىل أمهيــة إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل وُحــسن توقيــت املــدفوعات حتاشــياً   يــشري  - ٥  
  .لة على املوارد العاديةد السيولقيو

  
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٢

    
    ٢٠١٣/٣٠  
  متويل الوجود املادي املتمايز    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 إىل مبدأ العاملية الذي ينبغي أن تسترشد به منظومة األمـم املتحـدة فيمـا                يشري  - ١  

  نمية، ويؤكد جمددا ذلك املبدأ؛تضطلع به من أنشطة تنفيذية من أجل الت
 بـــشأن ترتيبـــات ٢٠١٣/٤ و ٢٠١٢/٢٨، و ٢٠١٢/١ إىل مقرراتـــه يـــشري  - ٢  
  لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛الربجمة 

  ن متويل الوجود املادي املتمايز؛ بشأDP/2013/45 الوثيقة قري  - ٣  

http://undocs.org/ar/DP/2013/43�
http://undocs.org/ar/DP/2013/43/Add.1�
http://undocs.org/ar/DP/2013/45�
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 إطار املوارد العادية للربنامج اإلمنـائي        أن متويل الوجود املادي املتمايز يف      يقرر  - ٤  
يف البلدان ذات الدخل املتوسط اليت يزيد فيها نصيب الفرد من الـدخل القـومي اإلمجـايل علـى                   

ــرة    ٦ ٦٦٠ ــه للفتــ ــامج قطــــري ال تقــــل ميزانيتــ ــتناد إىل برنــ  ٢٠١٧-٢٠١٤دوالرا، باالســ
املمثـل املقـيم   /لألمم املتحـدة مليون دوالر، سيتألف من التمويل الكامل للمنسق املقيم         ١٢ عن

ــادة        ــدرات املكاتــب لالضــطالع مبهــام القي ــا يف ذلــك احلــد األدىن مــن ق ــامج اإلمنــائي، مب للربن
 يف املائة من القدرات احلامسة واملتـشعبة الالزمـة املـشار إليهـا     ٢٥والتنسيق الرئيسية، فضال عن   

  ؛DP/2013/45 من الوثيقة ١٦ من الفقرة ٣يف اجلدول 
 اإلبقاء على السياسة احلالية للتمويل الكامل لوظيفة املنسق املقـيم لألمـم        يقرر  - ٥  
كاتـب املناسـبة للمنـسق املقـيم        املمثل املقيم لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وقـدرات امل          /املتحدة

ــتناد إىل     يف ــصافية، باالســ ــسامهة الــ ــدان املــ ــرة   البلــ ــه للفتــ ــل ميزانيتــ ــري ال تقــ ــامج قطــ   برنــ
   مليون دوالر؛١٢ عن ٢٠١٧-٢٠١٤

 ضرورة وفـاء مجيـع البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج بالتزاماهتـا               من جديد  يؤكد  - ٦  
 ويطلــب إىل الربنــامج اإلمنــائي فيمــا يتعلــق مبــسامهات احلكومــات يف تكــاليف املكاتــب احملليــة؛ 

، أن يقتـرح بالتـشاور الوثيـق    DP/2013/45 مـن الوثيقـة   ١٩هذا الصدد، فيمـا يتعلـق بـالفقرة         يف
 خبـصوص ديـون مـسامهات احلكومـات     مع البلدان املستفيدة املعنيـة آليـات حلـل املـسائل العالقـة        

داد ديـون   التفـاوض علـى جـدول زمـين لـس         ‘ ١’: تكاليف املكاتب احمللية، مع مراعاة ما يلي       يف
اسـتعراض    اعتماد إطار زمين معقول قبل     ‘٢’مسامهات احلكومات يف تكاليف املكاتب احمللية؛       

مـسامهات احلكومـات     عن حالة مجيع الديون املستحقة مـن      متويل الوجود املادي، وتقدمي تقرير      
  . دورته العادية الثانيةيف تكاليف املكاتب احمللية إىل اجمللس التنفيذي يف

  
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣

    
    ٢٠١٣/٣١  
  ٢٠١٧- ٢٠١٤ملتحدة للسكان للفترة اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم ا    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 العملية التشاورية اليت اضطلع هبا صـندوق األمـم املتحـدة            يالحظ مع التقدير    - ١  

  ؛)DP/FPA/2013/12 (٢٠١٧-٢٠١٤للسكان لوضع خطته االستراتيجية للفترة 
 بـصيغتها الـواردة يف الوثيقـة        ٢٠١٧ -٢٠١٤ اخلطة االستراتيجية للفتـرة      قري  - ٢  

DP/FPA/2013/12ا، رهنا بأحكام هذا املقرر؛ والوثائق املرافقة هل  

http://undocs.org/ar/DP/2013/45؛�
http://undocs.org/ar/DP/2013/45؛�
http://undocs.org/ar/DP/2013/45�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/12�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/12�
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  احملرز يف ربط املوارد بالنتائج؛ بالتقدم يرحب  - ٣  
ــدير   - ٤   ــا مـــع التقـ ــه   حيـــيط علمـ ــة خطتـ  بـــاجلهود الـــيت بـــذهلا الـــصندوق ملواءمـ

 مــع الواليــات املنــصوص عليهــا يف قــرار اجلمعيــة العامــة   ٢٠١٧-٢٠١٤االســتراتيجية للفتــرة 
 الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنـشطة التنفيذيـة            بشأن االستعراض الشامل   ٦٧/٢٢٦

  ة األمم املتحدة من أجل التنمية؛اليت تضطلع هبا منظوم
ان تنفيـــذ اخلطـــة االســـتراتيجية،  إىل صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكيطلـــب  - ٥  

، وأن يــستمر يف املــسامهة ٦٧/٢٢٦مراعــاة التوجيهــات الــواردة يف قــرار اجلمعيــة العامــة    مــع
  يف جهاز األمم املتحدة اإلمنائي؛تعزيز املساءلة والفعالية واالتساق  يف

ــدير   - ٦   ــع التقـــ ــيالحـــــظ مـــ ــتعراض   إدراج مؤشـــ ــد االســـ ــددة لرصـــ رات حمـــ
ج مــشترك بــني للــسياسات الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات واإلبــالغ عنــه يف إطــار هنــ الــشامل

  ؛لربامجالصناديق وا
 مـن اخلطـة االسـتراتيجية والفقـرات ذات الـصلة            ٨٢ فيما يتعلق بـالفقرة      يقرر  - ٧  

يف املرفقات، اتبـاع هنـج تفاضـلي جتـاه احلـد األدىن مـن املـسامهات املقدمـة مـن املـوارد العاديـة                         
  : على النحو التايلللصندوق إىل البلدان املستفيدة من الربامج،

ة يف فئـة الـدخل املـنخفض والـشرحية الـدنيا مـن الـدخل          بالنسبة للبلدان املصنف    ) أ(  
   دوالر؛٥٠٠ ٠٠٠يكون احلد األدىن املتوسط، 
  بالنــــسبة للبلــــدان املــــصنفة ضــــمن الــــشرحية العليــــا مــــن الــــدخل املتوســــط   ) ب(  

  ر؛ دوال٣٠٠ ٠٠٠أو يف فئة الدخل املرتفع، يكون احلد األدىن 
 مـن اخلطـة     ٨٣بينـة يف الفقـرة       إىل الصندوق أن يستعيض عـن اآلليـة امل         يطلب  - ٨  

أن يــضاهي الــصندوق بنــسبة واحــد     االســتراتيجية والفقــرات ذات الــصلة مــن املرفقــات، بــ      
واحــد أيــة مــسامهات اختياريــة تقــدمها البلــدان املــصنفة ضــمن الــشرحية العليــا مــن الــدخل    إىل

  املتوســــط أو يف فئــــة الــــدخل املرتفــــع ألنــــشطة الــــربامج اخلاصــــة هبــــا، حلــــد أقــــصى قــــدره
  ؛) دوالر٣٠٠ ٠٠٠د األدىن البالغ تضاف إىل احل( دوالر ١٠٠ ٠٠٠

العليــــا مــــن الــــدخل املتوســــط  البلــــدان املــــصنفة ضــــمن الــــشرحية يــــشجع  - ٩  
الدخل املرتفع على أن تبلغ الصندوق مبسامهاهتا االختيارية يف الربنامج القطري حبلـول              فئة ويف
  ألموال؛السابقة تيسريا ملضاهاة اسبتمرب من السنة /أيلول

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226�
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 املسامهات اهلامة اليت يقـدمها الكـثري مـن البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج                  يقدر  - ١٠  
دعمــا للــربامج القطريــة اخلاصــة هبــا، ومــسامهاهتا مــن خــالل التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب  

  رد إضافية من مجيع املصادر؛والتعاون الثالثي، ويسلم بأمهية تعبئة موا
ق الــربامج القطريــة الــيت وافــق عليهــا اجمللــس التنفيــذي حتــدد    بــأن وثــائميــسلّ  - ١١  

  ة الربناجمية على الصعيد القطري؛خمصصات معينة لتمويل األنشط
 النــــهج املقتــــرح لتخــــصيص املــــوارد علــــى النحــــو املــــبني يف الوثيقــــة  قــــري  - ١٢  

DP/FPA/2013/12 ــسبية للمــ    ، مبــا يف ــدان واحلــصة الن ــصنيف البل وارد ذلــك اإلجــراء املتعلــق بت
  :املعروضة يف اجلدول التايل

  
  ٢٠١٧‐٢٠١٦احلصة للفترة   ٢٠١٥‐٢٠١٤احلصة للفترة   

   يف املائة٦٣-٥٩   يف املائة٥٢-٥٠  األمحر
   يف املائة٢٢-٢٠   يف املائة٢٣-٢١  الربتقايل
  ة يف املائ٨-٦   يف املائة١٢-١٠  األصفر
   يف املائة١٣-٩   يف املائة١٧-١٥  الوردي

    
 بــأن توزيــع املــوارد علــى فــرادى البلــدان ســيتم بطريقــة منــصفة وشــفافة  ميــسلّ  - ١٣  

تمـشى مـع واليــة الـصندوق، ويطلــب    ومرنـة مـع مراعــاة احتياجاهتـا علـى النحــو الواجـب ومبــا ي     
  ؛ إطار تقاريره السنوية العاديةالصندوق أن يبلغ اجمللس التنفيذي بالتوزيع الفعلي للموارد يف من

الة، الـوارد   بتنفيذ النموذج اخلاص بطرق املشاركة املتمايزة حسب احل       يوصي  - ١٤  
من وثيقـة اخلطـة االسـتراتيجية ومرفقهـا     ) “طرق املشاركة حسب احلالة ” (١بيانه يف اجلدول    

ب،  علـى النحـو الواجـ      الثالث، تنفيذا مرنا مع مراعاة احتياجات البلدان املستفيدة مـن الـربامج           
  ومبا يتمشى مع والية الصندوق؛

ــب  - ١٥   ــتعراض تـــ  يطلـ ــصندوق اسـ ــستجد    إىل الـ ــا يـ ــوء مـ ــدان يف ضـ صنيف البلـ
البيانات، كجزء من استعراض منتـصف املـدة، وإعـادة تقيـيم تـصنيف بلـد مـا يف احلـاالت                      من

  وق باحتمال حدوث خطأ يف التصنيف؛اليت يبلغ فيها البلد الصند
 بالدور الذي تؤديه التدخالت العاملية واإلقليمية يف حتقيـق نتـائج اخلطـة       ميسلّ  - ١٦  

 ٤االستراتيجية، ويالحظ النهج املتبع يف متويل هذه التدخالت علـى النحـو املوضـح يف املرفـق                  
  ؛DP/FPA/2013/CRP.1للخطة االستراتيجية ويف الوثيقة 
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 مليون دوالر لتغطية التدخالت العاملية واإلقليميـة        ٢٧٥ بتخصيص مبلغ    يأذن  - ١٧  
فقـة  مبوا  كحد أقصى ال ميكن جتاوزه إال     ٢٠١٧-٢٠١٤يف إطار املوارد العادية املتوقعة للفترة       

  اجمللس التنفيذي؛
 إىل الــــصندوق أن يقــــدم إىل اجمللــــس التنفيــــذي إطــــارا اســــتراتيجيا يطلــــب  - ١٨  
 ملناقشته خالل الدورة العادية األوىل لعـام        ٢٠١٧-٢٠١٤الت العاملية واإلقليمية للفترة     للتدخ
، على أن يستند اإلطار االسـتراتيجي       ٢٠١٤ واملوافقة عليه خالل الدورة السنوية لعام        ٢٠١٤

ــاتج       ــشامل للمنظومــة ويتــضمن املــوارد املتوقــع تكريــسها لكــل ن ــائج املتكامــل ال إىل إطــار النت
  ج مصنفة عامليا وإقليميا؛النوات من

 إىل الصندوق أن يقدم تقريرا عـن تنفيـذ التـدخالت العامليـة واإلقليميـة              يطلب  - ١٩  
ية الــيت واألمــوال املنفقــة عليهــا مقارنــة باإلطــار االســتراتيجي، وذلــك يف مرفــق للتقــارير الــسنو

  يقدمها املدير التنفيذي؛
 الصيغة النهائية هليكـل متويـل     إىل صندوق األمم املتحدة للسكان وضع      يطلب  - ٢٠  

ــام   ــة عـ ــول هنايـ ــة   ٢٠١٧موحـــد حبلـ ــتراتيجية ويف الوثيقـ ــة االسـ ــو املـــبني يف اخلطـ  علـــى النحـ
DP/FPA/2013/CRP.1    ــصنادي ــع ال ــشاور م ــى الت ــصندوق عل ــشجع ال ــربامج األخــرى  ، وي ق وال

  ذلك الصدد؛ يف
 إىل املــدير التنفيــذي أن يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي يف دورتــه الــسنوية  طلــبي  - ٢١  

، ٢٠١٧-٢٠١٤ استعراضا ملنتصف املدة للخطـة االسـتراتيجية للـصندوق للفتـرة      ٢٠١٦لعام  
وأن يأخذ يف االعتبار يف هذا الصدد نتـائج املناقـشات الـيت جـرت بـشأن خطـة األمـم املتحـدة                       

  .ملؤمتر الدويل للسكان والتنميةال عن استعراض ا، فض٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام 
  

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٢
    

    ٢٠١٣/٣٢  
  ٢٠١٧- ٢٠١٤ملتحدة للسكان للفترة تقديرات امليزانية املتكاملة لصندوق األمم ا    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــرة  يرحــــب  - ١   ــة لــــصندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان للفتــ ــة املتكاملــ    بامليزانيــ
 الــذي يقــضي بتقــدمي ميزانيــة متكاملــة  ٢٠٠٩/٢٦قدمــة اســتجابة للمقــرر  امل٢٠١٧-٢٠١٤

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية للفترة واحدة تشمل مجيع فئات امليزانية الستكمال اخلطة 
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 بزيـــادة التركيـــز علـــى النتـــائج وتعزيـــز الـــروابط مـــع نتـــائج اخلطـــة   يرحـــب  - ٢  
ف التكـاليف   يف ذلـك فيمـا يتعلـق بتـصني        االستراتيجية، ومواءمة منهجية امليزانية وعرضـها، مبـا         

  وإسنادها واستردادها؛
 بالنتائج واالحتياجـات مـن املـوارد يف تقـديرات امليزانيـة املتكاملـة               حييط علماً   - ٣  

ــرة  ــائج واملــوارد، علــى النحــو    ٢٠١٧-٢٠١٤للــصندوق للفت ــروابط بــني النت ، مبــا يف ذلــك ال
  ؛DP/FPA/2013/14الوارد يف الوثيقة 

 خبــصوص ٢٠١٣ بــاملقرر الــذي اختــذه يف دورتــه العاديــة الثانيــة لعــام حيــيط علمــا  - ٤  
  ؛ت الصلة بامليزانية الواردة فيه، وباألحكام ذا٢٠١٧-٢٠١٤خطة الصندوق االستراتيجية للفترة 

ــا ا  يوافـــق  - ٥   ــة هبـ ــاليف املرتبطـ ــة  علـــى عـــرض األنـــشطة والتكـ ــوارد يف الوثيقـ لـ
DP/FPA/2013/14؛  

 مليون دوالر متثل تقـديرات      ٦٤٦,١ على ختصيص موارد إمجالية مببلغ       يوافق  - ٦  
ن هــــذه التقــــديرات تــــشمل مبلــــغ ، ويالحــــظ أ٢٠١٧-٢٠١٤امليزانيــــة املؤســــسية للفتــــرة 

   التكاليف من املوارد األخرى؛دادمليون دوالر الستر ١٦٦,٧
املـوارد العاديـة     ماليني دوالر مـن      ٥ على ختصيص اعتماد سنوي قدره       وافقي  - ٧  

  لصندوق الطوارئ؛
اتيجية  أنه ينبغي استخدام املبالغ املخصـصة لتحقيـق نتـائج اخلطـة االسـتر              يقرر  - ٨  

  اليت ترتبط هبذه املوارد؛
 ٢٠٠٨/٦راح الـوارد يف املقـررين       ثـل لالقتـ    اقتـراح املـدير التنفيـذي، املما       قري  - ٩  

ــرة   ٢٠١٢/٣ و  الســتعمال مبلــغ إضــايف  ٢٠١٧-٢٠١٤، مبنحــه ســلطة اســتثنائية خــالل الفت
 ماليـني دوالر لتـدابري األمـن، ويقـرر أن يـستخدم الـصندوق               ٥,٨املوارد العادية يـصل إىل       من

دد يف التوجيهـات األمنيـة      تلك األموال فقط للمهام األمنية اجلديـدة والناشـئة، علـى النحـو احملـ              
إلدارة شؤون السالمة واألمن يف األمم املتحـدة، وأن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس التنفيـذي بـشأن                 

  لسنوي للحالة املالية؛استخدام تلك األموال يف إطار استعراضه ا
ــة  يالحــــــظ  - ١٠   ــادة   إدراج بنــــــد مــــــستقل يف امليزانيــــ ــيم وزيــــ ملكتــــــب التقيــــ

لـس التنفيـذي    شيا مـع سياسـة التقيـيم اجلديـدة الـيت وافـق عليهـا اجمل               املخصصة له مت   االعتمادات
  ؛٢٠١٣/٢١مقرره  يف

 إدراج بنــد مــستقل يف امليزانيــة لــشعبة خــدمات الرقابــة وزيــادة يالحــظ أيــضا  - ١١  
  ؛٢٠١٣/٢٤صة هلا متشيا مع املقرر االعتمادات املخص
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يـة وحيـث البلـدان املاحنـة         مع القلق باملستوى املتوقـع للمـوارد العاد        حييط علما   - ١٢  
والبلدان األخرى الـيت بإمكاهنـا زيـادة تربعاهتـا للمـوارد العاديـة للـصندوق علـى القيـام بـذلك،                      
ويطلب إىل الـصندوق أن يقـدم مقترحـات يف تقريـره عـن االلتزامـات بالتمويـل بـشأن التـدابري              

  اختاذها لزيادة املوارد العادية؛املزمع 
  :يذي القيام مبا يلياملدير التنف من يطلب  - ١٣  
أن يــوفر املعلومــات املاليــة الفعليــة يف شــكل خطــة املــوارد املتكاملــة للمــوارد،   )أ(  

  سنوي إىل اجمللس التنفيذي؛ويقيم األداء يف ضوء امليزانية املتكاملة يف تقريره ال
ــة خطــة مــوارد       )ب(   ــة الثاني ــه العادي أن يقــدم ســنويا إىل اجمللــس التنفيــذي يف دورت
  ة بعد استعراض التوقعات املالية؛ وحمّدثمتكاملة
، بـــاالقتران ٢٠١٦الـــسنوية لعـــام أن يقـــدم إىل اجمللـــس التنفيـــذي يف دورتـــه   )ج(  

اسـتعراض منتـصف املـدة للميزانيـة املتكاملـة، معلومـات متعلقـة بالتنفيـذ الفعلـي للمنهجيـة                     مع
لـب اجمللـس التنفيـذي      املنقحة السترداد التكاليف، مشفوعة بأية توصـيات ذات صـلة، وفقـا لط            

يـز  ، وأن يدرج أيضا يف اسـتعراض منتـصف املـدة تقييمـا لـسبل تعز               ٢٠١٣/٩الوارد يف مقرره    
  امليزنة القائمة على النتائج؛

أن يأخذ يف احلسبان التوصيات الواردة يف تقريـر اللجنـة االستـشارية لـشؤون                 )د(  
وإعـداد اسـتعراض   ، ٢٠١٧-٢٠١٤ة للفترة اإلدارة وامليزانية فيما يتعلق بتنفيذ امليزانية املتكامل   

  .منتصف املدة
  

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٢
    

    ٢٠١٣/٣٣  
  ٢٠١٥- ٢٠١٤نتني تقديرات ميزانية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع لفترة الس    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
   على اإليرادات الصافية املستهدفة؛يوافق  - ١  
ــرة الــ  قــري  - ٢   ــه    تطلعــات املكتــب لفت ــة وتوجي سنتني فيمــا يتعلــق بنتائجــه اإلداري

  املوارد سعياً وراء حتقيق االمتياز التشغيلي؛
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 علــى حتديــد التغــيري يف احلــد األدىن املطلــوب لالحتيــاطي التــشغيلي       يوافــق  - ٣  
طــار للمكتــب مبــا يعــادل متوســط نفقــات أربعــة أشــهر مــن فتــرة الــثالث ســنوات املاضــية يف إ  

  .تبامليزانية اإلدارية للمك
  

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٢
    

    ٢٠١٣/٣٤  
مــشروعا وثــيقيت الربنــاجمني القطــريني لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم        

  املتحدة للسكان لكينيا
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــشري  - ١   ــه يـــ ــشأن عمليـــــ ٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ إىل مقرريـــ ــة  بـــ ة املوافقـــ

  الربامج القطرية؛ على
ــا   - ٢   ــيقيت       حيــيط علم ــشروعي وث ــتثنائي م ــى أســاس اس ــدم عل ــا أن تق ــب كيني  بطل

  ؛٢٠١٤ة األوىل لعام الربناجمني القطريني للربنامج اإلمنائي وصندوق السكان خالل الدورة العادي
دورتــه العاديــة األوىل  أن يــستعرض الــوثيقتني علــى أســاس اســتثنائي يف  يقــرر  - ٣  

  ؛٢٠١٤لعام 
ان املنقحتان للربنـاجمني القطـريني للربنـامج اإلمنـائي         أن ُتنشر الوثيقت   يقرر أيضا   - ٤  

ــابيع      ــتة أســ ــصاه ســ ــد أقــ ــتني يف موعــ ــشبكيني للمنظمــ ــوقعني الــ ــندوق الــــسكان يف املــ وصــ
مناقــشتهما، وأن يوافــق اجمللــس التنفيــذي عليهمــا علــى أســاس عــدم االعتــراض يف دورتــه    مــن

مخسة علـى األقـل مـن أعـضاء         ، دون عرضهما أو مناقشتهما، إال إذا أبلغ         ٢٠١٤السنوية لعام   
  .الوثيقتني على اجمللس التنفيذياجمللس األمانة خطيا قبل انعقاد الدورة برغبتهم يف عرض 

  
  ٢٠١٣ سبتمرب/ أيلول١٢
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    ٢٠١٣/٣٥  
  التقارير عن املشتريات    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
ملتحـدة   عن مشتريات األمم ا    ٢٠١٢ بالتقرير اإلحصائي السنوي لعام      حييط علما   - ١  

  ؛٢٠١٢ظومة األمم املتحدة يف عام وأنشطة الشراء اليت اضطلعت هبا املؤسسات التابعة ملن
 بزيـادة مـشاركة كيانـات األمـم املتحـدة يف تـوفري املعلومـات الالزمـة                  يرحب  - ٢  

  لسنوي عن مشتريات األمم املتحدة؛إلعداد التقرير اإلحصائي ا
 مكتــب خــدمات املــشاريع يف ظلــها  للــشفافية الــيت أتــاحعــرب عــن تقــديرهي  - ٣  

  ؛التقرير للجمهور من خالل املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة املتعلقة بشفافية البيانات
صفة  بقيمة املالحق املواضـيعية الـسنوية وأمهيتـها يف املـسامهة يف إضـفاء الـ                يقر  - ٤  

  املهنية على مهنة املشتريات؛
ــشري  - ٥   ــرره ي ــيط٢٠١٢/٢٥ إىل مق ــ وحي ــالتقرير     علم ــضا ب ــصدد أي ــذا ال ا يف ه

أنشطة املشتريات املـشتركة للربنـامج اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب                    عن
  ات املشاريع؛خدم

  م بشأن مبادرات الشراء املشتركة؛ مبا أُحرز من تقدقري  - ٦  
الــسكان ومكتــب خــدمات املــشاريع     الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق   يــشجع  - ٧  

صلة وتكثيـف جهودهـا التعاونيـة يف جمـال املـشتريات املـشتركة وجتـاوز العقبـات الـيت                    موا على
ــن أ     ــشتريات م ــاون يف جمــال امل ــن التع ــد م ــورات واالســتفادة   حتــول دون املزي ــق الوف جــل حتقي

  تحدة إىل أن حتذو حذوها يف ذلك؛أسعار أنسب، ويدعو سائر كيانات األمم امل من
ئر كيانــــات األمــــم املتحــــدة ملكتــــب وســــا الربنــــامج والــــصندوق وايــــدعو  - ٨  

تعــاون أوثــق يف جمــال التخطــيط للمــشتريات والتنبــؤ هبــا مــن أجــل الــسماح للطلــب      بــدء إىل
  حلجم، واالستفادة من أسعار أنسب؛املتضافر بالتأثري على األسواق، وحتقيق وفورات ا

ــسلّ  - ٩   ــن ا  ميـ ــالغ عـ ــة إىل حتـــسني اإلبـ ــشتركة، ويطلـــب   باحلاجـ ــشتريات املـ ملـ
الصدد أن تتـضمن التقـارير اإلحـصائية الـسنوية املقبلـة بـشأن مـشتريات األمـم املتحـدة             هذا يف

  .اد املشتراة وكمياهتا وأسعارهامعلومات مفصلة عن املشتريات املشتركة من قبيل املو
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٢
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    ٢٠١٣/٣٦  
  ٢٠١٣الثانية لعام دورته العادية عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف     

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

  
   ١البند     
  املسائل التنظيمية    

) DP/2013/L.3 (٢٠١٣أقر جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية الثانيـة لعـام              
  ؛)DP/2013/L.3/Corr.1(ه وتصويب

  ؛)DP/2013/38 (٢٠١٣اعتمد التقرير عن دورته السنوية لعام   
  :٢٠١٤ عام وافق على اجلدول التايل لدورات اجمللس التنفيذي املقبلة املقرر عقدها يف  
  ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١ إىل ٢٧من : ٢٠١٤الدورة العادية األوىل لعام     
  )جنيف (٢٠١٤يوليه / متوز٤يونيه إىل / حزيران٢٣من : ٢٠١٤الدورة السنوية لعام     
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٥ إىل ٢من : ٢٠١٤الدورة العادية الثانية لعام     
ــة العمــــــل الــــــسنوية للم    ــام  أقــــــر مــــــشروع خطــــ  ٢٠١٤جلــــــس التنفيــــــذي لعــــ

)DP/2013/CRP.2( ٢٠١٤للدورة العادية األوىل لعام ، واعتمد خطة العمل املؤقتة  
  

  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  ٢البند     
  ٢٠١٧- ٢٠١٤نامج اإلمنائي للفترة اخلطة االستراتيجية للرب    

ــذ املقـــرر     ــامج اإلمنـــائي للفتـــرة     ٢٠١٣/٢٧اختـ ــق باخلطـــة االســـتراتيجية للربنـ    املتعلـ
  .DP/2013/40، بصيغتها الواردة يف الوثيقة ٢٠١٧-٢٠١٤

  
  ٣البند     
  انية واإلدارة للربنامج اإلمنائيالشؤون املالية وشؤون امليز    

ــذ   ــرر اختــ ــرة   ٢٠١٣/٢٨ املقــ ــائي للفتــ ــامج اإلمنــ ــة للربنــ ــة املتكاملــ ــق بامليزانيــ    املتعلــ
  ؛DP/2013/41، بصيغتها الواردة يف الوثيقة ٢٠١٧-٢٠١٤

http://undocs.org/ar/DP/2013/L.3�
http://undocs.org/ar/DP/2013/L.3/Corr.1�
http://undocs.org/ar/DP/2013/38�
http://undocs.org/ar/DP/2013/CRP.2�
http://undocs.org/ar/DP/2013/40�
http://undocs.org/ar/DP/2013/41؛�
http://undocs.org/ar/DP/2013/41؛�
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ــرر     ــام     ٢٠١٣/٢٩اختــذ املق ــة لع ــة املالي ــسنوي للحال ــق باالســتعراض ال ، ٢٠١٢ املتعل
  ؛DP/2013/43/Add.1  وDP/2013/43ة يف الوثيقتني بصيغته الوارد

أحاط علما بتقرير اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن امليزانيـة املتكاملـة                   
  ).DP/2013/42 (٢٠١٧-٢٠١٤ترة للربنامج اإلمنائي للف

  
  ٤البند     
  مج القطرية واملسائل املتصلة هباالربا    

ــراض، دون عرضـــ       ــدم االعتـ ــاس عـ ــى أسـ ــة علـ ــة التاليـ ــربامج القطريـ ــائق الـ ــر وثـ ها أقـ
  :٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١فقا للمقررين مناقشتها، و أو

  ورية الكونغو، والنيجر، ونيجرييا وبوروندي، وتوغو، ومجهبنن،: أفريقيا    
  )برنامج قطري مشترك(بوتان : آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ    
  كوبا: نية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتي    
ــامج األمــم    ٢٠١٣/٣٤اختــذ املقــرر    ــامج القطــري لربن ــيقيت الربن  املتعلــق مبــشروعي وث

  مم املتحدة للسكان لكينيا؛وق األاملتحدة اإلمنائي وصند
  أقر متديد الربنامج القطري للجمهورية العربية السورية للسنة الثالثة بصورة استثنائية؛  
   ليشيت؛- أحاط علما بالتمديد األول ملدة سنة واحدة للربنامج القطري لتيمور  
  .علق على مشروعي وثيقيت الربناجمني القطريني للمكسيك وناميبيا  

  
  ٥البند     
  التقييم    

أحاط علما بالعرض الشفوي بـشأن املواضـيع املقترحـة للتقييمـات املواضـيعية لربنـامج                  
  .٢٠١٣/١٥ائي، متشيا مع املقرر عمل مكتب التقييم التابع للربنامج اإلمن

  
  ٦البند     
  ترتيبات الربجمة    

ــذ املقــرر     ــشأن متويــل الوجــود املــا   ٢٠١٣/٣٠اخت ــايز علــى النحــو الــوارد     ب دي املتم
  .DP/2013/45الوثيقة  يف

http://undocs.org/ar/DP/2013/43�
http://undocs.org/ar/DP/2013/43/Add.1؛�
http://undocs.org/ar/DP/2013/43/Add.1؛�
http://undocs.org/ar/DP/2013/42�
http://undocs.org/ar/DP/2013/45�
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  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  ٧البند     
  جية لصندوق األمم املتحدة للسكاناخلطة االستراتي    

ــرر     ــون    ٢٠١٣/٣١اختــذ املق ــصندوق املعن ــذي لل ــدير التنفي ــر امل ــق بتقري ــة :  املتعل اخلط
  ؛)DP/FPA/2013/12 (٢٠١٧-٢٠١٤اتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة االستر

  
  ٨البند     
  ملالية وشؤون امليزانية واإلدارةالشؤون ا    

 املتعلــق بتقــديرات امليزانيــة املتكاملــة لــصندوق األمــم املتحــدة ٢٠١٣/٣٢اختــذ املقــرر   
  ؛)DP/FPA/2013/14 (٢٠١٧-٢٠١٤لسكان للفترة ل

أحاط علما بتقرير اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات امليزانيـة                  
  .)DP/FPA/2013/15 (٢٠١٧-٢٠١٤املتكاملة لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة 

  
  ١٢البند     
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا    

  :ربامج القطرية النهائية التاليةأقر وثائق ال  
  يجر، ونيجرييابنن، وتوغو، ومجهورية الكونغو، والن: أفريقيا    
  )برنامج قطري مشترك(بوتان : آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ    
  كوبا: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
ــامج األمــم    ٢٠١٣/٣٤اختــذ املقــرر    ــامج القطــري لربن ــيقيت الربن  املتعلــق مبــشروعي وث

  وق األمم املتحدة للسكان لكينيا؛املتحدة اإلمنائي وصند
  ؛)DP/FPA/2013/17(أحاط علما بأول متديد ملدة سنة واحدة لربنامج دولة فلسطني   
  :قطرية التالية والتعليقات عليهاأحاط علما مبشاريع وثائق الربامج ال  

  
  أفريقيا    

  )DP/FPA/DCP/NAM/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري لناميبيا   

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/12�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/14�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/15�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/17�
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/NAM/5�
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  ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية     
  )DP/FPA/DCP/MEX/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري للمكسيك   

  
  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
  ٩ند لبا    

  ٢٠١٥-٢٠١٤سنتني تقديرات ميزانية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع لفترة ال  
   املتعلـــــق بتقـــــديرات ميزانيـــــة املكتـــــب لفتـــــرة الـــــسنتني٢٠١٣/٣٣اختـــــذ املقـــــرر   
  .DP/OPS/2013/6، متشيا مع الوثيقة ٢٠١٥-٢٠١٤

  
  اجلزء املشترك    
  ١٠البند     
  ملالية وشؤون امليزانية واإلدارةالشؤون ا    

 املتعلـق بتقريـر الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان ومكتـب             ٢٠١٣/٣٥قـرر   اختذ امل   
  .)DP-FPA-OPS/2013/1(خدمات املشاريع عن أنشطة املشتريات املشتركة 

  
  ١١البند     
ريوس متابعــة اجتمــاع جملــس تنــسيق الربنــامج لربنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــ    

  اإليدز/املناعة البشرية  نقص
لما بالتقرير عن تنفيذ قرارات وتوصيات جملس تنسيق الربنامج لربنامج األمـم            أحاط ع   

-DP/2013/46(اإليــــــدز /املتحــــــدة املــــــشترك املعــــــين بفــــــريوس نقــــــص املناعــــــة البــــــشرية 

DP/FPA/2013/16.(  
  

  ١٣البند     
  مسائل أخرى    

مكتـب  /صـندوق الـسكان   /س مـوظفي الربنـامج اإلمنـائي      أحاط علما بكلمة رئـيس جملـ        
هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وبتعليقـات إدارات كـل مـن املنظمـات الـثالث                   /خدمات املشاريع 

  .على التقرير) ب خدمات املشاريعالربنامج اإلمنائي وصندوق السكان ومكت(
  :واملشاورات غري الرمسية التاليةعقد جلسات اإلحاطة   

  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/MEX/6�
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2013/6�
http://undocs.org/ar/DP/2013/46�
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  اإلمنائيالربنامج     
مشاورة غري رمسية بشأن التقدم احملـرز يف عمليـة إعـداد االسـتراتيجية املقبلـة للمـساواة          

  .٢٠١٧-٢٠١٤بني اجلنسني للفترة 
  

  صندوق السكان    
ــسنتني          ــرة ال ــة لفت ــيم االنتقالي ــة التقي ــشأن خط ــة ب ــشاورة غــري رمسي  ٢٠١٥-٢٠١٤م

  .املدرجة يف امليزانية
  

  مكتب خدمات املشاريع    
  .٢٠١٥-٢٠١٤ورة غري رمسية بشأن تقديرات ميزانية املكتب لفترة السنتني مشا  

  
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣
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  خطة العمل املؤقتة    
  

اجمللـــس التنفيـــذي لربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق األمـــم املتحـــدة     
  للسكان ومكتب خدمات املشاريع

  
  ٢٠١٤الدورة العادية األوىل لعام     
  )، نيويورك٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١  إىل٢٧من (    

  
  املوضوع البند  الوقت  التاريخ/اليوم

 كانون ٨األربعاء 
  يناير/الثاين

  ٢٠١٤انتخاب أعضاء مكتب اجمللس التنفيذي لعام     ١٢:٠٠- ١١:٠٠

 كانون ٢٧االثنني 
  يناير/الثاين

  املسائل التنظيمية  ١  ١٣:٠٠ - ١٠:٠٠

   وخطة العمل للدورةإقرار جدول األعمال  •        
  ٢٠١٣اعتماد التقرير عن الدورة العادية الثانية لعام   •        
٢٠١٤اعتماد خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام   •        
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
  بيان مديرة الربنامج      
  منائيالشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإل  ٢    
تقريـــر مـــديرة الربنـــامج عـــن تنفيـــذ اســـتراتيجية الربنـــامج  •        

 )٢٠١٣/١املقرر  (٢٠١٣للمساواة بني اجلنسني يف عام 
استراتيجية الربنامج لتحقيق املساواة بني اجلنـسني للفتـرة  •  

  )٢٠١٣/١املقرر  (٢٠١٧-٢٠١٤
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  ٣    
  ة الربنامج القطري العاممشروع وثيق  •        

  مشاريع وثائق الربامج اإلقليمية  •  
ــا       •   ــري لكينيــ ــامج القطــ ــة الربنــ ــشروع وثيقــ ــرر(مــ املقــ

٢٠١٣/٣٤(  
  إقرار وثائق الربامج القطرية  •  

  )تابع(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا   ٣  ١٧:٠٠- ١٥:٠٠  
  تمشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررا    ١٨:٠٠- ١٧:٠٠  

 كانون ٢٨الثالثاء 
  يناير/الثاين

  ناجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكا    ١٣:٠٠- ١٠:٠٠
  بيان املدير التنفيذي

  التقييم  ٦    
  خطة التقييم لفترة السنتني املدرجة يف امليزانية  •        
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  املوضوع البند  الوقت  التاريخ/اليوم

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  ٧    
ــري لك     •         ــامج القطــ ــة الربنــ ــشروع وثيقــ ــا مــ ــرر(ينيــ املقــ

٢٠١٣/٣٤(  
  إقرار وثائق الربامج القطرية  •  

  )تابع(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا   ٧  ١٦:٠٠- ١٥:٠٠  
  اجلزء املشترك    ١٧:٠٠- ١٦:٠٠  
  توصيات جملس مراجعي احلسابات  ٨    
تقــارير الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان ومكتــب  •        

توصـــيات جملـــسخـــدمات املـــشاريع عـــن حالـــة تنفيـــذ  
  ٢٠١٢مراجعي احلسابات عن عام 

  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ١٨:٠٠- ١٧:٠٠  
 كانون ٢٩األربعاء 
  يناير /الثاين

  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    ١١:٠٠- ١٠:٠٠
  بيان املدير التنفيذي

  )تابع(ئي اجلزء املتعلق بالربنامج اإلمنا    ١٢:٠٠- ١١:٠٠  
  التقييم  ٥    

  برنامج عمل مكتب التقييم لألجل املتوسط  •  
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ١٣:٠٠- ١٢:٠٠  
  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  ٤  ١٧:٠٠- ١٥:٠٠  

ــاو   •   ــار التعـــ ــشروع إطـــ ــامـــ ــاون فيمـــ ــامس للتعـــ ن اخلـــ
  اجلنوب بلدان بني

  بشأن مشاريع املقرراتمشاورات غري رمسية    ١٨:٠٠- ١٧:٠٠  
 كانون ٣٠اخلميس 
  يناير/الثاين

  مسائل أخرى  ٩  ١٢:٠٠- ١٠:٠٠
  اعتماد املقررات اليت مل يبت فيها  •  

  املسائل التنظيمية  ١    
 ٢٠١٤اعتماد خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام   •  

 كانون ٣١اجلمعة 
  يناير/الثاين

      

 /شباط ٣االثنني 
  فرباير

١٣:٠٠- ١٠:٠٠  
١٨:٠٠- ١٥:٠٠  

اجتماع مشترك للمجالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي  
وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات
ــة األمــم املتحــدة ــة وهيئ ــشاريع ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول امل

  للمرأة وبرنامج األغذية العاملي
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	التقرير الشفوي لمديرة البرنامج عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير الشفوي عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين، 2008-2013؛
	2 - يسلّم بأهمية المساواة بين الجنسين في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع، والقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة، على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
	3 - يحيط علما بالجهود التي بذلها البرنامج الإنمائي لتحقيق نتائج إنمائية ومؤسّسية ملموسة على صعيد المساواة بين الجنسين في عام 2012؛
	4 - يحيط علما بالتقدم الذي أحرزه البرنامج الإنمائي في إدماج الأبعاد الجنسانية بصورة منهجية في وثائق البرامج القطرية المقدمة إلى المجلس التنفيذي، ويشجع البرنامج الإنمائي على مواصلة ذلك؛
	5 - يحث البرنامج الإنمائي على تخصيص مستوى من الإنفاق يتناسب مع أهمية مسألة المساواة بين الجنسين، ويكرر طلبه إلى البرنامج الإنمائي تعزيز قدرته على تعميم المساواة بين الجنسين، في سياق برامجه وخطته للتغيير التنظيمي عموماً؛
	6 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في إعداد الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي للفترة 2014-2017، مع المراعاة التامة لنتائج استعراض منتصف المدة لتنفيذ الاستراتيجية الحالية للمساواة بين الجنسين؛
	7 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2013 آخر المستجدات بشأن الخطوات المتخذة والجدول الزمني لإعداد الاستراتيجية المقبلة للمساواة بين الجنسين، ويتطلع إلى تقديم تلك الاستراتيجية خلال الدورة العادية الأولى لعام 2014، مع تقرير عن تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في عام 2013؛
	8 - يحيط علما بشراكة البرنامج الإنمائي مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ويحث البرنامج الإنمائي على مواصلة العمل عن كثب مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين على أساس من العلاقات التكاملية والتآزرية؛
	9 - يقدر التزام البرنامج الإنمائي بمعالجة التكافؤ بين الجنسين بالنسبة للموظفين على جميع مستويات المنظمة؛ ويطلب إلى البرنامج الإنمائي مواصلة تحسين التكافؤ بين الجنسين على المستويات من المتوسطة إلى العليا؛ ويطلب أيضا إلى البرنامج الإنمائي اتخاذ خطوات لكفالة تمثيل النساء من البلدان المستفيدة من البرامج على جميع مستويات الموظفين، في المقر وعلى الصعيدين الإقليمي والقطري، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل، وذلك في إطار تقرير البرنامج الإنمائي المقبل عن استراتيجية التكافؤ بين الجنسين؛
	10 - يشيد بالبرنامج الإنمائي على ما تقوم به اللجنة المعنية بالتوجيه والتنفيذ في مجال الشؤون الجنسانية من أعمال بهدف التشجيع القوي للإدارة العليا بشأن المساواة بين الجنسين، ويطلب إلى اللجنة التحلي باليقظة لدى إخضاع كبار المديرين للمساءلة عن تحقيق نتائج في مجال المساواة بين الجنسين؛
	11 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يدرج، في تقاريره السنوية المقبلة عن تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين، الإجراءات التي اتخذها تنفيذا لخطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/2
	التقييم (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

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

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

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

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

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

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقارير البرنامج الإنمائي (DP/2013/8)، وصندوق السكان (DP/FPA/2013/1)، ومكتب خدمات المشاريع (DP/OPS/2013/1)، المتعلقة بتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2010-2011؛
	2 - يشجع البرنامج الإنمائي، على أن يقوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والأعضاء الآخرين في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، باتخاذ إجراءات لضمان الاستخدام المنهجي للمبادئ التوجيهية المشتركة للنهج المنسق في التحويلات النقدية، بما يشمل تنقيح هذه المبادئ التوجيهية، عند الاقتضاء؛
	3 - يثني على البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع على جهودهم المبذولة لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ويتطلع إلى مواصلة هذه العملية؛
	في ما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
	4 - يحيط علما بالرأي غير المشفوع بتحفظات الصادر عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة؛
	5 - يرحب بالتقدم الذي أحرزه البرنامج الإنمائي في معالجة الأولويات المتصلة بمراجعة الحسابات في الفترة 2010-2011؛
	6 - يؤيد الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة البرنامج الإنمائي لمعالجة الأولويات العليا التسع المنقحة للإدارة لفترة السنتين 2012-2013 في ما يتصل بمراجعة الحسابات؛
	7 - يؤكد على ضرورة تحسين إدارة المشاريع وضمان رقابة داخلية ذات مستوى مرض على الصعيد القطري، ويشجع على بيان هذه الجهود بمزيد من التفصيل،بما في ذلك متابعة حالات الغش، في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات الداخلية لعام 2012؛
	في ما يتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان:
	8 - يحيط علما بالرأي غير المشفوع بتحفظات الصادر عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة؛
	9 - يثني على التقدم الذي أحرزه الصندوق في معالجة الأولويات المتصلة بمراجعة الحسابات في الفترة 2010-2011، ولا سيما في ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الوطنيين؛
	10 - يرحب بالإجراءات الإضافية التي بدأ باتخاذها صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة لفترة السنتين2010-2011، ويتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ التوصيات الـ 17 التي ظلت معلقة لفترة طويلة من تقرير مجلس مراجعي الحسابات لعام 2009، لضمان الأخذ بجميع التوصيات على سبيل الأولوية؛
	11 - يؤيد الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة صندوق الأمم المتحدة للسكان لمعالجة أولويات الإدارة لفترة السنتين 2012-2013 في ما يتصل بمراجعة الحسابات؛
	12 - يشجع على إيراد المزيد من التفاصيل للجهود المبذولة لمتابعة حالات الغش، في التقرير السنوي عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2012؛
	13 - يشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان على تكثيف جهوده الرامية إلى ملء الشواغر وضمان كفاءة عملية التوظيف؛
	14 - يرحب باعتماد صندوق السكان للسياسات والإجراءات المنقحة في مجال المشتريات، مشددا على ضرورة إبقاء هذه العمليات قيد الاستعراض لضمان استمرار الامتثال من جانب جميع وحدات العمل؛
	في ما يتعلق بمكتب خدمات المشاريع:
	15 - يحيط علما بالرأي غير المعدل وغير المشفوع بتحفظات الصادر عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة لفترة السنتين 2010-2011؛
	16 - يرحب بالتقدم الذي أحرزه المكتب في معالجة الأولويات المتصلة بمراجعة الحسابات التي أبرزها مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة؛
	17 - يؤيد الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكتب خدمات المشاريع لمعالجة التحديات التي يواجهها المكتب في الانتقال من المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/8
	تقرير مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرين التنفيذيين لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	مشاورات غير رسمية بشأن إعداد الخطة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للفترة 2014-2017: مناقشة المسائل الرئيسية.
	1 شباط/فبراير 2013
	2013/11
	الاستعراض التجميعي والتقرير السنوي لمدير البرنامج عن الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الأداء والنتائج للفترة 2008-2012

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بهذا التقرير (DP/2013/11)؛
	2 - ويرحِّب بما أفيد به عن إحراز التقدم عبر جميع مجالات النتائج؛
	3 - ويشجِّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استخدام الدروس التي تم تحديدها في التقرير، بما في ذلك تلك المستقاة من تقارير التقييم المقدَّمة في الدورة السنوية من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية، 2014-2017؛
	4 - يشجِّع أيضاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن يواصل، في تقاريره المقدَّمة مستقبلاً، تحسين النُظم التي يتبعها في الإبلاغ عن النتائج بما يكفل طرح المزيد من المعلومات المستندة إلى قرائن، والمتصلة بإحراز النتائج المتوقعة بصورة شاملة،بما في ذلك سرد تحليلي للمساهمات الإنمائية التي يقدّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلاً عن التحديات التي تم الوقوف عليها.
	14 حزيران/يونيه 2013
	2013/12
	مشروع الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2014-2017

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يشير إلى مقرره 2012/9 بشأن التقرير السنوي لمدير البرنامج عن الخطة الاستراتيجية؛
	2 - يحيط علماً، مع التقدير، بالعملية التشاورية والتشاركية التي اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى وضع مشروع الخطة الاستراتيجية، 2014-2017، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي مواصلة التشاور بطريقة شاملة مع الدول الأعضاء وسائر الأطراف صاحبة المصلحة بغية إنجاز الخطة ومرفقاتها تمهيداً لاعتمادها في الدورة العادية الثانية لعام 2013؛
	3 - يلاحظ ما تم في الخطة الاستراتيجية من إدراج بعض البنود التي لم تكن قد حظيت بموافقة على المستوى الحكومي الدولي في منظومة الأمم المتحدة، مما لا يمكن معه اعتبارها موضع اتفاق على المستوى الحكومي الدولي؛
	4 - يؤيِّد بيان الرؤية الجديدة لمشروع الخطة الاستراتيجية، 2014-2017 الذي يقصد إلى مساعدة البلدان على التوصل للقضاء على الفقر مع العمل في الوقت نفسه على التقليل الملموس من حالات اللامساواة والإقصاء؛
	5 - يرحِّب بهيكل وإطار مشروع الخطة الاستراتيجية، 2014-2017، بما في ذلك مجموعتها المقترحة من مجالات تركيز العمل والنتائج الإنمائية باعتبار أن الصياغة الدقيقة لها ما زالت قيد التطوير، ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعداد نسخة نهائية من المشروع بحيث تقوم على أمور شتى من بينها التعليقات والمدخلات الواردة من الدول الأعضاء خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2013، وخلال العملية الجارية حالياً، مما سيقتضي إجراء المزيد من المشاورات والإيضاحات والتعديلات أخذاً بعين الاعتبار الحاجة إلى التركيز التنظيمي من أجل إنجازها واعتمادها في دورته العادية الثانية لعام 2013؛
	6 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدء الإجراءات الرامية إلى إنجاز الميزانية المتكاملة، 2014-2017 وكذلك الإطار المتكامل للنتائج والموارد على أساس إطار وهيكل مشروع الخطة الاستراتيجية، 2014-2017 باعتبار أن الصياغة الدقيقة لهذه العناصر ما زالت قيد التطوير تمهيداً لاعتمادها من جانب المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2013؛
	7 - يحيط علماً بهيكل ونهج مشروع الإطار المتكامل للنتائج والموارد لمشروع الخطة الاستراتيجية، 2014-2017 من منطلق أن صياغتها الدقيقة ما زالت قيد التطوير، ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل وضع المؤشرات وخطوط الأساس والمعالم والأهداف ذات الصلة بقصد إنهائها بحلول عقد الدورة السنوية لعام 2014؛
	8 - يلاحظ أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية، 2014-2017 في بلدان البرنامج لا بد وأن يراعي الحوار الذي يتم على المستوى القطري بشأن الأولويات والاحتياجات الوطنية على أساس مدفوع بالطلب على نحو ما ينعكس في صكوك البرمجة على الصعيد القطري؛
	9 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب لانعقاد الدورة العادية الثانية لعام 2013 بشأن كيفية إحراز النتائج، وذلك بطرق شتى منها التوضيح بجلاء لكيفية نسبة النواتج بصورة مباشرة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكيفية الترابط بين المخرجات والنتائج وأساليب تقييم المخاطر وإدارتها كوسيلة لإحراز النتائج ذات الصلة؛
	10 - يحيط علماً بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدراج ولايات الاستعراض الشامل الذي يتم كل أربع سنوات للسياسات المتصلة بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية على صعيد منظومة الأمم المتحدة في صُلب الخطة الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2014-2017، ويطلب إلى البرنامج أن يعمل على الربط الكامل بين الخطة الاستراتيجية المقبلة، 2014-2017 وبين هذه الولايات، ويطلب أيضاً إلى البرنامج مواصلة المساهمة في المناقشات التي تدور مع الصناديق والبرامج الأخرى من أجل وضع نهج مشترك لتتبُّع مسار تنفيذ الاستعراض الذي يجري كل أربع سنوات؛
	11 - يشير إلى الفقرة 2 من المقرر 2013/2 ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يراعي بصورة كاملة في الخطة الاستراتيجية، 2014-2017 النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي تضمها جميع تقارير التقييم ذات الصلة، المقدَّمة إلى المجلس التنفيذي في فترة الخطة الاستراتيجية الراهنة، 2008-2013، وخاصة تلك المقدَّمة في دورة المجلس التنفيذي السنوية لعام 2013؛
	12 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدِّم المزيد من المعلومات في وقت مناسب لانعقاد الدورة العادية الثانية لعام 2013 بشأن الأسلوب الذي ستعمل به المنظمة سواء بصورة مشتركة أو من خلال تقسيم العمل ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مع سائر الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أخذاً بعين الاعتبار الولايات التي تضطلع بها كل منها، وبغرض تعزيز التجانس وتجنب التداخل والازدواجية، فضلاً عن تحسين النتائج المتحققة على الأرض والتنفيذ بالنسبة لبلدان البرنامج؛
	13 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يوضّح ما تم تخصيصه سنوياً من الموارد الأساسية وغير الأساسية على أساس المحصلة الإنمائية في الإطار المتكامل للنتائج والموارد، 2014-2017 لدى إنجاز مشروع الميزانية المتكاملة، 2014-2017؛
	14 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يراعي تمام المراعاة آراء الدول الأعضاء لدى إنجاز الخطة الاستراتيجية، 2014-2017 بما في ذلك دمج التعاون فيما بين بلدان الجنوب والحاجة إلى المشاركة الفعالة من جانب البرنامج الإنمائي في جهود التصدي للفقر المدقِع، من أجل اعتمادها في الدورة العادية الثانية لعام 2013.
	14 حزيران/يونيه 2013
	2013/13
	حالة الالتزامات بالتمويل العادي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وما يرتبط به من الصناديق والبرامج لعام 2013 وما بعده

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بالتقرير الصادر عن حالة الالتزامات بالتمويل العادي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصناديقه وبرامجه لعام 2013 وما بعده (DP/2013/13) ومرفقاته؛
	2 - يحيط علماً مع القلق بأن مساهمات عام 2012 في الموارد العادية تناقصت بنسبة 13.2 في المائة إلى مبلغ  846.1 مليون دولار من مبلغ 974.51 مليون دولار في عام 2011، وهو ما يقل بكثير عن هدف التمويل المنقَّح البالغ 1.5 بليون دولار للموارد العادية لعام 2012 (DP/2011/22، الفقرة 204)؛
	3 - يحيط علماً كذلك، مع القلق، بأن المساهمات الإجمالية (الموارد العادية والموارد الأخرى) المقدمَّة إلى البرنامج الإنمائي تناقصت بدورها في عام 2012 لتبلغ 4.64 بلايين دولار من 4.82 بلايين دولار في عام 2011؛
	4 - يشير إلى قرار الجمعية العامة 226/67 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
	5 - يؤكد من جديد على أن الموارد الأساسية/العادية ما زالت، بحكم طبيعتها غير المشروطة، تمثل الأساس للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ويؤكد في هذا المضمار من جديد على الحاجة إلى أن يتصدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أساس متواصل، لمعالجة الاختلال الحاصل بين الموارد الأساسية/العادية والموارد غير الأساسية/الأخرى؛
	6 - يؤكد على الحاجة إلى تجنب استخدام الموارد الأساسية/العادية لدعم الأنشطة الممولة من الموارد غير الأساسية بما في ذلك استخدام الموارد الأساسية/العادية لتغطية النفقات المتصلة بالإدارة ودعم الأموال غير الأساسية وأنشطتها البرنامجية؛
	7 - يسلّم بأن على الدول الأعضاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع أولويات لتخصيص الموارد الأساسية/العادية والموارد غير الأساسية التي تتصف بأنها أكثر قابلية للتنبؤ، فضلاً عن مرونتها وقلة تخصيصها وحُسن ارتباطها بأولويات بلدان البرنامج، بما في ذلك تلك الواردة ضمن إطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة، وكذلك بالخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي والولاية التي يضطلع بها؛
	8 - يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بذل كل جهد ممكن لتوسيع قاعدة المانحين بوسائل شتى منها زيادة عدد البلدان والشركاء الآخرين الذين يقدمون مساهمات مالية إلى البرنامج بما يؤدي إلى خفض الاعتماد على عدد محدود من المانحين؛
	9 - يشجِّع جميع البلدان التي لم تقدِّم حتى الآن مساهمات في الموارد العادية لعام 2013 على أن تفعل ذلك؛
	10 - يحث البلدان المانحة والبلدان الأخرى القادرة على ذلك، على أن تواصل وتزيد بصورة ملموسة التبرعات التي تقدمها بطريقة تتسق مع قدراتها لصالح الميزانية الأساسية/العادية لبرنامج الأمم المتحد الإنمائي، وأن تساهم على أساس متعدد السنوات وبطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها.
	14 حزيران/يونيه 2013
	2013/14
	تقرير بشأن البرنامج العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009-2013: الأداء والنتائج

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بالتقرير النهائي بشأن البرنامج العالمي، 2009-2013 (DP/2013/14)؛
	2 - يوصي بأن يسدي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المزيد من مشورة السياسات المتكاملة والمركّزة على البرامج بحيث تغطي مجالات العمل التي سيتم تحديدها ضمن نطاق الخطة الاستراتيجية، 2014-2017 بما يزيد من فعاليته في مساعدة البلدان على التصدي للتحديات الإنمائية التي تزداد تعقيداً وترابطا.
	13 حزيران/يونيه 2013
	2013/15
	تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	(أ) التقرير السنوي بشأن التقييم واستجابة الإدارة؛
	(ب) تقييم الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،2008-2013 واستجابة الإدارة؛
	(ج) تقييم البرنامج العالمي واستجابة الإدارة؛
	(د) تقييم البرنامج الإقليمي لأفريقيا واستجابة الإدارة؛
	(هـ) تقييم البرنامج الإقليمي للدول العربية واستجابة الإدارة؛
	(و) تقييم البرنامج الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ واستجابة الإدارة؛
	(ز) تقييم البرنامج الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة واستجابة الإدارة؛
	(ح) تقييم البرنامج الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واستجابة الإدارة؛
	(ط) تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحوار فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي واستجابة الإدارة.
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يرحِّب بالتزام إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتقييم وبإيجاد ثقافة تقييم على مستوى المنظمة بأسرها فضلاً عن التزام مكتب التقييم والأعمال التي يقوم بها؛ ويشجِّع إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك مكتب التقييم على مواصلة بذل هذه الجهود. وفي هذا الخصوص يؤكد على أهمية تقديم التمويل الكافي في وقته المناسب، لمهمة التقييم على كل مستوى المنظمة وعلى المستويين الإقليمي والقطري كسبيل لتأمين فعاليته واستقلاليته، ويطلب إلى إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تتشاور مع المجلس التنفيذي بشأن أي تغييرات تطرأ على مخصصات مهمة التقييم بعد إقرارها من جانب المجلس التنفيذي؛
	2 - يحيط علماً بالجهود التي تبذلها إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يكفل أن تحظى جميع التقييمات المركزية واللامركزية باستجابة من جانب الإدارة مشفوعة بجداول زمنية محددة للتنفيذ؛
	3 - يحيط علماً كذلك بالاقتراح المتعلق بإجراء استعراض مستقل لسياسة التقييم في البرنامج الإنمائي امتثالاً لمقرَّر المجلس التنفيذي 2010/16، ويطلب إلى مكتب التقييم تيسير إجراء هذا الاستعراض في ظل توجيه المجلس التنفيذي؛
	فيما يتصل بالتقرير السنوي بشأن التقييم (DP/2013/16) واستجابة الإدارة:
	4 - يلاحظ ما طرأ من تحسن في امتثال البرامج القطرية المنجزة في عام 2012 لمقتضيات التقييم؛
	5 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات الأخرى بالأمم المتحدة، بمواصلة دعمه لبناء قدرة وطنية للتقييم بطريقة منهجية، مزوَّدة بغايات واضحة وأهداف يمكن قياسها ومواعيد زمنية محددة ومن خلال نُهج فعالة من حيث التكاليف؛
	6 - يطلب إلى مكتب التقييم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعزز مراعاة مبادئ المساواة بين الجنسين في جميع أعمال التقييم التي يقوم بها، وأن يشمل ذلك جهودَه الرامية إلى تعزيز ثقافة التقييم في المنظمة والإفادة في تقاريره المقبلة عما يبذله من جهود في هذا الصدد؛
	7 - ينوّه بما طرأ من تحسن في نوعية التقييمات اللامركزية، ولكنه يلاحظ في الوقت نفسه ما طرأ من انخفاض في قدرة الرصد والتقييم على صعيد المكاتب القطرية، ويرحب باقتراح فريق استعراض الأقران الذي يقضي بتقديم دعم فعال للصلة التي تربط بين التقييمات اللامركزية ومهمة التقييم المركزي، ويؤيد الحاجة إلى تقييم أساسي يتيح فهم الأسباب التي تؤدّي إلى أن تظل مجالات عديدة من أعمال البرنامج الإنمائي والتقييم والرصد اللامركزي دون معايير الجودة؛
	8 - يوافق على برنامج العمل المنقَّح لعام 2013، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي تقديم عرض شفوي بشأن المواضيع المقترحة بالنسبة للتقييمين المواضيعيين المتبقيين لدى انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي من أجل الموافقة عليها؛
	9 - يلاحظ أن إعداد برنامج العمل لعام 2014 لا يزال في بداياته، ويطلب إلى مكتب التقييم أن يقدِّم إلى المجلس التنفيذي، في دورته العادية الأولى لعام 2014، خطة عمل تفصيلية تتضمن جميع عناصر الخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج الإنمائي، 2014-2017، كما يطلب أن تطرح خطة العمل لعام 2014 خطة تقييم شاملة متوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	10 - يرحِّب بالنتائج التي توصّل إليها فريق استعراض الأقران بشأن المنهجية وتبادل المعارف الواردين في التقرير ويحثّ مكتب التقييم على تنفيذ مقترحات الفريق؛
	11 - يوافق على المجموعة الجديدة من التقييمات التي تركز على قياس النتائج المتحققة، ويدعم جهد مكتب التقييم في إجراء تقييمات مشتركة مع شركاء البرنامج؛
	فيما يتصل بتقييم الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،2008-2013 (DP/2013/17) واستجابة الإدارة (DP/2013/18):
	12 - يحثّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن يراعي النتائج والتوصيات الواردة في التقرير بحذافيرها لدى وضع الخطة الاستراتيجية الجديدة، 2014-2017، وخاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للدعم المقدَّم على الصعيد القطري؛ ويطلب أيضاً أن يأخذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اعتباره النتائج والتوصيات المتعلقة بما يلي: (أ) التوجيه الاستراتيجي المركَّز والواضح؛ (ب) الحاجة إلى دعم تنمية القدرات واستدامة النتائج على الصعيد القطري؛ (ج) زيادة توضيح توزيع الأدوار والمسؤوليات على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري؛ و (د) تعزيز إطار المساءلة بما في ذلك عمليات الرصد والتقييم والإبلاغ؛
	13 - يشير إلى الفقرة 2 من المقرَّر 2013/2، ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يأخذ في اعتباره بصورة كاملة النتائج والاستنتاجات والتوصيات الواردة في جميع تقارير التقييم ذات الصلة المقدَّمة إلى المجلس التنفيذي في فترة الخطة الاستراتيجية الراهنة، 2008-2013، وخاصة تلك المقدّمة في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2013؛
	14 - يرحِّب بالدليل الذي يشهد بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أصبح منظمة أقوى منذ اعتماد الخطة الاستراتيجية؛ 2008-2013 وأن البرنامج الإنمائي من المرجح أن يقدِّم مساهمات إنمائية لها أهميتها في جميع المجالات التي يركِّز عليها؛
	15 - يحث البرنامج الإنمائي على تحسين معالجته للقضايا الشاملة، ومن ذلك مثلاً تنمية القدرات والمساواة بين الجنسين على الصعيد القطري وتدعيم ومأسسة إدارة المعارف والتعلم باعتبار ذلك أساساً محورياً لمساهمة البرنامج الإنمائي في تحقيق النتائج الإنمائية؛
	16 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدِّم إحاطة موجزة للمجلس التنفيذي في وقت انعقاد دورته العادية الثانية لعام 2013 بشأن الأسلوب الذي يعالج به البرنامج الإنمائي ما يرد في تقارير التقييم ذات الصلة من نتائج واستنتاجات وتوصيات، وهي التقارير المقدمة إلى المجلس التنفيذي في فترة خطة الاستراتيجية الراهنة، 2008-2013 وخاصة تلك المقدَّمة في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2013؛
	فيما يتعلق بتقييم البرنامج العالمي (DP/2013/19) واستجابة الإدارة (DP/2013/20):
	17 - يحيط علماً بالتقرير المتعلق بتقييم البرنامج العالمي واستجابة الإدارة؛
	18 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يراعي في الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2014-2017 وفي البرنامج العالمي المقبل التوصيات والنتائج الواردة في تقرير التقييم وأن يدمجها فيهما إدماجا تاما، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمسائل المثارة في التقرير، بما في ذلك الحاجة إلى: (أ) مزيد من الوضوح في تعريف القيمة التي يضيفهاالبرنامج العالمي إلى البرامج الإقليمية والقطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ (ب) اتباع نهج أكثر انتظاماً لتقاسم المعرفة؛ (ج) دمج المساواة بين الجنسين في جميع المجالات المواضيعية بطريقة أفضل وتخصيص ما يكفي من الموارد اللازمة للمساواة بين الجنسين في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج؛ و (د) توخّي مزيد من الوضوح في مراتب المسؤولية من أجل تنسيق أكثر فعالية بين السياسة المرسومة والمكاتب الإقليمية؛
	19 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يشمل وضع البرنامج العالمي على أُطراً واضحة تتصل بالنتائج، ويطلب كذلك تقديم البرنامج العالمي لدى انعقاد الدورة العادية الأولى لعام 2014؛
	20 - يلاحظ التوصية وقبول التوصية بالنسبة إلى استجابة الإدارة بوضع استراتيجية مشتركة بحلول حزيران/يونيه 2014 لتوجيه الخدمات الاستشارية، ويطلب أن تعالج الاستراتيجية موضوع تخصيص موارد للخدمات الاستشارية فيما بين المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، دعماً لأداء أقوى يتم على الصعيد القطري ويطرح تمييزاً أوضح بين مهام ”السياسة“ وبين تقديم الخبرة ”الاستشارية أو التقنية“؛
	فيما يتعلق بتقييم البرامج الإقليمية لأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، والدول العربية، وأوروبا ورابطة الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي (DP/2013/21، DP/2013/23، DP/2013/27، DP/2013/29، و DP/2013/31)، واستجابات الإدارة (DP/2013/22، DP/2013/24، DP/2013/26، DP/2013/28، DP/2013/30 و DP/2013/32):
	21 - يحيط علماً بتقارير تقييم البرامج الإقليمية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي واستجابات الإدارة؛
	22 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يأخذ في الاعتبار، نتائج وتوصيات التقارير وأن يعمل على دمجها بصورة كاملة ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة، 2014-2017 والبرامج الإقليمية في المستقبل، مع إيلاء الاهتمام الواجب للقضايا المنهجية المثارة في التقارير، بما في ذلك الحاجة إلى: (أ) أُطر ونتائج إقليمية واضحة ومركَّزة وموجَّهة نحو الاستراتيجيات الإقليمية ومتوائمة مع الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي،2014-2017، ومع الاحتياجات والمطالب الإقليمية؛ (ب) تحسين عمليات رصد وتقييم النتائج وإعداد التقارير بشأنها ومن ثم إبلاغها؛ (ج) مراكز الخدمات الإقليمية التي تركز خبراتها على الأولويات المواضيعية للبرنامج الإنمائي وعلى مبادلات وتقاسم المعارف فيما بين البلدان؛ و (د) عمليات التشاور الشاملة مع جميع الأطراف ذات الصلة من أصحاب المصلحة لدى تصميم البرامج والاستراتيجيات والمشاريع الإقليمية؛
	23 - يسلّم بالميزة النسبية التي يتمتع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم وتيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي؛
	24 - ينوّه بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل دمج التعاون فيما بين بلدان الجنوب ضمن برامجه، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يتّبع أسلوباً أكثر منهجية في هذا المضمار، وخاصة في مناهج تقاسم المعارف ونُظم الإبلاغ المؤسسية فيما يتصل بالتعاون بين بلدان الجنوب بغية تعزيز عمليات التعلم و/أو التزويد المنهجي بالمعلومات المتصلة بالأداء؛
	25 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يوضِّح تقسيم العمل وتوزيع والأدوار والمسؤوليات وخطوط المساءلة فيما يتصل بإنجاز النتائج بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وأن يكفل للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مكانته بوصفه عنصراً رئيسياً في جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساهمة في تعزيز القدرات الوطنية لصالح التنمية المستدامة مع تحقيق الغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الغايات الإنمائية للألفية.
	13 حزيران/يونيه 2013
	2013/16
	تقرير عن النتائج التي حققها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في عام 2012 وتقرير عن مشاورات أصحاب المصلحة بشأن سيناريوهات مستقبل صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بالتقرير (DP/2013/33) ويرحِّب بالأداء القوي المتواصل لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية على أساس الأهداف المرسومة؛
	2 - يرحِّب بالمبادرات الجديدة التي اتخذها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وبالشراكات التي عقدها في عام 2012 مع الشركاء الإنمائيين في القطاعين العام والخاص في إطار مجالات خبرة الصندوق بحكم ما لها من أهمية بالنسبة للمناقشات التي دارت بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	3 - يلاحظ مع القلق الاختلال المتزايد بين الموارد الأساسية المحدودة للصندوق وبين موارده غير الأساسية المتنامية بسرعة، وبما سيحول بين الصندوق، في الأجل القصير، وبين النهوض بولايته الأساسية التي تتمثَّل في تقديم الاستثمارات الإنتاجية إلى أقل البلدان نمواً، ويسلّم بالحاجة إلى أن تتصدى الإدارة إلى الطابع الذي لا ينبغي استمراره لهذه الحالة باعتبار ذلك على رأس الأولويات؛
	4 - يلاحظ أيضاً مع القلق أن الاستخدام المنهجي للميزانية الأساسية لتغطية النفقات الإدارية لتنفيذ المشاريع الممولة من واقع المساهمات غير الأساسية، يمكن أن يحول بعد ذلك بين الصندوق وبين الاضطلاع بولايته، ويرحب في هذا المضمار بالتدابير السابق اتخاذها من أجل تخفيف الضغط على الموارد الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، وخاصة المقرَّر 2013/9؛
	5 - يلاحظ أيضاً، مع القلق، اعتماد صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية على عدد قليل للغاية من المانحين من أجل موارده الأساسية، ويسلّم بضرورة أن تعمل الإدارة على مضاعفة جهودها لتوسيع قاعدة المانحين الأساسيين بما في ذلك ما يتأتّى من موارد من القطاع الخاص؛
	6 - يهيب بالدول الأعضاء القادرة على ذلك، أن تساهم في الموارد الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية بما يكفل له أن يبلغ هدف ”الكتلة الحرجة“ المتمثل في بلوغ 25 مليون دولار سنوياً من الموارد السنوية الأساسية وبما يكفل مواصلة ما يقدمه من دعم إلى عدد يبلغ 40 بلداً على الأقل من أقل البلدان نمواً.
	13 حزيران/يونيه 2013
	2013/17
	تقرير مديرة البرنامج بشأن تطور دور ومهمة برنامج متطوعي الأمم المتحدة منذ بدايته 

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - ينوّه مع التقدير بتقرير مديرة البرنامج الإنمائي (DP/2013/34) بشأن تطور دور ومهمة برنامج متطوعي الأمم المتحدة والأسلوب الذي حققوا به تأثيرهم على عمليات البرنامج المذكور؛
	2 - يحيط علماً مع التقدير بمساهمة برنامج متطوعي الأمم المتحدة في ثقافة التطوع على صعيد المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة بأسرها من خلال الأعمال التي تم الاضطلاع بها منذ عام 1971، وبخاصة أعمال متطوعي الأمم المتحدة بالنسبة إلى تحقيق الالتزامات الإنمائية المتفق عليها دولياً ومنها على سبيل المثال الغايات الإنمائية للألفية؛
	3 - يسلّم بالجهود التي بُذلت في الماضي والجهود التي ما برحت مبذولة بصورة متواصلة من جانب جميع الشركاء الإنمائيين لدعم أعمال متطوعي الأمم المتحدة، وخاصة ما يقدمونه من مساهمات على شكل أموال أو على شكل موارد بشرية ولا سيما من جانب البلدان النامية التي أصبحت حالياً تهيئ أغلبية متطوعي الأمم المتحدة الموزعين عالمياً؛
	4 - يرحِّب بالدور القيادي لمتطوعي الأمم المتحدة في وضع وتعزيز برنامج لشباب المتطوعين في سياق جدول عمل السنوات الخمس للأمين العام؛
	5 - يرحِّب بطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يتولى متطوعو الأمم المتحدة وضع خطة عمل لدمج التطوع ضمن عمليات السلام والتنمية في العقد القادم للنظر في الأمر في دورتها السبعين وبما يتفق مع قرار الجمعية العامة 138/67 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 بشأن تعميم العمل التطوعي خلال العقد المقبل؛
	6 - يرحِّب بالقرار 138/67 الذي أهاب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة مواصلة تقديم المساعدة في الترويج لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة؛
	7 - ينوه بما يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مواصلة تقديم دعم برنامجي ومالي وإداري وقانوني إلى متطوعي الأمم المتحدة بما يكفل تنفيذ الولاية التي يضطلعون بها؛
	8 - يرحِّب بمبادرة متطوعي الأمم المتحدة إلى وضع إطار استراتيجي للفترة 2014-2017.
	13 حزيران/يونيه 2013
	2013/18
	الاستجابة لمقرَّر المجلس التنفيذي 2013/4 بشأن ترتيبات البرمجة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بالاستجابة الحالية إلى مقرَّر المجلس التنفيذي 2013/4 بشأن ترتيبات البرمجة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	2 - يحيط علماً بالمعلومات التي قدمها البرنامج الإنمائي لإدراج صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في ترتيبات البرمجة، ويؤكد من جديد المقرَّر 2013/4 بشأن إدراج صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في ترتيبات البرمجة، ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم المزيد من المعلومات بشأن مبررات المبلغ الفعلي المقرر تخصيصه للصندوق قبل انعقاد الدورة العادية الثانية لعام 2013؛
	3 - يشير إلى المقرر 2013/4 وينوِّه بالمعلومات الواردة في DP/2013/37، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يقدِّم، في المناقشة غير الرسمية التي تفضي إلى المناقشة الرسمية للميزانية المتكاملة قبل الدورة العادية الثانية لعام 2013، معلومات توضح احتياجات التمويل ومبرراتها إضافة إلى أوجه الترابط والتآزر بالنسبة إلى المهام الممولة في إطار الخطوط الثابتة التالية: خدمات الدعم الإنمائي، برنامج الاقتصاديين، خدمات المشورة السياسية، فضلاً عن مكتب الدراسات الإنمائية.
	14 حزيران/يونيه 2013
	2013/19
	تقرير المدير التنفيذي لعام 2012: التحليل التجميعي للتقدم المحرَز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2008-2013

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بالوثائق التي تشكل تقرير المدير التنفيذي لعام 2012: DP/FPA/2013/3 (Part I, Part I/Add.I و Part II)؛
	2 - يحيط علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ إطار النتائج الإنمائي للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2008-2013؛
	3 - يسلِّم بالدور القيادي المهم الذي يضطلع به، على المستوى العالمي، صندوق الأمم المتحدة للسكان في عدد من العمليات العالمية من أجل التعجيل بالتقدم المحرز بشأن جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والمساهمة في تحقيق الغايات الإنمائية للألفية، وفي المناقشة المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	4 - يشجِّع صندوق الأمم المتحدة للسكان على زيادة المساهمة في التعجيل بالتقدم نحو إحراز الغاية الإنمائية للألفية رقم 5 بحلول عام 2015 باعتبار أن تحقيق هذه الغاية ما زال متعثراً وراء الغايات الإنمائية الأخرى للألفية؛
	5 - يشجِّع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مواصلة تحسين التحليل المتّبع في التقارير السنوية المقدَّمة مستقبلاً بشأن كيفية مساهمة الصندوق في النتائج المتحققة وفي التصدي للمخاطر واستقاء الدروس المستفادة الشاملة؛
	6 - ينوّه بالجهود التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ توجيهه الاستراتيجي المنقَّح وفي التعامل مع توصيات استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، 2008-2013 من خلال خطة الأعمال، ويسلّم بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان أصبح بالتالي منظمة أكثر توجهاً نحو تحقيق النتائج؛
	7 - ينظر بعين التقدير إلى العملية الاستشارية والتشاركية الجارية حالياً استناداً إلى أفكار وبحوث متعمقة من أجل وضع الخطة الاستراتيجية المقبلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2014-2017؛
	8 - يلاحظ أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية في بلدان البرنامج لا بد وأن تأخذ في اعتبارها الحوار الدائر على المستويات القطرية بشأن الأولويات والاحتياجات الوطنية على أساس مدفوع بعنصر الطلب وعلى نحو ما ينعكس في صكوك البرمجة المطروحة على الصعيد القطري؛
	9 - يرحِّب بالتوجيه الاستراتيجي الوارد في مشروع الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2014-2017 على نحو ما سبق الاتفاق عليه في استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، 2008-2013 (DP/FPA/2011/11)؛
	10 - يهيب بصندوق الأمم المتحدة للسكان أن يواصل تطوير مشاركته المرسومة في الخطة الاستراتيجية، 2014-2017 بشأن القضايا المتصلة بالديناميات السكانية وبحقوق الإنسان ومساواة الجنسين بوصفها تشكِّل أجزاء لا تنفصل عن جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وبما يتيح التدليل على مدى مساهمة هذا الجهد في تحقيق الغاية الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بما في ذلك ما يتم لصالح أشد الفئات استضعافاً وتهميشاً من النساء والمراهقين والشباب؛
	11 - يحيط علماً، مع التقدير، بالجهود التي يبذلها صندوق الأمم المتحدة للسكان لإدراج ولايات استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات للأنشطة التشغيلية المنفَّذة من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة في الخطة الاستراتيجية المقبلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2014-2017، ويطلب إلى صندوق السكان أن يعمل على الربط الكامل بين الخطة الاستراتيجية المقبلة 2014-2017 وبين هذه التكليفات، ويطلب كذلك أن يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان المساهمة في المناقشات التي تجري مع الصناديق والبرامج الأخرى من أجل وضع نهج مشترك لتتبع مسار تنفيذ الاستعراض الذي يجري كل أربع سنوات؛
	12 - يلاحظ المقترحات المطروحة بشأن المشاركَة المتباينة لصندوق الأمم المتحدة للسكان طبقاً للسياق القطري، ويسلّم بمبدأ وضع نموذج الأعمال ونظام تخصيص الموارد على النحو الموصوف في الفقرات 17 إلى 31 والفقرات 88 إلى 98 على التوالي من مشروع الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2014-2017 المؤرخ 20 أيار/مايو 2013 - على أساس المحور الاستراتيجي للخطة الاستراتيجية، 2014-2017، ويلاحظ أن هذه العناصر ما زالت بانتظار الإنجاز، ويطلب في هذا الصدد إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان مواصلة التشاور مع الدول الأعضاء بشأن كيفية تنفيذها مستقبلا؛
	13 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان مواصلة وضع التفاصيل المتصلة بالأسلوب الذي يزمع اتّباعه في تخطيط وميزنة الأنشطة المنفَّذة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من أجل فترة الخطة الاستراتيجية، 2014-2017، كما يطلب إلى الصندوق إيضاح كيفية مساهمة أعماله المنفَّذة على الصُعد كافة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمنظمة على نحو ما ينعكس في الخطة الاستراتيجية المقبلة، 2014-2017؛
	14 - يثني على صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديمه مشروع ميزانية متكاملة، 2014-2017 للتشاور بشأنها مع المجلس التنفيذي؛
	15 - يشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان على أن يُدرج مزيداً من المعلومات في الخطة الاستراتيجية المقبلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2014-2017 بشأن الطريقة التي سيتعاون على أساسها ويقسِّم الأعمال ضمن نطاق المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتم مع سائر الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة أخذاً بعين الاعتبار الولاية التي يضطلع بها كل طرف، وذلك من أجل تعزيز التجانس وتجنب التداخل والازدواجية في ضوء الهدف النهائي المتمثل في تحسين النتائج المتحققة على الأرض والنهوض بالتنفيذ في بلدان البرنامج، ويطلب إلى الصندوق أن يقدِّم المزيد من المعلومات عند وضع الخطة الاستراتيجية المقبلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2014-2017 بشأن كيفية تحقيق النتائج، على أن يتم ذلك بوسائل شتى منها إيضاح كيفية نسبة النواتج بشكل مباشر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان إضافة إلى الصلة بين النواتج والنتائج وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها؛
	16 - يعرب عن التقدير للتحسينات التي تم إضفاؤها على مشروع إطار النتائج، 2014-2017 ويطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يُدرج في إطار النتائج خطوط الأساس والأهداف فيما يتصل بالمخرجات والنواتج؛
	17 - يسلّم بأهمية زيادة وتحقيق الاستقرار وإمكانية التنبؤ في: (أ) المساهمة في الموارد العادية لصندوق الأمم المتحدة للسكان التي تمثل الركائز والدعامة الأساسية لعملياته و (ب) التمويل المخصص والأفضل نوعياً؛
	18 - يسلِّم بأن دقة المواعيد في سداد المساهمات أمر أساسي بالنسبة للحفاظ على السيولة ولتيسير مواصلة تنفيذ البرامج بما يساعد البلدان على تحقيق غايات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وغير ذلك من الغايات الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الغايات الإنمائية للألفية، فضلاً عن مشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان في جميع العمليات والأنشطة المهمة المفضية إلى اعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	13 حزيران/يونيه 2013
	2013/20
	تقرير عن مساهمات الدول الأعضاء وغيرها إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وإسقاطات الإيرادات لعام 2013 والسنوات المقبلة

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بالتقرير الصادر عن مساهمات الدول الأعضاء وغيرها إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وإسقاطات الإيرادات لعام 2013 والسنوات المقبلة (DP/FPA/2013/4)؛
	2 - يحيط علماً بأن إيراد المساهمات لعام 2012 في الموارد العادية تناقص بنسبة 2.9 في المائة ليبلغ 437.5 مليون دولار من واقع مبلغ 450.7 مليون دولار في عام 2011، وهو يقل عن هدف التمويل المنقَّح للخطة الاستراتيجية البالغ 500 مليون دولار لعام 2012 من الموارد العادية. وفي عام 2012 كان الإيراد من المساهمات المقدَّمة للموارد من التمويل المشترك قد زاد بنسبة 12.5 في المائة ليصل إلى 525.7 مليون دولار من 440.1 مليون دولار في عام 2011 وهو يتجاوز بكثير هدف 330 مليون دولار (DP/FPA/2013/4 الفقرتان 9 و 10)؛
	3 - يحيط علماً كذلك بأن إجمالي المساهمات في عام 2012 (من الموارد العادية وموارد التمويل المشترك) إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان زاد بنسبة 8.1 في المائة ليصل إلى 963.2 مليون دولار من واقع 890.8 مليون دولار في عام 2011؛
	4 - يثني على الجهود التي يبذلها صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوسيع قاعدة التمويل وتعبئة الموارد الإضافية وغيرها من أشكال الدعم من مصادر متنوعة، بما في ذلك من القطاع الخاص؛
	5 - يؤكد على أن الموارد العادية هي الركيزة التي يستند إليها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي لا غنى عنها للحفاظ على الطابع المتعدد الأطراف والمحايد والشامل لأعماله، ويشجع الصندوق على مواصلة تعبئة هذه الموارد فيما يعمل كذلك على مواصلة حشد موارد تكميلية لصالح أمواله وبرامجه المواضيعية؛
	6 - يشجع جميع الدول الأعضاء على زيادة مساهماتها الأساسية، كما يشجع البلدان القادرة على تقديم مساهمات مع حلول النصف الأول من العام وعلى إعلان تبرعات لسنوات متعددة بما يكفل فعالية البرمجة؛
	7 - يشجِّع جميع حكومات بلدان البرنامج على زيادة المساهمات المقدمة إلى البرامج في بلدانها؛
	8 - يشجع جميع الدول الأعضاء على زيادة الدعم المقدَّم إلى الغايات الإنمائية للألفية رقم 3 و 4 و 5 و 6 بما يؤدي إلى تسريع النتائج وتمكين إحراز الغايات المذكورة بحلول عام 2015؛
	9 - يؤكد على أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يحتاج إلى مؤازرة سياسية قوية وزيادة في الدعم المالي فضلاً عن تمويل أساسي قابل للتنبؤ بما يكفل له تعزيز المساعدة التي يقدمها إلى البلدان من أجل أن تُدمج بصورة كاملة جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ضمن الاستراتيجيات والأُطر الإنمائية الوطنية وتحقق الغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا.
	7 حزيران/يونيه 2013
	2013/21
	سياسة التقييم المنقحة لصندوق الأمم المتحدة للسكان

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يشير إلى المقرَّر 2012/26 بشأن تقرير السنتين المتعلق بالتقييم واستعراض سياسة التقييم في صندوق الأمم المتحدة للسكان؛
	2 - يسلِّم بأن استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية (قرار الجمعية العامة 226/67) يحتوي على المبادئ الأساسية فيما يتعلق بالتقييم وهي منطبقة على جميع الصناديق والبرامج، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان؛
	3 - يرحِّب بالعملية التشاورية والشاملة التي أفادت منها إدارة صندوق الأمم المتحدة للسكان في وضع سياسة التقييم المنقحة، مشفوعة بمدخلات مهمة من جانب الدول الأعضاء والخبراء؛
	4 - يوافق على سياسة التقييم المنقحة لصندوق الأمم المتحدة للسكان DP/FPA/2013/5؛
	5 - يرحِّب بإنشاء مكتب مستقل للتقييم في صندوق الأمم المتحدة للسكان مزوَّد بخط إبلاغ مباشر إلى المجلس التنفيذي بحيث يضطلع بالأدوار والمسؤوليات المطروحة في سياسة التقييم المنقحة؛
	6 - يسلّم بأن تدعيم المساءلة وزيادة التعلم المؤسسي وتحسين عمليات صنع القرار استناداً إلى القرائن هي الأغراض المهمة الثلاثة المتساوية من حيث الأهمية في مجال التقييم، ويؤكد على دور التقييم في المساهمة للتوصل إلى برمجة أكثر فعالية؛
	7 - ينوِّه مع التقدير بالخطوات التي اتخذها صندوق الأمم المتحدة للسكان بما يكفل الاضطلاع بمهمة تقييم مستقلة تتسم بالمصداقية والجدوى؛
	8 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يكفل الامتثال لسياسة التقييم على الأصعدة كافة في الصندوق من خلال إنشاء آلية ملائمة لتنفيذها بحيث تضم قدرات دعم تقييمي إقليمية كافية مع زيادة القدرات المستخدَمة في ميدان التقييم؛
	9 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يخصّص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لمكتب التقييم ولمهمة التقييم الشامل عند تقديم الميزانية المتكاملة في الدورة العادية الثانية لعام 2013، مع العمل في الوقت ذاته على تشجيع الصندوق على أن يحافظ، قدر الإمكان، على الموارد المتاحة للبرامج؛
	10 - يطلب إلى المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، التشاور مع المجلس التنفيذي عند تعيين مدير مكتب التقييم أو تجديد عمله و/أو صرفه من الخدمة، اتساقاً مع معايير فريق التقييم بالأمم المتحدة؛
	11 - يطلب إلى مكتب التقييم في صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يدرج ضمن تقريره السنوي، المقرر تقديمه إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية كل عام، معلومات بشأن أنشطة ونتائج التقييم فضلاً عن حالة تنفيذ سياسة التقييم المنقحة وخطة التقييم لفترة السنتين؛
	12 - يطلب إلى مكتب التقييم بصندوق الأمم المتحدة للسكان أن يقدِّم خطة التقييم على أساس ميزانية السنتين لاعتمادها في الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي ابتداءً من عام 2013؛
	13 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن لا يقتصر تركيز أي استعراض لتقييم السياسات على السياسة المطروحة ذاتها وإنما يشمل التركيز تنفيذها أيضاً.
	7 حزيران/يونيه 2013
	2013/22
	التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بهذا التقرير (DP/OPS/2013/2) وبتفاصيل النتائج التنفيذية والإدارية للمنظمة الواردة في سياقه؛
	2 - يحيط علماً بـ (أ) المساهمات الملموسة التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، التي تقدَّم غالباً في غمار أكثر البيئات تحدياً، إلى النتائج التشغيلية للأمم المتحدة وشركائها و (ب) زيادة التركيز على جوانب الاستدامة والاستثمار في مجالات خبرته الأساسية، وبخاصة البنى الأساسية والمشتروات وإدارة المشاريع؛
	3 - يحيط علماً بالدعم الذي يقدَّم من جانب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى الأمم المتحدة وشركائها لتنفيذ عمليات بناء السلام والعمليات الإنسانية والإنمائية التي تهم البشر المحتاجين إليها؛
	4 - يحيط علماً مع التقدير بما تبدّى من قدرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من أجل: (أ) مواصلة تحسين كفاءته بما في ذلك ما يتم من خلال اعتماد معايير الأداء المعترف بها دولياً و (ب) تعزيز نوعية منتجاته وخدماته مع العمل في الوقت نفسه على تخفيض ميزانية إدارته.
	7 حزيران/يونيه 2013
	2013/23
	الخطة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، 2014-2017

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يعرب عن التقدير لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على مباشرة العملية الاستشارية التي تتم في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية، 2014-2017؛
	2 - يصادق على الخطة الاستراتيجية، 2014-2017 على النحو الوارد في الوثيقة DP/OPS/2013/3 مع إدراك أنها مبنية على أساس قرارات وتوجيهات سياسية سابقة؛
	3 - يرحِّب بالتركيز المعزَّز لخدمات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، المقدمة إلى الشركاء في الأمم المتحدة ومَن سواهم، إضافة إلى التأكيد على عناصر الاستدامة والمِلكية الوطنية وتنمية القدرات مع التسليم بأنها متجذرة بقوة ضمن نموذج أعمال التمويل الذاتي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؛
	4 - يحيط علماً مع التقدير بما تم في الخطة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من إدراج تدابير من شأنها تدعيم مساهمة المكتب المذكور لصالح نطاق واسع من الأطراف صاحبة المصلحة بما في ذلك المؤسسات الأخرى ضمن المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة، إضافة إلى الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، ويشجع مكتب خدمات المشاريع على الاستمرار في التواصل مع الشركاء في هذا الصدد مستقبلاً؛
	5 - يهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تسعى بشكل فعَّال إلى تحقيق زيادات في الكفاءة من خلال توسيع نطاق التعاون أخذاً بعين الاعتبار المزايا التنافسية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مجالات الخبرة الموكلة إليه: المشتريات والبنى الأساسية وإدارة المشاريع، بما في ذلك تهيئة سُبل التنفيذ وإدارة الصفقات والخدمات الاستشارية؛
	6 - يشجع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على المساهمة، في نطاق مجالات عمله المكلَّف بها، في ابتكار وتكييف أفضل معايير الممارسة في مجالي الاستدامة والجودة؛
	7 - يؤيد وضع أداة لفحص الاستدامة من أجل استعراض ارتباطات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على أساس الأبعاد الثلاثة للاستدامة ويطلب إلى المكتب أن يتوسع في تقاسم هذه الوسيلة بعد إنجازها.
	7 حزيران/يونيه 2013
	2013/24
	تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة لعام 2012

	(أ) تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات
	(ب) تقرير مدير شعبة خدمات الرقابة بشأن المراجعة الداخلية لحسابات صندوق الأمم المتحدة للسكان وأنشطة الرقابة في عام 2012
	(ج) تقرير النشاط لعام 2012 لفريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	إن المجلس التنفيذي،
	فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع:
	1 - يرحِّب بالالتزام المتواصل من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتوسيع نطاق المساءلة والشفافية، ويرحِّب في هذا الصدد بتنفيذ القرار الصادر بشأن الكشف العام عن المراجعات الداخلية للحسابات؛
	2 - يحيط علماً بالتقدم المحرز من جانب كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تنفيذ توصيات المراجعة الحسابية؛
	3 - يلاحظ عدد التوصيات المتكررة والمتصلة بإدارة ورصد المشاريع وبعمليات الشراء والموارد البشرية، ويحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على معالجة القضايا المتكررة التي لم تجر تسويتها في هذه المجالات بطريقة تجمع بين الدقة وحُسن التوقيت؛
	4 - ينوّه مع التقدير بأعمال المنظمة في تهيئة عدد متزايد من المراجعات الحسابية المشتركة، ويشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على التعاون معاً وكذلك مع المنظمات الإنمائية الأخرى بالأمم المتحدة، على إيجاد الفرص التي تتيح مواصلة النُهج المشتركة. وبالإضافة إلى ذلك يؤكد على أهمية استعراض النَهج المتسق للتحويلات النقدية الذي ينبغي أن يتيح توجيهاً واضحاً من أجل التطبيق السليم لهذا النهج الذي تم وضعه بصورة مشتركة من جانب المنظمات؛
	5 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عرض المعلومات المقدمة إلى المجلس التنفيذي من جانب مكاتبها للمراجعة الحسابية والتحقيقات بطريقة زاخرة بالمعلومات ومتسقة من عام إلى عام، وبأسلوب من شأنه تيسير المقارنة السهلة بين المنظمات فيما يتصل بالبيانات المتعلقة بالادعاءات والتحقيقات والإجراءات المتخذة في هذه المجالات بما في ذلك قائمة بعمليات المراجعة الداخلية المنفَّذة للحسابات، والتصنيف الذي حظيت به، مشفوعة بوصف واضح للطريقة التي يتم من خلالها معالجة أولويات المراجعة الحسابية للمخاطر الحالية والناشئة؛
	6 - يؤكد على الحاجة إلى تزويد مكاتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بالموارد الكافية بما في ذلك مهمة التحقيقات بما يتيح لهذه المكاتب الاضطلاع الفعال والكامل بالولايات المسندة إليها؛
	فيما يتصل ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
	7 - يحيط علماً بالتقرير الصادر بشأن المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات (DP/2013/35)، ومرفقاته واستجابة الإدارة؛
	8 - يعرب عن دعمه المتواصل لتعزيز مهام المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	9 - يحيط علماً بالتقرير السنوي للجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات عن السنة الميلادية 2012؛
	10 - ينوّه بأهمية مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يعمل في هذا الصدد على تقييم وكفالة أن يتاح لمكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات مستوى الموارد اللازم بما في ذلك الموظفون بما يكفل الاستجابة الكاملة إزاء احتياجات المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات والخدمات الاستشارية؛
	11 - يؤكد من جديد على الشاغل الذي أعربت عنه اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات بأن العدد الكبير من قضايا التحقيقات المفتوحة يمكن أن يؤدي إلى تقويض النزاهة والسمعة الشاملة التي يتمتع بهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشجع البرنامج الإنمائي على إعطاء الأولوية للبتّ في هذه القضايا التي تم ترحيلها؛
	فيما يتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان:
	12 - يحيط علماً بتقرير مدير شُعبة خدمات الرقابة بشأن المراجعة الداخلية وأنشطة الرقابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2012 (DP/FPA/2013/6) ومرفقاته واستجابة الإدارة؛
	13 - يعرب عن دعمه المتواصل لتعزيز مهام الرقابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويؤكد من جديد على أهمية ضمان الجودة والحيدة والاستقلالية لهذه المهام؛
	14 - يتفهَّم ويدعم مشاركة شُعبة خدمات الرقابة في أنشطة الرقابة المشتركة؛
	15 - يحيط علماً بالتقرير السنوي للجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات واستجابة الإدارة في هذا الصدد على النحو الوارد في الوثيقة DP/FPA/2013/6/Add.1؛
	16 - يلاحظ أن تقدير مخاطر المراجعة الحسابية توصَّل إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان معرَّض إلى مخاطرة لا يستهان بها. ومن ثمّ فهو يشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مضاعفة جهوده من أجل تعزيز عملية إدارة المخاطر عبر المنظمة، وبما يتسق مع توصيات اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات، ويتطلع كذلك إلى الاطلاع على خطة إدارة مخاطر المؤسسة بحلول كانون الأول/ديسمبر 2013؛
	17 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم المزيد من المعلومات إلى المجلس التنفيذي فيما يتصل بالتغلب على القيود والسلبيات المحددة في المراجعة الحسابية لأداء البرنامج العالمي والإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛
	18 - يلاحظ الأعمال التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تنفيذ التوصيات المعلَّقة، ويشجِّع الصندوق على سرعة المبادرة إلى تنفيذ التوصيات المعلَّقة التي ما زالت متبقية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
	19 - ينوّه بأهمية شُعبة خدمات الرقابة بالنسبة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فيما يلاحظ قصور مستوى تنفيذ برنامج المراجعة الحسابية في عام 2012، وفي هذا الصدد يشجِّع صندوق الأمم المتحدة للسكان على كفالة أن يتاح لشُعبة خدمات الرقابة المستوى والرصيد الملائمين من حيث موارد التمويل والموظفين من أجل الاستجابة الكافية لاحتياجات مراجعة الحسابات والتحقيقات والخدمات الاستشارية؛
	20 - يلاحظ مع التقدير أن شُعبة خدمات الرقابة تخطط لتنفيذ أنشطة المراجعة الحسابية حول الأولويات والمخاطر الرئيسية التي تم تحديدها، ويحث شُعبة خدمات الرقابة على أن تُدرج في تقريرها المقدَّم إلى المجلس التنفيذي معلومات بشأن المدى الذي تتصدى فيه خطة مراجعة الحسابات لهذه الأولويات والمخاطر بصورة واضحة؛
	فيما يتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع:
	21 - يحيط علماً بالتقرير السنوي للأنشطة المنفَّذة لعام 2012 الصادر عن فريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (DP/OPS/2013/4) ومرفقاته؛
	22 - يحيط علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات التي زاد عمرها على 14 شهراً؛
	23 - يحيط علماً بالتقرير السنوي للجنة الاستشارية للاستراتيجية ومراجعة الحسابات لعام 2012 (بما يتفق مع مقرَّر المجلس التنفيذي 2008/37).
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	2013/25
	تقارير مكاتب الأخلاقيات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علماً بتقارير مكاتب الأخلاقيات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (DP/2013/6، DP/FPA/2013/2 و DP/OPS/2013/5) وباستجابات إدارة كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؛
	2 - يسلِّم بما تقدمه مكاتب الأخلاقيات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من مساهمات حيوية من أجل تبنّي ثقافة تقوم على الأخلاقيات والنزاهة والمساءلة على صعيد المنظمات وكذلك ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة؛
	3 - يرحِّب بجهود مكاتب الأخلاقيات من أجل تعزيز التواصل والتوعية بشأن خدماتها من خلال التدريب الشخصي المباشر والتوعية الإلكترونية المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التزامها وجهودها المبذولة من أجل حماية موظفيها من الانتقام بسبب الإبلاغ عن سوء السلوك؛
	4 - يشجِّع على مواصلة مشاركة مكاتب الأخلاقيات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في لجنة الأخلاقيات بالأمم المتحدة وفي شبكة أخلاقيات المنظمات المتعددة الأطراف؛
	5 - يرحِّب بممارسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع التي تتمثّل في مشاركة مدير مكتب الأخلاقيات في الاجتماعات المهمة لكبار المديرين وعمليات صنع القرار؛
	6 - يطلب إلى إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مواصلة تدعيم مهام مكاتب الأخلاقيات القائمة في كل من هذه المنظمات، بما في ذلك ما يتم من خلال تقديم الموارد الكافية من أجل تنفيذ التوصيات الرامية إلى تعزيز ثقافة تنظيمية قوامها النزاهة والامتثال، وبما يكفل إمكانية أن تعمل مكاتب الأخلاقيات المذكورة أعلاه بصورة فعالة على تحديد وتلبية احتياجات الأخلاقيات بين صفوف موظفيها على مستوى المراتب كافة مع إدخال أفضل الممارسات إلى منظماتها.
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	2013/26
	عرض عام للقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2013

	إن المجلس التنفيذي،
	إذ يشير إلى أنه خلال دورته السنوية لعام 2013 فقد قام بالتالي:
	البند 1
	المسائل التنظيمية

	إقرار جدول الأعمال وخطة العمل لدورته السنوية 2013 (DP/2013/L.2)؛
	اعتماد تقرير الدورة العادية الأولى لعام 2013 (DP/2013/9)؛
	الموافقة على الجدول التالي لدورات المجلس التنفيذي المقبلة، المعقودة في عام 2013:
	الدورة العادية الثانية لعام 2013: 9 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2013؛
	اعتماد خطة العمل الأوّلية للدورة العادية الثانية لعام 2013 للمجلس التنفيذي.
	الجزء المتعلِّق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البند 2
	التقرير السنوي لمدير البرنامج الإنمائي

	اتخذ المقرَّر 2013/11 بشأن الاستعراض التجميعي والتقرير السنوي لمدير البرنامج الإنمائي بشأن الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الأداء والنتائج للفترة 2008-2012؛
	أحاط علماً بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن توصيات وحدة التفتيش المشتركة في 2012 (DP/2013/11/Add.1)
	أحاط علماً بالمرفق الإحصائي (DP/2013/11/Add.2).
	البند 3
	الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2014-2017

	اتخذ المقرَّر 2012/12 بشأن مشروع الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2014-2017.
	البند 4
	التزامات التمويل

	اتخذ المقرَّر 2012/13 بشأن حالة الالتزامات العادية لتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وما يتصل به من صناديق وبرامج لسنة 2013 وما بعدها.
	البند 5
	تقرير التنمية البشرية

	أحاط علماً بالتقرير الشفوي المقدَّم بشأن المشاورات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية لعام 2014 طبقاً لقرار الجمعية العامة 264/57.
	البند 6
	البرامج القطرية والمسائل ذات الصلة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	اتخذ المقرَّر 2013/14 بشأن البرنامج العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009-2013: الأداء والنتائج؛
	أحاط علماً بأول تمديدات لفترة سنة واحدة للبرامج القطرية لأفغانستان وأنغولا وفنزويلا وكينيا لفترة سنة واحدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 (DP/2013/15)؛
	وافق على التمديدات الثانية لفترة سنة واحدة للبرنامج القطريلكل من غينيا - بيساو ومالي من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014؛
	وافق على التمديدات الاستثنائية لفترة سنة ثالثة للبرامج القطرية في مدغشقر وتونس وباراغواي من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014؛
	وافق على التمديد لفترة سنتين للبرنامج القطري لكوت ديفوار من 1 كانون الثاني/يناير 2014 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015؛
	وافق على التمديد لفترة سنتين ونصف للبرنامج القطري لجنوب السودان من 1 كانون الثاني/يناير 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2016؛
	وافق، على أساس استثنائي، على وثيقة البرنامجية القطري المشترك، بما في ذلك إطار النتائج والموارد بالنسبة إلى رواندا؛
	وافق، على أساس استثنائي على وثيقة البرنامج القطري لمصر؛
	أحاط علماً بوثائق مشاريع البرامج القطرية التالية والتعليقات المبداة عليها:
	أفريقيا

	وثيقة مشروع البرنامج القطري لبنن (DP/DCP/BEN/2)
	وثيقة مشروع البرنامج القطري لبوروندي (DP/DCP/BDI/3)
	وثيقة مشروع البرنامج القطري لجمهورية الكونغو (DP/DCP/COG/2)
	وثيقة مشروع البرنامج القطري للنيجر (DP/DCP/NER/2)
	وثيقة مشروع البرنامج القطري لنيجيريا (DP/DCP/NGA/2)
	وثيقة مشروع البرنامج القطري لتوغو (DP/DCP/TGO/2)
	آسيا والمحيط الهادئ
	وثيقة مشروع البرنامج القطري المشترك لبوتان (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/2013/BTN/1 and Add.1BDI/3)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

	وثيقة مشروع البرنامج القطري لكوبا (DP/DCP/CUB/2)
	البند 7
	التقييم (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	اتخذ المقرَّر 2013/15 بشأن (أ) التقرير السنوي المتعلِّق بالتقييم واستجابة الإدارة؛ (ب) تقييم الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2008/2013 واستجابة الإدارة؛ (ج) تقييم البرنامج العالمي واستجابة الإدارة؛ (د) تقييم البرنامج الإقليمي لأفريقيا واستجابة الإدارة؛ (هـ) تقييم البرنامج الإقليمي للدول العربية واستجابة الإدارة؛ (و) تقييم البرنامج الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ واستجابة الإدارة؛ (ز) تقييم البرنامج الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة واستجابة الإدارة؛ (ح) تقييم البرنامج الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واستجابة الإدارة؛ و (ط) تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي واستجابة الإدارة.
	البند 8
	صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية

	اتخذ المقرَّر 2013/16 بشأن التقرير الصادر عن النتائج التي حققها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في عام 2012 والتقرير الصادر عن مشاورات الأطراف صاحبة المصلحة بشأن سيناريوهات مستقبل صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية.
	البند 9
	متطوعو الأمم المتحدة

	اتخذ المقرَّر 2013/17 بشأن تقرير مدير البرنامج الإنمائي عن تطور دور ومهمة برنامج متطوعي الأمم المتحدة منذ بدايته.
	البند 18
	ترتيبات البرمجة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	اتخذ المقرَّر 2013/18 بشأن الاستجابة إلى مقرَّر المجلس التنفيذي 2013/4 عن ترتيبات البرمجة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	الجزء المتعلّق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	البند 10
	التقرير السنوي للمدير التنفيذي

	اتخذ المقرَّر 2013/19 عن تقرير المدير التنفيذي لعام 2012: التحليل التجميعي للتقدم المحرَز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2008-2013؛
	أحاط علماً بالاستعراض الإحصائي والمالي، 2012 (DP/FPA/2013/3، Part I، Add.1)؛
	أحاط علماً بالتقرير المتعلق بتوصيات وحدة التفتيش المشتركة في عام 2012 (DP/FPA/2013/3، الجزء ثانياً).
	البند 11
	التزامات التمويل لصندوق الأمم المتحدة للسكان

	اتخذ المقرَّر 2013/20 عن التقرير المتصل بالمساهمات المقدَّمة من الدول الأعضاء وغيرها إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وإسقاطات الإيرادات لعام 2013 وما بعده من أعوام.
	البند 12
	البرامج القطرية والمسائل ذات الصلة (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

	اعتمد التمديدات الثانية لفترة سنة واحدة لبرنامج كل من غينيا - بيساو ومالي؛
	اعتمد التمديد الثاني لفترة سنة واحدة لبرنامج مدغشقر؛
	اعتمد التمديد لفترة سنتين لبرنامج كوت ديفوار؛
	اعتمد التمديد الاستثنائي لفترة سنتين ونصف لبرنامج جنوب السودان؛
	اعتمد التمديد الاستثنائي الثالث لفترة سنة واحدة لبرنامج تونس؛
	أحاط علماً بالتمديد لفترة ستة أشهر لبرنامج كينيا (DP/FPA/2013/9)؛
	أحاط علماً بالتمديدات لفترة سنة واحدة لبرنامج كل من أفغانستان وأنغولا وباراغواي وتيمور - ليشتي وجمهورية فنزويلا البوليفارية (DP/FPA/2013/7، DP/FPA/2013/8 و DP/FPA/2013/9)؛
	وافق، على أساس استثنائي، على وثيقة البرنامج القطري لمصر
	وافق، على أساس استثنائي، على وثيقة البرنامج القطري المشترك بما في ذلك إطار النتائج والموارد لرواندا؛
	أحاط علماً بوثائق مشاريع البرامج القطرية التالية والتعليقات المبداة عليها:
	أفريقيا

	وثيقة مشروع البرنامج القطري لبنن (DP/FPA/DCP/BEN/8)
	وثيقة مشروع البرنامج القطري للنيجر (DP/FPA/DCP/NER/8)
	وثيقة مشروع البرنامج القطري لنيجيريا (DP/FPA/DCP/NGA/7)
	وثيقة مشروع البرنامج القطري لجمهورية الكونغو (DP/FPA/DCP/COG/5)
	وثيقة مشروع البرنامج القطري لتوغو (DP/FPA/DCP/TGO/6)
	آسيا والمحيط الهادئ

	وثيقة مشروع البرنامج القطري المشترك لبوتان (DP/FPA/DCP/OPS-ICEF/DCCP/2013/BTN/1) وaddendum (DP/FPA/DCP/OPS-ICEF/DCCP/2013/BTN/1/Add.2)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

	وثيقة مشروع البرنامج القطري لكوبا (DP/FPA/DCP/CUB/8).
	البند 13
	التقييم (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

	اتخذ المقرَّر 2013/21 بشأن سياسة التقييم المنقَّحة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	الجزء المتعلّق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	البند 14
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	اتخذ المقرَّر 2013/22 بشأن التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	البند 14
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	اتخذ المقرَّر 2013/23 بشأن الخطة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، 2014-2017.
	الجزء المشتَرَك
	البند 15
	المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة

	اتخذ المقرَّر 2013/24 بشأن (أ) تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات؛ (ب) تقرير المدير، شعبة خدمات الرقابة، بشأن المراجعة الداخلية للحسابات وأنشطة الرقابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2012، و (ج) تقرير النشاط لعام 2012 لفريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	البند 16
	تقارير مكاتب الأخلاقيات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	اعتَمَد القرار 2013/25 بشأن تقارير مكاتب الأخلاقيات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	البند 17
	الزيارات الميدانية

	أحاط علماً بالتقرير الصادر بشأن الزيارة الميدانية إلى تيمور - ليشتي (DP-FPA-OPS/2013/CRP.1)؛
	أحاط علماً بتقرير الزيارة الميدانية المشتركة للمجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي إلى ميانمار (DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2013/CRP.1).
	البند 19
	مسائل أخرى

	عقَد جلسات الإحاطة الموجزة والمشاورات التالية:
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	مشاورة غير رسمية عن: (أ) الاستعراض التجميعي للخطة الاستراتيجية والتقرير السنوي لمدير البرنامج و (ب) الخطوات المتخذة والموعد الزمني لإعداد الاستراتيجية المقبلة للبرنامج الإنمائي بشأن مساواة الجنسين (المقرَّر 2013/1)؛
	مشاورة غير رسمية بشأن مشروع الإطار الاستراتيجي لمتطوّعي الأمم المتحدة، 2014-2017، ومناقشة غير رسمية للمشروع الأول للإطار الاستراتيجي لمتطوّعي الأمم المتحدة، 2014-2017 بواسطة المنسِّق التنفيذي لمتطوعي الأمم المتحدة.
	صندوق الأمم المتحدة للسكان

	مشاورة غير رسمية بشأن مشروع الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2014-2017 ومشروع الميزانية المتكاملة، 2014-2017.
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	مشاورة غير رسمية بشأن ميزانية إدارة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للفترة 2014-2015 وتنقيح منهجية حساب الاحتياطي التشغيلي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
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	٢٠١٣/٢٧
	الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2014- 2017

	إن المجلس التنفيذي،
	١ - يشير إلى مقرره2012/9 بشأن التقرير السنوي لمديرة البرنامج عن الخطة الاستراتيجية، و إلى مقرره 2013/9 بشأن مشروع الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي للفترة 2014-2017؛
	٢ - يلاحظ مع التقدير العملية التشاورية الشاملة والمفتوحة والقائمة على المشاركة التي اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع الخطة الاستراتيجية؛
	٣ - يوافق على الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2014-2017 بصيغتها الواردة في الوثيقة DP/2013/40؛
	٤ - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل التركيز في جميع مجالات عمله ونتائجه على تحقيق الرؤية المتجسدة في الخطة الاستراتيجية، والمتمثلة في مساعدة البلدان على القضاء على الفقر والحد بدرجة كبيرة من عدم المساواة والاستبعاد في نفس الوقت؛ ٥ - يلاحظ مع التقدير الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمواءمة بين خطته الاستراتيجية للفترة 2014-2017، وبين الولايات المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن لاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
	٦ - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ خطته الاستراتيجية بطريقة مركزة على أساس الطلب وعلى نحو يتسق مع ولاية البرنامج وميزاته النسبية وخبراته، مع الاعتراف بأدوار الكيانات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة وقيادتها فيما يتعلق بقضايا محددة، وتنسيق الجهود مع هذه الكيانات، والاعتراف في نفس الوقت بمبدأ السيطرة الوطنية وبالسياقات المختلفة والخصائص المحددة لكل بلد من البلدان المستفيدة من البرامج؛
	٧ - يكرر التأكيد على أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017 في البلدان المستفيدة من البرامج ينبغي أن يراعي الحوار على المستوى القطري بشأن الأولويات والاحتياجات الوطنية، على النحو المبين في صكوك البرمجة على الصعيد القطري؛
	٨ - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يأخذ في اعتباره التوجيهات المقدمة في قرار الجمعية العامة 67/226 عند تنفيذ الخطة الاستراتيجية، ومواصلة الإسهام في تعزيز المساءلة والفعالية والاتساق ضمن جهاز الأمم المتحدة الإنمائي؛
	٩ - يلاحظ ما أُدرج في الخطة الاستراتيجية من بنود لم تحظ بالموافقة على المستوى الحكومي الدولي في منظومة الأمم المتحدة، ولذلك لا يمكن اعتبارها موضع اتفاق حكومي دولي؛
	١٠ - يحيط علما بالتقدم المحرز في ربط الموارد بالنتائج؛
	١١ - يلاحظ مع التقدير إدراج المؤشرات المحددة للرصد والإبلاغ فيما يتعلق بتنفيذ استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات بوصف ذلك جزءا من نهج مشترك للصناديق والبرامج؛
	١٢ - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ الخطة الاستراتيجية مع القيام في نفس الوقت بوضع وصقل وثائق تكميلية متاحة للجمهور، بالتشاور مع الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة، تشمل ما يلي:
	(أ) تحسين المؤشرات ووضع خطوط أساس وقيم مستهدفة ومعالم سنوية على النحو الوارد في المرفق الثاني للوثيقة DP/2013/40، تُصنف على النحو المناسب، بما في ذلك حسب الجنس والعمر حيثما يكون ذلك مناسبا، وتوضع في صيغتها النهائية خلال الدورة السنوية لعام 2014، فضلا عن تنمية القدرات على صعيد البرنامج الإنمائي لجمع البيانات وإعداد التقارير عن المؤشرات؛
	(ب) تنقيح وثائق ”نظرية التغير“ غير الرسمية فيما يتعلق بالنواتج الإنمائية السبعة بحلول الدورة السنوية لعام 2014؛
	١٣ - يدرك أن توافر موظفين ذوي مؤهلات عالية هو شرط أساسي لكي يحقق البرنامج الإنمائي الرؤية والنتائج المتجسدة في الخطة الاستراتيجية، ويلاحظ أهمية التمثيل المتوازن والمتنوع على مستوى إدارة البرنامج وموظفيه؛
	١٤ - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2014 الخطوط العريضة للشكل الذي ستتخذه التقارير السنوية عن النتائج والمعلومات التي ستتضمنها، استنادا إلى إطار النتائج الجديد؛
	١٥ - يطلب إلى مديرة البرنامج أن تقدم استعراضا لمنتصف المدة للخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2014-2017، بما في ذلك تقييم للنتائج المحققة، والفعالية من حيث التكلفة، وعمليات التقييم، والمزايا النسبية، والتقدم المحرز في تحقيق الرؤية المتجسدة في الخطة الاستراتيجية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2016.
	١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
	٢٠١٣/٢٨
	الميزانية المتكاملة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2014-2017

	إن المجلس التنفيذي،
	١ - يرحب بتقديرات الميزانية المتكاملة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2014-2017، المقدمة استجابة لطلب المجلس التنفيذي الوارد في مقرره 2009/22، المتعلق بتقديم ميزانية واحدة متكاملة تشمل جميع الفئات الداخلة في الميزانية، مع زيادة التركيز على النتائج وتعزيز الروابط مع نتائج الخطة الاستراتيجية، ومواءمة منهجية الميزانية وعرضها مع الميزانية المتكاملة لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما في ذلك فيما يتعلق بتصنيف التكاليف وإسنادها واستردادها؛
	٢ - يحيط علما بالوثيقة DP/2013/41 المتعلقة بتقديرات الميزانية المتكاملة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2014-2017، وبالمعلومات الإضافية الواردة في إضافة لمرفق الأول للوثيقة DP/2013/41، وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (DP/2013/42) بشأن العناصر المؤسسية لتقديرات الميزانية المتكاملة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتوصيات الواردة فيه؛
	٣ - يشير إلى مقررات المجلس التنفيذي 2009/22 و 2010/32 و 2011/10 و 2012/27 و 2013/9 بخصوص خارطة الطريق صوب وضع ميزانية متكاملة، وبمقررات المجلس التنفيذي 2007/33 و 2010/2 و 2012/1 و 2012/28 و 2013/4، و 2013/18 بخصوص ترتيبات البرمجة؛
	٤ - يوافق على الميزانية المتكاملة للفترة 2014- 2017، استنادا إلى الموارد العادية والموارد الأخرى المتوقعة واستخدامها المتوقع، رهنا بأحكام هذا المقرر؛
	٥ - يحيط علما بالاستراتيجية الجديدة المقترحة لتمويل تكاليف الموظفين من الرتبة ف-5 فما دونها؛
	٦ - يحيط علما مع القلق بالمستوى المقدر للموارد العادية للفترة2014-2017، ويحث البلدان المانحة والبلدان الأخرى التي بإمكانها زيادة تبرعاتها للموارد العادية للبرنامج الإنمائي على القيام بذلك، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يقدم مقترحات في تقريره عن الالتزامات بالتمويل بشأن التدابير المزمع اتخاذها لزيادة الموارد العادية؛
	٧ - فيما يتعلق بالعناصر البرنامجية للميزانية المتكاملة:
	(أ) يقرر أن تخضع العناصر البرنامجية للميزانية المتكاملة لمبادئ ومنهجيات توزيع الموارد العادية على الأنشطة البرنامجية الواردة سابقا في ترتيبات البرمجة التي شرعها المجلس التنفيذي بموجب مقرراته 2007/33 و 2010/2 و 2012/1 و 2012/28 و 2013/4؛
	(ب) يأذن بالتحسينات التالية:
	’1‘ أن تكون المستويات القاعدية للبرمجة السنوية للموارد العادية للفترة 2014-2017 على النحو التالي:
	540 مليون دولار في السنة للفترة 2014-2015؛
	600 مليون دولار في السنة للفترة 2016-2017؛
	’2‘ أن يكون تعديل مستويات تخصيص الموارد للخطوط التي يتضمنها العنصر البرنامجي للميزانية المتكاملة على النحو المبين في الجدول 2 من الوثيقة DP/2013/41؛
	’3‘ يشير إلى تدابير الحماية التي أقرها المجلس التنفيذي في مقرره 2013/4 فيما يتعلق بالبند 1 من هدف تخصيص الأموال من الموارد الأساسية، والدعم البرنامجي المخصص لأنشطة المنسقين المقيمين، وتدابير الحماية الإضافية الرامية إلى وقاية الموارد المخصصة في إطار البند 3 من هدف تخصيص الأموال من الموارد الأساسية لمكتب تقرير التنمية البشرية وبرنامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب، من الآثار المترتبة على احتمال انخفاض المستويات الأساسية السنوية لبرمجة الموارد العادية إلى ما دون 540 مليون دولار، وفيما يتعلق بإخضاع تدابير الحماية الإضافية لتلك البنود للأحكام الواردة في الفقرة 9 (د)؛
	(ج) يقرر أن تظل دون تغيير جميع الأحكام التشريعية الأخرى للعناصر البرنامجية للميزانية المتكاملة الواردة سابقا في ترتيبات البرمجة التي شرعها المجلس التنفيذي، باستثناء التغييرات المأذون بها في الفقرة السابقة؛
	٨ - فيما يتعلق بالعناصر المؤسسية للميزانية المتكاملة:
	(أ) يوافق على تخصيص اعتماد قدره 1510.4 ملايين دولار من الموارد العادية للعنصر المؤسسي للميزانية المتكاملة للفترة 2014-2017، مشيرا إلى تخصيص مبلغ 788.3 مليون دولار للفترة 2014-2015، ومبلغ 722.1 مليون دولار للفترة 2016-2017، مع مراعاة الإلغاء التدريجي للتدابير الانتقالية التي نوقشت في الوثيقة DP/2013/41؛
	(ب) يلاحظ ضرورة الحفاظ على مستويات كافية من الموارد لمكتب مراجعة الحسابات والتحقيق، ومكتب الأخلاقيات، ومكتب التقييم، ويطلب أن تُقدم كبنود منفصلةٍ مخصصاتُ كل منها في الميزانية، استنادا إلى خطط عملها التي وافق عليها المجلس التنفيذي أو التي اطُلع عليها؛
	(ج) يوافق على أن يُجرى خلال الدورة العادية الثانية لعام 2015 استعراض مناسب للعنصر المؤسسي من الميزانية المتكاملة للفترة 2016-2017 في حالة وجوب إدخال تعديلات بسبب تغيرات كبيرة في الإطار المالي عموما؛
	(د) يقرر، استمرارا للترتيبات القائمة، منح مديرة البرنامج سلطة استثنائية خلال الفترة 2014-2017، إلى جانب أحكام الفقرة 8 (أ) أعلاه، لاستعمال ما يصل إلى 30 مليون دولار من الموارد العادية لتغطية التدابير الأمنية؛ ويقرر أن يستخدم البرنامج الإنمائي تلك الأموال فقط للمهام الأمنية الجديدة والناشئة، على النحو المحدد في التوجيهات الأمنية لإدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة، وأن يقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي بشأن استخدام تلك الأموال في إطار استعراضه السنوي للحالة المالية؛ ويطلب إلى البرنامج الإنمائي في هذا الصدد تقديم معلومات إضافية إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى لعام 2014 في وثيقة توضح مايلي:
	’1‘ الأساس المنطقي لتخصيص المبلغ؛
	’2‘ الحالات التي سيُستخدم فيها المبلغ؛
	’3‘ المهام الأمنية الجديدة والناشئة، على النحو المحدد في توجيهات إدارة شؤون السلامة والأمن، ودور البرنامج الإنمائي في هذا الصدد؛
	’4‘ الجدول الزمني لإعادة النظر في المبلغ المخصص تحت هذا البند؛
	٩ - يطلب إلى مديرة البرنامج أن:
	(أ) تبلغ عن النفقات مقارنة بما ورد في وثيقة الميزانية المتكاملة وإضافتها، بما في ذلك تفسير التغييرات المقترحة في تخصيص الموارد؛
	(ب) تقدم إلى المجلس التنفيذي خطة موارد متكاملة ومحدّثة لاستعراضها في دورته العادية الثانية، بالإضافة إلى تفاصيل تخصيص الموارد حسب البنود، عقب استعراض الإسقاطات المالية التي تستند إليها الخطة؛
	(ج) تكفل القيام في إطار استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة، بالاقتران مع الخطة الاستراتيجية، بتقييم آخر للأداء بالمقارنة إلى هذه العناصر المؤسسية والبرنامجية؛
	(د) تقدم استعراضا تراكميا خلال الدورة السنوية لعام 2017 بغرض الإسهام في نظر المجلس التنفيذي في المخصصات من الموارد في المستقبل؛
	(هـ) تقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2016، بالاقتران مع استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة، معلومات عن التنفيذ الفعلي للمنهجية المنقحة لاسترداد التكاليف، مشفوعة بأية توصيات ذات صلة، وفقا لطلب المجلس التنفيذي الوارد في مقرره 2013/9، وأن تدرج أيضا في استعراض منتصف المدة تقييما لسبل تعزيز الميزنة القائمة على النتائج؛
	(و) تقدم سنويا إلى المجلس التنفيذي معلومات عن الموارد المخصصة للوظائف حسب الموقع، بعد الاستخدام الفعلي لتلك الموارد؛ عند إكمال الاستعراض الهيكلي للبرنامج الإنمائي؛
	(ز) تأخذ في الحسبان التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية المتكاملة للفترة 2014-2017، وبإعداد استعراض منتصف المدة.
	١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
	٢٠١٣/٢٩
	الاستعراض السنوي للحالة المالية لعام 2012

	إن المجلس التنفيذي،
	١ - يحيط علما بالوثيقتين DP/2013/43 و DP/2013/43/Add.1؛
	٢ - يلاحظ مع القلق الانخفاض في الموارد العادية وما لهذه الموارد من أهمية في تمكين البرنامج الإنمائي من التخطيط المسبق ومن انتهاج نهج استراتيجي يستجيب لمقتضيات الأحوال، وتوفير خدمات متنوعة وقابلة للتنبؤ لجميع البلدان المستفيدة من البرامج، وعلى الأخص منها البلدان الأفقر والأضعف؛
	٣ - يلاحظ أهمية الحاجة إلى تحسين نوعية المساهمات في الموارد الأخرى وإمكانية التنبؤ بها، إذ تشكل تكملة هامة لقاعدة الموارد العادية؛
	٤ - يحث الدول الأعضاء على أن تلتزم في وقت مبكر بقدر الإمكان بتقديم مساهمات في الموارد العادية للبرنامج لعام 2013 وما بعده، من خلال تقديم تعهدات متعددة السنوات ما أمكن ذلك؛
	٥ - يشير إلى أهمية إمكانية التنبؤ بالتمويل وحُسن توقيت المدفوعات تحاشياً لقيود السيولة على الموارد العادية.
	١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
	٢٠١٣/٣٠
	تمويل الوجود المادي المتمايز

	إن المجلس التنفيذي،
	١ - يشير إلى مبدأ العالمية الذي ينبغي أن تسترشد به منظومة الأمم المتحدة فيما تضطلع به من أنشطة تنفيذية من أجل التنمية، ويؤكد مجددا ذلك المبدأ؛
	٢ - يشير إلى مقرراته 2012/1، و 2012/28 و 2013/4 بشأن ترتيبات البرمجة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	٣ - يقر الوثيقة DP/2013/45 بشأن تمويل الوجود المادي المتمايز؛
	٤ - يقرر أن تمويل الوجود المادي المتمايز في إطار الموارد العادية للبرنامج الإنمائي في البلدان ذات الدخل المتوسط التي يزيد فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي على 660 6 دولارا، بالاستناد إلى برنامج قطري لا تقل ميزانيته للفترة 2014-2017 عن 12 مليون دولار، سيتألف من التمويل الكامل للمنسق المقيم للأمم المتحدة/الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي، بما في ذلك الحد الأدنى من قدرات المكاتب للاضطلاع بمهام القيادة والتنسيق الرئيسية، فضلا عن 25 في المائة من القدرات الحاسمة والمتشعبة اللازمة المشار إليها في الجدول 3 من الفقرة 16 من الوثيقة DP/2013/45؛
	٥ - يقرر الإبقاء على السياسة الحالية للتمويل الكامل لوظيفة المنسق المقيم للأمم المتحدة/الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقدرات المكاتب المناسبة للمنسق المقيم في البلدان المساهمة الصافية، بالاستناد إلى برنامج قطري لا تقل ميزانيته للفترة2014-2017 عن 12 مليون دولار؛
	٦ - يؤكد من جديد ضرورة وفاء جميع البلدان المستفيدة من البرامج بالتزاماتها فيما يتعلق بمساهمات الحكومات في تكاليف المكاتب المحلية؛ ويطلب إلى البرنامج الإنمائي في هذا الصدد، فيما يتعلق بالفقرة 19 من الوثيقة DP/2013/45، أن يقترح بالتشاور الوثيق مع البلدان المستفيدة المعنية آليات لحل المسائل العالقة بخصوص ديون مساهمات الحكومات في تكاليف المكاتب المحلية، مع مراعاة ما يلي: ’1‘ التفاوض على جدول زمني لسداد ديون مساهمات الحكومات في تكاليف المكاتب المحلية؛ ’2‘ اعتماد إطار زمني معقول قبل استعراض تمويل الوجود المادي، وتقديم تقرير عن حالة جميع الديون المستحقة من مساهمات الحكومات في تكاليف المكاتب المحلية إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية.
	١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
	٢٠١٣/٣١
	الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2014-2017

	إن المجلس التنفيذي،
	١ - يلاحظ مع التقدير العملية التشاورية التي اضطلع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان لوضع خطته الاستراتيجية للفترة 2014-2017 (DP/FPA/2013/12)؛
	٢ - يقر الخطة الاستراتيجية للفترة 2014- 2017 بصيغتها الواردة في الوثيقة DP/FPA/2013/12 والوثائق المرافقة لها، رهنا بأحكام هذا المقرر؛
	٣ - يرحب بالتقدم المحرز في ربط الموارد بالنتائج؛
	4 - يحيط علما مع التقدير بالجهود التي بذلها الصندوق لمواءمة خطته الاستراتيجية للفترة 2014-2017 مع الولايات المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
	٥ - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان تنفيذ الخطة الاستراتيجية، مع مراعاة التوجيهات الواردة في قرار الجمعية العامة 67/226، وأن يستمر في المساهمة في تعزيز المساءلة والفعالية والاتساق في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي؛
	٦ - يلاحظ مع التقدير إدراج مؤشرات محددة لرصد الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات والإبلاغ عنه في إطار نهج مشترك بين الصناديق والبرامج؛
	٧ - يقرر فيما يتعلق بالفقرة 82 من الخطة الاستراتيجية والفقرات ذات الصلة في المرفقات، اتباع نهج تفاضلي تجاه الحد الأدنى من المساهمات المقدمة من الموارد العادية للصندوق إلى البلدان المستفيدة من البرامج، على النحو التالي:
	(أ) بالنسبة للبلدان المصنفة في فئة الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، يكون الحد الأدنى 000 500 دولار؛
	(ب) بالنسبة للبلدان المصنفة ضمن الشريحة العليا من الدخل المتوسطأو في فئة الدخل المرتفع، يكون الحد الأدنى 000 300 دولار؛
	٨ - يطلب إلى الصندوق أن يستعيض عن الآلية المبينة في الفقرة 83 من الخطة الاستراتيجية والفقرات ذات الصلة من المرفقات، بأن يضاهي الصندوق بنسبة واحد إلى واحد أية مساهمات اختيارية تقدمها البلدان المصنفة ضمن الشريحة العليا من الدخل المتوسط أو في فئة الدخل المرتفع لأنشطة البرامج الخاصة بها، لحد أقصى قدره000 100 دولار (تضاف إلى الحد الأدنى البالغ 000 300 دولار)؛
	٩ - يشجع البلدان المصنفة ضمن الشريحة العليا من الدخل المتوسط وفي فئة الدخل المرتفع على أن تبلغ الصندوق بمساهماتها الاختيارية في البرنامج القطري بحلول أيلول/سبتمبر من السنة السابقة تيسيرا لمضاهاة الأموال؛
	١٠ - يقدر المساهمات الهامة التي يقدمها الكثير من البلدان المستفيدة من البرامج دعما للبرامج القطرية الخاصة بها، ومساهماتها من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ويسلم بأهمية تعبئة موارد إضافية من جميع المصادر؛
	١١ - يسلّم بأن وثائق البرامج القطرية التي وافق عليها المجلس التنفيذي تحدد مخصصات معينة لتمويل الأنشطة البرنامجية على الصعيد القطري؛
	١٢ - يقر النهج المقترح لتخصيص الموارد على النحو المبين في الوثيقة DP/FPA/2013/12، بما في ذلك الإجراء المتعلق بتصنيف البلدان والحصة النسبية للموارد المعروضة في الجدول التالي:
	الحصة للفترة 2014-2015
	الحصة للفترة 2016-2017
	الأحمر
	٥٠-٥٢ في المائة
	٥٩-٦٣ في المائة
	البرتقالي
	٢١-٢٣ في المائة
	٢٠-٢٢ في المائة
	الأصفر
	١٠-١٢ في المائة
	٦-٨ في المائة
	الوردي
	١٥-١٧ في المائة
	٩-١٣ في المائة
	١٣ - يسلّم بأن توزيع الموارد على فرادى البلدان سيتم بطريقة منصفة وشفافة ومرنة مع مراعاة احتياجاتها على النحو الواجب وبما يتمشى مع ولاية الصندوق، ويطلب من الصندوق أن يبلغ المجلس التنفيذي بالتوزيع الفعلي للموارد في إطار تقاريره السنوية العادية؛
	١٤ - يوصي بتنفيذ النموذج الخاص بطرق المشاركة المتمايزة حسب الحالة، الوارد بيانه في الجدول 1 (”طرق المشاركة حسب الحالة“) من وثيقة الخطة الاستراتيجية ومرفقها الثالث، تنفيذا مرنا مع مراعاة احتياجات البلدان المستفيدة من البرامج على النحو الواجب، وبما يتمشى مع ولاية الصندوق؛
	١٥ - يطلب إلى الصندوق استعراض تصنيف البلدان في ضوء ما يستجد من البيانات، كجزء من استعراض منتصف المدة، وإعادة تقييم تصنيف بلد ما في الحالات التي يبلغ فيها البلد الصندوق باحتمال حدوث خطأ في التصنيف؛
	١٦ - يسلّم بالدور الذي تؤديه التدخلات العالمية والإقليمية في تحقيق نتائج الخطة الاستراتيجية، ويلاحظ النهج المتبع في تمويل هذه التدخلات على النحو الموضح في المرفق 4 للخطة الاستراتيجية وفي الوثيقة DP/FPA/2013/CRP.1؛
	١٧ - يأذن بتخصيص مبلغ 275 مليون دولار لتغطية التدخلات العالمية والإقليمية في إطار الموارد العادية المتوقعة للفترة 2014-2017 كحد أقصى لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة المجلس التنفيذي؛
	١٨ - يطلب إلى الصندوق أن يقدم إلى المجلس التنفيذي إطارا استراتيجيا للتدخلات العالمية والإقليمية للفترة 2014-2017 لمناقشته خلال الدورة العادية الأولى لعام 2014 والموافقة عليه خلال الدورة السنوية لعام 2014، على أن يستند الإطار الاستراتيجي إلى إطار النتائج المتكامل الشامل للمنظومة ويتضمن الموارد المتوقع تكريسها لكل ناتج من النواتج مصنفة عالميا وإقليميا؛
	١٩ - يطلب إلى الصندوق أن يقدم تقريرا عن تنفيذ التدخلات العالمية والإقليمية والأموال المنفقة عليها مقارنة بالإطار الاستراتيجي، وذلك في مرفق للتقارير السنوية التي يقدمها المدير التنفيذي؛
	٢٠ - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وضع الصيغة النهائية لهيكل تمويل موحد بحلول نهاية عام 2017 على النحو المبين في الخطة الاستراتيجية وفي الوثيقة DP/FPA/2013/CRP.1، ويشجع الصندوق على التشاور مع الصناديق والبرامج الأخرى في ذلك الصدد؛
	٢١ - يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2016 استعراضا لمنتصف المدة للخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2014-2017، وأن يأخذ في الاعتبار في هذا الصدد نتائج المناقشات التي جرت بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، فضلا عن استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
	١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
	٢٠١٣/٣٢
	تقديرات الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2014-2017

	إن المجلس التنفيذي،
	١ - يرحب بالميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة2014-2017 المقدمة استجابة للمقرر 2009/26 الذي يقضي بتقديم ميزانية متكاملة واحدة تشمل جميع فئات الميزانية لاستكمال الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017؛
	٢ - يرحب بزيادة التركيز على النتائج وتعزيز الروابط مع نتائج الخطة الاستراتيجية، ومواءمة منهجية الميزانية وعرضها، بما في ذلك فيما يتعلق بتصنيف التكاليف وإسنادها واستردادها؛
	٣ - يحيط علماً بالنتائج والاحتياجات من الموارد في تقديرات الميزانية المتكاملة للصندوق للفترة 2014-2017، بما في ذلك الروابط بين النتائج والموارد، على النحو الوارد في الوثيقة DP/FPA/2013/14؛
	٤ - يحيط علما بالمقرر الذي اتخذه في دورته العادية الثانية لعام 2013 بخصوص خطة الصندوق الاستراتيجية للفترة 2014-2017، وبالأحكام ذات الصلة بالميزانية الواردة فيه؛
	٥ - يوافق على عرض الأنشطة والتكاليف المرتبطة بها الوارد في الوثيقة DP/FPA/2013/14؛
	٦ - يوافق على تخصيص موارد إجمالية بمبلغ 646.1 مليون دولار تمثل تقديرات الميزانية المؤسسية للفترة 2014-2017، ويلاحظ أن هذه التقديرات تشمل مبلغ 166.7 مليون دولار لاسترداد التكاليف من الموارد الأخرى؛
	٧ - يوافق على تخصيص اعتماد سنوي قدره 5 ملايين دولار من الموارد العادية لصندوق الطوارئ؛
	٨ - يقرر أنه ينبغي استخدام المبالغ المخصصة لتحقيق نتائج الخطة الاستراتيجية التي ترتبط بهذه الموارد؛
	٩ - يقر اقتراح المدير التنفيذي، المماثل للاقتراح الوارد في المقررين 2008/6 و 2012/3، بمنحه سلطة استثنائية خلال الفترة 2014-2017 لاستعمال مبلغ إضافي من الموارد العادية يصل إلى 5.8 ملايين دولار لتدابير الأمن، ويقرر أن يستخدم الصندوق تلك الأموال فقط للمهام الأمنية الجديدة والناشئة، على النحو المحدد في التوجيهات الأمنية لإدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة، وأن يقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي بشأن استخدام تلك الأموال في إطار استعراضه السنوي للحالة المالية؛
	١٠ - يلاحظ إدراج بند مستقل في الميزانية لمكتب التقييم وزيادة الاعتمادات المخصصة له تمشيا مع سياسة التقييم الجديدة التي وافق عليها المجلس التنفيذي في مقرره 2013/21؛
	١١ - يلاحظ أيضا إدراج بند مستقل في الميزانية لشعبة خدمات الرقابة وزيادة الاعتمادات المخصصة لها تمشيا مع المقرر 2013/24؛
	١٢ - يحيط علما مع القلق بالمستوى المتوقع للموارد العادية ويحث البلدان المانحة والبلدان الأخرى التي بإمكانها زيادة تبرعاتها للموارد العادية للصندوق على القيام بذلك، ويطلب إلى الصندوق أن يقدم مقترحات في تقريره عن الالتزامات بالتمويل بشأن التدابير المزمع اتخاذها لزيادة الموارد العادية؛
	١٣ - يطلب من المدير التنفيذي القيام بما يلي:
	(أ) أن يوفر المعلومات المالية الفعلية في شكل خطة الموارد المتكاملة للموارد، ويقيم الأداء في ضوء الميزانية المتكاملة في تقريره السنوي إلى المجلس التنفيذي؛
	(ب) أن يقدم سنويا إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية خطة موارد متكاملة ومحدّثة بعد استعراض التوقعات المالية؛
	(ج) أن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2016، بالاقتران مع استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة، معلومات متعلقة بالتنفيذ الفعلي للمنهجية المنقحة لاسترداد التكاليف، مشفوعة بأية توصيات ذات صلة، وفقا لطلب المجلس التنفيذي الوارد في مقرره 2013/9، وأن يدرج أيضا في استعراض منتصف المدة تقييما لسبل تعزيز الميزنة القائمة على النتائج؛
	(د) أن يأخذ في الحسبان التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية المتكاملة للفترة 2014-2017، وإعداد استعراض منتصف المدة.
	١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
	٢٠١٣/٣٣
	تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين 2014-2015

	إن المجلس التنفيذي،
	١ - يوافق على الإيرادات الصافية المستهدفة؛
	٢ - يقر تطلعات المكتب لفترة السنتين فيما يتعلق بنتائجه الإدارية وتوجيه الموارد سعياً وراء تحقيق الامتياز التشغيلي؛
	٣ - يوافق على تحديد التغيير في الحد الأدنى المطلوب للاحتياطي التشغيلي للمكتب بما يعادل متوسط نفقات أربعة أشهر من فترة الثلاث سنوات الماضية في إطار الميزانية الإدارية للمكتب.
	١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
	٢٠١٣/٣٤
	مشروعا وثيقتي البرنامجين القطريين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان لكينيا

	إن المجلس التنفيذي،
	١ - يشير إلى مقرريه 2001/11 و 2006/36 بشأن عملية الموافقة على البرامج القطرية؛
	٢ - يحيط علما بطلب كينيا أن تقدم على أساس استثنائي مشروعي وثيقتي البرنامجين القطريين للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان خلال الدورة العادية الأولى لعام 2014؛
	٣ - يقرر أن يستعرض الوثيقتين على أساس استثنائي في دورته العادية الأولى لعام 2014؛
	٤ - يقرر أيضا أن تُنشر الوثيقتان المنقحتان للبرنامجين القطريين للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان في الموقعين الشبكيين للمنظمتين في موعد أقصاه ستة أسابيع من مناقشتهما، وأن يوافق المجلس التنفيذي عليهما على أساس عدم الاعتراض في دورته السنوية لعام 2014، دون عرضهما أو مناقشتهما، إلا إذا أبلغ خمسة على الأقل من أعضاء المجلس الأمانة خطيا قبل انعقاد الدورة برغبتهم في عرض الوثيقتين على المجلس التنفيذي.
	١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
	٢٠١٣/٣٥
	التقارير عن المشتريات

	إن المجلس التنفيذي،
	١ - يحيط علما بالتقرير الإحصائي السنوي لعام 2012 عن مشتريات الأمم المتحدة وأنشطة الشراء التي اضطلعت بها المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في عام 2012؛
	٢ - يرحب بزيادة مشاركة كيانات الأمم المتحدة في توفير المعلومات اللازمة لإعداد التقرير الإحصائي السنوي عن مشتريات الأمم المتحدة؛
	٣ - يعرب عن تقديره للشفافية التي أتاح مكتب خدمات المشاريع في ظلها التقرير للجمهور من خلال المبادرة الدولية للشفافية في المعونة المتعلقة بشفافية البيانات؛
	٤ - يقر بقيمة الملاحق المواضيعية السنوية وأهميتها في المساهمة في إضفاء الصفة المهنية على مهنة المشتريات؛
	٥ - يشير إلى مقرره 2012/25 ويحيط علما في هذا الصدد أيضا بالتقرير عن أنشطة المشتريات المشتركة للبرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب خدمات المشاريع؛
	٦ - يقر بما أُحرز من تقدم بشأن مبادرات الشراء المشتركة؛
	٧ - يشجع البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع على مواصلة وتكثيف جهودها التعاونية في مجال المشتريات المشتركة وتجاوز العقبات التي تحول دون المزيد من التعاون في مجال المشتريات من أجل تحقيق الوفورات والاستفادة من أسعار أنسب، ويدعو سائر كيانات الأمم المتحدة إلى أن تحذو حذوها في ذلك؛
	٨ - يدعو البرنامج والصندوق والمكتب وسائر كيانات الأمم المتحدة إلى بدء تعاون أوثق في مجال التخطيط للمشتريات والتنبؤ بها من أجل السماح للطلب المتضافر بالتأثير على الأسواق، وتحقيق وفورات الحجم، والاستفادة من أسعار أنسب؛
	٩ - يسلّم بالحاجة إلى تحسين الإبلاغ عن المشتريات المشتركة، ويطلب في هذا الصدد أن تتضمن التقارير الإحصائية السنوية المقبلة بشأن مشتريات الأمم المتحدة معلومات مفصلة عن المشتريات المشتركة من قبيل المواد المشتراة وكمياتها وأسعارها.
	١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
	2013/36
	عرض عام للمقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2013

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

	أقر جدول الأعمال وخطة العمل لدورته العادية الثانية لعام 2013 (DP/2013/L.3) وتصويبه (DP/2013/L.3/Corr.1)؛
	اعتمد التقرير عن دورته السنوية لعام 2013 (DP/2013/38)؛
	وافق على الجدول التالي لدورات المجلس التنفيذي المقبلة المقرر عقدها في عام 2014:
	الدورة العادية الأولى لعام 2014: من 27 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2014
	الدورة السنوية لعام 2014: من 23 حزيران/يونيه إلى 4 تموز/يوليه 2014 (جنيف)
	الدورة العادية الثانية لعام 2014: من 2 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2014
	أقر مشروع خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2014 (DP/2013/CRP.2)، واعتمد خطة العمل المؤقتة للدورة العادية الأولى لعام 2014
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البند 2
	الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي للفترة 2014-2017

	اتخذ المقرر 2013/27 المتعلق بالخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي للفترة2014-2017، بصيغتها الواردة في الوثيقة DP/2013/40.
	البند 3
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة للبرنامج الإنمائي

	اتخذ المقرر 2013/28 المتعلق بالميزانية المتكاملة للبرنامج الإنمائي للفترة2014-2017، بصيغتها الواردة في الوثيقة DP/2013/41؛
	اتخذ المقرر 2013/29 المتعلق بالاستعراض السنوي للحالة المالية لعام 2012، بصيغته الواردة في الوثيقتين DP/2013/43 و DP/2013/43/Add.1؛
	أحاط علما بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الميزانية المتكاملة للبرنامج الإنمائي للفترة 2014-2017 (DP/2013/42).
	البند 4
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها

	أقر وثائق البرامج القطرية التالية على أساس عدم الاعتراض، دون عرضها أو مناقشتها، وفقا للمقررين 2001/11 و 2006/36:
	أفريقيا: بنن، وبوروندي، وتوغو، وجمهورية الكونغو، والنيجر، ونيجيريا
	آسيا ومنطقة المحيط الهادئ: بوتان (برنامج قطري مشترك)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: كوبا
	اتخذ المقرر 2013/34 المتعلق بمشروعي وثيقتي البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان لكينيا؛
	أقر تمديد البرنامج القطري للجمهورية العربية السورية للسنة الثالثة بصورة استثنائية؛
	أحاط علما بالتمديد الأول لمدة سنة واحدة للبرنامج القطري لتيمور - ليشتي؛
	علق على مشروعي وثيقتي البرنامجين القطريين للمكسيك وناميبيا.
	البند 5
	التقييم

	أحاط علما بالعرض الشفوي بشأن المواضيع المقترحة للتقييمات المواضيعية لبرنامج عمل مكتب التقييم التابع للبرنامج الإنمائي، تمشيا مع المقرر 2013/15.
	البند 6
	ترتيبات البرمجة

	اتخذ المقرر 2013/30 بشأن تمويل الوجود المادي المتمايز على النحو الوارد في الوثيقة DP/2013/45.
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	البند 7
	الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

	اتخذ المقرر 2013/31 المتعلق بتقرير المدير التنفيذي للصندوق المعنون: الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2014-2017 (DP/FPA/2013/12)؛
	البند 8
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة

	اتخذ المقرر 2013/32 المتعلق بتقديرات الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2014-2017 (DP/FPA/2013/14)؛
	أحاط علما بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تقديرات الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2014-2017 (DP/FPA/2013/15).
	البند 12
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها

	أقر وثائق البرامج القطرية النهائية التالية:
	أفريقيا: بنن، وتوغو، وجمهورية الكونغو، والنيجر، ونيجيريا
	آسيا ومنطقة المحيط الهادئ: بوتان (برنامج قطري مشترك)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: كوبا
	اتخذ المقرر 2013/34 المتعلق بمشروعي وثيقتي البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان لكينيا؛
	أحاط علما بأول تمديد لمدة سنة واحدة لبرنامج دولة فلسطين (DP/FPA/2013/17)؛
	أحاط علما بمشاريع وثائق البرامج القطرية التالية والتعليقات عليها:
	أفريقيا

	مشروع وثيقة البرنامج القطري لناميبيا (DP/FPA/DCP/NAM/5)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

	مشروع وثيقة البرنامج القطري للمكسيك (DP/FPA/DCP/MEX/6)
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	البند 9

	تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين 2014-2015
	اتخذ المقرر 2013/33 المتعلق بتقديرات ميزانية المكتب لفترة السنتين2014-2015، تمشيا مع الوثيقة DP/OPS/2013/6.
	الجزء المشترك
	البند 10
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة

	اتخذ المقرر 2013/35 المتعلق بتقرير البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع عن أنشطة المشتريات المشتركة (DP-FPA-OPS/2013/1).
	البند 11
	متابعة اجتماع مجلس تنسيق البرنامج لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

	أحاط علما بالتقرير عن تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس تنسيق البرنامج لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (DP/2013/46-DP/FPA/2013/16).
	البند 13
	مسائل أخرى

	أحاط علما بكلمة رئيس مجلس موظفي البرنامج الإنمائي/صندوق السكان/مكتب خدمات المشاريع/هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبتعليقات إدارات كل من المنظمات الثلاث (البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع) على التقرير.
	عقد جلسات الإحاطة والمشاورات غير الرسمية التالية:
	البرنامج الإنمائي

	مشاورة غير رسمية بشأن التقدم المحرز في عملية إعداد الاستراتيجية المقبلة للمساواة بين الجنسين للفترة 2014-2017.
	صندوق السكان

	مشاورة غير رسمية بشأن خطة التقييم الانتقالية لفترة السنتين 2014-2015 المدرجة في الميزانية.
	مكتب خدمات المشاريع

	مشاورة غير رسمية بشأن تقديرات ميزانية المكتب لفترة السنتين 2014-2015.
	١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
	خطة العمل المؤقتة
	المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب خدمات المشاريع
	الدورة العادية الأولى لعام 2014
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	• تقرير مديرة البرنامج عن تنفيذ استراتيجية البرنامج للمساواة بين الجنسين في عام 2013 (المقرر 2013/1)
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	المسائل التنظيمية
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