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  ائل تنظيميةمس  -أوال   
عقد اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان           - ١

ــام        ــة األوىل لعـ ــه العاديـ ــشاريع دورتـ ــدمات املـ ــدة خلـ ــم املتحـ ــب األمـ ــر ٢٠١١ومكتـ  يف مقـ
  .٢٠١١فرباير / شباط٣يناير إىل / كانون الثاين٣١املتحدة، بنيويورك، يف الفترة من  األمم
 مــن النظــام الــداخلي للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انتخــب  ٤٩ووفقــا للمــادة   - ٢

  :٢٠١١اجمللس التنفيذي أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام 
 )اجلمهورية التشيكية(  سعادة السيدة إديتا هردا: الرئيسة  
  )الكامريون(  سعادة السيد ميشيل تومو مونيت: نائب الرئيسة  
  )السلفادور(  ادة السيد كارلوس إنريكيه غارسيا غونزاليسسع: نائب الرئيسة  
  )اليــابان(  السيد تاكيشي أوسوغو: نائب الرئيسة  
  )بنغالديش(  السيد جنيب الرمحن: نائب الرئيسة  
ــة األوىل          - ٣ وأقـــر اجمللـــس التنفيـــذي جـــدول األعمـــال وخطـــة العمـــل لدورتـــه العاديـ

ــ) DP/2011/L.1 (٢٠١١ لعــــام  ٢٠١٠ر الــــدورة العاديــــة الثانيــــة لعــــام  ووافــــق علــــى تقريــ
)DP/2011/1 .(  بـــشأن النظـــام الـــداخلي املـــنقح  ٢٠١١/١واعتمـــد اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر 

للمجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب                  
 ٢٠١١ الـسنوية لعـام      واعتمد اجمللـس التنفيـذي خطـة العمـل        . األمم املتحدة خلدمات املشاريع   

)DP/2011/CRP.1 ( ٢٠١١ووافق على خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية.  
؛ وأدرجــت DP/2011/2ووردت املقــررات الــيت اعتمــدها اجمللــس التنفيــذي يف الوثيقــة   - ٤

 الـيت ميكـن     DP/2011/21 يف الوثيقة    ٢٠١١املقررات املعتمدة خالل الدورة العادية األوىل لعام        
  .www.undp.otg/execbrdعليها يف املوقع االطالع 

 علـى اجلـدول الـزمين التـايل للـدورات           ٢٠١١/١٣ووافق اجمللـس التنفيـذي يف مقـرره           - ٥
  :٢٠١١املقبلة للمجلس التنفيذي يف عام 

  )نيويورك (٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦  :٢٠١١الدورة السنوية لعام
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٦  :٢٠١١الدورة العادية الثانية لعام
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  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  من مديرة الربنامج بيان  -ثانيا   

يف مالحظاهتــا االفتتاحيــة، هنــأت مــديرة الربنــامج األعــضاء اجلــدد يف مكتــب اجمللــس     - ٦
التنفيــذي علــى انتخــاهبم وشــكرت املكتــب املنتهيــة واليتــه علــى العمــل الــشاق الــذي قــام بــه    

ويف سـياق الـتغريات العامليـة األخـرية، شـددت مـديرة       . ٢٠١٠والدعم الذي قدمه خالل عـام     
الربنامج على أمهية وجـود نظـام متعـدد األطـراف قـوي وأكـدت الـدور املـزدوج الـذي يؤديـه                       

. الربنامج اإلمنائي بوصفه الوكالة اإلمنائية الرائدة واجلهة املنـسقة جلهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي                
زت الطريقة اليت يتهيأ هبا الربنامج اإلمنـائي ملواجهـة الـتغريات العميقـة الـيت تـشهدها البيئـة                     وأبر

برنـامج التغـيري مـن أجـل برنـامج األمـم املتحـدة            ”العاملية اليت تزداد فيهـا التحـديات وعرضـت          
ويف معـرض تقـدميها حملـة عـن برناجمهـا الرئيـسي للربنـامج               .  الذي عملت على وضـعه     “اإلمنائي

اســتعراض منتــصف املــدة خلطــة : ، تطرقــت، يف مجلــة أمــور، إىل مــا يلــي٢٠١١منــائي لعــام اإل
؛ ٢٠١٣-٢٠١٢ التقييمــات؛ ميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني،  ؛الربنــامج اإلمنــائي االســتراتيجية

 التعاون الوثيق مع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة لتعزيـز املزايـا النـسبية لكـل مـن الربنـامج واهليئـة                        
وأبرزت مسامهات الربنـامج اإلمنـائي يف املـؤمترات    .  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     جمايل يف

واملناسبات اإلمنائية الدولية الرئيسية وأشارت إىل األمهية املتواصلة اليت يتسم هبا عمـل الربنـامج         
ــز احلوكمــة الرشــيدة    ــها ويف تعزي ــع األزمــات والتعــايف من ا وميكــن االطــالع علــى بياهنــ  . يف من

  .www.undp.org/execbrdبالكامل يف املوقع 
ــامج اإلمنــائي بربنــامج التغــيري، توســعت مــديرة       - ٧ ــزام الربن ويف معــرض التأكيــد علــى الت

خطـة عمـل الربنـامج    : وهي تشمل ما يلـي . الربنامج يف احلديث عن العناصر الرئيسية للربنامج   
فقـــات؛ اســـتعراض منـــوذج أعمـــال ؛ مراقبـــة التكـــاليف والن٢٠١٠اإلمنـــائي املعتمـــدة يف عـــام 

وقدمت مديرة الربنـامج معلومـات مـستكملة عـن التقـدم احملـرز يف اجملـاالت                 . الربنامج اإلمنائي 
ــة،         ذات ــة واإلداري ــات الربناجمي ــن النفق ــة للحــد م ــود اجلاري ــن خطــة العمــل واجله ــة م األولوي
ويف ضوء االجتـاه    . وظائفذلك التكاليف املتصلة بالسفر ودوران املوظفني املتكرر بني ال         يف مبا

حنو اهلبوط يف املـوارد األساسـية للربنـامج اإلمنـائي، شـددت علـى األثـر الـسليب لـتقلص املـوارد               
األساسية يف قدرة الربنـامج علـى االضـطالع بواليتـه املتعـددة األطـراف وتـوفري الـدعم الفعـال                     

لربنـامج اإلمنـائي بتعزيـز    ويف اخلتام، أكـدت مـديرة الربنـامج مـن جديـد التـزام ا            . لبناء القدرات 
دوره كمنــسق جلهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي هبــدف حتقيــق قــدر أكــرب مــن الفعاليــة والكفــاءة   

  .واالتساق االستراتيجي يف مجيع العمليات
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ويف معرض اإلدالء ببياناهتا العامة، شكرت الوفود مديرة الربنامج علـى بياهنـا الـشامل                 - ٨
 التزامهــا بتــويل قيــادة الربنــامج اإلمنــائي خــالل عمليــة إدارة   والزاخــر باملعلومــات وأثنــت علــى 

كمـا أعربـت عـن تقـديرها لـروح القيـادة الـيت حتلـت هبـا مـديرة الربنـامج                    . التغيري اليت يشهدها  
علـى   كرئيسة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية وأكدت على احلاجة إىل تعزيز التنسيق واالتـساق    

أعربت عن أملها يف أن حتقق خطة عمل مـديرة الربنـامج لـسري              و. نطاق منظومة األمم املتحدة   
. األعمــال تغــيريات أساســية وملموســة ومكاســب ناجتــة عــن زيــادة الكفــاءة للربنــامج اإلمنــائي  

وأعـرب  . وكررت عدة وفود التأكيد على أمهية عمل الربنامج اإلمنـائي علـى الـصعيد القطـري               
ويف هــذا . لبــات اخلارجيــة نتــائج التنميــةعــدد مــن الوفــود عــن نفــس القلــق مــن أن تقــوض التق

الصدد، رحبت جبهود مديرة الربنامج الراميـة إىل تعزيـز اتـساق أنـشطة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة             
  .على نطاق املنظومة

وأعربت وفود عديدة عن قلقها البالغ إزاء تقلص املوارد العادية ودعـت مجيـع الـدول                  - ٩
والحـظ أحـد الوفـود أنـه ينبغـي      . فالة التدفق املوثـوق لألمـوال  األعضاء إىل الوفاء بالتزاماهتا لك   

وشجعت بعض الوفـود الربنـامج      . استخدام التمويل املخصص بصورة استثنائية وليس كقاعدة      
اإلمنائي على السعي إىل توسيع قاعدة املاحنني حبيث يكـون مـن املمكـن التـصدي بوجـه أفـضل           

غرية ودعت إىل استخدام أكثر فعاليـة وكفـاءة للميزانيـة    للتحديات الناشئة عن البيئة اإلمنائية املت  
ــرادات والنفقــات إذ لوحظــت      . األساســية ــر موضــوعية لإلي ــوجزا أكث ــود م وطلــب أحــد الوف

  .تناقضات بني املتحصالت والنفقات من املوارد
وشددت عدة وفود على أنه يـتعني علـى مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية أن يتبـع هنجـا                        - ١٠

 باملـسؤولية يف عمليـة وضـع تقريـر التنميـة البـشرية مبـا يكفـل موضـوعية وموثوقيـة                     أكثر اتساما 
وأبــرزت هــذه الوفــود ضــرورة أن يــشارك  .٥٧/٢٦٤التقريــر متــشيا مــع قــرار اجلمعيــة العامــة 

ــة        ــصائية التابعـ ــة اإلحـ ــع اللجنـ ــشاورات مـ ــن املـ ــد مـ ــشرية يف مزيـ ــة البـ ــر التنميـ مكتـــب تقريـ
ويف معرض اإلعراب عن شواغل تتعلـق بـبعض         . ة ذات الصلة  املتحدة والسلطات الوطني   لألمم

، أعربــت بعــض الوفــود ٢٠١٠احلــاالت الــيت تفتقــر إىل الدقــة يف تقريــر التنميــة البــشرية لعــام   
  .ضرورة تعزيز طابع احلياد والشفافية للتقرير عن
ازات وأقرت الوفود بأمهية استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية يف تقييم اإلجنـ             - ١١

ــات املــستقبلية  ــد األولوي ــيت ميكــن هبــا      . وحتدي ــة ال ــود معلومــات عــن الطريق وطلــب أحــد الوف
وبالنــسبة للتقييمــات، . اســتخدام اســتعراض منتــصف املــدة لتوجيــه عمليــة التخطــيط الربنــاجمي 

أكدت الوفـود أمهيـة ضـمان اسـتقالل ونزاهـة مهمـة التقيـيم وأضـافت أن اخلطـة االسـتراتيجية                    
ــتعراض الــ و ــالث ســنوات    االس ــذي جيــرى كــل ث ــسياسات ال ــة   شامل لل ــة العام ــرار اجلمعي  وق
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هنا أن تــوفر التوجيــه املفيــد للتقييمــات  أ عــن االتــساق علــى نطــاق املنظومــة مــن شــ  ٦٤/٢٨٩
ويف حــني الحــظ عــدد مــن الوفــود التقــدم احملــرز يف سياســة التقيــيم املنقحــة للربنــامج    . املقبلــة

 املمكن تضمني السياسة املنقحة قدرا أكرب مـن التحليـل   اإلمنائي، رأى أحد الوفود أنه كان من  
  .بشأن املسائل املتصلة ببناء القدرات على املستوى الوطين

ودعا عدد من الوفود إىل اتباع طريقة جديدة يف التعاون بالنسبة للبلدان ذات الـدخل                 - ١٢
لناميـة األخـرى؛    وشددت على أن البلدان ذات الدخل املتوسط خمتلفـة عـن البلـدان ا             . املتوسط

أما فيمـا يتعلـق مبعيـار الرفـع         . فهي متثل حتديات إمنائية متفاوتة وتتطلب، بالتايل، معاملة خاصة        
ــرد          ــصيب الف ــى ن ــة عل ــة القائم ــايري احلالي ــة، فأكــدت احلاجــة إىل التحــول عــن املع ــن القائم م

  .الدخل القومي إىل تبين جمموعة من املؤشرات تشمل دليل التنمية البشرية من
وحددت الوفود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بوصفه شريكا حيويا يف جمال احلد مـن                - ١٣

الفقر وأيدت التزام مديرة الربنامج بالتنمية املستدامة وإطار التعجيل بتحقيق األهداف اإلمنائيـة             
يـة  وشددت على أمهية تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي كوسـيلة عمل            . لأللفية

لتحقيـق األهـداف     - سيما أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى        ال - تستخدمها أقل البلدان منوا   
ــؤمتر          ــضري ملـ ــائي يف التحـ ــامج اإلمنـ ــسامهة الربنـ ــديرها ملـ ــن تقـ ــت عـ ــة، وأعربـ ــة لأللفيـ اإلمنائيـ

ومــن هــذا . ســطنبولااملتحــدة الرابــع القــادم املعــين بأقــل البلــدان منــوا الــذي ســيعقد يف    األمــم
، شدد أحد الوفود علـى ضـرورة مـساعدة البلـدان علـى إطـالق إمكانـات النمـو لـديها                  املنطلق

خالل التـصدي للتحـديات ذات الـصلة الكامنـة يف جـوهر االرتبـاط بـني احلوكمـة وتنميـة                      من
  .اخلاص القطاع
وشــكرت مــديرة الربنــامج الوفــود علــى مــا أبدتــه مــن تعليقــات متنوعــة بــشأن العديــد   - ١٤
وأحاطـت  . ربنـامج اإلمنـائي وكـررت اإلعـراب عـن التزامهـا بتوحيـد األداء       جماالت عمل ال   من

ــة يف        ــالء األولوي ــامج سيواصــل إي ــدخل وأكــدت أن الربن ــدان املتوســطة ال ــشواغل البل ــا ب علم
  .ان منواتركيزه إىل أقل البلد

  
  الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ثالثا  

وعرضـت التقريـر الـشفوي      . ج هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال          افتتحت مديرة الربنـام     - ١٥
عن تنفيذ استراتيجية برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـساواة بـني اجلنـسني، وأكـدت االلتـزام         
القوي لإلدارة العليا للربنامج اإلمنائي بكفالة اإلدماج الكامـل ملـسألة املـساواة بـني اجلنـسني يف                  

وقدمت املديرة املعاونة فكرة عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ             . منائيمجيع جماالت عمل الربنامج اإل    
ــام       ــسني يف ع ــني اجلن ــائي للمــساواة ب ــامج اإلمن ــرزت التحــديات  ٢٠١٠اســتراتيجية الربن ، وأب
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وقـّدمت حملـة عامـة عـن اإلجـراءات          . القائمة يف اجملاالت الـيت حتتـاج إىل مزيـد مـن اإلجـراءات             
هبدف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة يف كـل جمـال     اليت اتُّخذت خالل العام املاضي      

وقــّدمت تفاصــيل عمــا حتقــق مــن إجنــازات  . مــن جمــاالت العمــل املواضــيعية للربنــامج اإلمنــائي 
وعرضــت النتــائج . إطــار األهــداف املواضــيعية األربعــة الســتراتيجية املــساواة بــني اجلنــسني   يف

، ٢٠١٣-٢٠٠٨يجية املـساواة بـني اجلنـسني للفتـرة          األولية الستعراض منتصف املـدة السـترات      
ــائج مؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني   ــشفوي،   . ونت ــر ال ــات التقري وأشــارت كــذلك إىل أن حمتوي

واســتعراض منتــصف املــدة اجلــاري الســتراتيجية املــساواة بــني اجلنــسني، عنــصران مــن شــأهنما  
  .تراتيجيةتوفري مدخالت هامة الستعراض منتصف املدة اجلاري للخطة االس

ورّحبت الوفود بـالتقرير الـشفوي وبتطبيـق مؤشـر املـساواة بـني اجلنـسني علـى نطـاق                       - ١٦
وأثىن الكثريون على التقدم احملرز يف خمتلف اجملاالت املواضـيعية لعمـل الربنـامج              . املنظمة ككل 

جلنــسني اإلمنــائي، واعترفــوا بالــدور الفعــال الــذي يــضطلع بــه الربنــامج يف تعزيــز املــساواة بــني ا
وجّددت غالبية الوفود تأكيد األمهية اليت توليها للمساواة بـني اجلنـسني وتعمـيم              . ومتكني املرأة 

ــرأة        ــم املتحــدة للم ــة األم ــشاء هيئ ــصدد، بإن ــذا ال ــت، يف ه ــساين، ورّحب ــاة املنظــور اجلن . مراع
ة وأمانـة  وشددت على أن الربنامج اإلمنائي، حبكم توليـه رئاسـة جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـ        

. نظــام األمــم املتحــدة للمنــسقني املقــيمني، يتحمــل مــسؤولية مواصــلة دعــم عمــل هــذه اهليئــة   
وأشارت أيضا إىل أن تواصل اإلدارة العليا مع موظفي الربنـامج اإلمنـائي مهـم لكفالـة مواصـلة               

مـرأة  ومن املهم أيضا التعاون مع هيئـة األمـم املتحـدة لل           . جهود تعميم مراعاة املنظور اجلنساين    
ودعت الوفود الربنامج اإلمنائي إىل تعزيز التعاون مع اهليئـة وغريهـا مـن              . على مجيع املستويات  

  .منظمات األمم املتحدة األخرى هبدف تعزيز الكفاءة وتفادي االزدواجية
وأشــارت الوفــود إىل أهنــا تتوقــع أن يكــون تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين موضــوعا    - ١٧
وأعربــت عــن اهتمامهــا بالطريقــة . ة يف التقريــر الــسنوي ملــديرة الربنــامجاملواضــيع الــشامل مــن
ســُيعكس هبــا اســتعراض منتــصف املــدة الســتراتيجية املــساواة بــني اجلنــسني يف اســتعراض   الــيت

منتــصف املــدة للخطــة االســتراتيجية، وطلبــت تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن التقــدم احملــرز     
وتـساءل العديـد مـن الوفـود        . ت املنظمـة يف املـستقبل     االستعراض، وآثار ذلـك علـى أولويـا        يف
الطريقة اليت يعتزم الربنامج اإلمنائي اتباعها الستخدام بيانات مؤشـر املـساواة بـني اجلنـسني            عن

لتعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف الربنامج اإلمنائي، والطريقة اليت تعتـزم املنظمـة اتباعهـا     
وأعربـت الوفـود أيـضا عـن تطلعهـا إىل رؤيـة             . يمـات املقبلـة للربنـامج     لدمج هذه األداة يف التقي    

كيف سيمكّن نظام مؤشر املساواة بني اجلنسني من إجـراء مقارنـة بـني درجـات التقـدم احملـرز                
يف خمتلف اجملاالت املواضيعية، وشّجعت الربنامج اإلمنـائي علـى زيـادة مناقـشة مؤشـر املـساواة                  

خـــرى مـــن أجـــل مـــضاهاة هـــذه األداة بـــاألدوات املماثلـــة  بـــني اجلنـــسني مـــع الوكـــاالت األ 
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وإضافة إىل ذلك، طلبت تقدمي معلومـات       . تستخدمها الوكاالت واجلهات املعنية األخرى     اليت
  .مستكملة عن التقدم احملرز صوب تنفيذ خطة عمل تكافؤ اجلنسني

الــة إدراج واعترفــت الوفــود بــأن الربنــامج اإلمنــائي يــضطلع بــدور مهــم للغايــة يف كف     - ١٨
وشــّجعت الوفــود أيــضا الربنــامج اإلمنــائي . املنظــور اجلنــساين يف األنــشطة املتــصلة بــتغري املنــاخ

وأكّـد  . مواصـلة إدراج جوانـب املـساواة بـني اجلنـسني يف عملـه يف جمـال الـسالم واألمـن                     على
ركة أحد الوفود على أمهية كفالة سالمة وأمن املرأة يف حـاالت مـا بعـد الـرتاع وتـشجيع مـشا                

  .املرأة بقدر أكرب يف عمليات وضع سياسات بناء السالم
وأكّـدت مـن جديـد التـزام        . وشكرت املـديرة املعاونـة الوفـود علـى تعليقاهتـا الوجيهـة              - ١٩

ــاالت         ــع وكـ ــع مجيـ ــق مـ ــشكل وثيـ ــل بـ ــسني، وبالعمـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــائي باملـ ــامج اإلمنـ الربنـ
تحــدة للمــرأة الــيت تعــد أحــدث شــركائه، املتحــدة األخــرى، مبــا يف ذلــك هيئــة األمــم امل األمــم

وأعربت عن تأييـدها لفكـرة نـشر بيانـات     . لالستفادة من أوجه التكامل القائمة بني الوكاالت      
مؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة بأكملــها، وأشــارت إىل أنــه  

 املساواة بني اجلنسني خـالل      ستراتيجيةسيجري إطالع اجمللس التنفيذي على النتائج اجلديدة ال       
وأضاف املدير املساعد ومدير مكتب السياسات اإلمنائيـة أن التقريـر الـشفوي     . الدورة السنوية 

يــصّور التقــدم اهلائــل الــذي أُحــرز يف الــسنوات األخــرية، وال ســيما يف جمــال إدمــاج املــساواة    
  .اجلنسني يف خمتلف جماالت الربجمة واملمارسة بني
 بــشأن التقريــر الــشفوي ملــديرة الربنــامج     ٢٠١١/٢لــس التنفيــذي املقــرر   واختــذ اجمل  - ٢٠
  .ستراتيجية الربنامج اإلمنائي للمساواة بني اجلنسنياتنفيذ  عن
  

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  - رابعا  
  مشروع وثيقة الربنامج القطري املشترك جلمهورية ترتانيا املتحدة    

وقـّدم املـدير املـساعد ومـدير        . ج هذا البند مـن جـدول األعمـال        عرضت مديرة الربنام    - ٢١
املكتب اإلقليمي ألفريقيا حملـة عامـة عـن مـشروع وثيقـة الربنـامج القطـري املـشترك جلمهوريـة                     

ــا املتحــدة   ــضمن ســردا   )DP/FPA-ICEF-WFP/DCCP/2011/TZA/1(ترتاني ــشروع يت ــو م ، وه
جـات مـن املـوارد ذات الـصلة للربنـامج اإلمنـائي            مشتركا وأطرا للنتـائج اإلمنائيـة وحيـّدد االحتيا        

  .وبرنامج األغذية العاملي) اليونيسيف(وصندوق السكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
وشكر أحـد الوفـود اجمللـس علـى إتاحـة هـذه الفرصـة للنظـر يف وثيقـة برنـامج قطـري                      - ٢٢

 القطـري املـشترك تـستند       وذكـر هـذا الوفـد أن وثيقـة الربنـامج          . مشترك علـى أسـاس اسـتثنائي      
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ــة للفتــرة    إىل ، وأوضــح أوجــه التــآزر  ٢٠١٥-٢٠١١خطــة األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي
  .والتحديات اليت مّيزت عملية إعداد الوثيقة

وأشادت وفود كثرية بالدور الريادي حلكومة ترتانيا يف دعـم عمليـة اإلصـالح الراميـة                  - ٢٣
ا هلذه العملية، وأشادت أيـضا بفريـق األمـم املتحـدة القطـري              إىل توحيد األداء يف البلد، وتبنيه     

يف ترتانيــا ملــا بذلــه مــن جهــود لكفالــة تــوفري اســتجابة اســتراتيجية لألولويــات الوطنيــة بطريقــة  
وأعربت هذه الوفود أيضا عن تأييـدها لوثيقـة الربنـامج القطـري             . متسقة بدرجة أكرب  مجاعية و 

 خمتلـف وكـاالت األمـم املتحـدة يف ترتانيـا وحتـّسن كفـاءة        املشترك، اليت تعزز أوجه التآزر بـني   
  . البلدلكعمل األمم املتحدة يف ذ

وأشــارت الوفــود أيــضا إىل التحــديات املــستمرة املتعلقــة بوثيقــة الربنــامج القطــري           - ٢٤
احلاجة إىل مزيد من املساعدة من مقـر األمـم املتحـدة؛ واملواءمـة              : املشترك، مبا يف ذلك ما يلي     

 حلكومة ترتانيا؛ واحلاجة إىل حتسني اتـساق األمـم املتحـدة وكفاءهتـا وفعاليتـها                تقومي املايل المع  
  .يف مجهورية ترتانيا املتحدة؛ وتعبئة املوارد

وسأل أحد الوفود عما إذا كان من املمكن تبسيط املرفقات، مضيفا أنه مـن الـصعب                   - ٢٥
وسـأل هـذا    . ارة القائمـة علـى النتـائج      فهم املقترحات، وأن الوفد سـيطرح أسـئلة متـصلة بـاإلد           

الوفــد أيــضا عمــا إذا كــان بإمكــان الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان تقــدمي دعــم مــشترك   
وسـأل وفـد آخـر عـن املمارسـة احلاليـة            . اإليـدز /جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية       يف

مـساعدة اإلمنائيـة، وعــن   ملراجعـة احلـسابات فيمـا يتعلـق بـدورة ميزانيـة خطـة األمـم املتحـدة لل         
التحديات الـيت تواجههـا املكاتـب القطريـة فيمـا تبذلـه مـن جهـود جلمـع األمـوال، مـع تفـادي                       

ــدرج   . املنافــسة مــع الــصناديق والــربامج األخــرى   وأعربــت وفــود أخــرى عــن رغبتــها يف أن ُت
هيـة اخلاصـة   زانيا يف املبـادئ التوجي ـالدروس املستفادة مـن وثيقـة الربنـامج القطـري املـشترك لتنـ       

  .بوثائق الربامج القطرية املشتركة املقبلة
وأحــاط اجمللــس التنفيــذي علمــا مبــشروع وثيقــة الربنــامج القطــري املــشترك جلمهوريــة   - ٢٦
  .زانيا املتحدةـتن

ووافـــق اجمللـــس التنفيـــذي علـــى التمديـــد الثـــاين للربنـــامج القطـــري لـــبريو ملـــدة ســـنة    - ٢٧
  ). DP/2011/19( واحدة
، اعُتمدت الربامج القطرية الثمانية التاليـة       ٢٠٠٦/٣٦ و   ٢٠٠١/١١ للمقررين   ووفقا  - ٢٨

  :على أساس عدم االعتراض، دون عرض أو مناقشة
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   بوركينا فاسو وزامبيا؛:منطقة أفريقيا      
  ؛الصومال :منطقة الدول العربية      
ــادئ         ــة آســيا واحملــيط اهل ــشعبية الدميقرا   :منطق ــا ال ــة كوري ــسيا ومجهوري ــة إندوني طي

  وملديف؛
  .وشيلي أوروغواي :منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      

  
 التقييم  - خامسا 

افتتحت مديرة الربنامج باب النظر يف هذا البند، مؤكدة التزام اإلدارة العليـا للربنـامج                 - ٢٩
ــستقل   ــد ومـ ــيم جّيـ ــضمان تقيـ ــسياسة    . بـ ــذي لـ ــم اجمللـــس التنفيـ ــها يف دعـ ــن أملـ وأعربـــت عـ

 .املنقحة التقييم

) DP/2011/3(وعرضت مديرة الربنامج املعاونة التقرير املتعلق بسياسة التقيـيم املنقحـة              - ٣٠
وأكـدت أن تنقـيح     . دخلت على هذه السياسة   ز التغيريات الرئيسية اخلمسة اليت أُ     اجيبإوأبرزت  

ات السياسة كان نتاج عملية تشاورية واسعة النطاق مـع خمتلـف الـشركاء، مبـا يف ذلـك منظمـ         
.  للكــثري مــن التعليقــات الــيت وردت خــالل هــذه العمليــة  اًاألمــم املتحــدة األخــرى، وانعكاســ 

 .وأشارت كذلك إىل التزام اإلدارة بتعزيز ثقافة التقييم يف مجيع أحناء املنظمة

شرية وأعربــــت الوفــــود عــــن تأييــــد واســــع ملــــشروع سياســــة التقيــــيم املنقحــــة، ُمــــ  - ٣١
غـري أن وفـودا     . أداة تعلُّـم شـاملة واستـشرافية بالنـسبة للمنظمـة          السياسة املنقحة كانـت      أن إىل

ودعـت إىل تعزيـز     . هـة ارتالة و ليسـتقال باال وظيفة التقيـيم     تسم ضرورة أن ت   أعادت تأكيد كثرية  
وشــدد أحــد الوفــود علــى أمهيــة . تغطيتــها واســتخدامهانطــاق جــودة التقييمــات الالمركزيــة و

وأعــرب عــدد مــن الوفــود عــن التقــدير  . ب القطريــةوظيفــة التقيــيم يف حتــسني مــستوى املكاتــ 
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،     مكــّونلتوضــيحات أدوار ومــسؤوليات كــل   مــن مكّونــات برن

 حالــة تنفيــذ هــذه عــنذلــك اجمللــس التنفيــذي، وطلبــت إدراج بيــان بــآخر املــستجدات   يف مبــا
 .يممن التقرير السنوي الذي يعّده مدير الربنامج عن التقيضالسياسة 

ويف معرض اإلشارة إىل التحديات املعقدة اليت يواجهها الربنامج اإلمنـائي، شـدد أحـد                 - ٣٢
املوجـودة داخـل املنظمـة بدقـة مـن خـالل       “ املنعزلـة املواقـع  ”الوفود على احلاجة امللحة ملعاجلة    

م مـن نتـائج     الـتعلُّ ضرورة  وأوصـت الوفـود بـ     . تشجيع اعتمـاد ثقافـة تقيـيم علـى نطـاق املنظمـة            
 لتحسني نتائج الربنامج اإلمنائي التشغيلية والربناجميـة وتوجيـه عمليـة اختـاذ القـرارات                اتلتقييما

 التقريــر ضــمنوطلبــت الوفــود إدراج حملــة عامــة عــن حالــة تنفيــذ هــذه النتــائج   . االســتراتيجية
تقييمـات  نوعيـة  وأعرب أحد الوفود عـن القلـق إزاء اسـتمرار ضـعف     .  الربنامجةالسنوي ملدير 



E/2011/35
 

12-24560 10 
 

ــة  الرب ــائي الالمركزي ــامج اإلمن ــهاوتغطي ن ــشاريع    ت ــربامج وامل ــصميم ال ــة ت ــز عملي ــرح تعزي . ، واقت
 ٦٤/٢٨٩وأوضح أحد الوفود أن اخلطة االستراتيجية للربنامج اإلمنـائي وقـرار اجلمعيـة العامـة                

بشأن االتساق على نطاق املنظومة يشتمالن بالفعـل علـى املبـادئ واملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة                  
 على الربنـامج اإلمنـائي إعـادة التفـاوض علـى العناصـر              ي حيتِّم لذا  السبب  عن يم، وتساءل بالتقي

وأشار ذلك الوفد أيضا إىل ضرورة التوزيع اجلغرايف العـادل للمقـيِّمني وذلـك              . أصالاملوجودة  
 .للتأكد من أهنم ميثلون بأمانة الطابع الدويل للربنامج اإلمنائي

ــة ملــتقييمــات وقــدم مــدير مكتــب التقيــيم    - ٣٣ : سامهة الربنــامج اإلمنــائي يف اجملــاالت التالي
تقيـــيم مـــدى إســـهام برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف اتقـــاء الكـــوارث واإلنعـــاش           )أ(
)DP/2011/4( ؛ و )تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تعزيز القـدرات الوطنيـة         ) ب
)DP/2011/6( ؛ و )األمم املتحدة اإلمنـائي يف اإلدارة البيئيـة مـن أجـل          تقييم مسامهة برنامج   )ج 

ــر  ــة  : احلـــد مـــن الفقـ ــر والبيئـ ــامج  ) د(؛ و )DP/2011/8(الـــصلة بـــني الفقـ ــيم مـــسامهة برنـ تقيـ
تقيـيم مـسامهة برنـامج      ) هــ (؛ و   )DP/2011/10(املتحـدة اإلمنـائي يف تعزيـز اإلدارة احملليـة            األمم

 ).DP/2011/12(ليمي يف التنمية والنتائج املؤسسية األمم املتحدة اإلمنائي على املستوى اإلق

 اسـتجابة   مديرة الربنامج املساعدة ومديرة مكتب منع األزمات والتعايف منـها          توقدم  - ٣٤
اإلدارة لتقيـــيم مـــدى إســـهام برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف اتقـــاء الكـــوارث واإلنعـــاش 

)DP/2011/5 .(اسـتجابة   مكتـب وضـع الـسياسات   ةمـدير  للربنـامج و ة املـساعد  ةاملدير توقدم 
؛ )DP/2011/7( تعزيز القـدرات الوطنيـة   يفاإلدارة لتقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        

، وتعزيـز اإلدارة    )DP/2011/9(الصلة بـني الفقـر والبيئـة        : اإلدارة البيئية من أجل احلد من الفقر      
 استجابة اإلدارة لتقيـيم مـسامهة برنـامج        ةملعاون الربنامج ا  ة مدير توقدم). DP/2011/11(احمللية  
 ).DP/2011/13(املتحدة اإلمنائي على املستوى اإلقليمي يف التنمية والنتائج املؤسسية  األمم

شمل التنـسيق   تـ لتقيـيم ينبغـي أن      لوذكر أحـد الوفـود أن اجملـاالت املواضـيعية اخلمـسة               - ٣٥
لة عـن تنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة           ستكَمواملدخالت على نطاق املنظومة، وطلـب معلومـات مـ         

 . بشأن االتساق على نطاق املنظومة٦٤/٢٨٩

شأن اسـتجابة اإلدارة التقـاء الكـوارث واإلنعـاش، رأى بعـض الوفـود أهنـا تفتقـر                   ويف    - ٣٦
ــدور    ــل متعمــق ل ــائي الإىل حتلي ــامج اإلمن ــارهربن ــة  ق  باعتب ــد اجملموع ــالائ ــاملعن ةعاملي ــاش ب ةي االنتع

ربنــامج اإلمنــائي يف جهــوده الراميــة  ال عــن التحــديات الــيت يواجههــا  توســأل. وقــت مبكــر يف
حتسني أدائه يف هـذا اجملـال، مبـا يف ذلـك التنـسيق مـع البنـك الـدويل والوكـاالت املـشاركة                         إىل
ــة للحــد مــن الكــوارث    يف ــز  إ كــذلك تارأشــو. االســتراتيجية الدولي ــىل ضــرورة تعزي  دورال

 احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، فـضال عـن ميزتـه           اتسياسـ  يف جمـال  ربنامج اإلمنائي   للاالستشاري  
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 اتبـاع هنـج   علـى ت هذه الوفود   حّضو. عرتا ال  انتهاء حاالت ما بعد  واحلاالت اهلشة   النسبية يف   
وشـددت بعـض الوفـود األخـرى علـى أمهيـة إقامـة عالقـة                . أكثر مشوال على املـستوى القطـري      

 توحثـ . إلمنائية األخرى يف املكاتب القطرية    واضحة بني احلد من خماطر الكوارث واألنشطة ا       
 . يف هذا الصددني األولويت مها املساواة بني اجلنسني وتغري املناخ أن تكونعلى

ربنـامج اإلمنـائي يف بنـاء القـدرات         الالدور الرئيسي الـذي يؤديـه       بر عدد من الوفود     أقو  - ٣٧
 زمـام التنفيـذ      البلدان املضيفة   أن تتوىل  ه على أمهية ضمان   ذات يف الوقت    ت شدد هاالوطنية، لكن 

 التعاون بني بلـدان اجلنـوب        من ربنامج اإلمنائي ال فادةستاوسأل أحد الوفود عن مدى      . بنفسها
 جهـود مـن أجـل اإلبقـاء علـى اخلـربات           من لُبذ عماتعزيز القدرات الوطنية و   ى  لععند العمل   

االنتقــال مــن املــشاريع : ليــةاألمــور التاأكــدت عــدة وفــود احلاجــة إىل و. بــة داخــل الــدولاملدرَّ
 مــن أجــل حتقيــق نتــائج ة وطنيــتــديرها قيــاداتيت لــا  املنــشأملــشاريع احملليــة اىلإالقــصرية األجــل 

جعـل تنميـة القـدرات جـزءا         و ؛ تبـادل املعرفـة    قوامهـا الترويج لثقافة    و ؛مستدامة وطويلة األجل  
نــامج اإلمنــائي أن يقــدم ربال  إىلوطلبــت وفــود كــثرية. مجيــع جمــاالت املمارســة يف املنظمــةمــن 

ربنـامج اإلمنـائي والـصندوق      ال بـني     املربمـة  املواردبـ   املتعلقة تقريرا إىل اجمللس عن حالة الترتيبات     
 نقـل بعـض   ومـات عـن  علامل يف شكل بيان بآخر  ، وذلك العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا    

 . خمتارةلشركاء الوطنيني يف بلدان اىلإربنامج اإلمنائي الاملهام من 

 أخـذ    ميكّنـه مـن     يف وضـع مثـايل     يوجـد ربنـامج اإلمنـائي     ال  بـأن  اعترفت بعـض الوفـود    و  - ٣٨
 إىل  توأشـار .  بني الفقر والبيئة على املستوى القطري       الرابطة زمام املبادرة يف معاجلة الصالت    

 بـرامج  ععنـد وضـ  خـذ يف االعتبـار   ؤ الصلة بني الفقر والبيئـة، ألن إدارة املـوارد الطبيعيـة ت       يةأمه
مـا يتعلـق باسـتخدام هـذا النمـوذج           ربنـامج اإلمنـائي يف    الا مـن    ردوطلبت هـذه الوفـود      . التنمية

 هنـج الـصلة بـني الفقـر         إدمـاج  يف   احملرزتقدم  ال على   اهإطالع  طلبت اكم. بوصفه طريقة عملها  
ئـة   مبـادرة الفقـر والبي   أنأكـدت عـدة وفـود    و. عـم أربنـامج اإلمنـائي بـشكل       الل  اعمأوالبيئة يف   

 جيـدة ينبغـي االرتقـاء هبـا كنمـوذج للتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة                     ة ممارس علىم  امثال ه 
ــ. للبيئــة ــاج هــذهمــبإد تورحب ــة و يف إطــارلة ص ال ــة لأللفي اســتعراض ضــمن  األهــداف اإلمنائي

 راطخنـ العلـى ا  ربنـامج اإلمنـائي     الوحثت عدة وفود أخـرى      . منتصف املدة للخطة االستراتيجية   
 .ةخلصلى الدروس املستتماداً ععا للتكيف مع تغري املناخ ةوعيتمن أنشطة اليف املزيد 

ــ  - ٣٩ ــاو تــدرجييالنــهج ال إزاء ا بعــض الوفــود عــن قلقهــ توأعرب قــضايا  ل املــستخدم يف تن
 الـدول  موافـاة وطلب أحد الوفود .  وعدم وجود تركيز استراتيجي أكثر وضوحا   ة احمللي دارةاإل

ناقـشة الـيت جـرت      امل وهـي    - حتديات بناء القدرات احمللية      بشأن ة دارت قشانمنتائج  باألعضاء  
 الوفد كـذلك أن     أوضحو. ٢٠١٠ الذي عقد يف مراكش عام       ‘ التنمية  هي القدرات’  مؤمتر يف
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مـا يتعلـق     ، ال سـيما يف    أكـرب  اً دعمـ  ان يتطلب نبلدان اجلنوب والتعاون الثالثي جماال    بني  التعاون  
 ة احملليـ  دارةلة بـني اإل   صتعزيـز الـ   ى  لـ عربنـامج اإلمنـائي     الخـر   وحث وفد آ  . ببناء القدرات احمللية  

.  الالمركزيـة  بشأن واضحة    مؤسسية  آخر على ضرورة وضع سياسة      وفد وشدد. والدميقراطية
كون استعراض منتصف املدة للخطة االسـتراتيجية مبثابـة فرصـة           يوأعرب الوفد عن أمله يف أن       

ــة واإليف  هنــج صــريح  لعــجل ــ احملدارةالالمركزي ــام ال جمــةلي ــ اهتم ــدة قطاعــات شملي  يفو.  ع
 منظـور  ضـرورة إدراج يتعلق باجلهود الرامية إىل تعزيز احلكم الرشيد، أكدت بعض الوفـود          ما

 . تعميم املنظور اجلنساين جمال وكذلك يفة احملليدارة اإلجمالحقوق اإلنسان يف 

االســتجابة بمــا يتعلــق   لربنــامج اإلمنــائي يف لامليزة النــسبية بــقــر أحــد الوفــود   لــئن أو  - ٤٠
 عمليـة اهليكلـة اإلقليميـة   اختاذ هنـج أكثـر مشـوال يف     ى  لعنظمة  املع  شجَّفإنه  لالحتياجات احمللية،   

 ميكـن أن تكـون جـسرا        عملية اهليكلـة اإلقليميـة    ن  إ قالو.  على املعرفة  ةمنظمة قائم باعتبارها  و
 ة على اختاذ تـدابري إصـالح شـامل   ربنامج اإلمنائيال حث   ماجيدا بني املقر واملكاتب القطرية، ك     

ــال    ــذا اجملـ ــز دوره يف هـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــة  . مـ ــي للمنظمـ ــديوينبغـ ــات  ب أن تقتـ ــارب منظمـ تجـ
 . اليونيسيفهااملتحدة األخرى، مبا في األمم

 ٢٠١١/٤ واملقـرر    ؛ بـشأن سياسـة التقيـيم      ٢٠١١/٣ اجمللس التنفيذي املقرر     ذاختقد  و  - ٤١
املتحــدة اإلمنــائي يف اتقــاء الكــوارث واإلنعــاش، ورد مــدى إســهام برنــامج األمــم بــشأن تقيــيم 
مـدى إسـهام برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف              بـشأن تقيـيم      ٢٠١١/٥ واملقـرر    اإلدارة عليه؛ 

مــسامهة برنــامج  بــشأن تقيــيم ٢٠١١/٦ واملقــرر تعزيــز القــدرات الوطنيــة، ورد اإلدارة عليــه؛
الصلة بـني الفقـر والبيئـة، ورد        :  أجل احلد من الفقر    األمم املتحدة اإلمنائي يف اإلدارة البيئية من      

مـدى مـسامهة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف              بشأن تقيـيم     ٢٠١١/٧ واملقرر   اإلدارة عليه؛ 
مـــسامهة برنـــامج  بـــشأن تقيـــيم ٢٠١١/٨ والقـــرار ؛تعزيـــز اإلدارة احملليـــة، ورد اإلدارة عليـــه

 .ي يف التنمية والنتائج املؤسسية، ورد اإلدارة عليهاملتحدة اإلمنائي على املستوى اإلقليم األمم
  

 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  - سادسا 
صندوق بـــ ُمـــشيدة يف هـــذا البنـــد، بـــاب النظـــر مـــديرة الربنـــامج املـــساعدة تافتتحـــ  - ٤٢
 شـحذ وتوسـيع نطـاق       واصـلة ل م ن أجـ  جهـود مـ   ا بذله من     مل املتحدة للمشاريع اإلنتاجية   األمم
وقـدم األمـني    .ه للجهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف البلـدان األقـل منـواً               دعم

 ت نظرهـا  اوجهـ ملنظمـة و  ا  الـيت حققتـها     عـن النتـائج األوليـة       شـفوياً  التنفيذي للصندوق تقريـراً   
 .٢٠١٣-٢٠١١للفترة 
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.  يف قيادتـه   ا عـن ثقتـه    تبيانـه الـشامل وأعربـ     ى  لـ عوشكرت الوفـود األمـني التنفيـذي          - ٤٣
صندوق علـى أقـل البلـدان    الـ  تركيـز   إىل األداء القـوي للـصندوق،   سـّرها  ، اليت وفودالت  أشارو
رحلـة مـا بعـد     مب وأاع  رتاالت مـا بعـد الـ      حبـ   اليت متر  أقل البلدان منوا   ، مبا يف ذلك العديد من     منواً

 عن قلقهـا مـن أن        بارتياح زيادة شاملة يف املسامهات املالية، ولكنها أعربت        توالحظ. األزمة
 كذلك أن قاعـدة املـاحنني       توالحظ.  زيادة املسامهات املخصصة   إىل أساسا   عزىالزيادة تُ هذه  

ن عـ وأعـرب أحـد الوفـود       . ات غري املخصصة ظلت صـغرية نـسبياً       سامه امل  من حيث  لصندوقل
ــسماعســ ــد  روره ل ــصندوق ق ــ أن ال ــدة مــع  إقامــةح يف أفل  مــن ة ماحنــجهــات شــراكات جدي

لـصندوق لتوسـيع   ل خطـط   وضـع ، وطلـب يف هـذا الـصدد   على السواءام واخلاص  القطاعني الع 
 عــن تقــديره  ذاتــهوأعــرب الوفــد. الــشراكات االســتراتيجية مــع اجلهــات املاحنــة الناشــئةنطــاق 

  الصندوق يف التحضري ملـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـواً                    الذي قام به   لدورل
 ملـوازي الـذي يعتـزم      ا جتمـاع  اال عـن  مـن املعلومـات      ا، وطلـب مزيـد    الذي سيعقد يف اسطنبول   

 .ملؤمترا شامتنظيمه على هالصندوق 

 ملـؤمتر  عداداًتسـ لعمل مـع الـدول األعـضاء ا   افرصة بورحب األمني التنفيذي للصندوق      - ٤٤
موعـة  استكـشاف جم  ب التزام الصندوق    ، وأكد جمدداً  األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً      

  .وعة من الشراكاتمتن
  

 تقرير التنمية البشرية  - سابعا  
تقرير التنمية البشرية، شارحا غـرض مـشروع        ب املتعلققدم أحد الوفود مشروع املقرر        - ٤٥

 .املقرر وحمتواه

ــدا        - ٤٦ ــشورا رائ ــاره من ــر باعتب ــا للقيمــة األساســية للتقري ــود دعمه يف جمــال وأكــدت الوف
 .ةالدولي التنمية

، تكلم بعض الوفود دعمـا لـروح مـشروع           املتعلق بالتقرير  بل اعتماد مشروع املقرر   وق  - ٤٧
املقرر، بغرض حتسني شـفافية التقريـر ودقتـه، مـشريين إىل أمهيـة ضـمان االسـتقاللية التحريريـة                    

وعقـب اعتمـاد مـشروع املقـرر، أعـرب مزيـد مـن الوفـود عـن          . ملكتـب تقريـر التنميـة البـشرية    
 تأكيــد أمهيــة حتــسني مــصداقية وجــودة التقريــر وعمليــة التــشاور مــع دعمهــم للمقــرر، معيــدين

 .الدول األعضاء

وأعرب أحد الوفود، متكلما باسم عدد مـن الوفـود، عـن األسـف ألن املقـرر مل يعـرب                      - ٤٨
وأُعـرب  . مبا فيه الكفاية عن الدعم الواسع النطاق من الـدول األعـضاء لتقريـر التنميـة البـشرية                 

ــضا ألن  ــأثرت ســلبيا      عــن األســف أي ــذي ت ــود األخــرى مــن جــدول أعمــال اجمللــس التنفي  البن
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التقرير، وألن عمليـة التفـاوض علـى        املتعلـق بـ   بالطريقة اليت أجريت هبا املشاورات حول املقرر        
املقرر مل تلتزم متاما مبمارسة اجمللس املتمثلـة يف الـسعي إىل توافـق اآلراء والـشفافية يف مناقـشاته                 

 . واختاذ قراراته

 . بشأن تقرير التنمية البشرية٢٠١١/١٢واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر   - ٤٩
  

 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  اجمللس التنفيذيرئيسةمن مالحظات متهيدية   -ثامنا   

ــم املتحــدة         - ٥٠ ــصندوق األم ــد ل ــذي اجلدي ــدير التنفي ــذي بامل ــسة اجمللــس التنفي رحبــت رئي
وذكــرت أن اجمللــس .  باباتونــدي أوســوتيميهني، وأكــدت لــه دعــم اجمللــسللــسكان، الــدكتور

وأثنت الرئيسة ثناء خاصا علـى املـديرة التنفيذيـة الـسابقة            . يتطلع إىل العمل معه على حنو وثيق      
 . للصندوق، السيدة ثريا عبيد، نظرا ملهارهتا القيادية وإجنازاهتا

  
 املدير التنفيذيمن بيان   -تاسعا   

لالطـالع علـى   (ملدير التنفيذي يف بيانه رؤيته وتوجيهه االسـتراتيجي للـصندوق         حدد ا   - ٥١
 األعضاء  وشكر الدول ). www.unfpa.org/public/home/news/pid/7206: البيان الكامل، انظر  

والــشركاء يف اجملتمــع املــدين علــى دعمهــم، وأشــار إىل أن تقويــة الــشراكات ســتكون أولويــة    
وأثــىن علــى ســلفيه، الــسيدة ثريــا عبيــد والــدكتورة نفــيس   . ادتــهاســتراتيجية مــستمرة حتــت قي 

، ٢٠١١األوىل للـــصندوق يف عـــام وشـــدد علـــى أن تـــدعيم املـــساءلة هـــو األولويـــة . صـــادق
ــه    وأن ــدأين أساســيني لقيادت ــساءلة ســيكونان مب ــشفافية وامل ــد اختــذ   . ال ــصندوق ق وذكــر أن ال

طين وحتــسني املــساءلة العامــة، وتقويــة سلــسلة مــن اإلجــراءات لتقويــة إدارة نفقــات التنفيــذ الــو
وأورد . الضوابط يف املكاتب القطرية، ومعاجلة خمتلف املسائل الـيت أثارهـا مراجعـو احلـسابات              

. مالمح السبل اليت سوف يقود هبا التغري التحويل جلعـل الـصندوق منظمـة إمنائيـة عامليـة رائـدة                   
ختـتم املـدير التنفيـذي بيانـه بـأن          وا. وقدم اسـتكماال للمجلـس التنفيـذي عـن متويـل الـصندوق            

أكثـر مـساءلة    : ذكر أنه سريكز على تقويـة الـصندوق لكـي يـصبح منظمـة كأفـضل مـا تكـون                   
 .وأكثر استجابة الحتياجات البلدان والشباب

وأثنوا علـى رؤيتـه     . وهنأت عدة وفود املدير التنفيذي املعني حديثا وأكدوا له دعمهم           - ٥٢
وأعلــن ممثلــو الــشركاء يف الــسكان والتنميــة، وهيئــة األمــم . وتوجيهــه االســتراتيجي للــصندوق

املتحدة للمرأة، ومنظمـة الـصحة العامليـة، واالحتـاد الـدويل لتنظـيم األسـرة، اهتمـامهم مبواصـلة               
وأشارت عدة وفود إىل مآثر املـديرة التنفيذيـة الـسابقة، الـسيدة عبيـد،      . الشراكة مع الصندوق 
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ــوا علــى إجنازاهتــا  ــصندوق علــى   وأثنــت ال. وأثن ــز ال ــود علــى تركي ــادة وف ــة القي ــة الوطني وامللكي
، ٦٥/٢٣٤ورحبــوا بقــرار اجلمعيــة العامــة . الوطنيــة، وعلــى التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب

اءات الرئيـسية املتـصلة بـه إىل        الذي مدد برنامج عمل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة واإلجـر             
ليت ال تنفـصم بـني أهـداف املـؤمتر وبـني األهـداف       وشددوا على الروابط ا. ٢٠١٤بعد عام   ما

ــة  ــة لأللفي ــصل إىل       . اإلمنائي ــن ت ــة ل ــدان األفريقي ــن أن بعــض البل ــق م وجــرى اإلعــراب عــن قل
ــام     ــول ع ــة حبل ــة لأللفي ــذي أن   وأهــاب بعــض  . ٢٠١٥األهــداف اإلمنائي ــدير التنفي ــود بامل الوف

ــادة الت    جيعــل ــة قــصوى، ويــشمل ذلــك زي ــوارد أولوي ــل لحــشد امل ــة وأمــن  موي لــصحة اإلجنابي
 .األساسية السلع

وشددت عدة بعثات علـى األمهيـة احملوريـة حلمايـة وتعزيـز الـصحة واحلقـوق اجلنـسية                     - ٥٣
 مـن فـريوس   الوقايـة بـرامج  مـن جهـة و  واإلجنابية، والربط بني تنظـيم األسـرة وصـحة األمهـات           

 على املـراهقني والـشباب      ورحبوا بتركيز املدير التنفيذي    من جهة أخرى،     نقص املناعة البشرية  
لتحقيق تقدم صوب أهداف املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، وشـددوا علـى ضـرورة ضـمان                    

وجـرى إبـراز مفهـوم األمـن البـشري وروابطـه         . وصول الشباب إىل الصحة اجلنسية واإلجنابيـة      
وجــرى الثنــاء علــى اســتخدام الــصندوق لنــهج يراعــي  . مــع الــصحة العامليــة وواليــة الــصندوق
وحثـــت الوفـــود علـــى اإلشـــراك الفعـــال للـــصندوق يف . اخلـــصائص الثقافيـــة يف وضـــع براجمـــه

ــرأة والطفــل، وأشــارت إىل أن اســتعراض       ــشأن صــحة امل ــة لألمــني العــام ب االســتراتيجية العاملي
 . منتصف املدة للخطة االستراتيجية ميثل فرصة لوضع الصندوق يف االستراتيجية العاملية

ــها      وشــجع عــدد مــن الو    - ٥٤ ــات وحتليل ــه جلمــع البيان ــى مواصــلة دعم ــصندوق عل ــود ال ف
ــة    ــسياسات والتخطــيط وامليزن ــصندوق   . واســتخدامها يف وضــع ال ــود إىل ال ــب أحــد الوف وطل
وشــدد بعــض الوفــود علــى ضــرورة  . التــشاور مــع الــسلطات الوطنيــة بــشأن مواءمــة البيانــات  

 والتوســع األصــليةشعوب االسـتثمار يف معاجلــة مــسائل مثــل الــشيخوخة وتنـاقص الــسكان والــ  
. ووجه بعض الوفود الشكر إىل الصندوق على دعـم تعـداداهتم الوطنيـة            . احلضري وتغري املناخ  

 علـى    تبـادل أفـضل املمارسـات       يف جمـال    الـصندوق   الذي قدمـه   وجرى الثناء على الدعم التقين    
ادهلــا بــني ، وُدِعـــي الــصندوق إىل تيــسري نقــل املعــارف وأفــضل املمارســات وتبالــصعيد العــاملي
 .البلدان النامية

وإدراكا من بعض الوفود للعالقة التكاملية بني الصندوق وهيئة األمم املتحدة للمـرأة،               - ٥٥
فقد دعت إىل التعاون الوثيق بني املنظمتني مـع تقـسيم واضـح للعمـل، لالسـتفادة مـن امليـزات                    

وشـددت الوفـود علـى أن    . ةالنسبية لكل منهما يف جماالت املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأ            
زالـت أولويـة قـصوى للـصندوق، وجيـب تركيـز اهتمـام خـاص علـى                   املساواة بني اجلنسني مـا    



E/2011/35
 

12-24560 16 
 

وجـرت اإلشـارة إىل أنـه       . معاجلة العنف اجلنسي واجلنـساين، وال سـيما يف الظـروف اإلنـسانية            
عـدد  وشجع  . جيب إشراك الشبان يف مرحلة مبكرة من أجل معاجلة العنف اجلنسي واجلنساين           

ولفـت أحـد الوفـود      . من الوفود الـصندوق علـى تعمـيم األنـشطة اإلنـسانية وأنـشطة الطـوارئ               
االنتباه إىل مقترح بلده بإقامـة آليـة متخصـصة تابعـة لألمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية            

 . خالل الكوارث الطبيعية

ىل إصــالح األمــم وأثنــت وفــود عديــدة علــى التــزام الــصندوق ومــسامهته يف الــدعوة إ   - ٥٦
املنظومة، مبا يف ذلك الدور الريادي القوي الـذي يـضطلع           نطاق  االتساق على   حتقيق  املتحدة و 

وجــرت . بــه الــصندوق يف توحيــد األداء، ودعــوا الــصندوق إىل مواصــلة مــشاركته الفعالــة       
اإلشــارة إىل أن مــن الــضروري إجــراء إصــالحات علــى صــعيد املقــر فيمــا خيــص إدارة املــوارد   

ولفت عدد من الوفـود االنتبـاه إىل   . األعمال وتقدمي التقارير املتعلقة بسري   مارسات  املرية و البش
مؤمتر األمم املتحدة الرابع ألقل البلدان منـوا الـذي سـيعقد قريبـا، وشـددوا علـى الـدعم الـالزم                      

عـن  وأعربـوا   . لتمكني تلك البلدان من تلبية أهداف مؤمتر السكان واألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة            
 املــدير التنفيــذي خيطــط حلــضور املــؤمتر، وأهــابوا بالــصندوق أن يواصــل أنســرورهم ملالحظــة 
 . دعمه لتلك البلدان

وشــددت وفــود عديــدة علــى ضــرورة تقويــة املــساءلة، ويــشمل ذلــك إدارة املخــاطر      - ٥٧
وجــرى الترحيــب بــاجلهود الــيت بــذهلا الــصندوق  . وختفيفهــا، واإلبــالغ عــن النتــائج وتقييمهــا 

 أنوأُشـري إىل أن تقويـة الـضوابط الداخليـة والرصـد جيـب              . تحسني امليزنة القائمة على النتائج    ل
. يكــون أولويــة قــصوى للــصندوق، مبــا يف ذلــك حتــسني الرقابــة علــى نفقــات التنفيــذ الــوطين    

وأشارت وفود إىل أن استعراض منتصف املدة القادم للخطـة االسـتراتيجية يتـيح فرصـة لـصقل          
تيجي وحتــسني إطــار النتــائج، ويــشمل ذلــك إقامــة روابــط أكثــر وضــوحا بــني  توجهــه االســترا

وإضــافة إىل ذلــك، يتــيح   . النــواتج اإلمنائيــة املباشــرة للــصندوق والنــواتج الــيت تــساهم فيهــا       
وأعربــت الوفــود عــن تطلعهــا إىل . اســتعراض منتــصف املــدة فرصــة لتقويــة الــشفافية واملــساءلة

وجـرى إبـراز أمهيـة     . أصحاب املصلحة ُتشرك  صف املدة،   عملية شاملة للجميع الستعراض منت    
املــوارد املاليــة املــستقرة والــيت ميكــن التنبــؤ هبــا، كمــا جــرى تــشجيع الــصندوق علــى اســتطالع 

 .قنوات ومصادر جديدة للتمويل، ومن بينها القطاع اخلاص

دعيم وتعهــد بتــ. وشــكر املــدير التنفيــذي مجيــع الوفــود علــى متنيــاهتم الطيبــة ودعمهــم   - ٥٨
. التقدم الذي أحرز يف عهد السيدة عبيد ومواصلة تقوية الصندوق، جلعله منظمة إمنائية رائـدة              

إلشـارة  علـى ا وشكر الوفود على التعبري عن دعم اعتبار املـساءلة األولويـة األوىل للـصندوق، و              
وأكـد  .  بـني الـشركاء وأصـحاب املـصلحة        “رأس مال قوي مـن الثقـة      ” الصندوق لديه    أنإىل  
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، وأنـه يقـوي     منهجيـة ود أن الصندوق يتـابع توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات بـصورة                للوف
وقال مشريا إىل أن التقييم هو جانب مهم من املـساءلة، إن            . الضوابط الداخلية وإدارة املخاطر   

 . هناك خطوات تتخذ لتحسني جودة التقييم على مجيع املستويات يف الصندوق

 منتـصف   اسـتعراض  قد استمع بعناية إىل التعليقات اليت ختص         وقال املدير التنفيذي أنه     - ٥٩
. املدة للخطة االستراتيجية، وأنه يتطلع إىل العمل على حنـو وثيـق مـع أعـضاء اجمللـس التنفيـذي                

وشـكر اجمللـس    .  منتصف املدة سيكون عمليـة شـاملة للجميـع ومثمـرة           استعراضوأكد هلم أن    
، حيـث أن  ٢٠١١ الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام     منتـصف املـدة إىل  اسـتعراض   على تأجيل تقدمي    

وشـدد علـى أمهيـة    . ذلك سيتيح للصندوق صقل التوجيه االستراتيجي وتقوية املساءلة والنتائج   
. التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مشريا إىل أنـه حاسـم األمهيـة مـن أجـل حتقيـق فعاليـة التنميـة                   

راهقني والشباب أولوية، إدراكـا ألهنـم حمـور         وشكر اجمللس على دعم رؤيته املتمثلة يف جعل امل        
 .التنمية البشرية واألمن البشري

يئة األمـم املتحـدة للمـرأة وأعـرب عـن تطلعـه إىل تعـاون                هلوشدد على دعم الصندوق       - ٦٠
. قوي وتقسيم واضح للعمـل يف تعاوهنمـا معـا لتقويـة تعمـيم الـشؤون اجلنـسانية ومتكـني املـرأة                     

 هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وأهنمـا           ة التنفيذيـ  ة مناقـشات مـع املـدير      وأشار إىل أنه أجرى عـدة     
وذكـر أن الـصندوق يقـوم بتعمـيم الـشؤون           . متفقان يف نقاط كثرية بشأن كيفيـة املـضي قـدما          

أنـــه يعمـــل يف اجملـــال اجلنـــساين اجلنـــسانية يف جمـــايل الـــسكان والتنميـــة، والـــصحة اإلجنابيـــة، و
ورحـب بقـرار اجلمعيـة العامـة        . متر الـدويل للـسكان والتنميـة      يتماشى مـع برنـامج عمـل املـؤ         مبا

، وشـدد   ٢٠١٤الذي مدد مبوجبه برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية إىل ما بعد عام              
 . لضمان عملية نشطة يف تنفيذ القراراألعضاءعلى أنه يتطلع إىل العمل مع الدول 

تزام الـصندوق باملـضي قـدما يف إصـالح األمـم            وأكد املدير التنفيذي التزامه القوي وال       - ٦١
ــق املتحــدة و ــد األداء   حتقي ــة وتوحي ــى نطــاق املنظوم ــساق عل ــصندوق   . االت ــى أن ال وشــدد عل

اتساق األمم املتحـدة علـى الـصعيدين القطـري واإلقليمـي            حتقيق  سيواصل القيام بدور رائد يف      
لقطـري مـسامهته القويـة      وسيواصـل الـصندوق علـى الـصعيد ا        . عن طريق الدور القيادي للمقر    

االتـساق علـى نطـاق املنظومـة، وذلـك بـسبل            حتقيـق    فريق األمم املتحدة القطري ويف        عمل يف
من بينها تدعيم الـصفة االسـتراتيجية إلطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة وبراجمهـا                     

 . لاألعمااملتعلقة بسري مارسات املكما أن الصندوق ملتزم مبواءمة . املشتركة

وفيما خيص االستراتيجية العامليـة لـصحة النـساء واألطفـال الـيت وضـعها األمـني العـام،             - ٦٢
، لتقـدمي مـساعدة     شـركاء آخـرين للـشراكة الـصحية الرباعيـة         أشار إىل أن الصندوق يعمل مـع        

وعـــن طريـــق هــــذه   . تقنيـــة إىل احلكومـــات لتنفيـــذ التعهـــدات وجللـــب تعهـــدات جديـــدة       
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رويج حلزمــة شــاملة مــن خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، تــشمل االســتراتيجية، جيــري التــ
 . تنظيم األسرة وأمن السلع األساسية

ــه       - ٦٣ وشــكر املــدير التنفيــذي الوفــود علــى االعتــراف بالعمــل اإلنــساين الــذي يــضطلع ب
ــشجيعه   ــى ت ــصندوق وعل ــف      . ال ــا خيــص العن ــد فيم ــصندوق سيواصــل دوره الرائ وأكــد أن ال

وفيما خيـص التأهـب للكـوارث والوقايـة منـها، أشـار             . يف ظروف الطوارئ  اجلنسي واجلنساين   
وشـدد، مـشريا إىل مـشاركته يف        . إىل أن العمل جار علـى تقويـة القـدرات القطريـة واإلقليميـة             

 ألقل البلدان منوا، على أن أقل البلدان منوا جزء حمـوري لتركيـز الـصندوق،                 املقبل املؤمتر الرابع 
وأضاف قـائال إن أقـل البلـدان منـوا تعـد            . ها احلاجة إىل دعم الصندوق    حيث أهنا بلدان متس في    

وأضـاف قـائال   . حمورية لتركيز الصندوق حيث أهنا بلدان متس احلاجة فيها إىل دعم الـصندوق         
 .ختصيص املوارد على أساس األولويةتفيد من إن أقل البلدان منوا 

  .املدير التنفيذي للصندوققررا شفويا بشأن بيان مواعتمد اجمللس التنفيذي   - ٦٤
  

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  -عاشرا   
ــد   - ٦٥ ــات املبعــ ــا الحظــ ــتهاللية الــــيت أدىل هبــ ــديراالســ ــدير املكتــــب   املــ  التنفيــــذي ومــ

ــي ــشروع     اإلقليمـ ــذي مـ ــاقش اجمللـــس التنفيـ ــا، نـ ـــ  وألفريقيـ ــري امل ــامج القطـ ــة الربنـ شترك ثيقـ
  .ترتانيا املتحدة جلمهورية

لــت هبــا حتوامللكيــة الــيت قيــادة علــى روح ال بلــدا ٢٩صــادر عــن  بيــان مــشترك ىنوأثــ  - ٦٦
ثيقـة الربنـامج   ووأيـدت الوفـود   . “توحيـد األداء ” عملية اإلصالحل هادعميف احلكومة الترتانية   

 تعزز التآزر بني خمتلف وكـاالت األمـم املتحـدة يف            ا إىل أهن  وأشارتالقطري املشترك الترتانية،    
 لفريـق األمـم املتحـدة القطـري        واملتـسقة علـى االسـتجابة االسـتراتيجية اجلماعيـة          توأثنـ . البلد
ــ. ألولويـــات الوطنيـــةإزاء ا :  إىل احلاجـــة إىلت علـــى التحـــديات، أشـــاراويف معـــرض تعليقهـ

لحكومــة، وتعبئــة لمزيــد مــن املــساعدة مــن املقــر، والتوافــق مــع التقــومي املــايل    احلــصول علــى 
وتـساءل  . سك وشفافية األمم املتحـدة يف مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة            وحتسني كفاءة ومتا   ،املوارد

 إذا ، وعمـا ثيقـة الربنـامج القطـري املـشترك    ومرفقات  بالوسع تبسيط  كانإذا عما   أحد الوفود 
العمـل   يف   سيـشاركان  وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          األمـم املتحـدة للـسكان      كان صـندوق  

داخـل  واقتـرح وفـد آخـر إنـشاء إطـار مـشترك             . ة واإليـدز  فريوس نقص املناعـة البـشري     املتعلق ب 
، واآلثــار  املــستفادةاستفــسر أحــد الوفــود عــن الــدروسو.  املــساءلة عــن النتــائجبــشأنالبلــدان 

 التأكــد مــن أن األمــم املتحــدة تتحــدث وســبلاملترتبــة علــى املــوارد البــشرية، وتقــسيم العمــل، 
  .بصوت واحد
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ثيقــة الربنــامج القطــري وعمليــة بإســهاب عــن تحــدة  وفــد مجهوريــة ترتانيــا املوحتــدث  - ٦٧
  مــنخفــضقــد والتحــديات، وأشــار إىل أن النــهج اجلديــد   املــشترك، مبــا يف ذلــك اإلجنــازات 

 اسـتجابة   وقـدم  ،وكاالت األمم املتحدة والشركاء   ل لالحتياجاتالتخطيط  جمال  االزدواجية يف   
والحـظ الوفـد عـدم وجـود        . لوطنيـة  ا ألولويـات إزاء ا أكثر متاسكا من منظومـة األمـم املتحـدة          

 بــشأن االتــساق علــى نطــاق املنظومــة، وعــدم  ٦٤/٢٨٩قــرار اجلمعيــة العامــة لتفــسري موحــد 
ــة  ــكفاي ــدعم وال ــسقني للضمان ال ــاق وعــدم االجــودة؛ املن ــتغريات حــولتف ــصيغة  ال ــة ب  املتعلق

ملـساعدة  ا طـة خلجمموعة فرعية   عبارة عن   ثيقة الربنامج القطري املشترك     وملا كانت و  رفقات،  امل
ــة  ــم املتحــدة لاإلمنائي ــا ألم ــة ملسامهة توضــح املــ مل ، فإهن ــم املتحــدة   الكامل ــة األم يف جمــال نظوم

 الربنامج القطـري املـشترك      وثائق أنه ينبغي إجراء استعراض   وأضاف الوفد   . ألولويات الوطنية ا
  .ربع اجملالس التنفيذية للمنظمات األتعقدهارمسية مشتركة يف املستقبل خالل دورة 

ملوافقة على برناجمه القطـري وأعـرب       على ا وشكر وفد بوركينا فاسو اجمللس التنفيذي         - ٦٨
  .عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق

 ، وأشـار إىل أن    هـا وشكر مدير املكتب اإلقليمي ألفريقيـا الوفـود علـى تعليقاهتـا ودعم              - ٦٩
قد مجعت وصنفت لتبادهلـا     ترك الترتانية   ثيقة الربنامج القطري املش   واخلربات املكتسبة يف إعداد     

.  التحـديات والـدروس املـستفادة      مجيـع  حتديـد    ألوانـه  أنه من الـسابق      مع،  اجلهات األخرى مع  
وفيمــا يتعلــق .  حريــة االبتكــارإىل بطريقــة مــا أدى عــدم وجــود مبــادئ توجيهيــة  أن وأضــاف

 لتلبيـة  املـوظفني    معـامل مـالك   تم إعـادة النظـر يف       ت سـ  فقد قال إنه  بالسؤال حول املوارد البشرية،     
 أنـه يف الوقـت الـذي جعـل فيـه          حدث بصوت واحد، الحـظ      يتعلق بالت فيما  و. مطالب املواءمة 

  .يكن مثالياستوى مل امل فإن، األمور أكثر سهولة “توحيد األداء”
، وافق اجمللس التنفيذي على الربامج القطريـة الـست التاليـة،            ٢٠٠٦/٣٦وفقا للقرار   و  - ٧٠

بوركينا فاسو وزامبيـا مـن منطقـة        : اتض أو مناقش  ودون عر من   عدم االعتراض،    على أساس 
الـصومال مـن منطقـة الـدول العربيـة، وإندونيـسيا وجـزر ملـديف مـن آسـيا ومنطقـة                      وأفريقيا؛  

وأحـاط اجمللـس علمـا    . احمليط اهلادئ، وأوروغواي من أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب     
  . القطري املشترك جلمهورية ترتانيا املتحدة والتعليقات عليهثيقة الربنامج ومبشروع 

  
  استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية - حادي عشر

 اإلدارة ات أولويـ حتتل صـدر عرض املدير التنفيذي هذا البند، مشددا على أن املساءلة           - ٧١
فرصـة  يـشكل    ،٢٠١٣-٢٠٠٨  للفتـرة  لخطة االسـتراتيجية   ل استعراض منتصف املدة  قال إن   و

وأشار إىل أن تأجيـل تقـدمي اسـتعراض         .  برمته النتائج يف الصندوق  حتقيق  لتعزيز ثقافة املساءلة و   
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 سـيتيح لـه إمكانيـة    ٢٠١١  لعـام لـدورة العاديـة الثانيـة   ا  إىللخطـة االسـتراتيجية   ل منتصف املـدة  
عـرض  ب،  وأدىل مـدير شـعبة الـربامج      .  اخلطـة االسـتراتيجية    لتـشذيب لتشاور على نطـاق أوسـع       ا

، التقـدم أوجـه    و ،عمليـة فيه ال لخطة االستراتيجية، حدد     ل شفوي بشأن استعراض منتصف املدة    
  .والنتائج األولية، وإطار النتائج، واخلطوات املقبلة

تأجيـل تقـدمي    بـشأن    التنفيـذي  املـدير  مجيع الوفـود الـيت أخـذت الكلمـة طلـب             توأيد  - ٧٢
 إىل الــدورة ٢٠١١  الــدورة الــسنوية لعــامنلخطــة االســتراتيجية مــ لاســتعراض منتــصف املــدة

شفافة مـع الـدول     الـ فتوحـة و  التـشاور امل  وأثنت الوفود علـى عمليـة       . ٢٠١١العادية الثانية لعام    
الطريقة اليت يتبعها الـصندوق يف الربجمـة وروح القيـادة الـيت يتحلـى                إىل أن    توأشار. األعضاء

بـالعزم   ت الوفـود  ورحب. ٦ و   ٥ و   ٤ لأللفية   تحقيق األهداف اإلمنائية  ل هبا مها السبيل الرئيسي   
االسـتثمارات يف اجملتمــع املــدين والـشراكات مــع القطــاع   وزيــادة  املــراهقني علـى وضــع مـسألة  

أوضـح عـن العالقــات   تقـدمي تعــابري  وطلبـت بعــض الوفـود   . ولويـات  يف صـدر ســلم األ اخلـاص 
 والصحة واحلقـوق اإلجنابيـة،   ،القائمة بني ديناميات السكان، والقضاء على الفقر، وتغري املناخ    

 األداء يفتقـدم   إحـراز    إىل ت الوفـود  ودعـ . هـداف األؤشـرات و  امل  التركيز أكثر على   فضال عن 
سـتكون   كيـف    توتـساءل . الذي اتفقـت عليـه الـشراكة الـصحية الرباعيـة            تقسيم العمل  بشأن

 األمني العـام العامليـة      الستراتيجية بالنسبةأمن سلع الصحة اإلجنابية     إزاء  الربنامج العاملي   وضعية  
 األمـم املتحـدة للـسكان       تقسيم العمل بني صـندوق     تساءلت عن ، و املعنية بصحة املرأة والطفل   

  .باملسائل اجلنسانيةلة للمرأة حول العمل ذي الصاألمم املتحدة وهيئة 
ــدة    - ٧٣ ــود عدي ــى ضــرورة  وأكــدت وف ــا مــن   تظــل أن عل ــا هام ــسانية جانب ــساعدة اإلن امل

مكافحة العنـف اجلنـسي والعنـف القـائم علـى نـوع             إبراز  ندوق، مبا يف ذلك     جوانب عمل الص  
 يف حـاالت  يف مركـز الـصدارة   اإلجنابية وقضايا املساواة بني اجلنسني       واحلقوق اجلنس والصحة 

واملـساءلة علـى الـصعيد       والتنفيـذ    ، بعض الوفود كيـف سـيتم تعزيـز الـدعوة          وسألت. الطوارئ
ــوطين ــود إىل اســتع . ال ــائج  راضودعــت الوف ــة  إطــار نت عــام حــىت هــداف األواســتكمال التنمي
. النــواتج، مبــا يف ذلــك رصــد  علــى حنــو أفــضل النتــائجإبــراز، وشــددت علــى ضــرورة ٢٠١٣
ــائج ا أهــدافيــضم إىل أن اإلطــار توأشــار ــه ال يــشمل ونت ــواتجلكن ــ.  ن ــواتج إدراج توطلب  ن
 بعـض  وسـألت . ةئج اإلدار لقياس وفـورات الكفـاءة الـيت حققهـا الـصندوق يف إطـار نتـا         ةحمدد

ــن    ــف ميكـ ــود كيـ ــدة   الالوفـ ــصف املـ ــتعراض منتـ ــتراتيجية لسـ ــة االسـ ــدد لخطـ ــاه  أن حيـ االجتـ
 التأكيـد علـى الـدور اهلـام         ضـرورة وذكـر أحـد الوفـود       . متطلبات اإلبالغ ويعاجل  االستراتيجي  

  .للشركاء يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية
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 وأشـار إىل أن تأجيـل تقـدمي         الـذي قدمتـه،   الـدعم    الوفـود علـى      يوشكر املدير التنفيذ    - ٧٤
 مـع  للعمـل  مـن الوقـت   ا مزيـد يتـيح لخطة االسـتراتيجية مـن شـأنه أن     لاستعراض منتصف املدة  

. لكيـة مـن قبـل اجلميـع      املالدول األعضاء واجملتمع املدين الستعراض القضايا الرئيـسية وتـسهيل           
ها واجملاالت الـيت ال تتطلـب مزيـدا         في التوسع   جيب بدقة اجملاالت اليت     ستدرسوقال إن املنظمة    

تغــيري كــبري إحــداث دون مــن  جمــدياوكــان التوســع يف جمــال املــراهقني والــشباب . مــن اجلهــود
ــه يف ــايلتكوينـ ــصندوق سيوا .  احلـ ــود أن الـ ــد للوفـ ــع    وأكـ ــة مـ ــشاورات وثيقـ ــراء مـ ــل إجـ صـ

  . األعضاء الدول
قتراح بــاال أحــاط علمــا أن الــصندوق قــد) الربنــامج( املــدير التنفيــذي ة نائبــتوذكــر  - ٧٥

لمـرأة،  لاألمـم املتحـدة     وهيئـة   فيما يتعلق بدور الـصندوق      و. ؤشر حمدد لقياس الكفاءة   مب املتعلق
ركز على املساواة بني اجلنسني يف سياق برنامج عمل املـؤمتر           ي  الصندوق سيظل  أشارت إىل أن  

ــة   ــسكان والتنمي ــدويل لل ــق ب  . ال ــا يتعل ــا فيم ــشرية   أم ــة الب ــريوس نقــص املناع ــت إن ، ف ــد قال  فق
 فـريوس نقـص املناعـة البـشرية والـصحة اجلنـسية             بـني الصندوق سيواصل التركيز على التكامل      

  .  زمام املبادرة فيه الصندوقأخذي وهو اجملال الذيواإلجنابية، 
 علـى املعلومـات   لكـي يركـز   التقريـر الـسنوي     ه مت تبـسيط   مدير شعبة الربامج أنـ    وذكر    - ٧٦

النتــائج، القائمــة علــى إلدارة األمثــل لــتحــسني الكجــزء مــن و. نفيــذي اجمللــس التالــيت يطلبــها
 أن وأضــاف . لدرجــة أكــرباملنظمــة حجــم مــعتتماشــى   ويؤمــل إجيــاد نظــمالنتــائجتبــسيط  مت

 عـدد   حيـاول تقليـل   الـصندوق   قـال إن    و. لتنفيـذ لتـرك وقتـا أقـل       ت و وقتا كـبريا  التقارير تستهلك   
ــ املعــضالإحــدىوالحــظ أن . املؤشــرات ــة   ل يفت تتمث ــوازن بــني الالمركزي ــق الت ــة حتقي  كيفي
ــة ووجــود ــة ل وثيقــة رقاب ــصندوق  . لمكاتــب القطري  االســتجابة يقــوم بتعمــيم وأشــار إىل أن ال

ومـستدامة وقابلـة    ةاسـتراتيجي االسـتجابة   كـون   ت أن    ينبغـي  أنـه باإلنسانية يف مجيع أعمالـه وأقـر        
تحقيـق التـوازن بـني      بالتزام الصندوق     على بناء القدرات وأكد  إىل  وأشار إىل احلاجة    . للتطويع

  . السرعة والفعالية واملساءلة
تأجيــل تقــدمي اســتعراض منتــصف املــدة للخطــة بواختــذ اجمللــس التنفيــذي قــرارا شــفويا   - ٧٧

 الــــدورة العاديــــة الثانيــــة إىل ٢٠١١االســــتراتيجية للــــصندوق مــــن الــــدورة الــــسنوية لعــــام 
  .٢٠١١ لعام
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   املتحدة خلدمات املشاريعاجلزء املتعلق مبكتب األمم    
  بيان من املدير التنفيذي -ثاين عشر 

كتـــب امل أداء معلومـــات مـــستجدة عـــناجمللـــس التنفيـــذي إىل  ي املـــدير التنفيـــذقـــدم  - ٧٨
رأياً ثانياً غـري مـشفوع بتحفظـات        تلقى  كان قد    إىل أن املكتب     وأشار،  ٢٠١١وأولوياته لعام   

ــة للحــسابات    ــة اخلارجي ــشأن املراجع ــى اب ــوايلعل ــراز . لت ــب ســبل عمــل  ويف معــرض إب  املكت
 للمجلـس التنفيـذي أن املكتـب         املدير التنفيذي  بالتنسيق مع منظومة األمم املتحدة ككل، أكد      

 يتمكنـوا مـن حتقيـق     كـي  شركائه    إىل تنفيذالة ودعم   ي لتقدمي خدمات إدار   هو أفضل حاالً اآلن   
قـال  ويف اخلتـام،    . واملـساءلة يف املنظمـة    زيادة الـشفافية    بالتزامه  وجدد  . نتائج على أرض الواقع   

وسيعقب العـرض   .  يف الدورة السنوية القادمة    ٢٠١٠  لعام تطلع إىل تقدمي التقرير السنوي    ي إنه
يف الـدورة العاديـة الثانيـة       تقدميـه   ، املقـرر    ٢٠١٣-٢٠١٢  للفترة الذي قدمه مقترحات امليزانية   

  .٢٠١١عام يف للمجلس التنفيذي 
 بالتقـدم الـذي أحـرزه املكتـب خـالل الـسنوات القليلـة املاضـية علـى                   وأشادت الوفـود    - ٧٩

 للجهـود  ا عـن تأييـده  توأعربـ . جملس مراجعي حـسابات األمـم املتحـدة   تقرير النحو املبني يف    
 رؤيــة التــزام  علــىحتــسني الفعاليــة والــشفافية املاليــة، وشــجعت مــن أجــل الــيت يبــذهلا املكتــب 

.  مـع املنظمـات الـشريكة     ه يف جمال التنفيـذ    نظومة يف دور   االتساق على نطاق امل    بكفالةاملكتب  
 يف التقريـر    اً مـن االهتمـام    التعاون بني بلدان اجلنـوب مزيـد      بإيالء  أحد الوفود عن أمله     وأعرب  

  . عملية املكتب يف بنغالديشمعلومات مستحدثة عن  وطلبت ،السنوي املقبل للمكتب
أن بــ اوأكــد هلــ الــيت قدمتــها قــات اإلجيابيــةوشــكر املــدير التنفيــذي الوفــود علــى التعلي   - ٨٠

وشـدد علـى أمهيـة الـشراكة مـع      . على نطاق املنظومـة  التنسيقوضمان االتساق ملتزم باملكتب  
بـل أن مهمتـه      ، سياسـات  وضع املكتب   ، مبا أنه ليس من مهام     منظمات األمم املتحدة األخرى   

 وأعــرب . تحــدة األخــرى   األمــم امل مؤســسات نيابــة عــن   بالشاريع املــ  دعــم تنفيــذ   تتمثــل يف 
 يف بــنغالديش، وخاصــة يف جمــاالت  يف العمــلملــشاركة املكتــب ســروره التنفيــذي عــن  املــدير

  .تدريب الشرطة
  

  اجلزء املشترك    
  التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ثالث عشر

 املتحـدة    املساعدة ومديرة مكتب الشراكات يف برنامج األمـم         الربنامج عرضت مديرة   - ٨١
اإلمنائي، بالنيابة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، التقريـر                  
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املــشترك الــذي قدمــه مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرة التنفيذيــة لــصندوق األمــم  
  ).E/2011/5(املتحدة للسكان إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

فود مبـا أحـرز مـن تقـدم يف إعـداد التقريـر، ويـشمل ذلـك حتـسني النوعيـة                ورحبت الو   - ٨٢
ــستفادة ــدروس املـ ــسامهات    . وإدراج الـ ــر إلدراك مـ ــذا التقريـ ــة هـ ــرى أمهيـ ــرة أخـ وأكـــدت مـ

الوكاالت وما أحرزتـه مـن تقـدم يف تنفيـذ االسـتعراض الـشامل للـسياسات الـذي جيـري كـل                       
ناصـــر الرئيـــسية لالســـتعراض،   وشـــددت الوفـــود علـــى ضـــرورة إدراج الع   . أربـــع ســـنوات 

واالحتياجات اخلاصـة للبلـدان املتوسـطة الـدخل، وكـذلك علـى ضـرورة ترشـيد عمليـة تقـدمي                     
ــر ال يتــضمن   . التقــارير حبيــث تفــي بغرضــها علــى حنــو أفــضل    وذكــر بعــض الوفــود أن التقري

ر يـثري  وذكر أحـد الوفـود أن التقريـ   . توصيات، مبا يف ذلك ما يتعلق بتحسني األنشطة التنفيذية   
ــائج املوضــوعية      ــه يركــز علــى النت ــان نظــراً إىل أن موضــوع التقــارير (االلتبــاس يف أغلــب األحي

عوضـاً عـن تنـاول املـسائل املتعلقـة          ) السنوية للمنظمات بـشأن اخلطـة االسـتراتيجية لكـل منـها           
بالعمليات ذات الـصلة باالسـتعراض الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات، أي أن التقريـر ال يركـز                 

  . ه الكفاية على الطريقة اليت متارس هبا الوكاالت عملهافي مبا
ــتراتيجية،           - ٨٣ ــشراكات االس ــى ال ــن االهتمــام عل ــد م ــود تركيــز املزي ــب بعــض الوف وطل

وشـدد أحـد الوفـود      . وتوسيع قاعدة املاحنني، وحتسني كفـاءة الـربامج، واحلـد مـن االزدواجيـة             
ديـة واملـوارد األخـرى وحـثَّ علـى بـذل            على ضرورة حتقيق التـوازن الـصحيح بـني املـوارد العا           

وطلـب هـذا الوفـد إىل املنظمـات احلـد مـن          . املزيد من اجلهود حلـشد املـوارد مـن أجـل التنميـة            
وأشار بعـض الوفـود إىل اسـتعداده للعمـل مـع املنظمـات مـن أجـل مواصـلة                    . تكاليفها اإلدارية 

  .حتسني عملية تقدمي التقارير وترشيدها
 املساعدة ومديرة مكتب الشراكات يف برنامج األمم املتحـدة          امج الربن ورحبت مديرة   - ٨٤

إمكانيـة إدراج خطـة عمـل يف         اإلمنائي باملالحظات البناءة اليت أدلـت هبـا الوفـود وأشـارت إىل            
وأحاطــت كــذلك علمــاً بالــشواغل الــيت أثــريت يف مــا يتعلــق باالحتياجــات اخلاصــة     . التقريــر

  .للبلدان املتوسطة الدخل
أن ) الربنـــامج(نائبـــة املـــدير التنفيـــذي لـــصندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان  وذكـــرت   - ٨٥

الصندوق وضع استراتيجية بـشأن العمـل مـع البلـدان املتوسـطة الـدخل وميكـن اطـالع اجمللـس                     
  .التنفيذي عليها الحقاً

وأحاط اجمللس التنفيذي علماً بالتقرير املشترك الذي قدمه مدير برنامج األمم املتحـدة               - ٨٦
ائي واملديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان إىل اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي             اإلمن

  . والتعليقات عليه، بغية إحالته إىل اجمللس
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  توصيات جملس مراجعي احلسابات  - رابع عشر
عرض كل من املديرة املعاونة لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ونائبـة املـدير التنفيـذي                    - ٨٧
ونائـب  ) العالقات اخلارجية وشـؤون األمـم املتحـدة واإلدارة   (دوق األمم املتحدة للسكان    لصن

ــه     ــر منظمت ؛ DP/FPA/2011/1؛ DP/2011/14(املــدير التنفيــذي ملكتــب خــدمات املــشاريع تقري
DP/2011/15 (                   بشأن تنفيـذ التوصـيات الـصادرة عـن جملـس مراجعـي حـسابات األمـم املتحـدة

وقبــل عــرض تقريــر صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، أدىل   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفتــرة الــسنتني 
دارة املدير التنفيذي للصندوق مبالحظات مقتضبة، وشدد على أنه جعل تعزيـز املـساءلة يف صـ               

  .٢٠١١أولويات الصندوق لعام 
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي        - ٨٨ ــذي أحــرزه برن ــدة بالتقــدم الكــبري ال ــود عدي وأقــرت وف
ت مراجعـة احلـسابات الـصادرة عـن جملـس مراجعـي احلـسابات وأشـادت                 يتعلق بتوصـيا   ما يف

 الـذي تلقـاه بـشأن مراجعـة احلـسابات           اتبالربنامج اإلمنائي على الـرأي غـري املـشفوع بتحفظـ          
والحظت عدة وفود أن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي نفـذ              . لفترة السنتني الثانية على التوايل    

، ٢٠١٠ املستهدف إجنازها حبلول الربع األخـري مـن عـام     ٤٢ـ  ل يف املائة التوصيات ا    ٩٠بنسبة  
توصـيات املتبقيـة الـصادرة عـن جملـس مراجعـي احلـسابات           الودعت إىل مواصلة اجلهود لتنفيـذ       

ودعا أحد الوفود إىل بذل اجلهـود       . وفقاً لتواريخ اإلجناز املستهدفة املتفق عليها مع هذا اجمللس        
 ١٧ـ  جنـاز املـستهدفة لتوصـيات مراجعـة احلـسابات الـ           على وجه اخلصوص لتحديـد تـواريخ اإل       

وطلبـت عـدة وفـود أخـرى احلـصول علـى املزيـد مـن                . ا تواريخ إجناز مـستهدفة     حتدد هل  اليت مل 
اخلطوات املتخـذة لكفالـة الـسالمة املاليـة؛ أسـباب ارتفـاع مـستوى األمـوال                 : املعلومات بشأن 

تـهاء اخلدمـة؛ التـدابري املتخـذة لكفالـة عـدم            غري املنفقة؛ الوضـع احلـايل للتـأمني الـصحي بعـد ان            
  . إزاء االحتيال والفساد إطالقاالتسامح

وأعربت عدة وفـود عـن سـرورها ألهنـا الحظـت أن املـدير التنفيـذي لـصندوق األمـم                    - ٨٩
املتحدة للسكان وضع املساءلة ومعاجلة املسائل املتعلقة مبراجعة احلـسابات يف صـدارة أولوياتـه               

بت الوفود بالتزام الصندوق متابعة التوصيات الصادرة عـن جملـس مراجعـي       ورح. ٢٠١١لعام  
وطلبـت احلـصول علـى معلومـات        . مـن انفتـاح ملواجهـة هـذه التحـديات          احلسابات ومبـا أبـداه    

وشــددت الوفــود علــى . مــستكملة بــشأن مــا تبقــى مــن توصــيات عالقــة ذات أولويــة قــصوى  
ويف . بـة، والـدروس املـستفادة   ايب، وآليـات الرق الفوائد النامجة عن التوجيهات القويـة، والتـدر   

ــشفوع          ــرأي امل ــشأن ال ــا ب ــود عــن قلقه ــذه الوف ــوطين، أعربــت ه ــذ ال ــة التنفي ــق بطريق ــا يتعل م
 بشأن مراجعة احلسابات وحثت على التعجيل يف تنفيـذ التوصـيات املتـصلة بطريقـة                اتبتحفظ

والحظت، مـع تطلعهـا إىل تلقـي        . التنفيذ الوطين، وكذلك تعزيز تدابري الرقابة وحتليل املخاطر       
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 األخرى، أن العـودة حـصراً إىل التنفيـذ املباشـر            ال وأساليبه اعممعلومات بشأن تطور أمناط األ    
وأشـار بعـض الوفـود إىل أن طريقـة        . اتلن يكون الـرد األفـضل علـى الـرأي املـشفوع بتحفظـ             

 ينبغـي أن يكـون علـى    التنفيذ الوطين ينبغي أن تشكل اخليار األول، حيثما أمكن، وأن الـسعي           
واستفسر أحد الوفود بـشأن تنفيـذ إطـار املراقبـة الداخليـة         . الدوام وراء تعزيز القدرات الوطنية    

واعتـرب هـذا الوفـد أن     . وما تبقى من حتديات يف ما يتعلـق بأرصـدة حـساب صـندوق التـشغيل               
  .دودة املخاطرالنهج املنسق يف التحويالت النقدية ال ينبغي أن يستخدم إال يف البيئات احمل

 بشأن مراجعـة احلـسابات الـذي تلقـاه     اتورحبت الوفود بالرأي غري املشفوع بتحفظ    - ٩٠
 يف املائة من التوصـيات الـصادرة        ٩٠مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وبكون أكثر من         

وأشـادت مبـا أحـرزه مكتـب األمـم املتحـدة            . عن جملس مراجعي احلسابات قـد نفـذت بالفعـل         
وحـث أحـد    .  املـشاريع مـن تقـدم كـبري يف حتـسني اإلدارة التنظيميـة وزيـادة الـشفافية                  خلدمات

الوفود الربنامج اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على تسديد األرصدة العالقـة             
وأوضــح نائــب املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم   . املــشتركة بــني الــصناديق علــى وجــه الــسرعة  

 ٢٠٠٧شاريع أن مجيــع هــذه األرصــدة تعــود إىل الفتــرات الــسابقة لعــام   املتحــدة خلــدمات املــ 
وأضاف أنه جيب التفاوض علـى تـسوية    .املنظمتني بادرتا إىل تسويتها مجيعاً بشكل كامل    أنو

واملناقــشات جاريــة . برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب خــدمات املــشاريع إللغائهــا بــني
   .لتحقيق ذلك

وفود على ضرورة كفالة أن يقدم بدء العمـل باملعـايري احملاسـبية الدوليـة               وشدد بعض ال    - ٩١
 صــورة مرضــية عــن احلالــة املاليــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    ٢٠١٢للقطــاع العــام عــام  

وتـساءلت هـذه    . وصندوق األمم املتحدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع              
 إيـالء أولويـة أكـرب للتوصـيات الـيت تكتـسب أمهيـة حامسـة                 الوفود عما إذا كان من املستصوب     

وحثـت املنظمـات علـى كفالـة التـزامن          . لنجاح تطبيـق املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام            
وطلبـت  . الضروري لنماذج نظام أطلس قبل بدء العمل باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام            

ــود الــيت شــددت علــى ضــرورة عــدم ال    ــسامحالوف ــات ــامج اإلمنــائي   إطالق  إزاء الفــساد إىل الربن
  .وصندوق األمم املتحدة للسكان توضيح أسلوب التعاطي مع حاالت االحتيال

 املــساعدة ومــديرة مكتــب شــؤون اإلدارة يف برنــامج األمــم  الربنــامجوشـكرت مــديرة   - ٩٢
وأشـارت إىل أن    . املتحدة اإلمنائي الوفود على ما أظهرته من دعم واهتمـام علـى نطـاق واسـع               

التــواريخ املــستهدفة لتوصــيات مراجعــة احلــسابات قــد تقــررت علــى حنــو مــشترك مــع جملــس     
. مراجعــي احلــسابات وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أنــه جيــري تنفيــذ األنــشطة ذات الــصلة         

وأوضحت أن ما تبقـى مـن التوصـيات الـصادرة عـن جملـس مراجعـي احلـسابات يتـسم بطـابع                       
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 مراجعــي احلــسابات املزيــد مــن التوضــيح بــشأن املعــايري املتوقعــة    مــستمر، وطلبــت إىل جملــس 
ــامج اإلمنــائي يتــصدى هبمــة للــشواغل    . للتنفيــذ الكامــل وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أن الربن

ــهاء اخلدمــة     ــأمني الــصحي بعــد انت ــة والت ــاألموال غــري املنفق ــصلة ب ــا يتعلــق حبــاالت  . املت ويف م
ــائي    ــامج اإلمن ــال، أوضــحت أن الربن ــها إىل جانــب اختــاذ    االحتي ــى مكافحت ــه عل يركــز اهتمام

ــائي         . إجــراءات تأديبيــة  ويف مــا يتعلــق بنظــام أطلــس، قالــت إن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمن
وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع ســوف تواصــل 

ــبية ا        ــايري احملاس ــس واملع ــام أطل ــصلة بنظ ــسائل املت ــى حــل امل ــل عل ــام  العم ــة للقطــاع الع . لدولي
اإلمنائي الوفود على مـا أدلـت بـه مـن تعليقـات              وشكرت املديرة املعاونة لربنامج األمم املتحدة     

سديدة وأكدت للمجلس التنفيـذي أن الربنـامج اإلمنـائي يعقـد العـزم علـى التـصدي للـشواغل             
  . اليت أعربت عنها الوفود

العالقـات اخلارجيـة   (م املتحـدة للـسكان      وشكرت نائبة املدير التنفيذي لـصندوق األمـ         - ٩٣
والحظـت أن صـندوق     . الوفود على ما أدلت به من تعليقات      ) وشؤون األمم املتحدة واإلدارة   

األمم املتحدة للسكان يركز اهتمامه على حتديد اجملـاالت الرئيـسية للمخـاطر مـن أجـل حتديـد               
بطريقـة التنفيـذ الـوطين، أكـدت      ويف مـا يتعلـق      . أولويات املتابعة والبحث يف األسباب اجلذرية     

. أن الــصندوق يــويل أمهيــة فائقــة لتنــاول التوصــيات الــصادرة عــن جملــس مراجعــي احلــسابات   
ويعتمد الصندوق خطة عمل واضحة وحازمـة، ويـتعني احلـصول علـى دعـم اجمللـس التنفيـذي                   

ام والحظــت أن الــصندوق مــدعو ألداء املهــ. وتــوفري الوقــت الــالزم مــن أجــل معاجلــة املــسائل
غـري أن الـصندوق يكفـل أن        . نفسها على الرغم من أنه أصغر حجمـاً مـن الوكـاالت الـشقيقة             

ويرصـد  . تتابع املكاتب القطرية بـصرامة التوصـيات الـصادرة عـن مكتـب مراجعـي احلـسابات                
الصندوق حالياً حبـزم أرصـدة حـساب صـندوق التـشغيل ويعمـل مـع الـشركاء الـوطنيني علـى                      

وأوضحت، يف ما يتعلـق بالنـهج املنـسق         .  النهج القائم على املخاطر    إدارة احلسابات باستخدام  
يف التحويالت النقدية، أن هذا النهج، إذا نفذ بالـشكل الـصحيح، يـوفر تقييمـاً سـديداً وحيـدد                    

ــها   ــرات وســبل معاجلت ــاذ      . الثغ ــشرافياًً الخت ــاً واست ــعياً دؤوب ــصندوق ســعى س والحظــت أن ال
كمــا ســار الــصندوق وفــق  .ي بعــد انتــهاء اخلدمــةخطــوات ملموســة مــن أجــل التــأمني الــصح

وشـددت علـى    . اجلدول الزمين احملدد يف ما يتعلق بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام           
أن الــصندوق قــام بتعزيــز إطــار الرقابــة الداخليــة اخلــاص بــه الســتيفاء املعــايري الــصناعية ودرَّب  

تعلـق باالحتيـال، شـددت علـى أن الـصندوق يلتـزم             ويف مـا ي   . موظفيه على تطبيق هـذا اإلطـار      
وعــالوة علــى . التزامــاً كــامالً مبكافحــة االحتيــال ويعتمــد إزاءه سياســة عــدم التــسامح إطالقــاً 

ذلك، يضطلع مديرو الصندوق مبـسؤولية مكافحـة االحتيـال والكـشف عنـه وهنـاك إجـراءات              
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 العام املاضي أن مـستوى االحتيـال        وأشارت إىل أن املديرة التنفيذية أفادت يف      . تأديبية واضحة 
  .  يف املائة من النفقات٠,١يف املنظمة منخفض جداً، وميثل نسبة 

والحظ مدير جملس مراجعي حسابات األمم املتحـدة أن العالقـة بـني جملـس مراجعـي                   - ٩٤
ت واجمللس التنفيذي هامـة وضـرورية علـى حـد سـواء،وال سـيما لكـي يـتمكن اجمللـس                     ااحلساب

. ن متابعة تنفيـذ التوصـيات الـصادرة عـن جملـس مراجعـي احلـسابات مـع املنظمـات          التنفيذي م 
وأضاف أن جملس مراجعي احلسابات سوف يقدم معلومات عن حالة تنفيذ خمتلـف املنظمـات     

  .ناء انعقاد دورة اجلمعية العامةللتوصيات أث
ملتحـدة اإلمنـائي    بشأن تقارير برنامج األمـم ا ٢٠١١/٩واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر       - ٩٥

وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع يف مـا يتعلـق بتنفيـذ        
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨التوصيات الصادرة عن جملس مراجعي احلسابات للفترة 

  
   الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة- عشر خامس

ــندوق         ــائي وصـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــرا برنـ ــن إدارة   تقريـ ــسكان عـ ــدة للـ ــم املتحـ األمـ
  البشرية  املوارد
قــّدمت مــديرة الربنــامج املــساعدة يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومــديرة مكتــب     - ٩٦

 األمــم التنظــيم، إىل جانــب مــديرة مكتــب املــوارد البــشرية يف مكتــب التنظــيم، تقريــر برنــامج  
ة التنفيذيــة لــصندوق األمــم املتحــدة    وقــدمت نائبــة املــدير  ). DP/2011/16(اإلمنــائي املتحــدة 
ومـدير شـعبة املـوارد البـشرية،     ) العالقات اخلارجيـة وشـؤون األمـم املتحـدة واإلدارة      (للسكان  

وأدلـت رئيـسة جملـس      ). DP/FPA/2011/2(بالصندوق، تقرير صندوق األمم املتحـدة للـسكان         
ن ومكتب األمم املتحـدة     موظفي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكا        

  .خلدمات املشاريع ببيان
وطرحـت عـدة وفـود     . ملـا اتـسما بـه مـن تـوازن وإعـداد جيـد             ولقي التقريـران ترحيبـا        - ٩٧

أســئلة علــى برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان بــشأن املــسائل  
عـادل، واختيـار املـوظفني علـى أسـاس          املتصلة بالتوظيف، مبا يف ذلك مسألة التوزيع اجلغرايف ال        

 من الفئة الفنية، وقنـوات االلتحـاق بالوظـائف          بجدارهتم، والتطوير الوظيفي للموظفني الشبا    
على املستوى اإلداري املتوسـط وكيفيـة اسـتعداد املنظمـتني للعـدد الكـبري مـن املـوظفني الـذين                     

، مثـل التـوازن     ةلـ اصلة بالعم واستفسرت بعض الوفود عن االستحقاقات املتـ      . سيتقاعدون قريبا 
وتلـك الـيت   األسـرة   فيهـا   صطحب  الـيت تـ   بني العمـل واحليـاة والترتيبـات املتعلقـة مبراكـز العمـل              

 يف املرحلـة   مـشاركتهم كفالـة األسـرة، ومـزج مهـارات املـوظفني مـن أجـل         فيهـا   صطحب  ت ال
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ة، مبـا يف ذلـك يف   ، ومكافأة املوظفني العاملني يف مواقع العمل اليت تنطوي على مـشق   التمهيدية
ويف . بيئات الرتاع وما بعد الرتاع، وتقدمي حوافز للعمل مًعا على حتقيـق مبـادرة توحيـد األداء                

ما يتعلق بتنفيذ مبادرة توحيد األداء، طلبت بعض الوفود احلـصول علـى معلومـات عـن اآلثـار             
 يـة صـالحات التعاقد  إلا إدارة املـوارد البـشرية ومواءمـة         يفاملترتبة علـى قـرارات اجلمعيـة العامـة          

  .كما طلبت الوفود تعزيز االنتقال فيما بني الوكاالت. وإقامة العدل
ــم املتحــدة           - ٩٨ ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــود برن وشــجعت بعــض الوف

ــوارد        ــسيق قواعــد وأنظمــة إدارة امل ــة إىل تن ــة يف اجلهــود الرامي ــشاركة بفعالي ــى امل ــسكان عل لل
 اإلشـراف علـى   نينظمـت كـل مـن امل  املتحدة وطرحت أسئلة ملعرفة كيف تعزم  البشرية يف األمم    

وطلـب أحـد الوفـود توضـيح معـىن تنميـة القـدرات              . تنفيذ سياسات املوارد البشرية اخلاصة هبا     
يف سياق إدارة املوارد البشرية وسـأل عـن التحـديات الـيت متـت مواجهتـها مـن منظـور املـوارد                       

وأكد هـذا الوفـد أن صـندوق األمـم          .  العمل يف األمم املتحدة    البشرية، يف سياق مبادرة وحدة    
املتحدة للسكان حيظى بـاحترام وتقـدير الـشركاء ألن لـدى موظفيـه خـربة تقنيـة والتـزام مهـين             

كفـاءات يف  الوسأل الوفد عن التـدابري الـيت وضـعها الـصندوق لـضمان تـوافر           . رفيعي املستوى 
  .ب القطريةإدارة املوارد البشرية على مستوى املكات

برنامج األمـم املتحـدة     يف  كتب التنظيم   مل  التابع وشكرت مديرة مكتب املوارد البشرية      - ٩٩
اإلمنائي الوفود على تعليقاهتا املفيدة وعلى اعترافها بالتقدم احملرز على صعيد عدة مبـادرات يف               

 سـتقدام ي يتطلبـه اال  احليز الزمين الذلتقليصوأشارت إىل اجلهود اجلارية   . جمال املوارد البشرية  
 نظـام تقيـيم جديـد للمنـسقني املقـيمني         ل اسـتعراض     أن تعاقدية وإىل الصالحات  اإل اكتمالوإىل  
ويهدف هـذا النظـام إىل إدمـاج مـزيج املهـارات            .  يف إطار عملية مشتركة بني الوكاالت      قد مت 

  .ل اإلنسايناليت تعزز إدارة األشخاص والفطنة السياسية واملهارات القيادية يف سياق العم
 وأشــار مــدير شــعبة املــوارد البــشرية بــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان إىل أن لــدى     - ١٠٠

املنظمتني آليات لالنتقال فيما بني الوكاالت وأن الـصندوق حيتـل موقعـا ريادّيـا علـى مـستوى                   
ورّدا علـى   . كما أشار بإجياز إىل بعض التحديات     . استقبال وإرسال املوظفني على حد السواء     

 اذأسئلة طُرِحت عن كيفية إشراف الـصندوق علـى تنفيـذ سياسـات املـوارد البـشرية وتتبعـه هلـ               
 مبـا قـام بـه الـصندوق عنـد رصـد االمتثـال لنظـام تقيـيم                   ، على سبيل املثـال،    ، ذكّر املدير  التنفيذ

هناك مثـال آخـر متثـل يف اسـتخدام          كان  و.  يف املائة  ٩٧األداء وتطويره الذي كان يف مستوى       
 اإللكتروين الذي مكّن الـصندوق مـن حتديـد حـاالت التـأخري ورصـد حـاالت                  ستقدامالنظام ا 
أما يف ما يتعلق بإقامة العدل، فأشار إىل أن لدى مكتـب أمـني املظـامل الـصالحيات         . ستقداماال

ويف مــا خيــص توحيــد األداء، أفــاد بــأن صــندوق األمــم   . الكافيــة لالضــطالع بــدور الوســاطة 
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عمــق يف عمليــات متباينــة، مبــا يف ذلــك مواءمــة املمارســات يف جمــال املتحــدة للــسكان شــارك ب
وعلى سبيل املثال، يف فييت نام كـان فريـق االتـصاالت التـابع لفريـق األمـم املتحـدة                    . األعمال

ورغـم اإلقـرار   . القطري يستخدم نظام الصندوق لتقييم األداء وتطـويره مـن أجـل تقيـيم األداء        
وق يف سـن اخلمـسني أو أكثـر، أشـار املـدير إىل أن منظومـة       بأن عددا كبريا من موظفي الصند    

األمم املتحـدة ككـل تواجـه حتـديا رئيـسيا متـصال بارتفـاع معـدالت أعمـار املـوظفني ومـسألة              
وأفاد بأنه جيب توفري املزيد مـن الوظـائف برتـب مبتـدئني، وأن              . قريبالستقبل  املتقاعدهم يف   

 مـن   بمن اجلهود اجلماعية السـتقطاب مـوظفني شـبا        منظومة األمم املتحدة حباجة لبذل املزيد       
ــة الفنيــة ــالتطوير الــوظيفي مبــا يف ذلــك عــن طريــق     . الفئ وأكــد أن الــصندوق متمــسك متامــا ب

وشّجع الصندوق أيضا على حتقيـق التـوازن بـني العمـل واحليـاة مبـا يف ذلـك                   . تدريب املوظفني 
  .ق عدة ترتيبات ُتتيح مرونة العمليعن طر
لس علما بتقريري برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة               وأحاط اجمل  - ١٠١

  .للسكان عن إدارة املوارد البشرية
  

 لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم        ٢٠١٣‐ ٢٠١٢منوذج مليزانية فترة السنتني         
  املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

 املــساعدة ومــديرة مكتــب التنظــيم، يف برنــامج األمــم املتحــدة   أدلــت مــديرة الربنــامج- ١٠٢
ــا    ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــم برنـ ــشترك باسـ ــان مـ ــائي ببيـ ــدة  اإلمنـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ئي وصـ

وأشارتا إىل أنه مت إعـداد مـذكرة غـري رمسيـة بـشأن خارطـة الطريـق مليزانيـة متكاملـة                       للسكان،
نـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم             للمجلس التنفيذي لرب   ٢٠١٠/٣٢عمال باملقرر   

  .املتحدة للسكان
 وأعربت العديد من الوفود عن تقديرها للجهـود الـيت تبـذهلا املنظمتـان وللمـشاورات                 - ١٠٣

اليت جترياهنا مـع الـدول األعـضاء وعـن ارتياحهـا للـصيغة املنقَّحـة للميزنـة القائمـة علـى النتـائج              
ورأت الوفـود أهنـا تعكـس تقـدما         . ٢٠١٣-٢٠١٢لفتـرة الـسنتني     املقتَرحة يف منـوذج امليزانيـة       

. كبريا حنو حتقيـق األهـداف وتلبيـة الطلبـات الـيت تـضمنتها مقـررات اجمللـس التنفيـذي الـسابقة            
ــائج          ــار النت ــاليف يف إط ــترداد التك ــن اس ــشأن إدراج اإليــرادات م ــود توضــيحا ب ــت الوف وطلب

. املباشــرة املــتغرية للمنظمــات التكــاليف غــري يــانتبوتقــديرات امليزانيــة املقترحــة، مبــا يف ذلــك  
يزانيـة الـدعم   مل بالنـسبة تغـيريات يف امليزانيـة   الطلبت توضيحات عن اجملاالت الـيت سـتطاهلا         كما

  .  وعن أساسها املنطقي٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 
ن اهليئـة    ويف سياق التذكري بأن اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة قد طلب مـ              - ١٠٤

 يتبعه برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم             مامواءمة صيغة ميزانيتها ومنهجيتها مع      
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املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، طلبت عدة وفود مـن الربنـامج اإلمنـائي ومـن                 
ة متكاملـة يف    الصندوق دعم اجلهود اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل إجنـاز ميزانيـ              

وأكدت عدة وفود التزامها بتعزيز الروابط بني نتـائج التنميـة ومـستويات املـوارد             . ٢٠١٤عام  
للفتـرة املؤديـة إىل إعـداد       الالزمـة   راحـل   تحديد اخلطوات وامل  املتاحة، وحتديث خارطة الطريق ل    

  .٢٠١٤ميزانية متكاملة يف عام 
وق األمم املتحدة للـسكان الوفـود علـى          وشكر مدير شعبة اخلدمات اإلدارية يف صند       - ١٠٥

وأوضــح أن اخلطــة االســتراتيجية ســتبّين الــروابط بــني نتــائج التنميــة واملــوارد  . تعليقاهتــا املفيــدة
وأشار إىل أنه سيجري تـسليط األضـواء علـى مجيـع الـتغريات اهلامـة الـيت حـدثت بـني                      . املتاحة

ــرة الـــسنتني   ــزانييت فتـ ــتتم ٢٠١٣-٢٠١٢  و٢٠١١-٢٠١٠ميـ ــادة تقيـــيم معـــدالت   وسـ إعـ
وأضـاف أن اإليـرادات مـن اسـترداد التكـاليف           . ٢٠١٣-٢٠١٢استرداد التكاليف يف ميزانية     

ــرى   ــوارد األخـ ــن املـ ــزءا مـ ــديث خار . ستـــشكّل جـ ــيتم حتـ ــه   وسـ ــا طلبتـ ــة ملـ ــق تلبيـ ــة الطريـ طـ
ــدول ــائي وصــندوق األمــم     . األعــضاء ال ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــى أن برن املتحــدة وشــدد عل
عى إىل إشــراك هيئــة األمــم نظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ستواصــل تعاوهنــا وستــسوم للــسكان
  .للمرأة املتحدة
 بــشأن منــوذج ميزانيــات فتــرة الــسنتني  ٢٠١١/١٠ واعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر  - ١٠٦

  .  للربنامج اإلمنائي وصندوق السكان واليونيسيف٢٠١٣-٢٠١٢
  

  مسائل أخرى - عشر سادس
ــدير       عــرض نائــب  - ١٠٧ ــذكّرة م ــة، م ــسياسات اإلمنائي ــساعد، مبكتــب ال ــامج امل ــدير الربن م

. وشدد على التعديلني املقترح إدخاهلما على صك مرفق البيئة العامليـة          ) DP/2011/17(الربنامج  
  .ومل تصدر أي تعليقات عن الوفود هبذا الشأن

التعديالن علـى   : ية بشأن مرفق البيئة العامل    ٢٠١١/١١ واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر      - ١٠٨
  . صك مرفق البيئة العاملية

  
  مشاورات غري رمسية    

عقد اجمللس التنفيذي مشاورات غري رمسية مـشتركة بـني الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق                 - ١٠٩
السكان واليونيسيف بشأن منوذج امليزانية القائمة على النتائج، وقـدم إحاطـة بـشأن اسـتعراض              

  .يجية للربنامج اإلمنائيمنتصف املدة للخطة االسترات
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 املرفق
ــائي           ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــة لربن ــشترك للمجــالس التنفيذي االجتمــاع امل

وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع          
 األمـم املتحـدة للمـرأة       هيئـة و) اليونيـسيف (ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     

  وبرنامج األغذية العاملي
  

   حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةللدفع يف اجتاهتضييق الفجوات : اإلنصاف    
سـعادة الـدكتور    رئيس اجمللس التنفيذي لليونيـسيف،      إثر كلمة ترحيب مقتضبة ألقاها        - ١
، الــذي تــرأس االجتمــاع، عــرض املــدير التنفيــذي لليونيــسيف )بــنغالديش(عبــد املــؤمن . ك. أ

ونوَّه املدير التنفيذي مبجمل التقدم الذي أحرز حنـو بلـوغ           . ملفاهيميةالسيد أنتوين ليك الورقة ا    
األهداف اإلمنائية لأللفية، لكنه استدرك قائال إن تتبُّع األهداف يتم من خالل معدالت وطنيـة               

وقـدم الـسيد ليـك املثـال عـن حـاالت عـدم              . قيم حاالت عدم اإلنصاف داخـل اجملتمعـات       ُتال  
رجـح أطفـال     أفريقيـا جنـوب الـصحراء، حيـث يتعـرض علـى األ             إنصاف يواجهها األطفـال يف    

الفئة السكانية اخلمسية األفقر بني مرتني وثالث مرات أكثـر مـن غريهـم ألن يتوقـف منـاؤهم،                  
ــدم التحــاقهم باملدرســة     ــى اللقاحــات، وع ــدم حــصوهلم عل ــد و. ولع ــات   ق ــذه التباين ــت ه محل

كمـا سـلَّط املـدير التنفيـذي الـضوء          . الشاسعة اليونيسيف علـى إعـادة التركيـز علـى اإلنـصاف           
 هتـدف إىل   ،على دراسة عن النمذجة أعدها فريق من اخلرباء من داخـل اليونيـسيف وخارجهـا              

وأتت نتـائج هـذه الدراسـة مغـايرة للحكمـة       . تقييم فعالية تكلفة اتباع هنج قائم على اإلنصاف       
كيــز اجلهــود علــى أضــعف   تبــيَّن أن اتبــاع هنــج قــائم علــى اإلنــصاف، يقتــرن بتر  إذ: التقليديــة

، هو أكثر السبل فعالية مـن حيـث التكلفـة وأسـرعها              إليهم صعب وصوال األاألطفال واألسر و  
 الــذي يتمثــل يف التحــدي املقبــلعلــى وأكــد الــسيد ليــك . لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

لفيـة بـسرعة،   احلاجة إىل االنتقال من النمذجة إىل العمل ضـماناً لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأل        
  . حنو منصف وفعال من حيث التكلفةوعلى

وأشارت السيدة هيلني كالرك، مديرة برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يف مالحظاهتـا                 - ٢
يف العديـــد مـــن “ انقطـــاع بـــني النمـــو االقتـــصادي والتنميـــة البـــشرية”االفتتاحيـــة إىل وجـــود 

منـو النـاتج احمللـي      ”وقالـت إن    . ءهـا أفقـر الفقـراء     اجملتمعات اليت حترز تقدما عامـاً إمنـا ختلِّـف ورا          
  .“املساواة واضح على عدمبشكل تركيز الويطلب اآلن ”. اإلمجايل ال يضمن حتقيق اإلنصاف

 دا ببيانــات طرحــوا فيهــا عــددا  وفــ١٨وعقــب هــذه املالحظــات االســتهاللية، ألقــى     - ٣
  :القضايا من
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مـن أجـل   قامة شراكة مع احلكومـة  إمكانات القطاع اخلاص واجملتمع املدين إل       )أ(  
 الضطالع بدور يف النهج القائم على اإلنصاف؛ ا

مدى اعتماد احلكومات الوطنية للنـهج القـائم علـى اإلنـصاف، وال سـيما يف                  )ب(  
 البلدان اليت تشهد أوجه تفاوت كبرية؛ 

 طريقة التعامل مع النهج القـائم علـى اإلنـصاف يف أقـل البلـدان منـوا والبلـدان                    )ج(  
 املتوسطة الدخل، ال سيما يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية؛ 

 تطبيــق نتــائج دراســة اليونيــسيف عــن النــهج  مــسألة مــا إذا كــان مــن املمكــن  )د(  
القائم على اإلنصاف اليت اسـتندت إىل منـوذج قطـاع الـصحة، علـى نطـاق أوسـع يطـال مجيـع              

 اجملاالت املشمولة باألهداف اإلمنائية لأللفية؛

التوصيات اليت ميكن تقدميها ملساعدة السياسات والربامج الوطنية على حتقيـق             )هـ(  
  .اإلنصاف يف سياق األوضاع املتقلبة

ــه أوســوتيميهني   - ٤  املــدير التنفيــذي لــصندوق األمــم املتحــدة   ،وشــدد الــدكتور باباتوندي
فيـذا خلطـة    يف مالحظاته علـى أمهيـة معاجلـة حـاالت عـدم اإلنـصاف بـني اجلنـسني تن                ،للسكان

.  بـشكل خـاص للفقـر واالسـتبعاد        يتعرضـن التنمية األوسع نطاقـا، ذلـك ألن النـساء والفتيـات            
وأكـدت الـسيدة ميـشيل باشـيليت، املـديرة          . “إن اإلنصاف أساسي لكـل مـا نقـوم بـه          ”وقال  

وقالـت يف حـني     . التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة، مشكلة التفاوت بني اجلنـسني يف التعلـيم            
ــيم بــني الفتيــات والفتيــ   ت ــشعوب، فــإن أوجــه عــدم    انقلــصت الفجــوة يف التعل  لــدى معظــم ال

 حىت يف املناطق اليت خطت خطـوات جبـارة،          -اإلنصاف ال تزال قائمة يف اجملتمعات املهمشة        
دور ”وأضـافت قائلـة إن    . كتلك املوجودة يف بلدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب             

 نائـب املـديرة     ،واعتـرب الـسيد أمـري عبـد اهللا        . “حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   املرأة أساسي يف    
 . اإلنــصاف مبثابــة عامــل رئيــسي لتحقيــق التقــدم يف التنميــة،التنفيذيــة لربنــامج األغذيــة العــاملي

وأضـاف قـائالً إن      .“اجلوع واألمن الغـذائي يـشكالن بـدون شـك مـسألة إنـصاف             ”وقال إن   
  .“ستنفدون أصوهلم وثرواهتم ليتمكنوا من إطعام أنفسهم فحسبي”أفقر شعوب العامل 

اركون يف حلقــة النقــاش علــى    ورداً علــى املــسائل الــيت أثارهتــا الوفــود، أكــد املــش        - ٥
  : التالية النقاط

لقطاع اخلاص واجملتمـع املـدين إىل   أن يؤديه كل من ا    الدور الكبري الذي ميكن       )أ(  
 اتباع هنج قائم على اإلنصاف؛ باإلمنائية لأللفية جانب احلكومة يف حتقيق األهداف 



E/2011/35 
 

33 12-24560 
 

 حيـث القبول الواعد الذي منحته احلكومـات الوطنيـة للتركيـز علـى اإلنـصاف،               ) ب(  
 العديد منها؛   فعالية تكلفتهتشجع

ضــرورة اتبــاع هنــج قــائم علــى اإلنــصاف يف مجيــع املنــاطق، يتناســب مــع            )ج(  
 األوضاع اخلاصة بكل من البلدان؛

دور احملوري لتطبيـق هنـج اإلنـصاف يف مجيـع اجملـاالت املـشمولة باألهـداف                 ال  )د(  
اإلمنائية لأللفية؛ وبالنظر إىل الطابع املترابط هلذه األهداف، مـن املهـم مواصـلة حتليـل أثـري هنـج                     

  اإلنصاف يف مجيع القطاعات؛
ــة االجتما     )هـ(   ــة احلمايـــ ــام ألنظمـــ ــدور اهلـــ ــة   الـــ ــيما يف مواجهـــ ــة، وال ســـ عيـــ
  .املتقلبة األوضاع

طـــرح الوفـــود واملـــشاركون يف حلقـــة النقـــاش عـــددا مـــن املواضـــيع  لقـــد  وعمومـــاً،  - ٦
ويف هــذا  .أحــدها أمهيــة حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني علــى الــصعيد العــاملي كــان و. املــشتركة

الــصدد، حظيــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بترحيــب حــار بوصــفها كيانــا سيــضطلع بــدور     
وكانــت احلاجــة إىل العمــل التعــاوين واجلمــاعي علــى  . هــذه املــساواةحيــوي يف تــسريع حتقيــق

وأعربــت الوفــود عــن األمــل يف أن تــتمكن . التركيزبــ حظــياملــستوى القطــري موضــوعاً آخــر 
 جمال إعداد الربامج القائمـة      البلدان من تبادل اخلربات يف ما بينها والتعلم من بعضها البعض يف           

  .اإلنصاف على
  

 بني اجلنسني من خـالل عمـل الوكـاالت والتعـاون املتـوخى مـع هيئـة األمـم                    تعميم املساواة     
  املتحدة للمرأة 

 رئيــسة اجمللــس التنفيــذي هليئــة  ،)نيجرييــا(جــوي أوغــوو . اســتهلت اجللــسةَ الــسيدة أ  - ٧
 مرحبــةً باملــديرين التنفيــذيني لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق ،األمــم املتحــدة للمــرأة

تحدة للسكان واليونيسيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة ونائب املـديرة التنفيذيـة ومـدير              األمم امل 
وأشــارت وكيلــة .  ودعتــهم إىل تنــاول الكلمــة،العمليــات بربنــامج األغذيــة العــاملي يف الــدورة 

األمــني العــام واملــديرة التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــسيدة ميــشيل باشــيليت إىل أهنــا    
جتري مشاورات مثمـرة مـع رؤسـاء العديـد مـن شـركاء منظومـة                  منذ توليها منصبها،   أخذت،

هليئة يف اجلهـود املبذولـة للتوصـل        اأن تشارك   من خالهلا    ميكن   الطريقة اليت األمم املتحدة حول    
إىل نتائج أكثر فعالية لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، أو أن تنـسقها، ويف بعـض              

وبينت أيضاً، أثناء تأكيدها أن اهليئة ستعمل مـع منظومـة األمـم املتحـدة               . ن تقودها احلاالت، أ 
نتـائج، أن اهليئـة لـن تتنـافس مـع الـصناديق والـربامج األخـرى، بـل سـتعطي األولويـة                       اللتحقيق  
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لتقدمي الدعم القطري املطلوب بالتركيز علـى عـدد قليـل مـن اجملـاالت املواضـيعية احليويـة بغيـة                 
 املنظومـة وإتاحـة املزيـد       على نطاق وشددت على ضرورة بناء شراكات      . ج ملموسة حتقيق نتائ 

مــن الفــرص لكــلٍ مؤســسة تابعــة لألمــم املتحــدة لتقــدمي الــدعم للمــساواة بــني اجلنــسني، علــى   
 أثنـاء   “يةانشـرطة القـضايا اجلنـس     ”ارت إىل أن اهليئة لن تقـوم بـدور          وأش. أساس املزايا النسبية  

تقوم عوضاً عن ذلك بزيادة دعمها لتطبيق اآلليـات القائمـة، كمؤشـرات              س بلتعزيز املساءلة،   
لألمـم املتحـدة وذلـك      “ مؤشر املساواة بـني اجلنـسني     ”األداء، وبتعزيز نظام التتبع املشترك، أو       

  .بالعمل مع اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية
ــدير التنف   - ٨ ــنم املـ ــه     واغتـ ــدكتور باباتونديـ ــسكان الـ ــدة للـ ــم املتحـ ــصندوق األمـ ــذي لـ يـ

أوسوتيميهني الفرصة ليهنئ السيدة باشيليت علـى اإلنـشاء الرمسـي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة              
 تعمـيم املنظـور اجلنـساين؛    يف جمـال تنميـة القـدرات   ) أ: (وتطرق يف بيانه إىل ثـالث قـضايا هـي      

وأكــد علــى اســتمرار التــزام  . اجلنــسانيةيف القــضايا لة املــساء) ج(التعــاون مــع اهليئــة؛ و   )ب(
“ الرباعيـة ة  يشراكة الـصح  ال”الصندوق العمل مع اهليئة جنبا إىل جنب مع شركائه يف برنامج            

لـدعم  ) منظمة الصحة العاملية وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسيف والبنـك الـدويل               (
وكـرر التأكيـد،     . خدمات الصحة اإلجنابية   حصول اجلميع على  يكفل  مبا   ةقويالجهود الدعوة   

أثناء إلقاء الضوء على بعض اإلجنازات الرئيسية للصندوق يف جمال املساواة بني اجلنسني، علـى               
التزام الصندوق العمـل جنبـا إىل جنـب مـع الوكـاالت األخـرى علـى إحـراز مزيـد مـن التقـدم               

  .لصاحل النساء والفتيات
مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ورئيـسة جمموعـة        السيدة هيلني كالرك،     ورحبت  - ٩

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف جمموعــة األمــم املتحــدة    ، األمــم املتحــدة اإلمنائيــة  يف تعليقاهتــا، هبيئ
إبرازهــا بينــت أثنــاء و. شراكة مــع اهليئــةبــاإلمنائيــة، وكــررت تأكيــد التــزام الربنــامج يف العمــل 

أن التقيـيم الـدويل الـذي جتريـه          كة الفعالة بني الربنامج واهليئـة     لبعض األمثلة الرئيسية عن الشرا    
لــصاحل املوظفــة ســتثمارات االاملنظمــة ملــا يتطلبــه حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يعتمــد علــى 

إشارهتا إىل إن لكل وكالة مزيتـها النـسبية يف قـضايا         يف معرض أكدت،  كما  . النساء والفتيات 
 مناقشات أوليـة بـدأت بـني الربنـامج واهليئـة لوضـع مـذكرة توجيهيـة              املساواة بني اجلنسني، أن   

مشتركة للمنسقني املقـيمني وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة حـول كيفيـة عمـل جمموعـة األمـم                      
  .املتحدة اإلمنائية معاً يف القضايا ذات الصلة بالشؤون اجلنسانية على الصعيد القطري

 بالـسيدة باشـيليت وكــرر   ،ر التنفيـذي لليونيـسيف  املــدي، وين اليـك تـ ورحـب الـسيد أن    - ١٠
 .تأكيد التزام منظمته العمل مع هيئة األمم املتحدة للمرأة بدعم القضايا املتعلقة حبقـوق الطفـل             

ــصحة          ــصلة بال ــداف املت ــق ســعيا للوصــول إىل األه ــذي حتق ــم اإلجنــاز الكــبري ال ــه رغ ورأى أن
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واعترب التعاون مع الـصناديق والـربامج األخـرى          .والتغذية والتعليم، ما زال يتعني القيام بالكثري      
وشــاطر املــديرين التنفيــذيني اآلخــرين إعــراهبم عــن دعمهــم   .أساســيا لتحقيــق النتــائج املرجــوة 

  .للهيئة يف خطواهتا األوىل
ولدى الترحيب باضطالع السيدة باشيليت بدورها اجلديد، بيَّن السيد أمـري عبـد اهللا،                - ١١

ية ومدير العمليات بربنامج األغذية العاملي، كيف تشكل الوالية اجلنـسانية           نائب املديرة التنفيذ  
الضـطالع   ل إحدى الواليات اليت عملت مجيع وكاالت األمم املتحـدة ومـا زالـت تعمـل، معـا                

وأكــد الــدور الرئيــسي الــذي تؤديــه املــرأة يف الزراعــة واإلنتــاج الغــذائي معربــا عــن أســفه  . هبــا
هــا لالســتفادة مــن اخلــدمات واملــشاركة يف صــنع القــرار رغــم        لــضآلة الفــرص املتاحــة أمام  

دام توزيـع الــسلطة   تحقــق مـا لـن ي واعتـرب أن احلـد مــن الفقـر     .اضـطالعها هبـذا الـدور احليــوي   
وأكـد أنـه سـيكون هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة              . هو توزيع غري منـصف    والقدرة على الوصول    

ــرأة املهمــشة     ــه يف إمســاع صــوت امل ــسي تؤدي ــداخل  وال . دور رئي ،  فحــسبيوجــد بعــض الت
أيضا فجوات، وينبغي للهيئـة أن تـضطلع بـدور يف ضـمان عمـل مجيـع الـصناديق والـربامج                      إمنا

  . معا على حنو أكثر متاسكا لتحقيق النتائج املرجوة
وأقرت الوفود أثناء تناوهلا الكلمة بأن التعـاون الوثيـق بـني خمتلـف الـصناديق والـربامج             - ١٢

طلب العديـد توضـيحا   قد و.  خالل املرحلة االنتقالية هليئة األمم املتحدة للمرأة      سيكون أساسيا 
. لدور اهليئة يف ريادة التنسيق على املستوى القطري وطريقة ترمجـة ذلـك يف املـستقبل القريـب                 

ونوه املتكلمون بأمهية العمل املشترك لوضع خطط استراتيجية منسقة، وتوضيح جماالت عمـل             
ــا للمــساواة بــني اجلنــسني، مــع      املنظمــات املعنيــ  ــائج حتقيق ة، وضــمان أوجــه التكامــل بــني النت

اهليئـات األخـرى التابعـة       اإلشارة إىل أنه ينبغي أال حيل إنشاء كيان منفصل للـشؤون اجلنـسانية            
 . لألمم املتحدة من بذل اجلهود يف إطار العمل على قضايا املساواة بني اجلنسني

ديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إىل أن واليـات               وردا على ذلك، أشارت املـ       - ١٣
وأكـدت  . املنظمات تبني توزيع العمل وأن اخلطة االستراتيجية للمنظمة سـتزيد مـن وضـوحها             

مــع مــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى ضــرورة التحلــي باملرونــة وبالقــدرة علــى           
ــرر نائــب املــديرة   . ت قطريــة حمــددة االســتجابة وفقــا لالحتياجــات والقــدرات يف حــاال     وك

التنفيذية لربنامج األغذية العاملي تأكيد ضرورة اتباع هنج عملي يف حـني أكـد املـدير التنفيـذي                  
 بالــــدعم حتــــت إشــــراف للــــصندوق أن الربجمــــة املــــشتركة والتمويــــل املــــشترك ســــيحظيان 

تــائج إجيابيــة بــشأن املقــيم، هبــدف االرتقــاء مبــستوى التعــاون بــني الوكــاالت وحتقيــق ن  املنــسق
 .املساواة بني اجلنسني
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وأعربت رئيسة اجمللس التنفيذي عن امتناهنـا جلميـع املمـثلني ملـا قـدموه مـن مـسامهات                     - ١٤
رئيسية واغتنمت الفرصة كذلك لتعرب عن امتناهنا مـرة ثانيـة لـدعمهم املـستمر يف ضـمان أن                 

وأعربـت   . رؤيـة مـشتركة للجميـع   تشكل املساواة بني اجلنسني وتعمـيم املـساواة بـني اجلنـسني       
لتزامــات الــيت قطعتــها الــدول األعــضاء ووكــاالت االعــن تفاؤهلــا إزاء مــستقبل اهليئــة يف ضــوء 

  .األمم املتحدة على حد سواء للتعاون مع اهليئة بشكل وثيق
  

: ال حنــو االنتعــاش والتنميــة طويلــة األجــل    قــكفــاءة االســتجابة حلــاالت الطــوارئ واالنت       
  فادةاملست  الدروس

افتتحت رئيسة اجمللس التنفيذي لربنامج األغذيـة العـاملي، سـعادة الـسيدة آغنـيس فـان                   - ١٥
ــن ــدا(فــان ديرهــوفن  - آردي ــة للعمليــات بعــرض    ) هولن اجللــسة بــدعوة نائــب املــديرة التنفيذي
ــة ــة أن الوكــاالت الــست      .الورق ــصه ملــضمون الورق ــة يف تلخي ــديرة التنفيذي  وأوضــح نائــب امل

ها يف جمــاالت املــساعدة واليتــبعملــها قبــل األزمــات وأثناءهــا وبعــدها حبكــم ا حاضــرة وتقــوم 
ستثمارات يف جمال املساعدة اإلنسانية وتلـك املوجهـة         الاإلنسانية واإلمنائية، كما أشار إىل أن ا      

واعتـرب أن  . للمدى الطويل حنو األمان االجتماعي والزراعة هي يف الواقع اسـتثمارات متكاملـة   
الرتاع متثل حتـديات فريـدة بـسبب الـصالت املتبادلـة بـني النـشاطات اإلنـسانية                  حاالت ما بعد    

 وأعــرب عــن ضــرورة بــذل اجلهــود لتحــسني إدمــاج تقيــيم  ؛وتلــك املتعلقــة باإلنعــاش والتنميــة
ورغــم . املخـاطر وحتليــل مــواطن الـضعف ورســم معاملهــا ضـمن نظــم اإلنــذار املبكـر والتأهــب    

قودي قد حقق قدراً أكرب من االتـساق، جيـب تعزيـز اسـتجابة     أن اتباع النهج العنعلى  االتفاق  
  . هذا النهج أثناء األزمات الكربى

نـاه تيبوتيـه،     - وبدعوة من الرئيسة حتدث املـتكلم الـضيف مـن ليربيـا، األسـتاذ توغبـا                 - ١٦
فأعرب عن شكره لألمم املتحدة ملساعدهتا ليربيا يف االنتقال إىل مرحلة االنتعـاش، لكنـه شـدد                 

 اجملتمع الدويل سيستمر يف إنفاق املاليني على تدابري مؤقتة ما مل تعاجل جذور أسـباب الفقـر                  أن
  . بشكل سليم

ــلوأشــار   - ١٧ ــسيف ممث ــة يف احلــاالت    إىل  اليوني ــة املقدم ــة هبيكــل املعون أن القــضايا املتعلق
 ويــزداد ظــل دون معاجلــة بينمــا مــن املــرجح أن تتزايــد حــاالت الطــوارئ  تاالنتقاليــة أو اهلــشة 

 لــذلك وجــب ســد هــذه الثغــرة اخلطــرية خــالل فتــرة  .تعقيــدها وحجمهــا يف الــسنوات املقبلــة
وأصـرت ممثلـة   . األوىل باسـتخدام آليـات التمويـل القائمـة حـسب احلاجـة           شهرا   ١٨إىل  الستة  

هيئة األمم املتحدة للمرأة على ضـرورة ضـمان معاجلـة قـضايا املـرأة بـشكل منـسَّق يف حـاالت               
 وأشــار ممثــل برنــامج األمــم املتحــدة  . يف متويــل احتياجاهتــااملعــروفســد الــنقص الطــوارئ، و

اإلمنائي إىل ضرورة إدخال التفكري اإلمنائي ضـمن العمليـات اإلنـسانية، وبـدء التنميـة يف وقـت          
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مبكر مع اإلبقاء على املساعدة اإلنسانية لفترة أطـول، وذلـك باالسـتفادة مـن القـدرات احملليـة                   
 ممثــل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أن االنتقــال إىل      الحــظو.  القائمــةوآليــات التنــسيق 

االنتعاش والتنمية الطويلة األجل يتطلب تعاونـاً أوثـق بـني اجلهـات الفاعلـة اإلنـسانية واإلمنائيـة             
 قدم دروسا ال تقدر بثمن مـن باكـستان وهـاييت    ٢٠١٠ واعترب أن عام   .منذ مرحلة االستجابة  
  . واختاذ إجراءات بشأهناجيب التفكر فيها ملياً

  :ودعت الرئيسة احلضور إىل طرح األسئلة والتعليق، ومت التعقيب باملالحظات التالية  - ١٨
مل يــتم التفكــر بــشكل كــاف يف مرحلــة االنتقــال؛ وال ينبغــي التعامــل مــع          )أ (  

شة اهلـ  يف البلـدان     “توحيـد األداء  ”حاالت الطوارئ باعتبارها مراحل، كما جيب تطبيق مبـدأ          
  ؛ انتقاليةةمتر مبرحلأو تلك اليت 

ينبغــي حتــسني التمويــل املقــدم مــن املــاحنني وجعلــه أكثــر مرونــة يف احلــاالت       )ب (  
  االنتقالية أو اهلشة؛

  تشجيع مبادرات الشراء احمللي وبرامج التحويالت النقدية؛  )ج (  
  دي للفقر؛التمييز بني حاالت الطوارئ املزمنة واملفاجئة فيما يتعلق بالتص  )د (  
 األمم املتحـدة القطريـة بـدور حيـوي يف         ةفرقأيقوم منسق الشؤون اإلنسانية و      )ـه(   

تنسيق النهج العنقودي وتطبيقه؛ وينبغي إدماج احلد من خماطر الكوارث يف هـذا النـهج، كمـا                 
  جيب حتسني آليات التأهب؛

الم جيــب حتــسني التنــسيق بــني مؤســسات األمــم املتحــدة وبعثــات حفــظ الــس   )و (  
واملؤسسات متعـددة األطـراف للمـساعدة يف حتـسني إدارة العمليـات املعقـدة، باالسـتفادة مـن                   
القــدرات الوطنيــة بعــد انتــهاء حالــة الطــوارئ؛ كمــا جــرى التــشديد علــى أمهيــة االســتثمار يف  

  اجملتمعات احمللية؛
ت ينبغي تبـادل الـدروس املـستفادة يف بنـاء املقاومـة وقـدرات مواجهـة األزمـا                   )ز (  

  . الكربى، وتناول أفضل املمارسات وأسوئها مع إعطاء قدر أكرب من األمثلة
ورّد نائب املديرة التنفيذية لعمليات برنامج األغذية العاملي قـائال إن املـوارد املتلقـاة مت                  - ١٩

األوضـاع  ، إن  رغـم كـون التمويـل خطيـاً    .ختصيصها بالفعل ممـا حـال دون تطبيـق هنـج شـامل      
 وشدد علـى املخـاطر الـيت تتهـدد املـوظفني       .ا دعا الستخدام أدوات تكييفية    تكن كذلك، مم   مل

والعمليات وعلى املخاطر اليت قـد تنـال مـن مسعـة اجلهـات الـيت تقـوم بنـشاطات يف مثـل تلـك                          
ــروف ــدرات        .الظـ ــاء القـ ــدة يف بنـ ــم املتحـ ــشترك لألمـ ــج مـ ــاع هنـ ــرورة اتبـ ــرزت ضـ ــا بـ  كمـ
  . االستدامة لضمان
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ــسة ا   - ٢٠ ــسي يف      واختتمــت الرئي ــو املوضــوع الرئي ــال ه ــة أن يكــون االنتق ــسة مقترح جلل
  . ٢٠١٢االجتماع املشترك للمجالس التنفيذية لعام 

  
  متابعة هانوي: توحيد األداء    

صندوق األمـم    و ترأست اجللسة رئيسة اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي          - ٢١
ملـــشاريع ســـعادة الـــسيدة إديتـــا هـــردا مكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات ا واملتحـــدة للـــسكان

، وأدلـت مـديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـسيدة هـيلني كـالرك                   )اجلمهورية التـشيكية  (
  .ببيان استهاليل باسم مؤسسات األمم املتحدة املمثَّلة يف االجتماع املشترك

 وزيــر وقــدم وكيــل وزيــر شــؤون الرئاســة يف أوروغــواي الــسيد دييغــو كانيبــا ونائــب   - ٢٢
اخلارجيــة والتعــاون يف موزامبيــق الــسيد هنريكــه بــانزي عروضــاً عــن جتــارب البلــدين يف إطــار 

  .“توحيد األداء”مبادرة 
لتعليقـات وطـرح األسـئلة علـى املـشاركني يف           إلبداء ا وبعد العروض، مت إفساح اجملال        - ٢٣

  :وأثارت الوفود القضايا التالية. حلقة النقاش
كــن القيــام بــه لتعزيــز اإلرادة الــسياسية الالزمــة لتــشجيع  طُــرح ســؤال عمــا مي  )أ (  

  املبادرة؛ هذه
مت احلــديث عــن ضــرورة العمــل يف املقــر لتخفيــف عــبء تقــدمي التقــارير عــن    )ب (  
 األمم املتحدة القطرية، وُوجهت دعوة أخـرى إىل املنظمـات لتطبيـق نظـام اإلدارة                ةفرقأكاهل  

  ر املستجدات هبذا الصدد؛واملساءلة، ومت تقدمي طلب لإلحاطة بآخ
قُــدم طلــب للحــصول علــى معلومــات عــن العمــل اجلــاري لــتمكني املنــسقني     )ج (  

  املقيمني لألمم املتحدة؛
طُرح سؤال عن كيفية ضمان النظام لتحقيق التـوازن الـصحيح بـني ختـصيص                 )د (  

  املوارد واحتياجات التمويل اخلاصة بكلٍ من البلدان؛
لـيس غايـة يف حـد ذاتـه بـل أداة، كمـا              “ توحيـد األداء  ”ن  مت التشديد علـى أ      )ـه (  

  أشري إىل أن األموال املخصصة تضعف مبدأ املُلكية والقيادة الوطنيتني؛
الُتمـــست آراء املـــشاركني يف حلقـــة النقـــاش حـــول طريقـــة إطـــالع الـــدول     )و (  

 حتظـى  ، وكيف ميكن تنفيذ ذلك حبيـث يفـضي إىل نتـائج     “توحيد األداء ”األعضاء على تقييم    
رى كـــل  جتـــي ذ الـــشامل للـــسياسات الـــ  االســـتعراضبتأييـــد واســـع، جيـــري إدراجهـــا يف    

  سنوات؛ أربع
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للتقيـيم املـستقل    بالنـسبة   تمويـل   يف ال طُرح سؤال عن احتمال وجود فجـوات          )ز (  
  .وعما ميكن القيام به لتنسيق تقدمي التقارير

  :وقدمت السيدة كالرك اإلجابات التالية  - ٢٤
 وســتكون . نظــام اإلدارة واملــساءلةاســتعراضكة استــشارية حاليــاً بتقــوم شــر  )أ (  

  نتيجة هذا العمل مهمة يف متكني قدرات املنسقني املقيمني؛
تقوم إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، ولـيس جمموعـة األمـم املتحـدة                  )ب (  

لتمويــل مقــدارها وهنــاك فجــوة يف ا“ توحيــد األداء”اإلمنائيــة بتنــسيق التقيــيم املــستقل لنــهج   
   دوالر؛٦٠٠ ٠٠٠

ــادرة       )ج (   ــد ”تعــي منظومــة األمــم املتحــدة قــضايا االســتدامة الــيت حتــيط مبب توحي
 ولكــن . أخــرىجهــات رئيــسية، وشــكّل هــذا املوضــوع حمــور مناقــشات أجريــت مــع “األداء

  .الوكاالت ال متلك املوارد الالزمة ويلزم إجياد صيغة مواءمة منصفة
ن ممثلــي اليونيــسيف وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   عــإضــافية صــدرت تعليقــات   - ٢٥

  .وبرنامج األغذية العاملي وهيئة األمم املتحدة للمرأة ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 أن اليونيـسيف ملتزمـة   ،السيد أنطوين اليك، املدير التنفيذي لليونيـسيف  أكد    )أ (  

ــاً بنــهج   ــد األداء”التزامــاً قوي ــتم   ، ور“توحي أى أن تكــاليف املعــامالت علــى املــدى القــصري ي
تعويضها بالنتائج طويلة املدى اليت تتحقق على الصعيد القطري، وشـدد علـى ضـرورة حفـاظ                 

  الوكاالت على هوياهتا؛
ــدير التنفيــذي    قالــت   )ب (   ــة امل ــسيدة مــاري ســيمونِن، نائب ــة  ا(ال لعالقــات اخلارجي

ألمم املتحدة للسكان إنه يتعني على منظومة األمـم         صندوق ا ل )وشؤون األمم املتحدة واإلدارة   
ــيري    ــى إدارة التغ ــدرة عل ــستثمر يف الق  باملمارســات صل وأضــافت أن العمــل املتــ .املتحــدة أن ت

،  إىل املــستوى املطلــوباملبــادرات املتخــذة حــىت اآلنب االرتقــاء يــشمل املتعلقــة بــسري األعمــال
يسهل نسبيا حتقيق بعـض املكاسـب، إال أن         كاملشتريات املشتركة واخلدمات املشتركة، حيث      

ذلــك يتطلــب الكــثري مــن العمــل، ويف جمــاالت مثــل تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت مــن     
هذه االسـتثمارات تـؤيت مثارهـا يف هنايـة املطـاف،            والضروري احلصول على استثمارات أولية،      

  كما ظهر يف حالة موزامبيق؛
ب املــديرة التنفيذيــة لربنــامج األغذيــة العــاملي، الــسيد أمــري عبــد اهللا، نائــأشــار   )ج (  
أن اســتثمار رأس املــال األويل وخباصــة يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت قــد  إىل كــذلك 

 اإلقليميـة فيمـا يتعلـق بنـهج         األفرقـة  كما شدد على أمهيـة الـدور الـذي تقـوم بـه               .يشكل حتدياً 
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، أي برنـامج    “برنـامج مـشترك   ”دمي  ، وكذلك على ضرورة التركيـز علـى تقـ         “توحيد األداء ”
  . بالكامل بدالً من برامج مشتركة متعددةامنسقيف إطار وحدة العمل يف األمم املتحدة يأذن 

كوسليت، املستشارة األقدم يف هيئة األمـم        - أفادت السيدة غولِدن توركوز     )د (  
 واعتـربت   .يق القائمـة  املتحدة للمرأة، أن اهليئة ستسعى إىل حتقيق قيمة مـضافة يف آليـات التنـس              

   الشؤون اجلنسانية؛إزاءساعد يف مواجهة غياب هنج منسق “ توحيد األداء”أن هنج 
السيد بروس ْمكّارن، مدير املكتب اإلقليمـي ألمريكـا الـشمالية مبكتـب        شدد    )هـ(  

ــهج        ــب بن ــزام الراســخ للمكت ــى االلت ــشاريع، عل ــم املتحــدة خلــدمات امل ــد األداء”األم “ توحي
  . املشترك يف أفغانستانيف اإلجناز القطرية ةفرقارب األوحتدث عن جت
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  الثايناجلزء 
  ٢٠١١لعام السنوية الدورة 

  املعقودة مبقر األمم املتحدة يف نيويورك
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦يف الفترة من 
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  التنظيمية املسائل  - أوال  
 اإلمنـائي  املتحدة األمم جلربنام التنفيذي للمجلس ٢٠١١ لعام السنوية الدورة ُعقدت  - ١

 األمــم مقــر يف املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق
  .٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧ إىل ٦ من الفترة يف بنيويورك املتحدة

 عملـــه وخطـــة ٢٠١١ لعـــام الـــسنوية دورتـــه أعمـــال جـــدول التنفيـــذي اجمللـــس اقـــر  - ٢
)DP/2011/L.2(، ٢٠١١ لعام األوىل العادية الدورة رتقري أقر كما) DP/2011/20.(  
ــزمين اجلــدول علــى التنفيــذي اجمللــس وافــق وقــد  - ٣ ــايل ال ــدورات الت  التنفيــذي اجمللــس ل

  :٢٠١١ يف القادمة
  .٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٩ إىل ٦ من: ٢٠١١ لعام الثانية العادية الدورة  

 ٢٠١١ لعـام  الـسنوية  الـدورة  يف يـذي التنف اجمللـس  اختـذها  الـيت  املقررات أُدرِجت وقد  - ٤
 اإلنترنـــــــت موقـــــــع علـــــــى عليهـــــــا احلـــــــصول ميكـــــــن الـــــــيت ،DP/2011/32 الوثيقــــــة  يف

www.undp.org/execbrd.  
 الـشراكات  مكتـب  مـدير  ونائـب  اإلمنـائي  األمـم  لربنـامج  املـساعد  املـدير  نائـب  وأخرب  - ٥

 ومنظمـة  للـسكان  املتحـدة  مـم األ وصـندوق  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بأن التنفيذي اجمللَس
ــة املتحــدة األمــم ــد للطفول ــى وافقــت ق ــضمان مــشترك هنــج عل ــوب يف الربجمــة اســتمرار ل  جن

 حنــو علــى الــثالث املنظمــات ُتخــرب أن وعلــى املخطــط لالســتقالل التاليــة الــشهور يف الــسودان
  .التفاصيل وضع دبع التنفيذي اجمللس مشترك

 إىل ٢٠١١ لعـام  الثانيـة  العاديـة  الـدورة  مـن  النظر، ءإرجا على التنفيذي اجمللس ووافق  - ٦
 .اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج الربجمة ترتيبات يف ،٢٠١١ لعام األوىل العادية الدورة

    
  اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج املتعلق اجلزء    

  السنوي وتقريرها الربنامج مديرة بيان  - ثانيا  
 للمجلــــــس بـــــه  أدلـــــت  الــــــذي اـبياهنـــــ  يف ضةعريـــــ  وطـخبطــــــ رةـاملديـــــ  تـوضعـــــ   - ٧

ــ ــشبك عـاملوقــــــ ىعلـــــــ احــــــــاملت( ذيـالتنفيــــ  اإلمنــــــائي دةـاملتحــــــ مـاألمــــــ جـلربنامــــــ يــالــــ
www.beta.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/overview.html للتغـيري  األعمال دولج 

 اجلـاري  العمـل  حتويـل  كيفيـة  علـى  الـضوء  وسـلطت . اإلمنـائي  املـشهد  تعـديل  سياق يف التنظيمي
 املنظمـة  قـدرة  حتـسني  وزيـادة  عظيمـة  منظمـة  إىل جيدة منظمة من اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج
 الرئيـسية  النتـائج  علـى  املـديرة  وشـددت . القطري املستوى على ملموسة إمنائية نتائج حتقيق على
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 الــتغري أعمــال جــدول شــأن مــن الــيت والطــرق االســتراتيجية، للخطــة املــدة منتــصف الســتعراض
 خبطـوط  أشـارت  ذلـك،  عـن  وفـضال . اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج أعمال هبا يعزز أن الداخلي
 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج ساعد اليت اإلمنائي املتحدة األمم صندوق نتائج بعض إىل عريضة

 النتـائج  تقرير يف بالتركيز حتظى اليت انيةالثم النتائج جماالت ويف العامل عرب ٢٠١٠ يف حتقيقها يف
  .٢٠١٠ لعام
 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  أحـرزه  الـذي  التقـدم  عـن  املـديرة  تكلمـت  ذلـك  بعد  - ٨

 األمـم  برنـامج  ِقبـل  مـن  القـوي  االلتـزام  مالحظـة  املتحـدة،  األمـم  اتـساق  أعمـال  جـدول  بشأن
 فعاليـة  أكثـر  حنـو  علـى  لالسـتجابة  املتحـدة  مـم لأل اإلمنائي النظام موارد بتجنيد اإلمنائي املتحدة

 برنــامج أن حقيقــة علــى وبالتأكيــد. القطــري املــستوى علــى اإلمنائيــة للتحــديات واســتراتيجيا
 املـديرة  ناشـدت  األساسـية،  املـوارد  من وحرجة مستقرة كمية إىل حباجة اإلمنائي املتحدة األمم
ــع ــشريكة اجلهــات مجي ــادة ال ــسامهات زي ــاملل األساســية امل ــا ،٢٠١١ ع ــى ومل ــن يتبق ــة م  اخلط

  .احلالية االستراتيجية
 التنظيمـي  الكـشف  سياسـة  تعزيـز  طريـق  عـن  الشفافية تعزيز أمهية إىل املديرة وأشارت  - ٩

 احملاسـبية  املعايري اعتماد مسار على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بأن التنفيذي اجمللَس وأخربت
 مـؤخرا  املُطْلَـق  الـشبكي  باملوقع التنفيذي اجمللَس املديرة ربتأخ وختاما،. العام للقطاع الدولية
  .اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج
 جــدول ذلــك يف مبــا املــديرة، بيــان يف املنعكــسة التركيــز جمــاالت علــى وفــود علّقــت  - ١٠

ــيري أعمــال ــة التنظيمــي، التغ ــصف االســتعراض وعملي ــدة ملنت ــة، االســتراتيجية واخلطــة امل  التالي
 لتعزيـز  املعلومـات  مـن  أكـرب  قـدر  وكشف اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج بالتمويل لتزاماتواال

 فيـه  للنظـر  قُـّدم  الـذي  املقرر ومشروع البشرية التنمية تقريرب املتعلقة املسائل وأيضا الشفافية،
  .املتوسط الدخل ذات البلدان بشأن
 الـشامل  بياهنـا  علـى  املـديرة  شكرفـ  الكلمـة  واالجتماعي االقتصادي اجمللس رئيس وأخذ  - ١١
 وعـرب . اإلمنـائي  املتحدة األمم لربنامج الرئيسية واملسامهات األنشطة إىل عامة خبطوط أشار الذي
. الـسنوي  التقريـر  يف الـوارد  املوضـوعي  االجتـاه  وأيـد  املـدة  منتـصف  اسـتعراض  لعمليـة  تأييده عن

 املـستقر  التمويـل  إىل واحلاجـة  القطريـة  امجالـرب  وثـائق  مـشاريع  أمهية: تناوهلا اليت املسائل ومشلت
  .اإلمنائية والياته بتنفيذ اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج للسماح به التنبؤ ميكن الذي
 بالعمليــة الوفــود مــن عــدد رحــب التنظيمــي، واإلصــالح التغــيري بــإدارة يتعلــق وفيمــا  - ١٢

 غـري  احلاليـة  البنيـة  حاسـم  شكلبـ  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يستعرض ألن فرصة بوصفها
 ويف. التحـول  على املنطوي للتغيري العمل جماالت يشحذ وألن العليا، بالوظائف املثقلة املركزة
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 املقـر  ملـوظفي  املهـارات  جمـوعيت  على والبناء املقيمني املنسقني نظام تعزيز شجعت الصدد، هذا
  .القطرية املكاتب وأفرقة
 رأت املــدة، منتـصف  اســتعراض عمليـة  يف احملـرز  لتقــدمبا االعتـراف  مــن الـرغم  وعلـى   - ١٣
 التنميـة  نتـائج  بإطـار  يتعلـق  فيمـا  خـصوصا  التحـسني،  مـن  ملزيـد  متـسع  يوجـد  أنـه  كـثرية  وفود

 أكـرب  قـدر  تـوفري  الـالزم  مـن  أن قلقهـا،  عـن  بتعبريها الوفود، وبينت. املدة منتصف الستعراض
ــى للتحــسني واالقتراحــات الوضــوح مــن ــستوى عل  اســتعراض أن إىل نظــرا تراتيجي،االســ امل

 كيفيــة: هــذه ومشلــت. املــسائل مــن عــدد حــول ُتلــّب مل توقعــات عــن كــشف املــدة منتــصف
 براجمــه توجيــه إعــادة أجــل مــن االســتراتيجي لتركيــزه اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج تكييــف
 امهاتمــس هــي ومــا الواقــع؛ أرض علــى النتــائج لتعزيــز املــستفادة الــدروس وإدراج القطريــة،
ــامج حتــسني وكيفيــة التنميــة؛ يف األساســية اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج  املتحــدة األمــم برن
 إلرشـاد  طريـق  خارطـة  وضـع  قويـا  تأييـدا  الوفـود  وتؤيـد . واألداء النتـائج  عـن  لإلبالغ اإلمنائي

 ضـوح بو ترسي أن يف الوفود أملت اليت التالية، االستراتيجية للخطة واملشاورات االستعدادات
  .األوسع التنمية بيئة ضمن اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج االستراتيجي الوضع
 عـن  وأعربـت  املدة منتصف باستعراض جممل حنو على األخرى الوفود بعض ورحبت  - ١٤

. املناقـشة  خـالل  منـوا  البلـدان  أقـل  قلـق  وجـوه  إىل يـشار  أن تطلب كانت بينما للعملية تأييدها
 ضـوء  علـى  احلاليـة  التخرج معايري يف النظر إعادة إىل احلاجة على لوفودا من عدد شدد وباملثل

  .الدخل املتوسطة للبلدان واملتمايزة اخلاصة االحتياجات
 وأكـدت  الفقـر  مـن  للحـد  الطلـب  يقـوده  هنـج  اعتماد أمهية إىل الوفود بعض وأشارت  - ١٥
 ٢٠٢٠-٢٠١١ مـن  لعقـد ل منوا البلدان ألقل اسطنبول عمل برنامج يدمج أن إىل احلاجة على

 األمـم  برنـامج  دعـت  وفـود  عـدة  أن بيـد . اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنامج القادم العمل برنامج
 األمــم برنــامج مــن فيهــا يتوقــع الــيت اجملــاالت علــى تركيــزا أكثــر يظــل أن إىل اإلمنــائي املتحــدة
 نـشوب  ومنـع  اطيالـدميقر  واحلكـم  أمـور،  مجلـة  مـن  نـسبية،  ميـزة  له تكون أن اإلمنائي املتحدة
 يف االجتمـاعي  التباين من احلد أمهية على األخرى الوفود بعض وشددت. واالنتعاش األزمات
  .الفقر مكافحة سياق
 التناقــصي االجتــاه باســتمرار يتعلــق فيمــا العميــق قلقهــا وجــوه عــن كــثرية وفــود وأعربــت  - ١٦

 التـوازن  عـدم  بتنـاول  بالتزاماهتـا  ءالوفـا  إىل املاحنـة  البلـدان  ودعـت  األساسية املوارد يف للمسامهات
 مـستقرة  أساسـية  مـوارد  تـأمني  أمهيـة  علـى  أيـضا  وشـددت . األساسـية  وغـري  األساسـية  املوارد بني

  .اإلمنائية لوالياته بفعالية التنفيذ اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج ليتاح هبا التنبؤ املمكن ومن وكبرية
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 األمـم  برنـامجَ  املـستقر،  التمويـل  إدامـة  إىل جةباحلا تعترف بينما أخرى، وفود وحثت  - ١٧
 امليزانيـة  يف الـصارم  االنـضباط  مثال واتباع هلا املاحنة اجلهات قاعدة تنويع على اإلمنائي املتحدة
 لبيـان  الفرصـة  الوفـود  بعـض  انتـهزت  املناقـشة  وأثنـاء . املتحدة لألمم العام األمني يشجعه الذي

  .٢٠١١ سنة قي اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج ألساسيةا املوارد يف باملسامهة التزاماهتا
 الداخليـة  املراجعـة  تقـارير  عـن  للكـشف  الـصريح  تأييدها تكلمت اليت الوفود وأكدت  - ١٨

 اإليــدز ملكافحـة  العــاملي والـصندوق  الدوليــة احلكوميـة  للمنظمــات والـربامج  باملــشاريع املتعلقـة 
 هـذه  أن علـى  شـددت  ذلـك،  عـن  وفـضال . هتامـسامها  حجم عن النظر بغض واملالريا، والسل

 أعـضاء،  دوال بـصفتها  الوصـول  إمكانيـة  مستوى نفس متنح أن ينبغي الدول غري من املنظمات
  .السرية متطلبات على اإلبقاء شريطة
 املتوسـطة  للبلـدان  واملتمـايزة  اخلاصـة  االحتياجـات  تناول إىل احلاجة على التشديد ويف  - ١٩

 الـدخل  املتوسـطة  البلـدان  بشأن املقرر ملشروع القوي تأييدها عن كثرية وفود أعربت الدخل،
 ومهـا  وفـدان،  والحـظ . فيـه  للنظـر  الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  أمريكـا  دول قدمته الذي
 يف كـبري  تقـدم  أحـرز  أنـه  البـشرية،  التنميـة  تقريـر بــ  املتعلقـة  املاضـي  يف القلـق  وجوه إىل يشريان
  .التقرير صياغة خالل األعضاء الدول مع املشاورات عملية
 واسـتجابت  واهتماماهتـا،  باملعلومـات  الزاخـرة  تعليقاهتـا  علـى  الوفـودَ  املـديرة  وشكرت  - ٢٠

 مبــسامهة املتعلقــة التعليقــات وخــصوصا املــدة، منتــصف اســتعراض: يلــي مبــا املتعلقــة للمــسائل
 التنظيمـي؛  التغـيري  أعمال ولوجد التنمية؛ نتائج وإطار التنمية يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 االســتجابة إىل واحلاجــة العــاملي؛ حــضوره علــى اإلمنـائي  املتحــدة األمــم برنــامج حمافظــة وأمهيـة 
ــى الناشــئ للطلــب ــدر علــى احلــصول عل ــارير إىل الوصــول مــن أكــرب ق ــة تق ــة املراجع  الداخلي

 التقنيــة جلوانــببا يتعلــق فيمــا املثــارة للتعليقــات أيــضا املــديرة معــاون واســتجاب. للحــسابات
  .املدة منتصف الستعراض واملنهجية

 للخطـــة املـــدة منتـــصف اســـتعراض: ٢٠١١/١٤ املقـــرر التنفيـــذي اجمللـــس واختـــذ  - ٢١
 األداء عـن  للمـديرة  السنوي بالتقرير علما وأحاط اإلمنائي، املتحدة األمم لربنامج االستراتيجية

ــائج ــر ومرافقــه،) DP/2011/22 (٢٠١٠ لعــام والنت ــامجبر وتقري  عــن اإلمنــائي املتحــدة األمــم ن
ــيات ــدة توصـ  اإلحـــصائي واملرفـــق) DP/2011/22/Add.1 (٢٠١٠ يف املـــشتركة التفتـــيش وحـ

)DP/2011/22/Add.2.(  
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  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج متويل التزامات  - ثالثا  
 شـاكرة  ،اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  متويـل  بالتزامـات  املتعلق البند املديرة عرضت  - ٢٢
. اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  املـوارد  تـوفري  علـى  احلـاالت  مجيـع  يف الشريكة اجلهات مجيع

 وتوسـع . ٢٠١١ يف للربنـامج  زادتـه  أو التمويـل  علـى  حافظـت  الـيت  البلدان إىل أيضا وأشارت
 علـى  وشددوا التمويل بيئة تعقيدات تناول يف الشراكات مكتب ومدير املديرة مساعد كذلك

 املتحـدة  األمم لربنامج هبا التنبؤ املمكن ومن بالغرض ووافية مستقرة أساسية موارد توفري يةأمه
 الربنـامج  جهـود  إىل عامـة  خبطـوط  وأشـارت . للمنظمـة  التنميـة  واليـات  حتقيـق  لكفالـة  اإلمنائي
 تكــامال أكثــر هنــج ووضــع االســتراتيجية؛ االتــصاالت وتعزيــز املاحنــة؛ اجلهــات قاعــدة لتوســيع
  .املوارد وتعبئة التمويل حيال
 الـواردة  األهـداف  حتقيـق  يف أخفـق  الربنـامج  أن علـى  األسف إبداء مع وفدان، وتكلم  - ٢٣
 مــن عــدد باســم أيــضا تكلــم وفــد، وأكــد. ٢٠١١ و ٢٠١٠ للعــامني االســتراتيجية اخلطــة يف

 الوفـد  لـك ذ ودعـا . األعـضاء  الدول مجيع بني فيما املالية املسؤوليات تشاطُر مبدأ على الوفود،
 حباجـة  الربنـامج  إن وقـال  املاحنـة  اجلهـات  قاعـدة  توسيع إىل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أيضا
  .أقل مبوارد أكثر منجزات حيقق أن إىل
 البلـدان  لأللفيـة،  اإلمنائية لألهداف املستهدفة التواريخ يالحظ وهو آخر، وفد وشجع  - ٢٤
 التأكيـد  الوفـد  وأعاد. األساسية وغري األساسية املوارد بني املستمر الالتوازن تناول على املاحنة
  .٢٠١١ يف األساسية باملوارد التمويلي التزامه على
ــديرة وأحاطـــت  - ٢٥ ــا الـــشراكات مكتـــب ومـــدير املـــساعد واملـــدير املـ  بالتعليقـــات علمـ

  .التنفيذي اجمللس من املستمر اإلرشاد تلقي إىل قدما ويتطلعون الصادرة،
 العاديـــة املـــوارد متويـــل التزامـــات حالـــة: ٢٠١١/١٥ املقـــرر التنفيـــذي ساجمللـــ اختـــذ  - ٢٦

 .فصاعدا ٢٠١١ لعام وبراجمه ولصناديقه اإلمنائي للربنامج
  

  التقييم  - رابعا  
 الـضوء  مـسلطا  ،٢٠١٠ لعـام  بـالتقييم  املتعلق السنوي التقرير التقييم مكتب مدير قدم  - ٢٧
 الرئيـسية  والنتـائج  والربامج، الصناديق من به يقترن وما اإلمنائي الربنامج يف التقييم وظيفة على

 ٢٠١٢-٢٠١١ لعـامي  املقتـرح  العمـل  وبرنـامج  املـستقلة،  التقييمـات  مـن  املستفادة والدروس
  .التقييم ملكتب
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 يف األمـل  وحيـدوها  التقييمـات،  واسـتعمال  اإلدارة ردود تـوفري  بتحـسني  الوفود أقرت  - ٢٨
 القلـق  عـن  أعربـت  الوفود بعض أن بيد. للنتائج القادمة اإلدارة التقييم نتائج استعمال يعزز أن
ــدم إزاء ــا احملــرز احملــدود التق ــق فيم ــة بالتقييمــات يتعل ــة مــن الالمركزي ــة ناحي ــة النوعي  والتغطي

 النـشيط  التقيـيم  خطـط  تـشكل  أن كفالة على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وحثت واالمتثال،
ــة الــربامج مــن جــزءا  اإلدارة خلطــط تفــسريا وطلبــت. املخططــة التقييمــات جتــري وأن القطري
  .التقييم يف املتخصصني عدد يف اهلبوط لتناول
 ٢٠١٠ يف أجريـت  الـيت  النتائج تقييمات من أيا أن من الوفود من عددا القلُق وانتاب  - ٢٩
ــة، مرضــيا يكــن مل ــا أن الوقــت نفــس يف مالحظــة للغاي ــها أي ــة مــرض غــري يكــن مل من . للغاي

 التحديـد،  احلـسنة  النتـائج  أطر إىل تفتقر اليت الربامج تصاميم ضعف على تعلّق وهي ،وشددت
 حينمـا  واندهـشت . الـواقعي  الـضعف  وجـوه  لعـالج  مغـزى  ذات تـدابري  اختـاذ  إىل احلاجـة  على

 ،٢٠١٠ إىل ٢٠٠٩ مـن  املائـة  يف ١٤ بنـسبة  ُخفـضت  قـد  التقيـيم  مكتـب  ميزانيـة  بـأن  علمت
 اخلطـة  لتقيـيم  التركيـز  جمـاالت  علـى  بـاالطالع  أيـضا  اهتمـام  دالوفـو  ولـدى . اإليـضاح  وطلبت

  .٢٠١٢ لعام املقررة االستراتيجية
 وطلبـت  التقيـيم  ملكتـب  جديـد  مـدير  تعـيني  بعمليـة  خـاص  اهتمام الوفود بعض ولدى  - ٣٠

 القادمـة  القطرية الربامج وثائق مشاريع مجيع لترى قُُدما تتطلع وهي. بالعملية متعلقا استكماال
 التقييمــات جلميــع لــذلك وفقــا إصــدارها متّ الــيت اإلدارة وردود النتــائج تقييمــات ترافقهــا الــيت

  .اإلدارة لردود التوقيت احلسن والتنفيذ
 التقيـيم  أفرقـة  يف الناميـة  البلـدان  مـن  املقـّيمني  عـدد  يف زيادة حبدوث مسرورة والوفود  - ٣١

 أفرقــة يف اجلنــسني بــني لتــوازنا علــى حــافظ قــد التقيــيم مكتــب أن بعــضها والحــظ املــستقلة،
 االنتبـاه  توجيـه  إىل ودعت. األفرقة قائدات عدد زيادة الصعب من أن وجد ولكن هذه التقييم
  .النامية البلدان يف املهنيات املقّيمات عدد زيادة أجل من التقييم على القدرة بناء إىل
 ازدواج إن ككـل،  مالتقيـي  وظيفـة  علـى  عامـة  تعليقـات  تقدمي لدى الوفود، أحد وقال  - ٣٢

ــد إىل خيفــــض أن ميكــــن العمــــل ــادة أمكــــن إذا األدىن احلــ ــشتركة التقييمــــات زيــ  علــــى املــ
  .القطري املستوى

 الربنـامج  التـزام  تأكيـد  وأعـادا  التعليقـات  على التقييم مكتب ومدير املعاون املدير ورد  - ٣٣
  . حولالت على املنطوي التغيري حتقيق بغية التقييم وظيفة بتحسني اإلمنائي
ــذ  - ٣٤ ــ واختــ ــ سـاجمللــ ــرر ذيـالتنفيــ ــر: ٢٠١١/١٦ املقــ ــسن التقريــ ــن ويـالــ ــيم عــ  التقيــ

)DP/2011/24.(  
  



E/2011/35
 

12-24560 48 
 

  البشرية التنمية تقرير  - خامسا 
 بالتــدابري يتعلــق شــفويا عرضــا املــدير قــدم ،٢٠١١/١٢ التنفيــذي اجمللــس ملقــرر وفقــا  - ٣٥

 تنفيـذ  لـضمان  البـشرية  التنميـة  قريـر ت ومكتـب  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  ِقبل من املتخذة
 الـضوء  املـدير  وسـلط . ٥٧/٢٦٤ العامة اجلمعية قرار يف الواردة التوجيهية واملبادئ التوصيات

ــة اجلوانــب بعــض علــى ــسية التنظيمي ــر ملكتــب الرئي ــة تقري ــشرية، التنمي  طبيعــة ذلــك يف مبــا الب
 األمـم  برنامج إىل بالنسبة البشرية ميةالتن تقرير أمهية على التأكيد وأعاد التحريرية، االستقاللية
 عمليــة وأيــضا التــشاور، عمليــة البــشرية التنميــة تقريــر مكتــب مــدير وأوجــز. اإلمنــائي املتحــدة
  ).DP/2011/25 (٢٠١١ لعام التقرير وضع
 مـن  املبذولـة  اجلهـود  علـى  وأثنت للمدير الشفوي للعرض التقدير عن الوفود وأعربت  - ٣٦
 التنفيـــذي اجمللـــس مقـــرر يف الـــواردة التوصـــيات لتنفيـــذ البـــشرية يـــةالتنم تقريـــر مكتـــب ِقبـــل

 الـدول  مـع  املعـززة  املـشاورات  بعمليـة  ورحبـت . ٥٧/٢٦٤ العامة اجلمعية وقرار ٢٠١١/١٢
. التقريـر  وموضـوعية  جـودة  تعزيـز  بغيـة  الـصلة  ذات اإلحـصائية  األوسـاط  مـع  وأيـضا  األعضاء
 الوفـود  بعـض  وأعربـت . قادمـة  تقارير وضع يف يةاالستشار العملية أمهية على التأكيد وأعادت

  .البشرية التنمية تقرير ملكتب املقبل للمدير هتانئها عن
 ِقبــل مــن واضــح حنــو علــى حمــددة غــري ملفــاهيم مؤشــرات اســتخدام مــن وفــد وحــذّر  - ٣٧

 بارتيـاح  الوفـد  ذلـك  وأشـار ). اإلنـسان  حقـوق  املثـال،  سبيل على (الدولية احلكومية األوساط
 تكتنـف  الـيت  املـسائل  حـلّ  أجـل  مـن  وحكومتـه  البـشرية  التنميـة  تقريـر  مكتـب  بـني  تعاونال إىل

 لبلــدان مناســبة حلــول إىل التوصــل املمكــن مــن يكــون أن يف وأمــل الــوطين، الــدخل تقــديرات
 البـشرية  التنميـة  تقريـر  مكتـب  مبقرر آخر وفد ورحب. ٢٠١٠ تقرير من اسُتبِعدت قد أخرى
 التحـضريات  إىل نظـرا  ٢٠١١ تقريـر  يف البيئيـة  االسـتدامة  ىعلـ  جديـدة  مؤشـرات  عرض بعدم

  .املستدامة التنمية بشأن ٢٠+ريو ملؤمتر اجلارية
 املـشاركة  إىل البشرية التنمية تقرير مكتب حباجة تعترف وهي أخرى، وفود وشددت  - ٣٨
ــدول مــع احلــوار يف ــة ومــع األعــضاء ال ــة علــى املتحــدة، لألمــم اإلحــصائية اللجن  ضــمان أمهي
  .البشرية التنمية تقرير ملكتب التحريرية الستقالليةا

 مــن وأكــد هبــا تفوهــت الــيت التــشجيع عبــارات علــى الوفــود املعــاون املــدير وشــكرت  - ٣٩
 صــاحبة اجلهــات مــع احلــوار يف باملــشاركة البــشرية التنميــة تقريــر مكتــب التــزام علــى جديــد

  .الدولية صائيةاإلح واألوساط األعضاء الدول اخلصوص وجه وعلى املصلحة،
  .البشرية التنمية تقرير مستجدات: ٢٠١١/١٧ املقرر التنفيذي اجمللس اختذ  - ٤٠
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  هبا املتصلة واملسائل القطرية الربامج  - سادسا 
  اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج القطرية الربامج    

 ثيقـة و ومـشروع  قطـري،  برنـامج  مشروع ٢٢ تقدمي وبعد. البند املعاون املدير عرض  - ٤١
  .عليها التعليق إىل الوفود ُدعيت إقليمي، دون وبرنامج جمّمعة قطري برنامج
 برنـامجَ  القطريـة  للـربامج  اجلديـد  املـشروع  موضوع بلداهنا كانت اليت الوفود شكرت  - ٤٢
 مـشاريع  يف اإلجيـايب  النظـر  إيالء التنفيذي اجمللس إىل وطلبت دعمه على اإلمنائي املتحدة األمم
 التركيـز  جمـاالت  على الضوء بتسليط الوفود، وشددت. عليها املعروضة القطرية مجالربا وثائق

 منظمـات  عمـل  أن علـى  جمالـه،  يف كـل  القطريـة،  الـربامج  وثـائق  مشاريع يف املنعكسة الرئيسية
 عـن  املـستدامة  التنميـة  لتحقيـق  جماهلا، يف كل احلكومات، جهود يكمل أن جيب املتحدة األمم
 الوفــود بعــض وشــددت. احلرجــة اجملــاالت يف القــدرات وبنــاء التقنيــة ةاملــساعد تقــدمي طريــق
  .الدخل املتوسطة للبلدان أيضا النظر إيالء جيب أنه على األخرى

 القطريـة  املكاتـب  قدرات تعزيز إىل اإلمنائي املتحدة األمم برنامَج أخرى وفود ودعت  - ٤٣
 تعمـيم  مثـل  هامـة  شـاملة  مـسائل  لىع القادمة القطرية الربامج وثائق مشاريع تركز أن وطلبت
 لـتغري  واالسـتجابة  االنتخـايب  الـدعم  وتـوفري  القـضائي  اإلصالح وتعزيز اجلنساين املنظور مراعاة
 تقــدمي يف الــصعوبة نــشوء إىل تــؤدي الــيت النتــائج أطــر يف الــضعف إىل أيــضا وأشــارت. املنــاخ
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  ينـشئ  أن واقترحـت  النتـائج،  إىل املـستندة  واإلدارة النتـائج  عن التقارير
 وختفيــف املخــاطر حتليــل عــن أكثــر معلومــات يــورد وأن مشــوال أكثــر نتــائج سلــسلة اإلمنــائي
  .املخاطر حدة
 جمـاالت  عـرب  ميـدد  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  مكتـب  كـان  إذا عمـا  الوفـود  أحد وتساءل  - ٤٤

 مـن  أن الوفد وأضاف. قطرية تبمكا وواليات قدرات إىل نظرا ينبغي مما أكثر كثرية برناجمية
 القلـق  عـن  آخـر  وفـد  وأعـرب . بـديال  هنجا يكون أن خمتارة برناجمية جماالت على التركيز شأن
 يتعلـق  فيمـا  وخصوصا القطرية، الربامج وثائق مشاريع يف املشمولة التقييم خلطط االمتثال إزاء

 ضـمان  علـى  اإلمنـائي  الربنامج ُدالوف وحث. الالمركزية للتقييمات االمتثال يف املتردي باالجتاه
 آليـات  وتعزيـز  القطريـة  الـربامج  وضـع  مرحلة خالل اجلنسانية املسائل يف األخصائيني مشاركة
  .النفاذ وقت عند اجلودة لضمان املساءلة

 طلـب  وألبانيـا،  املتحـدة  ترتانيـا  جلمهوريـة  القطريـة  الـربامج  وثـائق  مبـشاريع  يتعلـق  فيما  - ٤٥
 الـدروس  نتـائج  كانت إذا مبا املتعلقة املستجدات الوفود، من عدد اسمب أيضا تكلم آخر، وفد

 إحـرازه  جيـري  الذي التقدم إىل وإشارة ذلك، وبوقت التنفيذي اجمللس على سُتعرض املستفادة
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 الوفـد  شـدد  كمـا  واملـساءلة،  اإلدارة نظـام  اسـتعراض  بـشأن  وأيـضا  املـستقلة،  التقييمات بشأن
 لألمــم التابعـة  القطريـة  األفرقـة  تواجههــا الـيت  املؤسـسية  لعراقيـل ا هويــة حتديـد  إىل احلاجـة  علـى 

 تـساعد  أن الـصلة  ذات للوكاالت التنفيذية للمجالس ميكن كيف عامة خبطوط ورسم املتحدة
  .قُُدما العملية هذه حتريك يف
 لإلمـارات  القطريـة  للربامج واحدة سنة ملدة بالتمديدات علما التنفيذي اجمللس وأحاط  - ٤٦
 التمديـد  اجمللـس  وأقـر . وهـاييت  وموريـشيوس  ومولـدوفا  ومـصر  وغينيـا  وتـونس  املتحـدة  يةالعرب
 للــربامج ســنتني ملــدة والتمديــدات أفريقيــا جلنــوب القطــري للربنــامج واحــدة ســنة ملــدة الثــاين
  .ومدغشقر وكرواتيا لباراغواي القطرية
 القطريـة  الـربامج  مبـشاريع  علـق يت فيما هبا املُديل بالتعليقات علما التنفيذي اجمللس وأحاط  - ٤٧
 والـسنغال  وبرينـسييب،  تـومي  وسـان  وزمبـابوي،  وتـشاد  إثيوبيـا ): األفريقيـة  املنطقـة  عـن  (٢٢ الـ

 العربيـة  واململكة واملغرب البحرين): العربية املنطقة وعن (وموريشيوس؛ وغانا وغابون وسيشيل
 أوروبــا وعــن (ومنغوليــا؛ لــبنيوالف بــنغالديش): اهلــادئ احملــيط ومنطقــة آســيا وعــن (الــسعودية؛
 الالتينيـة  أمريكـا  وعـن  (وقريغيزسـتان؛  األسود واجلبل أوكرانيا): املستقلة الدول ورابطة الشرقية
  .وهندوراس والسلفادور وجامايكا وتوباغو، ترينيداد): الكارييب البحر ومنطقة
 يتعلــق فيمــا اهبــ املُــدىل بالتعليقــات علمــا التنفيــذي اجمللــس أحــاط ذلــك، علــى وعــالوة  - ٤٨

ــامج وثيقــة مبــشروع ــا املــشترك القطــري الربن ــامج وثيقــة ومــشروع أللباني  اإلقليمــي دون الربن
  . الكارييب البحر شرق دول ومنظمة لرببادوس

 ،٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ التنفيــذي اجمللــس ملقــرري وفقــا التنفيــذي، اجمللــس وأقــر  - ٤٩
 يف اسـتثنائي  أسـاس  علـى  قُـّدمت  الـيت  املتحدة ترتانيا جلمهورية املشترك القطري الربنامج وثيقة
 .٢٠١١ لعام األوىل العادية الدورة

  
  ٢٠١٣‐ ٢٠٠٩ اإلمنائي، املتحدة األمم لربنامج العاملي للربنامج املدة منتصف استعراض    

 الــسياسات مكتــب ومــدير املــساعد املــدير وتــوىل. البنــد عــرض املعــاون املــدير تــوىل  - ٥٠
 املتحـدة  األمـم  لربنـامج  العـاملي  للربنـامج  املدة منتصف باستعراض املتعلق التقرير عرض اإلمنائية
 للربنــامج املــدة منتــصف اســتعراض نتــائج مقــدَمني ،)DP/2011/27 (٢٠١٣-٢٠٠٩ اإلمنــائي،
  .قُدما للتحرك املقترحة والطرق العاملي
  .الوفود عن تعليقات تصدر مل  -  ٥١
 العـاملي  للربنـامج  املـدة  منتـصف  اسـتعراض  :٢٠١١/١٨ املقـرر  التنفيـذي  اجمللـس  اختذ  - ٥٢
  .اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التابع



E/2011/35 
 

51 12-24560 
 

  
  اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق  - سابعا  

 علـى  اإلنتاجيـة  للمـشاريع  املتحـدة  األمـم  بـصندوق  مـشيدا  البنـد،  املعاون املدير عرض  - ٥٣
 املتحــدة األمـم  صـندوق  عمـل  نبـشأ  مـوجز  عـرض  تقـدمي  قبـل  ٢٠١٠ يف حققهـا  الـيت  النتـائج 

ــة للمــشاريع ــامج مــع وشــراكته اإلنتاجي ــم برن ــائي املتحــدة األم ــدم. اإلمن ــذي األمــني وق  التنفي
 األمـم  صـندوق  ِقبـل  مـن  احملققـة  النتائج عن التقرير اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم لصندوق
 الـــشراكة تنفيـــذ عـــن مرحلـــي تقريـــر ذلـــك يف مبـــا ،٢٠١٠ يف اإلنتاجيـــة للمـــشاريع املتحـــدة

  . اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق بني االستراتيجية
ــادت  - ٥٤ ــود وأشـ ــاألداء الوفـ ــصندوق القـــوي بـ ــم لـ ــدة األمـ ــشاريع املتحـ ــة، للمـ  اإلنتاجيـ

 الثقــة يوضــح مــا ألنــشطته، املــستمر بالتوســيع ورحبــت القطــري، املــستوى علــى وخــصوصا
 هبــوط إزاء القلــق عــن أعربــت الوفــود مــن عــددا أن بيــد. هبــا الــصندوق يتمتــع الــيت اميــةاملتن

 توسـيع  علـى  اإلنتاجيـة  للمـشاريع  املتحـدة  األمـم  صـندوق  وشـجعت  األساسية املوارد مستوى
  .أكرب تنبؤ إمكانية وذات استقرارا أكثر متويل قاعدة ضمان أجل من املاحنة للجهات قاعدته
 املتحـدة  األمـم  صـندوق  أن مـن  التـشجيع  منـوا،  البلـدان  أقل باسم تكلم وفد، واستمّد  - ٥٥

 أقــل يف لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف حتقيــق صــوب كــبرية مــسامهات قــّدم اإلنتاجيــة للمــشاريع
 التركيــز يف اإلنتاجيــة للمــشاريع املتحــدة األمــم صــندوق رؤيــة يف الوفــد ويأمــل. منــوا البلــدان
 علـى  احملليـة،  والتنميـة  الـصغر  البـالغ  التمويـل  بـرامج  خصوصا ،أنشطته تغطية زيادة على القادم

 املتحـدة  األمـم  صـندوق  إىل الوفـدُ  ذلك طلب كما منوا، البلدان أقل مجيع يف القطري املستوى
 إســطنبول عمــل لربنــامج الـصلة  ذات واملبــادئ األحكــام مراعـاة  يعمــم إن اإلنتاجيــة للمـشاريع 

 نـشاطني  تنظـيم  علـى  اإلنتاجيـة  للمـشاريع  املتحدة ألمما صندوق وشكر منوا البلدان أقل بشأن
  .منوا البلدان بأقل املعين الرابع املتحدة األمم مؤمتر هامش على
 لقيــاس إطــاره اتــساع علــى اإلنتاجيــة للمــشاريع املتحــدة األمــم بــصندوق وفــد وأشــاد  - ٥٦

 حلافظـة  خـارجي  اسـتعراض  وأيـضا  لرباجمـه  كاملـة  تقييمـات  تـسعة  بإجراء تكليفه وعلى النتائج
 األمـم  صـندوق  بـني  االسـتراتيجية  بالـشراكة  آخـر  وفد ورحب. ٢٠١٠ يف الصغر البالغ متويله

ــة للمــشاريع املتحــدة ــا أكثــر أصــبحت الــيت اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج اإلنتاجي  يف وثوق
 ملتحـدة ا األمـم  لـصندوق  القطرية الربامج مجيع أن أيضا الوفد والحظ. املاضية القليلة السنوات
  .اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع باالشتراك ُنفِّذت قد تقريبا اإلنتاجية للمشاريع

 ستنــشأ إنــه وقــال الكرميـة  وتعليقاهتــا مالحظاهتــا علــى الوفـودَ  التنفيــذي األمــني وشـكر   - ٥٧
 البلـدان  أقـل  مـن  املزيـد  إىل اإلنتاجيـة  للمـشاريع  املتحـدة  األمـم  صندوق تغطية لتوسيع حتديات
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 التـزام  علـى  التأكيد وأعاد التنفيذي األمني بقيادة املعاون املدير وأشاد. التمويل زيادة دون وامن
 إحـداث  أجـل  مـن  اإلنتاجيـة  املـشاريع  صـندوق  مـع  عملـه  بتعزيز اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
  .التحّول على املنطوي التغيري
 صــندوق حققهــا الــيت النتــائج عــن تقريــر: ٢٠١١/١٩ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ  - ٥٨
 ).DP/2011/28 (٢٠١٠ عام يف اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم

  
  املتحدة األمم متطوعو  - ثامنا  

 الدوليـة  للـسنة  العاشـرة  الـسنوية  للـذكرى  بـالتخطيط  املتعلق البند املعاون املدير عرض  - ٥٩
 االجنــازات والحــظ ملتحــدةا األمــم متطــوعي لربنــامج األربعــني الــسنوية والــذكرى للمتطــوعني
 التنفيذيــة املنــسقة وتوســعت. املاضــية األربعــني الــسنوات خــالل املنظمــة حققتــها الــيت اإلجيابيــة

 مـستجدات  وقـدمت  ،“املتحـدة  األمم متطوعي” عمل تناول يف “املتحدة األمم متطوعي” لـ
 اجلمعيـة  لقـرار  قـا وف للمتطـوعني  الدوليـة  للـسنة  اسـتعدادا  هبا املضطلع املبادرات مبختلف تتعلق
 سـابق  وقـت  يف حيـاهتم  فقـدوا  الذين املتحدة األمم مبتطوعي أيضا وأشادت. ٦٣/١٥٣ العامة
  .السنة هذه من
 وملكيـة  واالسـتقرار  الـسالم  تعزيـز  يف املتحـدة  األمـم  متطـوعي  بعمل الوفود وأشادت  - ٦٠

. العـامل  حـول  تحـدة امل األمـم  متطـوعي  ِقبـل  مـن  الـشاق  والعمـل  املـسامهات  علـى  مثنية التنمية،
 الدوليـــة للـــسنة العاشـــرة الـــسنوية بالـــذكرى باالحتفـــال قُـــدما، تتطلـــع إهنـــا الوفـــود وقالـــت

ــام إىل للمتطــوعني، ــد القي ــن باملزي ــز م ــيم تعزي ــوع، ِق ــاء التط ــز وبن  املتطــوعني شــبكات وتعزي
  .لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق يف واملسامهة

 إليهـا  ُينظـر  أن ينبغي للمتطوعني الدولية للسنة لعاشرةا السنوية الذكرى إن وفد وقال  - ٦١
ــة فرصــة بوصــفها ــيم الســتعراض طيب ــسامهة احلركــة وتقي ــاجلهود وامل ــيت ب ــذهلا ال  املتطوعــون ب
 اخلـرباء  هبـا  يتمتـع  اليت الوظيفية احلصانة مستوى بنفس يتمتعوا أن ينبغي املتطوعني أن وأضاف
 علـى  احملليـة  التنميـة  أنـشطة  يف ودوره التطـوع،  ةأمهيـ  توضـيح  يف آخـر،  وفـد  وتطلع. الدوليون
ــر ”إىل العــاملي، النطــاق ــذي األول، “العــامل يف التطــوع حالــة تقري ــو يقــوم ال  األمــم متطوع
  . بإعداده املتحدة
 اجلاريـة  التطوعيـة  األنـشطة  إىل املتحدة األمم متطوعي برنامج الوفود من عدد وَنَسَب  - ٦٢
ــ بلــده، يف كــل بلــداهنم، يف  األمــم ملتطــوعي الربناجميــة لألهــداف القــوي التأييــد عــن توأعرب

 يف أخــرى بلــدانا ودعــت املاليــة مــسامهاهتا لتأكيــد الفرصــة الوفــود بعــض وانتــهزت. املتحــدة
 ذلــك تفعــل أن إىل املتحــدة األمــم ملتطــوعي اخلــاص التربعــات صــندوق يف تــسهم أن وســعها
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 خــالل حيــاهتم فقــدوا بالــذين اإلشــادة يف التنفيذيــة املنــسقة إىل أخــرى وفــود وانــضمت. أيــضا
  .بواجباهتم قيامهم أثناء السنة
 أمهيــة علــى وأكــدت ومالحظاهتــا، تعليقاهتــا علــى الوفــود التنفيذيــة املنــسقة وشــكرت  - ٦٣

 يعملـون  املتطـوعني  هـؤالء  أن إىل نظـرا  إنـه،  وقالـت . املتطوعـون  قدمها اليت باملسامهات التنويه
 نفـس  وأيـضا  األمن ُيمنحوا أن الضروري من خطرة، ياناوأح التحدي على تنطوي ظروف يف

 شـكرها  عـن  أعربت كما. املتحدة األمم من آخرين ألفراد املمنوحة الوظيفية احلصانة مستوى
 سيواصـلون  املتحـدة  األمـم  متطـوعي  إن وقالـت  الـشريكة  اجلهـات  خمتلـف  مـن  املـستمر  للدعم

 أســاس علــى يقــوم ممكــن متثيــل أوســع لكفالــة التطــوع فــرص وإتاحــة التطــوع بتعزيــز التــزامهم
  .واجلنس اجلغرافيا

 الــسنوية بالــذكرى لالحتفــال التخطــيط: ٢٠١١/٢٠ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ  - ٦٤
 .املتحدة األمم ملتطوعي األربعني السنوية والذكرى للمتطوعني الدولية للسنة العاشرة

  
  املشاريع خلدمات املتحدة األمم مبكتب املتعلق اجلزء    

  السنوي وتقريره التنفيذي املدير به أدىل الذي البيان  - تاسعا  
ــدير عــرض  - ٦٥ ــذي امل ــب التنفي ــم ملكت ــشاريع خلــدمات املتحــدة األم ــر امل ــسنوي التقري  ال

 إســهام علــى الــضوء مــسلطا ،٢٠١٣-٢٠١٠ االســتراتيجية، اخلطــة تنفيــذ يف احملــرز والتقــدم
 لتحقيـق  هلـا  الـشريكة  واجلهـات  املتحدة األمم عمل يف املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب
 يف املـشاريع  خلـدمات  املتحدة األمم مكتب ألداء موجزا وقدم. احملتاجني للناس ملموسة فوائد

 وحتـسني  وتنظيـف  املـشاريع  خـدمات  يف دوالر مليـون  ٢٧٠ و مليار دفع ذلك يف مبا ،٢٠١٠
 بـتحفظ  مـشفوعة  غـري  حـسابات  مراجعـة  إىل أدى مـا  التجاريـة،  األعمـال  جمـال  يف املمارسات

. البلـدان  مـن  عـدد  يف الواقـع  أرض على تنفيذية إجنازات وإىل ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني لفترة
 كفــاءة تعزيــز أجــل مــن املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم ملكتــب املــستمرة اجلهــود وبعــرض
 مـؤخرا  هتلقـا  الـذي  التـصديق  علـى  الضوء التنفيذي املدير سلط يقدمها، اليت اخلدمات وجودة
 العمـل  لتقـدير  شـاملة  سياسـة  تنفيذ نتائج أن بّين كما. املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب

 اجمللـــس إىل ٢٠١١ لعـــام الـــسنوي التقريـــر يف ســـُتدَرج املـــسيئني ومعاقبـــة اجمليـــدين ومكافـــأة
  .التنفيذي

 ضوءالـ  وسـلطت  الـسنوي  التقريـر  تقدميـه  علـى  التنفيـذي  املـدير  كـثرية  وفود وشكرت  - ٦٦
 الـسنوات  خـالل  املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  مكتـب  أحـرزه  الـذي  اإلجيـايب  اإلجناز على
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 االســــتقرار لكفالــــة قيادهتــــا علــــى املكتــــب بــــإدارة أشــــادت الــــصدد، ذلــــك ويف. املاضــــية
  .للمنظمة املايل
 احلــسابية املراجعــة عــن التقــارير بــشأن ســابقة مناقــشات إىل مــشريا وفــد، وشــجع  - ٦٧

 دعـم  مواصـلة  على اإلدارةَ املشاريع، خلدمات املتحدة األمم ملكتب واألخالقيات توالتحقيقا
 تـضطلع  أن تـستطيع  حىت واألخالقيات احلسابات مراجعة بوظائف املتعلقة نسبيا اجلديدة هذه

 البلـدان  مـساعدة  علـى  املـشاريع  خـدمات  مكتـب  أيـضا  الوفـد  ذلـك  وشـجع . بفعاليـة  بوالياهتا
 تعزيــز علــى أيــضا املؤســسية قــدراهتا تــبين أن ولكــن فقــط التقنيــة قــدراهتا تــبين أال علــى الناميــة

 املتزايـد  للطلـب  االسـتجابة  يواصـل  املـشاريع  خدمات مكتب أن آخر وفد والحظ. االستدامة
 واليتـه  سـياق  ضـمن  اإلداريـة،  االستـشارية  اخلـدمات  ذلـك  يف مبـا  الوطنيـة،  القدرات بناء على

  .األساسية واختصاصاته
 حقـق  املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  مكتـب  أن االرتياح مع مبالحظته وفد، لوأِم  - ٦٨

ــر منجــزات  منظمــات تتبعــه منوذجــا املكتــب جهــود ُتعتــرب أن يف ،٢٠١٠ يف أقــل مبــوارد أكث
 حتقيـق  إىل املتحـدة  األمـم  بـسعي  ينـهض  املكتـب  رؤيـة  إىل قُـُدما  وتطلـع  املتحدة، لألمم أخرى

 علـى  املكتـب  آخـر  وفد وشجع. املتحدة لألمم القطرية األفرقة يف هاما عضوا بوصفه االتساق
ــوفري مواصــلة ــة ت ــة اخلدم ــسريعة اجلــودة العالي ــا وال ــنعم بينم ــر ي ــضا النظ ــة يف أي ــادة إمكاني  زي
  .النامية البلدان من املشتريات

 خلــدمات املتحــدة األمــم مكتــب دعــم ميزانيــة مناقــشة إىل قُــدما يتطلــع أنــه وفــد وبــّين  - ٦٩
 وفـد  وشـجع . التنفيـذي  للمجلـس  املقبلـة  الثانيـة  العاديـة  الـدورة  خـالل  الـسنتني  لفترة عاملشاري
 علــى املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم مكتــَب ،٢٠١٠ يف احملــرز بالنجــاح ينــوه وهــو آخــر،

  .بالنتائج التنفيذي اجمللس وإبالغ التكلفة الفعال لألداء أكثر فرص استكشاف
 أن علـى  للوفـود  وأكـد  واإلرشاد التشجيع عبارات على وفوَدال التنفيذي املدير وشكر  - ٧٠

 املتعلقـــة التعليقـــات ذلـــك يف مبـــا املقدمـــة، التعليقـــات بعنايـــة يـــستعرض ألن خيطـــط املكتـــب
ــودة بالتوقعــات ــى املعق ــشاريع خــدمات مكتــب عل ــشاطر امل ــة ممارســاته لي ــدة اإلداري ــع اجلي  م
 سيواصــل املكتـب  إن قـال  ذلـك،  عــن وفـضال . املتحـدة  األمـم  ملنظومــة تابعـة  أخـرى  منظمـات 
  .واليته ضمن األساسية والكفاءات الوطنية القدرات بناء يف املشاركة

 مكتـب  التنفيـذي،  للمـدير  الـسنوي  التقريـر : ٢٠١١/٢١ املقـرر  التنفيذي اجمللس اختذ  - ٧١
 .املشاريع خلدمات املتحدة األمم
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  املشترك اجلزء    
  والرقابة للحسابات الداخلية املراجعة  - عاشرا  

 اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  والتحقيقـات،  احلـسابات  مراجعـة  مكتـب  مـدير  توىل  - ٧٢
 الداخليـة  املراجعـة  فريـق  ومـدير  للسكان، املتحدة األمم صندوق الرقابة، خدمات شعبة ومدير

 الـسنوية،  التقـارير  عـرض  املـشاريع،  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  مكتـب  والتحقيقات، للحسابات
 املراجعـة  أنشطة عن) DP/OPS/2011/2 و ؛DP/FPA/2011/5 و ؛DP/2011/29 (منظمته يف كل

  .الداخلية والرقابة للحسابات الداخلية
 املــساعد املــدير قــدمها اإلدارة مــن منفــصلة ردود تبعتــها الــسنوية التقــارير عــروض إن  - ٧٣

 املتحـدة  األمـم  لـصندوق  يالتنفيـذ  واملدير اإلدارة مكتب ومدير اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج
  .املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب التنفيذي املدير ونائب للسكان

ــود وشــكرت  - ٧٤ ــب الوف ــة مكت ــات احلــسابات مراجع ــامج والتحقيق ــم لربن  املتحــدة األم
 الداخليـة  املراجعـة  وفريـق  للـسكان،  املتحـدة  األمـم  لـصندوق  الرقابـة  خـدمات  وشعبة اإلمنائي،

 التقــارير علــى املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم لــصندوق الداخليــة تحقيقــاتوال للحــسابات
 مـن  والتقـارير  اإلدارة ردود تقـّدر  وهـي . الـتفكري  إلعمـال  واحملفزة باملعلومات الزاخرة السنوية
 برنــامج بــني املــشتركة املــسائل علــى الوفــود وعلقــت. الداخليــة للمراجعــة االستــشارية اللجــان
 خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق ائياإلمنــ املتحــدة األمــم

 اإلدارة أن مـن  التـشجيع  واسـتمدت . الـثالث  املنظمات من لكل احملددة تلك وأيضا املشاريع،
ــا ــائج توصــيات حتمــل الــثالث للمنظمــات العلي  وتــستثمر اجلــد حممــل احلــسابات مراجعــة ونت
 األمـم  بربنـامج  بعضها وأشاد. وصارمة التوقيت نةحس بطريقة النقائص لتناُول تنظيمية جهودا
 حنـو  علـى  للقيـام  جبهودمهـا  تعجيلـهما  علـى  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنائي املتحدة
 وفـود  بـضعة  أن بيـد . شـهرا  ١٨ من أقدم كانت اليت احلسابات مراجعة توصيات بتناُول فعال
 الرقابـة،  وظيفـة  عـن  املـسؤولة  اتللوحـد  املـوظفني  مـالك  حالـة  إزاء القلـق  عـن  أعربـت  أخرى
 التقـارير  يف إمـا  منتظم، أساس على املفترض والغش الغش حاالت عن اإلبالغ حتسني وطلبت
  .اإلدارة ردود يف أو الداخلية والرقابة للحسابات الداخلية املراجعة أنشطة عن السنوية

  
  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج    

 “مرضـية ” بأهنـا  املـصنفة  القطريـة  للمكاتـب  املئويـة  بةالنـس  أن الوفـود  من عدد الحظ  - ٧٥
 املـصنفة  القطريـة  للمكاتـب  املئوية النسبة بقيت بينما املائة، يف ٢٥ إىل املائة يف ٣٩ من هبطت
 عـن  تعـرب  وهـي  وطلبـت، . ٢٠٠٩ يف كـان  الـذي  املـستوى  نفـس  علـى  “ُمرضـية  غري” بأهنا
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 األسـباب  علـى  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج ةإدار من تطلع أن االجتاه، هبذا يتعلق فيما القلق
  .املُرضي غري للتصنيف النظام، ضعف وجوه ذلك يف مبا املفترضة،

 باملراجعــة املتعلقــة التوصــيات مــن املائــة يف ٢٢ أن الوفــود بعــض الحظــت وباملثــل  - ٧٦
 تتطلـع  وهـي  يـة القطر املكاتـب  يف باالشـتراء  املتعلقة الوظيفية باملهام تتعلق للحسابات الداخلية
 اإلمنـــائي املتحـــدة األمـــم برنـــامج معاجلـــة كيفيـــة حـــول املـــستقبل يف حـــوار إجـــراء إىل قُـــدما

 احملاسـبية  املعـايري  لعـرض  التأهـب  علـى  االطـالع  مـن  أكـرب  بقـدر  أيضا مهتمة وهي. للتوصيات
 اسـبية احمل للمعـايري  لالستعداد االلكترونية الواجهة ذلك يف مبا ،٢٠١٢ يف العام للقطاع الدولية
  .العام للقطاع الدولية
 مواصـلة  علـى  والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتَب األخرى الوفود بعض وشجعْت  - ٧٧

 هنـج  اعتمـاد  إمكانيـة  دراسـة  بغيـة  املتحـدة  األمـم  منظمـات  من أخرى منظمات مع املشاورات
ــة يالــسنو التقريــر إىل وباإلشــارة. احلــسابات ملراجعــة املــشتركة الــربامج حيــال مــشترك  للجن

 علّــق ،٢٠١٠ التقومييــة للــسنة اإلمنـائي  املتحــدة األمــم لربنـامج  احلــسابات ملراجعــة االستـشارية 
 جوانـب  ملختلـف  املتابعـة  إىل االفتقـار  علـى  أخـرى،  وفـود  بـضعة  باسـم  أيضا يتكلم وهو وفد،
  .األمر هذا إيضاح يف التوسُّع من املزيد وطلب النقدية التحويالت يف املنسق النهج طريقة
 احلـــسابات مراجعـــة مكتـــب ميثـــاق علـــى املدخلـــة بالتنقيحـــات آخـــر وفـــد ورحـــب  - ٧٨

ــوفّر أن املــدير إىل وطلــب والتحقيقــات،  علــى للداللــة مــشروحا ملحقــا التنفيــذي للمجلــس ُي
  .التغيريات هذه أسباب مع أجريت اليت التغيريات

 بالتوصـيات  املتعلقـة  التعليقـات  على والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب مدير وردَّ  - ٧٩
 القطريـة؛  املكاتـب  يف باالشـتراء  املتعلقـة  الوظيفيـة  باملهـام  يتعلـق  فيمـا  احلـسابات  مراجعة بشأن

 توحيــد يف املتمثــل احلــسابات مراجعــة وبنــهج احلــسابات؛ مراجعــة تــصنيفات يف وبــالتحوالت
ــه وأوضــح. عمومــا وبالتحقيقــات األداء؛ ــرغم علــى أن  نيفاتالتــص يف حــادا هبوطــا أن مــن ال

 احلـسابات  مراجعـة  تـصنيفات  أن املفهـوم  من يكون أن ينبغي قلق، مصدر سيكون “املُْرضية”
 علـى  وعـالوة . مشـوال  أكثـر  حـسابات  مراجعـة  عـن  نتيجة ولكن اجتاها ُتعترب أال وينبغي تتقلب
 احلـسابات  ملراجعـة  موحـدا  مـوجزا  حاليـا  يـوفر  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج أن أوضح ذلك،
 التحقيقــات، مجيــع وأن احلــسابات مراجعــة يف مــشترك هنــج صــوب التحــرك إىل حيتــاج ولكنــه
  . الواجبة اإلجراءات اختاذ تتطلب املزاعم، جدية عن النظر بقطع
 األمم برنامج ِقبل من املتخذة النُّهَج اإلدارة مكتب ومدير املساعد املدير وأوضح  -  ٨٠

 السياسات، وجمال الوظيفي اجملال يف نظامال ضعف وجوه تناُول أجل من اإلمنائي املتحدة
 أيضا وأوضح. املساءلة وسياسة املخاطر شدة بتخفيف متعلقة تدابري اختاذ جيري إنه وقاال
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 مراجعة تصنيفات يف التحّول يف السبَب اإلدارة مكتب مدير ونائب املساعد املدير نائب
  .واحد قُطري مكتب ىسو املُرضي غري التصنيف نفس يتلقى ال أنه وأوضحا احلسابات

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  احلـسابات  ملراجعة االستشارية اللجنة رئيسة وأعربت  - ٨١
. اإلدارة رد علـى  اإلمنـائي  الربنـامج  ِقبـل  مـن  والـشامل  التوقيـت  احلـسن  الـرد  علـى  التقـدير  عن

 التقريـــر أن تأوضــح  النقديــة،  التحـــويالت يف املنــسق  بالنــهج  املتعلـــق التعليــق  إىل باإلشــارة 
 كانـت  النقديـة  التحـويالت  يف املنـسق  النـهج  طريقة أن يتضمن أن منه القصد يكن مل السنوي
 ومراجعـات  احلكوميـة  غـري  للمنظمـات  املـستويات  مـن  أخفـض  ضـمان  مـستويات  فيها تتأصل

 جتـر  مل إذا أخفـض  ضـمان  مـستويات  وجـود  خطـر  هنـاك  كـان  بـل . الـوطين  للتنفيذ احلسابات
 إحـدى  أظهـرت  لقـد . النقديـة  التحـويالت  يف املنـسق  النـهج  وإجـراءات  ليـات عم مجيـع  مراقبة

ــهج احلــسابات مراجعــات ــسق للن ــة التحــويالت يف املن ــنقص بعــض النقدي ــة يف ال ــع مراقب  مجي
 .تلك ُتتبع مل إذا باملخاطر املتعلقة املالحظة هنا ومن الضمانات،

  
  للسكان املتحدة األمم صندوق    

ــضعة أشــادت  - ٨٢ ــود ب ــشكلبا وف ــد ل ــر اجلدي ــة وبالتوصــيات للتقري ــيت العملي ــشملها ال . ي
 اختاذهـا  جيـري  الـيت  التـدابري  حـول  التفاصـيل  مـن  املزيـدَ  املقبلـة  اإلدارة ردود تشمل أن وطلبت
ــاُول ــا احلــسابات، مبراجعــة املتعلقــة التوصــيات لتن ــة األطــر ذلــك يف مب ــذ املتوقعــة الزمني . للتنفي
  .التحقيق قضايا تناُول يف للسكان املتحدة مماأل لصندوق الشفافية مستوى وسّرها
 شــعبة يف شــاغرة مناصــب شــغل بــشأن اإلجيابيــة باألخبــار الوفــود مــن عــدد ورحــب  - ٨٣

 والكفـاءات  املهـارات  املـوظفني  مجيـع  لـدى  تتـوفر  أن ينبغـي  أنه على وشددت املراقبة خدمات
 أكـرب  قـدر  لكفالـة  والتنمية التعلُّم لتعزيز التنفيذي املدير خبطة ورحبت. بأعماهلم للقيام الالزمة

  .بفعالية بواجباهتم االضطالع املوظفون يستطيع حىت والكفاءات املهارات بني االتساق من
 مبراجعــة متعلــق رأي عــن املــسؤولة املــسائل أن مـن  القلــق عــن الوفــود بعــض وأعربـت   - ٨٤

 للفتـرة  ليـة ما بيانـات  بـشأن  احلـسابات  مراجعـي  جملـس  ِقبـل  مـن  بتحفظـات  مشفوع حسابات
 تـزال  وال بـالغرض  واف حنو على تعالَج مل املتكررة احلسابات إدارة ومسائل ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 تنـــاول يف التنفيـــذي املـــدير جلهـــود الـــدعم عـــن وأعربـــت. ونظاميـــة بنيويـــة حتـــديات تواجـــه
  .املسائل هذه
 تمراجعــا يف والتــدهور املاليــة املخــاطر تزايــد إزاء القلــق عــن الوفــود بعــض وأعربــت  - ٨٥

 والتحـديات  املُْرضـية؛  غـري  التـصنيفات  وعـدد  الـوطين؛  الـصعيد  على بالتنفيذ املتعلقة احلسابات
 مكاتـب  أدوار بـشأن  املـوظفني  بـني  الوضـوح  إىل واالفتقـار  الـربامج؛  وتقييم رصد يف املستمرة
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 مبـادرات  لـبعض  املتباينـة  والطبيعـة  مكانـه؛  يف كل والقطرية، اإلقليمية واملكاتب املقر وحدات
 يف مبـا  اجلهود، من مزيد إدراج على للسكان املتحدة األمم صندوَق الوفوُد وشجعت. اإلدارة
 ذلـك  يف مبـا  الـضوابط،  نظـم  علـى  املؤسـسي  الطـابع  إلضـفاء  التجارية، األعمال خطة يف ذلك
 يف املخـاطر  إلدارة اسـتراتيجية  سـياق  ضـمن  الرقابـة،  ونظـم  القطريـة  للمكاتـب  املناسب الدعم

  .العليا املخاطر جملاالت األولوية طتأع املؤسسة
 بوجـود  املراقبـة،  خـدمات  شعبة تقرير استنتاج تالحظ وهي الوفود، من عدد ورحب  - ٨٦

 مبراجعـة  املتعلقـة  املـسائل  عـودة  ملنـع  القطريـة  املكاتـب  عمليـات  يف األساسـي  التغـيري  إىل حاجة
ــة رئاســة يف التنفيــذي للمــدير الشخــصي بالتــدخل احلــسابات،  احلــسابات مراجعــة رصــد جلن

 وأعربـت . للـسكان  املتحدة األمم صندوق إىل بالنسبة أولوية ذا جماال ذلك يكون بأن وضمانه
 مبراجعـة  املتعلقـة  التوصـيات  لتنـاول  اإلدارة تتخـذها  الـيت  التـدابري  خمتلـف  تقّدر بينما القلق، عن

 حـسابات  مراجعـة  يـة إمكان إزاء األثـر،  إلظهار الوقت إىل حاجة مثة أنه تالحظ وإذ احلسابات
 علــى للــسكان املتحــدة األمــم بــصندوق وفــود بــضعة وأشــادت. بالتحفظــات مــشفوعة أخــرى
  .شهرا ١٨ من أقدم هي اليت احلسابات مبراجعة املتعلقة التوصيات بتناول التعجيل

 األمـم  لـصندوق  احلـسابات  ملراجعة االستشارية اللجنة بتقرير الوفود من عدد ورحب  - ٨٧
 للـصندوق  العليـا  الثالث األولويات حتديد االستشارية اللجنة ممثل إىل وطلبت نللسكا املتحدة
 الوفـود  بعـض  ودعـت . اإلدارة حـددهتا  كمـا  مـسائل  معاجلـة  على اإلدارة لقدرة صورة وتقدمي
 وتقــدمي للحــسابات الــداخلي املراجــع توصــيات تنــاول يف أولويــات وضــع إىل التنفيــذي املــدير
 بعـرض  التنفيـذي  اجمللـس  يقـوم  أن واقترحـت . واضـحة  زمنيـة  وخطوط تدابري ذات عمل خطة
  .منتظمة فترات على واستعراضه التقدم
 مراجعـة  مـسائل  حيمـل  للـسكان  املتحـدة  األمم صندوق أن على التنفيذي املدير وأكد  - ٨٨

 للخطـــة املـــدة منتـــصف اســـتعراض طريـــق عـــن يتناوهلـــا كـــان وأنـــه اجلـــد حممـــل احلـــسابات
ــال خطــة أو/و االســتراتيجية ــة األعم ــو. التجاري ــى وه ــة عل ــأن ثق ــس أعــضاء ب ــذي اجملل  التنفي

 التـدابري  خمتلـف  والحـظ . للسكان املتحدة األمم صندوق ِقبل من املتخذة للخطوات مرتاحون
 االسـتراتيجي  التركيـز  شـحذ  ذلك يف مبا للمخاطر، الصندوق تعّرض من للحد اختاذها اجلاري

 النـــواتج عــدد  واخنفـــاض املنفــذة؛  الــشريكة  اجلهـــات مــع  املـــشاركة واســتعراض  للــصندوق؛ 
  .واملساءلة بالشفافية كامال التزاما ملتزم الصندوق أن على التأكيد وأعاد. الربناجمية

. ازداد قـد  التحقيقـات  فـرع  يف املـوظفني  عـدد  أن املراقبة خدمات شعبة مدير والحظ  - ٨٩
 جتعــل بــرامج اشــترى قــد للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق أن بــّين الغــش مبــسألة يتعلــق وفيمــا
 أن املهــم مــن أن إىل أشــار ،“املُرضــية غــري” بالتــصنيفات يتعلــق وفيمــا. ممكنــا املــستمر الرصــد
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 مراجعـــة ووحـــدات املخـــاطر منـــوذج علـــى يعتمـــد الـــصندوق أن حقيقـــةُ احلـــسبان يف تؤخـــذ
 غــري” التــصنيفات احتمــال فــإن وبالتــايل،. املخــاطر أعلــى هلــا كانــت الــيت حتديــدا احلــسابات
 جيـري  احلـاالت  تلـك  وأن النظـامي  الـنقص  حـاالت  بعـض  ُوجـدت  أنـه  بيـد . حتمـي  “املُرضية
 وخطــــة املــــدة منتــــصف اســــتعراض طريــــق عــــن التنفيــــذي، املــــدير الحــــظ كمــــا تناُوهلــــا،
  .التجارية األعمال

 املتحـــدة األمـــم لـــصندوق احلـــسابات ملراجعـــة االستـــشارية اللجنـــة ممثلـــة والحظـــت  - ٩٠
 اســتراتيجيا ُتــدمج أن هــي الــصندوق إىل بالنــسبة األولويــة أن ســؤال، علــى الــرد يف للــسكان،

 الـصندوق  تواجـه  الـيت  املـسائل  مـن  كـثريا  أن وبينـت . املـشاريع /الـربامج  إدارة يف املخاطر إدارة
 .التجارية األعمال خطة يف املخاطر إدارة خطة ُتدمج بأن ُتتناَول أن ميكن

  
  املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب    

 تلقـاه  الـذي  احلـسابات  مبراجعـة  املتعلـق  بـالتحفظ  املـشفوع  غـري  بالرأي الوفود رحبت  - ٩١
 للحـــسابات الداخليــة  املراجعـــة بفريــق  وأشـــادت املــشاريع  خلـــدمات املتحــدة  األمـــم مكتــب 

 اجملـاالت  علـى  بتعليقـات  أيـضا  أدلت أهنا بيد. التحقيقات لوظيفة متفان أداء على والتحقيقات
 نتــائج علــى املترتبــة املاليــة اآلثــار عــن إضــافية معلومــات تــوفري وطلبــت نيالتحــس تتطلــب الــيت

 يف ١٧٠ البالغـة  للزيـادة  الداخليـة  املراجعـة  فريـق  معاجلـة  كيفيـة  عن وأيضا احلسابات، مراجعة
  .٢٠١٠ إىل ٢٠٠٩ من املتلقاة الشكاوى يف املائة
 ويف للتوصـيات  مجـايل اإل العـدد  يف احلاد اهلبوط تالحظ وهي الوفود، من عدد وطلب  - ٩٢
 يف قـوي  حنـو  علـى  اجتاهه عكس الذي ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٨ من األولوية العالية التوصيات عدد

ــد ،٢٠١٠  املتحــدة األمــم مكتــب أيــضا وحثــت. التقلبــات أســباب عــن املعلومــات مــن املزي
 احلـسابات  مبراجعـة  املتعلقـة  التوصـيات  تنفيـذ  أجـل  مـن  جهوده تكثيف على املشاريع خلدمات

  . طويلة فترة منذ تخذةوامل
 فريـق  تزويـد  ضـمان  علـى  املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمم مكتب إدارةَ وفد وشجع  - ٩٣

 التطـورات  بـشأن  التنفيـذي  اجمللـس  والستـشارة  بواليتـه  لالضـطالع  بـاملوارد  الداخليـة  املراجعة
  .الداخلية املراجعة فريق عمل يف تؤثر اليت املهمة
 الـشكاوى  يف الزيـادة  علـى  التعليق على الرد يف الداخلية، اجعةاملر فريق مديرة وقالت  - ٩٤

 قـضايا  إىل القـضايا  حتـول  ملنـع  جهـودا  بذل املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب إن املتلقاة،
 خـدمات  مكتـب  إن وقالـت . الوساطة وعمليات املظامل أمني طريق عن ذلك متّ وقد. التحرش
 بـالغش  متعلقـة  قـضايا  يف التطـورات  علـى  اطالع على ذيالتنفي اجمللس أعضاء سيبقي املشاريع
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ــا املــشاريع خــدمات مكتــب يعتمــد بينمــا والفــساد،  املتاحــة املعــارف مــن جمموعــة علــى حالي
 املـوارد  مـن  املزيـد  إىل احلاجـة  علـى  بالتعليقـات  يتعلـق  وفيمـا . املتحـدة  األمـم  منظومة ملنظمات
 املــشاريع خــدمات مكتــب إدارة إن قالــت ا،القــضاي عــدد يف احلــادة الزيــادة إىل نظــرا البــشرية
  .احلسابات ملراجعي احلايل والعدد ميزانيته سياق يف املسألة يف النظر إىل حباجة
ــس اختــذ  - ٩٥ ــذي اجملل ــرر التنفي ــارير: ٢٠١١/٢٢ املق ــامج تق ــم برن ــائي املتحــدة األم  اإلمن

 املراجعـة  أنشطة عن املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم وصندوق
 .٢٠١٠ عام والرقابة للحسابات الداخلية

  
 املراجعة تقارير يف الواردة املعلومات عن الكشف من املزيد على الناشئ للطلب استجابة    

   للحسابات الداخلية
 أن إىل امللحـة  احلاجـة  علـى  مؤكـدة  البنـد،  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مديرة عرضت  - ٩٦
 قـد  اإلمنـائي  الربنـامج  أن بّينـت  كمـا . واملـساءلة  الـشفافية  بـضمان  التزامـه  اإلمنـائي  الربنامج يظهر

 إمكانيـة  منحهـا  مـن  يـتمكن  مل إذا املؤسسية املاحنة جهاته من والتمويل الثقة تأكل خلطر يتعرض
 احلـــسابات مراجعـــة مكتـــب مـــدير وقـــدم. الداخليـــة احلـــسابات مراجعـــة تقـــارير إىل الوصـــول

 عـن  للكـشف  الناشئ للطلب االستجابة عن التقريَر اإلمنائي، املتحدة األمم جبرنام والتحقيقات،
) DP-FPA-OPS/2011/1 (للحـسابات  الداخليـة  املراجعـة  تقـارير  يف الـواردة  املعلومـات  مـن  املزيد
  .املشاريع خدمات ومكتب اإلسكان وصندوق اإلمنائي الربنامج باسم
ــدير إن  - ٩٧ ــصندوق التنفيــذي امل ــدز كافحــةمل العــاملي لل ــسل اإلي ــا وال ــصندوق (واملالري  ال

 اإلمنـائي،  والربنـامج  العـاملي  الـصندوق  بـني  احلرجة العمل عالقات مالحظة يف أوصل،) العاملي
 وصــول إلمكانيــة احلــايل باملــستوى يتعلــق فيمــا العــاملي الــصندوق جملــس لــدى املتزايــد القلــَق
 عـن  يعـرب  وهـو  التنفيـذي،  املـدير  لـب ط كمـا . الداخليـة  احلسابات مراجعة تقارير إىل اإلدارة

ــاد ــأن االعتق ــارات ب ــودة اخلي ــة خطــوة املعق ــام، إىل هام ــيح أن األم ــس يت ــذي اجملل ــزا التنفي  حي
  .للمرونة

 عـن  للكـشف  الناشـئ  للطلـب  لالستجابة اخليارات مناقشة بفرصة كثرية وفود ورحبت  - ٩٨
 تعزيـز  أمهية على وبالتشديد. لحساباتل الداخلية املراجعة تقارير يف الواردة املعلومات من املزيد
 املراجعـة  تقـارير  عن للكشف الصريح الدعم عن الوفود تلك أعربت املنظمات، وانفتاح شفافية
 عـن  النظـر  بقطـع  املؤسـسية،  املاحنـة  اجلهـات  إىل والـربامج  باملـشاريع  املتعلقة للحسابات الداخلية
 شـريطة  األعـضاء،  الـدول  بـه  تتمتـع  يالذ الوصول إمكانية من املستوى ونفس مسامهاهتا، حجم
 إمكانيـة  دراسة الوفود اقترحت اإلجراءات، بتبسيط يتعلق وفيما. السرّية مقتضيات على احلفاظ
 مـشترك  اقتـراح  تقدمي الثالث املنظمات إىل وطلبت املصنفة، غري للوثائق مأمون تكنولوجي حل
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 ٢٠١١ لعــام الثانيــة العاديـة  الــدورة يف الداخليـة  احلــسابات مراجعـة  لتقــارير ُبعـد  عــن باملـشاهدة 
 املـسؤولية  أن مبّينة جديدة، كشف سياسة إدارة يف رأيها عن أيضا وأعربت. التنفيذي للمجلس
  .منظمتها يف كل للمنظمات، الرقابة وحدات ضمن تبقى أن ينبغي
ــيم يف وكــان  - ٩٩ ــة احلــسابات مراجعــة تقــارير عــن الكــشف أن الوفــود أحــد تقي  الداخلي

 وفـد  وحـذر . املنظمـات  داخـل  أوسـع  ومساءلة شفافية ثقافة إجياد صوب ضرورية أوىل خطوة
 للبنـد  لـألوان  السابقة املناقشة من لألموال، املسيَّس غري االستعمال أمهية على التأكيد يف آخر،
 غـري  مـن  أنـه  علـى  الوفـد  ذلك وشدد. املعروضة اخليارات آثار عن كافية معلومات توفري دون

 إىل الوصـول  إمكانيـة  مـستوى  نفس الدول غري من الكيانات ُتمَنح أن حال، أي على املقبول،
  .األعضاء الدول ُمنَِحت كما الداخلية احلسابات مراجعة تقارير
 املتحـدة  األمـم  لـصندوق  التنفيذي واملدير اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مدير وأعرب - ١٠٠

ــسكان ــدير لل ــذي وامل ــب التنفي ــم ملكت ــ املتحــدة األم ــشاريع دماتخل ــدهم عــن امل ــل تأيي  الكام
. الداخليـة  احلـسابات  مراجعـة  تقـارير  يف الـواردة  املعلومـات  عـن  الكـشف  من واملزيد للشفافية
 املمكنـة  النتـائج  وأوضح املسألة خطورة على التأكيد اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مدير وأعاد
 تقـارير  يف الـواردة  املعلومـات  نعـ  الكـشف  مـن  املزيد على الناشئ للطلب االستجابة عدم عن

  .الداخلية احلسابات مراجعة
 مـن  املزيـد  علـى  الناشـئ  للطلـب  اسـتجابة : ٢٠١١/٢٣ املقـرر  التنفيـذي  اجمللـس  اختذ - ١٠١

  .للحسابات الداخلية املراجعة تقارير يف الواردة املعلومات عن الكشف
 قـد  حكومتـه  أن يف الـسبب  وأوضـح  الكلمة وفد أخذ ٢٠١١/٢٣ املقرر اختاذ عقب - ١٠٢

 غـري  املنظمـات  وحتديـدا  الـدول،  غـري  مـن  املاحنـة  للجهـات  مسح الذي اآلراء توافق إىل انضمت
 مراجعـة  تقـارير  إىل بالوصـول  واملالريـا،  والـسل  اإليـدز  ملكافحـة  العـاملي  والـصندوق  احلكومية
 .ماليا فيها تساهم كانت اليت والربامج للمشاريع الداخلية احلسابات

  
 وصـندوق  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج يف األخالقيات مكاتب تقارير - عشر حادي

  املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم
 املعــين واملستــشار اإلمنــائي، املتحــدة األمــم لربنــامج األخالقيــات مكتــب مــدير عــرض - ١٠٣

 واملستــشار  للــسكان، دةاملتحــ األمــم لــصندوق  األخالقيــات مكتــب األخالقيــات، بــشؤون
 يف كـل  ملنظماهتم، األخالقيات مكاتب تقارير املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب القانوين
  ).DP/OPS/2011/3 ؛DP/FPA/2011/6 ؛DP/2011/30 (جماله
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 لربنـامج  األخالقيـات  مكاتـب  بتقـارير  الترحيـب  لدى وفد، أكد. الكلمة وفدان أخذ - ١٠٤
 خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق ياإلمنــائ املتحــدة األمــم

 ثقافـة  يف لإلسـهام  اجلمـاعي  جبهـدها  ورحب األخالقيات ملكاتب القوي تأييده على املشاريع،
ــة داخــل واملــساءلة الرتاهــة ــد وأكــد. املتحــدة األمــم منظوم ــده علــى الوف ــامج القــوي تأيي  لربن
 برؤيـة  الوفـد  وُسـرَّ . املـوظفني  بـني  املـصاحل  تـضارب  لتجنـب  حيويـة  أداة بوصـفه  املايل الكشف
 يف املائـة  يف ١٠٠ و اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يف املائـة  يف ٩٩ البالغـة  االمتثال معدالت
  .املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب يف املائة يف ٩٥ و للسكان، املتحدة األمم صندوق
 القـضايا  عـدد  عـن  املعلومات إدراج الوفد طلب قبل،امل اهلادف اإلبالغ إىل وبالدعوة - ١٠٥
 املنظمـات  الوفـد  وحث. آخر تصحيحي عمل أو مالية ممتلكات حيازة من التجرد تتطلب اليت

. الـشفافية  تعزيـز  بغيـة  املـسؤولني  كبـار  عـن  الكـشف  بيانـات  إتاحـة  عـن  تعلـن  أن على الثالث
 األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  ملتحـدة ا األمـم  برنـامج  جيعـل  بـأن  الوفـدُ  أوصـى  ذلـك،  على وعالوة
 اإلبـالغ  حبمايـة  يتعلـق  فيمـا  إبالغَهـا  املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة

 بـشأن  لألخالقيـات  املتحـدة  األمـم  جلنـة  رئيس من اإلرشاد تطلب وبأن معياريا املخالفات عن
  .االنتقام من الشكاوى معاجلة
 داخـل  األخالقيـات  جمـال  يف قويـة  وظـائف  حتديـد  يـة أمه على الضوء آخر وفد وسلط - ١٠٦

 الحتياجــات أفــضل خدمــة تقــدمي تــستطيع حــىت صــحية، املنظمــات إلبقــاء الــثالث املنظمــات
 الطـابع  إضـفاء  كفالـة  زيـادة  علـى  الـثالث  املنظمـات  إدارة الوفـد  ذلـك  وشـّجع . النامية البلدان

  .األخالقيات جمال يف الوظيفة على املؤسسي
 إدراج إىل باحلاجــة اإلمنــائي ةاملتحــد األمــم لربنــامج األخالقيــات مكتــب مــدير وأقــّر - ١٠٧
 قادمـة  تقـارير  يف إنـه  وقـال  املـايل  بالكـشف  املتعلقة املتخذة التصحيحية لألعمال الواقعي العدد

 خلــدمات املتحــدة األمــم ملكتــب القــانوين املستــشار وقــال. صــلة ذات إحــصاءات ســُتدرج
 ينبغـي  التطوعي الكشف مسألة إن العام، املايل للكشف تأييده عن يعرب كان بينما املشاريع،

  .املتحدة لألمم التابع األخالقيات مكتب إىل تؤخذ أن
 للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق األخالقيــات بــشؤون املعنيــة املستــشارة وشــكرت - ١٠٨
 والحظـت  منـائي اإل املتحـدة  األمـم  برنـامج  رد مـع  تتفـق  وهـي . وتأييـدها  تعليقاهتـا  على الوفوَد
 إطـار  ضـمن  أخـرى  منظمـات  مـع  املواءمـة  سيواصـل  للـسكان  املتحـدة  األمم صندوق أن أيضا

  .املتحدة لألمم التابع األخالقيات مكتب
 األمـم  لربنـامج  األخالقيـات  مكاتـب  تقارير: ٢٠١١/٢٤ املقرر التنفيذي اجمللس اختذ - ١٠٩
 .املشاريع خلدمات املتحدة األمم بومكت للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة
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  امليدانية الزيارات - عشر ثاين

 وللزيــــارتني الفلــــبني جلمهوريــــة املــــشتركة األوىل للزيــــارة األفرقــــة قــــادة تــــوىل - ١١٠
ــدانيتني ــواي امليـ ــا ألوروغـ ــرض وبنمـ ــد عـ ــدم. البنـ ــررو وقـ ــارات مقـ ــة الزيـ ــاريرهم امليدانيـ  تقـ

 ؛DP/2011/CRP.2-DP/FPA/2011/CRP.1 ب؛ــــوالتـصوي  DP-FPA/2011/CRP.1( جمالـه  يف كل
DP/2011/CRP.3-DP/FPA/2011/CRP.2(، الرئيسية والتوصيات النتائج على الضوء مسلطة.  

 التنفيــذي اجمللــس أمانــةُ تقــدم أن امليدانيــة، الزيــارات بنجــاح يقــّر وهــو وفــد، وطلــب - ١١١
ــة التكــاليف عــن معلومــات ــارات لتنظــيم اإلمجالي ــة، الزي  التكــاليف خــاص حنــو وعلــى امليداني
  .بالسفر املتعلقة
 نيـــــللفلب امليدانيـــة اراتـالزيـــ عـــن الثالثـــة بالتقـــارير علمـــا ذيـالتنفيـــ اجمللـــس أحـــاط - ١١٢

  .وبنما وأوروغواي
  

  للسكان املتحدة األمم بصندوق اخلاص اجلزء    
  السنوي وتقريره التنفيذي املدير به أدىل الذي البيان - عشر ثالث

 الــــشبكي املوقــــع نظــــرا (التنفيــــذي للمجلــــس بيانــــه يف ،التنفيــــذي املــــدير أبلــــغ - ١١٣
www.unfpa.org/public/home/news/pid/7763 (االسـتراتيجية  اخلطـة  تنفيـذ  يف احملـرز  بالتقدم 

 املتحــدة األمــم صــندوق جلعــل خطــط علــى الــضوء وســلط املاضــية الــثالث الــسنوات خــالل
 مبـا  املنظمـة،  لتعزيـز  العمليات خمتلف جتري أنه والحظ. وفعالية تركيزا أكثر منظمة للسكان

 لألعمــال داخليــة خطــة ووضــع االســتراتيجية للخطــة املــدة منتــصف اســتعراض ذلــك يف
  .التجارية
 تقـديرها  عـن  وأعربـت . الـتفكري  العميـق  بيانـه  علـى  التنفيـذي  املـدير  الوفود وشكرت - ١١٤
 املــدة منتــصف اســتعراض وعمليــة للمنظمــة االســتراتيجية األولويــات تقيــيم إعــادة يف لقيادتــه
 والتنميـة  للـسكان  الـدويل  املؤمتر عمل برنامج أن على كثرية وفود وأكدت. والشامل الشفاف
 الـسكان  منـها  جمـاالت  يف للـسكان،  املتحـدة  األمـم  صـندوق  عمـل  صـميم  يف يكـون  أن ينبغي
 احلاجـة  علـى  الوفـود  وشـددت . اجلنـسني  بـني  واملـساواة  اإلجنابيـة،  واحلقوق والصحة مية،والتن
 اإلنـساين  النـهج  أمهيـة  علـى  وأكـدت . والتنميـة  للـسكان  الـدويل  للمؤمتر اآلراء توافق محاية إىل

 تالحـظ  وهـي  الوفـود،  وبينـت . للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  عمـل  يف احلقوق على القائم
 ينبغـي  املمكنـة  املـداخل  مجيـع  أن للـصندوق،  االسـتراتيجي  االجتـاه  على لتركيزا شحذ يف امليزة

. التنميـة  يف الـشريكة  واجلهـات  املـصلحة  صـاحبة  اجلهـات  مع التعاون تعزيز بغية عليها احلفاظ

http://www.unfpa.org/public/home/news/pid/7763�


E/2011/35
 

12-24560 64 
 

 لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  مـن  ٥ اهلـدف  إجنـاز  يف التحـرك  أن تالحـظ  وهـي  الوفود، وأكدت
 حتقيـق  يف البلـدان  مـساعدة  يف للـسكان  املتحـدة  األمـم  لصندوق سيالرئي الدور على متخلف،
 أجـل  مـن  البيانات أمهية على التأكيد ومت. لأللفية اإلمنائية األهداف من ٥ اهلدف بشأن التقدم
 للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  وُيحـثّ . القـدرات  وبناء الوطنية البيانات نظم وتعزيز التنمية
 لـصندوق  الرئيـسي  بالـدور  الوفـود  ونوهـت . الربجمـة  إزاء ثقافيا راعيامل هنجه على احملافظة على
  .اجلنوب بلدان بني التعاون دعم يف للسكان املتحدة األمم
 احلاجـة  على وأكدت والشباب املراهقني على التنفيذي املدير بتركيز الوفود ورحبت - ١١٥
. للـشباب  الـصديقة  واخلـدمات  والتعليم املعلومات توفري ذلك يف مبا الشباب، يف االستثمار إىل

ــد واقتــرح ــراء وف ــشة إج ــة دورة يف مناق ــشأن مقبل ــال ب ــات أعم ــم كيان ــة املتحــدة األم  املتعلق
ــشباب ــز بال ــشترك العمــل لتعزي ــصندوق عمــل وحظــي. امل  الظــروف/الطــوارئ ظــروف يف ال
 آليـات  تعزيـز  علـى  للسكان املتحدة األمم صندوَق الوفود بعض وشجعت بالترحيب اإلنسانية

 القـائم  العنـف  ملنـع  لـه  الـشريكة  اجلهـات  متتلكهـا  الـيت  وتلك عليه وقدراته ميتلكها اليت لتنسيقا
 للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  لـدعم  التقـدير  عن وأُعرِب. له ولالستجابة اجلنس نوع على

 الـصندوق  أنـشطة  بشأن سنويا مناقشة/استعراضا وفد وطلب. ٢٠١٠ عام تعدادها يف للبلدان
  .اإلنساين اجملال يف

 وشـددت  منـوا  البلـدان  بأقـل  املعـين  الرابـع  املتحـدة  األمـم  مؤمتر إىل وفود بضعة وأشار - ١١٦
 اإلمنائيــة األهــداف حتقيــق بغيــة منــوا البلــدان أقــل يف التقــدم بــإحراز التعجيــل إىل احلاجــة علــى
 مـن  مللـدع  التقـدير  عـن  منـوا،  البلـدان  أقـل  جمموعة باسم وفد، وأعرب. ٢٠١٥ حبلول لأللفية
 البلـدان  أقـل  تواجههـا  الـيت  اهلائلـة  التحـديات  علـى  يؤكد وهو الوفد، وأعرب. التنفيذي املدير
 اإلجنابيـة،  الـصحة  علـى  العام احلصول بشأن لأللفية اإلمنائية األهداف من اهلدف حتقيق يف منوا
 ذا ماالهتمـا  سـيعطي  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صندوق بأن الثقة عن األسرة، تنظيم ذلك يف مبا

  .منوا البلدان ألقل األولوية
ــدات دور إن - ١١٧ ــاهرات، املول ــابالت، وخــصوصا امل ــرف الق ــه اعُت ــاُول يف حبيويت ــاة تن  وف

 الوطنيـة  الـوالدة  خطـط  مـستوى  لرفـع  جديـدة  مبـادرة  وفـد  أعلـن . واملواليـد  األمهات واعتالل
 عـن  سـيتعاون  أنـه  الوفـد  بـني و. املـاهرات  املولـدات  ترعاها اليت للوالدات املئوية النسبة ولزيادة
 يقــدم آخــر وطــين خمطــط عــن آخــر وفــد وأعلــن. للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق مــع كثــب

  .واحلضرية الريفية املناطق يف احلوامل للنساء جمانية خدمات
 لـصندوق  أوىل أولويـة  باعتبارهـا  املـساءلة  على التنفيذي املدير بتأكيد الوفود ورحبت - ١١٨
 الــوطين، التنفيــذ علــى املعــزز االنتبــاه تركيــز علــى الــصندوَق وحثــت. نللــسكا املتحــدة األمــم
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 علـى  القـائمني  القـرار  وصـنع  والربجمـة  والتقيـيم  احلـسابات  مراجعـة  يف واالمتثال املالية واإلدارة
 الـدروس  وصـف  إىل احلاجـة  علـى  الوفـود  بعض أكدت بالنتائج، باإلبالغ يتعلق وفيما. الدليل

 مـسامهات  تقـدير  عـن  الوفـود  وأعربت. عليها التغلب وَتّم ووجهت اليت والتحديات املستفادة
. األداء توحيـــد ذلـــك يف مبـــا املتحـــدة، األمـــم إصـــالح يف للـــسكان املتحـــدة األمـــم صـــندوق
 األمــم هيئــة مــع للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق تعــاون إىل احلاجــة وفــود بــضعة والحظــت
  .اجلنسني بني املساواة حيال وتكميلي منسق هنج اعتماد لكفالة للمرأة املتحدة
 التنبـؤ  ميكـن  الـيت  املاليـة  املـوارد  زيـادة  إىل الـصندوق  حاجة على كثرية وفود وأكدت - ١١٩
 األهـداف  وحتقيـق  والتنميـة  للـسكان  الـدويل  املـؤمتر  أعمال جدول تنفيذ يف البلدان ملساعدة هبا

 قـدر  لتحقيـق  الـسعي  علـى  ةالـشجاع  للـسكان  املتحدة األمم صندوق واستمّد. لأللفية اإلمنائية
 لربيطانيــا املتحــدة اململكــة وفــد وأعلــن. املــوارد تعبئــة أجــل مــن والفعاليــة الكفــاءات مــن أكــرب

 وهـو  الـراهن،  املـستوى  علـى  األساسـي  متويلـها  علـى  سـتحافظ  أهنـا  الـشمالية  وأيرلنـدا  العظمى
 التمويـل  أن ىعلـ  الوفـد  وأكـد . القـادمتني  الـسنتني  ملـدة  سنة كل عن جنيه مليون ٢٠ مستوى

 املـستوى  علـى  وأثرهـا  الـربامج  تنفيـذ  حتـسني : حرجـة  جمـاالت  ثالثة على سيتوقف املستقبل يف
 االمتثــال ذلــك يف مبــا املاليــة، اإلدارة وحتــسني النتــائج؛ علــى القائمــة اإلدارة وتعزيــز القطــري؛
 وهولنـدا،  يلنـدا ونيوز وفنلندا وأيرلندا استونيا ذلك يف مبا أخرى، وفودا إن. احلسابات ملراجعة
 اليابـان  وفـد  وأعـرب . للسكان املتحدة األمم صندوق يف األساسية مسامهاهتا إىل أيضا أشارت
 اهلــزة أعقــاب يف وموظفــوه الــسكان صــندوق أبــداه الــذي التعــاطف علــى العميــق امتنانــه عــن

 مـن  الـرغم  علـى  سـتفي،  حكومتـه  أن الوفـد  والحـظ . اليابـان  يف مـؤخرا  حـدثت  الـيت  األرضية
  .السكان صندوق جتاه املايل بالتزامها الراهنة، لةاحلا

 يف املهنــيني املـوظفني  كبـار  مـن  كـبريا  عـددا  أن مـن  القلـق  عـن  وفـود  بـضعة  وأعربـت  - ١٢٠
. ٢٠١٥-٢٠١١ مـن  الفتـرة  خـالل  التقاعـد  علـى  سـيحالون  للـسكان  ةاملتحـد  األمـم  صندوق
 املـدير  الالزمني، اخلربة/دريبالت ميتلكوا أن ينبغي اجلدد املوظفني أن على تؤكد وهي ودعت،
 احلــصول وفــد وطلــب. اجلنــسني بــني واإلنــصاف اجلغــرايف التــوازن علــى احلفــاظ إىل التنفيـذي 

  .املقبلة التقاعد حباالت ستتأثر اليت الوحدات عن معلومات على
 ملتـزم  الـسكان  صـندوق  أن علـى  وأكـد  دعمهـا  علـى  الوفـودَ  التنفيـذي  املـدير  وشكر - ١٢١

 ذلـك  يف مبـا  واملساءلة، والشفاقية والكفاءة النتائج على القائمة واإلدارة الربامج تقدمي بتحسني
 املرونـة  إىل احلاجـة  وجـود  مـع  واتفـق . احلـسابات  ملراجعـة  واالمتثـال  املاليـة  اإلدارة على تركيز

 املـدة  منتـصف  اسـتعراض  بـدعم  ورحـب . اجلميـع  يناسـب  واحـد  هنـج  يوجـد  ال بأنـه  والتسليم
 أختـذ  قد للسكان املتحدة األمم صندوق أن والحظ. النتائج إظهار احليوي من أن على ووافق
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 النـساء  علـى  التركيز أن على للبلدان وأكد. النتائج إطار وتبسيط لشحذ واسعة خطوات فعال
 يف احتياجاهتـا  لتنـاُول  البلـدان  مـع  يعمـل  لـن  الـسكان  صـندوق  أن يعـين  ال والـشباب  والفتيات
ــسكان جمــاالت ــة، ال ــساواةوا والتنمي ــسني، بــني مل ــصحة اجلن ــة وال ــاالقتراح ورحــب. اإلجنابي  ب
 صــندوق أن علــى وأكــد. التنفيــذي للمجلــس قادمــة دورة يف الــشباب بــشأن مناقــشة بــإجراء
 أن وبـّين . اسـطنبول  عمـل  برنـامج  ومبتابعـة  منـوا  البلـدان  أقـل  احتياجـات  بتنـاُول  ملتزم السكان
  .الدخل املتوسطة البلدان احتياجات ُولبتنا أيضا ملتزم للسكان املتحدة األمم صندوق
 وحـثّ  األعـضاء  الـدول  مـن  الـسخية  للمسامهات التقدير عن التنفيذي املدير وأعرب - ١٢٢
 الـسنتني  لفتـرة  امليزانيـة  مـشروع  أن والحـظ . الـسنوات  متعـددة  بالتزامـات  القيـام  علـى  البلدان
 الـسكان  صـندوق  أن ىعلـ  التنفيـذي  اجمللـس  وطمـأن  الـسنة  مـن  الحق وقت يف متاحا سيكون
 يف الداخليــة اخلطــة أن والحــظ. اإلمجــايل والــدخل اإلمجاليــة التكــاليف مــن كــال بكفــاءة يــدير
  .لتعاقبهم والتخطيط وتوجيههم املوظفني تدريب على تركز التجارية األعمال جمال
 .٢٠١٠ لعام التنفيذي املدير تقرير: ٢٠١١/٢٥ املقرر التنفيذي اجمللس اختذ - ١٢٣

  
  للسكان املتحدة األمم صندوق بتمويل االلتزامات - عشر رابع

 األعـضاء  الـدول  مـن  املقدمـة  املـسامهات  عـن  التقريـر  املـوارد  تعبئـة  فـرع  رئيس عرض - ١٢٤
 املقبلـة  والسنوات ٢٠١١ لعام اإليرادات وتوقعات للسكان املتحدة األمم صندوق إىل وغريها

)DP/FPA/2011/4(، ــدم ــات وق ــستجدة معلوم ــن م ــ ع ــل ةحال ــصندوق متوي ــار. ال  أن إىل وأش
 بلغـت  العاديـة  املـوارد  يف املـسامهات  مـن  عليهـا  الصندوق حيصل بأن املتنبأ اإليرادات تقديرات
ــارا ــه/حزيــران ١ مــن اعتب  أكــرب أي ،٢٠١١ لعــام دوالر مليــون ٤٥٥,٦ حــوايل ٢٠١١ يوني
 النهائيـة  صـيغته  يف التقريـر  وضـع  حينمـا  متوقعة كانت اليت دوالر مليون ٤٤٤,٢ الـ من بكثري
 يف املــشاركة (أخــرى ملــوارد املتوقعــة اإليــرادات تقــديرات وبلغــت. ٢٠١١ مــارس/آذار يف

 صـخرة  هـي  العاديـة  املـوارد  أن يؤكد وهو وشدد،. ٢٠١١ لعام دوالر مليون ٢٧٠) التمويل
 لـيت ا بـالغرض  الوافيـة  املاليـة  املـوارد  أن علـى  للسكان، املتحدة األمم صندوق لعمليات القاعدة
  .مضى وقت أي من أكثر اآلن إليها احلاجة متس هبا التنبؤ وميكن ثابت حنو على توفر
 للتقريـر  الرئيـسي  االسـتنتاج  مـع  تتفق أهنا إىل مشترك، بيان يف كثرية، وفود وأشارت - ١٢٥
 يف البلـدان  دعـم  مـن  الـصندوق  لـتمكني  العاديـة  للمـوارد  مـستقرة  قاعدة توفري احليوي من بأن
 للمـوارد  األولويـة  تعطـي  أهنـا  على وأكدت. والتنمية للسكان الدويل املؤمتر عمل مجبرنا تنفيذ

 أعمــال جلميــع القاعــدة صــخرة هــو األساســي التمويــل ألن الــصندوق يف مــسامهاهتا يف العاديــة
. للــصندوق العاديــة املــوارد لقاعــدة هامــة تكملــة متثّــل أخــرى مــوارد أن وأضــافت. الــصندوق
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 قائمـة  توسـيع  إىل احلاجة على وشددت وناشئة جديدة اقتصادات من أقوى مبشاركة ورحبت
  .للصندوق املهمة املاحنة اجلهات
 املاليــة إدارتــه حتــسني زيــادة علــى للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق الوفــوُد وشــجعت - ١٢٦

 القائمـة  الفعالـة  الربجمـة  معـه  ُجِمعـتْ  وقـد  التحـسني،  بذلك القيام أن على وأكدت والتنفيذية،
 ورحبـت، . املـوارد  مـن  وغريهـا  العاديـة  املوارد الجتذاب هاما يكون أن شأنه من لدليل،ا على
 العامليـة  البيئـة  يف “أقـل  مبـوارد  أكثـر  إجنازات حتقق” أن إىل حباجة املنظمات أن إىل تشري وهي

. النتــائج حتقيــق وإلثبــات أكــرب بكفــاءة ينجــز الــصندوق جلعــل التنفيــذي املــدير جبهــود احلاليــة،
 علــى الــصندوق قــدرة إىل بالنــسبة حامســا يكــون أن ذلــك شــأن مــن أن علــى الوفــوُد وأكــدت

  .املوارد تعبئة
 األمــم صــندوق جبهــود يتعلــق فيمــا مالحظاهتــا علــى الوفــوَد التنفيــذي املــدير وشــكر - ١٢٧
 الـصندوق  شعارا مها والشفافية املساءلة أن على وأكد. املالية قاعدته لتحسني للسكان املتحدة
  .أقل مبوارد أكثر إجنازات لتحقيق الصندوق ويكافح
 األعــضاء الــدول مــسامهات عــن تقريــر: ٢٠١١/٢٦ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ - ١٢٨

 .املقبلة والسنوات ٢٠١١ لعام املتوقعة واإليرادات وغريها،
  

  هبا املتصلة واملسائل القطرية الربامج - عشر خامس
 الربنـامج  وثيقـة  مـن  بالوكالـة  اخلـاص  العنـصر  نفيـذي الت اجمللـس  أقر اجللسة مستهل يف - ١٢٩

 الـدورة  مـن  سـابق  وقـت  يف اجمللـس  استعرضه الذي املتحدة، ترتانيا جلمهورية املشترك القطري
  .٢٠١١ لعام األوىل العادية
 عامـة  حملـة  للـسكان  املتحـدة  األمـم  لـصندوق ) الربنـامج  (التنفيـذي  املدير نائبة ووفرت - ١٣٠

 - أفريقيـا  عـن : الستعراضـها  التنفيـذي  اجمللـس  إىل مقدمـة  قطريـة  برنامج وثيقة مشروع ١٨ لـ
 الـدول  وعـن  وموريتانيـا؛  وغانـا  وغـابون  والـسنغال  وبرينسييب، تومي وسان وزمبابوي، إثيوبيا
 الـشعبية  الدميقراطيـة  الو ومجهوريـة  بنغالديش  - اهلادئ واحمليط آسيا وعن املغرب؛ - العربية

 وقريغيزســتان؛ وأوكرانيــا ألبانيــا - الوســطى وآســيا الــشرقية أوروبــا وعــن ومنغوليــا؛ والفلــبني
 البلـدان  املتعـدد  للربنـامج  ووثيقـة  الـسلفادور  - الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  أمريكـا  وعن

 أيـــضا وعرضـــت. وهنـــدوراس باهلولنديـــة، والناطقـــة باإلنكليزيـــة الناطقـــة الكاريبيـــة للبلـــدان
 ومدغــشقر وغينيــا وتــونس أفريقيــا وجنــوب مولــدوفا مجهوريــةو لبــاراغواي الــربامج متديــدات
 ألفريقيــا؛ للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق اإلقليميــون املــديرون أدىل ذلــك، وبعــد. وهــاييت
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 الالتينيـة  وأمريكـا  الوسـطى؛  وآسـيا  الـشرقية  وأوروبـا  اهلـادئ؛  واحملـيط  وأسـيا  العربيـة؛  والدول
  .عنها املسؤول للمنطقة كل مج،الربا عن بتفاصيل الكارييب البحر ومنطقة
 الوثيـق  بالتـشاور  القطريـة  الـربامج  وثـائق  مـشاريع  لوضـع  التقدير عن الوفود وأعربت - ١٣١
 خطـط  مـع  متـسقة  ُجعلـت  وقـد  جمالـه،  يف كـل  التنميـة،  يف الـشريكة  واجلهـات  احلكومات مع

 األمـم  ندوقصـ  مـع  العقود عرب تعاوهنا إىل تشري وهي كثرية، وفود وأكدت. وطنية وأولويات
 بنـاء  أمهيـة  علـى  التـشديد  ومت. للبلد احملدد للسياق تستجيب الربامج أن على للسكان، املتحدة

 والتنميـــة، والـــسكان اإلجنابيـــة، واحلقـــوق واإلجنابيـــة اجلنـــسية الـــصحة جمـــاالت يف القـــدرات
 واقتـصادية  ماليـة  بيئـة  وجـود  تالحـظ  وهـي  الوفـود،  بعـض  وشـجعت . اجلنـسني  بـني  واملساواة

 مـشاركته  نطـاق  وتوسـيع  تعزيـز  علـى  للـسكان  املتحدة األمم صندوَق متزايد، حنو على يَّدةمق
 ومنظمـة  الدوليـة  للتنميـة  املتحدة الواليات وكالة ذلك يف مبا أخرى، إمنائية شريكة جهات مع

 علـى  الوفـود  بعـض  أكـدت  الـصدد،  هـذا  ويف. العامليـة  الـصحة  ومنظمـة  للطفولة املتحدة األمم
  .االزدواجية وتفادي الفجوات حتديد إىل احلاجة
 الربنــاجمي التركيــز تعزيــز إىل للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق الوفــود بعــض ودعــت - ١٣٢
 أن ولـوحظ . التنميـة  جمال يف النتائج من األقصى احلد حتقيق يف املساعدة بغية التآزرات وزيادة
ــائج ــة واملؤشــرات النت ــشاريع بعــض يف املتوقع ــائق م ــرامج وث ــة ب ــت قطري ــة كان ــر طموح  أكث

 يوجــه أن الــصندوق إىل وفــود وطلبــت. احملــدودة املــوارد إىل نظــرا واقعيــة، وليــست ينبغــي ممــا
 ومنـهم  واحملـرومني،  الفقـراء  الـسكان  وجمموعـات  الشباب احتياجات تناُول إىل اخلاص االنتباه

 علـى  والقائمـة  ساجلـن  لنـوع  املراعيـة  النـُهج  استخدام أمهية على التأكيد ومتَّ. األصلية الشعوب
 مركــز تعزيــز إىل الــدعوة يف الــصندوق يؤديــه الــذي اهلــام بالــدور الوفــود وأشــادت. احلقــوق
 بتعليقـــات أيـــضا الوفـــود وأدلـــت. املـــاهرات القـــابالت حبـــضور الـــوالدة وتـــشجيع القـــابالت
  َ اجمللـس  التاليـة  الوفـود  وشـكرت . القطريـة  الـربامج  لوثـائق  حمـددة  مشاريع عن أسئلة وطرحت

 التقـدير  عـن  وأعربـت  القطريـة  برباجمهـا  قيتعلـ  فيمـا  للـسكان  املتحدة األمم وصندوق فيذيالتن
 اجلماعـة  عـن  عـضوا  دولـة  ١٤ باسـم  (وبربـودا  وأنتيغـوا  وإثيوبيـا  ألبانيـا، : الصندوق من للدعم

 تـومي  وسـان  أفريقيـا،  وجنـوب  املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  وبـنغالديش،  وأوكرانيـا  ،)الكاريبية
  .وهندوراس ومنغوليا واملغرب والفلبني وبرينسييب،

 وأكـدوا . ودعمهـا  تعليقاهتـا  علـى  الوفـودَ  للـصندوق  اإلقليميـة  املكاتـب  مديرو وشكر - ١٣٣
 وفقــا سُتوصــل، القطريــة الــربامج وثــائق مــشاريع علــى التعليقــات أن علــى التنفيــذي للمجلــس
 الـربامج  وثـائق  مشاريع عوض عند حسباهنا يف لتأخذها املعنية البلدان إىل ،٢٠٠٦/٣٦ للمقرر
  .النهائية الصيغة يف القطرية
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 ومدغـشقر،  أفريقيـا  وجنـوب  لبـاراغواي  الربناجميـة  التمديـدات  التنفيـذي  اجمللـس  وأقرَّ - ١٣٤
 إىل وباإلضـافة . وهـاييت  وغينيـا  وتـونس  مولـدوفا  جلمهورية الربناجمية بالتمديدات علما وأحاط
: عليهــا والتعليقــات التاليــة قطــري برنــامج ثيقــةو مــشروع ١٨ بالـــ علمــا اجمللــس أحــاط ذلــك،
 وســان وزمبــابوي، الــشعبية الدميقراطيــة الو ومجهوريــة وبــنغالديش وأوكرانيــا وألبانيــا إثيوبيــا
 واملغــرب  وقريغيزســتان  والفلــبني وغانــا  وغــابون  والــسنغال والــسلفادور  وبرينــسييب،  تــومي

 الناطقـة  الكـارييب  البحـر  منطقـة  لبلـدان  البلـدان  املتعـدد  الربنـامج  ووثيقـة  وموريشيوس ومنغوليا
 .وهندوراس باهلولندية والناطقة باإلنكليزية

  
  االستراتيجية للخطة املدة منتصف استعراض - عشر سادس

 التنفيـــذي املـــدير نائبـــة وعرضـــت. األعمـــال جـــدول بنـــد التنفيـــذي املـــدير عـــرض - ١٣٥
 مــدير وقــدم. ٢٠١٣-٢٠٠٨ ة،االســتراتيجي اخلطــة تنفيــذ يف والتحــديات التقــدم) الربنــامج(

  .القياس نظام شحذ: النتائج عن املساءلة حول عرضا الربامج شعبة
 اعتمـده  الـذي  والتـشاوري  والشفاف الشامل للنهج التقدير عن كثرية وفود وأعربت - ١٣٦

 وأكـدت . ٢٠١٣-٢٠٠٨ االسـتراتيجية،  للخطة املدة ملنتصف اجلاري لالستعراض الصندوق
 جلعـل  الالزمـة  بـالتغيريات  الـصندوق  يف الـشريكة  اجلهـات  جلميـع  الكامـل  مااللتـزا  كفالـة  أمهية

 اإلجـراءات  بوضـوح  تـوجز  التجاريـة  لألعمـال  خطـة  بوضـع  ورحبـت . فعاليـة  أكثـر  الصندوق
ــضرورية ــق ال ــات لتحقي ــة االســتراتيجية األولوي ــصندوق والتنفيذي ــود وأشــارت. لل  أن إىل الوف

 وشـجعت . الـصندوق  فعاليـة  لتقيـيم  األساس يشكّل ريالقط املستوى على واألثر النتائج تعزيز
  .التنمية يف أخرى شريكة جهات مع التآزرات تقوية على الصندوّق

 واليتــه علــى الــصندوق تركيــز بــشحذ التنفيــذي املــدير مبقــرر وفــود بــضعة وأشــادت - ١٣٧
 ةاإلجنابيـ  واحلقـوق  للـصحة  نـصريا  الـصندوق  يبقـى  أن احليوي من أن على وأكدت. األساسية

 والتنميــة للــسكان الــدويل املــؤمتر أهــداف حتقيــق يف بالتقــدم للتعجيــل العــاملي اجلهــد يقــود وأن
 علــى العــام احلــصول وتــوفري األمهــات وفيــات مــن احلــد أجــل مــن لأللفيــة اإلمنائيــة واألهــداف
ــصحة ــة، ال ــا اإلجنابي ــز األســرة تنظــيم أن والحظــت. األســرة تنظــيم ذلــك يف مب ــى والتركي  عل
 األهـداف  ولتحقيـق  الـصندوق  والية إىل بالنسبة مركزيان املراهقات، الفتيات همومن الشباب،
 وبـاحلقوق  واإلجنابيـة  اجلنـسية  بالصحة املتعلق الصندوق عمل أن إىل وأشارت. لأللفية اإلمنائية
 الـسكان  جمموعـات  حيـاة  يف أثرهـا  هلـا  تنفيذيـة  نتـائج  حتقيـق  مـن  أدىن أو قوسـني  قاب اإلجنابية

  .والشباب النساء خصوصاو احملرومني،
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 عمـل  مـن  هامـا  جانبـا  اإلنـسانية  املساعدة كون مواصلة ينبغي أنه كثرية وفود وبّينت - ١٣٨
 أن كفالـة  ويف اجلـنس  نـوع  علـى  القـائم  العنـف  مكافحـة  يف فريـد  الـصندوق  ودور. الصندوق
 عـدد  وحـثّ . الـصراع  حـاالت  ويف الطبيعيـة  الكـوارث  خـالل  الـوالدة  على قادرة املرأة تكون
 باإلضـافة  ذاهتـا،  حـد  يف اإلنساين اجملال يف فاعلة جهة كونه مواصلة على الصندوَق الوفود من
  .الفرعية اجملموعات مستوى على واحلماية للسياسات التنسيق دور إىل

 نقـص  لفـريوس  اجلنسي النقل خفض زيادة أجل من الصندوق جبهود الوفوُد ورحبت - ١٣٩
ــة ــشرية املناع ــشجيع الب ــاج حتــسني وت ــع إدم ــل من ــل إىل األم مــن النق ــصحة الطف  اجلنــسية وال

 بفــريوس املعـين  املــشترك املتحـدة  األمــم برنـامج  مــع بالتعـاون  األســرة تنظـيم  وبــرامج واإلجنابيـة 
 املتحـدة  األمـم  هيئـة  وبإنـشاء . الـصحة  أجل من الرباعية والشراكة اإليدز/البشرية املناعة نقص
ــرأة ــود بعــض أشــارت للم ــص أن إىل الوف ــاج ندوقال ــادة إىل حيت ــتفكري إع  جمــال يف دوره يف ال

 للنــهوض عملـه  يواصـل  أن للــصندوق ينبغـي  أنـه  وبّينــت. املـرأة  ومتكـني  اجلنــسني بـني  املـساواة 
 الــيت اجلنـسانية  املــسائل علـى  يركـز  أن لــه ينبغـي  ولكــن املـرأة،  ومتكـني  اجلنــسني بـني  باملـساواة 

  .جنابيةاإل واحلقوق واإلجنابية اجلنسية بالصحة تتعلق
 أثـره  وّزع الـصندوق  لعمـل  متعـددة  أبعـاد  عرب التشرذم أن إىل الوفود بعض وأشارت - ١٤٠
 اخلطـة  تركيـز  تعزيـز  علـى  الـصندوق  وشـجعت . اإلدارة يف مغـزى  ذات وخمـاطر  تعقّدا وأوجد

 ومـن . والنـواتج  النتـائج  عـدد  من احلد طريق عن الربامج، جماالت عدد من واحلد االستراتيجية
 املاليــة للمــوارد األمثــل باالســتخدام يــسمحا أن النتــائج مــن واحلــد أقــوى تركيــز قحتقيــ شــأن

 مـن  الـصندوق  جلهـود  تأييـدها  عـن  وأعربت. واألثر والفعالية الكفاءة وبزيادة املتاحة والبشرية
 عـن  القـصة  سـرد  أن علـى  وشددت البيانات جودة وتعزيز والتقييم الرصد نظامي حتسني أجل
  .واملايل السياسي الدعم من مزيد منيلتأ حرج التنمية أثر

 فعـل  ميكنـه  مل أخـرى،  منظمـات  شـأن  شـأنه  الـصندوق،  أن إىل وفود بضعة وأشارت - ١٤١
ــرا. مكــان كــل يف شــيء كــل ــوارد إىل نظ ــة امل ــشرية املالي ــيَّن املتاحــة، احملــدودة والب ــى تع  عل

 وينبغـي . األولويـة  ىليـو  أن ينبغـي  مبـا  يتعلق فيما صعبة استراتيجية مقررات يتخذ أن الصندوق
 ميـزة  فيهـا  لـه  كانـت  الـيت  اجملـاالت  علـى  يركـز  أن عنـها،  وُيبلـغ  النتـائج  حيقق حىت للصندوق،

 للــسكان الــدويل املــؤمتر عمــل برنــامج تنفيــذ دعــم عــن ملــسؤوليته وفقــا مــضافة وقيمــة نــسبية
ــة، ــربامج املــوظفني نــشر فيهــا جــرى بلــدان يف خــصوصا والتنمي . رياكــث احلــد يتجــاوز مبــا وال
 النـسبية  املزايـا  احلـسبان  يف تؤخذ أن إىل باإلضافة اخليارات، تتخذ بأن الوفود بعض واقترحت
  .للبلدان احملددة والسياقات لالحتياجات املمّيز التحليل أساس على للصندوق،
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 بينــت النتــائج، عــن واإلبــالغ الــصندوق أداء قيــاس حتــسني إىل باحلاجــة يتعلــق وفيمــا - ١٤٢
 الـربط  تعزيـز  جيـب  وأنـه  االسـتراتيجية  اخلطـة  يف املؤشـرات  عدد من احلد جيب أنه وفود بضعة
 الـصندوقَ  الوفـود  وشـجعت . النتائج يف الصندوق مسامهة إظهار لتحسني والنواتج النتائج بني
 يف التنميـة  يف الـشريكة  اجلهـات  مـع  التعـاون  وتعزيـز  القـوي  األثـر  ذات املمارسـات  تنفيذ على

 مـن  ٥ واهلـدف  والتنميـة  للـسكان  الـدويل  املؤمتر أهداف بشأن التقدم يهاف يكن مل اليت البلدان
 األثــر أن تالحــظ وهــي الوفــود، وأشــارت. الــصحيح املــسار علــى لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف
 جيـب  أنـه  إىل القطـري،  املـستوى  علـى  بـه  املـضطلع  العمـل  طريـق  عـن  كان للصندوق الرئيسي
ــى ــرامج عل ــصندوق، ب ــة ال ــل بغي ــاء العم ــق ةبكف ــائج وحتقي ــة، النت ــف أن امللموس ــدا تكي  حتدي

  .األخرى الفاعلة اجلهات مشاركة ومستوى واحمللية الوطنية لالحتياجات
 حتديـد  علـى  ركـزت  قـد  أهنـا  إىل مـشرية  تعليقاهتا، على الوفوَد التنفيذي املدير وشكر - ١٤٣

 الـيت  والـربامج  ابيةواإلجن اجلنسية والصحة الفتيات؛ وخصوصا بالشباب، يتعلق فيما األولويات
 الــسكانية؛ احملركــة القــوى وأيــضا اجلنــسني، بــني املــساواة وأمهيــة األســرة؛ تنظــيم تــوفري تكفــل
 مـن  ٥ واهلـدف  والتنميـة  للـسكان  الـدويل  املـؤمتر  أعمـال  جدول إطار يف قُُدما ذلك كل وأخذ

 الوفـود  ودعـم  إرشـاد  علـى  التقـدير  عـن  الـربامج  شعبة مدير وأعرب. لأللفية اإلمنائية األهداف
 وفيمــا. القادمــة الرمسيــة غــري اجللــسة يف إضــافية مؤشــرات سيــشاطر الــصندوق أن إىل وأشــار
ــق ــتراء، يتعل ــّين باالش ــدير ب ــعبة م ــة اخلــدمات ش ــصندوق أن اإلداري ــوم ال ــف بفحــص يق  خمتل

 يـؤثر  أن للـصندوق  ميكـن  حيـث  األجل طويلة واتفاقات األساسية السلع ذلك يف مبا اجملاالت،
 .سعاراأل يف
  

  أخرى مسائل - عشر سابع
  متخذة أخرى مقررات    

 األمـم  صـندوق  مليزانية مؤقت اعتماد رصد: ٢٠١١/٢٧ املقرر التنفيذي اجمللس اختذ - ١٤٤
ــسكان املتحــدة ــرة لل ــسنتني لفت ــرر ؛٢٠١٣-٢٠١٢ ال ــل: ٢٠١١/٢٨ واملق ــدان أق ــوا؛ البل  من
  .الدخل املتوسطة البلدان: ٢٠١١/٢٩ واملقرر
 البلـدان  بـشأن  املقـرر  تقدمي من الغرَض وفد أوضح ،٢٠١١/٢٩ املقرر اختاذ ثرإ على - ١٤٥

  .التنمية لقياس تطورا أكثر وسيلة إىل احلاجة على وشدد الدخل املتوسطة
 يف الــشباب حــول مواضــيعية مناقــشة تنظــيم املمكــن مــن كــان إذا عمــا وفــد لأوســ - ١٤٦
 املتحــدة األمــم برنــامج ليــشكر الكلمــة آخــر وفــد وأخــذ. ٢٠١١ لعــام الثانيــة العاديــة الــدورة
 تنـاول  علـى  املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي
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 رؤيـــة يف األمـــل عـــن وأعـــرب التنفيـــذي اجمللـــس لوثـــائق اللغـــة مبقتـــضيات املتعلقـــة الـــشواغل
 .التعاون استمرار

  
  أخرى أحداث    

  :التالية املواضيعية املشاورات/املناقشات جرت -  ١٤٧
 االحتياجـــات تنـــاول يف املنظمـــات دور بـــشأن مـــشتركة مواضـــيعية مناقـــشة  )أ(  
 الالتينيـة  أمريكـا  يف للتنميـة  املتحـدة  األمـم  فريـق  رئـيس  قـدم . الـدخل  املتوسطة للبلدان اإلمنائية
 االحتياجــات بــشأن عرضــني الوســطى وآســيا أوروبــا يف للتنميــة املتحــدة األمــم فريــق ورئــيس

 دور عـن  أوروغـواي  رئاسـة  أمـني  وتكلـم . منطقتـه  يف كـل  الـدخل،  املتوسـطة  للبلـدان  إلمنائيةا
ــدان يف املتحــدة األمــم ــدخل املتوســطة البل ــل وشــاطر. ال ــة ممث ــا مجهوري ــدان جتــارب ناميبي  البل

  .الدخل املتوسطة بالبلدان املتعلقة املسائل بشأن ناميبيا، جتارب ذلك يف مبا األفريقية،
 وكــاالت ثــالث دور: املنــاخ وتغــري البيئــة بــشأن مــشتركة مواضــيعية ةمناقــش  )ب(  
ــّدم. الــوطين املــستوى علــى ــامج املــساعد املــدير ق  مكتــب ومــدير اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربن

ــسياسات ــة ال ــامج باســم عرضــا اإلمنائي ــم برن ــائي املتحــدة األم ــم وصــندوق اإلمن  املتحــدة األم
 البلــدان يف الــثالث املنظمــات دور حــول املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان
 بينمـا  األفريقـي،  التكيـف  برنـامج  يف بلـده  مـشاركة  جتربـة  فاسـو  بوركينـا  ممثـل  وشاطر. النامية
 لـصندوق  الفنيـة  الـشعبة  مدير وقدم. بلده تنمية يف املناخ لتغري السليب األثر إىل أيضا يشري كان
 املنــاخ، وتغــري والبيئــة بالــسكان املتعلــق ندوقالــص عمــل بــشأن عرضــا للــسكان املتحــدة األمــم

 وقـدم . السكانية املسائل على التركيز بوالية املكلفة الوحيدة املنظمة هو الصندوق أن مالحظا
 خلـدمات  املتحـدة  األمم ملكتب الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب مدير

 وتبعــه. واإلقليمــي الــوطين املــستويني علــى املنــاخ تغــري تنــاول يف املكتــب إســهاماِت املــشاريع
  .بربادوس يف الصغرية املنح برنامج حول قصري بصري عرض

 سـياق  يف منـوا  البلـدان  بأقـل  املتعلقـة  املـسائل  بشأن مشتركة مواضيعية مناقشة  )ج(  
 بلـدان  التنفيـذي،  اجمللـس  رئـيس  نائـب  رأس. منـوا  البلدان بأقل املعين الرابع املتحدة األمم مؤمتر
 يف منـوا  البلـدان  بأقـل  املتعلقـة  املـسائل  بـشأن  املـشتركة  املواضيعية املناقشة اهلادئ، واحمليط آسيا
 ورئـيس  بالنيابـة  املـديرُ  عروضـا  وقـّدم . منـوا  البلدان بأقل املعين الرابع املتحدة األمم مؤمتر سياق
 والـدول  الـساحلية  غري ناميةال والبلدان منوا، البلدان ألقل السامي للممثل املتحدة األمم مكتب
 جمموعـة  رئـيس  باسـم  (املتحدة األمم لدى لنيبال الدائم املمثل ووكيل النامية؛ الصغرية اجلزرية

 املتحـدة  األمـم  برنـامج  ألفريقيـا،  اإلقليمـي  املكتـب  ومـدير  املـساعد  واملـدير  ؛)منـوا  البلـدان  أقل
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 مكتــب اإلقليمــي، واملــدير كان؛للــس املتحــدة األمــم صــندوق الفنيــة، الــشعبة ومــدير اإلمنــائي؛
  .املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب يف الشمالية أمريكا

 األمـم  لربنامج املؤسسية امليزانية تقديرات بشأن رمسية غري مشاورات أُجريت  )د(  
 األمــم لــصندوق املــدة منتــصف واســتعراض ،٢٠١٣-٢٠١٢ الــسنتني لفتــرة اإلمنــائي املتحــدة
 املتحــدة األمــم ملكتــب الــسنتني لفتــرة الــدعم وميزانيــة االســتراتيجية للخطــة للــسكان املتحــدة
  .٢٠١٣-٢٠١٢ املشاريع، خلدمات
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  اجلزء الثالث
  ٢٠١١ لعام الثانيةالدورة العادية 

  املعقودة مبقر األمم املتحدة يف نيويورك
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٦يف الفترة من 
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  املسائل التنظيمية  - أوال  
 التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان        عقد اجمللس   - ١

 يف مقــر األمــم ٢٠١١دورتــه العاديــة الثانيــة لعــام   خلــدمات املــشاريع  املتحــدةاألمــمومكتــب 
  . ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول٩ إىل ٦املتحدة، نيويورك، يف الفترة من 

 ٢٠١١ لعــام العاديــة الثانيــة وأقــر اجمللــس جــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورتــه         - ٢
)DP/2011/L.3(٢٠١١لعام  تقرير الدورة السنوية ، كما أقر )DP/2011/33.(  
  :٢٠١٢يف عام املقبلة وافق اجمللس التنفيذي على اجلدول الزمين التايل لدوراته و  - ٣
  
فربايـر   /شـباط  ٢ إىل   ينـاير / الثـاين  كانون ٣٠من    :الدورة العادية األوىل  

  )*حلاشية أدناهانظر ا (٢٠١٢
ربنـامج  لاالجتماع املشترك للمجالس التنفيذيـة      

األمـم املتحـدة     األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق   
ــسكان ــب للـ ــم ومكتـ ــدةاألمـ ــدمات  املتحـ  خلـ
للطفولـــة،  ، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدةاملـــشاريع

وبرنـامج األغذيـة     للمـرأة،     املتحدة األمموهيئة  
  :العاملي

ظـــر احلاشــــية  ان( ٢٠١٢فربايـــر  /شـــباط  ٦  و٣
  )*أدناه

 )جنيف( ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ١٨من   :الدورة السنوية
   ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٧ إىل ٤من   :الدورة العادية الثانية  
    
ــرر     - ٤ ــذي املقـ ــس التنفيـ ــذ اجمللـ ــوب   ٢٠١١/٣١واختـ ــة جنـ ــب جبمهوريـ ــشأن الترحيـ  بـ

 يف  ٢٠١١الدورة العادية الثانيـة لعـام       اجمللس التنفيذي يف    اختذها  ترد القرارات اليت    و. السودان
  .www.undp.org/execbrd عليها على املوقع طالعاال، اليت ميكن DP/2012/2الوثيقة 

  

 
  

، ويف ضـوء املـشاورات الـيت أجريـت مـع اجمللـس التنفيـذي، وافـق                  ٢٠١١عقب الدورة العاديـة الثانيـة لعـام          * 
، فربايـر /شـباط  ٣ إىل   ١ يف الفتـرة مـن       ٢٠١٢وىل لعـام    مكتب اجمللس على حتديد موعـد الـدورة العاديـة األ          

 األمـم املتحـدة للـسكان     برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق        جملالس التنفيذية لكل من   وموعد اجتماع ا  
 للمـرأة،   املتحـدة األمـم وهيئـة  للطفولـة،    ، ومنظمـة األمـم املتحـدة       خلـدمات املـشاريع     املتحـدة  األممومكتب  

 .٢٠١٢ يناير/ الثاينكانون ٣١  و٣٠ يف يومي لعامليوبرنامج األغذية ا
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  اإلمنائي األمم املتحدة بربنامجاجلزء املتعلق     
   والشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة، الربنامجةبيان مدير  - ثانيا  

 الكلمـة متاحـة   (جمللـس التنفيـذي     أمـام ا  يف كلمتـها االفتتاحيـة      أعربت مديرة الربنـامج،       - ٥
 ا عـن اسـتيائه   ،)/www.undp.org/execbrdربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         الشبكي ل قع  واملعلى  

 ملـا أبـدوه مـن     املـوظفني   أثنـت علـى      و ، مقـر األمـم املتحـدة يف نيجرييـا         الذي تعرض له  لهجوم  ل
حكومـة نيجرييـا واجملتمـع     إىل  شكر  كمـا توجهـت بالـ     .  ظـروف مأسـاوية    وسط وَجلد ةشجاع

   . اهلجومأعقاب يف الدويل ملا قدموه من دعم
مـن أزمـات     أسوأ أزمـة     : امللحة اليوم  اإلمنائيةتحديات  ال بتناول مديرة الربنامج  تبدأو  - ٦

صومال يعـاين مـن      والـ  ، عاما تتكشف يف منطقـة القـرن األفريقـي         ٢٠ على مدى األمن الغذائي   
لـسودان   دولـة جنـوب ا     مبولـد  مديرة الربنـامج  رحبت  و. احلادي والعشرين  القرن   يفاعة  أول جم 

إىل األمـم املتحـدة بوصـفها الدولـة         على انـضمامها     مؤخرا   اجلمعية العامة وافقت    يتديدة، ال اجل
 ا يف جوبـا أصـبح مكتبـ       الربنامج اإلمنـائي  ذكرت أن مكتب    و. الثالثة والتسعني بعد املائة   العضو  
ول  أبوضــع وتقــدمي ، بنــاء علــى طلــب احلكومــة،ســيقومربنــامج اإلمنــائي أن ال و، كــامالاقطريــ

مث . ٢٠١٢يف الـدورة العاديـة األوىل لعـام         التنفيـذي    إىل اجمللـس      للبلـد  لربنـامج القطـري   لوثيقة  
 يف الــدول العربيــة خــالل الربنــامج اإلمنــائيات الــيت يقــدمها عــن املــساعدانتقلــت إىل احلــديث 

هاء تكاملـة لفتـرة مـا بعـد انتـ          امل األمـم املتحـدة   سلطت الـضوء علـى اسـتجابة        و ،الفترة االنتقالية 
 الـيت مـن شـأهنا       طفرة النـشاط   اجلهات املاحنة خلطة      من إضايف واحلاجة إىل دعم     ،اع يف ليبيا  رتال

  . يف البلد يف ذلك الوقت احلرجهوقدرات الربنامج اإلمنائيتعزيز مشاركة 
ــديروشــددت  - ٧ ــامج ال ة م ــى ربن ــشاركةعل ــائي  م ــامج اإلمن ــات   الربن ــن العملي  يف عــدد م

الـذي   مثل االستعراض الشامل للـسياسات  ، والعمليات اخلارجية تغيري،برنامج ال  مثل   ،الداخلية
 على مـدى العـامني       البلد العناصر اليت ستشكل مستقبل   ، باعتبارها من    كل أربع سنوات  جيري  
 إىل وضـع الـصيغة النهائيـة     سـيؤدي ي  ذخباصـة تسلـسل األحـداث الـ       وعرضـت بـصفة     . التاليني

ــةســتراتيجيةاالللخطــة  ــرة املقبل ــك . ٢٠١٧-٢٠١٤  للفت ــضمن ذل ــة  ويت ــق  وضــع خريط طري
وشددت علـى أن عمليـة اخلطـة        . تغيري حتويل أكرب  حداث  وتعزيز أطر نتائج الربنامج اإلمنائي إل     

ستــستفيد مــن أهنــا  ووقائمــة علــى املــشاركة،  وشــفافة  للجميــع ســتكون شــاملةســتراتيجيةاال
يل احلكـومي لتوحيـد األداء يف    مثـل املـؤمتر الـدو   ،ةوشـيك ال والعمليات الدوليـة اهلامـة       املناسبات
اتفاقيــة ومــؤمتر  ،املنتــدى الرفيــع املــستوى الرابــع بــشأن فعاليــة املعونــة يف بوســانو ،أوروغــواي

 مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة ،األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ يف ديربــان
  .٢٠١٢ الربازيل عام املقرر عقده يف )٢٠+ريو(
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 جهـاز قيـادة   ب الربنـامج اإلمنـائي    الربنـامج التـزام      ة مـدير  ت أكـد  ، التنـسيق  عيدصـ على  و  - ٨
 ،حنــو املزيــد مــن التماســك علــى الــصعيد العــاملي واإلقليمــي والقطــري اإلمنــائي األمــم املتحــدة 

الـيت   البلـدان    :مـداخل  مـن خـالل ثالثـة        وتوصـيلها  ها النتـائج وقياسـ    إجنـاز تعظيم قدرتـه علـى      و
الـيت جيـري    ثمانيـة   البلـدان   وال  األمـم املتحـدة،    اإلمنائية اليت تقدمها  دة   للمساع ة جديد تضع أطرا 

املتضررة من الرتاعـات والـيت تطوعـت بتنفيـذ           ٢١ البلدان الـ وفيها جتربة مبادرة توحيد األداء،      
  .املبادرة من تلقاء نفسها

خلطــة  التــام مــع اوالتوافــق ،لتغــيري التنظيمــيل فــإن جــدول األعمــال الــداخلي  ،باملثــلو  - ٩
تعزيــز ســيكون مــن شــأهنما  ،ربنــامج اإلمنــائيلل ٢٠١٧-٢٠١٤للفتــرة  اجلديــدة ســتراتيجيةاال

ــن    ــة م ــة التنظيمي ــد خــاللالفعالي ــة  اهل جتدي ــياكــل الداخلي ــرار ل ــائي يف الصنع الق ــامج اإلمن  ،ربن
وكـان اهلـدف    .  يف املنظمـة    استثمارات هامة وتبسيط عمليـات التوظيـف       يؤدي إىل توظيف   مما
لمنتجــات ل علــى االســتجابة لطلبــات البلــدان  الربنــامج اإلمنــائيثــل يف كفالــة قــدرة  عــم يتماأل
  .عليةافمن الأكرب درجة  وبالتايل املسامهة يف نتائج التنمية ب،ديدةاجلدمات اخلو

لــشفافية واملــساءلة بكفالــة ا الثابــت الربنــامج اإلمنــائي ربنــامج التــزامال ة مــديروأكــدت  - ١٠
لكـشف  باذن  بـاإل   التنفيـذي  قرار اجمللـس  ووصفت  . الربنامج من تربعات  لكل ما يتلقاه    بالنسبة  

ــة    ــة الداخلي ــارير املراجع ــة املاحنــة و  للحــسابات عــن تق ــة الدولي ــصندوق لللمنظمــات احلكومي ل
الكـشف عـن    ب الربنـامج اإلمنـائي   سـيقوم    ،كخطـوة أوىل  و.  خطـوة هامـة إىل األمـام       بأنهالعاملي  

ــة وللــصندوق العــاملي    للحــساباتتقــارير املراجعــة الداخليــة   ــة الدولي مــن للمنظمــات احلكومي
وشـددت علـى   . اإلنترنـت شـبكة  بعيد عرب إليه من   لوصول  ميكن ا  خالل موقع إلكتروين مَؤمن   

ــامج  فهااهــدأ أن أحــد ــامج اإلمنــائي هــو جعــل  كمــديرة للربن  عمليــات املراجعــة كــشف ي الربن
 مــع ،٢٠١٢ حبلــول هنايــة عــام نترنــتاإلشــبكة  موقعــه علــى عــربالكامــل ب ة حلــساباتهالداخليــ

  .احترام احلاجة إىل ضمانات السرية
فإنـه حيتـاج إىل      ،أداء واليتـه   الربنامج اإلمنائي  ه لكي يواصل   الربنامج أن  ة مدير توأكد  - ١١

 الـدول األعـضاء   ت وشـجع ،بصورة مطردة تناقص  ت اليت كانت     املوارد األساسية،  ما يكفي من  
 يف بـأن تلتـزم  وارد العاديـة  الوصـول إىل مـا يـستهدفه مـن املـ     يف  الربنـامج اإلمنـائي  مساعدة على  

 ومـا بعـده مـن خـالل تعهـدات متعـددة       ٢٠١١ املوارد األساسية لعام  بتوفريأقرب وقت ممكن    
ــال ،٢٠١٠فــي عــام  ف.  حيثمــا أمكــن ذلــك الــسنوات  اخنفــضت املــسامهات  ، علــى ســبيل املث

يرجـع يف    هـذا االجتـاه      كانيف حني   و. ٢٠٠٩ عام   اها يف  يف املائة عن مستو    ٥األساسية بنسبة   
ربنــامج اإلمنــائي المجــايل اضــطر اإلض افــفــإن االخن ،حتركــات أســعار الــصرف جانــب منــه إىل 



E/2011/35
 

12-24560 78 
 

الربنـامج  ويعمل  .  االحتياطي التشغيلي  السحب من  النفقات األساسية املخططة لتجنب      خلفض
   .ديدة للتمويل شراكات جواستكشاف إقامةهنج متكامل لتعبئة املوارد وضع  على اإلمنائي
 علـى النحـو     ،مارسة االنضباط املـايل   مبمن جانبه التزاما كامال      الربنامج اإلمنائي ويلتزم    - ١٢

مل يـسبق   اقترحـت ختفيـضات      الـيت    ،٢٠١٣-٢٠١٢للفتـرة   املنظمة  الوارد يف تقديرات ميزانية     
ــغ حجمهــا هلــا مثيــل   ــون دوالر١٢٠,١ بل ــة املقترحــة  واســتفادت.  ملي هــات  توجيمــن امليزاني

 قـرار اجمللـس     ت واحترمـ  ،سـتراتيجية اال بشأن استعراض منتصف املـدة للخطـة          التنفيذي اجمللس
نهج املوحدة لتصنيف التكاليف وامليزنة القائمة علـى النتـائج كجـزء مـن حتـرك                الاملوافقة على   ب

ــائي  ــامج اإلمن ــسكانصــندوق و الربن ــة  ال ــة متكامل ــسيف حنــو ميزاني ــديرة الحظــتو.  واليوني  م
 ينـاير /كانون الثاين  ١ بسبيله للوفاء باملوعد النهائي احملدد يف      الربنامج اإلمنائي  أيضا أن    الربنامج
ــاد ٢٠١٢ ــام     العتم  اعتمــاد املعــايري احملاســبية   وضــمن. املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع الع
قرهـا  كـي ي  املاليـة  هتغيريات على نظامـه املـايل وقواعـد     إدخال   الربنامج اإلمنائي يعرض   ،الدولية
   . يف الدورة احلالية التنفيذياجمللس
ألسر املتـضررة مـن اهلجمـات       ل األمم املتحدة و    يف لزمالءل اوفود عن تعازيه  الوأعربت    - ١٣

 يف  ة شـجاع  ملا أبـدوه مـن     املوظفني   ت على وأثن ،على مقر األمم املتحدة يف نيجرييا     اليت وقعت   
  .ظل ظروف صعبة

دول األعـضاء   الـ سودان اجلديدة باعتبارها أحدث     مهورية جنوب ال  جبوفود  الورحبت    - ١٤
 خلـدمات  األمم املتحـدة   ومكتب السكانصندوقوربنامج اإلمنائي   أذنت لل و ،يف األمم املتحدة  

 علـى مناقـشة وإقـرار مـشروع الربنـامج           ت واتفقـ  ، هلـا   الربنـامج  وضـع املضي قدما يف    ب املشاريع
  .٢٠١٢القطري يف الدورة العادية األوىل لعام 

 علـى  ت وأثنـ ، الربنامج على بياهنا الـشامل واملفيـد  ة مديرإىلشكر وتوجهت الوفود بال    - ١٥
للـدور القيـادي     اعن تقـديره  أيضا   تأعربو. لتغيريل هتا إدار عرب الربنامج اإلمنائي بقيادة  التزامها  

ضـرورة   علـى    ت وشدد ، جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية    ة الربنامج كرئيس  ةمديرالذي قامت به    
تـويل  علـى أمهيـة   جمـددا   املواءمة واالتساق على نطاق منظومة األمم املتحـدة مـع التأكيـد         دةزيا

ــةاجلهــات ــور  الوطني ــام األم ــات       لزم ــوا والفئ ــل من ــدان األق ــة الحتياجــات البل ــاء األولوي  وإعط
فقــد  ،بــني بلــدان اجلنــوبفيمــا لتعــاون ل الربنــامج ةمــديرة قيــادومــع ســرور الوفــود ب. الــضعيفة
 علـى أمهيـة     ت وشـدد  ، مـع البلـدان املتوسـطة الـدخل        زيادة تفاعلـه  مج اإلمنائي على    الربناحثت  

دخل عنــد ختــصيص املــوارد واســتعراض  االحتياجــات املتنوعــة للبلــدان املتوســطة الــالتعــبري عــن
  .ربجمةالترتيبات 
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ــود  و  - ١٦ ــرت الوف ــدعمــأظه ــائي خلطــة  اا قوي ــامج اإلمن ــارت ،لتغــيريل الربن  إىل أمهيــة وأش
  التنفيــذيقــرار اجمللــسكمــا أشــارت الوفــود إىل أن  . الــشفافية واملــساءلةو اإلدارياإلصــالح 

للمنظمـات احلكوميـة الدوليـة املاحنـة        للحسابات  لكشف عن تقارير املراجعة الداخلية      باذن  باإل
وافـق علـى   وإن كانت ت أهنا  غري أهنا أشارت إىل   .  خطوة هامة إىل األمام    هولصندوق العاملي   لو

 ،للحـسابات بعيـد لتقـارير املراجعـة الداخليـة     مـن  لوصـول  اعتراض علـى اقتـراح   أساس عدم اال  
 للتحـرك يف اجتـاه الكـشف العلـين الكامـل         الربنامج اإلمنائي  وندعالتنفيذي ي أعضاء اجمللس   فإن  

 تـسهيل هــذه اخلطـوة مـن خــالل    ت وعرضـ ،لتقـارير املراجعـة الداخليــة يف أسـرع وقـت ممكــن    
 وصـندوق الـسكان ومكتـب    الربنـامج اإلمنـائي  إىل  كـذلك  توطلبـ .  إضـافية اتمـساعد تقـدمي  

 ،هـداف األ خطـة واضـحة       التنفيـذي   يف االجتماع املقبل للمجلس    أن يقدموا خدمات املشاريع   
  . والضماناتمقتضيات السرية والواجبة الضمانات اإلجرائيةأخذ بعني االعتبار ت

مـن الوظـائف يف مكتـب    عـددا كـبريا   هنـاك   أن عن القلق من عدد من الوفود  وأعرب  - ١٧
مـا يكفـي مـن       تـوفري    وشـددت علـى ضـرورة      ، ال تزال شـاغرة    ات والتحقيق مراجعة احلسابات 

تقيــيم ومراجعــة احلــسابات   لل الرقابيــة البالغــة األمهيــة  ملهــام لالضــطالع باوظفني املــوارد واملــ
ائف  الوظـ شـغل دارة اإل الطريقـة الـيت تعتـزم    من املعلومـات حـول    ا مزيد ت وطلب ،ياتواألخالق
  . هباالشاغرة

هـود  اجلعلـى     اجلهـات املاحنـة    تثنـ ففي حني أ   ، املايل واملتعلق بامليزانية   الصعيدعلى  أما    - ١٨
فقـد واصـلت    كفـاءة، لزيادة التدابري استحداث  إلجراء ختفيضات و  الربنامج اإلمنائي اليت يبذهلا   
 خطـة تنفيـذ   بلة   التكـاليف ذات الـص     بـشأن  ؤالتتـسا طرحت   و ، على انضباط امليزانية   التشديد
مـالك املـوظفني   تم تغطيـة هـذه التكـاليف مـن خـالل            تـ  من احلكمة أن     وأشارت إىل أن  . التغيري

  .ال سيما يف ضوء األزمة االقتصادية الراهنةو ،ني احلاليوالتمويل
 املــوارد إىل تقلــصجتــاه ال مــن أن اا عــن قلقهــبوجــه عــام اإلعــرابوفــود الوواصــلت   - ١٩

 ت وأوصــ،تنفيــذ واليتــهعلــى  الربنــامج اإلمنــائيائقــا أمــام قــدرة  صبح عيــاألساســية ميكــن أن 
احملـوري الـذي    دور  الـ  على   ومع التشديد .  لتعبئة املوارد   املبذولة بتكثيف وتوسيع نطاق اجلهود   

فقـد   ، يف قيـادة منظومـة األمـم املتحـدة وإدارة نظـام املنـسق املقـيم               الربنـامج اإلمنـائي   يضطلع به   
ألمـم  الـيت تقـوم هبـا ا     التنـسيق    ألنـشطة ختـصيص األمـوال     قلـص   إزاء ت عـن أسـفه     الـبعض   أعرب  

لتنـسيق علـى    املرصودة ل يزانية  امل خمصصات واقترح اإلبقاء على     ،املتحدة على املستوى القطري   
 علـى املـساعدة   للحفـاظ وشدد آخرون على أمهية زيادة املـسامهات األساسـية       .  احلايل اهامستو

  .ألكثر ضعفااجلارية للبلدان األقل منوا والفئات ا
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االسـتثمارات  بإبقاء  وفود توصية اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية        الوأيدت    -٢٠
 مـن أجـل حتديـد     ،٦٣/٢٥٠ وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة          ،يف املوارد اإلضافية قيـد االسـتعراض      

ومـع  . منظمـة للالتالية   وطلبت مزيدا من التوضيح يف امليزانية        ،مستمرةهلا  اجة  احلإذا كانت    ما
 أعربــت ، لتمويــل أنــشطة اإلدارةا كافيــقــد ال يكــون أن اســترداد التكــاليف األصــلية مالحظــة

الوكـاالت كجـزء مـن املناقـشات        مشترك بني   يف سياق   فيها   النظر   مبعاودةالوفود عن سرورها    
ــة متكاملــةلوصــول إىل بــشأن خريطــة الطريــق املــشتركة ل  ــ،ميزاني  ه ســيجري التــشاور مــع  وأن

  .يف وقت مبكرالتنفيذي جمللس أعضاء ا
القواعـد املاليـة للربنـامج      النظـام املـايل و     على    إدخاهلا وفود التعديالت املقترح  الوأيدت    - ٢١

 والتــصنيفات اجلديــدة  للقطــاع العــام،اعتمــاد املعــايري احملاســبية الدوليــة الــيت تعكــس - اإلمنــائي
 لكنــها - ة العمــل اجلديــدوأســاليبمــي  واهليكــل التنظية،تكاملــامللتكــاليف يف إطــار امليزانيــة ل

الـدورة  ب بدءا منتظمة عن التقدم احملرز يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية           إطالعها بصورة طلبت  
ــة األوىل لعــام   ــى وجــه اخلــصوص و. ٢٠١٢العادي ــود  ،عل ــايري   طلبــت الوف ــة عــن املع  حملــة عام

خطـة لتنفيـذ املعـايري      فـضال عـن      ، للتطبيـق  تعتـرب غـري قابلـة     الـيت   احملاسبية الدولية اليت مل تنفذ أو       
  .هناك ما يدعو لذلك إذا كان ،ال تزال مل تنفذاليت احملاسبية الدولية 

وعلــى  ،تعليقــاتمــا أبدتــه مــن الوفــود علــى بالــشكر إىل  الربنــامج ة مــديروتوجهــت  - ٢٢
ــأ ،الــشفافيةب وفيمــا يتعلــق.  إضــافية عنــد االقتــضاء اتمــساعدجهودهــا لتقــدمي  ة مــدير تعرب

 إىل قرار بشأن سياسة الكـشف       التنفيذيأعضاء اجمللس   يتوصل   يف أن    ا جمددا عن أمله   الربنامج
ــة للحــسابات   الكامــل  ــة عــام  عــن تقــارير املراجعــة الداخلي وأعربــت عــن  . ٢٠١٢حبلــول هناي

 أنـه مت بالفعـل      ت وأوضح ، تعيني موظفني ملراجعة احلسابات    بشأنتقديرها لالهتمام الذي أثري     
 الربنـامج   ةوأكدت مدير .  النهائية ه يف مراحل  الوظائف هو بقية  أن شغل   وظائف و  ال  بعض شغل

 التغـيري   إلجنـاز  ماليـني دوالر     ٧ تبلـغ  مـوارد خمصـصة       حباجـة إىل   الربنامج اإلمنائي أن  من جديد   
أشـارت إىل أنـه     فقـد    ،استمرار القلق بشأن مستوى املـوارد األساسـية       ب ومع التسليم . التنظيمي
  القلــقفــإن مــا يــدعو إىل ،غــري األساســية/مــن املــوارد األساســيةرصــيد ال نيميكــن حتــسيف حــني 

  علــىالربنــامج اإلمنــائيساعد تــ يت الــ،األساســيةللمــوارد  املطلــق احلجــم بدرجــة أكــرب إمنــا هــو
 مـا تـزداد    كـثريا    أهنـا أشـارت إىل    فقـد    ،غـري األساسـية   أمـا املـوارد     . التركيز وحتديد األولويـات   

وأشـارت إىل أن مـوظفي الربنـامج اإلمنـائي     . إمنائيـة اسـتثنائية   االت  حبـ  متـر الـيت   استجابة للبلدان   
. ا عليهـا  تـدريب  بالفعـل    تلقـوا  ماملعـايري احملاسـبية الدوليـة نظـرا ألهنـ         ب لألخذ جتهيزا جيدا    ونجمهز
 إىل مـديرة الربنـامج    أشـارت  ، املاليـة  القواعـد  إدخال تنقيحـات علـى    ردا على استفسار بشأن     و

 ،دارة املخـــاطر حلجـــب مـــستحقات املـــصروفات النثريـــةإل لديـــه تـــدابري منـــائيالربنـــامج اإلأن 
  منــهلــب حــول هــذه القــضية إذا طُةمناقــشيف  مــستعد للــدخول الربنــامج اإلمنــائي أن وأضــافت
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يف   احلجـم  مـسامها هائـل    كـان    األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    شددت على أن صندوق     كما  . ذلك
الـيت   البلـدان الرائـدة       عـالوة علـى    ، عدد كبري من البلدان    القطري يف  األمم املتحدة فريق  تنسيق  

  .توحيد األداءُجربت فيها مبادرة 
 ، اســترتاف املــوارد الالزمــة لتنــسيق أنــشطة األمــم املتحــدة      بــشأنلقلــق وردا علــى ا  - ٢٣

سـترتاف كـان نتيجـة لتـصنيف التكـاليف ولـيس            ذلـك اال   أن   ةاملعاونـ مديرة الربنامج    تأوضح
 ،لمناقــشات املقبلــةومتهيــدا ل ،ســترداد التكــاليفال وبالنــسبة. رد يف حــد ذاهتــا املــوااخنفاضــا يف

ــة  أكــدت  ــديرة املعاون ــار احلــايل     امل ــق الكــثري يف نطــاق اإلط ــل حتقي ــه مت بالفع ــسبة  . أن ــا بالن أم
 املـوارد  يفدث حيـ  أن اإلنفـاق الزائـد مل    فقـد أشـارت إىل     ،نفـاق  يف اإل  اإلسراف منمخاوف  لل

 .مت اختـاذ تـدابري للحفـاظ علـى الـسيولة     أنه قـد   و،٢٠١٠ يف عام ت بالفعلاخنفض اليت   ،العادية
 الربنـامج اإلمنـائي    ن اسـتخدام  ع نتج   ، فقد واضح يف األرقام اإلمجالية   النفاق   يف اإل  اإلسراف أما
 أثنـاء اسـتمرار   حتـت تـصرفه بالفعـل    الـذي كـان  تعـدد الـسنوات   املتمويـل  يف اللمـوارد العاديـة   ل

  .جربامعلى الاإلنفاق 
ربنـامج  ل املؤسـسية يزانيـة   امل بـشأن تقـديرات      ٢٠١١/٣٢ اجمللس التنفيذي املقـرر      واختذ  - ٢٤

تنقـيح النظـام    قـرار بـشأن     ٢٠١١/٣٣  واملقـرر  ؛٢٠١٣-٢٠١٢األمم املتحدة اإلمنائي للفتـرة      
 بشأن االستعراض الـسنوي للحالـة    ٢٠١١/٣٤قرر   وامل ؛واعد املالية للربنامج اإلمنائي   القو املايل
  .٢٠١٠  لعاماليةامل
  

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  -ثالثا   
دعت مديرة الربنامج املعاونة الوفود للتعليق على مشاريع مخسة عـشر برناجمـا قطريـا،                 - ٢٥

وعــرض مــديرو املكاتــب اإلقليميــة بــدورهم  . ومــشاريع ثالثــة وثــائق لــربامج قطريــة مــشتركة 
  . لقطرية املشتركة املقترحة لكل منهممشاريع الربامج القطرية والربامج ا

وأعربــت الوفــود عــن رضــاها إزاء العمليــة التــشاركية الــيت جتلــت يف إعــداد مــشاريع      - ٢٦
وفـود   ال وكـررت . الوثائق ومواءمتها بوجه عام مع األولويات الوطنية ومبـادئ امللكيـة الوطنيـة            

 فـضال عـن     ،ستوى القطـري  علـى املـ   الـصحيحة    اخلـربة التقنيـة      كفالة توفر على ضرورة   التأكيد  
وأشـار أحـد    .  والرصد والتقيـيم   االتساق والدقة يف عمليات اإلبالغ القائمة على أساس النتائج        

وقـال   ،هاوتنفيـذ   الدروس املستفادة والتوصيات الرئيـسية لتخطـيط الـربامج القطريـة           إىل الوفود
التـآزر  واستفادة من   ة   أكثر موضوعي  وإن كانت  ،البلدان حباجة إىل التركيز على برامج أقل      إن  

  .يزانيةيف وضع امل  افتراضات واقعيةاستنادا إىللحد من الفقر ل إمكانات أكرب حبيث تتوفر هلا
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 البلــدان الــيت علــى ،توحيــد األداءيؤيــدون بــشدة مبــادرة  ن  ممــ، عديــدةوفــودوأثنــت   - ٢٧
مزيـد مـن   تحقيـق  داة ل أاعتربهتـا مبثابـة   الـيت  ،الربنامج القطري املشترك اختارت تبين خيار وثيقة 

 علـى  ة القطريـ األمم املتحدةأفرقة  املواءمة مع األولويات الوطنية وتعزيز قدرة        وزيادةالتماسك  
 تتأسس تلـك الوثـائق     على أنه عندما     ت الوفود  وشدد .االستجابة بفعالية على الصعيد القطري    

الـشفافية واملـساءلة     تعزيـز    يفميكـن أن تـساعد      فإهنـا    ، ميزانية واحدة  يف إطار على خطة واحدة    
  . مجيع أصحاب املصلحةأماميف األمم املتحدة 

 وإن كانـت قـد     ، بوجـه عـام    وفود جودة وثائق الربنامج القطـري املـشترك       ال والحظت  - ٢٨
أعربت الوفـود   و. ألمم املتحدة اليت تتمتع هبا ا   لمزايا النسبية   ل  من التحليل مستقبال   ا مزيد تطلب

 مبـا يف ذلـك   ،املقدمةوثائق الربنامج القطري املشترك ني  بشكل موحد ستخدام  العن سرورها   
 وجـود   تكـرر  إىل ت أشـار  غـري أهنـا   . واحـدة الخلطط  باواضح  ال باالرتباط ت ورحب ،أطر النتائج 

 ضـرورة  وشـجعت بقـوة علـى    ،بوجـه عـام  ضعف يف أطر النتائج واإلدارة املـستندة إىل النتـائج          
ــل   ــا لإجــراء حتلي ــا رأت الوفــ . لمخــاطر وإدارهت ــالغ عــن  حتــسني  ضــرورة ودكم ــائج،الاإلب  نت

 ها واإلبـالغ عنـ  هـا وتقييموثائق الربنامج القطري املشترك   رصد  على القيام بعمليات    وشجعت  
  .مشتركةبصورة 

ــها  الوكــررت   - ٢٩ ــود طلب ــة   إىلوف ــشاركة يف عملي ــس امل ــ أعــضاء اجملل ــستفادة دروس ال امل
ــة فياجل ــق  اري ــائق الرب بوضــعمــا يتعل ــ خمتلــف وث ــيت املــري امج القطــن لمجلــس وردت لشترك ال

ربنـامج اإلمنـائي عقـد مـشاورات غـري رمسيـة            ال بـاقتراح    ت ورحبـ  ،املوافقة عليهـا  أو  / و تهاملناقش
امج نـ ع وثـائق الرب يرا أن تقـدمي مـش   إىل أحد الوفود وأشار. بشأن هذه العملية يف األشهر التالية     

ضمن عمليـة أكثـر كفـاءة       ين   ميكن أ   التنفيذية لساشترك يف جلسات مشتركة للمج    املالقطري  
وإن كـان اخلـالف ال يـزال قائمـا بـشأن            والحـظ وفـد آخـر أنـه         . املوافقـة عليهـا   وا  هستعراضال

 علــى النحــو الــذي اقترحــه الفريــق الرفيــع   ، آليــة مركزيــة للموافقــة علــى توحيــد األداء وجــود
. يـة إىل األمـام     خطـوة إجياب   فإن وثيقة الربنامج القطـري املـشترك هـي         ،املستوى املعين باالتساق  

وثيقـة الربنـامج القطـري املـشترك        ن خيـار    عـ  البلـدان    عـزوف تساءل وفد آخـر عمـا إذا كـان          و
 أنفقــد اقتــرح  ، وإذا كــان األمــر كــذلك ، الــيت ينطــوي عليهــا  إىل اإلجــراءات املرهقــةيرجــع

  . مستقبالالوثائق املشتركة عملية الكفيلة بتيسرياجمللس السبل يستكشف 
مـشاريع وثـائق الربنـامج      علـى   الـيت أبـديت      التنفيـذي علمـا بالتعليقـات        أحاط اجمللس و  - ٣٠

مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وغامبيـا،        ) فريقيـا منطقـة أ   (: التاليـة  القطري املشترك اخلمس عشرة   
ــة (؛ومــالوي، وموزامبيــق ــر) املنطقــة العربي ــيمن،اجلزائ ــة ومنطقــة  (؛ وال   البحــرأمريكــا الالتيني
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آسيا ومنطقـة    (؛و، واجلمهورية الدومينيكية، وسورينام، وغيانا، وبنما     الربازيل، وبري ) الكارييب
  .مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةومجهورية إيران اإلسالمية، وتايلند ) احمليط اهلادئ

على مشاريع ثالثة وثائق مـشتركة للـرأس        اليت أبديت   أحاط اجمللس علما بالتعليقات     و  - ٣١
  . وفييت نام، وبابوا غينيا اجلديدة،األخضر

بـني بلـدان    فيمـا   إطـار التعـاون الرابـع للتعـاون          أحاط اجمللـس التنفيـذي علمـا بتمديـد        و  - ٣٢
إريتريــا كــل مــن  لني القطــرينياجمنــلربا  ومتديــد،ملــدة عــامني ٢٠٠٩/٩قرر ملعمــال بــااجلنــوب 

 حـــىت ٢٠١٢ ينـــاير/كـــانون الثـــاين ١ مـــن ة العربيـــة الـــسورية ملـــدة عـــام واحـــد،واجلمهوريـــ
  .٢٠١٢ ديسمرب/نون األولكا ٣١
 وقــعامل ســيتم نــشر الوثــائق املنقحــة علــى ،٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ ينوفقــا للمقــرر  - ٣٣

ة وافقـ واملا يف الـدورة العاديـة الثانيـة         ته مـن مناقـش    أسـابيع لمجلس التنفيذي بعد سـتة      ل الشبكي
 ها علـــى أســـاس عـــدم االعتـــراض دون عرضـــ،٢٠١٢عـــام ل العاديـــة األوىل ةدورالـــ يف عليهـــا
يقــل عــن مخــسة أو أكثــر مــن مــا ال األمانــة العامــة  مــن  كتابــة يطلــب ذلــك مــا مل،تهاومناقــش

  .عضاءاأل
 الربنامج القطري وثيقيت ي بشأن مشروع٢٠١١/٤٠  املقرراعتمد اجمللس التنفيذيو  -  ٣٤
 تقدمي واملوافقة على طلب ،ربنامج اإلمنائي وصندوق السكان جلمهورية جنوب السودانلل

 يف ،ة استثنائيبصورة ،ول إىل اجمللس ملناقشته واملوافقة عليهاأل القطرينامج مشروع الرب
  .٢٠١٢ لعامدورته العادية األوىل 

 التاليـــة علـــى أســـاس عـــدم ٢٢ الــــ وافـــق اجمللـــس التنفيـــذي علـــى الـــربامج القطريـــةو  - ٣٥
يــا، إثيوب) فريقيــامنطقــة أ (:٢٠٠١/١١ وفقــا للمقــرر ،تها أو مناقــشها دون عرضــ،االعتــراض

ــا،        ــابون، وغانـ ــشيل، وغـ ــسنغال، وسيـ ــسييب، والـ ــومي وبرينـ ــان تـ ــابوي، وسـ ــشاد، وزمبـ وتـ
آسـيا ومنطقـة     (؛ واململكـة العربيـة الـسعودية      ، واملغـرب  ،البحـرين ) املنطقة العربيـة   (؛وموريتانيا

ــا ) احملــيط اهلــادئ  ــبني، ومنغولي ــنغالديش، والفل ــشرقية   (؛ب ــا ال ــستقلة ورابطــةأوروب ــدول امل )  ال
ترينيـداد  ) البحـر الكـارييب   أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة        (؛ واجلبل األسود، وقريغيزسـتان    أوكرانيا،

  .وتوباغو، وجامايكا، والسلفادور، وهندوراس
لإلمـارات العربيـة املتحـدة، تـونس، وغينيـا،          وافق اجمللس على متديد الربامج القطريـة        و  - ٣٦

   . واحدةملدة سنةومصر، وموريشيوس، ومولدوفا، وهاييت 
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  تقدمي املساعدة إىل ميامنار    
تــوىل كــلٌ مــن مــدير الربنــامج املــساعد واملــدير اإلقليمــي آلســيا واحملــيط اهلــادئ تقــدمي   - ٣٧

وتوجهــت الوفــود بالــشكر إىل  ). DP/2012/38(املــذكرة اخلاصــة بتقــدمي املــساعدة إىل ميامنــار  
  .امج اإلمنائي يف البلدمدير الربنامج املساعد للعرض الذي قدمه، وأبرزت أمهية وجود الربن

 ،٢٠١١ و   ٢٠١٠عـامي   ل تني التقيـيم املـستقل     بعـثيت  إىل تأشـار اليت   ،وفودالوأعربت    - ٣٨
 إىل وأشــارت تلــك الوفــود. تهااســتدامو أثــر مبــادرة التنميــة البــشرية يف ميامنــار إزاء اعــن قلقهــ

نـشطة الربجمـة    ربنامج اإلمنائي الـشروع يف تـصميم أ       إىل ال  الذي طلب    ٢٠١٠/٣٠قرر اجمللس   م
زيـد مـن التقـدم    لعـدم إمكـان إحـراز امل    ا عـن أسـفه    ت، وأعربـ  ٢٠١٢ عـام    بـدءا مـن   يف ميامنار   

اإلشــارة إىل املناقــشات اجلاريــة مــع مجيــع بساعد املــورد مــدير الربنــامج . خــالل العــام الــسابق
 هناك حاجة إىل مزيـد مـن الوقـت           على أن  وإن كان قد شدد    ، الربنامج اجلديد  بشأنالشركاء  

 مــع تتماشــى ومــا بعــده ٢٠١٣ توافــق يف اآلراء علــى أن أنــشطة الربنــامج لعــام   ىلإصــول ولل
 تحقــقت ملمبــادرة التنميــة البــشرية إمكانــات  الوفــود أن وأكــدت. توجيهــات اجمللــس التنفيــذي

ــامج الشــجعت و ،بالكامــل ــة   علــى ااإلمنــائي ربن ــز اســتدامة وفعالي ــدة لتعزي ــام بأنــشطة جدي لقي
  . نطاق والية اجمللسداخل ارهامع استمرالربنامج 

 ،٢٠١٢حـىت عـام     لـسنة واحـدة     الرابعة للمبـادرة     املرحلة   اقتراح متديد وفود  الوأيدت    - ٣٩
علـى النحـو    ) ٢٠١٢-٢٠٠٨( الربنامج بتخصيص موارد إضافية للفترة املنقحـة         ة ملدير توأذن

أن  ت الوفـود  طلبو .النهائياالنتقايل   إىل أنه سيكون التمديد      وإن كانت قد أشارت   ،  املطلوب
 ،٢٠١٢أنشطة الربنامج اجلديـد يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام         ب ا اقتراح الربنامج اإلمنائي يقدم  

  . مع أعضاء اجمللس يف مجيع مراحل عملية الصياغةبصورة وثيقةتشاور يأن و
  . بشأن تقدمي املساعدة إىل ميامنار٢٠١١/٣٥  املقرراعتمد اجمللس التنفيذيو  - ٤٠
  

  التقرير السنوي ملديرة الربنامج  -بعا را  
 أيــضا الــيت تــضمنت االجتمــاع ورقــة غرفــة ةلربنــامج اإلمنــائي املعاونــ ا ةمــدير تقــدم  - ٤١

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ل ســتراتيجيةاال إىل اخلطــة الــيت تفــضيخريطــة الطريــق  ــرةربن   للفت
٢٠١٧-٢٠١٤) DP/2011/CRP.5.(  
فـصلة يف خريطـة     املزمنية  الطر  األلمعامل الرئيسية و  رها ل عن تقدي دة  يعد  وفود وأعربت  - ٤٢

ــل الطريـــق  ــو اخلطـــة   مـــن أجـ ــتراتيجيةاال التحـــرك حنـ . ٢٠١٧-٢٠١٤فتـــرة  اجلديـــدة للسـ
 والتعــديالت الــيت أُدخلــت علــى خريطــة للمــشاورات غــري الرمسيــة ا عــن تقــديرهتأعربــ كمــا

ت وسـلط . مستقبالرز  احمل  التقدم بشأنحتديثات  تلقي  تطلع إىل   قالت إهنا ت   و ، بناء عليها  الطريق
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 ،لـربامج لر التركيـز االسـتراتيجي والتوجيـه         تعزيـز األطـر الـيت تـوف        ضـرورة  الـضوء علـى      الوفود
 علــى ضــرورة توســيع نطــاق  تركــزو.  واإلبــالغ عــن النتــائج،لــى النتــائجالقائمــة عواإلدارة 

شمل املزيـد  حبيـث يـ   اتيجيةسـتر اال اخلطـة  عـن  الربنـامج    ةالتغطية االنتقائية للتقرير السنوي ملدير    
 الربنـامج اإلمنـائي    مـسامهة    ة عـن  دقـ للتعـبري ب  نتائج واملؤشرات   اإلبالغ عن ال   وتعزيز   ،من النتائج 
روابـط بـني    إقامة  وفود الربنامج اإلمنائي على     ال شجعت   ،طة الطريق ير خ متابعةيف  و. يف التنمية 

 وإجـراء مناقـشات     التنفيـذي،  لـس  مع اجمل  مواصلة التفاعل على  و ،العمليات الداخلية واخلارجية  
 الدوليـة الكـربى الـيت    املناسـبات  مـع غريهـا مـن    ربطهـا رئيسية يف الوقت املناسـب حـىت يتـسىن      

  .٢٠١٢  عامجتري يف
 ،الوفـود علـى تعليقاهتـا     إىل  شكر  بالـ  ة الربنامج املعاونـ   ة مدير توجهت ،ردا على ذلك  و  - ٤٣

 توافــق يف اآلراء بــشأن إىلمت التوصــل نــه أو، كــان هنــاك الكــثري مــن العمــل أنــه وأشــارت إىل 
 العمـل املقبلـة     يف حلقـة   مـا  مثل ، يف العمليـة    التنفيذي شاركة اجمللس مبرحبت  و. اخلطوات املقبلة 

  .النتائجوقياسات ال سالسل بشأن
ــرر    و  - ٤٤ ــذي املق ــس التنفي ــد اجملل ــذ امل   ٢٠١١/٣٦اعتم ــق لتنفي ــة الطري ــشأن خارط ــرر  ب ق

٢٠١١/١٤.  
  

 تب األمم املتحدة خلدمات املشاريعاجلزء املتعلق مبك    
   خلدمات املشاريع املتحدةاألمممكتب   -خامسا  

 تقـديرات ميزانيـة املكتـب        خلدمات املـشاريع   األمم املتحدة  ملكتباملدير التنفيذي   قدم    - ٤٥
 الـسنوي عـن أنـشطة       اإلحـصائي والتقريـر   ،  )DP/OPS/2011/5 (٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني   

ــشراء  ــام   ؤســسات منظومــ ملال ــم املتحــدة لع ــة  ) DP/OPS/2011/4 (٢٠١٠ة األم ــر اللجن وتقري
-٢٠١٢ تقــديرات ميزانيــة املكتــب لفتــرة الــسنتني  لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة عــناالستــشارية 

٢٠١٣) DP/OPS/2011/6( عليهاللموافقة .  
تـسعى    مركـزة منظمـة قويـة  تعـرب عـن    أن امليزانيـة    علـى   املدير التنفيذي يف بيانـه     وشدد  - ٤٦

الـسرعة والفعاليـة    ولجـودة   لعايري عاملية املستوى    مب تفية  ي خدمات إدار  ئهاشركالر  جاهدة لتوف 
  للفتـرة  سـتراتيجية الا اخلطـة    حتتل مكانة حمورية يف   كل اجلوانب اليت    وهي   -من حيث التكلفة    

 للـسنتني  أن تتـوفر  املكتـب   اليت يتوقعلموارد املاليةوصفا ليزانية  امل وتضمنت. ٢٠١٣-٢٠١٠
ــاليتنيال ــواردة يف اخلطــة   أجــل مــنســتتم إدارهتــا وكيــف ،ت . ســتراتيجيةاال حتقيــق األهــداف ال

  .لمكتبل  على االستقرار املايلاحلفاظ لضمان احددت أهداف كما
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 حتـديا لفتـرة الـسنتني       ستـشكل املدير التنفيذي الضوء على أن توقعات التمويل        وسلط    - ٤٧
املعــايري ب وبــدء العمــل ،شــركاء املكتــبجانــب مــن بــالنظر إىل القيــود املفروضــة علــى التمويــل 

 احقيقيـ  امنـو ستهدف  يـ  كان املكتـب     ،ونتيجة لذلك . ٢٠١٢  للقطاع العام يف   احملاسبية الدولية 
حتيـاطي  ال فـضال عـن جتديـد ا   ، لفترة السنتنيية صافية صفروإيراداتة يداراإل يف املوارد   اصفري
هامـا لالسـتدامة املاليـة للمكتـب وجـدوى          الـذي ميثـل وحـده مقياسـا         هو   و ،الكاملب يالتشغيل

 االدخـار   ونقـل  ، زيـادة الكفـاءة    العمـل علـى   سوف يواصـل املكتـب      و. لتسيري األعمال منوذجه  
 وتعزيز الشفافية واملساءلة من خـالل تـبين         ، بدرجة أكرب  رسومهمن خالل خفض    إىل الشركاء   

يف عـام   لـن يبلـغ     ن املكتـب    كما أشار إىل أ   . دويلعلى الصعيد ال  أفضل املمارسات املعترف هبا     
ــه يف عــام     مــستويات٢٠١١ ــذي حقق ــدة ال  ٢٠١٠  اإلجنــاز القياســية وحجــم األعمــال اجلدي

  .نتيجة لتأثري األزمة املالية على ميزانيات الشركاء
 الـيت   ٩٠٠١جـودة اإلدارة    أن يعلن أن املكتـب حـصل علـى          ب كما أعرب عن سروره     - ٤٨

حتـصل علـى    أول هيئة تابعة لألمم املتحـدة       ليكون   ،ييستصدر عن املنظمة الدولية لتوحيد املقا     
  .بادرة الدولية لشفافية املعونةامل وأفاد أن املكتب يسعى أيضا للتوقيع على ،هذه اجلائزة

رفـع  امليزانيـة املقترحـة   تـضمنت   ، أنه بناء على طلب عـدد مـن أعـضاء اجمللـس         وضحوأ  - ٤٩
يعكـس كـذلك املـسؤوليات      مبـا    ،مـني العـام   وكيـل األ  إىل رتبـة     وظيفة املدير التنفيـذي      مستوى
رفـع مـستوى    املـدير التنفيـذي أسـباب      وبـني . ٢٠٠٨ اليت وافق عليها اجمللـس يف عـام          اإلضافية
حيـث   شـاملة    بـصورة  هيكل اإلدارة    مت تنقيح  ،٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين  ١ منذ   : بأهنا الوظيفة
باإلضـافة إىل   و.  األمني العـام   وأمامذي   اجمللس التنفي  أماممباشرة  مسؤوال  املدير التنفيذي   أصبح  
مــسائل بــشأن الــسلطة يفــوض  ،٢٠٠٩ ينــاير/كــانون الثــاين منــذ ،األمــني العــامأصــبح  ،ذلــك

كـــانون ابتـــداء مـــن و ،عـــالوة علـــى ذلـــكو. املـــوارد البـــشرية إىل املـــدير التنفيـــذي للمكتـــب
 املـضيفة   اتكومـ  مـع احل   ة مباشـر  اتتوقيـع اتفاقـ   بلمكتـب   أصـبح مأذونـا ل     ،٢٠٠٩ يناير/الثاين

برنـامج األمـم املتحـدة    يـشمل    مت تغيري اسم اجمللـس التنفيـذي ل        ،أخرياو. لهقطريني  وتعني ممثلني   
 ةدورالـ  يف    خلـدمات املـشاريع    األمم املتحـدة   مكتب للسكان و  صندوق األمم املتحدة   و اإلمنائي

 اجمللـس    مـا أقـره    وهـو  ،٢٠١٠ يناير/كانون الثاين يف  املعقودة  لمجلس التنفيذي   لالعادية األوىل   
خلريـف   هتـا  ووافقت عليه اجلمعية العامـة يف دور ٢٠١٠ يوليه/متوزاالقتصادي واالجتماعي يف  

  .٢٠١٠عام 
 أكــد ، الــسنوي لنظــام املــشتريات يف األمــم املتحــدة اإلحــصائيالتقرير بــ وفيمــا يتعلــق  - ٥٠

 دوالر  بليـون  ١٤,٥املدير التنفيذي أن مشتريات األمم املتحـدة مـن الـسلع واخلـدمات بلغـت                
ــام  ــادة ،٢٠١٠يف ع ــسابق  ٥,٤ بزي ــام ال ــة عــن الع ــم املتحــدة   ، يف املائ ــث اســتجابت األم  حي
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 التقريـر الكـثري مـن    وتـضمن . زمـة الغـذاء العامليـة    أل طبيـة و   وحلـاالت طـوارئ   لكوارث الطبيعية   
وارتفعـت  . ومـن اشـتروها   مت شـراؤها   وممـن  ،املعلومات حول أنواع السلع واخلدمات املـشتراة      

  . يف املائة٥٧,٧إىل لتصل  يف املائة ٢,٩صة املشتريات من البلدان النامية بنسبة ح
 املكتـب  ت وهنـأ ، املـدير التنفيـذي للعـرض الـذي قدمـه        إىلشكر  توجهت الوفـود بالـ    و  - ٥١

.  الـيت تـصدر عـن املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس              ٩٠٠١جودة اإلدارة   جائزة  على  حلصوله  
ي ميارسه املكتب يف حساب اإليـرادات املتوقعـة         ذالا حلسن التدبري    عن تقديرمه ن  ا وفد وأعرب

 ،د علـى أنـه  يشدجرى التـ و. رسومال فضال عن خفض ،يف سياق القيود املفروضة على التمويل    
نمـوذج  ب حيـتفظ  مـن الـضروري أن      ، فـإن  املكتـب الـيت يقـوم عليهـا       نظرا لطبيعة التمويل الـذايت      

املكتــب علــى مواصــلة خفــض التكــاليف وزيــادة  د الوفــووشــجعت . األعمــالاســتدامة تــسيري 
املوارد بـ  املكتـب    تزويـد  أيـد أحـد الوفـود        ،يف هـذا الـصدد    و. الكفاءة لضمان استمراريته املالية   

كمـا شـدد يف الوقـت ذاتـه          ،يف تلبية احتياجات البلدان األكثـر ضـعفا       لكفالة استمراره   الكافية  
ــى ضــرورة  ــل اســ   عل ــامج عم ــاج برن ــم املتحــدة    نبول يف التخطــيطط إدم ــع صــناديق األم  جلمي

االحتيــاطي التــشغيلي بــشكل كامــل قبــل املوعــد   لتجديــده  الوفــود املكتــب وأثنــت. وبراجمهــا
 لنمــو حقيقــي صــفري يف املــوارد هاســتهدافب ، كمــا أعربــت عــن ســرورهاالنــهائي املتفــق عليــه

  . لفترة السنتنيية صافية صفروإليراداتة يداراإل
 مـع   متـوائم على النتائج واستخدام إطار     القائمة  امليزانية  بها  أعربت الوفود عن سرور   و  - ٥٢

وأعــرب . املواءمــة املكتــب علــى االســتمرار يف عمليــة ت وشــجع، األخــرىالــصناديق والــربامج
تكـاليف  و عـن املـوظفني   وطلـب مزيـدا مـن املعلومـات     ، امليزانيةلتوزيع هريتقدعن  أحد الوفود   

أن هنـاك حاجـة     لشؤون اإلدارة وامليزانية بـ    الستشارية   مع اللجنة ا   وأعرب عن اتفاقه   ،املوظفني
أشـري  كمـا   . املخطـط التنظيمـي للمكتـب     إىل مزيد من املعلومات حـول التغـيريات املقترحـة يف            

 كانــت ٢٠١٠املكتــب يــدعمها يف عــام كــان  املــشاريع الــيت جممــوع يف املائــة مــن ٣٠ أن إىل
  .ةهتدف إىل حتسني املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأ

إىل رتبــة وأعربــت الوفــود عــن تأييــدها القــوي لرفــع مــستوى وظيفــة املــدير التنفيــذي    - ٥٣
 ئــه وأداعــامليعلــى الــصعيد العمليــات املكتــب اتــساع  ال ســيما يف ضــوء ،وكيــل األمــني العــام

  .املمتاز يف العامني السابقني
مــا أظهرتــه  وعلــى ،الوفــود علــى تعليقاهتــا البنــاءةإىل  شكربالــاملــدير التنفيــذي وتوجــه   - ٥٤
قدمـه اجمللـس إىل املكتـب علـى مـدى          التأكيـد علـى أمهيـة الـدعم الـذي           كـرر    و ، قوي تأييد من

  .السابقتني السنتني
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  اجلزء املشترك    
  امليزانية واإلدارةشؤون املالية والشؤون   -سادسا  

ــاملقررين   - ٥٦ ــديرة   ،٢٠٠٩/٢٦و  ٢٠٠٩/٢٢عمـــال بـ ــام نائـــب مـــساعد مـ ــامجقـ  الربنـ
 ملكتب الشؤون اإلدارية، نيابة عـن املنظمـات، بعـرض التقريـر املـشترك لربنـامج األمـم                   ئياإلمنا

) اليونيـسيف (املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة       
  .عن مذكرة اإلحاطة األولية بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق بامليزانية املتكاملة

 عن تقديرها لعملية التشاور الـيت اتبعـت يف تـصميم           ، يف بيان مشترك   ،لوفودأعربت ا و  - ٥٧
أسـاس  ك استخدام التقييمـات ونتـائج الربنـامج        وشجعت اإلدارة على   ،وإدارة امليزانية املتكاملة  

  السـترداد التكـاليف،  النـهج احلـايل   عـن القلـق مـن أن       ت الوفـود  وأعربـ .  لتخصيص املوارد  هام
 قـد أصـبح هنجـا    ،غـري األساسـية   و األساسـية خمتلفا بـني املـوارد      لتوازن   ا كانعندما  الذي ُوضع   

سـترداد  النـسقة   املعـدالت   امل اسـتعراض أعربـت عـن أسـفها للتـأخري يف          كمـا   . عفا عليـه الـزمن    
ــائي  ت وشــجع،التكــاليف ــامج اإلمن ــسيف  وصــندوق ا الربن ــسكان واليوني ــى ل ــائج  عل ــادل نت تب

 مبـا يف ذلـك      ،تكاملـة امليزانيـة   املطـة الطريـق إىل      ياالستعراض يف أقرب وقت ممكـن يف إطـار خر         
 التكــاليف غــري املباشــرة الثابتــة بالكامــل مــن إيــرادات   ينبغــي االســتمرار يف تغطيــةإذا كــان مــا

  . واحملافظ االستثمارية والنفقات ذات الصلةيالنقدالرصيد املوارد العادية املتأتية من 
تمـاد علـى املـسامهات غـري األساسـية قـد             الوفـود مـن أن اإلفـراط يف االع         تحذركما    - ٥٨
ــ ــوارد إىلؤدي ي ــدفقات امل ــاءة     ، تفتيــت ت ــامج والكف ــى متاســك الربن ــر ســليب عل ــه أث  ويكــون ل

  علـى ايسـلب تـأثريا  ميكـن أن يـؤثر هـذا بـدوره     .  باملواردوتكاليف املعامالت والقدرة على التنبؤ   
  . اجمللس التنفيذيأقرهااليت  ستراتيجيةاال على تنفيذ اخلطط هتا وقدراملنظمةفعالية 
كتب الـشؤون اإلداريـة الوفـود علـى تعليقاهتـا       مل الربنامج اإلمنائي ة  وشكر مساعد مدير    - ٥٩

 وقـال إنـه وإن كـان   . تكاملـة امليزانيـة  القّيم املستمر فيمـا يتعلـق بامل   هادعمعلى   و يف هذا الصدد  
أمـرا بـالغ    غـري األساسـية      و يةاألساسيف التوازن بني املوارد     استعراض استرداد التكاليف واخللل     

 وبطريقـة شـاملة   كلـي  حتتاج إىل أن تتم على حنـو  مسألة شديدة التعقيد اكد أهنفإنه يؤ  ،األمهية
تغــيري اجلاريــة المبــادرات و اجلديــدة ســتراتيجيةاال مــع األعمــال التحــضريية للخطــة مبــا يتماشــى

كـانون   و سـبتمرب /أيلول  شهري بنيفيما   خطوة هامة    باختاذأوصى  و. الربنامج اإلمنائي حاليا يف   
ســترداد ال إىل االســتعراض النــهائي ملعــدالت منــسقة تفــضيإعــداد خريطــة طريــق ب ينــاير/الثــاين

  .التكاليف بالتشاور مع الدول األعضاء
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 الـسكان تعليقـات باسـم الـصندوق         صندوقبـ مدير شـعبة اخلـدمات اإلداريـة        وأضاف    - ٦٠
 املخاوف اليت أعربت عنها الـدول       أن إىل بعد أن أشار  و. الربنامج اإلمنائي بعد أن أيد تعليقات     

طــة ي شــوطا طــويال يف تنفيــذ خرا قــد قطعتــني أكــد أن املنظمــت،مفهومــةهــي خمــاوف األعــضاء 
متكنـت املنظمـات   وقـد  . ته ومـشور هجمللـس التنفيـذي ودعمـ   ا اتتوجيهـ ، وذلك بفضل    الطريق

لتكــاليف ومنــوذج جديــد ل وتــصنيفات جديــدة ،فيلالتكــلمــن االتفــاق علــى تعــاريف جديــدة 
صــندوق سيــستخدمها  و، واليونيــسيفالربنــامج اإلمنــائي ها قــدم،علــى النتــائجالقائمــة لميزنــة ل

ووافـق علـى أن     . ٢٠١٢  لعـام  لى اجمللس يف الدورة العاديـة األوىل      عميزانيته  يف عرض   السكان  
 جــراءإ وأشــار إىل أن املنظمــات ترغــب يف ضــمان   ة،مهمــمــسألة مــسألة اســترداد التكــاليف  

ــستخدمة     ــة امل ــااســتعراض شــامل للمنهجي ــع حالي ــاة م ــاريف مراع ــصنيفات التكــاليف تع  والت
 املنـسقة الـيت     تعدال يف امل  على املدى الطويل  االستمرار   حبيث ميكن    ،اجلديدة ومنوذج األعمال  

يـتم   أنـه حـىت يف الوقـت الـراهن           شـدد علـى    ، السكان صندوقوفيما يتعلق ب  . تم التوصل إليها  ي
السـتثمارات يف ميزانيـة الــصندوق    اوإيــرادات مــن اسـترداد التكـاليف   يـرادات املتأتيـة  إدراج اإل

ــو ــة هبيانات ــد ُســجل   - املالي ــرادات يفإمجــايل وق ــصندوق اإلي ــوارد األساســية لل  وأدرجــت ، امل
 وميكـن أن    ، معـا  تعمل من املنظمات الثالثة     ا فرق أن إىل وأشار. هلذه اإليرادات كاملة  الاسبة  احمل

التمويـل  ب وفيما يتعلق .  إىل اجمللس على أساس اجلدول الزمين املتفق عليه         تقدم بياناهتا  تلتزم بأن 
عـدالت اسـترداد التكــاليف   مل مجيـع الـشركاء   لكفالـة احتـرام  جمللـس الـدعم   اطلـب  فقـد   ،اجملمـع 
  .ةعمليال من الناحية آلية التمويل اجملمع سيصعب عمل وإال ،عليهااملتفق 
لربنـامج اإلمنـائي    بـني ا   ةولية املـشترك  األحاطة  اإلذكرة  مبيذي علما   أحاط اجمللس التنف  و  - ٦١

  .تكاملةامليزانية املوصندوق السكان واليونيسيف عن التقدم احملرز بشأن 
  

ــة  - اسابع   ــاع متابع ــسيق جملــس اجتم ــم برنــامج تن ــشترك املتحــدة األم  املعــين امل
  اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس

ومدير الفريـق املعـين     ) الربنامج (السكان لصندوق التنفيذي املدير بةنائ كل من    اشترك  - ٦٢
 تقــدمي حملــة عامــة مــشتركة عــن يف  اإلمنــائيالربنــامج يف اإليــدز/ نقــص املناعــة البــشريةفــريوسب

 املتحـدة  األمـم  برنـامج  تنـسيق  جملسالنتائج اليت حققها الربنامج والصندوق يف تنفيذ توصيات         
ــشترك ــين املـ ــريوس املعـ ــصن بفـ ــة قـ ــشرية املناعـ ــدز/البـ ــامج( اإليـ ــدز برنـ -DP/2011/40( )اإليـ

DP/FPA/2011/12(.   
 أن تتـضمن  ت واقترحـ ،لنتـائج لعامـة  ال باللمحة ، يف بيان مشترك   ، وفود عديدة  ترحب  - ٦٣

الربنــامج يكــون  الــيت النــواتجزيــد مــن املعلومــات حــول خمصــصات امليزانيــة   املالتقــارير املقبلــة 
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ــائي ــسكا وصــندوق اإلمن ــسؤولنال ــها م ــن خــالل  ني عن ــائج    اإل م ــة والنت ــار املوحــد للميزاني ط
لربنـامج اإلمنـائي وصـندوق      بـالغ األمهيـة لكـي يـضمن ا        ن ذلـك أمـر      وقالت الوفـود إ    .واملساءلة
 مبـــا يف ذلــك اخلطـــط  -قيــاس األداء  ل وأطـــر اســتراتيجيات مـــا لــديهما مـــن   تــواؤم  الــسكان 

 بفــريوس نقــص املناعــة تتــصلياســات وس - ٢٠١٧-٢٠١٤  للفتــرة لكــل منــهاســتراتيجيةاال
الــصندوق  يــستغل   بــأن  ت الوفــود وأوصــ . اإليــدز  برنــامج  ســتراتيجية ااإليــدز مــع   /البــشرية 

ــدة للخطــة    ــضمان  ســتراتيجيةاالاســتعراض منتــصف امل ــاره فرصــة ل ــواؤم باعتب ــوارد  ت  إطــار امل
 تراتيجيةسـ ا مـع بـشكل كامـل   اإليدز  /واملبادئ التوجيهية اجلديدة لفريوس نقص املناعة البشرية      

 تهتحـديث إسـتراتيجي   بالربنـامج اإلمنـائي     الوفـود    ت أوصـ   ذلـك،  باإلضـافة إىل  و. اإليـدز برنامج  
-٢٠١٤  للفتـرة سـتراتيجية اال تـه خط ملواءمة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز بشأناحلالية  
 ،عـن النتـائج   لـشفافية واملـساءلة     وحتقيقـا ل  . اإليـدز  برنـامج    ستراتيجيةا إزاء التزاماته   مع ٢٠١٧
 ومتماســكوضــع إطــار نتــائج شــامل  إىل ربنــامج اإلمنــائي ال و الــسكانوفــود صــندوقالدعــت 

ــة       ــريوس نقـــص املناعـ ــال فـ ــيت حتققـــت يف جمـ ــازات الـ ــدم واإلجنـ ــن التقـ ــالغ عـ ــاس لإلبـ كأسـ
يف التقــارير الــسنوية املقبلــة أن يــدرج  الربنــامج اإلمنــائيمــن  الوفــود تطلبــو. اإليــدز/البــشرية

لجهـود  دور املنـسقني املقـيمني كميـسرين ل       عـن    و ، القطري الصعيدالتنسيق على    عنمعلومات  
 الوفـود عـن     وأعربـت . اإليـدز يف منظومـة األمـم املتحـدة        /فريوس نقـص املناعـة البـشرية      املعنية ب 
  برنـامج اإليـدز، وباعتبـاره    ألسـرة اإليـدز بـصفته اهليئـة التنـسيقية       تنسيق برنامج    جمللس اتقديره
  . التوجيه السياسي لتوفرياهامحمفال 
 الــسكانربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــيت يبــذهلا اللجهــود لوأكــد أحــد الوفــود تقــديره   - ٦٤

 ،وســع نطاقــا مــع التركيــز علــى الــشباباأل  واإلمنائيــةةيهود الــصحبــاجللـربط التــصدي لإليــدز  
مات  فــرص احلــصول علــى اخلــد الربنــامج اإلمنــائي هبــا عــززي يتبتكــرة الــاملطــرق اليف ذلــك  مبــا

 اهلـدف   لبلـوغ  تعزيز جهود بلده     جرىوذكر الوفد أنه    . املقدمة لألشخاص املصابني بالفريوس   
وهـو مـا     ،لتعاون املشترك بـني وكـاالت األمـم املتحـدة         نتيجة ل  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٦

. واالجتماعيـة وفيات وحتسني فرص احلصول على اخلدمات النفـسية         ال إىل اخنفاض معدل     أدى
شترك بني وكاالت األمم املتحدة يف جمـال اإليـدز يف بلـده كـان               امللنشاط  ا  الوفد إىل أن   وأشار

بـالنظر إىل أن أوروبـا      و.  الـسكان  صـندوق وربنامج اإلمنائي   للمن بني أولويات الربامج القطرية      
فقـد   ، ارتفاعـا يف وبـاء اإليـدز   تاشـهد اللـتني   تني الوحيدتنياملنطقكانتا  الشرقية وآسيا الوسطى    

 مواصلة إيالء اهتمـام خـاص       ىلإ اإليدز وصندوق السكان وبرنامج     الربنامج اإلمنائي  الوفد   عاد
  . مبا يف ذلك ما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية،لمنطقةل

 الربنــامج اإلمنــائيب اإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وتوجــه قائــد الفريــق املعــين ب   - ٦٥
مـاعي تتفـق    اجلبيـان   ال يف   املالحظـات الـيت وردت    بـأن   أجـاب   و ،لوفود على تعليقاهتـا   ل بالشكر
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ــامج اإلمنــائي وتوجيهالمتامــا مــع خطــط   ــهربن ــدز/ بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  ات . اإلي
ستوى ملـ فهـم أفـضل   الوصـول إىل  للعمل بشكل غـري رمسـي مـن أجـل          املتاحة  الفرصة  برحب  و

طلبـها اجمللـس   يقارنـة مـع تلـك الـيت      ال سـيما بامل    ، اجمللـس التنفيـذي    هاطلبـ اليت ي صيل  اونوع التف 
  .اإليدزالتنفيذي لربنامج 

 ،الوفـود علـى تعليقاهتـا     ) الربنـامج  ( لـصندوق الـسكان     املـدير التنفيـذي    ة نائبـ  توشكر  - ٦٦
 اجلهــود وأشــارت إىل أن. اإلمنــائيربنــامج ال وأعربــت عــن اتفاقهــا مــع الــرد الــذي صــدر عــن  

 يف اســتعراض سامهة كمــتــستخدم نتــائج واملــساءلةطــار املوحــد للميزانيــة والة بــشأن اإلاجلاريــ
 تنقـيح   يف مبـا يف ذلـك  ،٢٠١٣-٢٠٠٨ للـصندوق للفتـرة    سـتراتيجية االمنتصف املـدة للخطـة      

عـالوة  و. اإليـدز برنـامج    اسـتراتيجية  مـع    لتحقيـق التـواؤم   جهود  ُبذلت   و ،إطار النتائج اإلمنائية  
وق بـشأن فـريوس نقـص املناعـة          التوجيـه االسـتراتيجي للـصند      مواءمـة  كـان جيـري      ،على ذلـك  

العامـل  فريـق   ال مـستمر يف  الحظت أن العمـل     و. اإليدز برنامج   ستراتيجيةاالبشرية واإليدز مع    
. تـائج واءمـة أطـر الن    مل اإليـدز برنـامج   العمل مع أمانـة     و اإليدزبرنامج  يف  تقييم  املشترك املعين بال  
 يف ،لـشرقية وآسـيا الوسـطى   أوروبـا ا نطقـة   ملا خاصـ ا اهتمامـ يـويل  الـصندوق    وشددت على أن  

  .ؤشراتامل ال سيما فيما يتعلق بالوقاية ووضع ،نطقةامل السائد يف اتضوء االجتاه
 بــشأن تنفيــذ قــرارات وتوصــيات جملــس ٢٠١١/٤١اعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر و  - ٦٧

   .اإليدزتنسيق برنامج 
  

  املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة   -ثامنا   
 برنـامج األمـم املتحـدة    االقتـراح املـشترك املقـدم مـن        الربنامج اإلمنـائي،   ةرمدي عرضت  - ٦٨

  خلــدمات املــشاريع بــشأناألمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق
أدىل مـدير  و. نيابـة عـن املنظمـات     للحـسابات    تقـارير املراجعـة الداخليـة        االطالع من بعد على   

 الربنــامج اإلمنــائييــان نيابــة عــن ب الربنــامج اإلمنــائيبحقيقــات مكتــب مراجعــة احلــسابات والت
  .وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع

االطـالع مـن بعـد     اقتـراح  عـن سـعادهتا إزاء   ، يف بيـان مـشترك  ،ةيـد وأعربت وفود عد    - ٦٩
 خطـوة هامـة حنـو مزيـد مـن تعزيـز ثقافـة           واعتربتـه  على تقـارير املراجعـة الداخليـة للحـسابات،        

االطــالع مــن بعــد علــى تقــارير املراجعــة الداخليــة       وقالــت الوفــود إن  . ساءلة والــشفافيةاملــ
 معلومات عـن    توطلب.  تقارير مراجعة احلسابات   الوصول إىل  يسهل إىل حد كبري      للحسابات

إتاحـة  الربنامج اإلمنائي وصـندوق الـسكان ومكتـب خـدمات املـشاريع        املوعد الذي سيبدأ فيه     
االقتـراح  تنفيـذ   تطلـع إىل    قالـت إهنـا ت     و مـن بعـد،   لالطالع  خلية للحسابات   تقارير املراجعة الدا  
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 ت ودعــ، خطــوة أوىل فحــسبيف ذلــك ت رأغــري أن الوفــود. علــى جنــاح الــسرعة الكامــل ب
ــشاريع     ــب خــدمات امل ــسكان ومكت ــائي وصــندوق ال ــامج اإلمن ــدمي خطــة واضــحة   إىل  الربن تق

 مـن أجـل الكـشف       ٢٠١٢ ينـاير /ون الثـاين  كانهداف يف الدورة العادية األوىل للمجلس يف        األ
ــسابات  العلـــين الكامـــل لعمليـــات   ــة للحـ ــة الداخليـ ــاة املراجعـ ــةمـــع مراعـ ــراءات الواجبـ  اإلجـ

  .كفالة السريةوالضمانات املناسبة ل
علـى  بـصورة آمنـة     االطـالع مـن بعـد       مـن تـوفري     متـوخى   ورحب أحد الوفـود مبـا هـو           - ٧٠

 لـن يعـوق   د أن التحرك حنو قـدر أكـرب مـن الـشفافية              وأك تقارير املراجعة الداخلية للحسابات،   
بـنفس القـدر    مـن املهـم     كمـا أن    .  للحـسابات فيهـا    ملراجعـة الداخليـة   ودوائـر ا  عمل الوكـاالت    

 لتـسييس املـسائل   للحـسابات الكشف عن حمتوى تقارير املراجعة الداخليـة   يستخدم  ضمان أال   
  .ةبال ضرورلربامج والصناديق القطرية لنشطة األاملتصلة ب

 ،لوفــود علــى تعليقاهتــال بالــشكر الربنــامج اإلمنــائي ة مــديرتوجهــت ،ردا علــى ذلــكو  - ٧١
االطـالع مـن بعـد علـى تقـارير املراجعـة         وتـشغيل  ملتـزم ببـدء    الربنـامج اإلمنـائي   وأوضحت أن   

ــة للحــسابات  ــول الداخلي ــاين  حبل ــشرين الث ــوفمرب/ت ــق  و. ٢٠١١ ن ــا يتعل ــين  بفيم الكــشف العل
لمراجعـة الداخليـة   لطوات الكشف الكامـل  خبطة الطريق يرخ امج اإلمنائي الربنضع  سي ،الكامل

مـع املراعـاة الواجبـة      و ،وثيق مع الصناديق والربامج األخرى ومع الوفود      التشاور  للحسابات بال 
 ومنظومة األمـم    الربنامج اإلمنائي،  سيعزز مكانة     هذا اإلجراء  على أن شددت  و.  السرية ملسائل

  . والتنميةاملعونات ميدان شفافيةدة يف  رائكجهة ،املتحدة ككل
مبقــدور  ســيكون ه أنــ الــسكانصــندوقيف وذكــر نائــب مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة   - ٧٢

تـشرين   هنايـة    حبلول االطالع من بعد على تقارير املراجعة الداخلية للحسابات       توفري  الصندوق  
قـرارات  ب نه يـسترشد  غري أ  ، الصندوق ملتزم بالكشف الكامل    وقال إن . ٢٠١١ أكتوبر/األول

 بنـشاط مـع الـزمالء يف        سيـشارك  الـصندوق    وأوضـح أن  . اجمللس التنفيذي بشأن هذا املوضوع    
  .الكشف الكاملتشاورية بشأن  يف عملية الربنامج اإلمنائي ومكتب خدمات املشاريع

ظـل لفتـرة طويلـة    املكتـب   خـدمات املـشاريع أن   ملكتـب وذكر نائـب املـدير التنفيـذي       - ٧٣
علـى  للحـسابات، وأنـه      لعمليات املراجعة الداخليـة      ةكاملة وغري املشروط  اللشفافية  ة ا يؤيد بقو 
نترنت علـى الفـور     على موقعه على اإل   للحسابات   مجيع تقارير املراجعة الداخلية      لنشراستعداد  

 مـستعد   املكتـب فـإن  ،كخطـوة أوىل يف هـذا االجتـاه       و.  اجمللس الضوء األخضر   يعطيمبجرد أن   
 خمتلف اجملـاالت الفنيـة      تتناولاليت  للحسابات   مجيع تقارير املراجعة الداخلية       فورا عن  للكشف

املراجعـة الداخليـة للحـسابات       أقل حـساسية بكـثري باملقارنـة مـع عمليـات             هيعية اليت   يضاواملو
   .ة، شريطة أال ميانع اجمللس يف ذلكمعينقطرية ملكاتب والرقابة 
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  وصـندوق  الربنامج اإلمنائي  تراح املشترك املقدم من   باالقأحاط اجمللس التنفيذي علما     و  - ٧٤
ــشأن    ــشاريع بـ ــدمات املـ ــب خـ ــسكان ومكتـ ــى    الـ ــد علـ ــن بعـ ــالع مـ ــة  االطـ ــارير املراجعـ  تقـ

  .للحسابات الداخلية
 

  للسكان املتحدة األمم بصندوق املتعلق اجلزء    
بيان املدير التنفيذي للـصندوق، وتقريـر املـدير التنفيـذي عـن اسـتعراض                 - تاسعا  

 ٢٠١٣-٢٠٠٨صف املدة للخطة االستراتيجية للصندوق للفترة منت
 وألسـر الـذين فقـدوا أرواحهــم يف    للمـصابني  هتقـدمي تعازيــ ببـدأ املـدير التنفيـذي بيانـه       - ٧٥

ضحايا  تعازيـه لـ    أعـرب عـن   كمـا   . ا نيجرييـ  ، األمم املتحـدة يف أبوجـا      الذي تعرضت له  اهلجوم  
  . اهلند،حادث التفجري يف نيودهلي

 ســتراتيجيةااللخطــة ل اســتعراض منتــصف املــدة لــى يف بيانــه ع التنفيــذيز املــديرركــو  - ٧٦
ــرةللــصندوق ــة  ورســم صــورة عامــة . ٢٠١٣-٢٠٠٨  للفت ــشأن كيفي ــدما   خططــه ب املــضي ق

 وخريطة طريـق    ،٢٠١٣-٢٠١٢  الفترة  مبا يف ذلك موارد    توصيات استعراض منتصف املدة،   ب
وعــرض .  االتــصاالت علــى نطــاق الــصندوق يةســتراتيجوتنفيــذ ا ،ســتراتيجيةااللتنفيــذ اخلطــة 

أن  وأشـار إىل     ، وبـنغالديش وكينيـا وبنمـا      أفغانستان إىلن البعثات اليت قام هبا مؤخرا       ع نبذات
 سـكان العـامل   تأهبـا لبلـوغ عـدد    جزء من العد التنـازيل      هي  املبادرات اليت جيري االضطالع هبا      

ــسمة ســبعة  ــني ن ــد  ال توضــيحهيف و. بالي ــصف امل ــسياق   ،ةســتعراض منت ــة وال ــى البيئ  ركــز عل
 مبـا يف ذلـك إطـار النتـائج          ، واإلطـار املفـاهيمي للنتـائج      ؛سـتراتيجية االالرؤية  على   و ني؛اخلارجي
أعلـن املـدير التنفيـذي أن     و. قطاعـات ال وإطار النتائج اإلداريـة والقـضايا املـشتركة بـني            اإلمنائية

ــدورة األخــرية     ــذه هــي ال ــائيبله ــذي ن ــدير التنفي ــصندوق امل ــو  لل ــشرية   مل ــوارد الب دير شــعبة امل
مـا قـاموا بـه مـن     وأعـرب عـن شـكره هلـم علـى         .  الـصندوق  حيث أهنـم سـيغادرون     ،للصندوق

شـبكة اإلنترنـت    الكامـل علـى موقـع الـصندوق علـى           ببيان املدير التنفيذي متاح     و. هائلعمل  
  .www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/8035: على العنوان

ملـدير التنفيـذي   الثاقـب الـذي ألقـاه ا    شامل  الـ يان  للب اوفود عديدة عن تقديره   وأعربت    - ٧٧
 إزاء اخلــسائر يف األرواح واجلرحــى يف اوأعربــت وفــود عــدة عــن تعازيهــ.  قيادتــهت علــىوأثنـ 

  عمليـة اسـتعراض منتـصف املـدة      ت بـه  مبا اتسم وفود  الوأشادت  . اهلجوم الذي وقع يف نيجرييا    
 حتلــيال شــامال  أن اســتعراض منتــصف املــدة قــدم وأشــارت إىل مشــول،انفتــاح وشــفافية ومــن 

ت  أثنــكمــا. لتحــديات الرئيــسية الــيت تواجــه املنظمــة ل و الــسكانصــندوقوصــرحيا إلجنــازات 
 هـات، صحة األم زيادة التركيز على    رحبت ب  و ،دقة حتليلية من  لوثيقة  ما متيزت به ا    على   الوفود

http://www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/8035�
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فيهـا  لـصندوق   ا وهي جماالت واضـحة يتمتـع      - واحلقوق اإلجنابية    ،والصحة اجلنسية واإلجنابية  
ســتعراض منتــصف املــدة ال الــصندوق باســتغالل اســرورهوأعربــت الوفــود عــن .  نــسبيةايــازمب
أمـن  وفيمـا يتعلـق مبجـال       . فرصة لزيادة التركيز االستراتيجي للصندوق وحتسني أطر النتـائج        ك
 أن برنـامج  وأشـري إىل . حتققـت  النتـائج اإلجيابيـة الـيت    أثنت الوفـود علـى     لع الصحة اإلجنابية،  س

صندوق ينبغــي أن أن الــ و،عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة هــو جــوهر عمــل الــصندوق 
 األهــداف مــع اقتــراب املوعــد احملــدد لبلــوغ ه يف اجملــاالت املــذكورة آنفــا  ريأثتــواصــل تعزيــز ي

 . مـن أهـداف األلفيـة       ألف وبـاء   ٥ باهلدف وخباصة فيما يتعلق     ،٢٠١٥  يف عام  لأللفيةاإلمنائية  
زيـد مـن التوضـيح بـشأن دور         امل ت وطلبـ  ،التركيز اجلديد على الـشباب    ب ة وفود عديد  تورحب

  . ضمن والية الصندوقواملوقع الذي حيتله ذلك ،الصندوق يف تلبية احتياجات الشباب
اخلطــة يف نتــائج الخطــوات لتعزيــز أطــر ملــا اختــذه مــن وق  الــصند علــىوفــودالوأثنــت   - ٧٨
 علــى األطــر وتركيــز قابلــة للقيــاس نــواتج إدراجعلــى ســبيل املثــال مبــا يف ذلــك  ،ســتراتيجيةاال
 علـى أمهيـة اإلبـالغ       ت الوفـود  وشـدد .  مبيـزة نـسبية     الصندوق تمتع فيها اليت ي رئيسية  الاالت  اجمل

ال يـزال    ه بأن جرى التسليم  ،يف الوقت نفسه  و.  النتائج  تلك احملرز يف حتقيق  املنهجي عن التقدم    
بإطــار النتــائج فيمــا يتعلــق و. علــى أســاس النتــائجالقائمــة يف جمــال اإلدارة يــتعني القيــام جبهــود 

ــة ــن  ،اإلداري ــرب ع ــواتج  ال أع ــدير إلدراج ن ــشأنتق ــة   ب ــربامج واإلدارة املالي ــة ال .  حتــسني فعالي
. ٢٠١٣-٢٠١٢ة يف فتـرة الــسنتني  يــتكـاليف اإلدار الالتخفيض املقتـرح يف  بــوفـود  الورحبـت  

 للجـزء من اجملاالت ذات األولوية     جماال   تعزيز اإلدارة املالية     هعلجل الصندوق   وأثنت الوفود على  
املتعلقـة  توصـيات   ال مبا يف ذلك التركيز على معاجلة        ، احلالية ستراتيجيةاالاملتبقي من فترة اخلطة     

أهنـا سـتراقب عـن كثـب التحـسينات          إىل   بعـض الوفـود      شـار وأ. املراجعة الداخلية للحسابات  ب
ــا   ــربامج املنفــذة وطني ــ اذكــرت عــدة وفــود أهنــ و. الــيت أدخلــت يف إدارة ال ود احلــصول علــى ت

ــةالطــة اخلمعلومــات حــول  ــز  لتــسيري األعمــالداخلي  املنقحــة ســتراتيجيةاال اخلطــة إجنــاز لتعزي
 حتــديثات منتظمــة عــن تنفيــذ خطــة تطلــع إىل احلــصول علــىت قالــت إهنــاو. وتبــسيط العمليــات
ــة   ،طــة الطريــقي وخرتــسيري األعمــال ــه عملي  ســتراتيجيةاال اخلطــة وضــع الــيت مــن شــأهنا توجي

بـنفس القـدر     وقائمـة علـى التـشاور      أن تكـون العمليـة شـفافة         وأعربوا عـن أملـهم يف     . اجلديدة
  .عملية استعراض منتصف املدةالذي كانت عليه 

 جماالت التركيز الثالثـة احلاليـة للمنظمـة يف          إلدماجج اجلديد   وأيدت وفود عديدة النه     - ٧٩
بالدرجـة   ا وقويـ اكـن واضـح  ي مل التحـول التـدرجيي   أن غري أهنا أشارت إىل . إطار واحد شامل  

ــيت ــود أن تراهــ ال ــد وضــع اخلطــة     ،ا كانــت ت ــصندوق علــى إدخــال حتــسينات عن  وشــجعت ال
مـن   ،دف أكثر قابليـة للقيـاس  اهللك جعل  مبا يف ذ   ،٢٠١٧-٢٠١٤  للفترة  املقبلة ستراتيجيةاال

وذكـر أحـد الوفـود أن مـن املهـم التأكـد       .  جتنب االزدواجية يف الصياغة     منها  مجلة أمور  خالل
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 ، مــع نتــائج الــدورة األخــرية للجنــة الــسكان والتنميــة  ســتراتيجيةاال حمتــوى اخلطــة متاشــيمــن 
 ةإدراج املـساعد بـ وفود ال ورحبت .قد مؤخراُع الذي اإليدزب املعينرفيع املستوى  الجتماع  واال

دور الـصندوق يف احلـاالت اإلنـسانية        إبـراز    وطلـب    مـن القـضايا الـشاملة،     اإلنسانية باعتبارهـا    
الــصندوق علــى تكثيــف التقــدم احملــرز يف تعمــيم  الوفــود وحثــت .  مــن التفــصيلبدرجــة أكــرب

 علـى أن    كـدت كمـا أ   ،التأهب واالستجابة للطـوارئ يف مجيـع األعمـال ذات الـصلة للمنظمـة             
واقتـرح تنظـيم اجتمـاع      .  أن تظل جزءا ال يتجزأ من واليـة الـصندوق          جيباملساعدة اإلنسانية   

 اجلهـود الـيت يبـذهلا الـصندوق لبنـاء القـدرات       علمـا بـآخر   اجمللـس التنفيـذي   إلحاطـة غري رمسي   
ــصحة اإلجنابيــة يف  أن تتلقــى التــشغيلية لــضمان   االهتمــام مــا يلــزم مــن   األزمــات حــاالت ال

  .والتنسيق ملواردوا
 ميـدان  التركيـز االسـتراتيجي للـصندوق يف         لزيـادة  اوفود عديدة عن تقـديره    وأعربت    - ٨٠

ت وأكــد.  األمــم املتحــدة للمــرأةهيئــةمت بالتــشاور مــع ولكــون ذلــك  ،املــساواة بــني اجلنــسني
 شـأنه  نظمات من غريها من امل   األمم املتحدة للمرأة و    هيئة أن تقسيم العمل والتعاون مع       الوفود

.  مجيــع املنظمــاتتغفلــها وجــود جمــاالتتفــادي االزدواجيــة أو املــساعدة علــى تعزيــز التــآزر و
 وأعربـت الوفـود عـن تأييـدها القـوي        .  أداة هامة ملتابعة التقدم احملـرز      املؤشر اجلنساين سيكون  و
ختفـيض عـدد الـشركاء      اعتـزام املنظمـة      فـضال عـن      ،بدأ جتنب القيام بكل شيء يف كل مكـان        مل
ملساواة بني اجلنسني والنـهج القـائم علـى احلقـوق        ا أن   ت الوفود وذكر. نفذين وخطط العمل  امل

اإلبـالغ  وشـجعت الـصندوق علـى       .  الـسكان   العمود الفقـري لعمـل صـندوق       شكاليجيب أن   
حتـسني أطـر النتـائج      مواصـلة    و ؛ يف التقـارير الـسنوية     القـضايا الـشاملة    مجيع   بصورة منتظمة عن  

 اعتمـاد هنـج أكثـر منهجيـة لتقيـيم املخـاطر             ؛آلثـار ل اقياسـ تتـضمن   نتـائج   لتأكد من أن مجيـع ال     ل
 والتعبري عـن   ؛السنوية مستقبال  هذه املسألة يف التقارير   تناول   والتوسع يف    ها أثار والتخفيف من 

 مبـا يف ذلـك      ،٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة   يزانية املؤسسية امل املنقحة يف    ستراتيجيةاالأولويات اخلطة   
ــوفر  ــة ت ــواركفال ــة  امل ــشرية الكافي ــة   و. د الب ــصادية العاملي ــة االقت ــق باألزم ــا يتعل ــد ، فيم ــفق ئل ُس

  .ستراتيجيةاالالصندوق عن تأثري األزمة على املوارد الالزمة للخطة 
ه  علـى أنـ    وا وشـدد  ، اخلاصـة  ا احتياجاهتـ  علـى وأكد عدد من البلدان املتوسـطة الـدخل           - ٨١

.  يف البلــدان املتوســطة الــدخلوجــودهز يــ مــساعداته وتعزاالســتمرار يفالــصندوق علــى جيــب 
، بـني بلـدان اجلنـوب وتعزيـز القـدرات الوطنيـة           فيمـا    عدد من الوفود على أمهية التعاون        وشدد

بـني بلـدان اجلنـوب أداة       فيمـا    التعـاون    قالـت إن   ،ةفريقيـ األ مـن املنطقـة      وكان من بينـهم وفـود     
وذكر أحـد الوفـود أن      . ية لأللفية مهمة لتنفيذ أهداف مؤمتر السكان والتنمية واألهداف اإلمنائ       

 ميتلـك خـربة    ألنـه     نظـرا  لخص جناحاته السابقة يف جمـال الـسكان والتنميـة         يالصندوق ينبغي أن    
 شـــديداوذكـــرت عـــدة وفـــود أن الـــصندوق ينبغـــي أن يـــويل اهتمامـــا   . غنيـــة وميـــزة نـــسبية
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 ةواحـد  صـيغة     القائـل بـأن    امج وجتنـب النـهج    املستفيدة مـن الـرب    الحتياجات وأولويات البلدان    
 ذكر أحد الوفود أن الـصناديق       ، أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى    إىل إشارةيف  و. ناسب اجلميع ت

 احلال يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة        هو مكاتبها اإلقليمية يف بلد واحد كما        جتمعوالربامج جيب   
  .البحر الكارييب

  .لبلدهتعازي وا عنه من ا أعرب ملالسكانوشكر وفد نيجرييا مجيع الوفود وصندوق   - ٨٢
 الـذين انتـهت    املدير التنفيـذي ومـدير شـعبة املـوارد البـشرية       شكرت عدة وفود نائيب   و  - ٨٣

  . ممتازة للصندوقما قدموه من خدمة على خدمتهم
 ة ومـشاركتها املتواصـل  هـا دعملوفـود علـى تعليقاهتـا و     بالـشكر ل   املدير التنفيذي    وتوجه  - ٨٤
تركيـز الـصندوق علـى      ل سـعادته بتقـديرها   وأعـرب عـن     . ملـدة  عملية استعراض منتصف ا    طوال

 الـسنوات العديـدة   إىل بـالنظر  ،أمهية خاصة لهب وهو األمر الذي يتسم   ، واملرونة القطريةلكية  امل
أعرب عن سروره بـأن عـددا مـن الوفـود قـد       كما  . املستوى امليداين اليت قضاها يف العمل على      

وفيمــا يتعلــق باالستفــسار عــن مــستوى  . التــزم بــهي ذلــ تنويــع تعبئــة املــوارد احموريــة واالحظــ
 يف اسـتعراض منتـصف املـدة كـان           الـوارد   أشار إىل أن الـرقم     ،الطموح يف أهداف تعبئة املوارد    

 فتــرة التراجــع مبــا يف ذلــك خــالل  ، اجتــاه النمــو التــارخيي علــى مــدى العقــد املاضــي  يقــل عــن
 أكـد   ،تعلقـة بعمـل الـصندوق مـع الـشباب          امل االستفـسارات  إىل إشارةيف  و. االقتصادي واملايل 

شمل احلــصول علــى معلومــات سيــ ضــمن واليــة الــصندوق وســيدخلللمجلــس التنفيــذي أنــه 
 كفالـة  بـشأن   الـيت أبـديت  قـال إنـه يتفـق مـع التعليقـات        و. وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية   

 فـإن  ،بعـض الوفـود  وذكر أنـه كمـا الحـظ        . ستراتيجيةاال وأولويات اخلطة    امليزانيةاملواءمة بني   
.  علـى نظـام ختـصيص املـوارد        ه القيام بكل شيء يف كل مكان سـيكون لـه انعكاسـات            عدممبدأ  

 وأن ، األمم املتحدة للمـرأة    هيئةأن من املهم تفادي االزدواجية مع       على  وافق املدير التنفيذي    و
. األعمـال بعض بـ  أنـه ال يـزال يـتعني القيـام      الصندوق قد بدأ بداية جيـدة يف هـذا الـصدد رغـم              

فيمـا   أكـد علـى أمهيـة عمـل الـصندوق            ، ملنطقـة القـرن األفريقـي      األخـرية  زيارته   إىل ويف إشارة 
 مــن شــأنه أن جيعــل الــصندوق أكثــر ضــبط هــذه اجلهــود وذكــر أن ،القــضايا اإلنــسانيةب يتعلــق
ــة . وشــدد علــى أن النــهج القــائم علــى حقــوق اإلنــسان أمــر أساســي لعمــل الــصندوق     . فعالي

واصــل يسأنــه  و، إصــالح األمــم املتحــدةميــدان يف يقــوم بــدور قيــاديندوق وأضــاف أن الــص
نـه سـيتم تـوفري مزيـد مـن املعلومـات            أ إىلشـار   أو.  توحيـد األداء   يف مبـادرة  العمل مع شـركائه     

ــه بتوجيــه الــشكر إىل رئــيس   .  يف الوقــت املناســبلاعمــاألتــسيري حــول خطــة  واختــتم كلمت
  .اجمللسب تعميق عالقته إىل يتطلع  وأشار إىل أن الصندوق،وأعضاء اجمللس
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ــرر  و  - ٨٥ ــد اجمللـــس التنفيـــذي املقـ ــة  :٢٠١١/٣٩اعتمـ ــدة للخطـ ــتعراض منتـــصف املـ  اسـ
  .٢٠١٣-٢٠٠٨  للسكان،األمم املتحدة  لصندوقستراتيجيةاال
  

  املتصلة هباالربامج القطرية واملسائل   -عاشرا   
 لوثـائق الـربامج     مـشروعا  ١٤ـ  لـ عرضـا عامـا     ) الربنـامج (قدمت نائبـة املـدير التنفيـذي          - ٨٦

 كانت معروضة على اجمللس التنفيـذي        وثالثة مشاريع لوثائق الربامج القطرية املشتركة      القطرية
وتنـاول مـدراء الـصندوق اإلقليميـون ألفريقيـا؛ والـدول العربيـة؛ وآسـيا واحملـيط                  . الستعراضها

   .ددة من مناطق كل منهماهلادئ، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الربامج احمل
 وثـائق الـربامج القطريـة بالتـشاور         لـصياغة مـشاريع    اوفود عديدة عن تقديره   وأعربت    - ٨٧

ــوثيق ــاون الـ ــة نيوالتعـ ــا عكـــست ، مـــع الـــسلطات الوطنيـ ــاتا بـــشكل جيـــد ولكوهنـ  /ألولويـ
مـة علـى مـر       حقـق نتـائج قيّ      قـد  صندوقالـ  التعـاون مـع      وأشـارت إىل أن   . القطرية االحتياجات

 طلــب بعــض اجلهــات لــربامج القطريــة،ثــائق اوع يرا مــشوفيمــا يتعلــق بعــدد قليــل مــن. سننيالــ
 العمـل يف  وعـدم  التنسيق مع الشركاء على املـستوى القطـري   كفالة زيادة لصندوق  من ا املاحنة  
 :دعـم على ما يقدمـه مـن       لصندوق  لشكر  على احلديث لتوجيه ال    الوفود التالية    وتناوبت. عزلة

ديش، وبنمـــا، وبـــريو، وتايلنـــد، وتـــشاد، ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى،       الربازيـــل، وبـــنغال 
واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وغامبيـا، وفييـت نـام، ومـالوي،              

  .وموزامبيق، وميامنار، ونيجرييا، واليمن
 يف ذلـك     مبـا  ،وأكد بعض الوفود علـى ضـرورة إجـراء حتليـل املخـاطر وإدارة املخـاطر                 - ٨٨
نـام  يـت   بـابوا غينيـا اجلديـدة وفي      املـشتركني ل   ني القطـري  نياجمن الرب مشروعي وثيقيت اإلشارة إىل   ب

 الــشكل املوحــدعلــى  ثــين أحــد الوفــودايف حــني و. ومــشروع وثيقــة الربنــامج القطــري للــيمن
 آليـة مركزيـة     ه ال توجـد هنـاك بعـد       أنـ  الحـظ فقـد    ،وثـائق الـربامج القطريـة املـشتركة       ملشروع  

وصــى بــه الفريــق الرفيــع ذي أ علــى النحــو الــ،وثــائق الــربامج القطريــة املــشتركةموافقــة علــى لل
وثـائق الـربامج    أنومـع مالحظـة   . املستوى املعين باالتساق على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة           

علــى   االتــساق والتنــسيق حتقيــق خطــوة يف االجتــاه الــصحيح مــن حيــثالقطريــة املــشتركة هــي
مـشاريع   أن   وأشـار الوفـد إىل    . حتـسني حتليـل املخـاطر     علـى   شـجع الوفـد     قـد   ف ،نطاق املنظومة 

قبـل يف   مـن  لوحظـت نقاط الضعف الـيت    نفس  بعض  وثائق الربامج القطرية املشتركة تعاين من       
وأعربـت  . الوثـائق املـشتركة   نوعيـة    ني حتـس   بالتـايل علـى    حثو ،ترتانيا ل وثيقة الربنامج القطري  

 ني منفـصل  ني مـشروع  الـسكان ربنامج اإلمنائي وصندوق    ال قدميمن ت   عديدة عن اندهاشها   وفود
وتــساءلت . توحيــد األداءهنــج أن البلــد يتــبىن  بــالنظر إىل ،امج القطــري ملوزامبيــقنــ الربةقــيوثل



E/2011/35
 

12-24560 98 
 

ساعد يف التغلـب  أن يـ للمجلـس التنفيـذي   مـن خالهلـا    هناك سـبل ميكـن   ت عما إذا كان الوفود
  .على العوائق اليت حتول دون توحيد األداء

شاركة والتزام احلكومة وفريق األمم املتحدة القطـري يف         مبواعترف العديد من الوفود       - ٨٩
أولويـات التخطـيط    و مـع عمليـات      التـواؤم  مبـا يف ذلـك       ، علـى نوعيـة الوثيقـة      وا وأثنـ  ،فييت نام 
 لنـسبة باألمـم املتحـدة   اليت تتمتـع هبـا ا   النسبية للمزايازيد من التحليل  امل طلبوا   غري أهنم . الوطنية

ــة املتعــددة األطــراف األخــرى  ل  ؛ حــول دور اجملتمــع املــدين إضــافيةتفاصــيل و ؛لجهــات الفاعل
ــرع   ــورة الف ــامج يف الإدارة اخلــاص بــ وبل ــشتركة  ربن ــامج القطــري امل ــة الربن ــد  . وثيق وشــدد وف

. وثيقـة الربنـامج القطـري املـشتركة        يف ما يتعلـق بعمليـة        ه خربات لتقاسمنام عن استعداده     فييت
 الوفود على عدد من مـشاريع       أبدهتاالتعليقات احملددة اليت      مكاتب الصندوق اإلقليمية   وستنقل

 بعــني االعتبــار يف ها تأخــذلكــي إىل املكاتــب القطريــة املعنيــة املــشتركةوثــائق الــربامج القطريــة 
  .وضع اللمسات األخرية على الربامج

 وا وأكــدهـا،  وتوجيهلوفـود علــى دعمهـا  ا مكاتـب الــصندوق اإلقليميـة   اءوشـكر مـدر    - ٩٠
ووثــائق ع وثــائق الــربامج القطريــة  يراللمجلــس التنفيــذي أنــه ســيتم نقــل التعليقــات علــى مــش  

  .للبلدان املعنيةالربامج القطرية املشتركة 
، وافـق اجمللـس التنفيـذي علـى أسـاس عـدم         ٢٠٠٦/٣٦ووفقا ملقـرر اجمللـس التنفيـذي          - ٩١

ألبانيـا، وبـنغالديش،    :  التاليـة  ١٨القطريـة الــ     االعتراض، دون مناقشة أو عرض، علـى الـربامج          
إثيوبيـا،   ،اهلولنديـة بالناطقـة  ونكليزيـة  الكـارييب الناطقـة باإل  منطقـة البحـر   لـدان  بوالسلفادور، و 

، ســـان تـــومي وبرينـــسييب  ، وزمبـــابوي ، ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية  ، وأوكرانيـــاو
ــ ــابون، وسنغالوالـ ــا، وغـ ــبني، والغانـ ــتانيغريق، وفلـ ــرب، واملزسـ ــا، وغـ ــا، ومنغوليـ ، موريتانيـ
  .هندوراسو

 ووثـائق الـربامج القطريـة       وثائق الربامج القطرية  شاريع  أحاط اجمللس التنفيذي علما مب    و  - ٩٢
، بنمـا ، وربازيـل ، وال اجلديـدة ابوا غينيـا  ، وبـ  زائـر اجل : عليهـا  تعليقـات الالتاليـة و   ١٧الــ    املشتركة

ــا الوســطىمجهوريــة أفريق، وتــشاد، وتايلنــد، وبــريوو مجهوريــة ، ويــةمهوريــة الدومينيك، واجلي
، ميامنــار، وموزامبيــق، ومــالوي، ونــام تيــفي، وغامبيــا، وأس األخــضر، والــرإيــران اإلســالمية

مهوريـة  اجل و،ريتريـا إ و، لربامج مصربثالثة متديداتأحاط اجمللس التنفيذي علما   كما  . يمنوال
  .العربية السورية

  وثيقـة الربنـامج القطـري       بـشأن مـشروع    ٢٠١١/٤٠ املقـرر  اعتمد اجمللـس التنفيـذي    و  - ٩٣
قرر اجمللس عقـد    . السكانربنامج اإلمنائي وصندوق     املشتركة بني ال   جلمهورية جنوب السودان  
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يف وثيقـة الربنـامج القطـري املـشتركة         مشاورات غري رمسية بشأن الدروس املستفادة من عملية         
  .٢٠١٢رمسي أو غري رمسي يف عام  بندباإلضافة إىل  ،٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول

  
  مسائل أخرى -حادي عشر 

  جلسات إحاطة غري رمسية، ومناقشات مواضيعية، ومناسبات جانبية    
  : التالية اجلانبيةواملناسباتعية يضارمسية واملناقشات املوالحاطات غري ُنظمت اإل  - ٩٤

 قـدم نائـب     - ائيربنامج اإلمنـ  يف ال مشاورات غري رمسية بشأن ترتيبات الربجمة         )أ(  
.  عــن حالـة ترتيبــات الربجمــة آخــر املعلومـات كتــب الـشؤون اإلداريــة  ملساعد الربنــامج املـ مـدير  

 مـع دعـوة ملناقـشة ترتيبـات     ، ممـا كـان متوقعـا      ا للمـستقبل   تطلعـ  أكثـر وفـود   الوكانت تعليقـات    
 ،ستقبل يف املـ   تـراه  أي برنـامج إمنـائي ترغـب الـدول األعـضاء أن              بـشأن الربجمة يف سياق أوسع     

زيـد  امل يف أن تـشهد  وأعربـت وفـود عديـدة عـن أملـها         .  اإلمنائي الربنامجعمل  يوكيف تريد أن    
 مبـا يف ذلـك مـؤمتر األمـم املتحـدة            ،العمليـات الدوليـة اجلاريـة     يف  ربنامج اإلمنائي   ال مشاركةمن  

توى املنتـدى الرفيـع املـس     و ،)٢٠+مـؤمتر ريـو    (ريـو  عامـا مـن مـؤمتر        ٢٠ بعـد    للتنمية املـستدامة  
  ؛ عن دعمها هلذه الغايةتبعرأو ،فعالية املعونةب املعينالرابع 

 تــرأس رئـيس اجمللـس التنفيــذي   -  الـشباب بـشأن عية مــشتركة يضـ امناقـشة مو   )ب(  
 املــدير التنفيــذي ة نائبــ احلــواروشــارك يف حلقــة.  الــشباببــشأناملناقــشة املواضــيعية املــشتركة 

  ونائــب،ربنــامج اإلمنــائي يف الاســات التنميــة ومــدير مكتــب سي،)الربنــامج(لــصندوق الــسكان 
 الــصحة إدارةمـدير  و  الــسكان؛صـندوق الــشباب يف مـن  زميــل و املـدير التنفيــذي لليونيـسيف؛  

وركـز  . الـسكان صندوق  الفنية يف   شعبة  الومدير   ؛منظمة الصحة العاملية   يف   اإلجنابية والبحوث 
قـوق الفتيـات    حب والوفـاء  ؛ الـشباب   لالسـتثمار يف   الـدعوة  على قضايا مثل     املشاركون يف احللقة  

شاملة لتنميـة قـدرات     الستجابة  واال ؛ناحتياجاهتتلبية  و نيصعب الوصول إليه  املراهقات الاليت   
قــرار مجعيــة الــصحة  و ؛يف صــنع القــرار واحلكــم بــصورة جمديــة مــشاركة الــشباب و ؛الــشباب

  ه؛ متابعة تنفيذستراتيجيةاو الشباب بشأن ٢٠١١ ية لعامالعامل
: ٢٠+ ريـــوالـــسكان بـــشأن مـــؤمتر صـــندوق ة الـــيت ينظمهـــااصـــاملناســـبة اخل  )ج(  

املناســبة الــسكان دير التنفيــذي لــصندوق املــ تــرأس - الــديناميات الــسكانية والتنميــة املــستدامة
الـديناميات الـسكانية والتنميـة      : ٢٠+ ريـو  الـسكان بـشأن مـؤمتر      صـندوق    ة الـيت ينظمهـا    اصاخل

لـدميغرافيا ورأس   ركـز فيتغنـشتاين ل     مل  املـدير املؤسـس    :مـن  كل    احلوار حلقةوضمت  . املستدامة
؛ جملـس العالقـات اخلارجيـة     يف  املـرأة والـسياسة اخلارجيـة         ومدير برنـامج   ؛املال البشري العاملي  

 هنــاك أيــضا رســالة تكانــو. والــوزير املفــوض يف البعثــة الدائمــة للربازيــل لــدى األمــم املتحــدة
 اسـتهاللية أدىل هبـا    بعـد مالحظـات     و. ج األمم املتحدة للبيئـة    فيديو من املدير التنفيذي لربنام    بال



E/2011/35
 

12-24560 100 
 

 : علـى القـضايا الرئيـسية التاليـة    حلقـة احلـوار    ركـز أعـضاء      ، الـسكان  لـصندوق املدير التنفيـذي    
 وسياسـات معاجلـة الـديناميات الـسكانية         ،الروابط بني الديناميات السكانية والتنميـة املـستدامة       

  ؛٢٠١٢ات ملؤمتر ريو عام  والتحضري،قوق اإلنسانحليف إطار 
واجمللــس لــس التنفيــذي  بــني اجملغــداء عمــل مــشترك الــسكان  صــندوق نظــم  )د(  

  ؛ أمن سلع الصحة اإلجنابيةالوزاري بشأن
ربنــامج اإلمنــائي األعمــال التحــضريية الــيت يــضطلع هبــا الإحاطــة بــشأن جلــسة   )ـه(  

األعمـال التحـضريية الـيت يـضطلع         ربنامج اإلمنائي حملـة عامـة عـن       ال قدم مدير    - ٢٠+ريوؤمتر  مل
 يف   عقـده   املقـرر  )٢٠+مـؤمتر ريـو   (ؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة          ملـ ربنامج اإلمنائي   هبا ال 

 مع التركيز على دور منظومة األمـم املتحـدة يف جـدول أعمـال التنميـة                 ،٢٠١٢ يونيه/حزيران
أثنـت الوفـود علـى      و. العـاملي الـصعيد    علـى    التنفيذو اجلهود بني التنسيق     وتآزرالعاملي والوطين   

 التنميـــة يف جمـــالمنظومـــة األمـــم املتحـــدة جهـــود الربنـــامج اإلمنـــائي لـــدوره يف قيـــادة تنـــسيق 
 حـذر بعـض     ،على الـصعيد الـوطين     ٢٠+مع التركيز على تنفيذ جدول أعمال ريو      و. املستدامة
وثيـق الـصالت بـني      تضـرورة    ، ورأوا  اجلهـات الفاعلـة    التشتت فيمـا بـني     من احتماالت الوفود  

 ذلـك زيد من املعلومات بـشأن كيفيـة تنـاول          امل وا وطلب ،التنسيق على املستويني الوطين والعاملي    
ــدأ املضــمن  ــة لوســع األب ــة الوطني ــاك طلــب  كمــا . لملكي ــشأن األدوار  لكــان هن توضــيحات ب
 ىلتنادا إاسـ  ، وال سـيما برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة           ،ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة     احملتملة

ــسبية و  ــة  إمزاياهــا الن ــة الدولي ــاون مــع املؤســسات املالي ــسبة ل  ،ىل التع ــذوخباصــة بالن ــى لتنفي  عل
  ؛القطري الصعيد

التركيـز بـصفة خاصـة    مـع  (االنتقال من حالة الطوارئ إىل االنتعـاش والتنميـة         )و(  
  يفشكتــب منــع األزمــات واإلنعــاملساعد الربنــامج املــ مــدير تــرأس - )علــى جنــوب الــسودان

 املنـسق املقـيم   /املمثـل املقـيم لألمـم املتحـدة       و ،ممثل حكومة جنوب السودان   و ،ربنامج اإلمنائي ال
ــامجلل ــائيربن ــسودان  يف اإلمن ــاش      امل ال ــوارئ إىل االنتع ــة الط ــن حال ــال م ــشات حــول االنتق ناق

 ودور  ،مـؤخرا  تأسـس  الـيت ت    مع التركيـز بوجـه خـاص علـى دولـة جنـوب الـسودان               ،والتنمية
وأقــرت .  ال ســيما الربنــامج اإلمنــائي واليونيــسيف ومكتــب خــدمات املــشاريع ،ملتحــدةاألمــم ا
ســـلمت  و، اجملتمـــع الـــدويلإىل أســـرةجنـــوب الـــسودان بانـــضمام  ت الوفـــود ورحبـــ،وفـــود

ــة ب ــدة الــيت ينطــوي عليهــا  التحــديات اهلائل ــة جدي ــاء دول اع رت خــصوصا بعــد عقــود مــن الــ  ،بن
 اجملتمــع ت الوفــودوحثــ. ؤشــرات التنميــةلتــدين البــالغ ملا القــدرات والبنيــة التحتيــة ويــةحمدودو

الـدويل ومنظومــة األمـم املتحــدة وبعثـة األمــم املتحـدة يف جنــوب الـسودان واملؤســسات املاليــة      
 مـع التركيـز علـى       ،الدولية على التعاون بشكل وثيق لتلبية التطلعات املـشروعة للدولـة الوليـدة            

  .قتصادياحلكم والنمو االشؤون األمن والتنمية و
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  املرفق األول
   ٢٠١١ ذي يف عام ــس التنفيــا اجمللــيت اختذهــررات الــاملق    

  
  احملتويات

  ٢٠١١الدورة العادية األوىل لعام     
  )، نيويورك٢٠١١فرباير / شباط٣يناير إىل / كانون الثاين٣١(    
الصفحة  رقمال

ــام      ٢٠١١/١ ــذي لربنـ ــس التنفيـ ــنقح للمجلـ ــداخلي املـ ــام الـ ــندوقالنظـ ــائي وصـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ج األمـ
١٠٤. . . . . . . . . . . . . . .   املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع األمم

التقرير الشفوي ملـديرة الربنـامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وخطـة  ٢٠١١/٢
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١٠٦. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   سياسة التقييم         ٢٠١١/٣
١٠٧ عليه تقييم مدى إسهام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اتقاء الكوارث واإلنعاش ورد اإلدارة  ٢٠١١/٤
١٠٨. . .  تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تعزيز القدرات الوطنية ورد اإلدارة عليه  ٢٠١١/٥
الـصلة: رة البيئية مـن أجـل احلـد مـن الفقـر           تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اإلدا         ٢٠١١/٦

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

١١٢. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املؤسسية ورد اإلدارة عليه
املتحـدة تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان ومكتـب األمـم               ٢٠١١/٩

١١٣. . .   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خلدمات املشاريع عن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات للفترة 
مم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمـة األمـممنوذج ميزانيات برنامج األ     ٢٠١١/١٠

١١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة السنتني        )  اليونيسيف     (املتحدة للطفولة      
١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعديالت على صك مرفق البيئة العاملية: مرفق البيئة العاملية  ٢٠١١/١١
١١٧. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    تقرير التنمية البشرية  ٢٠١١/١٢
١١٩. . .   ٢٠١١ ات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام عرض عام للمقرر  ٢٠١١/١٣
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  ٢٠١١الدورة السنوية لعام     
  )، نيويورك٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦(    
١٢٤. . . . . . . . .  استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٢٠١١/١٤
٢٠١١املوارد العادية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـناديقه وبراجمـه لعـام                 حالة التزامات متويل    ٢٠١١/١٥

١٢٧. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    وما بعده
١٢٨. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التقرير السنوي عن التقييم  ٢٠١١/١٦
١٣٠.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مستجدات تقرير التنمية البشرية  ٢٠١١/١٧
١٣١. . . . . . . . .   اإلمنائياستعراض منتصف املدة للربنامج العاملي التابع لربنامج األمم املتحدة   ٢٠١١/١٨
١٣٢  ٢٠١٠ مالنتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عاعن تقرير   ٢٠١١/١٩
الحتفـال بالـذكرى الـسنوية العاشـرة للـسنة الدوليـة للمتطـوعني والـذكرى الـسنويةلتخطيط  ال  ٢٠١١/٢٠

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

١٣٥. . . . . .  ٢٠١٠عام    الداخليتني يف        حلسابات والرقابة          ا أنشطة مراجعة         خلدمات املشاريع عن           
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ــدير ا   ٢٠١١/٢٥ ــر املـ ــام  تقريـ ــذي لعـ ــة: ٢٠١٠لتنفيـ ــذ اخلطـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ ــي للتقـ ــل التراكمـ التحليـ

١٤١. . . . . . . . . . . .   ٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة 
ــرادات        ٢٠١١/٢٦ ــا، واإليــ ــضاء وغريهــ ــدول األعــ ــسامهات الــ ــن مــ ــر عــ ــة تقريــ ــام املتوقعــ ٢٠١١لعــ

١٤٢. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املقبلة   والسنوات   
١٤٣  ٢٠١٣-٢٠١٢ للسكان لفترة السنتني ت مليزانية صندوق األمم املتحدةرصد اعتماد مؤق  ٢٠١١/٢٧
١٤٤. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   أقل البلدان منوا  ٢٠١١/٢٨
١٤٥. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   البلدان املتوسطة الدخل          ٢٠١١/٢٩
١٤٦. . . . . .   ٢٠١١  عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام  ٢٠١١/٣٠
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  ٢٠١١ لعام الدورة العادية الثانية    
  )، نيويورك٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٦(    
١٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الترحيب جبمهورية جنوب السودان                   ٢٠١١/٣١
تقـــــديرات امليزنـــــة املؤســـــسية لربنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة اإلمنـــــائي لفتـــــرة الـــــسنتني   ٢٠١١/٣٢

١٥٤. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠١٢
١٥٦. . . . . . . . . . . . . . .  دة اإلمنائي تنقيح النظام املايل والقواعد املالية لربنامج األمم املتح  ٢٠١١/٣٣
١٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠١٠االستعراض السنوي للحالة املالية،   ٢٠١١/٣٤
١٥٧. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تقدمي املساعدة إىل ميامنار   ٢٠١١/٣٥
١٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤/ ٢٠١١خريطة طريق لتنفيذ املقرر                ٢٠١١/٣٦
ــيت اضــطلعت هبــا منظومــة        ٢٠١١/٣٧ ــشراء ال ــشطة ال ــسنوي عــن أن ــر اإلحــصائي ال ــمالتقري  املتحــدةاألم

١٥٨. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ٢٠١٠ عام يف
١٥٩  ٢٠١٣-٢٠١٢خلدمات املشاريع لفترة السنتني  املتحدة األممتقديرات ميزانية مكتب   ٢٠١١/٣٨
للــــسكان  املتحــــدة  األمــــماســــتعراض منتــــصف املــــدة للخطــــة االســــتراتيجية لــــصندوق        ٢٠١١/٣٩

١٦٠. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠١٣- ٢٠٠٨
ــامج     ٢٠١١/٤٠ ــامج القطــري لربن ــائق الربن  األمــم املتحــدةصــندوقاإلمنــائي ودة  املتحــاألمــممــشروع وث

١٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املتعلقة جبمهورية جنوب السودان للسكان 
املشترك املعـين بفـريوس املتحدة األممتقرير عن تنفيذ مقررات وتوصيات جملس تنسيق برنامج         ٢٠١١/٤١

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

١٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠١١األمم املتحدة للسكان يف دورته العادية الثانية لعام 
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    ٢٠١١/١  
النظــام الــداخلي املــنقح للمجلــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق       

   املتحدة خلدمات املشاريعاملتحدة للسكان ومكتب األمم  األمم
  

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

يــذي لربنــامج األمــم   اجمللــس التنفليــصبحاملتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   
  ،“ملشاريعخلدمات ااملتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة 

مهـام  تسري أن ”يف املقرر نفسه قررت أيضا    العامة   إىل أن اجلمعية     وإذ يشري كذلك    
ن  كــانو٢٠املــؤرخ  ،٤٨/١٦٢ علــى النحــو املــبني يف قــرار اجلمعيــة العامــة  ،اجمللــس التنفيــذي

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

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

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

لمجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق  النظام الداخلي املنقح ل    قري  
، على النحـو الـذي يـرد بـه يف           ملشاريعخلدمات ا األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة       

  .DP/2011/18ثيقة الو
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١

  
    ٢٠١١/٢  
التقرير الشفوي ملـديرة الربنـامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                        

  وخطة عمله للمسائل اجلنسانية
  

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

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

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

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

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

ــة مــن أجــل حتقيــق ا     )هـــ( ــوارد كافي ــدعوة إىل ختــصيص م ــشطة   ال ملــساواة بــني اجلنــسني يف أن
كفالة استفادة مجيع النساء على قـدم املـساواة مـن           ) و(تهاء النـزاعات؛   نعاش والتعمري بعد ان   اإل

 الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة تعزيــز تعمــيم  ويــشجعآليــات التمويــل املتــصلة بــتغري املنــاخ؛  
  املنظور اجلنساين يف مجيع جماالت عمله املواضيعية األربعة واإلعراب عنه يف التقرير السنوي؛

، اليت تنم عـن حـدوث       ؤشر املساواة بني اجلنسني   تائج األوىل مل   بالن حييط علما   - ٤  
 برنــامج ويــشجعتقــدم وأن التحــديات ال تــزال قائمــة فيمــا يتعلــق بتعمــيم املنظــور اجلنــساين؛  

األمم املتحدة اإلمنـائي علـى مواصـلة تعزيـز اسـتخدام هـذه األداة وإدماجهـا بالكامـل يف نظمـه            
ــويرحــبللتخطــيط والتقيــيم واإلبــالغ؛   ــه    ب اجلهود الــيت يبــذهلا الربنــامج اإلمنــائي لتقاســم أدات

، بوصـفها   هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       وخرباته مع مؤسـسات األمـم املتحـدة األخـرى، خاصـة             
  وسيلة لتحسني املساءلة بشأن الشؤون اجلنسانية داخل منظومة األمم املتحدة؛

الشؤون اجلنسانية، الـيت     بعمل اللجنة املعنية بالتوجيه والتنفيذ يف جمال         يرحب  - ٥  
ــق         ــساين ويف حتقي ــيم املنظــور اجلن ــائج يف جمــال تعم ــامج، الســتعراض النت ــديرة الربن تترأســها م
املساواة بـني اجلنـسني، وحيـث الربنـامج اإلمنـائي علـى كفالـة مـساءلة املـوظفني اإلداريـني علـى                       

يـع مـديري املكاتـب     مجيع املستويات عن تنفيذ استراتيجية املسائل اجلنسانية؛ ويدعو خاصة مج         
إىل تويل مزيد من املسؤولية عن حتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع أرجـاء املنظمـة، ويـدعو                     
إىل تكـــرار منــــوذج اللجنـــة املعنيــــة بالتوجيــــه والتنفيـــذ يف جمــــال الـــشؤون اجلنــــسانية علــــى     

 اإلقليمي؛  الصعيد

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

 أن تبلـغ املـديرة،      ويطلـب بالسياسات اجلنـسانية للربنـامج اإلمنـائي وزيـادة االهتمـام بتنفيـذها،              
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ــران   يف ــسنوي يف حزيـ ــر الـ ــياق التقريـ ــذة لتن   /سـ ــة املتخـ ــوات امللموسـ ــن اخلطـ ــه، عـ ــذ يونيـ فيـ
 الطلب؛ هذا

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

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

ــة  التكامـــل والتعاضـــد بـــني اجلنـــسني علـــى أســـاس عالقـــات   الـــيت تعـــاجل التحـــديات اإلقليميـ
 ء من فريق األمم املتحدة القطري؛والتحديات املتعلقة ببلدان بعينها، وأن يعمال كجز

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

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

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

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

 .٢٠١١فيذي العادية األوىل لعام التن

 ٢٠١١فرباير / شباط٣
  

    ٢٠١١/٣ 
 سياسة التقييم    

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

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

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

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

 الربنـــامج اإلمنـــائي علــى مواصـــلة كفالـــة حتلــي األفرقـــة الـــيت جتـــري   يــشجع   - ٤  
وى ممكـن مـن اخلـربة الفنيـة، ومواصـلة تعزيـز التوزيـع اجلغـرايف              التقييمات املـستقلة بـأرفع مـست      

 العادل يف تشكيل األفرقة؛

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

 الربنــامج اإلمنــائي، بغيــة تعزيــز الــتعلم واملــساءلة، علــى مواصــلة حتــسني  حيــث  - ٦  
يمــات املــستقلة والالمركزيــة، إعــداد اســتجابات اإلدارة وتقــدميها ورصــدها فيمــا يتعلــق بالتقي 

وعلى إدماج الدروس املستفادة من هذه التقييمات يف تصميم الربامج وعرضها وتنفيـذها بغيـة               
 حتقيق قدر أكرب من الكفاءة واألثر؛

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

 بالربنـامج اإلمنـائي أن حيـسن تتبـع وتوجيـه التقييمـات الالمركزيـة عـن                  يهيب  - ٨  
طريق املكاتب اإلقليمية لكفالـة أن تفـي مجيـع التقييمـات مبعـايري دنيـا للجـودة حيـددها مكتـب                    
التقييم؛ ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يدرج حملة عن تقيـيم جـودة التقييمـات الالمركزيـة يف                  

  .عن التقييمالتقرير السنوي 
 ٢٠١١فرباير / شباط٣

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

 عليه  اإلدارة
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

ــا   - ١   ــاء       حيــيط علم ــائي يف اتق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــدى إســهام برن ــيم م  بتقي
 ؛)DP/2011/5الوثيقة (ورد اإلدارة عليه  DP/2011/4يقة الكوارث واإلنعاش الوارد يف الوث

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

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

 الربنـامج اإلمنـائي علـى مواصـلة تكثيـف جهـوده لـدعم تعزيـز القـدرات                   حيث  - ٤  
 املبكـر  والتعـايف درات الالزمـة مـن أجـل احلـد مـن أخطـار الكـوارث،        الوطنية، مبا يف ذلـك القـ    
 منها والتنمية املستدامة؛

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

ج اإلمنــائي علــى تعزيــز تعاونــه مــع مؤســسات األمــم املتحــدة     الربنــاميــشجع  - ٦  
ــشاركني يف      ــا يـــشمل املـ ــرين، مبـ ــيني اآلخـ ــصلحة املعنـ ــع أصـــحاب املـ ــذلك مـ ــرى، وكـ األخـ
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، هبدف زيادة تعزيز التعاون والعمل يف جمال احلد مـن               

 أخطار الكوارث؛

إطـار تعزيـز تعاونـه بـني بلـدان اجلنـوب وتعاونـه         الربنامج اإلمنـائي، يف   يشجع  - ٧  
، علـــى تــسمية جمـــاالت حمـــددة ميكــن فيهـــا هلـــذه   والتعــايف منـــها الثالثــي يف اتقـــاء الكـــوارث  

 الشراكات أن تكون مفيدة بوجه خاص وأن حتقق نتائج ملموسة؛

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

 على حنو غري متناسب؛

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

  .واقعية زمنية
 ٢٠١١فرباير / شباط٣

  
    ٢٠١١/٥ 
 تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تعزيز القدرات الوطنية ورد اإلدارة عليه    

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

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

 ؛  نفسهتوجيهامل الدروس املعرب عنها يف والعاملية، إال أنه مل يستخدم بالك

 الربنامج اإلمنائي على تعزيز آليات لالستفادة من االبتكارات اجلديـدة           يشجع  - ٣  
ــة        ــة فيمــا يتعلــق بتنمي ــدروس املــستفادة املــستقاة مــن شــبكته الواســعة مــن املكاتــب القطري وال
القدرات؛ وعلى تطوير املمارسات اجليدة ونشرها وتصعيد تنفيذها مبزيد مـن الكفـاءة؛ وعلـى               

، باسـتعراض أثـر تلـك التـدخالت علـى مهـارات الربنـامج اإلمنـائي                 ٢٠١٣ام، حبلـول عـام      القي
 وممارسته يف سياق الكفاءات الالزمة لتنمية القدرات؛

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

 الشركاء الوطنيني ملبادئ تنمية القدرات الفعالة؛

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

 االستراتيجية كفرصة لتعزيز ذلك؛

لربنامج اإلمنائي على وضـع تعزيـز قـدرات الـشركاء الـوطنيني كأولويـة                ا حيث  - ٦  
عليا ألنشطته اإلمنائية، وعلـى التحديـد الواضـح السـتراتيجيات اخلـروج هبـدف كفالـة امـتالك                   
ــائي        ــامج اإلمن ــضطر الربن ــستقل دون أن ي ــى اإلجنــاز امل ــة عل ــدرة الكامل ــوطنيني للق ــشركاء ال ال

 لالضطالع بالدور نفسه مرة أخرى؛

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

  
 ٢٠١١فرباير / شباط٣

  



E/2011/35
 

12-24560 110 
 

    ٢٠١١/٦ 
: تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اإلدارة البيئية من أجـل احلـد مـن الفقـر                     

 الفقر والبيئة ورد اإلدارة عليهالصلة بني 
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

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

 يعية على الصعيد القطري؛ النمو واحلد من الفقر وإدارة املوارد الطب

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

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

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

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

 احلوكمة؛

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

 الفعال ملبادرة الفقر والبيئة؛

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

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

 الصعيد القطري؛

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

 واإلقليمية والقطرية، وعلى تعزيز اخلربة الفنية للموظفني لتنفيذ ذلك الدمج؛
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ــة خل  حيــث  - ٩   فــض العقبــات  الربنــامج اإلمنــائي علــى اســتعراض حــوافزه التنظيمي
  التخصصات إىل احلد األدىن؛بنيالداخلية القائمة أمام التعاون 

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

 ستفادة من امليزات النسبية لكل مؤسسة؛األمم املتحدة للبيئة، باال

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

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

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

  .احلد من الفقر خالل السنوات املقبلة
 ٢٠١١فرباير / شباط٣

  
    ٢٠١١/٧ 
 تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تعزيز اإلدارة احمللية ورد اإلدارة عليه    

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

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

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

ملعاجلــة اجملــاالت الــيت تتطلــب وتــصمم أســاس مــتني مــن املمارســة يف جمــال التنميــة البــشرية  إىل
  التقييم؛ أبرزها واليت التحسني

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

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

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

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

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

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

  
    ٢٠١١/٨ 
تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على املـستوى اإلقليمـي يف التنميـة والنتـائج                  

 ؤسسية ورد اإلدارة عليهامل
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

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

 ؛)DP/2011/13( برد اإلدارة على التقييم حييط علما  - ٢  

ى الـرغم مـن تواضـع املـوارد، قـدمت الـربامج             أنه، عل ب باالستنتاج   حييط علما   - ٣  
اإلقليميـة الــيت يـضطلع هبــا الربنــامج اإلمنـائي منــذ عهـد بعيــد إســهامات كـبرية يف حتقيــق نتــائج      
التنمية، وتعزيز التعاون فيما بني البلدان علـى إنـشاء املؤسـسات اإلقليميـة والوطنيـة فـضال عـن          

 تركة؛املشالتحديات التصدي للتحديات العابرة للحدود و

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

 أن ذلك يضمن االستفادة من املعارف املتأصلة إقليميا على نطاق املنظمة؛باعتبار الربناجمي 

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

 يمية للمكاتب القطرية؛لاإلق



E/2011/35 
 

113 12-24560 
 

 الربنامج اإلمنائي، اسـتنادا إىل الـدروس املـستفادة حـىت اآلن فيمـا يتـصل                 حيث  - ٦  
راكز اخلدمات اإلقليمية، على وضـع منـوذج اسـتراتيجي للعمـل املؤسـسي يـشمل املـستويات                  مب

العاملية واإلقليمية والقطرية، ويوفر ختصيصا مستداما وشفافا لألموال واملوارد البـشرية، وحيـدد             
ــة الوظــائف   لخطــوط مــسؤولية وواليــات واضــحة للمراكــز اإلق   ــة، ويكفــل عــدم ازدواجي يمي

  وضع القدرات يف أكثر األماكن مالءمة؛واخلدمات، وييسر

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

 ٢٠١١فرباير / شباط٣
  

    ٢٠١١/٩ 
ألمـــم املتحـــدة للـــسكان ومكتـــب تقـــارير برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق ا    

ة خلدمات املـشاريع عـن تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات للفتـرة               املتحد  األمم
٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

 بتقــارير مراجعــي احلــسابات عـن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  حيـيط علمــا   - ١  
وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وتقـارير املنظمـات             

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

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

، ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١نتني املنتهيــة يف املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن فتــرة الــس 
ويالحظ مع القلق أن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان تلقـى رأيـا مـشفوعا بتحفظـات بـشأن                      

 مراجعة احلسابات من جملس املراجعني؛

 الربنــامج اإلمنــائي ومكتــب خــدمات املــشاريع علــى اختــاذ اخلطــوات   يــشجع  - ٣  
حــسابات غــري مــشفوعة بتحفظــات مــن جملــس مراجعــي  الالزمــة ملواصــلة تلقــي آراء مراجعــة 

ــم املتحــدة         ــيت يتخــذها صــندوق األم ــاإلجراءات ال ــا ب ــم املتحــدة؛ وحيــيط علم حــسابات األم
للــسكان ملعاجلــة التوصــيات الــواردة يف تقريــر جملــس املــراجعني عــن الــصندوق لفتــرة الــسنتني   

 علــى اختــاذ إجــراءات ؛ وحيــث إدارة الــصندوق٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١املنتهيــة يف 
فورية وضرورية هبدف تلقي رأي بـشأن مراجعـة احلـسابات غـري مـشفوع بتحفظـات يف فتـرة                    

 السنتني املقبلة؛ 



E/2011/35
 

12-24560 114 
 

لـــسكان ومكتـــب ا إىل إدارة كـــل مـــن الربنـــامج اإلمنـــائي وصـــندوق يطلـــب  - ٤  
خدمات املشاريع كفالة االمتثـال التـام لتوصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات وأن تعـاجل، علـى              
ــشأن أداء كــل        ــاريره ب ــراجعني يف تق ــا جملــس امل ــيت أثاره ــسائل املتكــررة ال ــة، امل ســبيل األولوي
منظمة، ال سيما بشأن املسائل املـؤثرة يف إدارة النفقـات واإلشـراف عليهـا يف البيئـات شـديدة                    
املخاطر وطرائق تنفيذ الربامج، وكذلك فيما يتصل بالعمل السلس لنظـام أطلـس وبـدء العمـل                 

 قطاع العام؛ري احملاسبية الدولية للباملعاي

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

ني لم بأمهيـــة مواصـــلة التحـــسالعمليـــات والنفقـــات املـــصاحبة هلـــذه الطريقـــة ورصـــدها ويـــس 
 الصدد؛ هذا يف

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

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

 املسائل؛ هذه
  

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

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

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

ــار املالئــم لفــرادى الــسياسات احملاســبية    جملــس مراجعــي حــسابات األ  مــم املتحــدة بــشأن اخلي
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ومستفيدا أيـضا مـن جتربـة مؤسـسات األمـم املتحـدة                   يف

 اليت طبقت تلك املعايري بالفعل؛

ــامج اإلمنــائي  ا إزاء ارتفــاع مــستوى الرصــيد النقــدي   يعــرب عــن القلــق   - ٩   لربن
، ٢٠١١لربنامج اإلمنائي أن يوفر، يف الدورة السنوية للمجلـس التنفيـذي يف عـام               ويطلب إىل ا  

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

 الربنامج اإلمنائي على مواصلة االسـتفادة مـن التقـدم احملـرز يف معاجلـة                يشجع  - ١٠  
، ويف معاجلــة األولويــات   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتــرة   األولويــات املتــصلة مبراجعــة احلــسابات يف   

 ؛ ٢٠١١-٢٠١٠العشر العليا ملراجعة احلسابات يف فترة السنتني 
  

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

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

 ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١الية للصندوق عن فترة السنتني املنتهية يف البيانات امل

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

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

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

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

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

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

 ت؛وجيدة التوقيت وكاملة لتنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابا

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

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

 فترات السنتني السابقة؛ 

 بالتجديـد الكامـل لالحتيـاطي التـشغيلي ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                  يقر  - ١٨  
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١املشاريع حىت 

 ٢٠١١فرباير / شباط٣

    ٢٠١١/١٠ 
م املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة منوذج ميزانيات برنامج األم    

 ٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة السنتني ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة 
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

ــا   - ١   ــيط علم ــم املتحــدة    حي ــامج األم ــشتركة لربن ــات امل ــذكرة املعلوم ــائي  مب  اإلمن
 خريطـة بـشأن  ) اليونيـسيف (لطفولـة   للسكان ومنظمة األمـم املتحـدة ل       وصندوق األمم املتحدة  

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

 :ذي لليونيسيف، مبا يتضمن ما يلي للمجلس التنفي٢٠١٠/٢٠

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

وثيقـة غـري رمسيــة تعتـرب منوذجــا يوضـح الــشكل الـذي ســتكون عليـه جــداول         )ب(  
  املصاحبة؛والتفسرياتامليزانية الرئيسية 

صــالت وجــود  بــأن املعلومــات اإلضــافية املعروضــة ينبغــي أن تــضمن   يــسلم  - ٢  
ســسية وأطــر نتــائج اإلدارة للخطــط االســتراتيجية لكــل مــن   أطر النتــائج املؤبــشــاملة وشــفافة 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف؛

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

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

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

 أعـاله،   ١املذكورة يف الفقـرة      املصاحبة املعروضة يف املذكرة املشتركة غري الرمسية         والتفسريات
ــا ــائج االســتعراض    مب ــك نت ــر  يف ذل ــشترك ألث ــاريفامل ــى   تع ــشطة عل ــصنيفات تكــاليف األن  وت

 استرداد التكاليف؛

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

 ٢٠١١فرباير / شباط٣

    ٢٠١١/١١ 
 تعديالت على صك مرفق البيئة العاملية: يئة العامليةمرفق الب    

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

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

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

  
    ٢٠١١/١٢ 
 التنمية البشريةتقرير     

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

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

 بـشأن االسـتعراض الـشامل الـذي         ٦٢/٢٠٨ إىل قرار اجلمعيـة العامـة        وإذ يشري أيضا    
ومـة   تـضطلع هبـا منظ     جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجـل التنميـة الـيت             

 ،األمم املتحدة

 ،٩٤/١٥ إىل مقرره وإذ يشري كذلك  

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

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

 للجنــة اإلحــصائية ٤١/١١٢ األحكــام ذات الــصلة يف املقــرر  يؤكــد مــن جديــد وإذ   
 ، واالجتماعيواجمللس االقتصادي

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

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

 للطبيعة احملايدة للمصادر واستخدامها؛

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

 ذات الصلة املتخذة يف هذا الصدد؛ الدولية

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

 لزيادة املعرفة والفهم ملسائل التنمية عامليا؛

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

 التنمية يف منظومة األمم املتحدة سيظل من اختصاص الدول األعضاء؛

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

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

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

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

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

  
 ،اجمللس التنفيذيإن   

 : مبا يلي٢٠١١يف دورته العادية األوىل لعام  قام  إىل أنهيشري  
  

 ١البند     
 املسائل التنظيمية    

 :٢٠١١انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام 

 )اجلمهورية التشيكية(سعادة السيدة إديتا هردا : الرئيسة  
 )اليابان(السيد تاكيشي أوسوغا : نائب الرئيسة  
 )الكامريون(سعادة السيد ميشيل تومو مونيت : نائب الرئيسة  
 )بنغالديش(السيد جنيب الرمحن : نائب الرئيسة  
 )السلفادور( غونزاليس -غارسيا . سعادة السيد كارلوس إ: نائب الرئيسة  

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

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

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

 ؛٢٠١١وافق على خطة العمل املؤقتة لدورته السنوية لعام 

  :٢٠١١ اجلدول التايل للدورات املتبقية للمجلس التنفيذي يف عام اعتمد
 )نيويورك (٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦: ٢٠١١ الدورة السنوية لعام   
 ؛٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٦: ٢٠١١الدورة العادية الثانية لعام   

 بشأن النظام الداخلي املـنقح للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة             ٢٠١١/١اختذ املقرر   
 .اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
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 لق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائياجلزء املتع    
 ٢البند     
 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

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

  
 ٣البند     
 ل املتصلة هباالربامج القطرية واملسائ    

 :اعتمد الربامج القطرية التالية

 بوركينا فاسو وزامبيا؛: منطقة أفريقيا  
 الصومال؛: منطقة الدول العربية  
إندونيـسيا، ومجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة،          : منطقة آسيا ودول احمليط اهلـادئ       

 وملديف؛
  ؛أوروغواي وشيلي: منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  

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

  أحـــاط علمـــا مبــــشروع الوثيقـــة املــــشتركة للربنـــامج القطـــري جلمهوريــــة ترتانيـــا املتحــــدة      
)DP-FPA/DCCP/TZA/1 (وبالتعليقات عليها. 

  
 ٤البند     
 التقييم    

 ؛ بشأن سياسة التقييم٢٠١١/٣ملقرر اختذ ا

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

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

امهة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف اإلدارة البيئيـة مـن          بشأن تقييم مس   ٢٠١١/٦اختذ املقرر   
 ؛الصلة بني الفقر والبيئة ورد اإلدارة عليه: أجل احلد من الفقر
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 بــشأن تقيــيم مــدى مــسامهة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف تعزيــز    ٢٠١١/٧اختــذ املقــرر 
 ؛اإلدارة احمللية ورد اإلدارة عليه

ــشأن ٢٠١١/٨اختــذ املقــرر   ــستوى      ب ــى امل ــائي عل ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــيم مــسامهة برن تقي
 .اإلقليمي يف التنمية والنتائج املؤسسية ورد اإلدارة عليه

  
 ١٠البند     
 مسائل أخرى    

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

 ١١البند     
 مشاريع اإلنتاجيةصندوق األمم املتحدة لل    

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

  
 ١٢البند     

 . بشأن تقرير التنمية البشرية٢٠١١/١٢اختذ املقرر 
  

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

 . قدمه املدير التنفيذيوي علما بتقرير شفحاطأ
  

 اجلزء املشترك    
 ٥البند     
 التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

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

 .عليه، بغية إحالته إىل اجمللس
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 ٦ البند    
 ساباتاحلتوصيات جملس مراجعي     

 بـشأن تقــارير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي وصـندوق األمـم املتحــدة       ٢٠١١/٩اختـذ املقـرر   
ــس مراجعــ          ــذ توصــيات جمل ــن تنفي ــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع ع ــب األم ــسكان ومكت ي لل

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨احلسابات للفترة 
  

 ٧البند     
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة     

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

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

  
 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان     

  
 ٨البند     
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     

 : اعتمد وثائق الربامج القطرية التالية

 بوركينا فاسو وزامبيا؛ : أفريقيا  

 الصومال؛: الدول العربية  

 إندونيسيا وملديف؛: منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  

 ؛أوروغواي: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

  أحـــاط علمـــا مبــــشروع الوثيقـــة املــــشتركة للربنـــامج القطـــري جلمهوريــــة ترتانيـــا املتحــــدة      
)DP-FPA/DCCP/TZA/1 (عليقات عليهاوبالت. 
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 ٩البند     
ــدة للـــسكان         ــتراتيجية لـــصندوق األمـــم املتحـ ــة االسـ ــدة للخطـ ــتعراض منتـــصف املـ اسـ

 ٢٠١٣- ٢٠٠٨  للفترة

استمع إىل عرض شفوي بشأن استعراض منتصف املـدة للخطـة االسـتراتيجية لـصندوق األمـم                 
 ؛سانيةدوق يف جمال االستجابة اإلناملتحدة للسكان، مبا يف ذلك استراتيجية الصن

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

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

 ،إن اجمللس التنفيذي    

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

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

 دوليا؛ عليها

 دور صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف دعــم االســتراتيجية يالحــظ  - ٢    
ويالحــظ لطفــل، بــسبل منــها التنــسيق بــني الــشركاء العــامليني، العامليــة لــصحة املــرأة وا

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

 ووفيات املواليد واألطفال؛

وق األمـم املتحـدة للـسكان علـى دعـم الـدول األعـضاء                صند يشجع  - ٣    
 .لكفالة خروج املؤمترات الدولية املقبلة ذات الصلة بنتائج ناجحة

  
 االجتماع املشترك    

صـندوق   وعقد اجتماعا مـشتركا للمجـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           
اريع، واليونيـسيف، وهيئـة األمـم     مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـش         و األمم املتحدة للسكان  
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، تنـاول بـالنظر     ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٧ و   ٤  يـومي  املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العـاملي يف      
 :املواضيع التالية

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

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

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

 ؛هانوياملتابعة حىت : توحيد األداء  )د(  

 :عقد أيضا اإلحاطتني غري الرمسيتني التاليتني

يــة بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم  رمسالشتركة غــري املــشاورة املــ  
بشأن منـوذج ميزانيـات الربنـامج       ) فياليونيس(املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢اإلمنائي وصندوق السكان واليونيسيف لفترة السنتني 

يجية لربنــامج رمسيــة بــشأن اســتعراض منتــصف املــدة للخطــة االســترات  الشاورة غــري املــ  
   .اإلمنائي األمم املتحدة

 ٢٠١١فرباير / شباط٣
  

    ٢٠١١/١٤  
  استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  إن اجمللس التنفيذي،  
 باســتعراض منتــصف املــدة للخطــة االســتراتيجية لربنــامج األمــم   حيــيط علمــا  - ١  

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

  ومصفوفة فعالية التنمية واإلطار املؤسسي املنقح؛
تراتيجي  أن اهلدف من استعراض منتصف املّدة هو صـقل التوّجـه االسـ              يؤكّد  - ٢  

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

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

  ث األوىل من اخلطة االستراتيجية؛السنوات الثال
ــسلّ  - ٥   ــم ي ــؤ     اجلهودب ــة التنب ــز إمكاني ــذهلا املنظمــة يف ســبيل مواصــلة تعزي  الــيت تب

 اسـتخدام ب يـسلّم بعملية قياس النتـائج واإلبـالغ عنـها ومواصـلة حتـسني جـودة هـذه العمليـة، و                
  رات القطرية حتقيقا هلذه الغاية؛ املؤشالعملية

مـن املعلومـات    أن برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وفّـر طائفـة عريـضة               بيسلّم    - ٦  
  عّما يضطلع به من أنشطة يف خمتلف جماالته املواضيعية؛

ــة      إىل يطلــب  - ٧   ــسنوية املقبل ــاريره ال ــائي حتــسني تق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  برن
وصف ملا جاهبه من حتديات وما اّتخذه من خطوات للتغلّب علـى هـذه              ) أ: (يلي مابتضمينها  

وإفـادة بنتـائج أدائـه علـى صـعيدي          ) ب (؛٢٠١٠/١٣ر  التحديات وفقا ملا طُلب إليـه يف املقـرّ        
وسرد واضح ومركّز وشامل إلسهامات الربنـامج       ) ج(املساواة بني اجلنسني وتنمية القدرات؛      

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

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

موازيــة لرصــد األداء، ويعــرب يف الوقــت نفــسه عــن قلقــه ألن يــضطر الــشركاء إىل إجيــاد أطــر 
إطار الربنامج اإلمنـائي املـنقّح للنتـائج اإلمنائيـة ال يتـيح للربنـامج اإلمنـائي اجملـال كـامال لتحديـد                       
إسهاماته يف حتقيـق النتـائج اإلمنائيـة بوضـوح أو لإلبـالغ عـن التقـّدم احملـرز حنـو حتقيـق النتـائج                         

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

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

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

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

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

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

  التنفيذي، يوفّر تفسريات واضحة لنهجه وتعاريفه والرتباط هذه األمور بعملية اإلبالغ؛
ــائج         )ج(   ــة وحتــّدد النت ــائج كامل ــسلة نت ــّين سل ــان تب ــة البني ــائج متين ــّد أطــر نت أن تع

املتوقعة على مستويات النواتج والنتائج والتأثريات، وتركّز على إجناز الربنامج اإلمنائي للنـواتج             
  وإسهامه يف حتقيق النتائج، ال على أداء البلدان املستفيدة من الربامج؛

طـوط  مـشفوعة خب  ألطـر مؤشـرات واضـحة وقابلـة للقيـاس،           أن ُتدرج ضـمن ا      )د(  
أساس وحمطّات هامة وأهـداف ألغـراض رصـد حتقيـق النتـائج، وأن ُتبلـغ عـن هـذه املؤشـرات                      

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

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

نه جيري االضطالع بعدد من مبادرات إدارة التغيري يف برنـامج األمـم             أبيسلّم    - ١١  
ــة حتقّــق التكامــل بــني هــذه   متواصــل  إىل إجــراء حــوار ويتطلّــعائي، املتحــدة اإلمنــ لفهــم كيفي

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

ي اخلطـة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائ       علـى منهجيـة وشـكل       التنفيذي بقصد إجـراء حتـسينات       
، علــى أن تبــدأ هــذه العمليــة  يف إطــار هــذه اخلطــةلنتــائجاإدارة علــى  و٢٠١٧-٢٠١٤للفتــرة 

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

 كي يوافق عليهـا يف إطـار بنـد رمسـي،     ، ورقة اجتماع٢٠١١خالل الدورة العادية الثانية لعام     
حمطّـات اإلجنـاز الرئيـسية واألطـر الزمنيـة إلحـراز            ُتحـدد فيهـا      “ طريـق  خريطـة ”مالمح  ترسم  
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مؤشرات تدل على كيفيـة ارتبـاط       تشمل  وقرر  التقّدم صوب حتقيق األهداف احملّددة يف هذا امل       
  ؛لربنامج اإلمنائياملتكاملة ليزانية املبادرات من قبيل خطّة مديرة الربنامج للتغيري ومبهذا العمل 

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

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

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

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
  

    ٢٠١١/١٥  
حالة التزامات متويل املوارد العاديـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـناديقه وبراجمـه                      

   وما بعده٢٠١١لعام 
  

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

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

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

 يف اخلطـة    املنـصوص عليـه    ٢٠١٠دوالر، وبالتايل مل يتحقّق هدف متويـل املـوارد العاديـة لعـام              
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية للفترة 

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

، وبالتـايل قـد يبلـغ حجـم     ٢٠١١مـايو  / أيار١الصرف الرمسية املعمول هبا يف األمم املتحدة يف  
  للسنة احلالية؛بليون دوالر املوارد العادية 

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

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

 أن املوارد العادية، نظرا لكوهنا غـري مقيـدة، هـي الركيـزة األساسـية                كرر تأكيد ويأجل التنمية   
  لتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 

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

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

ــة املقّدمــة مــن الــدول األعــضاء، وأن يعــّرف هبــذه ا     ــة املدعومــة باملــسامهات املالي ــائج اإلمنائي لنت
  .ويكون خاضعا للمساءلة حياهلا

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
  

    ٢٠١١/١٦  
  التقرير السنوي عن التقييم    

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

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

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

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

ومعاجلة العقبـات الـيت حتـول دون االمتثـال خلطـط التقيـيم وااللتـزام بـإجراء تقييمـات النتـائج،                      
  االمتثال؛ومراقبة أمني املوارد الالزمة لتأدية وظيفة التقييم يف ذلك ت مبا
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 بأن جنـاح التقييمـات وقابليـة الـربامج للتقيـيم الفعلـي يقتـضيان تـصميم                  يسلّم  - ٤  
مج ا ضــرورة اختــاذ تــدابري لتعزيــز تــصميم الــرب ويالحــظوختطــيط الــربامج علــى النحــو املالئــم، 

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

ــام الرصــد           ــة مله ــديها وحــدات مكّرس ــيت ل ــة ال ــب القطري ــدد املكات ــاض ع ــة، واخنف الالمركزي
تــب اإلقليميــة، والتقيــيم، وتفــاوت أعــداد املــوظفني املكّرســني ملهــام الرصــد والتقيــيم بــني املكا 

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

مـن نوعيـة التقييمـات الالمركزيـة        حتد  العقبات اليت   تذليل  التقييمات الالمركزية وعلى حتديد و    
تـأمني املـوارد الالزمـة لتأديـة     مبـا يف ذلـك   تقييمـات النتـائج،    وتقّيد خبطـط التقيـيم      من درجة ال  و

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

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

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

ــاديرّحــب  - ٩   ــينية مــشاركة  بزي ــربامج    فن ــدان املــستفيدة مــن ال ــيني مــن البل  وطن
 اجلهــود الــيت يبــذهلا مكتــب التقيــيم يف إطــار ســعيه ويالحــظعمليــة تقيــيم النتــائج اإلمنائيــة،  يف
 علـى   ويشّددحتسني معّدل متثيل اخلبريات االستشاريات من البلدان املستفيدة من الربامج،            إىل

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

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

ــس التنفيــذي علــى       يطلــب  - ١١   ــائي إطــالع اجملل ــم املتحــدة اإلمن  إىل برنــامج األم
يستجّد خبصوص تعيني املدير اجلديـد ملكتـب التقيـيم ليتـسىن للمجلـس التنفيـذي اسـتعراض                   ام

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

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــرحيــيط علمــا    - ١   ــر   ” بتقري مــستجدات التحــضريات واملــشاورات املتعلقــة بتقري

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

تعامله مـع األوسـاط اإلحـصائية الدوليـة بـشأن املـسائل اإلحـصائية املتعلقـة بـالتقرير، بـسبل                يف
يط دور الفريـــق االستـــشاري اإلحـــصائي ويف تعاملـــه مـــع اللجنـــة اإلحـــصائية بينـــها تنـــش مـــن

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

  ل تقييم التقدم احملرز يف إعداد التقرير؛تقرير التنمية البشرية من أج
 باجلهود اليت يبـذهلا مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية واملكتـب التنفيـذي                 يرحب  - ٤  

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

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

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

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

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

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

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
ض منتصف املدة الذي أجراه الربنامج العاملي التـابع          باستالم نتائج استعرا   يقر  - ١  

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

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

ضــطلع بــه الربنـامج العــاملي يف صـقل الترتيبــات املؤســسية   ا بالــدور الـذي  يقـر   - ٣  
ــة          ــسياسات اإلقليمي ــني ال ــارب ب ــن التق ــد م ــق املزي ــن أجــل حتقي ــائي م ــامج اإلمن ــة للربن الداخلي

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

 استمرار التركيز على تقريـب الـدعم االستـشاري يف جمـال الـسياسات        يطلب  - ٤  
ــدم احملــرز يف العمــل املتعــدد املمارســات علــى الــصعيدين العــاملي           ــن العمــالء، مرحبــا بالتق م

نظـم إدارة   وبنية قويـة للممارسـات      تزاوج بني   بأن مراكز اخلدمة اإلقليمية     عترفا  مواإلقليمي، و 
  أفضل املمارسات فيما بني األقاليم، ويف أحناء املنظمة؛قادرة على تبادل املعارف 
ــشارية      يطلــب  - ٥   ــايري اخلاصــة باخلــدمات االست ــى تعمــيم املع ــز عل ــادة التركي  زي

لمساعدة يف كفالة أن يـتمكن املوظفـون        لنامج العاملي،   الربمن أجل   اجليدة يف جمال السياسات     
مـن اخلـربات يف امليـدان وأن يكـون          بصورة مستمرة   والشركاء، أيا ما كان مكاهنم، من التعلم        

ــي    ــا يل ــديهم فهــم واضــح مل ــة : ل ــذه     ماهي ــة أو مؤســسية ه ــدى موثوقي املعلومــات املتاحــة؛ وم
  تشارين املعنيني؛ وكيفية التأثري فيها؛املعلومات؛ وكيفية الوصول إليها والتعامل مع املس

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

سياسات بـشأن التنميـة البـشرية       الربنامج العاملي، بسبل من بينها توفري القيادة العاملية يف جمال ال          
النـــهوض باملعـــايري اجلديـــدة للخـــدمات االستـــشارية يف جمـــال  والـــشاملة واملرنـــة واملـــستدامة، 

لتكامـل بـني اخلـدمات      اتعزيـز   لالسياسات، وزيادة التركيز على املبادرات املتعـددة املمارسـات          
  السياسات من أجل التصدي للتحديات اإلمنائية املعقدة؛املتعلقة ب
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إىل املقـرر رفعهـا    تقدمي تقرير هنائي بشأن أداء الربنامج العاملي ونتائجه  يطلب  - ٧  
ــام      ــسنوية لع ــه ال ــذي يف دورت ــس التنفي ــار      ٢٠١٣اجملل ــرز يف إط ــدم احمل ــيم للتق ــراد تقي ــع إي ، م

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

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

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

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

 عـن تقـديره ملـسامهات الـصندوق امللموسـة والقابلـة للتوســع يف       ويعـرب للمـشاريع اإلنتاجيـة،   
أقــل البلــدان منــوا، عــن طريــق تــوفري رؤوس األمــوال       يف تــوطني األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    

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

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

ــة لأللفيــة علــى الــصعيد احمللــي،      الــيت تــسهم هبــا أنــشطة الــصندوق يف حتقيــق األهــداف اإلمنائي
  ؛واجهها والتحديات اليت اليت استفاد منهاس ذلك الدرو يف مبا

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

 الـدعوة   تقاسـم املعـارف وأعمـال     مـن   أيـضا علـى حنـو كـبري         يف الوقـت الـذي زاد فيـه         النسبية،  
  تحقيق تغيري أوسع نطاقا يف أقل البلدان منوا؛لوسيلة ك

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

 الـدول األعـضاء الـيت       ويـشجع ل البلـدان منـوا،      املزيـد مـن أقـ     إىل   وتوسـعه ودعمه االسـتثماري    
  املوارد العادية للصندوق أن تفعل ذلك؛يف مبقدورها اإلسهام 
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ــوارد األخــرى     يرحــب  - ٥   ــة إىل امل ــات املقدم ــد التربع ــتمرار تزاي ــصندوق ل باس ل
مـن مـصادر    تربعـات   ، وبتحقيق تنـوع جيـد يف اجلهـات املاحنـة، وذلـك بتقـدمي                ٢٠١٠عام   يف

  دة األطراف، ومن صندوق توحيد أداء األمم املتحدة، ومصادر القطاع اخلاص؛ثنائية ومتعد
 الســتعراض املمارســات التــشغيلية ٢٠١٠ باالختتــام النــاجح يف عــام يرحــب  - ٦  

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

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

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

  ألمم املتحدةالسنوية األربعني ملتطوعي ا
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مـوارد إضـافية، مـن خـالل إعـادة          تـوفري   يف مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات عـن طريـق          
ملــوارد مــن أمــاكن أخــرى يف ميزانيــة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لفتــرة   ترتيــب أولويــات ا

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

  ملراجعة احلسابات؛  بالتقرير السنوي للجنة االستشارية حييط علما  - ٤  
ــة حـــسابات الـــصناديق   يرحـــب  - ٥   ــام املتزايـــد بـــشأن عمليـــات مراجعـ  باالهتمـ

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

   اخلربات املكتسبة يف ذلك الصدد؛عنغ يف تقريره السنوي املقبل اإلبال
  

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

) DP/FPA/2011/5 (٢٠١٠ عــام  يفللحــسابات والرقابــة يف صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان 
  تجابة اإلدارة ذات الصلة؛واس

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

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

  أنشطة الكشف يف التقرير السنوي لكل منها؛ عن اإلفادة 
 بامتثــــال صــــندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان للمقــــررين كــــذلكيرحــــب   - ١٠  
ليــة تقريــر مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة عــن أنــشطة املراجعــة  ومشو٢٠٠٨/١٣  و٢٠٠٦/١٣

  ؛ ٢٠١٠الداخلية للحسابات والرقابة يف صندوق األمم املتحدة للسكان عام 
 عــن دعمــه لتحــسني القــدرة علــى التحقيــق يف شــعبة خــدمات الرقابــة  يعــرب  - ١١  
اية من خـالل   إىل صندوق األمم املتحدة للسكان كفالة ختصيص موارد كافية هلذه الغ        ويطلب

إعادة ترتيب أولويـات املـوارد مـن أمـاكن أخـرى يف ميزانيـة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                       
  التنفيذي؛  على اجمللس٢٠١٣-٢٠١٢ ،تعرض ميزانية فترة السنتنيعندما لفترة السنتني، 

 نتيجة االستعراض اخلارجي لشعبة خدمات الرقابة الـذي         يالحظ مع التقدير    - ١٢  
علـى اجلـودة    أن حيـافظ    إىل مـدير الـشعبة      ويطلـب   اجعي احلسابات الـداخليني،     أجراه معهد مر  

، وفقــا ٢٠١٥بــإجراء اســتعراض خــارجي آخــر يف عــام     وأن يكلِّــف العاليــة لعمــل الــشعبة   
  للممارسات واملعايري املهنية الدولية املعترف هبا؛ 

بالغـة  ت  ما توصلت إليه شعبة خدمات الرقابة من استنتاجايالحظ مع القلق    - ١٣  
ــة  ــالغ عــددها  بالتوصــيات ويرحــب األمهي ــر   توصــية١٥الب ــواردة يف التقري ــق ب ال ــشطة املتعل أن

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

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

تركيـز األولويـات    و) هــ (تعزيـز اسـتخدام الربجمـة القائمـة علـى األدلـة؛             و) د(باملوارد البـشرية؛    
احلــد مــن عــدد الــشركاء وخطــط  بوســائل منــها الربناجميــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان،  

 احملاسبية الدوليـة للقطـاع      كفالة سالسة االنتقال إىل املعايري    و )و(العمل على الصعيد القطري؛     
  العام؛ 
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 بالنهج الذي اختذه املـدير التنفيـذي لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان         يرحب  - ١٤  
واخلطـوات  والـضمان   من أجل تعزيز عملية صندوق األمم املتحـدة للـسكان املتعلقـة باملـساءلة               

يتـه، ويطلـب إىل     املتخذة إلعـادة تركيـز وتعزيـز كفـاءة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان وفعال                 
الـواردة يف   توصـية  ١٥البالغ عـددها  لتوصيات ااملدير التنفيذي وضع خطة عمل شاملة لتناول  

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

ــت ــتعني اختاذهــا، مــع جــدول زمــين واضــح وأهــداف      ي ــيت ي ــها واإلجــراءات ال ــةعني معاجلت . بين
ــيتاح  ــوجز وس ــام        م ــذي ع ــس التنفي ــة األوىل للمجل ــدورة العادي ــاد ال ــة خــالل انعق ــذه اخلط هل
  ؛٢٠١٢

ويطلـب  ،  “األداء املوحد ”حلسابات برامج     مبادرة املراجعة املشتركة   يشجع  - ١٥  
اخلـربات املكتـسبة    عـن   اإلبالغ، يف تقريرها السنوي املقبـل        تقوم ب  أنإىل شعبة خدمات الرقابة     

  الصدد؛  ذلك يف
  

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

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

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

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

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

  ؛٢٠١٠لعام 
 بــالتقرير الــسنوي للجنــة االستــشارية لالســتراتيجية ومراجعــة      حيــيط علمــا   - ١٨  

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

لــسنوي املقبــل، عــن إىل فريــق مراجعــة احلــسابات الداخليــة والتحقيقــات اإلبــالغ، يف تقريــره ا
  اخلربات املكتسبة يف ذلك الصدد؛ 
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 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع علـى تكثيـف تنفيـذ توصـيات         يشجع  - ٢٠  
  . شهرا١٨انقضى على إصدارها أكثر من مراجعي احلسابات اليت 

  
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

  
    ٢٠١١/٢٣  

ومات الـواردة يف تقـارير املراجعـة        ملعلعن املزيد من ا   لكشف  لستجابة للطلب الناشئ    اال    
  الداخلية للحسابات 

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

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

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

ة الداخليــة للحــسابات ملعلومــات الــواردة يف تقــارير املراجعــعــن املزيــد مــن الكــشف لالناشــئ 
)DP/FPA/OPS/2011/1(؛  

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

  لصدد؛ الداخلية للحسابات وعمليات العناية الواجبة القائمة يف ذلك ا تقارير املراجعة عن
ــدول    يــسلم   - ٤   باالحتياجــات مــن املعلومــات والــضمان للجهــات املاحنــة مــن ال

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

  املقدمة يف الورقة املشتركة؛
ائي وللمــديرين التنفيــذيني  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــةأنــه جيــوز ملــديريقــرر   - ٦  

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

ــه       ــسهم في ــة مبــشروع معــني ت ــة للحــسابات املتعلق ــة الداخلي ــارير املراجع ــة املاحنــة  عــن تق  اجله
 وإجراءات الكشف، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف         ٢٠٠٨/٣٧املذكورة ماليا، وفقا للمقرر     
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مع ممارسة أكـرب قـدر مـن         ،DP/2008/55  و DP/FPA/2008/14و  ،  DP/2008/16/Rev.1الوثائق  
  ؛ للبلد املستفيد من الربنامجومحاية احلقوق املشروعة حسن التقدير 

، وأن الطلبات   سرية املعلومات اليت يكشف عنها ستبقى       أنيؤكد من جديد      - ٧  
علــى تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات ينبغــي أن تــشمل ســبب الطلــب   لالطــالع اخلطيــة 

ــد  ــه وتأكيـ ــائق     ب اوغرضـ ــه يف الوثـ ــو املنـــصوص عليـ ــى النحـ ــشف، علـ ــإجراءات الكـ ــد بـ التقيـ
DP/2008/16/Rev.1، و DP/FPA/2008/14  وDP/2008/55؛  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إىل الـدول  ،   حـسب مقتـضى احلـال      ،مع تقـدمي توصـيات    املشاريع،  ات  املراجعة الداخلية حلساب  
ــات  ــضاء واملنظم ــة   األع ــة املاحن ــة الدولي ــسل      احلكومي ــدز وال ــاملي ملكافحــة اإلي ــصندوق الع وال

  ؛ املستفيد من الربنامجاملعينالبلد واملالريا، وإىل حكومة 
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تحـدة للـسكان     إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم امل              يطلب  - ١٢  
ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع مواصلة اإلبـالغ، يف تقاريرهـا الـسنوية عـن عمليـات                 

املكـشوف  املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، عن تقارير مراجعـة احلـسابات الداخليـة             
ت الطلبـا عـن   التقـارير الـيت يقـدمها كـل منـها،           بوسـائل منـها     عنها وإعـالم املكتـب التنفيـذي،        

الواردة من املنظمات غري املشمولة هبذا املقرر، وذلـك للكـشف عـن تقـارير املراجعـة الداخليـة             
للحـــسابات املتـــصلة مبـــشروع معـــني تـــساهم فيـــه اجلهـــة املاحنـــة املـــذكورة ماليـــا، واللتمـــاس  

  .  املذكورةلكشفاالتوجيهات من اجمللس التنفيذي بشأن طلبات 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

  
    ٢٠١١/٢٤  

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

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

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

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

ــداء املـــشورة وتقـــدمي ا عنـــد إاألخالقيـــات  ــة،   سـ ــراءات االنتقاميـ ــة مـــن اإلجـ ــه واحلمايـ لتوجيـ
  واستعراض اإلقرارات املالية، وتوفري التدريب كل إىل منظمته وموظفيها؛ 

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

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

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

  ٢٠١١يونيه /يران حز١٧
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    ٢٠١١/٢٥  
التحليـل التراكمـي للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ اخلطـة             : ٢٠١٠تقرير املـدير التنفيـذي لعـام            

  ٢٠١٣- ٢٠٠٨االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة 
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
: ٢٠١٠ بالوثـــائق الـــيت تـــشكل تقريـــر املـــدير التنفيـــذي لعـــام   حيـــيط علمـــا  - ١  

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

 بالتحــديات الــيت  يف الوقــت نفــسهويعتــرف، ٢٠١٣-٢٠٠٨االســتراتيجية للــصندوق للفتــرة 
  رة مبواصلة حتسني التركيز االستراتيجي للمنظمة؛تواجهه ويرحب أيضا بالتزام اإلدا

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

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

  ؛نتائجمسامهة الصندوق يف حتقيق العلى حنو أفضل بإظهار 
 علــى الــصندوق لتحــسني نوعيــة تقــاريره الــسنوية، بتــضمينها حتلـــيالً        يــثين   - ٤  

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

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

ــود املبذولــة ل  ــتف لتــصدي لواجله ة والتوصــيات، تخلــصادة مــن الــدروس املس لتحــديات واالس
وكذلك املبادئ التوجيهية املتصلة بالربجمة القائمة على النتائج، على النحـو املطلـوب يف املقـرر                

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

ــرة   ــتراتيجية للـــصندوق للفتـ ــستفادة يف  ٢٠١٣-٢٠٠٨االسـ ــائج والـــدروس املـ ــة النتـ ، وترمجـ
  استعراض منتصف املدة اجلاري، مع أخذ مالحظات أعضاء اجمللس التنفيذي بعني االعتبار؛

التـصدي   الـصندوق علـى      ويشجع بأن الصندوق يواجه حتديات كبرية       سلمي  - ٧  
 وفعالــة، حمكمــةعمليــة اســتعراض منتــصف املــدة بطريقــة  إجــراء ل تلــك التحــديات مــن خــالل
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تنفيذ الربجمة الفعالة القائمـة علـى       عن طريق   زيادة تركيز املنظمة على مجيع املستويات، وذلك        ب
  لنتائج؛ ااألدلة، وحتسني املوارد البشرية واإلدارة املالية والقائمة على 

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

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

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

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

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

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

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
    ٢٠١١/٢٦  
 ٢٠١١لعـــام املتوقعـــة  وغريهـــا، واإليـــرادات تقريـــر عـــن مـــسامهات الـــدول األعـــضاء    

  والسنوات املقبلة
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
صــندوق يف سامهات الــدول األعـضاء وغريهــا  مبـ  املتعلــق بـالتقرير  حيـيط علمــا   - ١  

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

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

 قـائم علـى   بالربجمة وختصيص املـوارد علـى حنـو فعـال و          ضطالع  املالية والتشغيلية للصندوق واال   
، عــن حتقيقهــاالربناجميــة للــصندوق واخلــضوع للمــساءلة  والربهنــة علــى حتقيــق النــواتج  األدلــة 
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ــصندوق علــى مواجهــة التحــديات يف هــذه اجملــاالت    ويــشجع اختــاذ إجــراءات  مــن خــالل   ال
  الوقت املناسب؛يف ملموسة 
لــصندوق الــيت يقــوم عليهــا ااألساســية أن املــوارد العاديــة هــي الركيــزة يؤكــد   - ٤  

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

  واضيعية؛وبراجمه امل
 ويـشجع أيـضا   مجيع الدول األعضاء على زيادة مسامهاهتا األساسـية،      يشجع  - ٥  

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

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

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

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

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦
  

    ٢٠١١/٢٧  
   للــــسكان لفتـــرة الــــسنتني رصـــد اعتمـــاد مؤقــــت مليزانيـــة صــــندوق األمـــم املتحـــدة         

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  

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

ة يف وضــع نــط امليزحتقيــق أوجــه الكفــاءة عــن طريــق تطبيــق ضــواب   علــى مواصــلة الــسعي إىل
ــسنتني    ــرة ال ــة املنظمــة لفت ــراف٢٠١٣- ٢٠١٢مــشروع ميزاني   يف الوقــت نفــسه، مــع االعت

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

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

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

    ٢٠١١/٢٨  
  أقل البلدان منوا    

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

شار إليـه فيمــا يلـي بربنــامج   ، املــ)A/CONF.219/3/Rev.1 (٢٠٢٠-٢٠١١البلـدان منــوا للعقـد   
سطنبول، الذي اعتمده مؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا الـذي عقـد              اعمل  
  ؛٢٠١١مايو / أيار١٣  إىل٩تركيا، يف الفترة من بسطنبول، ا يف

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

 الدعم القوي الذي يقدمه برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق              يالحظ  - ٣  
ب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع، وصـندوق األمـم املتحـدة         األمم املتحدة للـسكان، ومكتـ     

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

املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع بإيالء اهتمام خاص لتنفيـذ برنـامج              
  طنبول؛ساعمل 

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

ــامج عمــل صــندوق األمــم املتحــدة      يف ســطنبول ا ــا يف ذلــك برن ــهم، مب ــرامج عمل للمــشاريع ب
  سطنبول؛ا من برنامج عمل ١٥٣الفقرة نصت عليه كما ، اإلنتاجية
تنفيـذ برنـامج عمـل      مراعـاة    رئيسة جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة إىل            يدعو  - ٦  

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

  البلدان املتوسطة الدخل    
  

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

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

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

سـيما    اخلاصـة، وال   اة احتياجاهتـ  تلبيـ حلكومات املتلقية، من أجـل       ا البلدان منوا، بناء على طلب    
ائــب املمثــل املقــيم، مــن خــالل امليزانيــة      املمثــل املقــيم، واملــدير القطــري ون   /لمنــسق املقــيم ل

ــاملقرر املقبــل بــشأن امليزانيــة املؤســسية للفتــرة          األساســية، حــسب االقتــضاء، دون املــساس ب
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢

 أن املعدالت الوطنية املتوسطة اليت تستند إىل معايري مـن قبيـل نـصيب               يالحظ  - ٣  
ــة للبلــ      ــدخل ال تعــرب دائمــا عــن اخلــصائص الفعلي ــرد مــن ال ــدخل و الف ال عــن دان املتوســطة ال

  ؛)١(بلدان املتوسطة الدخلبالتنوع الكبري الذي تتسم به ال سلّمويحتياجاهتا اإلمنائية، ا
 بـأن البلـدان املتوسـطة الـدخل ال تـزال تواجـه حتـديات كـبرية يف جمـال                     يسلم  - ٤  

ألهـداف اإلمنائيـة    القضاء على الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا يف ذلـك ا              
  لأللفية، ويرجع ذلك إىل األسباب اجلذرية للفقر؛

أن عمل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي جيـب أن يكـون مـدفوعاً       يؤكد جمدداً     - ٥  
  باألولويات اإلمنائية الوطنية ومتسقاً متاماً معها؛

دخل  بأنه على الـرغم مـن اإلجنـازات الـيت حققتـها البلـدان املتوسـطة الـ                  يسلم  - ٦  
فقـر وال تـزال أوجـه التفـاوت         اليـزال عـدد كـبري مـن النـاس يعـيش يف               واجلهود اليت بذلتها، ال   

ــة، و ــصدد  قائم ــذا ال ــبيف ه ــدعم املناســب       إىليطل ــوفري ال ــائي ت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  برن
ستراتيجيات التنمية الوطنيـة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى              الواالستراتيجي، يف حدود واليته،     

مراعاة التنوع الكبري الذي تتسم بـه البلـدان املتوسـطة الـدخل واالحتياجـات احملـددة        حدة، مع   
  ؛البلدان كلتل

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

سامهة هبــدف دعــم  بالتزامــات التمويــل الــيت تعّهــدت هبــا البلــدان املــ   يعتــرف  - ٨  
   جهود التنمية؛

 بــأن الربنــامج اإلمنــائي يــسلّم، ويف هــذا الــسياق، ٢٠١٠/٣ املقــرر إىليــشري   - ٩  
 العاديـة   ةدورالـ رتيبات الربجمـة لينظـر فيـه يف         طار ت سيقدم إىل اجمللس التنفيذي استعراضا ثانيا إل      

قترحـات عمليـة وقابلـة      م،   استنادا إىل استعراض منتصف املدة     ،، وسُيضمنه ٢٠١٢ لعام   وىلاأل
 ن أجل حتسني النتـائج التـشغيلية للخطـة        وذلك م ،  ٢٠١٢للتطبيق، مع إمكانية تنفيذها يف عام       

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

ــدخل، املــشار إليهــا يف     يف ــدان املتوســطة ال ــشأن  ٢٠١٠/٣املقــرر اســتراتيجيته للبل ــات ب ترتيب
ــة يف البلــدان املتوســطة الــدخل   األساســيةالربجمــة، تقييمــا للقــدرات    املناســبة للمكاتــب القطري
  . والبلدان املسامهة الصافية

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
    ١١/٣٠  

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

  ،لتنفيذيإن اجمللس ا  
  : مبا يلي٢٠١١ إىل أنه قام يف دورته السنوية لعام يشري  

  
  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

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

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

  . ٢٠١٢إىل الدورة العادية األوىل لعام 
  

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

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

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

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

  ٣البند     
  االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

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

  
  ٤البند     
   التقييم    

   . بشأن التقرير السنوي عن التقييم٢٠١١/١٦اختذ املقرر 
  

  ٥البند     
  تقرير التنمية البشرية    

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

  ٦البند     
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا    

ج العـــاملي لربنـــامج األمـــم اســـتعراض منتـــصف املـــدة للربنـــامبـــشأن  ٢٠١١/١٨اختـــذ املقـــرر 
  اإلمنائي؛ املتحدة
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طار الربنـامج اإلمنـائي للنتـائج واملـوارد الـوارد يف وثيقـة الربنـامج القطـري املـشترك                    إوافق على   
  زانيا املتحدة؛ ـجلمهورية تن

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

 ؛)DP/2011/26/Add.1( و

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

كرواتيـــا ومدغــــشقر   وســــنتني للـــربامج القطريـــة لبــــاراغواي  ملـــدة  وافـــق علـــى أول متديــــد   
)DP/2011/26 ؛)٢، اجلدول 

ــشت      ــري املـــــــ ــامج القطـــــــ ــة الربنـــــــ ــشروع وثيقـــــــ ــاً مبـــــــ ــاط علمـــــــ ــاأحـــــــ    رك أللبانيـــــــ
)DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/2011/ALB/1(؛ 

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

  :أحاط علماً مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية وبالتعليقات عليها
  

 أفريقيا    

 )DP/DCP/TCD/2(ع وثيقة الربنامج القطري لتشاد مشرو

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

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

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

 )DP/DCP/MRT/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملوريتانيا 

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

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

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

  ؛)DP/DCP/ZWE/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لزمبابوي 
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 الدول العربية    

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

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

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

 آسيا واحمليط اهلادئ    

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

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

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

 أوروبا ورابطة الدول املستقلة    

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

وتــــــصويبه ) DP/DCP/MNE/1(مـــــشروع وثيقـــــة الربنــــــامج القطـــــري للجبــــــل األســـــود     
)DP/DCP/MNE/1/Corr.1( 

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

 مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأ    

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

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

 )DP/DCP/JAM/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلامايكا 

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

  ٧البند     
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية    

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

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

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

لمـــدير التنفيـــذي ملكتـــب األمـــم املتحـــدة  بـــشأن التقريـــر الـــسنوي ل٢٠١١/٢١اختـــذ املقـــرر 
  .شاريعامل خلدمات

  
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  
  ١٣البند     
  التقرير السنوي للمدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان     

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

  ١٤البند     
  االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان    

 بشأن التقرير املتعلق باملسامهات املقدمة مـن الـدول األعـضاء وغريهـا،             ٢٠١١/٢٦اختذ املقرر   
    .نوات املقبلة والس٢٠١١لعام املتوقعة واإليرادات 

  ١٥البند     
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     

  :أحاط علماً مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية وبالتعليقات عليها
  

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

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

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

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

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

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

؛ )١ ، اجلـدول DP/FPA/2011/7(أحاط علماً بالتمديد ملدة سنة واحدة للربنامج القطري لغينيا     
؛ )٣، اجلـدول    DP/FPA/2011/7(ووافق على التمديد ملـدة سـنتني للربنـامج القطـري ملدغـشقر              
، DP/FPA/2011/7(نـوب أفريقيـا     ووافق على متديد ثان ملـدة سـنة واحـدة للربنـامج القطـري جل              

 ؛)٢اجلدول 

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

  
 العربيةالدول     

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

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

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

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

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

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

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

WFP/DCCP/2011/ALB/1(؛ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  )املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 بشأن تقارير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة                 ٢٠١١/٢٢اختذ املقرر   

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

  .الواردة يف تقارير املراجعة الداخلية للحسابات
  

  ١١البند     
 املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة  ربنــامج األمــملتقــارير مكاتــب األخالقيــات      

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

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

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

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

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

  ١٧البند     
   أخرىمسائل    

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

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

  :التاليةلقاءات الحاطة واإلعقد جلسات 
  

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

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢
  

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

 لصندوق األمم املتحدة للسكان؛
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مكتـب األمـم املتحـدة      /صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       /ئيبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـا          
 خلدمات املشاريع 

 :عقد مناقشات مواضيعية مشتركة بشأن

 دور املنظمات يف تلبية االحتياجات اإلمنائية للبلدان املتوسطة الدخل؛  )أ(  

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

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

  
    ٢٠١١/٣١  

  الترحيب جبمهورية جنوب السودان    
  

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

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

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩
  

    ٢٠١١/٣٢  
  تقـــــديرات امليزنـــــة املؤســـــسية لربنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة اإلمنـــــائي لفتـــــرة الـــــسنتني     

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  

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

  ؛DP/2011/34، بصيغتها الواردة يف الوثيقة ٢٠١٣-٢٠١٢بتقديرات امليزانية لفترة السنتني 
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، مبراعــاة التعــديالت الــواردة أدنــاه، علــى عــرض األنــشطة والتكــاليف  يوافــق  - ٢  
نــشطة ، والـيت تتـسق مــع تـصنيفات األ   DP/2011/34املرتبطـة هبـا علــى النحـو الـوارد يف الوثيقــة     

والتكاليف املرتبطة هبا وهنج امليزنة القائمة على النتائج واجلداول الرئيسية للميزانية الـيت جـرت               
  ؛٢٠١١/١٠ و ٢٠١٠/٣٢املوافقة عليها يف املقررين 

، اتساقا مع توصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة علـى            يوافق  - ٣  
، وأن  ٦٣/٢٥٠وارد اإلضـافية الالزمـة لتنفيـذ القـرار          أن ُيبقي قيـد االسـتعراض اسـتثمارات املـ         

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

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

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

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

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

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

ــق  - ٧   ــرة      يواف ــا ســلطة اســتثنائية خــالل الفت ــامج منحه ــديرة الربن ــراح م ــى اقت  عل
ــصاه     ٢٠١٣-٢٠١٢ ــغ أق ــصرف مبل ــزوم، ب ــد الل ــام، عن ــوارد   ١٥ بالقي ــن امل ــون دوالر م  ملي

اقها على التدابري األمنية، ويقرر أن يقتصر استخدام الربنامج اإلمنـائي هلـذه األمـوال          العادية إلنف 
على التكليفات اجلديـدة والناشـئة املتعلقـة بـاألمن، علـى النحـو احملـدد يف األهـداف التوجيهيـة                     
الــصادرة عــن إدارة األمــم املتحــدة لــشؤون الــسالمة واألمــن، وأن يفيــد اجمللــس التنفيــذي عــن  

  هذه األموال يف استعراضه السنوي للحالة املالية؛استخدام 
ــذي، مــن     يطلــب  - ٨   ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يطلــع اجمللــس التنفي  إىل برن

خــالل املــشاورات غــري الرمسيــة، علــى التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اســتراتيجيات االســتثمار واألثــار 
  النامجة عنها، وال سيما تنفيذ برنامج التغيري املؤسسي؛
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 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يقــدم، بالتــشاور مــع صــندوق  يطلــب  - ٩  
األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، عرضــا غــري رمســي للجــدول الــزمين  
ــسنة         ــة األوىل ل ــدورة العادي ــترداد التكــاليف يف ال ــدالت املوحــدة الس ــل املع ــتعراض وحتلي الس

، أن يقـوم برنـامج األمـم        ٢٠١١/١عاة مقرر اجمللـس التنفيـذي       ، ويطلب أيضا، مع مرا    ٢٠١٢
املتحدة اإلمنائي، بالتشاور مع صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة               
بالتــصدي بــشكل واضــح يف هــذا االســتعراض ملــسألة مــا إذا كــان ينبغــي االســتمرار يف تــوفري   

  ف الثابتة غري املباشرة؛تغطية كاملة من املوارد العادية للتكالي
 أن تستند املناقـشات الـيت سـتتناول هـذه املـسألة علـى معلومـات                 يطلب أيضا   - ١٠  

ــة مــن اســترداد        ــرادات املتأتي ــا فيهــا اإلي ــرادات وإمجــايل النفقــات، مب ــشأن إمجــايل اإلي شــاملة ب
 اإلمنـائي،   التكاليف ومن احلوافظ النقديـة واالسـتثمارية الـيت ميـسك هبـا برنـامج األمـم املتحـدة                  

  وبشأن النفقات اليت تتحقق عن طريق استخدام هذه اإليرادات؛
 االخنفاض احلاصل يف املسامهات النقدية إىل املـوارد العاديـة           يالحظ مع القلق    - ١١  

، ويـشدد علـى ضـرورة تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز املـسامهات إىل املـوارد                     ٢٠١٠لسنة  
  .عفة اجلهود إلنتاج وعرض النواتج الربناجميةالعادية، مبا يف ذلك من خالل مضا

  
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩

  
    ٢٠١١/٣٣  

  تنقيح النظام املايل والقواعد املالية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
، DP/2011/36 على التعديالت املقترحة للنظام املايل الواردة يف الوثيقـة           يوافق  - ١  
   بتعديالت القواعد املالية؛اعلموحييط 

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

  .٢٠١٢لسنة 
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩
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    ٢٠١١/٣٤  
  ٢٠١٠للحالة املالية، االستعراض السنوي     

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

  االستعراض السنوي للحالة املالية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛
 استمرار اخنفاض املسامهات املقدمة إىل املـوارد العاديـة، وهـي املـوارد          يالحظ  - ٢  

ــة املنوطــة هبــا، واحملافظــة علــى طابعهــا املتعــدد األطــراف       ا ــاء بالوالي لــيت حتتاجهــا املنظمــة للوف
  واحليادي والعاملي، ولتوفري قاعدة مالئمة وآمنة للتمويل العادي؛

اإلمنـائي   املتحـدة    األمـم  مجيع الدول األعضاء على تقدمي الـدعم لربنـامج           حيث  - ٣  
ه بشأن املسامهات مـن املـوارد العاديـة، وأن تلتـزم، يف أقـرب               يف اجلهود اليت يبذهلا لبلوغ أهداف     

 وما بعدها، مـن خـالل       ٢٠١١وقت ممكن، بتقدمي مسامهات إىل املوارد العادية للربنامج لسنة          
  تقدمي تعهدات متعددة السنوات ما أمكن ذلك؛

ع  الدول األعضاء على التنبيه إىل أمهية القدرة على التنبؤ بالتمويـل وبـدف             حيث  - ٤  
ــوارد        ــسيولة يف امل ــود علــى ال ــها، فــرض قي ــا ألمــور من ــدها احملــددة، تفادي املــسامهات يف مواعي

  .العادية
  

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨
    

    ٢٠١١/٣٥  
  تقدمي املساعدة إىل ميامنار    

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

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

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

 للمرحلـة الرابعـة ملبـادرة التنميـة البـشرية            التمديد املقترح ملدة سنة واحدة     يقر  - ٣  
  ؛٢٠١٢حىت سنة 
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ــأذن  - ٤   ــغ     ي ــدر مببل ــا يق ــامج بتخــصيص م ــديرة الربن ــن  ٥٥,٩ مل ــون دوالر م  ملي
غــري (، وأن تعبــئ مــوارد أخــرى )٢٠١٢-٢٠٠٨(للفتــرة املنقحــة ) األساســية(املـوارد العاديــة  

  . مليون دوالر٨٥تصل قيمتها إىل ما جمموعه ) أساسية
  ٢٠١١سبتمرب /ول أيل٨

    
    ٢٠١١/٣٦  
  ٢٠١١/١٤خريطة طريق لتنفيذ املقرر     

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

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

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

 إىل مــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن تواصــل إطــالع اجمللــس  يطلــب  - ٣  
ــق        ــوخى يف خريطــة الطري التنفيــذي علــى املــستجدات املتعلقــة بالتقــدم احملــرز علــى النحــو املت

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

  .مقتضى احلال
  

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩
  

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

  ٢٠١٠يف عام 
  إن اجمللس التنفيذي،  
 بـالتقرير الـسنوي عـن أنـشطة الـشراء الـيت اضـطلعت هبـا منظومـة                   احييط علم   - ١  
  ؛(DP/OPS/2011/4) املتحدة األمم
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ــة الـــيت   يرحـــب   - ٢   ــالتقرير، وباألمهيـ بعـــرض البيانـــات وبالتحليـــل املـــشمولني بـ
  .يكتسيها امللحق املواضيعي

  
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨

  
    ٢٠١١/٣٨  
  ات املـــــشاريع لفتـــــرة الـــــسنتنيخلـــــدم املتحـــــدة األمـــــمتقـــــديرات ميزانيـــــة مكتـــــب     

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  

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

  ؛(DP/OPS/2011/6)خلدمات املشاريع  املتحدة األممميزانية مكتب 
تهدفة، مــع  علــى تقــديرات امليزانيــة، وخاصــة اإليــرادات الــصافية املــس  يوافــق  - ٢  

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

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

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

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

 األمـني العـام، مـع        الرفع املقترح ملنصب املدير التنفيـذي إىل رتبـة وكيـل           يؤيد  - ٥  
األخـذ يف االعتبـار أن تنفيـذه لــن يـؤدي إىل إنـشاء أي وظــائف دعـم إضـافية أو إىل أي زيــادة        

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

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

  
  إن اجمللس التنفيذي،  
 بــالتقرير املتعلــق باســتعراض منتــصف املــدة للخطــة االســتراتيجية  حيــيط علمــا  - ١  

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

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

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

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

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

ــرة    ــة املؤســسية للفت ــق   ٢٠١٣-٢٠١٢االســتراتيجية احملــّسنة يف امليزاني ــا يف ذلــك عــن طري ، مب
ضمان توافر املوارد البشرية الكافية، ويشجع مجيع البلـدان علـى مـساعدة الـصندوق يف بلـوغ                  

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

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

  املوارد العادية للصندوق على أن تفعل ذلك؛
 بـاجلهود الـيت يبـذهلا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان مـن أجـل زيـادة                     يسلم  - ٦  

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

  مبا يف ذلك حتليل املخاطر والتخفيف منها، فضال عن تعزيز عملية تقدمي التقارير؛
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للـسكان أن يقـدم إليـه يف دورتـه الـسنوية             املتحـدة    األمـم  إىل صـندوق     يطلب  - ٧  
، وأن يقـدم  ٢٠١٣-٢٠٠٨ تقريـرا جتميعيـا عـن اخلطـة االسـتراتيجية للـصندوق،             ٢٠١٣لعام  

  .٢٠١٣اخلطة االستراتيجية اجلديدة يف الدورة العادية الثانية لعام 
  

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩
  

    ٢٠١١/٤٠  
 األمم املتحـدة    صندوقاإلمنائي و  املتحدة   األمممشروع وثائق الربنامج القطري لربنامج          

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

 األمـم املتحـدة     صندوقاإلمنائي و  املتحدة   األممعرض مشروع وثائق الربنامج القطري لربنامج       
  ؛٢٠١٢مجلس التنفيذي يف سنة  على الدورة العادية األوىل للللسكان
اإلمنـائي   املتحـدة  األمـم  مناقشة مشروع وثائق الربنامج القطري لربنـامج   يقرر  - ٢  

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

ــة ل  يقـــرر  - ٣   ــائق النهائيـ ــرار الوثـ ــتثنائي، إقـ  ربنـــامج أن جيـــري، علـــى أســـاس اسـ
املتعلقـة جبمهوريـة جنـوب الـسودان،       األمـم املتحـدة للـسكان        صـندوق واملتحدة اإلمنائي    األمم
  .٢٠١٢الدورة العادية األوىل لسنة  يف

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٨
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    ٢٠١١/٤١  
املـشترك املعـين     املتحـدة    األمـم رنامج  تقرير عن تنفيذ مقررات وتوصيات جملس تنسيق ب           

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

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

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

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

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

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

م اعتمــاد خطتــه   ، وريثمــا يــت  األمــم املتحــدة للــسكان  صــندوق  إىل يطلــب  - ٣  
االستراتيجية املقبلة، أن يقوم، حيثما يلزم وحسب مقتضى احلال، بإدمـاج األهـداف والنـواتج               
احملــددة يف االســتراتيجيات ذات الــصلة لربنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص   

 يف االسـتكمال    اإليدز، وميزانيتـه املوحـدة وإطـار النتـائج واملـساءلة اخلـاص بـه،              /املناعة البشرية 
ــريوس نقــص املناعــة البــشرية ويف           الــذي ســيجريه الــصندوق لتوجهــه االســتراتيجي بــشأن ف

  االستراتيجيات والسياسات ذات الصلة؛
ــامج إىل يطلـــب  - ٤   ــائي برنـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــه   األمـ ــاد خطتـ ــتم اعتمـ ــا يـ ، وريثمـ

إليـدز مبـا يعكـس، حيثمـا        االستراتيجية املقبلة، أن يستكمل استراتيجية األعمال احلالية بـشأن ا         
املـشترك املعـين    املتحـدة  األمميلزم وحسب مقتضى احلال، االستراتيجيات ذات الصلة لربنامج   

اإليـدز، وأن يلـتمس الفـرص إلدمـاج ميزانيتـه املوحـدة، وإطـار               /بفريوس نقص املناعـة البـشرية     
  . املتصلة بالنتائجالنتائج واملساءلة اخلاص به يف استراتيجيات الربنامج اإلمنائي وسياساته
  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٩
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    ٢٠١١/٤٢  
عــــرض عــــام للمقــــررات الــــيت اختــــذها اجمللــــس التنفيــــذي لربنــــامج األمــــم املتحــــدة       

  ٢٠١١صندوق األمم املتحدة للسكان يف دورته العادية الثانية لعام /اإلمنائي
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
  : مبا يلي٢٠١١لعام  إىل أنه قام يف دورته العادية الثانية يشري  

  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

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

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

للطفولـة،   املتحـدة    األممخلدمات املشاريع، منظمة     املتحدة   األممكتب  ، م املتحدة للسكان 
  ٢٠١٢فرباير /شباط ٦ إىل ٣: للمرأة وبرنامج األغذية العاملي املتحدة األممهيئة 

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

  ).DP/2011/CRP.4 (٢٠١٢خطة العمل السنوية لعام 
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   األمم املتحدة اإلمنائيربنامجاجلزء املتعلق ب    
   ألف٢البند     
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    

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

  ؛املتحدة اإلمنائي
  .٢٠١٠ بشأن االستعراض السنوي للحالة املالية، ٢٠١١/٣٤اختذ املقرر   

  
  ٣البند     
  لقطرية واملسائل املتصلة هباالربامج ا    

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

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

   العربية السعوديةاململكةالبحرين واملغرب و: الدول العربية
  ديش والفلبني ومنغوليابنغال: آسيا واحمليط اهلادئ

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

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

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

  أحاط علما بالتمديد ملدة سنتني إلطار التعاون الرابع بني بلدان اجلنوب؛  
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أحـــاط علمـــا مبـــشاريع وثـــائق الربنـــامج القطـــري، واملرفقـــات احملـــددة لكـــل منظمـــة    
ات املــشمولة هبــذه الوثــائق، وذلــك فيمــا يتعلــق مــشروع وثــائق الربنــامج القطــري، والتعليقــ يف

  :بالبلدان التالية
  

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

  )DP/DCP/CAF/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية أفريقيا الوسطى 
  )DP/DCP/GMB/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغامبيا 
  )DP/DCP/MWI/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملالوي 

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

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

  
  آسيا واحمليط اهلادئ

  )DP/DCP/IRN/2( إيران اإلسالمية مهوريةالربنامج القطري جلمشروع وثيقة 
  )DP/DCP/LAO/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية 

  )DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/PNG/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبابوا غينيا اجلديدة 
  )DP/DCP/THA/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لتايلند 

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

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

  )DP/DCP/DOM/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للجمهورية الدومينيكية 
  )DP/DCP/GUY/2( لغيانا مشروع وثيقة الربنامج القطري

  )DP/DCP/PAN/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبنما 
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  )DP/DCP/PER/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبريو 
  )DP/DCP/SUR/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسورينام 

  
  ٨البند     
  التقرير السنوي ملديرة الربنامج    

  .٢٠١١/٤لطريق لتنفيذ املقرر  بشأن خريطة ا٢٠١١/٣٦اختذ مشروع القرار   
  

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

 بــشأن التقريــر اإلحــصائي الــسنوي عــن أنــشطة الــشراء الــيت  ٢٠١١/٣٧اختــذ املقــرر   
  ؛٢٠١٠يف عام  املتحدة األمماضطلعت هبا منظومة 

خلــدمات  املتحــدة األمــم بــشأن تقــديرات ميزانيــة مكتــب    ٢٠١١/٣٨ اختــذ املقــرر   
  .٢٠١٣-٢٠١٢املشاريع لفترة السنتني 

  
  اجلزء املشترك    
   باء٢البند     
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    

ــشتركة بــني        ــة امل ــادة األولي ــامجأحــاط علمــا مبــذكرة اإلف ــائي  برن ــم املتحــدة اإلمن  األم
للطفولـة إلطالعـه علـى التقـدم احملـرز           املتحـدة    األمـم ومنظمة  تحدة للسكان    األمم امل  صندوقو

  .فيما يتعلق بامليزانية املتكاملة
  

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

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية
 بــشأن التقريــر عــن تنفيــذ مقــررات وتوصــيات جملــس تنــسيق ٢٠١١/٤١اختــذ املقــرر   

متالزمــة نقــص املناعــة  /برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
  )اإليدز(املكتسب 
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  ٩البند     
  مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان    

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

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

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

  ٧د البن    
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا    

 بشأن مشروع وثائق الربنـامج القطـري لربنـامج األمـم املتحـدة              ٢٠١١/٤٠اختذ املقر     
  . اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان املتعلقة جبمهورية جنوب السودان

ــسنة واحــدة ملــصر        ــامج القطــري ل ــدات الربن  )DP/FPA/2011/13(أحــاط علمــا بتمدي
  ؛)DP/FPA/2011/13(واجلمهورية العربية السورية  (DP/FPA/2011/14) وإريتريا
ــامج القطــري، واملرفقــات احملــددة لكــل منظمــة يف         ــائق الربن أحــاط علمــا مبــشاريع وث

ــق        ــائق، وذلــك فيمــا يتعل ــامج القطــري، والتعليقــات املــشمولة هبــذه الوث ــائق الربن مــشروع وث
  :بالبلدان التالية

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

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

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

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

  )DP/FPA/DCP/MOZ/8(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملوزامبيق 
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   العربيةالدول     
   )DP/FPA/DCP/DZA/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري للجزائر 
  )DP/FPA/DCP/YEM/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري لليمن 

  آسيا واحمليط اهلادئ
  ) DP/FPA/DCP/IRN/5(قة الربنامج القطري جلمهورية إيران اإلسالمية مشروع وثي

  )DP/FPA/DCP/MMR/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري مليامنار 
  )DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/PNG/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبابوا غينيا اجلديدة 

  )DP/FPA/DCP/THA/10(مشروع وثيقة الربنامج القطري لتايلند 

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

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

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

  
اعتمد الوثائق النهائية للربامج القطرية التالية علـى أسـاس عـدم االعتـراض، دون عـرض                   

  :٢٠٠٦/٣٦أو مناقشة، وفقا ملقرره 
  غانا وموريتانياإثيوبيا وزمبابوي وسان تومي وبرنسييب والسنغال وغابون و: أفريقيا

  املغرب: الدول العربية
  بنغالديش ومجهورية الو الدميقراطية والفلبني ومنغوليا: آسيا واحمليط اهلادئ

  وأوكرانيا وقريغيزستان) وثيقة برنامج قطري موحد(ألبانيا : أوروبا ورابطة الدول املستقلة
البلدان الناطقـة باإلنكليزيـة      السلفادور وهندوراس و   :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

  .والبلدان الناطقة باهلولندية
  :عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات واملناسبات اخلاصة غري الرمسية التالية
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  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  الترتيبات الربناجمية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛  )أ(  
 مبا فيـه النـواتج   ٢٠١٢التنفيذية لعام  مشروع حماكاة للتقرير السنوي للمديرة        )ب(  

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

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

  الصحة اإلجنابية؛
  

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

ــامج اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكاتــب األمــم املتحــدة خلــدمات       الربن
  املشاريع

  .لطوارئ إىل حالة التعايف والتنمية، مع التركيز خاصة على جنوب السوداننقاش مواضيعي عن التحول من حالة ا  
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  الثايناملرفق 
  ٢٠١١يف عام اجمللس التنفيذي عضوية     
  )تنتهي مدة العضوية يف اليوم األخري من السنة املشار إليها(    

ب ، جنـو  )٢٠١٢(، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        )٢٠١٢(بوركينـا فاسـو     : الدول األفريقية 
ــا  ــدا )٢٠١٢(أفريقي ــرياليون )٢٠١٢(، روان ــامريون )٢٠١١(، س ، موريتانيــا )٢٠١٢(، الك

)٢٠١١(  
ــران : دول آســيا واحملــيط اهلــادئ  ــة (إي ، )٢٠١٢(، باكــستان )٢٠١١) ( اإلســالمية-مجهوري

  )٢٠١١(، اليمن *)٢٠١٢(، اهلند )٢٠١٢(، قطر )٢٠١٣(، الصني )٢٠١٣(بنغالديش 
أنتيغــــوا وبربــــودا ، )٢٠١٣(األرجنــــتني : يــــة ومنطقــــة البحــــر الكـــارييب دول أمريكـــا الالتين       

  )٢٠١١(، املكسيك )٢٠١١(كوبا ، )٢٠١٣(السلفادور ، *)٢٠١٢(
  بـيالروس  ،)٢٠١٢ (إسـتونيا ،  *)٢٠١١(االحتاد الروسي   : ودول أخرى    أوروبا الشرقية دول  

  )٢٠١٣ ( اجلمهورية التشيكية،)٢٠١٣(
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	الجزء الأول
	الدورة العادية الأولى لعام 2011
	المعقودة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 
	في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2011
	أولا - مسائل تنظيمية
	1 - عقد المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع دورته العادية الأولى لعام 2011 في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك، في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2011.
	2 - ووفقا للمادة 49 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، انتخب المجلس التنفيذي أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لعام 2011:
	الرئيسة: سعادة السيدة إديتا هردا
	(الجمهورية التشيكية)
	نائب الرئيسة: سعادة السيد ميشيل تومو مونتي
	(الكاميرون)
	نائب الرئيسة: سعادة السيد كارلوس إنريكيه غارسيا غونزاليس
	(السلفادور)
	نائب الرئيسة: السيد تاكيشي أوسوغو
	(اليــابان)
	نائب الرئيسة: السيد نجيب الرحمن
	(بنغلاديش)
	3 - وأقر المجلس التنفيذي جدول الأعمال وخطة العمل لدورته العادية الأولى لعام 2011 (DP/2011/L.1) ووافق على تقرير الدورة العادية الثانية لعام 2010 (DP/2011/1). واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/1 بشأن النظام الداخلي المنقح للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. واعتمد المجلس التنفيذي خطة العمل السنوية لعام 2011 (DP/2011/CRP.1) ووافق على خطة العمل المؤقتة للدورة السنوية 2011.
	4 - ووردت المقررات التي اعتمدها المجلس التنفيذي في الوثيقة DP/2011/2؛ وأدرجت المقررات المعتمدة خلال الدورة العادية الأولى لعام 2011 في الوثيقة DP/2011/21 التي يمكن الاطلاع عليها في الموقع www.undp.otg/execbrd.
	5 - ووافق المجلس التنفيذي في مقرره 2011/13 على الجدول الزمني التالي للدورات المقبلة للمجلس التنفيذي في عام 2011:
	الدورة السنوية لعام 2011:
	6 إلى 17 حزيران/يونيه 2011 (نيويورك)
	الدورة العادية الثانية لعام 2011:
	6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	ثانيا - بيان من مديرة البرنامج
	6 - في ملاحظاتها الافتتاحية، هنأت مديرة البرنامج الأعضاء الجدد في مكتب المجلس التنفيذي على انتخابهم وشكرت المكتب المنتهية ولايته على العمل الشاق الذي قام به والدعم الذي قدمه خلال عام 2010. وفي سياق التغيرات العالمية الأخيرة، شددت مديرة البرنامج على أهمية وجود نظام متعدد الأطراف قوي وأكدت الدور المزدوج الذي يؤديه البرنامج الإنمائي بوصفه الوكالة الإنمائية الرائدة والجهة المنسقة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي. وأبرزت الطريقة التي يتهيأ بها البرنامج الإنمائي لمواجهة التغيرات العميقة التي تشهدها البيئة العالمية التي تزداد فيها التحديات وعرضت ”برنامج التغيير من أجل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي“ الذي عملت على وضعه. وفي معرض تقديمها لمحة عن برنامجها الرئيسي للبرنامج الإنمائي لعام 2011، تطرقت، في جملة أمور، إلى ما يلي: استعراض منتصف المدة لخطة البرنامج الإنمائي الاستراتيجية؛ التقييمات؛ ميزانية الدعم لفترة السنتين، 2012-2013؛ التعاون الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز المزايا النسبية لكل من البرنامج والهيئة في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأبرزت مساهمات البرنامج الإنمائي في المؤتمرات والمناسبات الإنمائية الدولية الرئيسية وأشارت إلى الأهمية المتواصلة التي يتسم بها عمل البرنامج في منع الأزمات والتعافي منها وفي تعزيز الحوكمة الرشيدة. ويمكن الاطلاع على بيانها بالكامل في الموقع www.undp.org/execbrd.
	7 - وفي معرض التأكيد على التزام البرنامج الإنمائي ببرنامج التغيير، توسعت مديرة البرنامج في الحديث عن العناصر الرئيسية للبرنامج. وهي تشمل ما يلي: خطة عمل البرنامج الإنمائي المعتمدة في عام 2010؛ مراقبة التكاليف والنفقات؛ استعراض نموذج أعمال البرنامج الإنمائي. وقدمت مديرة البرنامج معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في المجالات ذات الأولوية من خطة العمل والجهود الجارية للحد من النفقات البرنامجية والإدارية، بما في ذلك التكاليف المتصلة بالسفر ودوران الموظفين المتكرر بين الوظائف. وفي ضوء الاتجاه نحو الهبوط في الموارد الأساسية للبرنامج الإنمائي، شددت على الأثر السلبي لتقلص الموارد الأساسية في قدرة البرنامج على الاضطلاع بولايته المتعددة الأطراف وتوفير الدعم الفعال لبناء القدرات. وفي الختام، أكدت مديرة البرنامج من جديد التزام البرنامج الإنمائي بتعزيز دوره كمنسق لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق قدر أكبر من الفعالية والكفاءة والاتساق الاستراتيجي في جميع العمليات.
	8 - وفي معرض الإدلاء ببياناتها العامة، شكرت الوفود مديرة البرنامج على بيانها الشامل والزاخر بالمعلومات وأثنت على التزامها بتولي قيادة البرنامج الإنمائي خلال عملية إدارة التغيير التي يشهدها. كما أعربت عن تقديرها لروح القيادة التي تحلت بها مديرة البرنامج كرئيسة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وأكدت على الحاجة إلى تعزيز التنسيق والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وأعربت عن أملها في أن تحقق خطة عمل مديرة البرنامج لسير الأعمال تغييرات أساسية وملموسة ومكاسب ناتجة عن زيادة الكفاءة للبرنامج الإنمائي. وكررت عدة وفود التأكيد على أهمية عمل البرنامج الإنمائي على الصعيد القطري. وأعرب عدد من الوفود عن نفس القلق من أن تقوض التقلبات الخارجية نتائج التنمية. وفي هذا الصدد، رحبت بجهود مديرة البرنامج الرامية إلى تعزيز اتساق أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على نطاق المنظومة.
	9 - وأعربت وفود عديدة عن قلقها البالغ إزاء تقلص الموارد العادية ودعت جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها لكفالة التدفق الموثوق للأموال. ولاحظ أحد الوفود أنه ينبغي استخدام التمويل المخصص بصورة استثنائية وليس كقاعدة. وشجعت بعض الوفود البرنامج الإنمائي على السعي إلى توسيع قاعدة المانحين بحيث يكون من الممكن التصدي بوجه أفضل للتحديات الناشئة عن البيئة الإنمائية المتغيرة ودعت إلى استخدام أكثر فعالية وكفاءة للميزانية الأساسية. وطلب أحد الوفود موجزا أكثر موضوعية للإيرادات والنفقات إذ لوحظت تناقضات بين المتحصلات والنفقات من الموارد.
	10 - وشددت عدة وفود على أنه يتعين على مكتب تقرير التنمية البشرية أن يتبع نهجا أكثر اتساما بالمسؤولية في عملية وضع تقرير التنمية البشرية بما يكفل موضوعية وموثوقية التقرير تمشيا مع قرار الجمعية العامة 57/264. وأبرزت هذه الوفود ضرورة أن يشارك مكتب تقرير التنمية البشرية في مزيد من المشاورات مع اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة والسلطات الوطنية ذات الصلة. وفي معرض الإعراب عن شواغل تتعلق ببعض الحالات التي تفتقر إلى الدقة في تقرير التنمية البشرية لعام 2010، أعربت بعض الوفود عن ضرورة تعزيز طابع الحياد والشفافية للتقرير.
	11 - وأقرت الوفود بأهمية استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية في تقييم الإنجازات وتحديد الأولويات المستقبلية. وطلب أحد الوفود معلومات عن الطريقة التي يمكن بها استخدام استعراض منتصف المدة لتوجيه عملية التخطيط البرنامجي. وبالنسبة للتقييمات، أكدت الوفود أهمية ضمان استقلال ونزاهة مهمة التقييم وأضافت أن الخطة الاستراتيجية والاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات وقرار الجمعية العامة 64/289 عن الاتساق على نطاق المنظومة من شأنها أن توفر التوجيه المفيد للتقييمات المقبلة. وفي حين لاحظ عدد من الوفود التقدم المحرز في سياسة التقييم المنقحة للبرنامج الإنمائي، رأى أحد الوفود أنه كان من الممكن تضمين السياسة المنقحة قدرا أكبر من التحليل بشأن المسائل المتصلة ببناء القدرات على المستوى الوطني.
	12 - ودعا عدد من الوفود إلى اتباع طريقة جديدة في التعاون بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط. وشددت على أن البلدان ذات الدخل المتوسط مختلفة عن البلدان النامية الأخرى؛ فهي تمثل تحديات إنمائية متفاوتة وتتطلب، بالتالي، معاملة خاصة. أما فيما يتعلق بمعيار الرفع من القائمة، فأكدت الحاجة إلى التحول عن المعايير الحالية القائمة على نصيب الفرد من الدخل القومي إلى تبني مجموعة من المؤشرات تشمل دليل التنمية البشرية.
	13 - وحددت الوفود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفه شريكا حيويا في مجال الحد من الفقر وأيدت التزام مديرة البرنامج بالتنمية المستدامة وإطار التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي كوسيلة عملية تستخدمها أقل البلدان نموا - لا سيما أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأعربت عن تقديرها لمساهمة البرنامج الإنمائي في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع القادم المعني بأقل البلدان نموا الذي سيعقد في اسطنبول. ومن هذا المنطلق، شدد أحد الوفود على ضرورة مساعدة البلدان على إطلاق إمكانات النمو لديها من خلال التصدي للتحديات ذات الصلة الكامنة في جوهر الارتباط بين الحوكمة وتنمية القطاع الخاص.
	14 - وشكرت مديرة البرنامج الوفود على ما أبدته من تعليقات متنوعة بشأن العديد من مجالات عمل البرنامج الإنمائي وكررت الإعراب عن التزامها بتوحيد الأداء. وأحاطت علما بشواغل البلدان المتوسطة الدخل وأكدت أن البرنامج سيواصل إيلاء الأولوية في تركيزه إلى أقل البلدان نموا.
	ثالثا - الشؤون الجنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	15 - افتتحت مديرة البرنامج هذا البند من جدول الأعمال. وعرضت التقرير الشفوي عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين، وأكدت الالتزام القوي للإدارة العليا للبرنامج الإنمائي بكفالة الإدماج الكامل لمسألة المساواة بين الجنسين في جميع مجالات عمل البرنامج الإنمائي. وقدمت المديرة المعاونة فكرة عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية البرنامج الإنمائي للمساواة بين الجنسين في عام 2010، وأبرزت التحديات القائمة في المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات. وقدّمت لمحة عامة عن الإجراءات التي اتُّخذت خلال العام الماضي بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كل مجال من مجالات العمل المواضيعية للبرنامج الإنمائي. وقدّمت تفاصيل عما تحقق من إنجازات في إطار الأهداف المواضيعية الأربعة لاستراتيجية المساواة بين الجنسين. وعرضت النتائج الأولية لاستعراض منتصف المدة لاستراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2008-2013، ونتائج مؤشر المساواة بين الجنسين. وأشارت كذلك إلى أن محتويات التقرير الشفوي، واستعراض منتصف المدة الجاري لاستراتيجية المساواة بين الجنسين، عنصران من شأنهما توفير مدخلات هامة لاستعراض منتصف المدة الجاري للخطة الاستراتيجية.
	16 - ورحّبت الوفود بالتقرير الشفوي وبتطبيق مؤشر المساواة بين الجنسين على نطاق المنظمة ككل. وأثنى الكثيرون على التقدم المحرز في مختلف المجالات المواضيعية لعمل البرنامج الإنمائي، واعترفوا بالدور الفعال الذي يضطلع به البرنامج في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وجدّدت غالبية الوفود تأكيد الأهمية التي توليها للمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، ورحّبت، في هذا الصدد، بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وشددت على أن البرنامج الإنمائي، بحكم توليه رئاسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وأمانة نظام الأمم المتحدة للمنسقين المقيمين، يتحمل مسؤولية مواصلة دعم عمل هذه الهيئة. وأشارت أيضا إلى أن تواصل الإدارة العليا مع موظفي البرنامج الإنمائي مهم لكفالة مواصلة جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ومن المهم أيضا التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على جميع المستويات. ودعت الوفود البرنامج الإنمائي إلى تعزيز التعاون مع الهيئة وغيرها من منظمات الأمم المتحدة الأخرى بهدف تعزيز الكفاءة وتفادي الازدواجية.
	17 - وأشارت الوفود إلى أنها تتوقع أن يكون تعميم مراعاة المنظور الجنساني موضوعا من المواضيع الشاملة في التقرير السنوي لمديرة البرنامج. وأعربت عن اهتمامها بالطريقة التي سيُعكس بها استعراض منتصف المدة لاستراتيجية المساواة بين الجنسين في استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، وطلبت تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في الاستعراض، وآثار ذلك على أولويات المنظمة في المستقبل. وتساءل العديد من الوفود عن الطريقة التي يعتزم البرنامج الإنمائي اتباعها لاستخدام بيانات مؤشر المساواة بين الجنسين لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرنامج الإنمائي، والطريقة التي تعتزم المنظمة اتباعها لدمج هذه الأداة في التقييمات المقبلة للبرنامج. وأعربت الوفود أيضا عن تطلعها إلى رؤية كيف سيمكّن نظام مؤشر المساواة بين الجنسين من إجراء مقارنة بين درجات التقدم المحرز في مختلف المجالات المواضيعية، وشجّعت البرنامج الإنمائي على زيادة مناقشة مؤشر المساواة بين الجنسين مع الوكالات الأخرى من أجل مضاهاة هذه الأداة بالأدوات المماثلة التي تستخدمها الوكالات والجهات المعنية الأخرى. وإضافة إلى ذلك، طلبت تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز صوب تنفيذ خطة عمل تكافؤ الجنسين.
	18 - واعترفت الوفود بأن البرنامج الإنمائي يضطلع بدور مهم للغاية في كفالة إدراج المنظور الجنساني في الأنشطة المتصلة بتغير المناخ. وشجّعت الوفود أيضا البرنامج الإنمائي على مواصلة إدراج جوانب المساواة بين الجنسين في عمله في مجال السلام والأمن. وأكّد أحد الوفود على أهمية كفالة سلامة وأمن المرأة في حالات ما بعد النزاع وتشجيع مشاركة المرأة بقدر أكبر في عمليات وضع سياسات بناء السلام.
	19 - وشكرت المديرة المعاونة الوفود على تعليقاتها الوجيهة. وأكّدت من جديد التزام البرنامج الإنمائي بالمساواة بين الجنسين، وبالعمل بشكل وثيق مع جميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تعد أحدث شركائه، للاستفادة من أوجه التكامل القائمة بين الوكالات. وأعربت عن تأييدها لفكرة نشر بيانات مؤشر المساواة بين الجنسين على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأكملها، وأشارت إلى أنه سيجري إطلاع المجلس التنفيذي على النتائج الجديدة لاستراتيجية المساواة بين الجنسين خلال الدورة السنوية. وأضاف المدير المساعد ومدير مكتب السياسات الإنمائية أن التقرير الشفوي يصوّر التقدم الهائل الذي أُحرز في السنوات الأخيرة، ولا سيما في مجال إدماج المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات البرمجة والممارسة.
	20 - واتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/2 بشأن التقرير الشفوي لمديرة البرنامج عن تنفيذ استراتيجية البرنامج الإنمائي للمساواة بين الجنسين.
	رابعا - البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	مشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لجمهورية تنزانيا المتحدة

	21 - عرضت مديرة البرنامج هذا البند من جدول الأعمال. وقدّم المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي لأفريقيا لمحة عامة عن مشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لجمهورية تنزانيا المتحدة (DP/FPA-ICEF-WFP/DCCP/2011/TZA/1)، وهو مشروع يتضمن سردا مشتركا وأطرا للنتائج الإنمائية ويحدّد الاحتياجات من الموارد ذات الصلة للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي.
	22 - وشكر أحد الوفود المجلس على إتاحة هذه الفرصة للنظر في وثيقة برنامج قطري مشترك على أساس استثنائي. وذكر هذا الوفد أن وثيقة البرنامج القطري المشترك تستند إلى خطة الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2011-2015، وأوضح أوجه التآزر والتحديات التي ميّزت عملية إعداد الوثيقة.
	23 - وأشادت وفود كثيرة بالدور الريادي لحكومة تنزانيا في دعم عملية الإصلاح الرامية إلى توحيد الأداء في البلد، وتبنيها لهذه العملية، وأشادت أيضا بفريق الأمم المتحدة القطري في تنزانيا لما بذله من جهود لكفالة توفير استجابة استراتيجية للأولويات الوطنية بطريقة جماعية ومتسقة بدرجة أكبر. وأعربت هذه الوفود أيضا عن تأييدها لوثيقة البرنامج القطري المشترك، التي تعزز أوجه التآزر بين مختلف وكالات الأمم المتحدة في تنزانيا وتحسّن كفاءة عمل الأمم المتحدة في ذلك البلد.
	24 - وأشارت الوفود أيضا إلى التحديات المستمرة المتعلقة بوثيقة البرنامج القطري المشترك، بما في ذلك ما يلي: الحاجة إلى مزيد من المساعدة من مقر الأمم المتحدة؛ والمواءمة مع التقويم المالي لحكومة تنزانيا؛ والحاجة إلى تحسين اتساق الأمم المتحدة وكفاءتها وفعاليتها في جمهورية تنزانيا المتحدة؛ وتعبئة الموارد.
	25 - وسأل أحد الوفود عما إذا كان من الممكن تبسيط المرفقات، مضيفا أنه من الصعب فهم المقترحات، وأن الوفد سيطرح أسئلة متصلة بالإدارة القائمة على النتائج. وسأل هذا الوفد أيضا عما إذا كان بإمكان البرنامج الإنمائي وصندوق السكان تقديم دعم مشترك في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وسأل وفد آخر عن الممارسة الحالية لمراجعة الحسابات فيما يتعلق بدورة ميزانية خطة الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وعن التحديات التي تواجهها المكاتب القطرية فيما تبذله من جهود لجمع الأموال، مع تفادي المنافسة مع الصناديق والبرامج الأخرى. وأعربت وفود أخرى عن رغبتها في أن تُدرج الدروس المستفادة من وثيقة البرنامج القطري المشترك لتنـزانيا في المبادئ التوجيهية الخاصة بوثائق البرامج القطرية المشتركة المقبلة.
	26 - وأحاط المجلس التنفيذي علما بمشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لجمهورية تنـزانيا المتحدة.
	27 - ووافق المجلس التنفيذي على التمديد الثاني للبرنامج القطري لبيرو لمدة سنة واحدة (DP/2011/19). 
	28 - ووفقا للمقررين 2001/11 و 2006/36، اعتُمدت البرامج القطرية الثمانية التالية على أساس عدم الاعتراض، دون عرض أو مناقشة:
	منطقة أفريقيا: بوركينا فاسو وزامبيا؛
	منطقة الدول العربية: الصومال؛
	منطقة آسيا والمحيط الهادئ: إندونيسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وملديف؛
	منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: أوروغواي وشيلي.

	خامسا - التقييم
	29 - افتتحت مديرة البرنامج باب النظر في هذا البند، مؤكدة التزام الإدارة العليا للبرنامج بضمان تقييم جيّد ومستقل. وأعربت عن أملها في دعم المجلس التنفيذي لسياسة التقييم المنقحة.
	30 - وعرضت مديرة البرنامج المعاونة التقرير المتعلق بسياسة التقييم المنقحة (DP/2011/3) وأبرزت بإيجاز التغييرات الرئيسية الخمسة التي أُدخلت على هذه السياسة. وأكدت أن تنقيح السياسة كان نتاج عملية تشاورية واسعة النطاق مع مختلف الشركاء، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وانعكاساً للكثير من التعليقات التي وردت خلال هذه العملية. وأشارت كذلك إلى التزام الإدارة بتعزيز ثقافة التقييم في جميع أنحاء المنظمة.
	31 - وأعربت الوفود عن تأييد واسع لمشروع سياسة التقييم المنقحة، مُشيرة إلى أن السياسة المنقحة كانت أداة تعلُّم شاملة واستشرافية بالنسبة للمنظمة. غير أن وفودا كثيرة أعادت تأكيد ضرورة أن تتسم وظيفة التقييم بالاستقلالية والنزاهة. ودعت إلى تعزيز جودة التقييمات اللامركزية ونطاق تغطيتها واستخدامها. وشدد أحد الوفود على أهمية وظيفة التقييم في تحسين مستوى المكاتب القطرية. وأعرب عدد من الوفود عن التقدير لتوضيحات أدوار ومسؤوليات كل مكوّن من مكوّنات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك المجلس التنفيذي، وطلبت إدراج بيان بآخر المستجدات عن حالة تنفيذ هذه السياسة ضمن التقرير السنوي الذي يعدّه مدير البرنامج عن التقييم.
	32 - وفي معرض الإشارة إلى التحديات المعقدة التي يواجهها البرنامج الإنمائي، شدد أحد الوفود على الحاجة الملحة لمعالجة ”المواقع المنعزلة“ الموجودة داخل المنظمة بدقة من خلال تشجيع اعتماد ثقافة تقييم على نطاق المنظمة. وأوصت الوفود بضرورة التعلُّم من نتائج التقييمات لتحسين نتائج البرنامج الإنمائي التشغيلية والبرنامجية وتوجيه عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية. وطلبت الوفود إدراج لمحة عامة عن حالة تنفيذ هذه النتائج ضمن التقرير السنوي لمديرة البرنامج. وأعرب أحد الوفود عن القلق إزاء استمرار ضعف نوعية تقييمات البرنامج الإنمائي اللامركزية وتغطيتها، واقترح تعزيز عملية تصميم البرامج والمشاريع. وأوضح أحد الوفود أن الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي وقرار الجمعية العامة 64/289 بشأن الاتساق على نطاق المنظومة يشتملان بالفعل على المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقييم، وتساءل عن السبب الذي يحتِّم على البرنامج الإنمائي إعادة التفاوض على العناصر الموجودة أصلا. وأشار ذلك الوفد أيضا إلى ضرورة التوزيع الجغرافي العادل للمقيِّمين وذلك للتأكد من أنهم يمثلون بأمانة الطابع الدولي للبرنامج الإنمائي.
	33 - وقدم مدير مكتب التقييم تقييمات لمساهمة البرنامج الإنمائي في المجالات التالية: (أ) تقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اتقاء الكوارث والإنعاش (DP/2011/4)؛ و (ب) تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز القدرات الوطنية (DP/2011/6)؛ و (ج) تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر: الصلة بين الفقر والبيئة (DP/2011/8)؛ و (د) تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الإدارة المحلية (DP/2011/10)؛ و (هـ) تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى الإقليمي في التنمية والنتائج المؤسسية (DP/2011/12).
	34 - وقدمت مديرة البرنامج المساعدة ومديرة مكتب منع الأزمات والتعافي منها استجابة الإدارة لتقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اتقاء الكوارث والإنعاش (DP/2011/5). وقدمت المديرة المساعدة للبرنامج ومديرة مكتب وضع السياسات استجابة الإدارة لتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز القدرات الوطنية (DP/2011/7)؛ الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر: الصلة بين الفقر والبيئة (DP/2011/9)، وتعزيز الإدارة المحلية (DP/2011/11). وقدمت مديرة البرنامج المعاونة استجابة الإدارة لتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى الإقليمي في التنمية والنتائج المؤسسية (DP/2011/13).
	35 - وذكر أحد الوفود أن المجالات المواضيعية الخمسة للتقييم ينبغي أن تشمل التنسيق والمدخلات على نطاق المنظومة، وطلب معلومات مستكمَلة عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 64/289 بشأن الاتساق على نطاق المنظومة.
	36 - وفي شأن استجابة الإدارة لاتقاء الكوارث والإنعاش، رأى بعض الوفود أنها تفتقر إلى تحليل متعمق لدور البرنامج الإنمائي باعتباره قائد المجموعة العالمية المعنية بالانتعاش في وقت مبكر. وسألت عن التحديات التي يواجهها البرنامج الإنمائي في جهوده الرامية إلى تحسين أدائه في هذا المجال، بما في ذلك التنسيق مع البنك الدولي والوكالات المشاركة في الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. وأشارت كذلك إلى ضرورة تعزيز الدور الاستشاري للبرنامج الإنمائي في مجال سياسات الحد من مخاطر الكوارث، فضلا عن ميزته النسبية في الحالات الهشة وحالات ما بعد انتهاء النزاع. وحضّت هذه الوفود على اتباع نهج أكثر شمولا على المستوى القطري. وشددت بعض الوفود الأخرى على أهمية إقامة علاقة واضحة بين الحد من مخاطر الكوارث والأنشطة الإنمائية الأخرى في المكاتب القطرية. وحثت على أن تكون المساواة بين الجنسين وتغير المناخ هما الأولويتين في هذا الصدد.
	37 - وأقر عدد من الوفود بالدور الرئيسي الذي يؤديه البرنامج الإنمائي في بناء القدرات الوطنية، لكنها شددت في الوقت ذاته على أهمية ضمان أن تتولى البلدان المضيفة زمام التنفيذ بنفسها. وسأل أحد الوفود عن مدى استفادة البرنامج الإنمائي من التعاون بين بلدان الجنوب عند العمل على تعزيز القدرات الوطنية وعما بُذل من جهود من أجل الإبقاء على الخبرات المدرَّبة داخل الدول. وأكدت عدة وفود الحاجة إلى الأمور التالية: الانتقال من المشاريع القصيرة الأجل إلى المشاريع المحلية المنشأ التي تديرها قيادات وطنية من أجل تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأجل؛ والترويج لثقافة قوامها تبادل المعرفة؛ وجعل تنمية القدرات جزءا من جميع مجالات الممارسة في المنظمة. وطلبت وفود كثيرة إلى البرنامج الإنمائي أن يقدم تقريرا إلى المجلس عن حالة الترتيبات المتعلقة بالموارد المبرمة بين البرنامج الإنمائي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وذلك في شكل بيان بآخر المعلومات عن نقل بعض المهام من البرنامج الإنمائي إلى الشركاء الوطنيين في بلدان مختارة.
	38 - واعترفت بعض الوفود بأن البرنامج الإنمائي يوجد في وضع مثالي يمكّنه من أخذ زمام المبادرة في معالجة الصلات الرابطة بين الفقر والبيئة على المستوى القطري. وأشارت إلى أهمية الصلة بين الفقر والبيئة، لأن إدارة الموارد الطبيعية تؤخذ في الاعتبار عند وضع برامج التنمية. وطلبت هذه الوفود ردا من البرنامج الإنمائي في ما يتعلق باستخدام هذا النموذج بوصفه طريقة عملها. كما طلبت إطلاعها على التقدم المحرز في إدماج نهج الصلة بين الفقر والبيئة في أعمال البرنامج الإنمائي بشكل أعم. وأكدت عدة وفود أن مبادرة الفقر والبيئة مثال هام على ممارسة جيدة ينبغي الارتقاء بها كنموذج للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ورحبت بإدماج هذه الصلة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية وضمن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية. وحثت عدة وفود أخرى البرنامج الإنمائي على الانخراط في المزيد من أنشطة التوعية للتكيف مع تغير المناخ اعتماداً على الدروس المستخلصة.
	39 - وأعربت بعض الوفود عن قلقها إزاء النهج التدريجي المستخدم في تناول قضايا الإدارة المحلية وعدم وجود تركيز استراتيجي أكثر وضوحا. وطلب أحد الوفود موافاة الدول الأعضاء بنتائج مناقشة دارت بشأن تحديات بناء القدرات المحلية - وهي المناقشة التي جرت في مؤتمر ’القدرات هي التنمية‘ الذي عقد في مراكش عام 2010. وأوضح الوفد كذلك أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مجالان يتطلبان دعماً أكبر، لا سيما في ما يتعلق ببناء القدرات المحلية. وحث وفد آخر البرنامج الإنمائي على تعزيز الصلة بين الإدارة المحلية والديمقراطية. وشدد وفد آخر على ضرورة وضع سياسة مؤسسية واضحة بشأن اللامركزية. وأعرب الوفد عن أمله في أن يكون استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية بمثابة فرصة لجعل نهج صريح في اللامركزية والإدارة المحلية مجال اهتمام يشمل عدة قطاعات. وفي ما يتعلق بالجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد، أكدت بعض الوفود ضرورة إدراج منظور حقوق الإنسان في مجال الإدارة المحلية وكذلك في مجال تعميم المنظور الجنساني.
	40 - ولئن أقر أحد الوفود بالميزة النسبية للبرنامج الإنمائي في ما يتعلق بالاستجابة للاحتياجات المحلية، فإنه شجَّع المنظمة على اتخاذ نهج أكثر شمولا في عملية الهيكلة الإقليمية وباعتبارها منظمة قائمة على المعرفة. وقال إن عملية الهيكلة الإقليمية يمكن أن تكون جسرا جيدا بين المقر والمكاتب القطرية، كما حث البرنامج الإنمائي على اتخاذ تدابير إصلاح شاملة من أجل تعزيز دوره في هذا المجال. وينبغي للمنظمة أن تقتدي بتجارب منظمات الأمم المتحدة الأخرى، بما فيها اليونيسيف.
	41 - وقد اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/3 بشأن سياسة التقييم؛ والمقرر 2011/4 بشأن تقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اتقاء الكوارث والإنعاش، ورد الإدارة عليه؛ والمقرر 2011/5 بشأن تقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز القدرات الوطنية، ورد الإدارة عليه؛ والمقرر 2011/6 بشأن تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر: الصلة بين الفقر والبيئة، ورد الإدارة عليه؛ والمقرر 2011/7 بشأن تقييم مدى مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الإدارة المحلية، ورد الإدارة عليه؛ والقرار 2011/8 بشأن تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى الإقليمي في التنمية والنتائج المؤسسية، ورد الإدارة عليه.
	سادسا - صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية
	42 - افتتحت مديرة البرنامج المساعدة باب النظر في هذا البند، مُشيدة بصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية لما بذله من جهود من أجل مواصلة شحذ وتوسيع نطاق دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان الأقل نمواً. وقدم الأمين التنفيذي للصندوق تقريراً شفوياً عن النتائج الأولية التي حققتها المنظمة ووجهات نظرها للفترة 2011-2013.
	43 - وشكرت الوفود الأمين التنفيذي على بيانه الشامل وأعربت عن ثقتها في قيادته. وأشارت الوفود، التي سرّها الأداء القوي للصندوق، إلى تركيز الصندوق على أقل البلدان نمواً، بما في ذلك العديد من أقل البلدان نموا التي تمر بحالات ما بعد النزاع أو بمرحلة ما بعد الأزمة. ولاحظت بارتياح زيادة شاملة في المساهمات المالية، ولكنها أعربت عن قلقها من أن هذه الزيادة تُعزى أساسا إلى زيادة المساهمات المخصصة. ولاحظت كذلك أن قاعدة المانحين للصندوق من حيث المساهمات غير المخصصة ظلت صغيرة نسبياً. وأعرب أحد الوفود عن سروره لسماع أن الصندوق قد أفلح في إقامة شراكات جديدة مع جهات مانحة من القطاعين العام والخاص على السواء، وطلب في هذا الصدد وضع خطط للصندوق لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المانحة الناشئة. وأعرب الوفد ذاته عن تقديره للدور الذي قام به الصندوق في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً الذي سيعقد في اسطنبول، وطلب مزيدا من المعلومات عن الاجتماع الموازي الذي يعتزم الصندوق تنظيمه على هامش المؤتمر.
	44 - ورحب الأمين التنفيذي للصندوق بفرصة العمل مع الدول الأعضاء استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً، وأكد مجدداً التزام الصندوق باستكشاف مجموعة متنوعة من الشراكات.
	سابعا - تقرير التنمية البشرية
	45 - قدم أحد الوفود مشروع المقرر المتعلق بتقرير التنمية البشرية، شارحا غرض مشروع المقرر ومحتواه.
	46 - وأكدت الوفود دعمها للقيمة الأساسية للتقرير باعتباره منشورا رائدا في مجال التنمية الدولية.
	47 - وقبل اعتماد مشروع المقرر المتعلق بالتقرير، تكلم بعض الوفود دعما لروح مشروع المقرر، بغرض تحسين شفافية التقرير ودقته، مشيرين إلى أهمية ضمان الاستقلالية التحريرية لمكتب تقرير التنمية البشرية. وعقب اعتماد مشروع المقرر، أعرب مزيد من الوفود عن دعمهم للمقرر، معيدين تأكيد أهمية تحسين مصداقية وجودة التقرير وعملية التشاور مع الدول الأعضاء.
	48 - وأعرب أحد الوفود، متكلما باسم عدد من الوفود، عن الأسف لأن المقرر لم يعبر بما فيه الكفاية عن الدعم الواسع النطاق من الدول الأعضاء لتقرير التنمية البشرية. وأُعرب عن الأسف أيضا لأن البنود الأخرى من جدول أعمال المجلس التنفيذي تأثرت سلبيا بالطريقة التي أجريت بها المشاورات حول المقرر المتعلق بالتقرير، ولأن عملية التفاوض على المقرر لم تلتزم تماما بممارسة المجلس المتمثلة في السعي إلى توافق الآراء والشفافية في مناقشاته واتخاذ قراراته. 
	49 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/12 بشأن تقرير التنمية البشرية.
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	ثامنا - ملاحظات تمهيدية من رئيسة المجلس التنفيذي
	50 - رحبت رئيسة المجلس التنفيذي بالمدير التنفيذي الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتور باباتوندي أوسوتيميهين، وأكدت له دعم المجلس. وذكرت أن المجلس يتطلع إلى العمل معه على نحو وثيق. وأثنت الرئيسة ثناء خاصا على المديرة التنفيذية السابقة للصندوق، السيدة ثريا عبيد، نظرا لمهارتها القيادية وإنجازاتها. 
	تاسعا - بيان من المدير التنفيذي
	51 - حدد المدير التنفيذي في بيانه رؤيته وتوجيهه الاستراتيجي للصندوق (للاطلاع على البيان الكامل، انظر: www.unfpa.org/public/home/news/pid/7206). وشكر الدول الأعضاء والشركاء في المجتمع المدني على دعمهم، وأشار إلى أن تقوية الشراكات ستكون أولوية استراتيجية مستمرة تحت قيادته. وأثنى على سلفيه، السيدة ثريا عبيد والدكتورة نفيس صادق. وشدد على أن تدعيم المساءلة هو الأولوية الأولى للصندوق في عام 2011، وأن الشفافية والمساءلة سيكونان مبدأين أساسيين لقيادته. وذكر أن الصندوق قد اتخذ سلسلة من الإجراءات لتقوية إدارة نفقات التنفيذ الوطني وتحسين المساءلة العامة، وتقوية الضوابط في المكاتب القطرية، ومعالجة مختلف المسائل التي أثارها مراجعو الحسابات. وأورد ملامح السبل التي سوف يقود بها التغير التحولي لجعل الصندوق منظمة إنمائية عالمية رائدة. وقدم استكمالا للمجلس التنفيذي عن تمويل الصندوق. واختتم المدير التنفيذي بيانه بأن ذكر أنه سيركز على تقوية الصندوق لكي يصبح منظمة كأفضل ما تكون: أكثر مساءلة وأكثر استجابة لاحتياجات البلدان والشباب.
	52 - وهنأت عدة وفود المدير التنفيذي المعين حديثا وأكدوا له دعمهم. وأثنوا على رؤيته وتوجيهه الاستراتيجي للصندوق. وأعلن ممثلو الشركاء في السكان والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، اهتمامهم بمواصلة الشراكة مع الصندوق. وأشارت عدة وفود إلى مآثر المديرة التنفيذية السابقة، السيدة عبيد، وأثنوا على إنجازاتها. وأثنت الوفود على تركيز الصندوق على القيادة الوطنية والملكية الوطنية، وعلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ورحبوا بقرار الجمعية العامة 65/234، الذي مدد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية المتصلة به إلى ما بعد عام 2014. وشددوا على الروابط التي لا تنفصم بين أهداف المؤتمر وبين الأهداف الإنمائية للألفية. وجرى الإعراب عن قلق من أن بعض البلدان الأفريقية لن تصل إلى الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وأهاب بعض الوفود بالمدير التنفيذي أن يجعل حشد الموارد أولوية قصوى، ويشمل ذلك زيادة التمويل للصحة الإنجابية وأمن السلع الأساسية.
	53 - وشددت عدة بعثات على الأهمية المحورية لحماية وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والربط بين تنظيم الأسرة وصحة الأمهات من جهة وبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية من جهة أخرى، ورحبوا بتركيز المدير التنفيذي على المراهقين والشباب لتحقيق تقدم صوب أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وشددوا على ضرورة ضمان وصول الشباب إلى الصحة الجنسية والإنجابية. وجرى إبراز مفهوم الأمن البشري وروابطه مع الصحة العالمية وولاية الصندوق. وجرى الثناء على استخدام الصندوق لنهج يراعي الخصائص الثقافية في وضع برامجه. وحثت الوفود على الإشراك الفعال للصندوق في الاستراتيجية العالمية للأمين العام بشأن صحة المرأة والطفل، وأشارت إلى أن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية يمثل فرصة لوضع الصندوق في الاستراتيجية العالمية. 
	54 - وشجع عدد من الوفود الصندوق على مواصلة دعمه لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها في وضع السياسات والتخطيط والميزنة. وطلب أحد الوفود إلى الصندوق التشاور مع السلطات الوطنية بشأن مواءمة البيانات. وشدد بعض الوفود على ضرورة الاستثمار في معالجة مسائل مثل الشيخوخة وتناقص السكان والشعوب الأصلية والتوسع الحضري وتغير المناخ. ووجه بعض الوفود الشكر إلى الصندوق على دعم تعداداتهم الوطنية. وجرى الثناء على الدعم التقني الذي قدمه الصندوق في مجال تبادل أفضل الممارسات على الصعيد العالمي، ودُعِـي الصندوق إلى تيسير نقل المعارف وأفضل الممارسات وتبادلها بين البلدان النامية.
	55 - وإدراكا من بعض الوفود للعلاقة التكاملية بين الصندوق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فقد دعت إلى التعاون الوثيق بين المنظمتين مع تقسيم واضح للعمل، للاستفادة من الميزات النسبية لكل منهما في مجالات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وشددت الوفود على أن المساواة بين الجنسين ما زالت أولوية قصوى للصندوق، ويجب تركيز اهتمام خاص على معالجة العنف الجنسي والجنساني، ولا سيما في الظروف الإنسانية. وجرت الإشارة إلى أنه يجب إشراك الشبان في مرحلة مبكرة من أجل معالجة العنف الجنسي والجنساني. وشجع عدد من الوفود الصندوق على تعميم الأنشطة الإنسانية وأنشطة الطوارئ. ولفت أحد الوفود الانتباه إلى مقترح بلده بإقامة آلية متخصصة تابعة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية خلال الكوارث الطبيعية. 
	56 - وأثنت وفود عديدة على التزام الصندوق ومساهمته في الدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة وتحقيق الاتساق على نطاق المنظومة، بما في ذلك الدور الريادي القوي الذي يضطلع به الصندوق في توحيد الأداء، ودعوا الصندوق إلى مواصلة مشاركته الفعالة. وجرت الإشارة إلى أن من الضروري إجراء إصلاحات على صعيد المقر فيما يخص إدارة الموارد البشرية والممارسات المتعلقة بسير الأعمال وتقديم التقارير. ولفت عدد من الوفود الانتباه إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لأقل البلدان نموا الذي سيعقد قريبا، وشددوا على الدعم اللازم لتمكين تلك البلدان من تلبية أهداف مؤتمر السكان والأهداف الإنمائية للألفية. وأعربوا عن سرورهم لملاحظة أن المدير التنفيذي يخطط لحضور المؤتمر، وأهابوا بالصندوق أن يواصل دعمه لتلك البلدان. 
	57 - وشددت وفود عديدة على ضرورة تقوية المساءلة، ويشمل ذلك إدارة المخاطر وتخفيفها، والإبلاغ عن النتائج وتقييمها. وجرى الترحيب بالجهود التي بذلها الصندوق لتحسين الميزنة القائمة على النتائج. وأُشير إلى أن تقوية الضوابط الداخلية والرصد يجب أن يكون أولوية قصوى للصندوق، بما في ذلك تحسين الرقابة على نفقات التنفيذ الوطني. وأشارت وفود إلى أن استعراض منتصف المدة القادم للخطة الاستراتيجية يتيح فرصة لصقل توجهه الاستراتيجي وتحسين إطار النتائج، ويشمل ذلك إقامة روابط أكثر وضوحا بين النواتج الإنمائية المباشرة للصندوق والنواتج التي تساهم فيها. وإضافة إلى ذلك، يتيح استعراض منتصف المدة فرصة لتقوية الشفافية والمساءلة. وأعربت الوفود عن تطلعها إلى عملية شاملة للجميع لاستعراض منتصف المدة، تُشرك أصحاب المصلحة. وجرى إبراز أهمية الموارد المالية المستقرة والتي يمكن التنبؤ بها، كما جرى تشجيع الصندوق على استطلاع قنوات ومصادر جديدة للتمويل، ومن بينها القطاع الخاص.
	58 - وشكر المدير التنفيذي جميع الوفود على تمنياتهم الطيبة ودعمهم. وتعهد بتدعيم التقدم الذي أحرز في عهد السيدة عبيد ومواصلة تقوية الصندوق، لجعله منظمة إنمائية رائدة. وشكر الوفود على التعبير عن دعم اعتبار المساءلة الأولوية الأولى للصندوق، وعلى الإشارة إلى أن الصندوق لديه ”رأس مال قوي من الثقة“ بين الشركاء وأصحاب المصلحة. وأكد للوفود أن الصندوق يتابع توصيات مجلس مراجعي الحسابات بصورة منهجية، وأنه يقوي الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر. وقال مشيرا إلى أن التقييم هو جانب مهم من المساءلة، إن هناك خطوات تتخذ لتحسين جودة التقييم على جميع المستويات في الصندوق. 
	59 - وقال المدير التنفيذي أنه قد استمع بعناية إلى التعليقات التي تخص استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، وأنه يتطلع إلى العمل على نحو وثيق مع أعضاء المجلس التنفيذي. وأكد لهم أن استعراض منتصف المدة سيكون عملية شاملة للجميع ومثمرة. وشكر المجلس على تأجيل تقديم استعراض منتصف المدة إلى الدورة العادية الثانية لعام 2011، حيث أن ذلك سيتيح للصندوق صقل التوجيه الاستراتيجي وتقوية المساءلة والنتائج. وشدد على أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب، مشيرا إلى أنه حاسم الأهمية من أجل تحقيق فعالية التنمية. وشكر المجلس على دعم رؤيته المتمثلة في جعل المراهقين والشباب أولوية، إدراكا لأنهم محور التنمية البشرية والأمن البشري.
	60 - وشدد على دعم الصندوق لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وأعرب عن تطلعه إلى تعاون قوي وتقسيم واضح للعمل في تعاونهما معا لتقوية تعميم الشؤون الجنسانية وتمكين المرأة. وأشار إلى أنه أجرى عدة مناقشات مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأنهما متفقان في نقاط كثيرة بشأن كيفية المضي قدما. وذكر أن الصندوق يقوم بتعميم الشؤون الجنسانية في مجالي السكان والتنمية، والصحة الإنجابية، وأنه يعمل في المجال الجنساني بما يتماشى مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. ورحب بقرار الجمعية العامة الذي مدد بموجبه برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014، وشدد على أنه يتطلع إلى العمل مع الدول الأعضاء لضمان عملية نشطة في تنفيذ القرار.
	61 - وأكد المدير التنفيذي التزامه القوي والتزام الصندوق بالمضي قدما في إصلاح الأمم المتحدة وتحقيق الاتساق على نطاق المنظومة وتوحيد الأداء. وشدد على أن الصندوق سيواصل القيام بدور رائد في تحقيق اتساق الأمم المتحدة على الصعيدين القطري والإقليمي عن طريق الدور القيادي للمقر. وسيواصل الصندوق على الصعيد القطري مساهمته القوية في عمل فريق الأمم المتحدة القطري وفي تحقيق الاتساق على نطاق المنظومة، وذلك بسبل من بينها تدعيم الصفة الاستراتيجية لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وبرامجها المشتركة. كما أن الصندوق ملتزم بمواءمة الممارسات المتعلقة بسير الأعمال. 
	62 - وفيما يخص الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال التي وضعها الأمين العام، أشار إلى أن الصندوق يعمل مع شركاء آخرين للشراكة الصحية الرباعية، لتقديم مساعدة تقنية إلى الحكومات لتنفيذ التعهدات ولجلب تعهدات جديدة. وعن طريق هذه الاستراتيجية، يجري الترويج لحزمة شاملة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، تشمل تنظيم الأسرة وأمن السلع الأساسية. 
	63 - وشكر المدير التنفيذي الوفود على الاعتراف بالعمل الإنساني الذي يضطلع به الصندوق وعلى تشجيعه. وأكد أن الصندوق سيواصل دوره الرائد فيما يخص العنف الجنسي والجنساني في ظروف الطوارئ. وفيما يخص التأهب للكوارث والوقاية منها، أشار إلى أن العمل جار على تقوية القدرات القطرية والإقليمية. وشدد، مشيرا إلى مشاركته في المؤتمر الرابع المقبل لأقل البلدان نموا، على أن أقل البلدان نموا جزء محوري لتركيز الصندوق، حيث أنها بلدان تمس فيها الحاجة إلى دعم الصندوق. وأضاف قائلا إن أقل البلدان نموا تعد محورية لتركيز الصندوق حيث أنها بلدان تمس الحاجة فيها إلى دعم الصندوق. وأضاف قائلا إن أقل البلدان نموا تفيد من تخصيص الموارد على أساس الأولوية.
	64 - واعتمد المجلس التنفيذي مقررا شفويا بشأن بيان المدير التنفيذي للصندوق.
	عاشرا - البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	65 - بعد الملاحظات الاستهلالية التي أدلى بها المدير التنفيذي ومدير المكتب الإقليمي لأفريقيا، ناقش المجلس التنفيذي مشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لجمهورية تنزانيا المتحدة.
	66 - وأثنى بيان مشترك صادر عن 29 بلدا على روح القيادة والملكية التي تحلت بها الحكومة التنزانية في دعمها لعملية الإصلاح ”توحيد الأداء“. وأيدت الوفود وثيقة البرنامج القطري المشترك التنزانية، وأشارت إلى أنها تعزز التآزر بين مختلف وكالات الأمم المتحدة في البلد. وأثنت على الاستجابة الاستراتيجية الجماعية والمتسقة لفريق الأمم المتحدة القطري إزاء الأولويات الوطنية. وفي معرض تعليقها على التحديات، أشارت إلى الحاجة إلى: الحصول على مزيد من المساعدة من المقر، والتوافق مع التقويم المالي للحكومة، وتعبئة الموارد، وتحسين كفاءة وتماسك وشفافية الأمم المتحدة في جمهورية تنزانيا المتحدة. وتساءل أحد الوفود عما إذا كان بالوسع تبسيط مرفقات وثيقة البرنامج القطري المشترك، وعما إذا كان صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيشاركان في العمل المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. واقترح وفد آخر إنشاء إطار مشترك داخل البلدان بشأن المساءلة عن النتائج. واستفسر أحد الوفود عن الدروس المستفادة، والآثار المترتبة على الموارد البشرية، وتقسيم العمل، وسبل التأكد من أن الأمم المتحدة تتحدث بصوت واحد.
	67 - وتحدث وفد جمهورية تنزانيا المتحدة بإسهاب عن عملية وثيقة البرنامج القطري المشترك، بما في ذلك الإنجازات والتحديات، وأشار إلى أن النهج الجديد قد خفض من الازدواجية في مجال التخطيط للاحتياجات لوكالات الأمم المتحدة والشركاء، وقدم استجابة أكثر تماسكا من منظومة الأمم المتحدة إزاء الأولويات الوطنية. ولاحظ الوفد عدم وجود تفسير موحد لقرار الجمعية العامة 64/289 بشأن الاتساق على نطاق المنظومة، وعدم كفاية الدعم والضمان المنسقين للجودة؛ وعدم الاتفاق حول التغيرات المتعلقة بصيغة المرفقات، ولما كانت وثيقة البرنامج القطري المشترك عبارة عن مجموعة فرعية لخطة المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة، فإنها لم توضح المساهمة الكاملة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال الأولويات الوطنية. وأضاف الوفد أنه ينبغي إجراء استعراض وثائق البرنامج القطري المشترك في المستقبل خلال دورة رسمية مشتركة تعقدها المجالس التنفيذية للمنظمات الأربع.
	68 - وشكر وفد بوركينا فاسو المجلس التنفيذي على الموافقة على برنامجه القطري وأعرب عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق.
	69 - وشكر مدير المكتب الإقليمي لأفريقيا الوفود على تعليقاتها ودعمها، وأشار إلى أن الخبرات المكتسبة في إعداد وثيقة البرنامج القطري المشترك التنزانية قد جمعت وصنفت لتبادلها مع الجهات الأخرى، مع أنه من السابق لأوانه تحديد جميع التحديات والدروس المستفادة. وأضاف أن عدم وجود مبادئ توجيهية أدى بطريقة ما إلى حرية الابتكار. وفيما يتعلق بالسؤال حول الموارد البشرية، فقد قال إنه ستتم إعادة النظر في معالم ملاك الموظفين لتلبية مطالب المواءمة. وفيما يتعلق بالتحدث بصوت واحد، لاحظ أنه في الوقت الذي جعل فيه ”توحيد الأداء“ الأمور أكثر سهولة، فإن المستوى لم يكن مثاليا.
	70 - ووفقا للقرار 2006/36، وافق المجلس التنفيذي على البرامج القطرية الست التالية، على أساس عدم الاعتراض، من دون عروض أو مناقشات: بوركينا فاسو وزامبيا من منطقة أفريقيا؛ والصومال من منطقة الدول العربية، وإندونيسيا وجزر ملديف من آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وأوروغواي من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأحاط المجلس علما بمشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لجمهورية تنزانيا المتحدة والتعليقات عليه. 
	حادي عشر - استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية
	71 - عرض المدير التنفيذي هذا البند، مشددا على أن المساءلة تحتل صدر أولويات الإدارة وقال إن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2013، يشكل فرصة لتعزيز ثقافة المساءلة وتحقيق النتائج في الصندوق برمته. وأشار إلى أن تأجيل تقديم استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية إلى الدورة العادية الثانية لعام 2011 سيتيح له إمكانية التشاور على نطاق أوسع لتشذيب الخطة الاستراتيجية. وأدلى مدير شعبة البرامج، بعرض شفوي بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، حدد فيه العملية، وأوجه التقدم، والنتائج الأولية، وإطار النتائج، والخطوات المقبلة.
	72 - وأيدت جميع الوفود التي أخذت الكلمة طلب المدير التنفيذي بشأن تأجيل تقديم استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية من الدورة السنوية لعام 2011 إلى الدورة العادية الثانية لعام 2011. وأثنت الوفود على عملية التشاور المفتوحة والشفافة مع الدول الأعضاء. وأشارت إلى أن الطريقة التي يتبعها الصندوق في البرمجة وروح القيادة التي يتحلى بها هما السبيل الرئيسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 4 و 5 و 6. ورحبت الوفود بالعزم على وضع مسألة المراهقين وزيادة الاستثمارات في المجتمع المدني والشراكات مع القطاع الخاص في صدر سلم الأولويات. وطلبت بعض الوفود تقديم تعابير أوضح عن العلاقات القائمة بين ديناميات السكان، والقضاء على الفقر، وتغير المناخ، والصحة والحقوق الإنجابية، فضلا عن التركيز أكثر على المؤشرات والأهداف. ودعت الوفود إلى إحراز تقدم في الأداء بشأن تقسيم العمل الذي اتفقت عليه الشراكة الصحية الرباعية. وتساءلت كيف ستكون وضعية البرنامج العالمي إزاء أمن سلع الصحة الإنجابية بالنسبة لاستراتيجية الأمين العام العالمية المعنية بصحة المرأة والطفل، وتساءلت عن تقسيم العمل بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول العمل ذي الصلة بالمسائل الجنسانية.
	73 - وأكدت وفود عديدة على ضرورة أن تظل المساعدة الإنسانية جانبا هاما من جوانب عمل الصندوق، بما في ذلك إبراز مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والصحة والحقوق الإنجابية وقضايا المساواة بين الجنسين في مركز الصدارة في حالات الطوارئ. وسألت بعض الوفود كيف سيتم تعزيز الدعوة، والتنفيذ والمساءلة على الصعيد الوطني. ودعت الوفود إلى استعراض إطار نتائج التنمية واستكمال الأهداف حتى عام 2013، وشددت على ضرورة إبراز النتائج على نحو أفضل، بما في ذلك رصد النواتج. وأشارت إلى أن الإطار يضم أهدافا ونتائج لكنه لا يشمل نواتج. وطلبت إدراج نواتج محددة لقياس وفورات الكفاءة التي حققها الصندوق في إطار نتائج الإدارة. وسألت بعض الوفود كيف يمكن لاستعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية أن يحدد الاتجاه الاستراتيجي ويعالج متطلبات الإبلاغ. وذكر أحد الوفود ضرورة التأكيد على الدور الهام للشركاء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
	74 - وشكر المدير التنفيذي الوفود على الدعم الذي قدمته، وأشار إلى أن تأجيل تقديم استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية من شأنه أن يتيح مزيدا من الوقت للعمل مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني لاستعراض القضايا الرئيسية وتسهيل الملكية من قبل الجميع. وقال إن المنظمة ستدرس بدقة المجالات التي يجب التوسع فيها والمجالات التي لا تتطلب مزيدا من الجهود. وكان التوسع في مجال المراهقين والشباب مجديا من دون إحداث تغيير كبير في تكوينه الحالي. وأكد للوفود أن الصندوق سيواصل إجراء مشاورات وثيقة مع الدول الأعضاء. 
	75 - وذكرت نائبة المدير التنفيذي (البرنامج) أن الصندوق قد أحاط علما بالاقتراح المتعلق بمؤشر محدد لقياس الكفاءة. وفيما يتعلق بدور الصندوق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشارت إلى أن الصندوق سيظل يركز على المساواة بين الجنسين في سياق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. أما فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، فقد قالت إن الصندوق سيواصل التركيز على التكامل بين فيروس نقص المناعة البشرية والصحة الجنسية والإنجابية، وهو المجال الذي يأخذ فيه الصندوق زمام المبادرة. 
	76 - وذكر مدير شعبة البرامج أنه تم تبسيط التقرير السنوي لكي يركز على المعلومات التي يطلبها المجلس التنفيذي. وكجزء من التحسين الأمثل للإدارة القائمة على النتائج، تم تبسيط النتائج ويؤمل إيجاد نظم تتماشى مع حجم المنظمة لدرجة أكبر. وأضاف أن التقارير تستهلك وقتا كبيرا وتترك وقتا أقل للتنفيذ. وقال إن الصندوق يحاول تقليل عدد المؤشرات. ولاحظ أن إحدى المعضلات تتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين اللامركزية ووجود رقابة وثيقة للمكاتب القطرية. وأشار إلى أن الصندوق يقوم بتعميم الاستجابة الإنسانية في جميع أعماله وأقر بأنه ينبغي أن تكون الاستجابة استراتيجية ومستدامة وقابلة للتطويع. وأشار إلى الحاجة إلى بناء القدرات وأكد على التزام الصندوق بتحقيق التوازن بين السرعة والفعالية والمساءلة. 
	77 - واتخذ المجلس التنفيذي قرارا شفويا بتأجيل تقديم استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية للصندوق من الدورة السنوية لعام 2011 إلى الدورة العادية الثانية لعام 2011.
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	ثاني عشر - بيان من المدير التنفيذي
	78 - قدم المدير التنفيذي إلى المجلس التنفيذي معلومات مستجدة عن أداء المكتب وأولوياته لعام 2011، وأشار إلى أن المكتب كان قد تلقى رأياً ثانياً غير مشفوع بتحفظات بشأن المراجعة الخارجية للحسابات على التوالي. وفي معرض إبراز سبل عمل المكتب بالتنسيق مع منظومة الأمم المتحدة ككل، أكد المدير التنفيذي للمجلس التنفيذي أن المكتب هو أفضل حالاً الآن لتقديم خدمات إدارية ودعم التنفيذ إلى شركائه كي يتمكنوا من تحقيق نتائج على أرض الواقع. وجدد التزامه بزيادة الشفافية والمساءلة في المنظمة. وفي الختام، قال إنه يتطلع إلى تقديم التقرير السنوي لعام 2010 في الدورة السنوية القادمة. وسيعقب العرض الذي قدمه مقترحات الميزانية للفترة 2012-2013، المقرر تقديمه في الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي في عام 2011.
	79 - وأشادت الوفود بالتقدم الذي أحرزه المكتب خلال السنوات القليلة الماضية على النحو المبين في تقرير مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة. وأعربت عن تأييدها للجهود التي يبذلها المكتب من أجل تحسين الفعالية والشفافية المالية، وشجعت على رؤية التزام المكتب بكفالة الاتساق على نطاق المنظومة في دوره في مجال التنفيذ مع المنظمات الشريكة. وأعرب أحد الوفود عن أمله بإيلاء التعاون بين بلدان الجنوب مزيداً من الاهتمام في التقرير السنوي المقبل للمكتب، وطلبت معلومات مستحدثة عن عملية المكتب في بنغلاديش. 
	80 - وشكر المدير التنفيذي الوفود على التعليقات الإيجابية التي قدمتها وأكد لها بأن المكتب ملتزم بضمان الاتساق والتنسيق على نطاق المنظومة. وشدد على أهمية الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، بما أنه ليس من مهام المكتب وضع سياسات، بل أن مهمته تتمثل في دعم تنفيذ المشاريع بالنيابة عن مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى. وأعرب المدير التنفيذي عن سروره لمشاركة المكتب في العمل في بنغلاديش، وخاصة في مجالات تدريب الشرطة.
	الجزء المشترك
	ثالث عشر - التقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	81 - عرضت مديرة البرنامج المساعدة ومديرة مكتب الشراكات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالنيابة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التقرير المشترك الذي قدمه مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2011/5).
	82 - ورحبت الوفود بما أحرز من تقدم في إعداد التقرير، ويشمل ذلك تحسين النوعية وإدراج الدروس المستفادة. وأكدت مرة أخرى أهمية هذا التقرير لإدراك مساهمات الوكالات وما أحرزته من تقدم في تنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات. وشددت الوفود على ضرورة إدراج العناصر الرئيسية للاستعراض، والاحتياجات الخاصة للبلدان المتوسطة الدخل، وكذلك على ضرورة ترشيد عملية تقديم التقارير بحيث تفي بغرضها على نحو أفضل. وذكر بعض الوفود أن التقرير لا يتضمن توصيات، بما في ذلك ما يتعلق بتحسين الأنشطة التنفيذية. وذكر أحد الوفود أن التقرير يثير الالتباس في أغلب الأحيان نظراً إلى أنه يركز على النتائج الموضوعية (موضوع التقارير السنوية للمنظمات بشأن الخطة الاستراتيجية لكل منها) عوضاً عن تناول المسائل المتعلقة بالعمليات ذات الصلة بالاستعراض الذي يجري كل أربع سنوات، أي أن التقرير لا يركز بما فيه الكفاية على الطريقة التي تمارس بها الوكالات عملها. 
	83 - وطلب بعض الوفود تركيز المزيد من الاهتمام على الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة المانحين، وتحسين كفاءة البرامج، والحد من الازدواجية. وشدد أحد الوفود على ضرورة تحقيق التوازن الصحيح بين الموارد العادية والموارد الأخرى وحثَّ على بذل المزيد من الجهود لحشد الموارد من أجل التنمية. وطلب هذا الوفد إلى المنظمات الحد من تكاليفها الإدارية. وأشار بعض الوفود إلى استعداده للعمل مع المنظمات من أجل مواصلة تحسين عملية تقديم التقارير وترشيدها.
	84 - ورحبت مديرة البرنامج المساعدة ومديرة مكتب الشراكات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالملاحظات البناءة التي أدلت بها الوفود وأشارت إلى إمكانية إدراج خطة عمل في التقرير. وأحاطت كذلك علماً بالشواغل التي أثيرت في ما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للبلدان المتوسطة الدخل.
	85 - وذكرت نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان (البرنامج) أن الصندوق وضع استراتيجية بشأن العمل مع البلدان المتوسطة الدخل ويمكن اطلاع المجلس التنفيذي عليها لاحقاً.
	86 - وأحاط المجلس التنفيذي علماً بالتقرير المشترك الذي قدمه مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتعليقات عليه، بغية إحالته إلى المجلس. 
	رابع عشر - توصيات مجلس مراجعي الحسابات 
	87 - عرض كل من المديرة المعاونة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان (العلاقات الخارجية وشؤون الأمم المتحدة والإدارة) ونائب المدير التنفيذي لمكتب خدمات المشاريع تقرير منظمته (DP/2011/14؛ DP/FPA/2011/1؛ DP/2011/15) بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة لفترة السنتين 2008-2009. وقبل عرض تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، أدلى المدير التنفيذي للصندوق بملاحظات مقتضبة، وشدد على أنه جعل تعزيز المساءلة في صدارة أولويات الصندوق لعام 2011.
	88 - وأقرت وفود عديدة بالتقدم الكبير الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ما يتعلق بتوصيات مراجعة الحسابات الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات وأشادت بالبرنامج الإنمائي على الرأي غير المشفوع بتحفظات الذي تلقاه بشأن مراجعة الحسابات لفترة السنتين الثانية على التوالي. ولاحظت عدة وفود أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفذ بنسبة 90 في المائة التوصيات الـ 42 المستهدف إنجازها بحلول الربع الأخير من عام 2010، ودعت إلى مواصلة الجهود لتنفيذ التوصيات المتبقية الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات وفقاً لتواريخ الإنجاز المستهدفة المتفق عليها مع هذا المجلس. ودعا أحد الوفود إلى بذل الجهود على وجه الخصوص لتحديد تواريخ الإنجاز المستهدفة لتوصيات مراجعة الحسابات الـ 17 التي لم تحدد لها تواريخ إنجاز مستهدفة. وطلبت عدة وفود أخرى الحصول على المزيد من المعلومات بشأن: الخطوات المتخذة لكفالة السلامة المالية؛ أسباب ارتفاع مستوى الأموال غير المنفقة؛ الوضع الحالي للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة؛ التدابير المتخذة لكفالة عدم التسامح إطلاقا إزاء الاحتيال والفساد.
	89 - وأعربت عدة وفود عن سرورها لأنها لاحظت أن المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان وضع المساءلة ومعالجة المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات في صدارة أولوياته لعام 2011. ورحبت الوفود بالتزام الصندوق متابعة التوصيات الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات وبما أبداه من انفتاح لمواجهة هذه التحديات. وطلبت الحصول على معلومات مستكملة بشأن ما تبقى من توصيات عالقة ذات أولوية قصوى. وشددت الوفود على الفوائد الناجمة عن التوجيهات القوية، والتدريب، وآليات الرقابة، والدروس المستفادة. وفي ما يتعلق بطريقة التنفيذ الوطني، أعربت هذه الوفود عن قلقها بشأن الرأي المشفوع بتحفظات بشأن مراجعة الحسابات وحثت على التعجيل في تنفيذ التوصيات المتصلة بطريقة التنفيذ الوطني، وكذلك تعزيز تدابير الرقابة وتحليل المخاطر. ولاحظت، مع تطلعها إلى تلقي معلومات بشأن تطور أنماط الأعمال وأساليبها الأخرى، أن العودة حصراً إلى التنفيذ المباشر لن يكون الرد الأفضل على الرأي المشفوع بتحفظات. وأشار بعض الوفود إلى أن طريقة التنفيذ الوطني ينبغي أن تشكل الخيار الأول، حيثما أمكن، وأن السعي ينبغي أن يكون على الدوام وراء تعزيز القدرات الوطنية. واستفسر أحد الوفود بشأن تنفيذ إطار المراقبة الداخلية وما تبقى من تحديات في ما يتعلق بأرصدة حساب صندوق التشغيل. واعتبر هذا الوفد أن النهج المنسق في التحويلات النقدية لا ينبغي أن يستخدم إلا في البيئات المحدودة المخاطر.
	90 - ورحبت الوفود بالرأي غير المشفوع بتحفظات بشأن مراجعة الحسابات الذي تلقاه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبكون أكثر من 90 في المائة من التوصيات الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات قد نفذت بالفعل. وأشادت بما أحرزه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من تقدم كبير في تحسين الإدارة التنظيمية وزيادة الشفافية. وحث أحد الوفود البرنامج الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تسديد الأرصدة العالقة المشتركة بين الصناديق على وجه السرعة. وأوضح نائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن جميع هذه الأرصدة تعود إلى الفترات السابقة لعام 2007 وأن المنظمتين بادرتا إلى تسويتها جميعاً بشكل كامل. وأضاف أنه يجب التفاوض على تسوية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب خدمات المشاريع لإلغائها. والمناقشات جارية لتحقيق ذلك. 
	91 - وشدد بعض الوفود على ضرورة كفالة أن يقدم بدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عام 2012 صورة مرضية عن الحالة المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وتساءلت هذه الوفود عما إذا كان من المستصوب إيلاء أولوية أكبر للتوصيات التي تكتسب أهمية حاسمة لنجاح تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وحثت المنظمات على كفالة التزامن الضروري لنماذج نظام أطلس قبل بدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وطلبت الوفود التي شددت على ضرورة عدم التسامح إطلاقا إزاء الفساد إلى البرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان توضيح أسلوب التعاطي مع حالات الاحتيال.
	92 - وشكرت مديرة البرنامج المساعدة ومديرة مكتب شؤون الإدارة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوفود على ما أظهرته من دعم واهتمام على نطاق واسع. وأشارت إلى أن التواريخ المستهدفة لتوصيات مراجعة الحسابات قد تقررت على نحو مشترك مع مجلس مراجعي الحسابات وأكدت للمجلس التنفيذي أنه يجري تنفيذ الأنشطة ذات الصلة. وأوضحت أن ما تبقى من التوصيات الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات يتسم بطابع مستمر، وطلبت إلى مجلس مراجعي الحسابات المزيد من التوضيح بشأن المعايير المتوقعة للتنفيذ الكامل. وأكدت للمجلس التنفيذي أن البرنامج الإنمائي يتصدى بهمة للشواغل المتصلة بالأموال غير المنفقة والتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. وفي ما يتعلق بحالات الاحتيال، أوضحت أن البرنامج الإنمائي يركز اهتمامه على مكافحتها إلى جانب اتخاذ إجراءات تأديبية. وفي ما يتعلق بنظام أطلس، قالت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سوف تواصل العمل على حل المسائل المتصلة بنظام أطلس والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وشكرت المديرة المعاونة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوفود على ما أدلت به من تعليقات سديدة وأكدت للمجلس التنفيذي أن البرنامج الإنمائي يعقد العزم على التصدي للشواغل التي أعربت عنها الوفود. 
	93 - وشكرت نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان (العلاقات الخارجية وشؤون الأمم المتحدة والإدارة) الوفود على ما أدلت به من تعليقات. ولاحظت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يركز اهتمامه على تحديد المجالات الرئيسية للمخاطر من أجل تحديد أولويات المتابعة والبحث في الأسباب الجذرية. وفي ما يتعلق بطريقة التنفيذ الوطني، أكدت أن الصندوق يولي أهمية فائقة لتناول التوصيات الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات. ويعتمد الصندوق خطة عمل واضحة وحازمة، ويتعين الحصول على دعم المجلس التنفيذي وتوفير الوقت اللازم من أجل معالجة المسائل. ولاحظت أن الصندوق مدعو لأداء المهام نفسها على الرغم من أنه أصغر حجماً من الوكالات الشقيقة. غير أن الصندوق يكفل أن تتابع المكاتب القطرية بصرامة التوصيات الصادرة عن مكتب مراجعي الحسابات. ويرصد الصندوق حالياً بحزم أرصدة حساب صندوق التشغيل ويعمل مع الشركاء الوطنيين على إدارة الحسابات باستخدام النهج القائم على المخاطر. وأوضحت، في ما يتعلق بالنهج المنسق في التحويلات النقدية، أن هذا النهج، إذا نفذ بالشكل الصحيح، يوفر تقييماً سديداً ويحدد الثغرات وسبل معالجتها. ولاحظت أن الصندوق سعى سعياً دؤوباً واستشرافياًً لاتخاذ خطوات ملموسة من أجل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. كما سار الصندوق وفق الجدول الزمني المحدد في ما يتعلق بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وشددت على أن الصندوق قام بتعزيز إطار الرقابة الداخلية الخاص به لاستيفاء المعايير الصناعية ودرَّب موظفيه على تطبيق هذا الإطار. وفي ما يتعلق بالاحتيال، شددت على أن الصندوق يلتزم التزاماً كاملاً بمكافحة الاحتيال ويعتمد إزاءه سياسة عدم التسامح إطلاقاً. وعلاوة على ذلك، يضطلع مديرو الصندوق بمسؤولية مكافحة الاحتيال والكشف عنه وهناك إجراءات تأديبية واضحة. وأشارت إلى أن المديرة التنفيذية أفادت في العام الماضي أن مستوى الاحتيال في المنظمة منخفض جداً، ويمثل نسبة 0.1 في المائة من النفقات. 
	94 - ولاحظ مدير مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة أن العلاقة بين مجلس مراجعي الحسابات والمجلس التنفيذي هامة وضرورية على حد سواء،ولا سيما لكي يتمكن المجلس التنفيذي من متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات مع المنظمات. وأضاف أن مجلس مراجعي الحسابات سوف يقدم معلومات عن حالة تنفيذ مختلف المنظمات للتوصيات أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة.
	95 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/9 بشأن تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2008-2009.
	خامس عشر - الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة
	تقريرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان عن إدارة الموارد البشرية

	96 - قدّمت مديرة البرنامج المساعدة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة مكتب التنظيم، إلى جانب مديرة مكتب الموارد البشرية في مكتب التنظيم، تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (DP/2011/16). وقدمت نائبة المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (العلاقات الخارجية وشؤون الأمم المتحدة والإدارة) ومدير شعبة الموارد البشرية، بالصندوق، تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان (DP/FPA/2011/2). وأدلت رئيسة مجلس موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ببيان.
	97 - ولقي التقريران ترحيبا لما اتسما به من توازن وإعداد جيد. وطرحت عدة وفود أسئلة على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن المسائل المتصلة بالتوظيف، بما في ذلك مسألة التوزيع الجغرافي العادل، واختيار الموظفين على أساس جدارتهم، والتطوير الوظيفي للموظفين الشباب من الفئة الفنية، وقنوات الالتحاق بالوظائف على المستوى الإداري المتوسط وكيفية استعداد المنظمتين للعدد الكبير من الموظفين الذين سيتقاعدون قريبا. واستفسرت بعض الوفود عن الاستحقاقات المتصلة بالعمالة، مثل التوازن بين العمل والحياة والترتيبات المتعلقة بمراكز العمل التي تصطحب فيها الأسرة وتلك التي لا تصطحب فيها الأسرة، ومزج مهارات الموظفين من أجل كفالة مشاركتهم في المرحلة التمهيدية، ومكافأة الموظفين العاملين في مواقع العمل التي تنطوي على مشقة، بما في ذلك في بيئات النزاع وما بعد النزاع، وتقديم حوافز للعمل معًا على تحقيق مبادرة توحيد الأداء. وفي ما يتعلق بتنفيذ مبادرة توحيد الأداء، طلبت بعض الوفود الحصول على معلومات عن الآثار المترتبة على قرارات الجمعية العامة في إدارة الموارد البشرية ومواءمة الإصلاحات التعاقدية وإقامة العدل. كما طلبت الوفود تعزيز الانتقال فيما بين الوكالات.
	98 - وشجعت بعض الوفود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان على المشاركة بفعالية في الجهود الرامية إلى تنسيق قواعد وأنظمة إدارة الموارد البشرية في الأمم المتحدة وطرحت أسئلة لمعرفة كيف تعزم كل من المنظمتين الإشراف على تنفيذ سياسات الموارد البشرية الخاصة بها. وطلب أحد الوفود توضيح معنى تنمية القدرات في سياق إدارة الموارد البشرية وسأل عن التحديات التي تمت مواجهتها من منظور الموارد البشرية، في سياق مبادرة وحدة العمل في الأمم المتحدة. وأكد هذا الوفد أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يحظى باحترام وتقدير الشركاء لأن لدى موظفيه خبرة تقنية والتزام مهني رفيعي المستوى. وسأل الوفد عن التدابير التي وضعها الصندوق لضمان توافر الكفاءات في إدارة الموارد البشرية على مستوى المكاتب القطرية.
	99 - وشكرت مديرة مكتب الموارد البشرية التابع لمكتب التنظيم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوفود على تعليقاتها المفيدة وعلى اعترافها بالتقدم المحرز على صعيد عدة مبادرات في مجال الموارد البشرية. وأشارت إلى الجهود الجارية لتقليص الحيز الزمني الذي يتطلبه الاستقدام وإلى اكتمال الإصلاحات التعاقدية وإلى أن استعراض لنظام تقييم جديد للمنسقين المقيمين قد تم في إطار عملية مشتركة بين الوكالات. ويهدف هذا النظام إلى إدماج مزيج المهارات التي تعزز إدارة الأشخاص والفطنة السياسية والمهارات القيادية في سياق العمل الإنساني.
	100 - وأشار مدير شعبة الموارد البشرية بصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن لدى المنظمتين آليات للانتقال فيما بين الوكالات وأن الصندوق يحتل موقعا رياديّا على مستوى استقبال وإرسال الموظفين على حد السواء. كما أشار بإيجاز إلى بعض التحديات. وردّا على أسئلة طُرِحت عن كيفية إشراف الصندوق على تنفيذ سياسات الموارد البشرية وتتبعه لهذا التنفيذ، ذكّر المدير، على سبيل المثال، بما قام به الصندوق عند رصد الامتثال لنظام تقييم الأداء وتطويره الذي كان في مستوى 97 في المائة. وكان هناك مثال آخر تمثل في استخدام نظام الاستقدام الإلكتروني الذي مكّن الصندوق من تحديد حالات التأخير ورصد حالات الاستقدام. أما في ما يتعلق بإقامة العدل، فأشار إلى أن لدى مكتب أمين المظالم الصلاحيات الكافية للاضطلاع بدور الوساطة. وفي ما يخص توحيد الأداء، أفاد بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان شارك بعمق في عمليات متباينة، بما في ذلك مواءمة الممارسات في مجال الأعمال. وعلى سبيل المثال، في فييت نام كان فريق الاتصالات التابع لفريق الأمم المتحدة القطري يستخدم نظام الصندوق لتقييم الأداء وتطويره من أجل تقييم الأداء. ورغم الإقرار بأن عددا كبيرا من موظفي الصندوق في سن الخمسين أو أكثر، أشار المدير إلى أن منظومة الأمم المتحدة ككل تواجه تحديا رئيسيا متصلا بارتفاع معدلات أعمار الموظفين ومسألة تقاعدهم في المستقبل القريب. وأفاد بأنه يجب توفير المزيد من الوظائف برتب مبتدئين، وأن منظومة الأمم المتحدة بحاجة لبذل المزيد من الجهود الجماعية لاستقطاب موظفين شباب من الفئة الفنية. وأكد أن الصندوق متمسك تماما بالتطوير الوظيفي بما في ذلك عن طريق تدريب الموظفين. وشجّع الصندوق أيضا على تحقيق التوازن بين العمل والحياة بما في ذلك عن طريق عدة ترتيبات تُتيح مرونة العمل.
	101 - وأحاط المجلس علما بتقريري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان عن إدارة الموارد البشرية.
	نموذج لميزانية فترة السنتين 2012-2013 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة

	102 - أدلت مديرة البرنامج المساعدة ومديرة مكتب التنظيم، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببيان مشترك باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأشارتا إلى أنه تم إعداد مذكرة غير رسمية بشأن خارطة الطريق لميزانية متكاملة عملا بالمقرر 2010/32 للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	103 - وأعربت العديد من الوفود عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمتان وللمشاورات التي تجريانها مع الدول الأعضاء وعن ارتياحها للصيغة المنقَّحة للميزنة القائمة على النتائج المقترَحة في نموذج الميزانية لفترة السنتين 2012-2013. ورأت الوفود أنها تعكس تقدما كبيرا نحو تحقيق الأهداف وتلبية الطلبات التي تضمنتها مقررات المجلس التنفيذي السابقة. وطلبت الوفود توضيحا بشأن إدراج الإيرادات من استرداد التكاليف في إطار النتائج وتقديرات الميزانية المقترحة، بما في ذلك تبيان التكاليف غير المباشرة المتغيرة للمنظمات. كما طلبت توضيحات عن المجالات التي ستطالها التغييرات في الميزانية بالنسبة لميزانية الدعم لفترة السنتين 2012-2013 وعن أساسها المنطقي. 
	104 - وفي سياق التذكير بأن المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة قد طلب من الهيئة مواءمة صيغة ميزانيتها ومنهجيتها مع ما يتبعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، طلبت عدة وفود من البرنامج الإنمائي ومن الصندوق دعم الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل إنجاز ميزانية متكاملة في عام 2014. وأكدت عدة وفود التزامها بتعزيز الروابط بين نتائج التنمية ومستويات الموارد المتاحة، وتحديث خارطة الطريق لتحديد الخطوات والمراحل اللازمة للفترة المؤدية إلى إعداد ميزانية متكاملة في عام 2014.
	105 - وشكر مدير شعبة الخدمات الإدارية في صندوق الأمم المتحدة للسكان الوفود على تعليقاتها المفيدة. وأوضح أن الخطة الاستراتيجية ستبيّن الروابط بين نتائج التنمية والموارد المتاحة. وأشار إلى أنه سيجري تسليط الأضواء على جميع التغيرات الهامة التي حدثت بين ميزانيتي فترة السنتين 2010-2011 و 2012-2013 وستتم إعادة تقييم معدلات استرداد التكاليف في ميزانية 2012-2013. وأضاف أن الإيرادات من استرداد التكاليف ستشكّل جزءا من الموارد الأخرى. وسيتم تحديث خارطة الطريق تلبية لما طلبته الدول الأعضاء. وشدد على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ستواصل تعاونها وستسعى إلى إشراك هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	106 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/10 بشأن نموذج ميزانيات فترة السنتين 2012-2013 للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف. 
	سادس عشر - مسائل أخرى
	107 - عرض نائب مدير البرنامج المساعد، بمكتب السياسات الإنمائية، مذكّرة مدير البرنامج (DP/2011/17) وشدد على التعديلين المقترح إدخالهما على صك مرفق البيئة العالمية. ولم تصدر أي تعليقات عن الوفود بهذا الشأن.
	108 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/11 بشأن مرفق البيئة العالمية: التعديلان على صك مرفق البيئة العالمية. 
	مشاورات غير رسمية

	109 - عقد المجلس التنفيذي مشاورات غير رسمية مشتركة بين البرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف بشأن نموذج الميزانية القائمة على النتائج، وقدم إحاطة بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي.
	المرفق
	الاجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي
	الإنصاف: تضييق الفجوات للدفع في اتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

	1 - إثر كلمة ترحيب مقتضبة ألقاها رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف، سعادة الدكتور أ. ك. عبد المؤمن (بنغلاديش)، الذي ترأس الاجتماع، عرض المدير التنفيذي لليونيسيف السيد أنتوني ليك الورقة المفاهيمية. ونوَّه المدير التنفيذي بمجمل التقدم الذي أحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، لكنه استدرك قائلا إن تتبُّع الأهداف يتم من خلال معدلات وطنية لا تُقيم حالات عدم الإنصاف داخل المجتمعات. وقدم السيد ليك المثال عن حالات عدم إنصاف يواجهها الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يتعرض على الأرجح أطفال الفئة السكانية الخمسية الأفقر بين مرتين وثلاث مرات أكثر من غيرهم لأن يتوقف نماؤهم، ولعدم حصولهم على اللقاحات، وعدم التحاقهم بالمدرسة. وقد حملت هذه التباينات الشاسعة اليونيسيف على إعادة التركيز على الإنصاف. كما سلَّط المدير التنفيذي الضوء على دراسة عن النمذجة أعدها فريق من الخبراء من داخل اليونيسيف وخارجها، تهدف إلى تقييم فعالية تكلفة اتباع نهج قائم على الإنصاف. وأتت نتائج هذه الدراسة مغايرة للحكمة التقليدية: إذ تبيَّن أن اتباع نهج قائم على الإنصاف، يقترن بتركيز الجهود على أضعف الأطفال والأسر والأصعب وصولا إليهم، هو أكثر السبل فعالية من حيث التكلفة وأسرعها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأكد السيد ليك على التحدي المقبل الذي يتمثل في الحاجة إلى الانتقال من النمذجة إلى العمل ضماناً لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة، وعلى نحو منصف وفعال من حيث التكلفة.
	2 - وأشارت السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ملاحظاتها الافتتاحية إلى وجود ”انقطاع بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية“ في العديد من المجتمعات التي تحرز تقدما عاماً إنما تخلِّف وراءها أفقر الفقراء. وقالت إن ”نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يضمن تحقيق الإنصاف. ”ويطلب الآن التركيز بشكل واضح على عدم المساواة“.
	3 - وعقب هذه الملاحظات الاستهلالية، ألقى 18 وفدا ببيانات طرحوا فيها عددا من القضايا:
	(أ) إمكانات القطاع الخاص والمجتمع المدني لإقامة شراكة مع الحكومة من أجل الاضطلاع بدور في النهج القائم على الإنصاف؛ 
	(ب) مدى اعتماد الحكومات الوطنية للنهج القائم على الإنصاف، ولا سيما في البلدان التي تشهد أوجه تفاوت كبيرة؛ 
	(ج) طريقة التعامل مع النهج القائم على الإنصاف في أقل البلدان نموا والبلدان المتوسطة الدخل، لا سيما في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ 
	(د) مسألة ما إذا كان من الممكن تطبيق نتائج دراسة اليونيسيف عن النهج القائم على الإنصاف التي استندت إلى نموذج قطاع الصحة، على نطاق أوسع يطال جميع المجالات المشمولة بالأهداف الإنمائية للألفية؛
	(هـ) التوصيات التي يمكن تقديمها لمساعدة السياسات والبرامج الوطنية على تحقيق الإنصاف في سياق الأوضاع المتقلبة.
	4 - وشدد الدكتور باباتونديه أوسوتيميهين، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في ملاحظاته على أهمية معالجة حالات عدم الإنصاف بين الجنسين تنفيذا لخطة التنمية الأوسع نطاقا، ذلك لأن النساء والفتيات يتعرضن بشكل خاص للفقر والاستبعاد. وقال ”إن الإنصاف أساسي لكل ما نقوم به“. وأكدت السيدة ميشيل باشيليت، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشكلة التفاوت بين الجنسين في التعليم. وقالت في حين تقلصت الفجوة في التعليم بين الفتيات والفتيان لدى معظم الشعوب، فإن أوجه عدم الإنصاف لا تزال قائمة في المجتمعات المهمشة - حتى في المناطق التي خطت خطوات جبارة، كتلك الموجودة في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأضافت قائلة إن ”دور المرأة أساسي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“. واعتبر السيد أمير عبد الله، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الإنصاف بمثابة عامل رئيسي لتحقيق التقدم في التنمية. وقال إن ”الجوع والأمن الغذائي يشكلان بدون شك مسألة إنصاف“. وأضاف قائلاً إن أفقر شعوب العالم ”يستنفدون أصولهم وثرواتهم ليتمكنوا من إطعام أنفسهم فحسب“.
	5 -  ورداً على المسائل التي أثارتها الوفود، أكد المشاركون في حلقة النقاش على النقاط التالية: 
	(أ) الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية باتباع نهج قائم على الإنصاف؛ 
	(ب) القبول الواعد الذي منحته الحكومات الوطنية للتركيز على الإنصاف، حيث شجعت فعالية تكلفته العديد منها؛ 
	(ج) ضرورة اتباع نهج قائم على الإنصاف في جميع المناطق، يتناسب مع الأوضاع الخاصة بكل من البلدان؛
	(د) الدور المحوري لتطبيق نهج الإنصاف في جميع المجالات المشمولة بالأهداف الإنمائية للألفية؛ وبالنظر إلى الطابع المترابط لهذه الأهداف، من المهم مواصلة تحليل أثير نهج الإنصاف في جميع القطاعات؛
	(هـ) الدور الهام لأنظمة الحماية الاجتماعية، ولا سيما في مواجهة الأوضاع المتقلبة.
	6 - وعموماً، لقد طرح الوفود والمشاركون في حلقة النقاش عددا من المواضيع المشتركة. وكان أحدها أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي. وفي هذا الصدد، حظيت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بترحيب حار بوصفها كيانا سيضطلع بدور حيوي في تسريع تحقيق هذه المساواة. وكانت الحاجة إلى العمل التعاوني والجماعي على المستوى القطري موضوعاً آخر حظي بالتركيز. وأعربت الوفود عن الأمل في أن تتمكن البلدان من تبادل الخبرات في ما بينها والتعلم من بعضها البعض في مجال إعداد البرامج القائمة على الإنصاف.
	تعميم المساواة بين الجنسين من خلال عمل الوكالات والتعاون المتوخى مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة 

	7 - استهلت الجلسةَ السيدة أ. جوي أوغوو (نيجيريا)، رئيسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مرحبةً بالمديرين التنفيذيين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ونائب المديرة التنفيذية ومدير العمليات ببرنامج الأغذية العالمي في الدورة، ودعتهم إلى تناول الكلمة. وأشارت وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة ميشيل باشيليت إلى أنها أخذت، منذ توليها منصبها، تجري مشاورات مثمرة مع رؤساء العديد من شركاء منظومة الأمم المتحدة حول الطريقة التي يمكن من خلالها أن تشارك الهيئة في الجهود المبذولة للتوصل إلى نتائج أكثر فعالية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أو أن تنسقها، وفي بعض الحالات، أن تقودها. وبينت أيضاً، أثناء تأكيدها أن الهيئة ستعمل مع منظومة الأمم المتحدة لتحقيق النتائج، أن الهيئة لن تتنافس مع الصناديق والبرامج الأخرى، بل ستعطي الأولوية لتقديم الدعم القطري المطلوب بالتركيز على عدد قليل من المجالات المواضيعية الحيوية بغية تحقيق نتائج ملموسة. وشددت على ضرورة بناء شراكات على نطاق المنظومة وإتاحة المزيد من الفرص لكلٍ مؤسسة تابعة للأمم المتحدة لتقديم الدعم للمساواة بين الجنسين، على أساس المزايا النسبية. وأشارت إلى أن الهيئة لن تقوم بدور ”شرطة القضايا الجنسانية“ أثناء تعزيز المساءلة، بل ستقوم عوضاً عن ذلك بزيادة دعمها لتطبيق الآليات القائمة، كمؤشرات الأداء، وبتعزيز نظام التتبع المشترك، أو ”مؤشر المساواة بين الجنسين“ للأمم المتحدة وذلك بالعمل مع اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.
	8 - واغتنم المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور باباتونديه أوسوتيميهين الفرصة ليهنئ السيدة باشيليت على الإنشاء الرسمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتطرق في بيانه إلى ثلاث قضايا هي: (أ) تنمية القدرات في مجال تعميم المنظور الجنساني؛ (ب) التعاون مع الهيئة؛ و (ج) المساءلة في القضايا الجنسانية. وأكد على استمرار التزام الصندوق العمل مع الهيئة جنبا إلى جنب مع شركائه في برنامج ”الشراكة الصحية الرباعية“ (منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والبنك الدولي) لدعم جهود الدعوة القوية بما يكفل حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية. وكرر التأكيد، أثناء إلقاء الضوء على بعض الإنجازات الرئيسية للصندوق في مجال المساواة بين الجنسين، على التزام الصندوق العمل جنبا إلى جنب مع الوكالات الأخرى على إحراز مزيد من التقدم لصالح النساء والفتيات.
	9 - ورحبت السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، في تعليقاتها، بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وكررت تأكيد التزام البرنامج في العمل بشراكة مع الهيئة. وبينت أثناء إبرازها لبعض الأمثلة الرئيسية عن الشراكة الفعالة بين البرنامج والهيئة أن التقييم الدولي الذي تجريه المنظمة لما يتطلبه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يعتمد على الاستثمارات الموظفة لصالح النساء والفتيات. كما أكدت، في معرض إشارتها إلى إن لكل وكالة مزيتها النسبية في قضايا المساواة بين الجنسين، أن مناقشات أولية بدأت بين البرنامج والهيئة لوضع مذكرة توجيهية مشتركة للمنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية حول كيفية عمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية معاً في القضايا ذات الصلة بالشؤون الجنسانية على الصعيد القطري.
	10 - ورحب السيد أنتوني لايك، المدير التنفيذي لليونيسيف، بالسيدة باشيليت وكرر تأكيد التزام منظمته العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم القضايا المتعلقة بحقوق الطفل. ورأى أنه رغم الإنجاز الكبير الذي تحقق سعيا للوصول إلى الأهداف المتصلة بالصحة والتغذية والتعليم، ما زال يتعين القيام بالكثير. واعتبر التعاون مع الصناديق والبرامج الأخرى أساسيا لتحقيق النتائج المرجوة. وشاطر المديرين التنفيذيين الآخرين إعرابهم عن دعمهم للهيئة في خطواتها الأولى.
	11 - ولدى الترحيب باضطلاع السيدة باشيليت بدورها الجديد، بيَّن السيد أمير عبد الله، نائب المديرة التنفيذية ومدير العمليات ببرنامج الأغذية العالمي، كيف تشكل الولاية الجنسانية إحدى الولايات التي عملت جميع وكالات الأمم المتحدة وما زالت تعمل، معا للاضطلاع بها. وأكد الدور الرئيسي الذي تؤديه المرأة في الزراعة والإنتاج الغذائي معربا عن أسفه لضآلة الفرص المتاحة أمامها للاستفادة من الخدمات والمشاركة في صنع القرار رغم اضطلاعها بهذا الدور الحيوي. واعتبر أن الحد من الفقر لن يتحقق ما دام توزيع السلطة والقدرة على الوصول هو توزيع غير منصف. وأكد أنه سيكون لهيئة الأمم المتحدة للمرأة دور رئيسي تؤديه في إسماع صوت المرأة المهمشة. ولا يوجد بعض التداخل فحسب، إنما أيضا فجوات، وينبغي للهيئة أن تضطلع بدور في ضمان عمل جميع الصناديق والبرامج معا على نحو أكثر تماسكا لتحقيق النتائج المرجوة. 
	12 - وأقرت الوفود أثناء تناولها الكلمة بأن التعاون الوثيق بين مختلف الصناديق والبرامج سيكون أساسيا خلال المرحلة الانتقالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقد طلب العديد توضيحا لدور الهيئة في ريادة التنسيق على المستوى القطري وطريقة ترجمة ذلك في المستقبل القريب. ونوه المتكلمون بأهمية العمل المشترك لوضع خطط استراتيجية منسقة، وتوضيح مجالات عمل المنظمات المعنية، وضمان أوجه التكامل بين النتائج تحقيقا للمساواة بين الجنسين، مع الإشارة إلى أنه ينبغي ألا يحل إنشاء كيان منفصل للشؤون الجنسانية الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة من بذل الجهود في إطار العمل على قضايا المساواة بين الجنسين. 
	13 - وردا على ذلك، أشارت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن ولايات المنظمات تبين توزيع العمل وأن الخطة الاستراتيجية للمنظمة ستزيد من وضوحها. وأكدت مع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ضرورة التحلي بالمرونة وبالقدرة على الاستجابة وفقا للاحتياجات والقدرات في حالات قطرية محددة. وكرر نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي تأكيد ضرورة اتباع نهج عملي في حين أكد المدير التنفيذي للصندوق أن البرمجة المشتركة والتمويل المشترك سيحظيان بالدعم تحت إشراف المنسق المقيم، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الوكالات وتحقيق نتائج إيجابية بشأن المساواة بين الجنسين.
	14 - وأعربت رئيسة المجلس التنفيذي عن امتنانها لجميع الممثلين لما قدموه من مساهمات رئيسية واغتنمت الفرصة كذلك لتعرب عن امتنانها مرة ثانية لدعمهم المستمر في ضمان أن تشكل المساواة بين الجنسين وتعميم المساواة بين الجنسين رؤية مشتركة للجميع. وأعربت عن تفاؤلها إزاء مستقبل الهيئة في ضوء الالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة على حد سواء للتعاون مع الهيئة بشكل وثيق.
	كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ والانتقال نحو الانتعاش والتنمية طويلة الأجل: الدروس المستفادة

	15 - افتتحت رئيسة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، سعادة السيدة آغنيس فان آردين - فان ديرهوفن (هولندا) الجلسة بدعوة نائب المديرة التنفيذية للعمليات بعرض الورقة. وأوضح نائب المديرة التنفيذية في تلخيصه لمضمون الورقة أن الوكالات الست حاضرة وتقوم بعملها قبل الأزمات وأثناءها وبعدها بحكم اولايتها في مجالات المساعدة الإنسانية والإنمائية، كما أشار إلى أن الاستثمارات في مجال المساعدة الإنسانية وتلك الموجهة للمدى الطويل نحو الأمان الاجتماعي والزراعة هي في الواقع استثمارات متكاملة. واعتبر أن حالات ما بعد النزاع تمثل تحديات فريدة بسبب الصلات المتبادلة بين النشاطات الإنسانية وتلك المتعلقة بالإنعاش والتنمية؛ وأعرب عن ضرورة بذل الجهود لتحسين إدماج تقييم المخاطر وتحليل مواطن الضعف ورسم معالمها ضمن نظم الإنذار المبكر والتأهب. ورغم الاتفاق على أن اتباع النهج العنقودي قد حقق قدراً أكبر من الاتساق، يجب تعزيز استجابة هذا النهج أثناء الأزمات الكبرى. 
	16 - وبدعوة من الرئيسة تحدث المتكلم الضيف من ليبريا، الأستاذ توغبا - ناه تيبوتيه، فأعرب عن شكره للأمم المتحدة لمساعدتها ليبريا في الانتقال إلى مرحلة الانتعاش، لكنه شدد أن المجتمع الدولي سيستمر في إنفاق الملايين على تدابير مؤقتة ما لم تعالج جذور أسباب الفقر بشكل سليم. 
	17 - وأشار ممثل اليونيسيف إلى أن القضايا المتعلقة بهيكل المعونة المقدمة في الحالات الانتقالية أو الهشة تظل دون معالجة بينما من المرجح أن تتزايد حالات الطوارئ ويزداد تعقيدها وحجمها في السنوات المقبلة. لذلك وجب سد هذه الثغرة الخطيرة خلال فترة الستة إلى 18 شهرا الأولى باستخدام آليات التمويل القائمة حسب الحاجة. وأصرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ضرورة ضمان معالجة قضايا المرأة بشكل منسَّق في حالات الطوارئ، وسد النقص المعروف في تمويل احتياجاتها. وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ضرورة إدخال التفكير الإنمائي ضمن العمليات الإنسانية، وبدء التنمية في وقت مبكر مع الإبقاء على المساعدة الإنسانية لفترة أطول، وذلك بالاستفادة من القدرات المحلية وآليات التنسيق القائمة. ولاحظ ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الانتقال إلى الانتعاش والتنمية الطويلة الأجل يتطلب تعاوناً أوثق بين الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية منذ مرحلة الاستجابة. واعتبر أن عام 2010 قدم دروسا لا تقدر بثمن من باكستان وهايتي يجب التفكر فيها ملياً واتخاذ إجراءات بشأنها.
	18 - ودعت الرئيسة الحضور إلى طرح الأسئلة والتعليق، وتم التعقيب بالملاحظات التالية:
	(أ) لم يتم التفكر بشكل كاف في مرحلة الانتقال؛ ولا ينبغي التعامل مع حالات الطوارئ باعتبارها مراحل، كما يجب تطبيق مبدأ ”توحيد الأداء“ في البلدان الهشة أو تلك التي تمر بمرحلة انتقالية؛
	(ب) ينبغي تحسين التمويل المقدم من المانحين وجعله أكثر مرونة في الحالات الانتقالية أو الهشة؛
	(ج) تشجيع مبادرات الشراء المحلي وبرامج التحويلات النقدية؛
	(د) التمييز بين حالات الطوارئ المزمنة والمفاجئة فيما يتعلق بالتصدي للفقر؛
	(هـ) يقوم منسق الشؤون الإنسانية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية بدور حيوي في تنسيق النهج العنقودي وتطبيقه؛ وينبغي إدماج الحد من مخاطر الكوارث في هذا النهج، كما يجب تحسين آليات التأهب؛
	(و) يجب تحسين التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة وبعثات حفظ السلام والمؤسسات متعددة الأطراف للمساعدة في تحسين إدارة العمليات المعقدة، بالاستفادة من القدرات الوطنية بعد انتهاء حالة الطوارئ؛ كما جرى التشديد على أهمية الاستثمار في المجتمعات المحلية؛
	(ز) ينبغي تبادل الدروس المستفادة في بناء المقاومة وقدرات مواجهة الأزمات الكبرى، وتناول أفضل الممارسات وأسوئها مع إعطاء قدر أكبر من الأمثلة. 
	19 - وردّ نائب المديرة التنفيذية لعمليات برنامج الأغذية العالمي قائلا إن الموارد المتلقاة تم تخصيصها بالفعل مما حال دون تطبيق نهج شامل. رغم كون التمويل خطياً، إن الأوضاع لم تكن كذلك، مما دعا لاستخدام أدوات تكييفية. وشدد على المخاطر التي تتهدد الموظفين والعمليات وعلى المخاطر التي قد تنال من سمعة الجهات التي تقوم بنشاطات في مثل تلك الظروف. كما برزت ضرورة اتباع نهج مشترك للأمم المتحدة في بناء القدرات لضمان الاستدامة. 
	20 - واختتمت الرئيسة الجلسة مقترحة أن يكون الانتقال هو الموضوع الرئيسي في الاجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لعام 2012. 
	توحيد الأداء: متابعة هانوي

	21 - ترأست الجلسة رئيسة المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سعادة السيدة إديتا هردا (الجمهورية التشيكية)، وأدلت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة هيلين كلارك ببيان استهلالي باسم مؤسسات الأمم المتحدة الممثَّلة في الاجتماع المشترك.
	22 - وقدم وكيل وزير شؤون الرئاسة في أوروغواي السيد دييغو كانيبا ونائب وزير الخارجية والتعاون في موزامبيق السيد هنريكه بانزي عروضاً عن تجارب البلدين في إطار مبادرة ”توحيد الأداء“.
	23 - وبعد العروض، تم إفساح المجال لإبداء التعليقات وطرح الأسئلة على المشاركين في حلقة النقاش. وأثارت الوفود القضايا التالية:
	(أ) طُرح سؤال عما يمكن القيام به لتعزيز الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع هذه المبادرة؛
	(ب) تم الحديث عن ضرورة العمل في المقر لتخفيف عبء تقديم التقارير عن كاهل أفرقة الأمم المتحدة القطرية، ووُجهت دعوة أخرى إلى المنظمات لتطبيق نظام الإدارة والمساءلة، وتم تقديم طلب للإحاطة بآخر المستجدات بهذا الصدد؛
	(ج) قُدم طلب للحصول على معلومات عن العمل الجاري لتمكين المنسقين المقيمين للأمم المتحدة؛
	(د) طُرح سؤال عن كيفية ضمان النظام لتحقيق التوازن الصحيح بين تخصيص الموارد واحتياجات التمويل الخاصة بكلٍ من البلدان؛
	(هـ) تم التشديد على أن ”توحيد الأداء“ ليس غاية في حد ذاته بل أداة، كما أشير إلى أن الأموال المخصصة تضعف مبدأ المُلكية والقيادة الوطنيتين؛
	(و) التُمست آراء المشاركين في حلقة النقاش حول طريقة إطلاع الدول الأعضاء على تقييم ”توحيد الأداء“، وكيف يمكن تنفيذ ذلك بحيث يفضي إلى نتائج تحظى بتأييد واسع، يجري إدراجها في الاستعراض الشامل للسياسات الذي تجرى كل أربع سنوات؛
	(ز) طُرح سؤال عن احتمال وجود فجوات في التمويل بالنسبة للتقييم المستقل وعما يمكن القيام به لتنسيق تقديم التقارير.
	24 - وقدمت السيدة كلارك الإجابات التالية:
	(أ) تقوم شركة استشارية حالياً باستعراض نظام الإدارة والمساءلة. وستكون نتيجة هذا العمل مهمة في تمكين قدرات المنسقين المقيمين؛
	(ب) تقوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بتنسيق التقييم المستقل لنهج ”توحيد الأداء“ وهناك فجوة في التمويل مقدارها 000 600 دولار؛
	(ج) تعي منظومة الأمم المتحدة قضايا الاستدامة التي تحيط بمبادرة ”توحيد الأداء“، وشكّل هذا الموضوع محور مناقشات أجريت مع جهات رئيسية أخرى. ولكن الوكالات لا تملك الموارد اللازمة ويلزم إيجاد صيغة مواءمة منصفة.
	25 - صدرت تعليقات إضافية عن ممثلي اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	(أ) أكد السيد أنطوني لايك، المدير التنفيذي لليونيسيف، أن اليونيسيف ملتزمة التزاماً قوياً بنهج ”توحيد الأداء“، ورأى أن تكاليف المعاملات على المدى القصير يتم تعويضها بالنتائج طويلة المدى التي تتحقق على الصعيد القطري، وشدد على ضرورة حفاظ الوكالات على هوياتها؛
	(ب) قالت السيدة ماري سيمونِن، نائبة المدير التنفيذي (العلاقات الخارجية وشؤون الأمم المتحدة والإدارة) لصندوق الأمم المتحدة للسكان إنه يتعين على منظومة الأمم المتحدة أن تستثمر في القدرة على إدارة التغيير. وأضافت أن العمل المتصل بالممارسات المتعلقة بسير الأعمال يشمل الارتقاء بالمبادرات المتخذة حتى الآن إلى المستوى المطلوب، كالمشتريات المشتركة والخدمات المشتركة، حيث يسهل نسبيا تحقيق بعض المكاسب، إلا أن ذلك يتطلب الكثير من العمل، وفي مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الضروري الحصول على استثمارات أولية، وهذه الاستثمارات تؤتي ثمارها في نهاية المطاف، كما ظهر في حالة موزامبيق؛
	(ج) أشار السيد أمير عبد الله، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، كذلك إلى أن استثمار رأس المال الأولي وبخاصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد يشكل تحدياً. كما شدد على أهمية الدور الذي تقوم به الأفرقة الإقليمية فيما يتعلق بنهج ”توحيد الأداء“، وكذلك على ضرورة التركيز على تقديم ”برنامج مشترك“، أي برنامج في إطار وحدة العمل في الأمم المتحدة يأذن منسقا بالكامل بدلاً من برامج مشتركة متعددة.
	(د) أفادت السيدة غولدِن توركوز - كوسليت، المستشارة الأقدم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الهيئة ستسعى إلى تحقيق قيمة مضافة في آليات التنسيق القائمة. واعتبرت أن نهج ”توحيد الأداء“ ساعد في مواجهة غياب نهج منسق إزاء الشؤون الجنسانية؛
	(هـ) شدد السيد بروس مْكّارن، مدير المكتب الإقليمي لأمريكا الشمالية بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، على الالتزام الراسخ للمكتب بنهج ”توحيد الأداء“ وتحدث عن تجارب الأفرقة القطرية في الإنجاز المشترك في أفغانستان.
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	1 - عُقدت الدورة السنوية لعام 2011 للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 6 إلى 17 حزيران/يونيه 2011.
	2 - اقر المجلس التنفيذي جدول أعمال دورته السنوية لعام 2011 وخطة عمله (DP/2011/L.2)، كما أقر تقرير الدورة العادية الأولى لعام 2011 (DP/2011/20).
	3 - وقد وافق المجلس التنفيذي على الجدول الزمني التالي لدورات المجلس التنفيذي القادمة في 2011:
	الدورة العادية الثانية لعام 2011: من 6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011.
	4 - وقد أُدرِجت المقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي في الدورة السنوية لعام 2011 في الوثيقة DP/2011/32، التي يمكن الحصول عليها على موقع الإنترنت www.undp.org/execbrd.
	5 - وأخبر نائب المدير المساعد لبرنامج الأمم الإنمائي ونائب مدير مكتب الشراكات المجلسَ التنفيذي بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة قد وافقت على نهج مشترك لضمان استمرار البرمجة في جنوب السودان في الشهور التالية للاستقلال المخطط وعلى أن تُخبر المنظمات الثلاث على نحو مشترك المجلس التنفيذي بعد وضع التفاصيل.
	6 - ووافق المجلس التنفيذي على إرجاء النظر، من الدورة العادية الثانية لعام 2011 إلى الدورة العادية الأولى لعام 2011، في ترتيبات البرمجة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	ثانيا - بيان مديرة البرنامج وتقريرها السنوي
	7 - وضعـت المديـرة بخطـوط عريضة في بيانهـا الذي أدلت به للمجلس التنفيـذي (المتــاح علـى الموقـع الشبكــي لبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائي www.beta.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/overview.html جدول الأعمال للتغيير التنظيمي في سياق تعديل المشهد الإنمائي. وسلطت الضوء على كيفية تحويل العمل الجاري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من منظمة جيدة إلى منظمة عظيمة وزيادة تحسين قدرة المنظمة على تحقيق نتائج إنمائية ملموسة على المستوى القطري. وشددت المديرة على النتائج الرئيسية لاستعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، والطرق التي من شأن جدول أعمال التغير الداخلي أن يعزز بها أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفضلا عن ذلك، أشارت بخطوط عريضة إلى بعض نتائج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي التي ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيقها في 2010 عبر العالم وفي مجالات النتائج الثمانية التي تحظى بالتركيز في تقرير النتائج لعام 2010.
	8 - بعد ذلك تكلمت المديرة عن التقدم الذي أحرزه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بشأن جدول أعمال اتساق الأمم المتحدة، ملاحظة الالتزام القوي من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتجنيد موارد النظام الإنمائي للأمم المتحدة للاستجابة على نحو أكثر فعالية واستراتيجيا للتحديات الإنمائية على المستوى القطري. وبالتأكيد على حقيقة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحاجة إلى كمية مستقرة وحرجة من الموارد الأساسية، ناشدت المديرة جميع الجهات الشريكة زيادة المساهمات الأساسية للعام 2011، ولما يتبقى من الخطة الاستراتيجية الحالية.
	9 - وأشارت المديرة إلى أهمية تعزيز الشفافية عن طريق تعزيز سياسة الكشف التنظيمي وأخبرت المجلسَ التنفيذي بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مسار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وختاما، أخبرت المديرة المجلسَ التنفيذي بالموقع الشبكي المُطْلَق مؤخرا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	10 - علّقت وفود على مجالات التركيز المنعكسة في بيان المديرة، بما في ذلك جدول أعمال التغيير التنظيمي، وعملية الاستعراض لمنتصف المدة والخطة الاستراتيجية التالية، والالتزامات بالتمويل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكشف قدر أكبر من المعلومات لتعزيز الشفافية، وأيضا المسائل المتعلقة بتقرير التنمية البشرية ومشروع المقرر الذي قُدّم للنظر فيه بشأن البلدان ذات الدخل المتوسط.
	11 - وأخذ رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الكلمة فشكر المديرة على بيانها الشامل الذي أشار بخطوط عامة إلى الأنشطة والمساهمات الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعبر عن تأييده لعملية استعراض منتصف المدة وأيد الاتجاه الموضوعي الوارد في التقرير السنوي. وشملت المسائل التي تناولها: أهمية مشاريع وثائق البرامج القطرية والحاجة إلى التمويل المستقر الذي يمكن التنبؤ به للسماح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ ولاياته الإنمائية.
	12 - وفيما يتعلق بإدارة التغيير والإصلاح التنظيمي، رحب عدد من الوفود بالعملية بوصفها فرصة لأن يستعرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل حاسم البنية الحالية غير المركزة المثقلة بالوظائف العليا، ولأن يشحذ مجالات العمل للتغيير المنطوي على التحول. وفي هذا الصدد، شجعت تعزيز نظام المنسقين المقيمين والبناء على مجوعتي المهارات لموظفي المقر وأفرقة المكاتب القطرية.
	13 - وعلى الرغم من الاعتراف بالتقدم المحرز في عملية استعراض منتصف المدة، رأت وفود كثيرة أنه يوجد متسع لمزيد من التحسين، خصوصا فيما يتعلق بإطار نتائج التنمية لاستعراض منتصف المدة. وبينت الوفود، بتعبيرها عن قلقها، أن من اللازم توفير قدر أكبر من الوضوح والاقتراحات للتحسين على المستوى الاستراتيجي، نظرا إلى أن استعراض منتصف المدة كشف عن توقعات لم تُلبّ حول عدد من المسائل. وشملت هذه: كيفية تكييف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتركيزه الاستراتيجي من أجل إعادة توجيه برامجه القطرية، وإدراج الدروس المستفادة لتعزيز النتائج على أرض الواقع؛ وما هي مساهمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأساسية في التنمية؛ وكيفية تحسين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإبلاغ عن النتائج والأداء. وتؤيد الوفود تأييدا قويا وضع خارطة طريق لإرشاد الاستعدادات والمشاورات للخطة الاستراتيجية التالية، التي أملت الوفود في أن ترسي بوضوح الوضع الاستراتيجي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن بيئة التنمية الأوسع.
	14 - ورحبت بعض الوفود الأخرى على نحو مجمل باستعراض منتصف المدة وأعربت عن تأييدها للعملية بينما كانت تطلب أن يشار إلى وجوه قلق أقل البلدان نموا خلال المناقشة. وبالمثل شدد عدد من الوفود على الحاجة إلى إعادة النظر في معايير التخرج الحالية على ضوء الاحتياجات الخاصة والمتمايزة للبلدان المتوسطة الدخل.
	15 - وأشارت بعض الوفود إلى أهمية اعتماد نهج يقوده الطلب للحد من الفقر وأكدت على الحاجة إلى أن يدمج برنامج عمل اسطنبول لأقل البلدان نموا للعقد من 2011-2020 برنامج العمل القادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بيد أن عدة وفود دعت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن يظل أكثر تركيزا على المجالات التي يتوقع فيها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكون له ميزة نسبية، من جملة أمور، والحكم الديمقراطي ومنع نشوب الأزمات والانتعاش. وشددت بعض الوفود الأخرى على أهمية الحد من التباين الاجتماعي في سياق مكافحة الفقر.
	16 - وأعربت وفود كثيرة عن وجوه قلقها العميق فيما يتعلق باستمرار الاتجاه التناقصي للمساهمات في الموارد الأساسية ودعت البلدان المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها بتناول عدم التوازن بين الموارد الأساسية وغير الأساسية. وشددت أيضا على أهمية تأمين موارد أساسية مستقرة وكبيرة ومن الممكن التنبؤ بها ليتاح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنفيذ بفعالية لولاياته الإنمائية.
	17 - وحثت وفود أخرى، بينما تعترف بالحاجة إلى إدامة التمويل المستقر، برنامجَ الأمم المتحدة الإنمائي على تنويع قاعدة الجهات المانحة لها واتباع مثال الانضباط الصارم في الميزانية الذي يشجعه الأمين العام للأمم المتحدة. وأثناء المناقشة انتهزت بعض الوفود الفرصة لبيان التزاماتها بالمساهمة في الموارد الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قي سنة 2011.
	18 - وأكدت الوفود التي تكلمت تأييدها الصريح للكشف عن تقارير المراجعة الداخلية المتعلقة بالمشاريع والبرامج للمنظمات الحكومية الدولية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بغض النظر عن حجم مساهماتها. وفضلا عن ذلك، شددت على أن هذه المنظمات من غير الدول ينبغي أن تمنح نفس مستوى إمكانية الوصول بصفتها دولا أعضاء، شريطة الإبقاء على متطلبات السرية.
	19 - وفي التشديد على الحاجة إلى تناول الاحتياجات الخاصة والمتمايزة للبلدان المتوسطة الدخل، أعربت وفود كثيرة عن تأييدها القوي لمشروع المقرر بشأن البلدان المتوسطة الدخل الذي قدمته دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للنظر فيه. ولاحظ وفدان، وهما يشيران إلى وجوه القلق في الماضي المتعلقة بـتقرير التنمية البشرية، أنه أحرز تقدم كبير في عملية المشاورات مع الدول الأعضاء خلال صياغة التقرير.
	20 - وشكرت المديرة الوفودَ على تعليقاتها الزاخرة بالمعلومات واهتماماتها، واستجابت للمسائل المتعلقة بما يلي: استعراض منتصف المدة، وخصوصا التعليقات المتعلقة بمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التنمية وإطار نتائج التنمية؛ وجدول أعمال التغيير التنظيمي؛ وأهمية محافظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على حضوره العالمي؛ والحاجة إلى الاستجابة للطلب الناشئ على الحصول على قدر أكبر من الوصول إلى تقارير المراجعة الداخلية للحسابات. واستجاب معاون المديرة أيضا للتعليقات المثارة فيما يتعلق بالجوانب التقنية والمنهجية لاستعراض منتصف المدة.
	21 - واتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/14: استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأحاط علما بالتقرير السنوي للمديرة عن الأداء والنتائج لعام 2010 (DP/2011/22) ومرافقه، وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن توصيات وحدة التفتيش المشتركة في 2010 (DP/2011/22/Add.1) والمرفق الإحصائي (DP/2011/22/Add.2).
	ثالثا - التزامات تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	22 - عرضت المديرة البند المتعلق بالتزامات تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شاكرة جميع الجهات الشريكة في جميع الحالات على توفير الموارد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت أيضا إلى البلدان التي حافظت على التمويل أو زادته للبرنامج في 2011. وتوسع كذلك مساعد المديرة ومدير مكتب الشراكات في تناول تعقيدات بيئة التمويل وشددوا على أهمية توفير موارد أساسية مستقرة ووافية بالغرض ومن الممكن التنبؤ بها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكفالة تحقيق ولايات التنمية للمنظمة. وأشارت بخطوط عامة إلى جهود البرنامج لتوسيع قاعدة الجهات المانحة؛ وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية؛ ووضع نهج أكثر تكاملا حيال التمويل وتعبئة الموارد.
	23 - وتكلم وفدان، مع إبداء الأسف على أن البرنامج أخفق في تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية للعامين 2010 و 2011. وأكد وفد، تكلم أيضا باسم عدد من الوفود، على مبدأ تشاطُر المسؤوليات المالية فيما بين جميع الدول الأعضاء. ودعا ذلك الوفد أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى توسيع قاعدة الجهات المانحة وقال إن البرنامج بحاجة إلى أن يحقق منجزات أكثر بموارد أقل.
	24 - وشجع وفد آخر، وهو يلاحظ التواريخ المستهدفة للأهداف الإنمائية للألفية، البلدان المانحة على تناول اللاتوازن المستمر بين الموارد الأساسية وغير الأساسية. وأعاد الوفد التأكيد على التزامه التمويلي بالموارد الأساسية في 2011.
	25 - وأحاطت المديرة والمدير المساعد ومدير مكتب الشراكات علما بالتعليقات الصادرة، ويتطلعون قدما إلى تلقي الإرشاد المستمر من المجلس التنفيذي.
	26 - اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/15: حالة التزامات تمويل الموارد العادية للبرنامج الإنمائي ولصناديقه وبرامجه لعام 2011 فصاعدا.
	رابعا - التقييم
	27 - قدم مدير مكتب التقييم التقرير السنوي المتعلق بالتقييم لعام 2010، مسلطا الضوء على وظيفة التقييم في البرنامج الإنمائي وما يقترن به من الصناديق والبرامج، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة من التقييمات المستقلة، وبرنامج العمل المقترح لعامي 2011-2012 لمكتب التقييم.
	28 - أقرت الوفود بتحسين توفير ردود الإدارة واستعمال التقييمات، ويحدوها الأمل في أن يعزز استعمال نتائج التقييم الإدارة القادمة للنتائج. بيد أن بعض الوفود أعربت عن القلق إزاء التقدم المحدود المحرز فيما يتعلق بالتقييمات اللامركزية من ناحية النوعية والتغطية والامتثال، وحثت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على كفالة أن تشكل خطط التقييم النشيط جزءا من البرامج القطرية وأن تجري التقييمات المخططة. وطلبت تفسيرا لخطط الإدارة لتناول الهبوط في عدد المتخصصين في التقييم.
	29 - وانتاب القلقُ عددا من الوفود من أن أيا من تقييمات النتائج التي أجريت في 2010 لم يكن مرضيا للغاية، ملاحظة في نفس الوقت أن أيا منها لم يكن غير مرض للغاية. وشددت، وهي تعلّق على ضعف تصاميم البرامج التي تفتقر إلى أطر النتائج الحسنة التحديد، على الحاجة إلى اتخاذ تدابير ذات مغزى لعلاج وجوه الضعف الواقعي. واندهشت حينما علمت بأن ميزانية مكتب التقييم قد خُفضت بنسبة 14 في المائة من 2009 إلى 2010، وطلبت الإيضاح. ولدى الوفود اهتمام أيضا بالاطلاع على مجالات التركيز لتقييم الخطة الاستراتيجية المقررة لعام 2012.
	30 - ولدى بعض الوفود اهتمام خاص بعملية تعيين مدير جديد لمكتب التقييم وطلبت استكمالا متعلقا بالعملية. وهي تتطلع قُدُما لترى جميع مشاريع وثائق البرامج القطرية القادمة التي ترافقها تقييمات النتائج وردود الإدارة التي تمّ إصدارها وفقا لذلك لجميع التقييمات والتنفيذ الحسن التوقيت لردود الإدارة.
	31 - والوفود مسرورة بحدوث زيادة في عدد المقيّمين من البلدان النامية في أفرقة التقييم المستقلة، ولاحظ بعضها أن مكتب التقييم قد حافظ على التوازن بين الجنسين في أفرقة التقييم هذه ولكن وجد أن من الصعب زيادة عدد قائدات الأفرقة. ودعت إلى توجيه الانتباه إلى بناء القدرة على التقييم من أجل زيادة عدد المقيّمات المهنيات في البلدان النامية.
	32 - وقال أحد الوفود، لدى تقديم تعليقات عامة على وظيفة التقييم ككل، إن ازدواج العمل يمكن أن يخفض إلى الحد الأدنى إذا أمكن زيادة التقييمات المشتركة على المستوى القطري.
	33 - ورد المدير المعاون ومدير مكتب التقييم على التعليقات وأعادا تأكيد التزام البرنامج الإنمائي بتحسين وظيفة التقييم بغية تحقيق التغيير المنطوي على التحول. 
	34 - واتخذ المجلـس التنفيـذي المقرر 2011/16: التقرير السنـوي عن التقييم (DP/2011/24).
	خامسا - تقرير التنمية البشرية
	35 - وفقا لمقرر المجلس التنفيذي 2011/12، قدم المدير عرضا شفويا يتعلق بالتدابير المتخذة من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تقرير التنمية البشرية لضمان تنفيذ التوصيات والمبادئ التوجيهية الواردة في قرار الجمعية العامة 57/264. وسلط المدير الضوء على بعض الجوانب التنظيمية الرئيسية لمكتب تقرير التنمية البشرية، بما في ذلك طبيعة الاستقلالية التحريرية، وأعاد التأكيد على أهمية تقرير التنمية البشرية بالنسبة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوجز مدير مكتب تقرير التنمية البشرية عملية التشاور، وأيضا عملية وضع التقرير لعام 2011 (DP/2011/25).
	36 - وأعربت الوفود عن التقدير للعرض الشفوي للمدير وأثنت على الجهود المبذولة من قِبل مكتب تقرير التنمية البشرية لتنفيذ التوصيات الواردة في مقرر المجلس التنفيذي 2011/12 وقرار الجمعية العامة 57/264. ورحبت بعملية المشاورات المعززة مع الدول الأعضاء وأيضا مع الأوساط الإحصائية ذات الصلة بغية تعزيز جودة وموضوعية التقرير. وأعادت التأكيد على أهمية العملية الاستشارية في وضع تقارير قادمة. وأعربت بعض الوفود عن تهانئها للمدير المقبل لمكتب تقرير التنمية البشرية.
	37 - وحذّر وفد من استخدام مؤشرات لمفاهيم غير محددة على نحو واضح من قِبل الأوساط الحكومية الدولية (على سبيل المثال، حقوق الإنسان). وأشار ذلك الوفد بارتياح إلى التعاون بين مكتب تقرير التنمية البشرية وحكومته من أجل حلّ المسائل التي تكتنف تقديرات الدخل الوطني، وأمل في أن يكون من الممكن التوصل إلى حلول مناسبة لبلدان أخرى قد استُبعِدت من تقرير 2010. ورحب وفد آخر بمقرر مكتب تقرير التنمية البشرية بعدم عرض مؤشرات جديدة على الاستدامة البيئية في تقرير 2011 نظرا إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر ريو+20 بشأن التنمية المستدامة.
	38 - وشددت وفود أخرى، وهي تعترف بحاجة مكتب تقرير التنمية البشرية إلى المشاركة في الحوار مع الدول الأعضاء ومع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، على أهمية ضمان الاستقلالية التحريرية لمكتب تقرير التنمية البشرية.
	39 - وشكرت المدير المعاون الوفود على عبارات التشجيع التي تفوهت بها وأكد من جديد على التزام مكتب تقرير التنمية البشرية بالمشاركة في الحوار مع الجهات صاحبة المصلحة، وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء والأوساط الإحصائية الدولية.
	40 - اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/17: مستجدات تقرير التنمية البشرية.
	سادسا - البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	البرامج القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	41 - عرض المدير المعاون البند. وبعد تقديم 22 مشروع برنامج قطري، ومشروع وثيقة برنامج قطري مجمّعة وبرنامج دون إقليمي، دُعيت الوفود إلى التعليق عليها.
	42 - شكرت الوفود التي كانت بلدانها موضوع المشروع الجديد للبرامج القطرية برنامجَ الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه وطلبت إلى المجلس التنفيذي إيلاء النظر الإيجابي في مشاريع وثائق البرامج القطرية المعروضة عليها. وشددت الوفود، بتسليط الضوء على مجالات التركيز الرئيسية المنعكسة في مشاريع وثائق البرامج القطرية، كل في مجاله، على أن عمل منظمات الأمم المتحدة يجب أن يكمل جهود الحكومات، كل في مجالها، لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في المجالات الحرجة. وشددت بعض الوفود الأخرى على أنه يجب إيلاء النظر أيضا للبلدان المتوسطة الدخل.
	43 - ودعت وفود أخرى برنامجَ الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز قدرات المكاتب القطرية وطلبت أن تركز مشاريع وثائق البرامج القطرية القادمة على مسائل شاملة هامة مثل تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز الإصلاح القضائي وتوفير الدعم الانتخابي والاستجابة لتغير المناخ. وأشارت أيضا إلى الضعف في أطر النتائج التي تؤدي إلى نشوء الصعوبة في تقديم التقارير عن النتائج والإدارة المستندة إلى النتائج، واقترحت أن ينشئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة نتائج أكثر شمولا وأن يورد معلومات أكثر عن تحليل المخاطر وتخفيف حدة المخاطر.
	44 - وتساءل أحد الوفود عما إذا كان مكتب الأمم المتحدة الإنمائي يمدد عبر مجالات برنامجية كثيرة أكثر مما ينبغي نظرا إلى قدرات وولايات مكاتب قطرية. وأضاف الوفد أن من شأن التركيز على مجالات برنامجية مختارة أن يكون نهجا بديلا. وأعرب وفد آخر عن القلق إزاء الامتثال لخطط التقييم المشمولة في مشاريع وثائق البرامج القطرية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتجاه المتردي في الامتثال للتقييمات اللامركزية. وحث الوفدُ البرنامج الإنمائي على ضمان مشاركة الأخصائيين في المسائل الجنسانية خلال مرحلة وضع البرامج القطرية وتعزيز آليات المساءلة لضمان الجودة عند وقت النفاذ.
	45 - فيما يتعلق بمشاريع وثائق البرامج القطرية لجمهورية تنزانيا المتحدة وألبانيا، طلب وفد آخر، تكلم أيضا باسم عدد من الوفود، المستجدات المتعلقة بما إذا كانت نتائج الدروس المستفادة ستُعرض على المجلس التنفيذي وبوقت ذلك، وإشارة إلى التقدم الذي يجري إحرازه بشأن التقييمات المستقلة، وأيضا بشأن استعراض نظام الإدارة والمساءلة، كما شدد الوفد على الحاجة إلى تحديد هوية العراقيل المؤسسية التي تواجهها الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة ورسم بخطوط عامة كيف يمكن للمجالس التنفيذية للوكالات ذات الصلة أن تساعد في تحريك هذه العملية قُدُما.
	46 - وأحاط المجلس التنفيذي علما بالتمديدات لمدة سنة واحدة للبرامج القطرية للإمارات العربية المتحدة وتونس وغينيا ومصر ومولدوفا وموريشيوس وهايتي. وأقر المجلس التمديد الثاني لمدة سنة واحدة للبرنامج القطري لجنوب أفريقيا والتمديدات لمدة سنتين للبرامج القطرية لباراغواي وكرواتيا ومدغشقر.
	47 - وأحاط المجلس التنفيذي علما بالتعليقات المُدلي بها فيما يتعلق بمشاريع البرامج القطرية الـ 22 (عن المنطقة الأفريقية): إثيوبيا وتشاد وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال وسيشيل وغابون وغانا وموريشيوس؛ (وعن المنطقة العربية): البحرين والمغرب والمملكة العربية السعودية؛ (وعن آسيا ومنطقة المحيط الهادئ): بنغلاديش والفلبين ومنغوليا؛ (وعن أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة): أوكرانيا والجبل الأسود وقيرغيزستان؛ (وعن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي): ترينيداد وتوباغو، وجامايكا والسلفادور وهندوراس.
	48 - وعلاوة على ذلك، أحاط المجلس التنفيذي علما بالتعليقات المُدلى بها فيما يتعلق بمشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لألبانيا ومشروع وثيقة البرنامج دون الإقليمي لبربادوس ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي. 
	49 - وأقر المجلس التنفيذي، وفقا لمقرري المجلس التنفيذي 2001/11 و 2006/36، وثيقة البرنامج القطري المشترك لجمهورية تنزانيا المتحدة التي قُدّمت على أساس استثنائي في الدورة العادية الأولى لعام 2011.
	استعراض منتصف المدة للبرنامج العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009-2013

	50 - تولى المدير المعاون عرض البند. وتولى المدير المساعد ومدير مكتب السياسات الإنمائية عرض التقرير المتعلق باستعراض منتصف المدة للبرنامج العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009-2013 (DP/2011/27)، مقدمَين نتائج استعراض منتصف المدة للبرنامج العالمي والطرق المقترحة للتحرك قُدما.
	51 - لم تصدر تعليقات عن الوفود.
	52 - اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/18: استعراض منتصف المدة للبرنامج العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	سابعا - صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية
	53 - عرض المدير المعاون البند، مشيدا بصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية على النتائج التي حققها في 2010 قبل تقديم عرض موجز بشأن عمل صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وشراكته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقدم الأمين التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية التقرير عن النتائج المحققة من قِبل صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في 2010، بما في ذلك تقرير مرحلي عن تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
	54 - وأشادت الوفود بالأداء القوي لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، وخصوصا على المستوى القطري، ورحبت بالتوسيع المستمر لأنشطته، ما يوضح الثقة المتنامية التي يتمتع الصندوق بها. بيد أن عددا من الوفود أعربت عن القلق إزاء هبوط مستوى الموارد الأساسية وشجعت صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية على توسيع قاعدته للجهات المانحة من أجل ضمان قاعدة تمويل أكثر استقرارا وذات إمكانية تنبؤ أكبر.
	55 - واستمدّ وفد، تكلم باسم أقل البلدان نموا، التشجيع من أن صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية قدّم مساهمات كبيرة صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في أقل البلدان نموا. ويأمل الوفد في رؤية صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في التركيز القادم على زيادة تغطية أنشطته، خصوصا برامج التمويل البالغ الصغر والتنمية المحلية، على المستوى القطري في جميع أقل البلدان نموا، كما طلب ذلك الوفدُ إلى صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية إن يعمم مراعاة الأحكام والمبادئ ذات الصلة لبرنامج عمل إسطنبول بشأن أقل البلدان نموا وشكر صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية على تنظيم نشاطين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا.
	56 - وأشاد وفد بصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية على اتساع إطاره لقياس النتائج وعلى تكليفه بإجراء تسعة تقييمات كاملة لبرامجه وأيضا استعراض خارجي لحافظة تمويله البالغ الصغر في 2010. ورحب وفد آخر بالشراكة الاستراتيجية بين صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي أصبحت أكثر وثوقا في السنوات القليلة الماضية. ولاحظ الوفد أيضا أن جميع البرامج القطرية لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية تقريبا قد نُفِّذت بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	57 - وشكر الأمين التنفيذي الوفودَ على ملاحظاتها وتعليقاتها الكريمة وقال إنه ستنشأ تحديات لتوسيع تغطية صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية إلى المزيد من أقل البلدان نموا دون زيادة التمويل. وأشاد المدير المعاون بقيادة الأمين التنفيذي وأعاد التأكيد على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز عمله مع صندوق المشاريع الإنتاجية من أجل إحداث التغيير المنطوي على التحوّل.
	58 - واتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/19: تقرير عن النتائج التي حققها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في عام 2010 (DP/2011/28).
	ثامنا - متطوعو الأمم المتحدة
	59 - عرض المدير المعاون البند المتعلق بالتخطيط للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين والذكرى السنوية الأربعين لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة ولاحظ الانجازات الإيجابية التي حققتها المنظمة خلال السنوات الأربعين الماضية. وتوسعت المنسقة التنفيذية لـ ”متطوعي الأمم المتحدة“ في تناول عمل ”متطوعي الأمم المتحدة“، وقدمت مستجدات تتعلق بمختلف المبادرات المضطلع بها استعدادا للسنة الدولية للمتطوعين وفقا لقرار الجمعية العامة 63/153. وأشادت أيضا بمتطوعي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم في وقت سابق من هذه السنة.
	60 - وأشادت الوفود بعمل متطوعي الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار وملكية التنمية، مثنية على المساهمات والعمل الشاق من قِبل متطوعي الأمم المتحدة حول العالم. وقالت الوفود إنها تتطلع قُدما، بالاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين، إلى القيام بالمزيد من تعزيز قِيم التطوع، وبناء وتعزيز شبكات المتطوعين والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	61 - وقال وفد إن الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين ينبغي أن يُنظر إليها بوصفها فرصة طيبة لاستعراض وتقييم الحركة والمساهمة بالجهود التي بذلها المتطوعون وأضاف أن المتطوعين ينبغي أن يتمتعوا بنفس مستوى الحصانة الوظيفية التي يتمتع بها الخبراء الدوليون. وتطلع وفد آخر، في توضيح أهمية التطوع، ودوره في أنشطة التنمية المحلية على النطاق العالمي، إلى ”تقرير حالة التطوع في العالم“ الأول، الذي يقوم متطوعو الأمم المتحدة بإعداده. 
	62 - ونَسَبَ عدد من الوفود برنامج متطوعي الأمم المتحدة إلى الأنشطة التطوعية الجارية في بلدانهم، كل في بلده، وأعربت عن التأييد القوي للأهداف البرنامجية لمتطوعي الأمم المتحدة. وانتهزت بعض الوفود الفرصة لتأكيد مساهماتها المالية ودعت بلدانا أخرى في وسعها أن تسهم في صندوق التبرعات الخاص لمتطوعي الأمم المتحدة إلى أن تفعل ذلك أيضا. وانضمت وفود أخرى إلى المنسقة التنفيذية في الإشادة بالذين فقدوا حياتهم خلال السنة أثناء قيامهم بواجباتهم.
	63 - وشكرت المنسقة التنفيذية الوفود على تعليقاتها وملاحظاتها، وأكدت على أهمية التنويه بالمساهمات التي قدمها المتطوعون. وقالت إنه، نظرا إلى أن هؤلاء المتطوعين يعملون في ظروف تنطوي على التحدي وأحيانا خطرة، من الضروري أن يُمنحوا الأمن وأيضا نفس مستوى الحصانة الوظيفية الممنوحة لأفراد آخرين من الأمم المتحدة. كما أعربت عن شكرها للدعم المستمر من مختلف الجهات الشريكة وقالت إن متطوعي الأمم المتحدة سيواصلون التزامهم بتعزيز التطوع وإتاحة فرص التطوع لكفالة أوسع تمثيل ممكن يقوم على أساس الجغرافيا والجنس.
	64 - واتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/20: التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين والذكرى السنوية الأربعين لمتطوعي الأمم المتحدة.
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	تاسعا - البيان الذي أدلى به المدير التنفيذي وتقريره السنوي
	65 - عرض المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع التقرير السنوي والتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، 2010-2013، مسلطا الضوء على إسهام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمل الأمم المتحدة والجهات الشريكة لها لتحقيق فوائد ملموسة للناس المحتاجين. وقدم موجزا لأداء مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في 2010، بما في ذلك دفع مليار و 270 مليون دولار في خدمات المشاريع وتنظيف وتحسين الممارسات في مجال الأعمال التجارية، ما أدى إلى مراجعة حسابات غير مشفوعة بتحفظ لفترة السنتين 2008-2009، وإلى إنجازات تنفيذية على أرض الواقع في عدد من البلدان. وبعرض الجهود المستمرة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من أجل تعزيز كفاءة وجودة الخدمات التي يقدمها، سلط المدير التنفيذي الضوء على التصديق الذي تلقاه مؤخرا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. كما بيّن أن نتائج تنفيذ سياسة شاملة لتقدير العمل ومكافأة المجيدين ومعاقبة المسيئين ستُدرَج في التقرير السنوي لعام 2011 إلى المجلس التنفيذي.
	66 - وشكرت وفود كثيرة المدير التنفيذي على تقديمه التقرير السنوي وسلطت الضوء على الإنجاز الإيجابي الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خلال السنوات الماضية. وفي ذلك الصدد، أشادت بإدارة المكتب على قيادتها لكفالة الاستقرار المالي للمنظمة.
	67 - وشجع وفد، مشيرا إلى مناقشات سابقة بشأن التقارير عن المراجعة الحسابية والتحقيقات والأخلاقيات لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الإدارةَ على مواصلة دعم هذه الجديدة نسبيا المتعلقة بوظائف مراجعة الحسابات والأخلاقيات حتى تستطيع أن تضطلع بولاياتها بفعالية. وشجع ذلك الوفد أيضا مكتب خدمات المشاريع على مساعدة البلدان النامية على ألا تبني قدراتها التقنية فقط ولكن أن تبني قدراتها المؤسسية أيضا على تعزيز الاستدامة. ولاحظ وفد آخر أن مكتب خدمات المشاريع يواصل الاستجابة للطلب المتزايد على بناء القدرات الوطنية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية الإدارية، ضمن سياق ولايته واختصاصاته الأساسية.
	68 - وأمِل وفد، بملاحظته مع الارتياح أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حقق منجزات أكثر بموارد أقل في 2010، في أن تُعتبر جهود المكتب نموذجا تتبعه منظمات أخرى للأمم المتحدة، وتطلع قُدُما إلى رؤية المكتب ينهض بسعي الأمم المتحدة إلى تحقيق الاتساق بوصفه عضوا هاما في الأفرقة القطرية للأمم المتحدة. وشجع وفد آخر المكتب على مواصلة توفير الخدمة العالية الجودة والسريعة بينما ينعم النظر أيضا في إمكانية زيادة المشتريات من البلدان النامية.
	69 - وبيّن وفد أنه يتطلع قُدما إلى مناقشة ميزانية دعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين خلال الدورة العادية الثانية المقبلة للمجلس التنفيذي. وشجع وفد آخر، وهو ينوه بالنجاح المحرز في 2010، مكتبَ الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على استكشاف فرص أكثر للأداء الفعال التكلفة وإبلاغ المجلس التنفيذي بالنتائج.
	70 - وشكر المدير التنفيذي الوفودَ على عبارات التشجيع والإرشاد وأكد للوفود على أن المكتب يخطط لأن يستعرض بعناية التعليقات المقدمة، بما في ذلك التعليقات المتعلقة بالتوقعات المعقودة على مكتب خدمات المشاريع ليشاطر ممارساته الإدارية الجيدة مع منظمات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وفضلا عن ذلك، قال إن المكتب سيواصل المشاركة في بناء القدرات الوطنية والكفاءات الأساسية ضمن ولايته.
	71 - اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/21: التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	الجزء المشترك
	عاشرا - المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة
	72 - تولى مدير مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير شعبة خدمات الرقابة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومدير فريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، عرض التقارير السنوية، كل في منظمته (DP/2011/29؛ و DP/FPA/2011/5؛ و DP/OPS/2011/2) عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية.
	73 - إن عروض التقارير السنوية تبعتها ردود منفصلة من الإدارة قدمها المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير مكتب الإدارة والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ونائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	74 - وشكرت الوفود مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشعبة خدمات الرقابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات الداخلية لصندوق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على التقارير السنوية الزاخرة بالمعلومات والمحفزة لإعمال التفكير. وهي تقدّر ردود الإدارة والتقارير من اللجان الاستشارية للمراجعة الداخلية. وعلقت الوفود على المسائل المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وأيضا تلك المحددة لكل من المنظمات الثلاث. واستمدت التشجيع من أن الإدارة العليا للمنظمات الثلاث تحمل توصيات ونتائج مراجعة الحسابات محمل الجد وتستثمر جهودا تنظيمية لتناوُل النقائص بطريقة حسنة التوقيت وصارمة. وأشاد بعضها ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان على تعجيلهما بجهودهما للقيام على نحو فعال بتناوُل توصيات مراجعة الحسابات التي كانت أقدم من 18 شهرا. بيد أن بضعة وفود أخرى أعربت عن القلق إزاء حالة ملاك الموظفين للوحدات المسؤولة عن وظيفة الرقابة، وطلبت تحسين الإبلاغ عن حالات الغش والغش المفترض على أساس منتظم، إما في التقارير السنوية عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية أو في ردود الإدارة.
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	75 - لاحظ عدد من الوفود أن النسبة المئوية للمكاتب القطرية المصنفة بأنها ”مرضية“ هبطت من 39 في المائة إلى 25 في المائة، بينما بقيت النسبة المئوية للمكاتب القطرية المصنفة بأنها ”غير مُرضية“ على نفس المستوى الذي كان في 2009. وطلبت، وهي تعرب عن القلق فيما يتعلق بهذا الاتجاه، أن تطلع من إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الأسباب المفترضة، بما في ذلك وجوه ضعف النظام، للتصنيف غير المُرضي.
	76 - وبالمثل لاحظت بعض الوفود أن 22 في المائة من التوصيات المتعلقة بالمراجعة الداخلية للحسابات تتعلق بالمهام الوظيفية المتعلقة بالاشتراء في المكاتب القطرية وهي تتطلع قُدما إلى إجراء حوار في المستقبل حول كيفية معالجة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتوصيات. وهي مهتمة أيضا بقدر أكبر من الاطلاع على التأهب لعرض المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في 2012، بما في ذلك الواجهة الالكترونية للاستعداد للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	77 - وشجعتْ بعض الوفود الأخرى مكتبَ مراجعة الحسابات والتحقيقات على مواصلة المشاورات مع منظمات أخرى من منظمات الأمم المتحدة بغية دراسة إمكانية اعتماد نهج مشترك حيال البرامج المشتركة لمراجعة الحسابات. وبالإشارة إلى التقرير السنوي للجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسنة التقويمية 2010، علّق وفد، وهو يتكلم أيضا باسم بضعة وفود أخرى، على الافتقار إلى المتابعة لمختلف جوانب طريقة النهج المنسق في التحويلات النقدية وطلب المزيد من التوسُّع في إيضاح هذا الأمر.
	78 - ورحب وفد آخر بالتنقيحات المدخلة على ميثاق مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات، وطلب إلى المدير أن يُوفّر للمجلس التنفيذي ملحقا مشروحا للدلالة على التغييرات التي أجريت مع أسباب هذه التغييرات.
	79 - وردَّ مدير مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات على التعليقات المتعلقة بالتوصيات بشأن مراجعة الحسابات فيما يتعلق بالمهام الوظيفية المتعلقة بالاشتراء في المكاتب القطرية؛ وبالتحولات في تصنيفات مراجعة الحسابات؛ وبنهج مراجعة الحسابات المتمثل في توحيد الأداء؛ وبالتحقيقات عموما. وأوضح أنه على الرغم من أن هبوطا حادا في التصنيفات ”المُرْضية“ سيكون مصدر قلق، ينبغي أن يكون من المفهوم أن تصنيفات مراجعة الحسابات تتقلب وينبغي ألا تُعتبر اتجاها ولكن نتيجة عن مراجعة حسابات أكثر شمولا. وعلاوة على ذلك، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر حاليا موجزا موحدا لمراجعة الحسابات ولكنه يحتاج إلى التحرك صوب نهج مشترك في مراجعة الحسابات وأن جميع التحقيقات، بقطع النظر عن جدية المزاعم، تتطلب اتخاذ الإجراءات الواجبة. 
	80 - وأوضح المدير المساعد ومدير مكتب الإدارة النُّهجَ المتخذة من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تناوُل وجوه ضعف النظام في المجال الوظيفي ومجال السياسات، وقالا إنه يجري اتخاذ تدابير متعلقة بتخفيف شدة المخاطر وسياسة المساءلة. وأوضح أيضا نائب المدير المساعد ونائب مدير مكتب الإدارة السببَ في التحوّل في تصنيفات مراجعة الحسابات وأوضحا أنه لا يتلقى نفس التصنيف غير المُرضي سوى مكتب قُطري واحد.
	81 - وأعربت رئيسة اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التقدير على الرد الحسن التوقيت والشامل من قِبل البرنامج الإنمائي على رد الإدارة. بالإشارة إلى التعليق المتعلق بالنهج المنسق في التحويلات النقدية، أوضحت أن التقرير السنوي لم يكن القصد منه أن يتضمن أن طريقة النهج المنسق في التحويلات النقدية كانت تتأصل فيها مستويات ضمان أخفض من المستويات للمنظمات غير الحكومية ومراجعات الحسابات للتنفيذ الوطني. بل كان هناك خطر وجود مستويات ضمان أخفض إذا لم تجر مراقبة جميع عمليات وإجراءات النهج المنسق في التحويلات النقدية. لقد أظهرت إحدى مراجعات الحسابات للنهج المنسق في التحويلات النقدية بعض النقص في مراقبة جميع الضمانات، ومن هنا الملاحظة المتعلقة بالمخاطر إذا لم تُتبع تلك.
	صندوق الأمم المتحدة للسكان

	82 - أشادت بضعة وفود بالشكل الجديد للتقرير وبالتوصيات العملية التي يشملها. وطلبت أن تشمل ردود الإدارة المقبلة المزيدَ من التفاصيل حول التدابير التي يجري اتخاذها لتناوُل التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات، بما في ذلك الأطر الزمنية المتوقعة للتنفيذ. وسرّها مستوى الشفافية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في تناوُل قضايا التحقيق.
	83 - ورحب عدد من الوفود بالأخبار الإيجابية بشأن شغل مناصب شاغرة في شعبة خدمات المراقبة وشددت على أنه ينبغي أن تتوفر لدى جميع الموظفين المهارات والكفاءات اللازمة للقيام بأعمالهم. ورحبت بخطة المدير التنفيذي لتعزيز التعلُّم والتنمية لكفالة قدر أكبر من الاتساق بين المهارات والكفاءات حتى يستطيع الموظفون الاضطلاع بواجباتهم بفعالية.
	84 - وأعربت بعض الوفود عن القلق من أن المسائل المسؤولة عن رأي متعلق بمراجعة حسابات مشفوع بتحفظات من قِبل مجلس مراجعي الحسابات بشأن بيانات مالية للفترة 2008-2009 ومسائل إدارة الحسابات المتكررة لم تعالَج على نحو واف بالغرض ولا تزال تواجه تحديات بنيوية ونظامية. وأعربت عن الدعم لجهود المدير التنفيذي في تناول هذه المسائل.
	85 - وأعربت بعض الوفود عن القلق إزاء تزايد المخاطر المالية والتدهور في مراجعات الحسابات المتعلقة بالتنفيذ على الصعيد الوطني؛ وعدد التصنيفات غير المُرْضية؛ والتحديات المستمرة في رصد وتقييم البرامج؛ والافتقار إلى الوضوح بين الموظفين بشأن أدوار مكاتب وحدات المقر والمكاتب الإقليمية والقطرية، كل في مكانه؛ والطبيعة المتباينة لبعض مبادرات الإدارة. وشجعت الوفودُ صندوقَ الأمم المتحدة للسكان على إدراج مزيد من الجهود، بما في ذلك في خطة الأعمال التجارية، لإضفاء الطابع المؤسسي على نظم الضوابط، بما في ذلك الدعم المناسب للمكاتب القطرية ونظم الرقابة، ضمن سياق استراتيجية لإدارة المخاطر في المؤسسة أعطت الأولوية لمجالات المخاطر العليا.
	86 - ورحب عدد من الوفود، وهي تلاحظ استنتاج تقرير شعبة خدمات المراقبة، بوجود حاجة إلى التغيير الأساسي في عمليات المكاتب القطرية لمنع عودة المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات، بالتدخل الشخصي للمدير التنفيذي في رئاسة لجنة رصد مراجعة الحسابات وضمانه بأن يكون ذلك مجالا ذا أولوية بالنسبة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأعربت عن القلق، بينما تقدّر مختلف التدابير التي تتخذها الإدارة لتناول التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات وإذ تلاحظ أنه ثمة حاجة إلى الوقت لإظهار الأثر، إزاء إمكانية مراجعة حسابات أخرى مشفوعة بالتحفظات. وأشادت بضعة وفود بصندوق الأمم المتحدة للسكان على التعجيل بتناول التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات التي هي أقدم من 18 شهرا.
	87 - ورحب عدد من الوفود بتقرير اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات لصندوق الأمم المتحدة للسكان وطلبت إلى ممثل اللجنة الاستشارية تحديد الأولويات الثلاث العليا للصندوق وتقديم صورة لقدرة الإدارة على معالجة مسائل كما حددتها الإدارة. ودعت بعض الوفود المدير التنفيذي إلى وضع أولويات في تناول توصيات المراجع الداخلي للحسابات وتقديم خطة عمل ذات تدابير وخطوط زمنية واضحة. واقترحت أن يقوم المجلس التنفيذي بعرض التقدم واستعراضه على فترات منتظمة.
	88 - وأكد المدير التنفيذي على أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يحمل مسائل مراجعة الحسابات محمل الجد وأنه كان يتناولها عن طريق استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية و/أو خطة الأعمال التجارية. وهو على ثقة بأن أعضاء المجلس التنفيذي مرتاحون للخطوات المتخذة من قِبل صندوق الأمم المتحدة للسكان. ولاحظ مختلف التدابير الجاري اتخاذها للحد من تعرّض الصندوق للمخاطر، بما في ذلك شحذ التركيز الاستراتيجي للصندوق؛ واستعراض المشاركة مع الجهات الشريكة المنفذة؛ وانخفاض عدد النواتج البرنامجية. وأعاد التأكيد على أن الصندوق ملتزم التزاما كاملا بالشفافية والمساءلة.
	89 - ولاحظ مدير شعبة خدمات المراقبة أن عدد الموظفين في فرع التحقيقات قد ازداد. وفيما يتعلق بمسألة الغش بيّن أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قد اشترى برامج تجعل الرصد المستمر ممكنا. وفيما يتعلق بالتصنيفات ”غير المُرضية“، أشار إلى أن من المهم أن تؤخذ في الحسبان حقيقةُ أن الصندوق يعتمد على نموذج المخاطر ووحدات مراجعة الحسابات تحديدا التي كانت لها أعلى المخاطر. وبالتالي، فإن احتمال التصنيفات ”غير المُرضية“ حتمي. بيد أنه وُجدت بعض حالات النقص النظامي وأن تلك الحالات يجري تناوُلها، كما لاحظ المدير التنفيذي، عن طريق استعراض منتصف المدة وخطة الأعمال التجارية.
	90 - ولاحظت ممثلة اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في الرد على سؤال، أن الأولوية بالنسبة إلى الصندوق هي أن تُدمج استراتيجيا إدارة المخاطر في إدارة البرامج/المشاريع. وبينت أن كثيرا من المسائل التي تواجه الصندوق يمكن أن تُتناوَل بأن تُدمج خطة إدارة المخاطر في خطة الأعمال التجارية.
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	91 - رحبت الوفود بالرأي غير المشفوع بالتحفظ المتعلق بمراجعة الحسابات الذي تلقاه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وأشادت بفريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات على أداء متفان لوظيفة التحقيقات. بيد أنها أدلت أيضا بتعليقات على المجالات التي تتطلب التحسين وطلبت توفير معلومات إضافية عن الآثار المالية المترتبة على نتائج مراجعة الحسابات، وأيضا عن كيفية معالجة فريق المراجعة الداخلية للزيادة البالغة 170 في المائة في الشكاوى المتلقاة من 2009 إلى 2010.
	92 - وطلب عدد من الوفود، وهي تلاحظ الهبوط الحاد في العدد الإجمالي للتوصيات وفي عدد التوصيات العالية الأولوية من 2008 إلى 2009 الذي عكس اتجاهه على نحو قوي في 2010، المزيد من المعلومات عن أسباب التقلبات. وحثت أيضا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تكثيف جهوده من أجل تنفيذ التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات والمتخذة منذ فترة طويلة. 
	93 - وشجع وفد إدارةَ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على ضمان تزويد فريق المراجعة الداخلية بالموارد للاضطلاع بولايته ولاستشارة المجلس التنفيذي بشأن التطورات المهمة التي تؤثر في عمل فريق المراجعة الداخلية.
	94 - وقالت مديرة فريق المراجعة الداخلية، في الرد على التعليق على الزيادة في الشكاوى المتلقاة، إن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بذل جهودا لمنع تحول القضايا إلى قضايا التحرش. وقد تمّ ذلك عن طريق أمين المظالم وعمليات الوساطة. وقالت إن مكتب خدمات المشاريع سيبقي أعضاء المجلس التنفيذي على اطلاع على التطورات في قضايا متعلقة بالغش والفساد، بينما يعتمد مكتب خدمات المشاريع حاليا على مجموعة من المعارف المتاحة لمنظمات منظومة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالتعليقات على الحاجة إلى المزيد من الموارد البشرية نظرا إلى الزيادة الحادة في عدد القضايا، قالت إن إدارة مكتب خدمات المشاريع بحاجة إلى النظر في المسألة في سياق ميزانيته والعدد الحالي لمراجعي الحسابات.
	95 - اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/22: تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة عام 2010.
	استجابة للطلب الناشئ على المزيد من الكشف عن المعلومات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات 

	96 - عرضت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البند، مؤكدة على الحاجة الملحة إلى أن يظهر البرنامج الإنمائي التزامه بضمان الشفافية والمساءلة. كما بيّنت أن البرنامج الإنمائي قد يتعرض لخطر تأكل الثقة والتمويل من جهاته المانحة المؤسسية إذا لم يتمكن من منحها إمكانية الوصول إلى تقارير مراجعة الحسابات الداخلية. وقدم مدير مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقريرَ عن الاستجابة للطلب الناشئ للكشف عن المزيد من المعلومات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات (DP-FPA-OPS/2011/1) باسم البرنامج الإنمائي وصندوق الإسكان ومكتب خدمات المشاريع.
	97 - إن المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (الصندوق العالمي) أوصل، في ملاحظة علاقات العمل الحرجة بين الصندوق العالمي والبرنامج الإنمائي، القلقَ المتزايد لدى مجلس الصندوق العالمي فيما يتعلق بالمستوى الحالي لإمكانية وصول الإدارة إلى تقارير مراجعة الحسابات الداخلية. كما طلب المدير التنفيذي، وهو يعرب عن الاعتقاد بأن الخيارات المعقودة خطوة هامة إلى الأمام، أن يتيح المجلس التنفيذي حيزا للمرونة.
	98 - ورحبت وفود كثيرة بفرصة مناقشة الخيارات للاستجابة للطلب الناشئ للكشف عن المزيد من المعلومات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات. وبالتشديد على أهمية تعزيز شفافية وانفتاح المنظمات، أعربت تلك الوفود عن الدعم الصريح للكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات المتعلقة بالمشاريع والبرامج إلى الجهات المانحة المؤسسية، بقطع النظر عن حجم مساهماتها، ونفس المستوى من إمكانية الوصول الذي تتمتع به الدول الأعضاء، شريطة الحفاظ على مقتضيات السريّة. وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، اقترحت الوفود دراسة إمكانية حل تكنولوجي مأمون للوثائق غير المصنفة، وطلبت إلى المنظمات الثلاث تقديم اقتراح مشترك بالمشاهدة عن بُعد لتقارير مراجعة الحسابات الداخلية في الدورة العادية الثانية لعام 2011 للمجلس التنفيذي. وأعربت أيضا عن رأيها في إدارة سياسة كشف جديدة، مبيّنة أن المسؤولية ينبغي أن تبقى ضمن وحدات الرقابة للمنظمات، كل في منظمتها.
	99 - وكان في تقييم أحد الوفود أن الكشف عن تقارير مراجعة الحسابات الداخلية خطوة أولى ضرورية صوب إيجاد ثقافة شفافية ومساءلة أوسع داخل المنظمات. وحذر وفد آخر، في التأكيد على أهمية الاستعمال غير المسيَّس للأموال، من المناقشة السابقة للأوان للبند دون توفير معلومات كافية عن آثار الخيارات المعروضة. وشدد ذلك الوفد على أنه من غير المقبول، على أي حال، أن تُمنَح الكيانات من غير الدول نفس مستوى إمكانية الوصول إلى تقارير مراجعة الحسابات الداخلية كما مُنِحَت الدول الأعضاء.
	100 - وأعرب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن تأييدهم الكامل للشفافية والمزيد من الكشف عن المعلومات الواردة في تقارير مراجعة الحسابات الداخلية. وأعاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التأكيد على خطورة المسألة وأوضح النتائج الممكنة عن عدم الاستجابة للطلب الناشئ على المزيد من الكشف عن المعلومات الواردة في تقارير مراجعة الحسابات الداخلية.
	101 - اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/23: استجابة للطلب الناشئ على المزيد من الكشف عن المعلومات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات.
	102 - عقب اتخاذ المقرر 2011/23 أخذ وفد الكلمة وأوضح السبب في أن حكومته قد انضمت إلى توافق الآراء الذي سمح للجهات المانحة من غير الدول، وتحديدا المنظمات غير الحكومية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بالوصول إلى تقارير مراجعة الحسابات الداخلية للمشاريع والبرامج التي كانت تساهم فيها ماليا.
	حادي عشر - تقارير مكاتب الأخلاقيات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	103 - عرض مدير مكتب الأخلاقيات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمستشار المعني بشؤون الأخلاقيات، مكتب الأخلاقيات لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمستشار القانوني لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تقارير مكاتب الأخلاقيات لمنظماتهم، كل في مجاله (DP/2011/30؛ DP/FPA/2011/6؛ DP/OPS/2011/3).
	104 - أخذ وفدان الكلمة. أكد وفد، لدى الترحيب بتقارير مكاتب الأخلاقيات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، على تأييده القوي لمكاتب الأخلاقيات ورحب بجهدها الجماعي للإسهام في ثقافة النزاهة والمساءلة داخل منظومة الأمم المتحدة. وأكد الوفد على تأييده القوي لبرنامج الكشف المالي بوصفه أداة حيوية لتجنب تضارب المصالح بين الموظفين. وسُرَّ الوفد برؤية معدلات الامتثال البالغة 99 في المائة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و 100 في المائة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، و 95 في المائة في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	105 - وبالدعوة إلى الإبلاغ الهادف المقبل، طلب الوفد إدراج المعلومات عن عدد القضايا التي تتطلب التجرد من حيازة ممتلكات مالية أو عمل تصحيحي آخر. وحث الوفد المنظمات الثلاث على أن تعلن عن إتاحة بيانات الكشف عن كبار المسؤولين بغية تعزيز الشفافية. وعلاوة على ذلك، أوصى الوفدُ بأن يجعل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إبلاغَها فيما يتعلق بحماية الإبلاغ عن المخالفات معياريا وبأن تطلب الإرشاد من رئيس لجنة الأمم المتحدة للأخلاقيات بشأن معالجة الشكاوى من الانتقام.
	106 - وسلط وفد آخر الضوء على أهمية تحديد وظائف قوية في مجال الأخلاقيات داخل المنظمات الثلاث لإبقاء المنظمات صحية، حتى تستطيع تقديم خدمة أفضل لاحتياجات البلدان النامية. وشجّع ذلك الوفد إدارة المنظمات الثلاث على زيادة كفالة إضفاء الطابع المؤسسي على الوظيفة في مجال الأخلاقيات.
	107 - وأقرّ مدير مكتب الأخلاقيات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحاجة إلى إدراج العدد الواقعي للأعمال التصحيحية المتخذة المتعلقة بالكشف المالي وقال إنه في تقارير قادمة ستُدرج إحصاءات ذات صلة. وقال المستشار القانوني لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بينما كان يعرب عن تأييده للكشف المالي العام، إن مسألة الكشف التطوعي ينبغي أن تؤخذ إلى مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة.
	108 - وشكرت المستشارة المعنية بشؤون الأخلاقيات لصندوق الأمم المتحدة للسكان الوفودَ على تعليقاتها وتأييدها. وهي تتفق مع رد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولاحظت أيضا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان سيواصل المواءمة مع منظمات أخرى ضمن إطار مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة.
	109 - اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/24: تقارير مكاتب الأخلاقيات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	ثاني عشر - الزيارات الميدانية
	110 - تولى قادة الأفرقة للزيارة الأولى المشتركة لجمهورية الفلبين وللزيارتين الميدانيتين لأوروغواي وبنما عرض البند. وقدم مقررو الزيارات الميدانية تقاريرهم كل في مجاله (DP-FPA/2011/CRP.1 والتصويــــب؛ DP/2011/CRP.2-DP/FPA/2011/CRP.1؛ DP/2011/CRP.3-DP/FPA/2011/CRP.2)، مسلطة الضوء على النتائج والتوصيات الرئيسية.
	111 - وطلب وفد، وهو يقرّ بنجاح الزيارات الميدانية، أن تقدم أمانةُ المجلس التنفيذي معلومات عن التكاليف الإجمالية لتنظيم الزيارات الميدانية، وعلى نحو خاص التكاليف المتعلقة بالسفر.
	112 - أحاط المجلس التنفيـذي علما بالتقارير الثلاثة عن الزيـارات الميدانية للفلبــين وأوروغواي وبنما.
	الجزء الخاص بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	ثالث عشر - البيان الذي أدلى به المدير التنفيذي وتقريره السنوي
	113 - أبلغ المدير التنفيذي، في بيانه للمجلس التنفيذي (انظر الموقع الشبكي www.unfpa.org/public/home/news/pid/7763) بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث الماضية وسلط الضوء على خطط لجعل صندوق الأمم المتحدة للسكان منظمة أكثر تركيزا وفعالية. ولاحظ أنه تجري مختلف العمليات لتعزيز المنظمة، بما في ذلك استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية ووضع خطة داخلية للأعمال التجارية.
	114 - وشكرت الوفود المدير التنفيذي على بيانه العميق التفكير. وأعربت عن تقديرها لقيادته في إعادة تقييم الأولويات الاستراتيجية للمنظمة وعملية استعراض منتصف المدة الشفاف والشامل. وأكدت وفود كثيرة على أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ينبغي أن يكون في صميم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، في مجالات منها السكان والتنمية، والصحة والحقوق الإنجابية، والمساواة بين الجنسين. وشددت الوفود على الحاجة إلى حماية توافق الآراء للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وأكدت على أهمية النهج الإنساني القائم على الحقوق في عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان. وبينت الوفود، وهي تلاحظ الميزة في شحذ التركيز على الاتجاه الاستراتيجي للصندوق، أن جميع المداخل الممكنة ينبغي الحفاظ عليها بغية تعزيز التعاون مع الجهات صاحبة المصلحة والجهات الشريكة في التنمية. وأكدت الوفود، وهي تلاحظ أن التحرك في إنجاز الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية متخلف، على الدور الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مساعدة البلدان في تحقيق التقدم بشأن الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية. وتم التأكيد على أهمية البيانات من أجل التنمية وتعزيز نظم البيانات الوطنية وبناء القدرات. ويُحثّ صندوق الأمم المتحدة للسكان على المحافظة على نهجه المراعي ثقافيا إزاء البرمجة. ونوهت الوفود بالدور الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم التعاون بين بلدان الجنوب.
	115 - ورحبت الوفود بتركيز المدير التنفيذي على المراهقين والشباب وأكدت على الحاجة إلى الاستثمار في الشباب، بما في ذلك توفير المعلومات والتعليم والخدمات الصديقة للشباب. واقترح وفد إجراء مناقشة في دورة مقبلة بشأن أعمال كيانات الأمم المتحدة المتعلقة بالشباب لتعزيز العمل المشترك. وحظي عمل الصندوق في ظروف الطوارئ/الظروف الإنسانية بالترحيب وشجعت بعض الوفود صندوقَ الأمم المتحدة للسكان على تعزيز آليات التنسيق التي يمتلكها وقدراته عليه وتلك التي تمتلكها الجهات الشريكة له لمنع العنف القائم على نوع الجنس وللاستجابة له. وأُعرِب عن التقدير لدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان للبلدان في تعدادها عام 2010. وطلب وفد استعراضا/مناقشة سنويا بشأن أنشطة الصندوق في المجال الإنساني.
	116 - وأشار بضعة وفود إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا وشددت على الحاجة إلى التعجيل بإحراز التقدم في أقل البلدان نموا بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015. وأعرب وفد، باسم مجموعة أقل البلدان نموا، عن التقدير للدعم من المدير التنفيذي. وأعرب الوفد، وهو يؤكد على التحديات الهائلة التي تواجهها أقل البلدان نموا في تحقيق الهدف من الأهداف الإنمائية للألفية بشأن الحصول العام على الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، عن الثقة بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان سيعطي الاهتمام ذا الأولوية لأقل البلدان نموا.
	117 - إن دور المولدات الماهرات، وخصوصا القابلات، اعتُرف بحيويته في تناوُل وفاة واعتلال الأمهات والمواليد. أعلن وفد مبادرة جديدة لرفع مستوى خطط الولادة الوطنية ولزيادة النسبة المئوية للولادات التي ترعاها المولدات الماهرات. وبين الوفد أنه سيتعاون عن كثب مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأعلن وفد آخر عن مخطط وطني آخر يقدم خدمات مجانية للنساء الحوامل في المناطق الريفية والحضرية.
	118 - ورحبت الوفود بتأكيد المدير التنفيذي على المساءلة باعتبارها أولوية أولى لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وحثت الصندوقَ على تركيز الانتباه المعزز على التنفيذ الوطني، والإدارة المالية والامتثال في مراجعة الحسابات والتقييم والبرمجة وصنع القرار القائمين على الدليل. وفيما يتعلق بالإبلاغ بالنتائج، أكدت بعض الوفود على الحاجة إلى وصف الدروس المستفادة والتحديات التي ووجهت وتَمّ التغلب عليها. وأعربت الوفود عن تقدير مساهمات صندوق الأمم المتحدة للسكان في إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك توحيد الأداء. ولاحظت بضعة وفود الحاجة إلى تعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لكفالة اعتماد نهج منسق وتكميلي حيال المساواة بين الجنسين.
	119 - وأكدت وفود كثيرة على حاجة الصندوق إلى زيادة الموارد المالية التي يمكن التنبؤ بها لمساعدة البلدان في تنفيذ جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. واستمدّ صندوق الأمم المتحدة للسكان الشجاعة على السعي لتحقيق قدر أكبر من الكفاءات والفعالية من أجل تعبئة الموارد. وأعلن وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أنها ستحافظ على تمويلها الأساسي على المستوى الراهن، وهو مستوى 20 مليون جنيه عن كل سنة لمدة السنتين القادمتين. وأكد الوفد على أن التمويل في المستقبل سيتوقف على ثلاثة مجالات حرجة: تحسين تنفيذ البرامج وأثرها على المستوى القطري؛ وتعزيز الإدارة القائمة على النتائج؛ وتحسين الإدارة المالية، بما في ذلك الامتثال لمراجعة الحسابات. إن وفودا أخرى، بما في ذلك استونيا وأيرلندا وفنلندا ونيوزيلندا وهولندا، أشارت أيضا إلى مساهماتها الأساسية في صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأعرب وفد اليابان عن امتنانه العميق على التعاطف الذي أبداه صندوق السكان وموظفوه في أعقاب الهزة الأرضية التي حدثت مؤخرا في اليابان. ولاحظ الوفد أن حكومته ستفي، على الرغم من الحالة الراهنة، بالتزامها المالي تجاه صندوق السكان.
	120 - وأعربت بضعة وفود عن القلق من أن عددا كبيرا من كبار الموظفين المهنيين في صندوق الأمم المتحدة للسكان سيحالون على التقاعد خلال الفترة من 2011-2015. ودعت، وهي تؤكد على أن الموظفين الجدد ينبغي أن يمتلكوا التدريب/الخبرة اللازمين، المدير التنفيذي إلى الحفاظ على التوازن الجغرافي والإنصاف بين الجنسين. وطلب وفد الحصول على معلومات عن الوحدات التي ستتأثر بحالات التقاعد المقبلة.
	121 - وشكر المدير التنفيذي الوفودَ على دعمها وأكد على أن صندوق السكان ملتزم بتحسين تقديم البرامج والإدارة القائمة على النتائج والكفاءة والشفاقية والمساءلة، بما في ذلك تركيز على الإدارة المالية والامتثال لمراجعة الحسابات. واتفق مع وجود الحاجة إلى المرونة والتسليم بأنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع. ورحب بدعم استعراض منتصف المدة ووافق على أن من الحيوي إظهار النتائج. ولاحظ أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قد أتخذ فعلا خطوات واسعة لشحذ وتبسيط إطار النتائج. وأكد للبلدان على أن التركيز على النساء والفتيات والشباب لا يعني أن صندوق السكان لن يعمل مع البلدان لتناوُل احتياجاتها في مجالات السكان والتنمية، والمساواة بين الجنسين، والصحة الإنجابية. ورحب بالاقتراح بإجراء مناقشة بشأن الشباب في دورة قادمة للمجلس التنفيذي. وأكد على أن صندوق السكان ملتزم بتناوُل احتياجات أقل البلدان نموا وبمتابعة برنامج عمل اسطنبول. وبيّن أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ملتزم أيضا بتناوُل احتياجات البلدان المتوسطة الدخل.
	122 - وأعرب المدير التنفيذي عن التقدير للمساهمات السخية من الدول الأعضاء وحثّ البلدان على القيام بالتزامات متعددة السنوات. ولاحظ أن مشروع الميزانية لفترة السنتين سيكون متاحا في وقت لاحق من السنة وطمأن المجلس التنفيذي على أن صندوق السكان يدير بكفاءة كلا من التكاليف الإجمالية والدخل الإجمالي. ولاحظ أن الخطة الداخلية في مجال الأعمال التجارية تركز على تدريب الموظفين وتوجيههم والتخطيط لتعاقبهم.
	123 - اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/25: تقرير المدير التنفيذي لعام 2010.
	رابع عشر - الالتزامات بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان
	124 - عرض رئيس فرع تعبئة الموارد التقرير عن المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وغيرها إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وتوقعات الإيرادات لعام 2011 والسنوات المقبلة (DP/FPA/2011/4)، وقدم معلومات مستجدة عن حالة تمويل الصندوق. وأشار إلى أن تقديرات الإيرادات المتنبأ بأن يحصل الصندوق عليها من المساهمات في الموارد العادية بلغت اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 2011 حوالي 455.6 مليون دولار لعام 2011، أي أكبر بكثير من الـ 444.2 مليون دولار التي كانت متوقعة حينما وضع التقرير في صيغته النهائية في آذار/مارس 2011. وبلغت تقديرات الإيرادات المتوقعة لموارد أخرى (المشاركة في التمويل) 270 مليون دولار لعام 2011. وشدد، وهو يؤكد أن الموارد العادية هي صخرة القاعدة لعمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أن الموارد المالية الوافية بالغرض التي توفر على نحو ثابت ويمكن التنبؤ بها تمس الحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى.
	125 - وأشارت وفود كثيرة، في بيان مشترك، إلى أنها تتفق مع الاستنتاج الرئيسي للتقرير بأن من الحيوي توفير قاعدة مستقرة للموارد العادية لتمكين الصندوق من دعم البلدان في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وأكدت على أنها تعطي الأولوية للموارد العادية في مساهماتها في الصندوق لأن التمويل الأساسي هو صخرة القاعدة لجميع أعمال الصندوق. وأضافت أن موارد أخرى تمثّل تكملة هامة لقاعدة الموارد العادية للصندوق. ورحبت بمشاركة أقوى من اقتصادات جديدة وناشئة وشددت على الحاجة إلى توسيع قائمة الجهات المانحة المهمة للصندوق.
	126 - وشجعت الوفودُ صندوق الأمم المتحدة للسكان على زيادة تحسين إدارته المالية والتنفيذية، وأكدت على أن القيام بذلك التحسين، وقد جُمِعتْ معه البرمجة الفعالة القائمة على الدليل، من شأنه أن يكون هاما لاجتذاب الموارد العادية وغيرها من الموارد. ورحبت، وهي تشير إلى أن المنظمات بحاجة إلى أن ”تحقق إنجازات أكثر بموارد أقل“ في البيئة العالمية الحالية، بجهود المدير التنفيذي لجعل الصندوق ينجز بكفاءة أكبر ولإثبات تحقيق النتائج. وأكدت الوفودُ على أن من شأن ذلك أن يكون حاسما بالنسبة إلى قدرة الصندوق على تعبئة الموارد.
	127 - وشكر المدير التنفيذي الوفودَ على ملاحظاتها فيما يتعلق بجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين قاعدته المالية. وأكد على أن المساءلة والشفافية هما شعارا الصندوق ويكافح الصندوق لتحقيق إنجازات أكثر بموارد أقل.
	128 - واتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/26: تقرير عن مساهمات الدول الأعضاء وغيرها، والإيرادات المتوقعة لعام 2011 والسنوات المقبلة.
	خامس عشر - البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	129 - في مستهل الجلسة أقر المجلس التنفيذي العنصر الخاص بالوكالة من وثيقة البرنامج القطري المشترك لجمهورية تنزانيا المتحدة، الذي استعرضه المجلس في وقت سابق من الدورة العادية الأولى لعام 2011.
	130 - ووفرت نائبة المدير التنفيذي (البرنامج) لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمحة عامة لـ 18 مشروع وثيقة برنامج قطرية مقدمة إلى المجلس التنفيذي لاستعراضها: عن أفريقيا - إثيوبيا وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال وغابون وغانا وموريتانيا؛ وعن الدول العربية - المغرب؛ وعن آسيا والمحيط الهادئ -  بنغلاديش وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين ومنغوليا؛ وعن أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى - ألبانيا وأوكرانيا وقيرغيزستان؛ وعن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - السلفادور ووثيقة للبرنامج المتعدد البلدان للبلدان الكاريبية الناطقة بالإنكليزية والناطقة بالهولندية، وهندوراس. وعرضت أيضا تمديدات البرامج لباراغواي وجمهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا وتونس وغينيا ومدغشقر وهايتي. وبعد ذلك، أدلى المديرون الإقليميون لصندوق الأمم المتحدة للسكان لأفريقيا؛ والدول العربية؛ وأسيا والمحيط الهادئ؛ وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى؛ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتفاصيل عن البرامج، كل للمنطقة المسؤول عنها.
	131 - وأعربت الوفود عن التقدير لوضع مشاريع وثائق البرامج القطرية بالتشاور الوثيق مع الحكومات والجهات الشريكة في التنمية، كل في مجاله، وقد جُعلت متسقة مع خطط وأولويات وطنية. وأكدت وفود كثيرة، وهي تشير إلى تعاونها عبر العقود مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أن البرامج تستجيب للسياق المحدد للبلد. وتم التشديد على أهمية بناء القدرات في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، والسكان والتنمية، والمساواة بين الجنسين. وشجعت بعض الوفود، وهي تلاحظ وجود بيئة مالية واقتصادية مقيَّدة على نحو متزايد، صندوقَ الأمم المتحدة للسكان على تعزيز وتوسيع نطاق مشاركته مع جهات شريكة إنمائية أخرى، بما في ذلك وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. وفي هذا الصدد، أكدت بعض الوفود على الحاجة إلى تحديد الفجوات وتفادي الازدواجية.
	132 - ودعت بعض الوفود صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعزيز التركيز البرنامجي وزيادة التآزرات بغية المساعدة في تحقيق الحد الأقصى من النتائج في مجال التنمية. ولوحظ أن النتائج والمؤشرات المتوقعة في بعض مشاريع وثائق برامج قطرية كانت طموحة أكثر مما ينبغي وليست واقعية، نظرا إلى الموارد المحدودة. وطلبت وفود إلى الصندوق أن يوجه الانتباه الخاص إلى تناوُل احتياجات الشباب ومجموعات السكان الفقراء والمحرومين، ومنهم الشعوب الأصلية. وتمَّ التأكيد على أهمية استخدام النهُج المراعية لنوع الجنس والقائمة على الحقوق. وأشادت الوفود بالدور الهام الذي يؤديه الصندوق في الدعوة إلى تعزيز مركز القابلات وتشجيع الولادة بحضور القابلات الماهرات. وأدلت الوفود أيضا بتعليقات وطرحت أسئلة عن مشاريع محددة لوثائق البرامج القطرية. وشكرت الوفود التالية المجلس َ التنفيذي وصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق ببرامجها القطرية وأعربت عن التقدير للدعم من الصندوق: ألبانيا، وإثيوبيا وأنتيغوا وبربودا (باسم 14 دولة عضوا عن الجماعة الكاريبية)، وأوكرانيا وبنغلاديش، وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا، وسان تومي وبرينسيبي، والفلبين والمغرب ومنغوليا وهندوراس.
	133 - وشكر مديرو المكاتب الإقليمية للصندوق الوفودَ على تعليقاتها ودعمها. وأكدوا للمجلس التنفيذي على أن التعليقات على مشاريع وثائق البرامج القطرية ستُوصل، وفقا للمقرر 2006/36، إلى البلدان المعنية لتأخذها في حسبانها عند وضع مشاريع وثائق البرامج القطرية في الصيغة النهائية.
	134 - وأقرَّ المجلس التنفيذي التمديدات البرنامجية لباراغواي وجنوب أفريقيا ومدغشقر، وأحاط علما بالتمديدات البرنامجية لجمهورية مولدوفا وتونس وغينيا وهايتي. وبالإضافة إلى ذلك، أحاط المجلس علما بالـ 18 مشروع وثيقة برنامج قطري التالية والتعليقات عليها: إثيوبيا وألبانيا وأوكرانيا وبنغلاديش وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، والسلفادور والسنغال وغابون وغانا والفلبين وقيرغيزستان والمغرب ومنغوليا وموريشيوس ووثيقة البرنامج المتعدد البلدان لبلدان منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإنكليزية والناطقة بالهولندية وهندوراس.
	سادس عشر - استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية
	135 - عرض المدير التنفيذي بند جدول الأعمال. وعرضت نائبة المدير التنفيذي (البرنامج) التقدم والتحديات في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، 2008-2013. وقدم مدير شعبة البرامج عرضا حول المساءلة عن النتائج: شحذ نظام القياس.
	136 - وأعربت وفود كثيرة عن التقدير للنهج الشامل والشفاف والتشاوري الذي اعتمده الصندوق للاستعراض الجاري لمنتصف المدة للخطة الاستراتيجية، 2008-2013. وأكدت أهمية كفالة الالتزام الكامل لجميع الجهات الشريكة في الصندوق بالتغييرات اللازمة لجعل الصندوق أكثر فعالية. ورحبت بوضع خطة للأعمال التجارية توجز بوضوح الإجراءات الضرورية لتحقيق الأولويات الاستراتيجية والتنفيذية للصندوق. وأشارت الوفود إلى أن تعزيز النتائج والأثر على المستوى القطري يشكّل الأساس لتقييم فعالية الصندوق. وشجعت الصندوقّ على تقوية التآزرات مع جهات شريكة أخرى في التنمية.
	137 - وأشادت بضعة وفود بمقرر المدير التنفيذي بشحذ تركيز الصندوق على ولايته الأساسية. وأكدت على أن من الحيوي أن يبقى الصندوق نصيرا للصحة والحقوق الإنجابية وأن يقود الجهد العالمي للتعجيل بالتقدم في تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية من أجل الحد من وفيات الأمهات وتوفير الحصول العام على الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة. ولاحظت أن تنظيم الأسرة والتركيز على الشباب، ومنهم الفتيات المراهقات، مركزيان بالنسبة إلى ولاية الصندوق ولتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأشارت إلى أن عمل الصندوق المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وبالحقوق الإنجابية قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نتائج تنفيذية لها أثرها في حياة مجموعات السكان المحرومين، وخصوصا النساء والشباب.
	138 - وبيّنت وفود كثيرة أنه ينبغي مواصلة كون المساعدة الإنسانية جانبا هاما من عمل الصندوق. ودور الصندوق فريد في مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وفي كفالة أن تكون المرأة قادرة على الولادة خلال الكوارث الطبيعية وفي حالات الصراع. وحثّ عدد من الوفود الصندوقَ على مواصلة كونه جهة فاعلة في المجال الإنساني في حد ذاتها، بالإضافة إلى دور التنسيق للسياسات والحماية على مستوى المجموعات الفرعية.
	139 - ورحبت الوفودُ بجهود الصندوق من أجل زيادة خفض النقل الجنسي لفيروس نقص المناعة البشرية وتشجيع تحسين إدماج منع النقل من الأم إلى الطفل والصحة الجنسية والإنجابية وبرامج تنظيم الأسرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والشراكة الرباعية من أجل الصحة. وبإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة أشارت بعض الوفود إلى أن الصندوق يحتاج إلى إعادة التفكير في دوره في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وبيّنت أنه ينبغي للصندوق أن يواصل عمله للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولكن ينبغي له أن يركز على المسائل الجنسانية التي تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية.
	140 - وأشارت بعض الوفود إلى أن التشرذم عبر أبعاد متعددة لعمل الصندوق وزّع أثره وأوجد تعقّدا ومخاطر ذات مغزى في الإدارة. وشجعت الصندوق على تعزيز تركيز الخطة الاستراتيجية والحد من عدد مجالات البرامج، عن طريق الحد من عدد النتائج والنواتج. ومن شأن تحقيق تركيز أقوى والحد من النتائج أن يسمحا بالاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة وبزيادة الكفاءة والفعالية والأثر. وأعربت عن تأييدها لجهود الصندوق من أجل تحسين نظامي الرصد والتقييم وتعزيز جودة البيانات وشددت على أن سرد القصة عن أثر التنمية حرج لتأمين مزيد من الدعم السياسي والمالي.
	141 - وأشارت بضعة وفود إلى أن الصندوق، شأنه شأن منظمات أخرى، لم يمكنه فعل كل شيء في كل مكان. نظرا إلى الموارد المالية والبشرية المحدودة المتاحة، تعيَّن على الصندوق أن يتخذ مقررات استراتيجية صعبة فيما يتعلق بما ينبغي أن يولى الأولوية. وينبغي للصندوق، حتى يحقق النتائج ويُبلغ عنها، أن يركز على المجالات التي كانت له فيها ميزة نسبية وقيمة مضافة وفقا لمسؤوليته عن دعم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، خصوصا في بلدان جرى فيها نشر الموظفين والبرامج بما يتجاوز الحد كثيرا. واقترحت بعض الوفود بأن تتخذ الخيارات، بالإضافة إلى أن تؤخذ في الحسبان المزايا النسبية للصندوق، على أساس التحليل المميّز للاحتياجات والسياقات المحددة للبلدان.
	142 - وفيما يتعلق بالحاجة إلى تحسين قياس أداء الصندوق والإبلاغ عن النتائج، بينت بضعة وفود أنه يجب الحد من عدد المؤشرات في الخطة الاستراتيجية وأنه يجب تعزيز الربط بين النتائج والنواتج لتحسين إظهار مساهمة الصندوق في النتائج. وشجعت الوفود الصندوقَ على تنفيذ الممارسات ذات الأثر القوي وتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة في التنمية في البلدان التي لم يكن فيها التقدم بشأن أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية على المسار الصحيح. وأشارت الوفود، وهي تلاحظ أن الأثر الرئيسي للصندوق كان عن طريق العمل المضطلع به على المستوى القطري، إلى أنه يجب على برامج الصندوق، بغية العمل بكفاءة وتحقيق النتائج الملموسة، أن تكيف تحديدا للاحتياجات الوطنية والمحلية ومستوى مشاركة الجهات الفاعلة الأخرى.
	143 - وشكر المدير التنفيذي الوفودَ على تعليقاتها، مشيرة إلى أنها قد ركزت على تحديد الأولويات فيما يتعلق بالشباب، وخصوصا الفتيات؛ والصحة الجنسية والإنجابية والبرامج التي تكفل توفير تنظيم الأسرة؛ وأهمية المساواة بين الجنسين، وأيضا القوى المحركة السكانية؛ وأخذ كل ذلك قُدُما في إطار جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية. وأعرب مدير شعبة البرامج عن التقدير على إرشاد ودعم الوفود وأشار إلى أن الصندوق سيشاطر مؤشرات إضافية في الجلسة غير الرسمية القادمة. وفيما يتعلق بالاشتراء، بيّن مدير شعبة الخدمات الإدارية أن الصندوق يقوم بفحص مختلف المجالات، بما في ذلك السلع الأساسية واتفاقات طويلة الأجل حيث يمكن للصندوق أن يؤثر في الأسعار.
	سابع عشر - مسائل أخرى
	مقررات أخرى متخذة

	144 - اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/27: رصد اعتماد مؤقت لميزانية صندوق الأمم المتحدة للسكان لفترة السنتين 2012-2013؛ والمقرر 2011/28: أقل البلدان نموا؛ والمقرر 2011/29: البلدان المتوسطة الدخل.
	145 - على إثر اتخاذ المقرر 2011/29، أوضح وفد الغرضَ من تقديم المقرر بشأن البلدان المتوسطة الدخل وشدد على الحاجة إلى وسيلة أكثر تطورا لقياس التنمية.
	146 - وسأل وفد عما إذا كان من الممكن تنظيم مناقشة مواضيعية حول الشباب في الدورة العادية الثانية لعام 2011. وأخذ وفد آخر الكلمة ليشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تناول الشواغل المتعلقة بمقتضيات اللغة لوثائق المجلس التنفيذي وأعرب عن الأمل في رؤية استمرار التعاون.
	أحداث أخرى

	147 - جرت المناقشات/المشاورات المواضيعية التالية:
	(أ) مناقشة مواضيعية مشتركة بشأن دور المنظمات في تناول الاحتياجات الإنمائية للبلدان المتوسطة الدخل. قدم رئيس فريق الأمم المتحدة للتنمية في أمريكا اللاتينية ورئيس فريق الأمم المتحدة للتنمية في أوروبا وآسيا الوسطى عرضين بشأن الاحتياجات الإنمائية للبلدان المتوسطة الدخل، كل في منطقته. وتكلم أمين رئاسة أوروغواي عن دور الأمم المتحدة في البلدان المتوسطة الدخل. وشاطر ممثل جمهورية ناميبيا تجارب البلدان الأفريقية، بما في ذلك تجارب ناميبيا، بشأن المسائل المتعلقة بالبلدان المتوسطة الدخل.
	(ب) مناقشة مواضيعية مشتركة بشأن البيئة وتغير المناخ: دور ثلاث وكالات على المستوى الوطني. قدّم المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير مكتب السياسات الإنمائية عرضا باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حول دور المنظمات الثلاث في البلدان النامية. وشاطر ممثل بوركينا فاسو تجربة مشاركة بلده في برنامج التكيف الأفريقي، بينما كان يشير أيضا إلى الأثر السلبي لتغير المناخ في تنمية بلده. وقدم مدير الشعبة الفنية لصندوق الأمم المتحدة للسكان عرضا بشأن عمل الصندوق المتعلق بالسكان والبيئة وتغير المناخ، ملاحظا أن الصندوق هو المنظمة الوحيدة المكلفة بولاية التركيز على المسائل السكانية. وقدم مدير المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إسهاماتِ المكتب في تناول تغير المناخ على المستويين الوطني والإقليمي. وتبعه عرض بصري قصير حول برنامج المنح الصغيرة في بربادوس.
	(ج) مناقشة مواضيعية مشتركة بشأن المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا في سياق مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا. رأس نائب رئيس المجلس التنفيذي، بلدان آسيا والمحيط الهادئ، المناقشة المواضيعية المشتركة بشأن المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا في سياق مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا. وقدّم عروضا المديرُ بالنيابة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ ووكيل الممثل الدائم لنيبال لدى الأمم المتحدة (باسم رئيس مجموعة أقل البلدان نموا)؛ والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي لأفريقيا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومدير الشعبة الفنية، صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ والمدير الإقليمي، مكتب أمريكا الشمالية في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	(د) أُجريت مشاورات غير رسمية بشأن تقديرات الميزانية المؤسسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفترة السنتين 2012-2013، واستعراض منتصف المدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للخطة الاستراتيجية وميزانية الدعم لفترة السنتين لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، 2012-2013.
	الجزء الثالث
	الدورة العادية الثانية لعام 2011
	المعقودة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك
	في الفترة من 6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011
	أولا - المسائل التنظيمية
	1 - عقد المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع دورته العادية الثانية لعام 2011 في مقر الأمم المتحدة، نيويورك، في الفترة من 6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011. 
	2 - وأقر المجلس جدول الأعمال وخطة العمل لدورته العادية الثانية لعام 2011 (DP/2011/L.3)، كما أقر تقرير الدورة السنوية لعام 2011 (DP/2011/33).
	3 - ووافق المجلس التنفيذي على الجدول الزمني التالي لدوراته المقبلة في عام 2012:
	الدورة العادية الأولى:
	من 30 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/ فبراير 2012 (انظر الحاشية أدناه)*
	الاجتماع المشترك 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:
	3 و 6 شباط/فبراير 2012 (انظر الحاشية أدناه)*
	الدورة السنوية:
	من 18 إلى 29 حزيران/يونيه 2012 (جنيف)
	الدورة العادية الثانية:
	من 4 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2012 
	4 - واتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/31 بشأن الترحيب بجمهورية جنوب السودان. وترد القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في الدورة العادية الثانية لعام 2011 في الوثيقة DP/2012/2، التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع www.undp.org/execbrd.
	* عقب الدورة العادية الثانية لعام 2011، وفي ضوء المشاورات التي أجريت مع المجلس التنفيذي، وافق مكتب المجلس على تحديد موعد الدورة العادية الأولى لعام 2012 في الفترة من 1 إلى 3 شباط/فبراير، وموعد اجتماع المجالس التنفيذية لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي في يومي 30 و 31 كانون الثاني/يناير 2012.
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	ثانيا - بيان مديرة البرنامج، والشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة
	5 - أعربت مديرة البرنامج، في كلمتها الافتتاحية أمام المجلس التنفيذي (الكلمة متاحة على الموقع الشبكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي www.undp.org/execbrd/)، عن استيائها للهجوم الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في نيجيريا، وأثنت على الموظفين لما أبدوه من شجاعة وجَلد وسط ظروف مأساوية. كما توجهت بالشكر إلى حكومة نيجيريا والمجتمع الدولي لما قدموه من دعم في أعقاب الهجوم. 
	6 - وبدأت مديرة البرنامج بتناول التحديات الإنمائية الملحة اليوم: أسوأ أزمة من أزمات الأمن الغذائي على مدى 20 عاما تتكشف في منطقة القرن الأفريقي، والصومال يعاني من أول مجاعة في القرن الحادي والعشرين. ورحبت مديرة البرنامج بمولد دولة جنوب السودان الجديدة، التي وافقت الجمعية العامة مؤخرا على انضمامها إلى الأمم المتحدة بوصفها الدولة العضو الثالثة والتسعين بعد المائة. وذكرت أن مكتب البرنامج الإنمائي في جوبا أصبح مكتبا قطريا كاملا، وأن البرنامج الإنمائي سيقوم، بناء على طلب الحكومة، بوضع وتقديم أول وثيقة للبرنامج القطري للبلد إلى المجلس التنفيذي في الدورة العادية الأولى لعام 2012. ثم انتقلت إلى الحديث عن المساعدات التي يقدمها البرنامج الإنمائي في الدول العربية خلال الفترة الانتقالية، وسلطت الضوء على استجابة الأمم المتحدة المتكاملة لفترة ما بعد انتهاء النزاع في ليبيا، والحاجة إلى دعم إضافي من الجهات المانحة لخطة طفرة النشاط التي من شأنها تعزيز مشاركة البرنامج الإنمائي وقدراته في البلد في ذلك الوقت الحرج.
	7 - وشددت مديرة البرنامج على مشاركة البرنامج الإنمائي في عدد من العمليات الداخلية، مثل برنامج التغيير، والعمليات الخارجية، مثل الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، باعتبارها من العناصر التي ستشكل مستقبل البلد على مدى العامين التاليين. وعرضت بصفة بخاصة تسلسل الأحداث الذي سيؤدي إلى وضع الصيغة النهائية للخطة الاستراتيجية المقبلة للفترة 2014-2017. ويتضمن ذلك وضع خريطة طريق وتعزيز أطر نتائج البرنامج الإنمائي لإحداث تغيير تحولي أكبر. وشددت على أن عملية الخطة الاستراتيجية ستكون شاملة للجميع وشفافة وقائمة على المشاركة، وأنها ستستفيد من المناسبات والعمليات الدولية الهامة الوشيكة، مثل المؤتمر الدولي الحكومي لتوحيد الأداء في أوروغواي، والمنتدى الرفيع المستوى الرابع بشأن فعالية المعونة في بوسان، ومؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديربان، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) المقرر عقده في البرازيل عام 2012.
	8 - وعلى صعيد التنسيق، أكدت مديرة البرنامج التزام البرنامج الإنمائي بقيادة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي نحو المزيد من التماسك على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، وتعظيم قدرته على إنجاز النتائج وقياسها وتوصيلها من خلال ثلاثة مداخل: البلدان التي تضع أطرا جديدة للمساعدة الإنمائية التي تقدمها الأمم المتحدة، والبلدان الثمانية التي يجري فيها تجربة مبادرة توحيد الأداء، والبلدان الـ 21 المتضررة من النزاعات والتي تطوعت بتنفيذ المبادرة من تلقاء نفسها.
	9 - وبالمثل، فإن جدول الأعمال الداخلي للتغيير التنظيمي، والتوافق التام مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2014-2017 للبرنامج الإنمائي، سيكون من شأنهما تعزيز الفعالية التنظيمية من خلال تجديد الهياكل الداخلية لصنع القرار في البرنامج الإنمائي، مما يؤدي إلى توظيف استثمارات هامة وتبسيط عمليات التوظيف في المنظمة. وكان الهدف الأعم يتمثل في كفالة قدرة البرنامج الإنمائي على الاستجابة لطلبات البلدان للمنتجات والخدمات الجديدة، وبالتالي المساهمة في نتائج التنمية بدرجة أكبر من الفاعلية.
	10 - وأكدت مديرة البرنامج التزام البرنامج الإنمائي الثابت بكفالة الشفافية والمساءلة بالنسبة لكل ما يتلقاه البرنامج من تبرعات. ووصفت قرار المجلس التنفيذي بالإذن بالكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات للمنظمات الحكومية الدولية المانحة وللصندوق العالمي بأنه خطوة هامة إلى الأمام. وكخطوة أولى، سيقوم البرنامج الإنمائي بالكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات للمنظمات الحكومية الدولية وللصندوق العالمي من خلال موقع إلكتروني مؤَمن يمكن الوصول إليه من بعيد عبر شبكة الإنترنت. وشددت على أن أحد أهدافها كمديرة للبرنامج هو جعل البرنامج الإنمائي يكشف عمليات المراجعة الداخلية لحساباته بالكامل عبر موقعه على شبكة الإنترنت بحلول نهاية عام 2012، مع احترام الحاجة إلى ضمانات السرية.
	11 - وأكدت مديرة البرنامج أنه لكي يواصل البرنامج الإنمائي أداء ولايته، فإنه يحتاج إلى ما يكفي من الموارد الأساسية، التي كانت تتناقص بصورة مطردة، وشجعت الدول الأعضاء على مساعدة البرنامج الإنمائي في الوصول إلى ما يستهدفه من الموارد العادية بأن تلتزم في أقرب وقت ممكن بتوفير الموارد الأساسية لعام 2011 وما بعده من خلال تعهدات متعددة السنوات حيثما أمكن ذلك. ففي عام 2010، على سبيل المثال، انخفضت المساهمات الأساسية بنسبة 5 في المائة عن مستواها في عام 2009. وفي حين كان هذا الاتجاه يرجع في جانب منه إلى تحركات أسعار الصرف، فإن الانخفاض الإجمالي اضطر البرنامج الإنمائي لخفض النفقات الأساسية المخططة لتجنب السحب من الاحتياطي التشغيلي. ويعمل البرنامج الإنمائي على وضع نهج متكامل لتعبئة الموارد واستكشاف إقامة شراكات جديدة للتمويل. 
	12 - ويلتزم البرنامج الإنمائي من جانبه التزاما كاملا بممارسة الانضباط المالي، على النحو الوارد في تقديرات ميزانية المنظمة للفترة 2012-2013، التي اقترحت تخفيضات لم يسبق لها مثيل بلغ حجمها 120.1 مليون دولار. واستفادت الميزانية المقترحة من توجيهات المجلس التنفيذي بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، واحترمت قرار المجلس بالموافقة على النهج الموحدة لتصنيف التكاليف والميزنة القائمة على النتائج كجزء من تحرك البرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف نحو ميزانية متكاملة. ولاحظت مديرة البرنامج أيضا أن البرنامج الإنمائي بسبيله للوفاء بالموعد النهائي المحدد في 1 كانون الثاني/يناير 2012 لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وضمن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية، يعرض البرنامج الإنمائي إدخال تغييرات على نظامه المالي وقواعده المالية كي يقرها المجلس التنفيذي في الدورة الحالية. 
	13 - وأعربت الوفود عن تعازيها للزملاء في الأمم المتحدة وللأسر المتضررة من الهجمات التي وقعت على مقر الأمم المتحدة في نيجيريا، وأثنت على الموظفين لما أبدوه من شجاعة في ظل ظروف صعبة.
	14 - ورحبت الوفود بجمهورية جنوب السودان الجديدة باعتبارها أحدث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأذنت للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالمضي قدما في وضع البرنامج لها، واتفقت على مناقشة وإقرار مشروع البرنامج القطري في الدورة العادية الأولى لعام 2012.
	15 - وتوجهت الوفود بالشكر إلى مديرة البرنامج على بيانها الشامل والمفيد، وأثنت على التزامها بقيادة البرنامج الإنمائي عبر إدارتها للتغيير. وأعربت أيضا عن تقديرها للدور القيادي الذي قامت به مديرة البرنامج كرئيسة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وشددت على ضرورة زيادة المواءمة والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة مع التأكيد مجددا على أهمية تولي الجهات الوطنية لزمام الأمور وإعطاء الأولوية لاحتياجات البلدان الأقل نموا والفئات الضعيفة. ومع سرور الوفود بقيادة مديرة البرنامج للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، فقد حثت البرنامج الإنمائي على زيادة تفاعله مع البلدان المتوسطة الدخل، وشددت على أهمية التعبير عن الاحتياجات المتنوعة للبلدان المتوسطة الدخل عند تخصيص الموارد واستعراض ترتيبات البرمجة.
	16 - وأظهرت الوفود دعما قويا لخطة البرنامج الإنمائي للتغيير، وأشارت إلى أهمية الإصلاح الإداري والشفافية والمساءلة. كما أشارت الوفود إلى أن قرار المجلس التنفيذي بالإذن بالكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات للمنظمات الحكومية الدولية المانحة وللصندوق العالمي هو خطوة هامة إلى الأمام. غير أنها أشارت إلى أنها وإن كانت توافق على أساس عدم الاعتراض على اقتراح الوصول من بعيد لتقارير المراجعة الداخلية للحسابات، فإن أعضاء المجلس التنفيذي يدعون البرنامج الإنمائي للتحرك في اتجاه الكشف العلني الكامل لتقارير المراجعة الداخلية في أسرع وقت ممكن، وعرضت تسهيل هذه الخطوة من خلال تقديم مساعدات إضافية. وطلبت كذلك إلى البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع أن يقدموا في الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي خطة واضحة الأهداف، تأخذ بعين الاعتبار الضمانات الإجرائية الواجبة ومقتضيات السرية والضمانات.
	17 - وأعرب عدد من الوفود عن القلق من أن هناك عددا كبيرا من الوظائف في مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات لا تزال شاغرة، وشددت على ضرورة توفير ما يكفي من الموارد والموظفين للاضطلاع بالمهام الرقابية البالغة الأهمية للتقييم ومراجعة الحسابات والأخلاقيات، وطلبت مزيدا من المعلومات حول الطريقة التي تعتزم الإدارة شغل الوظائف الشاغرة بها.
	18 - أما على الصعيد المالي والمتعلق بالميزانية، ففي حين أثنت الجهات المانحة على الجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي لإجراء تخفيضات واستحداث تدابير لزيادة الكفاءة، فقد واصلت التشديد على انضباط الميزانية، وطرحت تساؤلات بشأن التكاليف ذات الصلة بتنفيذ خطة التغيير. وأشارت إلى أن من الحكمة أن تتم تغطية هذه التكاليف من خلال ملاك الموظفين والتمويل الحاليين، ولا سيما في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة.
	19 - وواصلت الوفود بوجه عام الإعراب عن قلقها من أن الاتجاه إلى تقلص الموارد الأساسية يمكن أن يصبح عائقا أمام قدرة البرنامج الإنمائي على تنفيذ ولايته، وأوصت بتكثيف وتوسيع نطاق الجهود المبذولة لتعبئة الموارد. ومع التشديد على الدور المحوري الذي يضطلع به البرنامج الإنمائي في قيادة منظومة الأمم المتحدة وإدارة نظام المنسق المقيم، فقد أعرب البعض عن أسفه إزاء تقلص تخصيص الأموال لأنشطة التنسيق التي تقوم بها الأمم المتحدة على المستوى القطري، واقترح الإبقاء على مخصصات الميزانية المرصودة للتنسيق على مستواها الحالي. وشدد آخرون على أهمية زيادة المساهمات الأساسية للحفاظ على المساعدة الجارية للبلدان الأقل نموا والفئات الأكثر ضعفا.
	20- وأيدت الوفود توصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بإبقاء الاستثمارات في الموارد الإضافية قيد الاستعراض، وفقا لقرار الجمعية العامة 63/250، من أجل تحديد ما إذا كانت الحاجة لها مستمرة، وطلبت مزيدا من التوضيح في الميزانية التالية للمنظمة. ومع ملاحظة أن استرداد التكاليف الأصلية قد لا يكون كافيا لتمويل أنشطة الإدارة، أعربت الوفود عن سرورها بمعاودة النظر فيها في سياق مشترك بين الوكالات كجزء من المناقشات بشأن خريطة الطريق المشتركة للوصول إلى ميزانية متكاملة، وأنه سيجري التشاور مع أعضاء المجلس التنفيذي في وقت مبكر.
	21 - وأيدت الوفود التعديلات المقترح إدخالها على النظام المالي والقواعد المالية للبرنامج الإنمائي - التي تعكس اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والتصنيفات الجديدة للتكاليف في إطار الميزانية المتكاملة، والهيكل التنظيمي وأساليب العمل الجديدة - لكنها طلبت إطلاعها بصورة منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية بدءا بالدورة العادية الأولى لعام 2012. وعلى وجه الخصوص، طلبت الوفود لمحة عامة عن المعايير المحاسبية الدولية التي لم تنفذ أو التي تعتبر غير قابلة للتطبيق، فضلا عن خطة لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية التي لا تزال لم تنفذ، إذا كان هناك ما يدعو لذلك.
	22 - وتوجهت مديرة البرنامج بالشكر إلى الوفود على ما أبدته من تعليقات، وعلى جهودها لتقديم مساعدات إضافية عند الاقتضاء. وفيما يتعلق بالشفافية، أعربت مديرة البرنامج مجددا عن أملها في أن يتوصل أعضاء المجلس التنفيذي إلى قرار بشأن سياسة الكشف الكامل عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات بحلول نهاية عام 2012. وأعربت عن تقديرها للاهتمام الذي أثير بشأن تعيين موظفين لمراجعة الحسابات، وأوضحت أنه تم بالفعل شغل بعض الوظائف وأن شغل بقية الوظائف هو في مراحله النهائية. وأكدت مديرة البرنامج من جديد أن البرنامج الإنمائي بحاجة إلى موارد مخصصة تبلغ 7 ملايين دولار لإنجاز التغيير التنظيمي. ومع التسليم باستمرار القلق بشأن مستوى الموارد الأساسية، فقد أشارت إلى أنه في حين يمكن تحسين الرصيد من الموارد الأساسية/غير الأساسية، فإن ما يدعو إلى القلق بدرجة أكبر إنما هو الحجم المطلق للموارد الأساسية، التي تساعد البرنامج الإنمائي على التركيز وتحديد الأولويات. أما الموارد غير الأساسية، فقد أشارت إلى أنها كثيرا ما تزداد استجابة للبلدان التي تمر بحالات إنمائية استثنائية. وأشارت إلى أن موظفي البرنامج الإنمائي مجهزون تجهيزا جيدا للأخذ بالمعايير المحاسبية الدولية نظرا لأنهم تلقوا بالفعل تدريبا عليها. وردا على استفسار بشأن إدخال تنقيحات على القواعد المالية، أشارت مديرة البرنامج إلى أن البرنامج الإنمائي لديه تدابير لإدارة المخاطر لحجب مستحقات المصروفات النثرية، وأضافت أن البرنامج الإنمائي مستعد للدخول في مناقشة حول هذه القضية إذا طُلب منه ذلك. كما شددت على أن صندوق الأهداف الإنمائية للألفية كان مساهما هائل الحجم في تنسيق فريق الأمم المتحدة القطري في عدد كبير من البلدان، علاوة على البلدان الرائدة التي جُربت فيها مبادرة توحيد الأداء.
	23 - وردا على القلق بشأن استنزاف الموارد اللازمة لتنسيق أنشطة الأمم المتحدة، أوضحت مديرة البرنامج المعاونة أن ذلك الاستنزاف كان نتيجة لتصنيف التكاليف وليس انخفاضا في الموارد في حد ذاتها. وبالنسبة لاسترداد التكاليف، وتمهيدا للمناقشات المقبلة، أكدت المديرة المعاونة أنه تم بالفعل تحقيق الكثير في نطاق الإطار الحالي. أما بالنسبة للمخاوف من الإسراف في الإنفاق، فقد أشارت إلى أن الإنفاق الزائد لم يحدث في الموارد العادية، التي انخفضت بالفعل في عام 2010، وأنه قد تم اتخاذ تدابير للحفاظ على السيولة. أما الإسراف في الإنفاق الواضح في الأرقام الإجمالية، فقد نتج عن استخدام البرنامج الإنمائي للموارد العادية في التمويل المتعدد السنوات الذي كان تحت تصرفه بالفعل أثناء استمرار الإنفاق على البرامج.
	24 - واتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2011/32 بشأن تقديرات الميزانية المؤسسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2012-2013؛ والمقرر 2011/33 قرار بشأن تنقيح النظام المالي والقواعد المالية للبرنامج الإنمائي؛ والمقرر 2011/34 بشأن الاستعراض السنوي للحالة المالية لعام 2010.
	ثالثا - البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	25 - دعت مديرة البرنامج المعاونة الوفود للتعليق على مشاريع خمسة عشر برنامجا قطريا، ومشاريع ثلاثة وثائق لبرامج قطرية مشتركة. وعرض مديرو المكاتب الإقليمية بدورهم مشاريع البرامج القطرية والبرامج القطرية المشتركة المقترحة لكل منهم. 
	26 - وأعربت الوفود عن رضاها إزاء العملية التشاركية التي تجلت في إعداد مشاريع الوثائق ومواءمتها بوجه عام مع الأولويات الوطنية ومبادئ الملكية الوطنية. وكررت الوفود التأكيد على ضرورة كفالة توفر الخبرة التقنية الصحيحة على المستوى القطري، فضلا عن الاتساق والدقة في عمليات الإبلاغ القائمة على أساس النتائج والرصد والتقييم. وأشار أحد الوفود إلى الدروس المستفادة والتوصيات الرئيسية لتخطيط البرامج القطرية وتنفيذها، وقال إن البلدان بحاجة إلى التركيز على برامج أقل، وإن كانت أكثر موضوعية واستفادة من التآزر بحيث تتوفر لها إمكانات أكبر للحد من الفقر استنادا إلى افتراضات واقعية في وضع الميزانية.
	27 - وأثنت وفود عديدة، ممن يؤيدون بشدة مبادرة توحيد الأداء، على البلدان التي اختارت تبني خيار وثيقة البرنامج القطري المشترك، التي اعتبرتها بمثابة أداة لتحقيق مزيد من التماسك وزيادة المواءمة مع الأولويات الوطنية وتعزيز قدرة أفرقة الأمم المتحدة القطرية على الاستجابة بفعالية على الصعيد القطري. وشددت الوفود على أنه عندما تتأسس تلك الوثائق على خطة واحدة في إطار ميزانية واحدة، فإنها يمكن أن تساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة في الأمم المتحدة أمام جميع أصحاب المصلحة.
	28 - ولاحظت الوفود جودة وثائق البرنامج القطري المشترك بوجه عام، وإن كانت قد طلبت مزيدا من التحليل مستقبلا للمزايا النسبية التي تتمتع بها الأمم المتحدة. وأعربت الوفود عن سرورها لاستخدام شكل موحد بين وثائق البرنامج القطري المشترك المقدمة، بما في ذلك أطر النتائج، ورحبت بالارتباط الواضح بالخطط الواحدة. غير أنها أشارت إلى تكرر وجود ضعف في أطر النتائج والإدارة المستندة إلى النتائج بوجه عام، وشجعت بقوة على ضرورة إجراء تحليل للمخاطر وإدارتها. كما رأت الوفود ضرورة تحسين الإبلاغ عن النتائج، وشجعت على القيام بعمليات رصد وثائق البرنامج القطري المشترك وتقييمها والإبلاغ عنها بصورة مشتركة.
	29 - وكررت الوفود طلبها إلى أعضاء المجلس المشاركة في عملية الدروس المستفادة الجارية فيما يتعلق بوضع مختلف وثائق البرنامج القطري المشترك التي وردت للمجلس لمناقشتها و/أو الموافقة عليها، ورحبت باقتراح البرنامج الإنمائي عقد مشاورات غير رسمية بشأن هذه العملية في الأشهر التالية. وأشار أحد الوفود إلى أن تقديم مشاريع وثائق البرنامج القطري المشترك في جلسات مشتركة للمجالس التنفيذية يمكن أن يضمن عملية أكثر كفاءة لاستعراضها والموافقة عليها. ولاحظ وفد آخر أنه وإن كان الخلاف لا يزال قائما بشأن وجود آلية مركزية للموافقة على توحيد الأداء، على النحو الذي اقترحه الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق، فإن وثيقة البرنامج القطري المشترك هي خطوة إيجابية إلى الأمام. وتساءل وفد آخر عما إذا كان عزوف البلدان عن خيار وثيقة البرنامج القطري المشترك يرجع إلى الإجراءات المرهقة التي ينطوي عليها، وإذا كان الأمر كذلك، فقد اقترح أن يستكشف المجلس السبل الكفيلة بتيسير عملية الوثائق المشتركة مستقبلا.
	30 - وأحاط المجلس التنفيذي علما بالتعليقات التي أبديت على مشاريع وثائق البرنامج القطري المشترك الخمس عشرة التالية: (منطقة أفريقيا) جمهورية أفريقيا الوسطى، وغامبيا، وملاوي، وموزامبيق؛ (المنطقة العربية) الجزائر، واليمن؛ (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) البرازيل، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وسورينام، وغيانا، وبنما؛ (آسيا ومنطقة المحيط الهادئ) تايلند وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.
	31 - وأحاط المجلس علما بالتعليقات التي أبديت على مشاريع ثلاثة وثائق مشتركة للرأس الأخضر، وبابوا غينيا الجديدة، وفييت نام.
	32 - وأحاط المجلس التنفيذي علما بتمديد إطار التعاون الرابع للتعاون فيما بين بلدان الجنوب عملا بالمقرر 2009/9 لمدة عامين، وتمديد البرنامجين القطريين لكل من إريتريا والجمهورية العربية السورية لمدة عام واحد، من 1 كانون الثاني/يناير 2012 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012.
	33 - وفقا للمقررين 2001/11 و 2006/36، سيتم نشر الوثائق المنقحة على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي بعد ستة أسابيع من مناقشتها في الدورة العادية الثانية والموافقة عليها في الدورة العادية الأولى لعام 2012، على أساس عدم الاعتراض دون عرضها ومناقشتها، ما لم يطلب ذلك كتابة من الأمانة العامة ما لا يقل عن خمسة أو أكثر من الأعضاء.
	34 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/40 بشأن مشروعي وثيقتي البرنامج القطري للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان لجمهورية جنوب السودان، والموافقة على طلب تقديم مشروع البرنامج القطري الأول إلى المجلس لمناقشته والموافقة عليه، بصورة استثنائية، في دورته العادية الأولى لعام 2012.
	35 - ووافق المجلس التنفيذي على البرامج القطرية الـ 22 التالية على أساس عدم الاعتراض، دون عرضها أو مناقشتها، وفقا للمقرر 2001/11: (منطقة أفريقيا) إثيوبيا، وتشاد، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيشيل، وغابون، وغانا، وموريتانيا؛ (المنطقة العربية) البحرين، والمغرب، والمملكة العربية السعودية؛ (آسيا ومنطقة المحيط الهادئ) بنغلاديش، والفلبين، ومنغوليا؛ (أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة) أوكرانيا، والجبل الأسود، وقيرغيزستان؛ (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) ترينيداد وتوباغو، وجامايكا، والسلفادور، وهندوراس.
	36 - ووافق المجلس على تمديد البرامج القطرية للإمارات العربية المتحدة، تونس، وغينيا، ومصر، وموريشيوس، ومولدوفا، وهايتي لمدة سنة واحدة. 
	تقديم المساعدة إلى ميانمار

	37 - تولى كلٌ من مدير البرنامج المساعد والمدير الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ تقديم المذكرة الخاصة بتقديم المساعدة إلى ميانمار (DP/2012/38). وتوجهت الوفود بالشكر إلى مدير البرنامج المساعد للعرض الذي قدمه، وأبرزت أهمية وجود البرنامج الإنمائي في البلد.
	38 - وأعربت الوفود، التي أشارت إلى بعثتي التقييم المستقلتين لعامي 2010 و 2011، عن قلقها إزاء أثر مبادرة التنمية البشرية في ميانمار واستدامتها. وأشارت تلك الوفود إلى مقرر المجلس 2010/30 الذي طلب إلى البرنامج الإنمائي الشروع في تصميم أنشطة البرمجة في ميانمار بدءا من عام 2012، وأعربت عن أسفها لعدم إمكان إحراز المزيد من التقدم خلال العام السابق. ورد مدير البرنامج المساعد بالإشارة إلى المناقشات الجارية مع جميع الشركاء بشأن البرنامج الجديد، وإن كان قد شدد على أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للوصول إلى توافق في الآراء على أن أنشطة البرنامج لعام 2013 وما بعده تتماشى مع توجيهات المجلس التنفيذي. وأكدت الوفود أن إمكانات مبادرة التنمية البشرية لم تتحقق بالكامل، وشجعت البرنامج الإنمائي على القيام بأنشطة جديدة لتعزيز استدامة وفعالية البرنامج مع استمرارها داخل نطاق ولاية المجلس.
	39 - وأيدت الوفود اقتراح تمديد المرحلة الرابعة للمبادرة لسنة واحدة حتى عام 2012، وأذنت لمديرة البرنامج بتخصيص موارد إضافية للفترة المنقحة (2008-2012) على النحو المطلوب، وإن كانت قد أشارت إلى أنه سيكون التمديد الانتقالي النهائي. وطلبت الوفود أن يقدم البرنامج الإنمائي اقتراحا بأنشطة البرنامج الجديد في الدورة العادية الثانية لعام 2012، وأن يتشاور بصورة وثيقة مع أعضاء المجلس في جميع مراحل عملية الصياغة.
	40 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/35 بشأن تقديم المساعدة إلى ميانمار.
	رابعا - التقرير السنوي لمديرة البرنامج
	41 - قدمت مديرة البرنامج الإنمائي المعاونة ورقة غرفة الاجتماع التي تضمنت أيضا خريطة الطريق التي تفضي إلى الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2014-2017 (DP/2011/CRP.5).
	42 - وأعربت وفود عديدة عن تقديرها للمعالم الرئيسية والأطر الزمنية المفصلة في خريطة الطريق من أجل التحرك نحو الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2014-2017. كما أعربت عن تقديرها للمشاورات غير الرسمية والتعديلات التي أُدخلت على خريطة الطريق بناء عليها، وقالت إنها تتطلع إلى تلقي تحديثات بشأن التقدم المحرز مستقبلا. وسلطت الوفود الضوء على ضرورة تعزيز الأطر التي توفر التركيز الاستراتيجي والتوجيه للبرامج، والإدارة القائمة على النتائج، والإبلاغ عن النتائج. وركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية الانتقائية للتقرير السنوي لمديرة البرنامج عن الخطة الاستراتيجية بحيث يشمل المزيد من النتائج، وتعزيز الإبلاغ عن النتائج والمؤشرات للتعبير بدقة عن مساهمة البرنامج الإنمائي في التنمية. وفي متابعة خريطة الطريق، شجعت الوفود البرنامج الإنمائي على إقامة روابط بين العمليات الداخلية والخارجية، وعلى مواصلة التفاعل مع المجلس التنفيذي، وإجراء مناقشات رئيسية في الوقت المناسب حتى يتسنى ربطها مع غيرها من المناسبات الدولية الكبرى التي تجري في عام 2012.
	43 - وردا على ذلك، توجهت مديرة البرنامج المعاونة بالشكر إلى الوفود على تعليقاتها، وأشارت إلى أنه كان هناك الكثير من العمل، وأنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات المقبلة. ورحبت بمشاركة المجلس التنفيذي في العملية، مثلما في حلقة العمل المقبلة بشأن سلاسل القياسات والنتائج.
	44 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/36 بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المقرر 2011/14.
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	خامسا - مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	45 - قدم المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تقديرات ميزانية المكتب لفترة السنتين 2012-2013 (DP/OPS/2011/5)، والتقرير الإحصائي السنوي عن أنشطة الشراء لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة لعام 2010 (DP/OPS/2011/4) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تقديرات ميزانية المكتب لفترة السنتين 2012-2013 (DP/OPS/2011/6) للموافقة عليها.
	46 - وشدد المدير التنفيذي في بيانه على أن الميزانية تعبر عن منظمة قوية مركزة تسعى جاهدة لتوفر لشركائها خدمات إدارية تفي بمعايير عالمية المستوى للجودة والسرعة والفعالية من حيث التكلفة - وهي كل الجوانب التي تحتل مكانة محورية في الخطة الاستراتيجية للفترة 2010-2013. وتضمنت الميزانية وصفا للموارد المالية التي يتوقع المكتب أن تتوفر للسنتين التاليتين، وكيف ستتم إدارتها من أجل تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية. كما حددت أهدافا لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي للمكتب.
	47 - وسلط المدير التنفيذي الضوء على أن توقعات التمويل ستشكل تحديا لفترة السنتين بالنظر إلى القيود المفروضة على التمويل من جانب شركاء المكتب، وبدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في 2012. ونتيجة لذلك، كان المكتب يستهدف نموا حقيقيا صفريا في الموارد الإدارية وإيرادات صافية صفرية لفترة السنتين، فضلا عن تجديد الاحتياطي التشغيلي بالكامل، وهو الذي يمثل وحده مقياسا هاما للاستدامة المالية للمكتب وجدوى نموذجه لتسيير الأعمال. وسوف يواصل المكتب العمل على زيادة الكفاءة، ونقل الادخار إلى الشركاء من خلال خفض رسومه بدرجة أكبر، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تبني أفضل الممارسات المعترف بها على الصعيد الدولي. كما أشار إلى أن المكتب لن يبلغ في عام 2011 مستويات الإنجاز القياسية وحجم الأعمال الجديدة الذي حققه في عام 2010 نتيجة لتأثير الأزمة المالية على ميزانيات الشركاء.
	48 - كما أعرب عن سروره بأن يعلن أن المكتب حصل على جودة الإدارة 9001 التي تصدر عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، ليكون أول هيئة تابعة للأمم المتحدة تحصل على هذه الجائزة، وأفاد أن المكتب يسعى أيضا للتوقيع على المبادرة الدولية لشفافية المعونة.
	49 - وأوضح أنه بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس، تضمنت الميزانية المقترحة رفع مستوى وظيفة المدير التنفيذي إلى رتبة وكيل الأمين العام، بما يعكس كذلك المسؤوليات الإضافية التي وافق عليها المجلس في عام 2008. وبين المدير التنفيذي أسباب رفع مستوى الوظيفة بأنها: منذ 1 كانون الثاني/يناير 2009، تم تنقيح هيكل الإدارة بصورة شاملة حيث أصبح المدير التنفيذي مسؤولا مباشرة أمام المجلس التنفيذي وأمام الأمين العام. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الأمين العام، منذ كانون الثاني/يناير 2009، يفوض السلطة بشأن مسائل الموارد البشرية إلى المدير التنفيذي للمكتب. وعلاوة على ذلك، وابتداء من كانون الثاني/يناير 2009، أصبح مأذونا للمكتب بتوقيع اتفاقات مباشرة مع الحكومات المضيفة وتعين ممثلين قطريين له. وأخيرا، تم تغيير اسم المجلس التنفيذي ليشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي المعقودة في كانون الثاني/يناير 2010، وهو ما أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تموز/يوليه 2010 ووافقت عليه الجمعية العامة في دورتها لخريف عام 2010.
	50 - وفيما يتعلق بالتقرير الإحصائي السنوي لنظام المشتريات في الأمم المتحدة، أكد المدير التنفيذي أن مشتريات الأمم المتحدة من السلع والخدمات بلغت 14.5 بليون دولار في عام 2010، بزيادة 5.4 في المائة عن العام السابق، حيث استجابت الأمم المتحدة لكوارث الطبيعية ولحالات طوارئ طبية ولأزمة الغذاء العالمية. وتضمن التقرير الكثير من المعلومات حول أنواع السلع والخدمات المشتراة، وممن تم شراؤها ومن اشتروها. وارتفعت حصة المشتريات من البلدان النامية بنسبة 2.9 في المائة لتصل إلى 57.7 في المائة.
	51 - وتوجهت الوفود بالشكر إلى المدير التنفيذي للعرض الذي قدمه، وهنأت المكتب لحصوله على جائزة جودة الإدارة 9001 التي تصدر عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. وأعرب وفدان عن تقديرهما لحسن التدبير الذي يمارسه المكتب في حساب الإيرادات المتوقعة في سياق القيود المفروضة على التمويل، فضلا عن خفض الرسوم. وجرى التشديد على أنه، نظرا لطبيعة التمويل الذاتي التي يقوم عليها المكتب، فإن من الضروري أن يحتفظ بنموذج استدامة تسيير الأعمال. وشجعت الوفود المكتب على مواصلة خفض التكاليف وزيادة الكفاءة لضمان استمراريته المالية. وفي هذا الصدد، أيد أحد الوفود تزويد المكتب بالموارد الكافية لكفالة استمراره في تلبية احتياجات البلدان الأكثر ضعفا، كما شدد في الوقت ذاته على ضرورة إدماج برنامج عمل اسطنبول في التخطيط لجميع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها. وأثنت الوفود المكتب لتجديده الاحتياطي التشغيلي بشكل كامل قبل الموعد النهائي المتفق عليه، كما أعربت عن سرورها باستهدافه لنمو حقيقي صفري في الموارد الإدارية ولإيرادات صافية صفرية لفترة السنتين.
	52 - وأعربت الوفود عن سرورها بالميزانية القائمة على النتائج واستخدام إطار متوائم مع الصناديق والبرامج الأخرى، وشجعت المكتب على الاستمرار في عملية المواءمة. وأعرب أحد الوفود عن تقديره لتوزيع الميزانية، وطلب مزيدا من المعلومات عن الموظفين وتكاليف الموظفين، وأعرب عن اتفاقه مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بأن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول التغييرات المقترحة في المخطط التنظيمي للمكتب. كما أشير إلى أن 30 في المائة من مجموع المشاريع التي كان المكتب يدعمها في عام 2010 كانت تهدف إلى تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	53 - وأعربت الوفود عن تأييدها القوي لرفع مستوى وظيفة المدير التنفيذي إلى رتبة وكيل الأمين العام، لا سيما في ضوء اتساع عمليات المكتب على الصعيد العالمي وأدائه الممتاز في العامين السابقين.
	54 - وتوجه المدير التنفيذي بالشكر إلى الوفود على تعليقاتها البناءة، وعلى ما أظهرته من تأييد قوي، وكرر التأكيد على أهمية الدعم الذي قدمه المجلس إلى المكتب على مدى السنتين السابقتين.
	الجزء المشترك
	سادسا - الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة
	56 - عملا بالمقررين 2009/22 و 2009/26، قام نائب مساعد مديرة البرنامج الإنمائي لمكتب الشؤون الإدارية، نيابة عن المنظمات، بعرض التقرير المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن مذكرة الإحاطة الأولية بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بالميزانية المتكاملة.
	57 - وأعربت الوفود، في بيان مشترك، عن تقديرها لعملية التشاور التي اتبعت في تصميم وإدارة الميزانية المتكاملة، وشجعت الإدارة على استخدام التقييمات ونتائج البرنامج كأساس هام لتخصيص الموارد. وأعربت الوفود عن القلق من أن النهج الحالي لاسترداد التكاليف، الذي وُضع عندما كان التوازن مختلفا بين الموارد الأساسية وغير الأساسية، قد أصبح نهجا عفا عليه الزمن. كما أعربت عن أسفها للتأخير في استعراض المعدلات المنسقة لاسترداد التكاليف، وشجعت البرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف على تبادل نتائج الاستعراض في أقرب وقت ممكن في إطار خريطة الطريق إلى الميزانية المتكاملة، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي الاستمرار في تغطية التكاليف غير المباشرة الثابتة بالكامل من إيرادات الموارد العادية المتأتية من الرصيد النقدي والمحافظ الاستثمارية والنفقات ذات الصلة.
	58 - كما حذرت الوفود من أن الإفراط في الاعتماد على المساهمات غير الأساسية قد يؤدي إلى تفتيت تدفقات الموارد، ويكون له أثر سلبي على تماسك البرنامج والكفاءة وتكاليف المعاملات والقدرة على التنبؤ بالموارد. يمكن أن يؤثر هذا بدوره تأثيرا سلبيا على فعالية المنظمة وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي أقرها المجلس التنفيذي.
	59 - وشكر مساعد مديرة البرنامج الإنمائي لمكتب الشؤون الإدارية الوفود على تعليقاتها في هذا الصدد وعلى دعمها القيّم المستمر فيما يتعلق بالميزانية المتكاملة. وقال إنه وإن كان استعراض استرداد التكاليف والخلل في التوازن بين الموارد الأساسية وغير الأساسية أمرا بالغ الأهمية، فإنه يؤكد أنها مسألة شديدة التعقيد تحتاج إلى أن تتم على نحو كلي وبطريقة شاملة بما يتماشى مع الأعمال التحضيرية للخطة الاستراتيجية الجديدة ومبادرات التغيير الجارية حاليا في البرنامج الإنمائي. وأوصى باتخاذ خطوة هامة فيما بين شهري أيلول/سبتمبر وكانون الثاني/يناير بإعداد خريطة طريق تفضي إلى الاستعراض النهائي لمعدلات منسقة لاسترداد التكاليف بالتشاور مع الدول الأعضاء.
	60 - وأضاف مدير شعبة الخدمات الإدارية بصندوق السكان تعليقات باسم الصندوق بعد أن أيد تعليقات البرنامج الإنمائي. وبعد أن أشار إلى أن المخاوف التي أعربت عنها الدول الأعضاء هي مخاوف مفهومة، أكد أن المنظمتين قد قطعتا شوطا طويلا في تنفيذ خريطة الطريق، وذلك بفضل توجيهات المجلس التنفيذي ودعمه ومشورته. وقد تمكنت المنظمات من الاتفاق على تعاريف جديدة للتكاليف، وتصنيفات جديدة للتكاليف ونموذج جديد للميزنة القائمة على النتائج، قدمها البرنامج الإنمائي واليونيسيف، وسيستخدمها صندوق السكان في عرض ميزانيته على المجلس في الدورة العادية الأولى لعام 2012. ووافق على أن مسألة استرداد التكاليف مسألة مهمة، وأشار إلى أن المنظمات ترغب في ضمان إجراء استعراض شامل للمنهجية المستخدمة حاليا مع مراعاة تعاريف التكاليف والتصنيفات الجديدة ونموذج الأعمال، بحيث يمكن الاستمرار على المدى الطويل في المعدلات المنسقة التي يتم التوصل إليها. وفيما يتعلق بصندوق السكان، شدد على أنه حتى في الوقت الراهن يتم إدراج الإيرادات المتأتية من استرداد التكاليف وإيرادات الاستثمارات في ميزانية الصندوق وبياناته المالية - وقد سُجل إجمالي الإيرادات في الموارد الأساسية للصندوق، وأدرجت المحاسبة الكاملة لهذه الإيرادات. وأشار إلى أن فرقا من المنظمات الثلاثة تعمل معا، ويمكن أن تلتزم بأن تقدم بياناتها إلى المجلس على أساس الجدول الزمني المتفق عليه. وفيما يتعلق بالتمويل المجمع، فقد طلب المجلس الدعم لكفالة احترام جميع الشركاء لمعدلات استرداد التكاليف المتفق عليها، وإلا سيصعب عمل آلية التمويل المجمع من الناحية العملية.
	61 - وأحاط المجلس التنفيذي علما بمذكرة الإحاطة الأولية المشتركة بين البرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف عن التقدم المحرز بشأن الميزانية المتكاملة.
	سابعا - متابعة اجتماع مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	62 - اشترك كل من نائبة المدير التنفيذي لصندوق السكان (البرنامج) ومدير الفريق المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البرنامج الإنمائي في تقديم لمحة عامة مشتركة عن النتائج التي حققها البرنامج والصندوق في تنفيذ توصيات مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (برنامج الإيدز) (DP/2011/40-DP/FPA/2011/12). 
	63 - رحبت وفود عديدة، في بيان مشترك، باللمحة العامة للنتائج، واقترحت أن تتضمن التقارير المقبلة المزيد من المعلومات حول مخصصات الميزانية النواتج التي يكون البرنامج الإنمائي وصندوق السكان مسؤولين عنها من خلال الإطار الموحد للميزانية والنتائج والمساءلة. وقالت الوفود إن ذلك أمر بالغ الأهمية لكي يضمن البرنامج الإنمائي وصندوق السكان تواؤم ما لديهما من استراتيجيات وأطر لقياس الأداء - بما في ذلك الخطط الاستراتيجية لكل منها للفترة 2014-2017 - وسياسات تتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مع استراتيجية برنامج الإيدز. وأوصت الوفود بأن يستغل الصندوق استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية باعتباره فرصة لضمان تواؤم إطار الموارد والمبادئ التوجيهية الجديدة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل كامل مع استراتيجية برنامج الإيدز. وبالإضافة إلى ذلك، أوصت الوفود البرنامج الإنمائي بتحديث إستراتيجيته الحالية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لمواءمة خطته الاستراتيجية للفترة 2014-2017 مع التزاماته إزاء استراتيجية برنامج الإيدز. وتحقيقا للشفافية والمساءلة عن النتائج، دعت الوفود صندوق السكان والبرنامج الإنمائي إلى وضع إطار نتائج شامل ومتماسك كأساس للإبلاغ عن التقدم والإنجازات التي تحققت في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وطلبت الوفود من البرنامج الإنمائي أن يدرج في التقارير السنوية المقبلة معلومات عن التنسيق على الصعيد القطري، وعن دور المنسقين المقيمين كميسرين للجهود المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظومة الأمم المتحدة. وأعربت الوفود عن تقديرها لمجلس تنسيق برنامج الإيدز بصفته الهيئة التنسيقية لأسرة برنامج الإيدز، وباعتباره محفلا هاما لتوفير التوجيه السياسي.
	64 - وأكد أحد الوفود تقديره للجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي وصندوق السكان لربط التصدي للإيدز بالجهود الصحية والإنمائية الأوسع نطاقا مع التركيز على الشباب، بما في ذلك الطرق المبتكرة التي يعزز بها البرنامج الإنمائي فرص الحصول على الخدمات المقدمة للأشخاص المصابين بالفيروس. وذكر الوفد أنه جرى تعزيز جهود بلده لبلوغ الهدف 6 من الأهداف الإنمائية للألفية نتيجة للتعاون المشترك بين وكالات الأمم المتحدة، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل الوفيات وتحسين فرص الحصول على الخدمات النفسية والاجتماعية. وأشار الوفد إلى أن النشاط المشترك بين وكالات الأمم المتحدة في مجال الإيدز في بلده كان من بين أولويات البرامج القطرية للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان. وبالنظر إلى أن أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى كانتا المنطقتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في وباء الإيدز، فقد دعا الوفد البرنامج الإنمائي وصندوق السكان وبرنامج الإيدز إلى مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية.
	65 - وتوجه قائد الفريق المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالبرنامج الإنمائي بالشكر للوفود على تعليقاتها، وأجاب بأن الملاحظات التي وردت في البيان الجماعي تتفق تماما مع خطط البرنامج الإنمائي وتوجيهاته بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ورحب بالفرصة المتاحة للعمل بشكل غير رسمي من أجل الوصول إلى فهم أفضل لمستوى ونوع التفاصيل التي يطلبها المجلس التنفيذي، لا سيما بالمقارنة مع تلك التي يطلبها المجلس التنفيذي لبرنامج الإيدز.
	66 - وشكرت نائبة المدير التنفيذي لصندوق السكان (البرنامج) الوفود على تعليقاتها، وأعربت عن اتفاقها مع الرد الذي صدر عن البرنامج الإنمائي. وأشارت إلى أن الجهود الجارية بشأن الإطار الموحد للميزانية والنتائج والمساءلة تستخدم كمساهمة في استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2008-2013، بما في ذلك في تنقيح إطار النتائج الإنمائية، وبُذلت جهود لتحقيق التواؤم مع استراتيجية برنامج الإيدز. وعلاوة على ذلك، كان يجري مواءمة التوجيه الاستراتيجي للصندوق بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز مع استراتيجية برنامج الإيدز. ولاحظت أن العمل مستمر في الفريق العامل المشترك المعني بالتقييم في برنامج الإيدز والعمل مع أمانة برنامج الإيدز لمواءمة أطر النتائج. وشددت على أن الصندوق يولي اهتماما خاصا لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، في ضوء الاتجاهات السائد في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالوقاية ووضع المؤشرات.
	67 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/41 بشأن تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس تنسيق برنامج الإيدز. 
	ثامنا - المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة 
	68 - عرضت مديرة البرنامج الإنمائي، الاقتراح المشترك المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن الاطلاع من بعد على تقارير المراجعة الداخلية للحسابات نيابة عن المنظمات. وأدلى مدير مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بالبرنامج الإنمائي بيان نيابة عن البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع.
	69 - وأعربت وفود عديدة، في بيان مشترك، عن سعادتها إزاء اقتراح الاطلاع من بعد على تقارير المراجعة الداخلية للحسابات، واعتبرته خطوة هامة نحو مزيد من تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية. وقالت الوفود إن الاطلاع من بعد على تقارير المراجعة الداخلية للحسابات يسهل إلى حد كبير الوصول إلى تقارير مراجعة الحسابات. وطلبت معلومات عن الموعد الذي سيبدأ فيه البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع إتاحة تقارير المراجعة الداخلية للحسابات للاطلاع من بعد، وقالت إنها تتطلع إلى تنفيذ الاقتراح بالكامل على جناح السرعة. غير أن الوفود رأت في ذلك خطوة أولى فحسب، ودعت البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع إلى تقديم خطة واضحة الأهداف في الدورة العادية الأولى للمجلس في كانون الثاني/يناير 2012 من أجل الكشف العلني الكامل لعمليات المراجعة الداخلية للحسابات مع مراعاة الإجراءات الواجبة والضمانات المناسبة لكفالة السرية.
	70 - ورحب أحد الوفود بما هو متوخى من توفير الاطلاع من بعد بصورة آمنة على تقارير المراجعة الداخلية للحسابات، وأكد أن التحرك نحو قدر أكبر من الشفافية لن يعوق عمل الوكالات ودوائر المراجعة الداخلية للحسابات فيها. كما أن من المهم بنفس القدر ضمان ألا يستخدم الكشف عن محتوى تقارير المراجعة الداخلية للحسابات لتسييس المسائل المتصلة بالأنشطة القطرية للبرامج والصناديق بلا ضرورة.
	71 - وردا على ذلك، توجهت مديرة البرنامج الإنمائي بالشكر للوفود على تعليقاتها، وأوضحت أن البرنامج الإنمائي ملتزم ببدء وتشغيل الاطلاع من بعد على تقارير المراجعة الداخلية للحسابات بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفيما يتعلق بالكشف العلني الكامل، سيضع البرنامج الإنمائي خريطة الطريق بخطوات الكشف الكامل للمراجعة الداخلية للحسابات بالتشاور الوثيق مع الصناديق والبرامج الأخرى ومع الوفود، ومع المراعاة الواجبة لمسائل السرية. وشددت على أن هذا الإجراء سيعزز مكانة البرنامج الإنمائي، ومنظومة الأمم المتحدة ككل، كجهة رائدة في ميدان شفافية المعونات والتنمية.
	72 - وذكر نائب مدير شعبة خدمات الرقابة في صندوق السكان أنه سيكون بمقدور الصندوق توفير الاطلاع من بعد على تقارير المراجعة الداخلية للحسابات بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقال إن الصندوق ملتزم بالكشف الكامل، غير أنه يسترشد بقرارات المجلس التنفيذي بشأن هذا الموضوع. وأوضح أن الصندوق سيشارك بنشاط مع الزملاء في البرنامج الإنمائي ومكتب خدمات المشاريع في عملية تشاورية بشأن الكشف الكامل.
	73 - وذكر نائب المدير التنفيذي لمكتب خدمات المشاريع أن المكتب ظل لفترة طويلة يؤيد بقوة الشفافية الكاملة وغير المشروطة لعمليات المراجعة الداخلية للحسابات، وأنه على استعداد لنشر جميع تقارير المراجعة الداخلية للحسابات على موقعه على الإنترنت على الفور بمجرد أن يعطي المجلس الضوء الأخضر. وكخطوة أولى في هذا الاتجاه، فإن المكتب مستعد للكشف فورا عن جميع تقارير المراجعة الداخلية للحسابات التي تتناول مختلف المجالات الفنية والمواضيعية التي هي أقل حساسية بكثير بالمقارنة مع عمليات المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة لمكاتب قطرية معينة، شريطة ألا يمانع المجلس في ذلك. 
	74 - وأحاط المجلس التنفيذي علما بالاقتراح المشترك المقدم من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع بشأن الاطلاع من بعد على تقارير المراجعة الداخلية للحسابات.
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان
	تاسعا - بيان المدير التنفيذي للصندوق، وتقرير المدير التنفيذي عن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2008-2013
	75 - بدأ المدير التنفيذي بيانه بتقديم تعازيه للمصابين ولأسر الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم الذي تعرضت له الأمم المتحدة في أبوجا، نيجيريا. كما أعرب عن تعازيه لضحايا حادث التفجير في نيودلهي، الهند.
	76 - وركز المدير التنفيذي في بيانه على استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2008-2013. ورسم صورة عامة خططه بشأن كيفية المضي قدما بتوصيات استعراض منتصف المدة، بما في ذلك موارد الفترة 2012-2013، وخريطة طريق لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتنفيذ استراتيجية الاتصالات على نطاق الصندوق. وعرض نبذات عن البعثات التي قام بها مؤخرا إلى أفغانستان وبنغلاديش وكينيا وبنما، وأشار إلى أن المبادرات التي يجري الاضطلاع بها هي جزء من العد التنازلي تأهبا لبلوغ عدد سكان العالم سبعة بلايين نسمة. وفي توضيحه لاستعراض منتصف المدة، ركز على البيئة والسياق الخارجيين؛ وعلى الرؤية الاستراتيجية؛ والإطار المفاهيمي للنتائج، بما في ذلك إطار النتائج الإنمائية وإطار النتائج الإدارية والقضايا المشتركة بين القطاعات. وأعلن المدير التنفيذي أن هذه هي الدورة الأخيرة لنائبي المدير التنفيذي للصندوق ولمدير شعبة الموارد البشرية للصندوق، حيث أنهم سيغادرون الصندوق. وأعرب عن شكره لهم على ما قاموا به من عمل هائل. وبيان المدير التنفيذي متاح بالكامل على موقع الصندوق على شبكة الإنترنت على العنوان: www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/8035.
	77 - وأعربت وفود عديدة عن تقديرها للبيان الشامل الثاقب الذي ألقاه المدير التنفيذي وأثنت على قيادته. وأعربت وفود عدة عن تعازيها إزاء الخسائر في الأرواح والجرحى في الهجوم الذي وقع في نيجيريا. وأشادت الوفود بما اتسمت به عملية استعراض منتصف المدة من انفتاح وشفافية وشمول، وأشارت إلى أن استعراض منتصف المدة قدم تحليلا شاملا وصريحا لإنجازات صندوق السكان وللتحديات الرئيسية التي تواجه المنظمة. كما أثنت الوفود على ما تميزت به الوثيقة من دقة تحليلية، ورحبت بزيادة التركيز على صحة الأمهات، والصحة الجنسية والإنجابية، والحقوق الإنجابية - وهي مجالات واضحة يتمتع الصندوق فيها بمزايا نسبية. وأعربت الوفود عن سرورها باستغلال الصندوق لاستعراض منتصف المدة كفرصة لزيادة التركيز الاستراتيجي للصندوق وتحسين أطر النتائج. وفيما يتعلق بمجال أمن سلع الصحة الإنجابية، أثنت الوفود على النتائج الإيجابية التي تحققت. وأشير إلى أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية هو جوهر عمل الصندوق، وأن الصندوق ينبغي أن يواصل تعزيز تأثيره في المجالات المذكورة آنفا مع اقتراب الموعد المحدد لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، وبخاصة فيما يتعلق بالهدف 5 ألف وباء من أهداف الألفية. ورحبت وفود عديدة بالتركيز الجديد على الشباب، وطلبت المزيد من التوضيح بشأن دور الصندوق في تلبية احتياجات الشباب، والموقع الذي يحتله ذلك ضمن ولاية الصندوق.
	78 - وأثنت الوفود على الصندوق لما اتخذه من خطوات لتعزيز أطر النتائج في الخطة الاستراتيجية، بما في ذلك على سبيل المثال إدراج نواتج قابلة للقياس وتركيز الأطر على المجالات الرئيسية التي يتمتع فيها الصندوق بميزة نسبية. وشددت الوفود على أهمية الإبلاغ المنهجي عن التقدم المحرز في تحقيق تلك النتائج. وفي الوقت نفسه، جرى التسليم بأنه لا يزال يتعين القيام بجهود في مجال الإدارة القائمة على أساس النتائج. وفيما يتعلق بإطار النتائج الإدارية، أعرب عن التقدير لإدراج نواتج بشأن تحسين فعالية البرامج والإدارة المالية. ورحبت الوفود بالتخفيض المقترح في التكاليف الإدارية في فترة السنتين 2012-2013. وأثنت الوفود على الصندوق لجعله تعزيز الإدارة المالية مجالا من المجالات ذات الأولوية للجزء المتبقي من فترة الخطة الاستراتيجية الحالية، بما في ذلك التركيز على معالجة التوصيات المتعلقة بالمراجعة الداخلية للحسابات. وأشار بعض الوفود إلى أنها ستراقب عن كثب التحسينات التي أدخلت في إدارة البرامج المنفذة وطنيا. وذكرت عدة وفود أنها تود الحصول على معلومات حول الخطة الداخلية لتسيير الأعمال لتعزيز إنجاز الخطة الاستراتيجية المنقحة وتبسيط العمليات. وقالت إنها تتطلع إلى الحصول على تحديثات منتظمة عن تنفيذ خطة تسيير الأعمال وخريطة الطريق، التي من شأنها توجيه عملية وضع الخطة الاستراتيجية الجديدة. وأعربوا عن أملهم في أن تكون العملية شفافة وقائمة على التشاور بنفس القدر الذي كانت عليه عملية استعراض منتصف المدة.
	79 - وأيدت وفود عديدة النهج الجديد لإدماج مجالات التركيز الثلاثة الحالية للمنظمة في إطار واحد شامل. غير أنها أشارت إلى أن التحول التدريجي لم يكن واضحا وقويا بالدرجة التي كانت تود أن تراها، وشجعت الصندوق على إدخال تحسينات عند وضع الخطة الاستراتيجية المقبلة للفترة 2014-2017، بما في ذلك جعل الهدف أكثر قابلية للقياس، من خلال جملة أمور منها تجنب الازدواجية في الصياغة. وذكر أحد الوفود أن من المهم التأكد من تماشي محتوى الخطة الاستراتيجية مع نتائج الدورة الأخيرة للجنة السكان والتنمية، والاجتماع الرفيع المستوى المعني بالإيدز الذي عُقد مؤخرا. ورحبت الوفود بإدراج المساعدة الإنسانية باعتبارها من القضايا الشاملة، وطلب إبراز دور الصندوق في الحالات الإنسانية بدرجة أكبر من التفصيل. وحثت الوفود الصندوق على تكثيف التقدم المحرز في تعميم التأهب والاستجابة للطوارئ في جميع الأعمال ذات الصلة للمنظمة، كما أكدت على أن المساعدة الإنسانية يجب أن تظل جزءا لا يتجزأ من ولاية الصندوق. واقترح تنظيم اجتماع غير رسمي لإحاطة المجلس التنفيذي علما بآخر الجهود التي يبذلها الصندوق لبناء القدرات التشغيلية لضمان أن تتلقى الصحة الإنجابية في حالات الأزمات ما يلزم من الاهتمام والموارد والتنسيق.
	80 - وأعربت وفود عديدة عن تقديرها لزيادة التركيز الاستراتيجي للصندوق في ميدان المساواة بين الجنسين، ولكون ذلك تم بالتشاور مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأكدت الوفود أن تقسيم العمل والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها من المنظمات من شأنه تعزيز التآزر والمساعدة على تفادي الازدواجية أو وجود مجالات تغفلها جميع المنظمات. وسيكون المؤشر الجنساني أداة هامة لمتابعة التقدم المحرز. وأعربت الوفود عن تأييدها القوي لمبدأ تجنب القيام بكل شيء في كل مكان، فضلا عن اعتزام المنظمة تخفيض عدد الشركاء المنفذين وخطط العمل. وذكرت الوفود أن المساواة بين الجنسين والنهج القائم على الحقوق يجب أن يشكلا العمود الفقري لعمل صندوق السكان. وشجعت الصندوق على الإبلاغ بصورة منتظمة عن جميع القضايا الشاملة في التقارير السنوية؛ ومواصلة تحسين أطر النتائج للتأكد من أن جميع النتائج تتضمن قياسا للآثار؛ اعتماد نهج أكثر منهجية لتقييم المخاطر والتخفيف من أثارها والتوسع في تناول هذه المسألة في التقارير السنوية مستقبلا؛ والتعبير عن أولويات الخطة الاستراتيجية المنقحة في الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013، بما في ذلك كفالة توفر الموارد البشرية الكافية. وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية، فقد سُئل الصندوق عن تأثير الأزمة على الموارد اللازمة للخطة الاستراتيجية.
	81 - وأكد عدد من البلدان المتوسطة الدخل على احتياجاتها الخاصة، وشددوا على أنه يجب على الصندوق الاستمرار في مساعداته وتعزيز وجوده في البلدان المتوسطة الدخل. وشدد عدد من الوفود على أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتعزيز القدرات الوطنية، وكان من بينهم وفود من المنطقة الأفريقية، قالت إن التعاون فيما بين بلدان الجنوب أداة مهمة لتنفيذ أهداف مؤتمر السكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية. وذكر أحد الوفود أن الصندوق ينبغي أن يلخص نجاحاته السابقة في مجال السكان والتنمية نظرا لأنه يمتلك خبرة غنية وميزة نسبية. وذكرت عدة وفود أن الصندوق ينبغي أن يولي اهتماما شديدا لاحتياجات وأولويات البلدان المستفيدة من البرامج وتجنب النهج القائل بأن صيغة واحدة تناسب الجميع. وفي إشارة إلى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ذكر أحد الوفود أن الصناديق والبرامج يجب تجمع مكاتبها الإقليمية في بلد واحد كما هو الحال في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
	82 - وشكر وفد نيجيريا جميع الوفود وصندوق السكان لما أعربوا عنه من تعازي لبلده.
	83 - وشكرت عدة وفود نائبي المدير التنفيذي ومدير شعبة الموارد البشرية الذين انتهت خدمتهم على ما قدموه من خدمة ممتازة للصندوق.
	84 - وتوجه المدير التنفيذي بالشكر للوفود على تعليقاتها ودعمها ومشاركتها المتواصلة طوال عملية استعراض منتصف المدة. وأعرب عن سعادته بتقديرها لتركيز الصندوق على الملكية القطرية والمرونة، وهو الأمر الذي يتسم بأهمية خاصة له، بالنظر إلى السنوات العديدة التي قضاها في العمل على المستوى الميداني. كما أعرب عن سروره بأن عددا من الوفود قد لاحظوا محورية تنويع تعبئة الموارد الذي التزم به. وفيما يتعلق بالاستفسار عن مستوى الطموح في أهداف تعبئة الموارد، أشار إلى أن الرقم الوارد في استعراض منتصف المدة كان يقل عن اتجاه النمو التاريخي على مدى العقد الماضي، بما في ذلك خلال فترة التراجع الاقتصادي والمالي. وفي إشارة إلى الاستفسارات المتعلقة بعمل الصندوق مع الشباب، أكد للمجلس التنفيذي أنه سيدخل ضمن ولاية الصندوق وسيشمل الحصول على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وقال إنه يتفق مع التعليقات التي أبديت بشأن كفالة المواءمة بين الميزانية وأولويات الخطة الاستراتيجية. وذكر أنه كما لاحظ بعض الوفود، فإن مبدأ عدم القيام بكل شيء في كل مكان سيكون له انعكاساته على نظام تخصيص الموارد. ووافق المدير التنفيذي على أن من المهم تفادي الازدواجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن الصندوق قد بدأ بداية جيدة في هذا الصدد رغم أنه لا يزال يتعين القيام ببعض الأعمال. وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة لمنطقة القرن الأفريقي، أكد على أهمية عمل الصندوق فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، وذكر أن ضبط هذه الجهود من شأنه أن يجعل الصندوق أكثر فعالية. وشدد على أن النهج القائم على حقوق الإنسان أمر أساسي لعمل الصندوق. وأضاف أن الصندوق يقوم بدور قيادي في ميدان إصلاح الأمم المتحدة، وأنه سيواصل العمل مع شركائه في مبادرة توحيد الأداء. وأشار إلى أنه سيتم توفير مزيد من المعلومات حول خطة تسيير الأعمال في الوقت المناسب. واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء المجلس، وأشار إلى أن الصندوق يتطلع إلى تعميق علاقته بالمجلس.
	85 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/39: استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2008-2013.
	عاشرا - البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها
	86 - قدمت نائبة المدير التنفيذي (البرنامج) عرضا عاما لـ 14 مشروعا لوثائق البرامج القطرية وثلاثة مشاريع لوثائق البرامج القطرية المشتركة كانت معروضة على المجلس التنفيذي لاستعراضها. وتناول مدراء الصندوق الإقليميون لأفريقيا؛ والدول العربية؛ وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي البرامج المحددة من مناطق كل منهم. 
	87 - وأعربت وفود عديدة عن تقديرها لصياغة مشاريع وثائق البرامج القطرية بالتشاور والتعاون الوثيقين مع السلطات الوطنية، ولكونها عكست بشكل جيد الأولويات/ الاحتياجات القطرية. وأشارت إلى أن التعاون مع الصندوق قد حقق نتائج قيّمة على مر السنين. وفيما يتعلق بعدد قليل من مشاريع وثائق البرامج القطرية، طلب بعض الجهات المانحة من الصندوق كفالة زيادة التنسيق مع الشركاء على المستوى القطري وعدم العمل في عزلة. وتناوبت الوفود التالية على الحديث لتوجيه الشكر للصندوق على ما يقدمه من دعم: البرازيل، وبنغلاديش، وبنما، وبيرو، وتايلند، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وغامبيا، وفييت نام، وملاوي، وموزامبيق، وميانمار، ونيجيريا، واليمن.
	88 - وأكد بعض الوفود على ضرورة إجراء تحليل المخاطر وإدارة المخاطر، بما في ذلك بالإشارة إلى مشروعي وثيقتي البرنامجين القطريين المشتركين لبابوا غينيا الجديدة وفييت نام ومشروع وثيقة البرنامج القطري لليمن. وفي حين اثني أحد الوفود على الشكل الموحد لمشروع وثائق البرامج القطرية المشتركة، فقد لاحظ أنه لا توجد هناك بعد آلية مركزية للموافقة على وثائق البرامج القطرية المشتركة، على النحو الذي أوصى به الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ومع ملاحظة أن وثائق البرامج القطرية المشتركة هي خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث تحقيق الاتساق والتنسيق على نطاق المنظومة، فقد شجع الوفد على تحسين تحليل المخاطر. وأشار الوفد إلى أن مشاريع وثائق البرامج القطرية المشتركة تعاني من بعض نفس نقاط الضعف التي لوحظت من قبل في وثيقة البرنامج القطري لتنزانيا، وحث بالتالي على تحسين نوعية الوثائق المشتركة. وأعربت وفود عديدة عن اندهاشها من تقديم البرنامج الإنمائي وصندوق السكان مشروعين منفصلين لوثيقة البرنامج القطري لموزامبيق، بالنظر إلى أن البلد يتبنى نهج توحيد الأداء. وتساءلت الوفود عما إذا كانت هناك سبل يمكن من خلالها للمجلس التنفيذي أن يساعد في التغلب على العوائق التي تحول دون توحيد الأداء.
	89 - واعترف العديد من الوفود بمشاركة والتزام الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في فييت نام، وأثنوا على نوعية الوثيقة، بما في ذلك التواؤم مع عمليات وأولويات التخطيط الوطنية. غير أنهم طلبوا المزيد من التحليل للمزايا النسبية التي تتمتع بها الأمم المتحدة بالنسبة للجهات الفاعلة المتعددة الأطراف الأخرى؛ وتفاصيل إضافية حول دور المجتمع المدني؛ وبلورة الفرع الخاص بإدارة البرنامج في وثيقة البرنامج القطري المشتركة. وشدد وفد فييت نام عن استعداده لتقاسم خبراته في ما يتعلق بعملية وثيقة البرنامج القطري المشتركة. وستنقل مكاتب الصندوق الإقليمية التعليقات المحددة التي أبدتها الوفود على عدد من مشاريع وثائق البرامج القطرية المشتركة إلى المكاتب القطرية المعنية لكي تأخذها بعين الاعتبار في وضع اللمسات الأخيرة على البرامج.
	90 - وشكر مدراء مكاتب الصندوق الإقليمية الوفود على دعمها وتوجيهها، وأكدوا للمجلس التنفيذي أنه سيتم نقل التعليقات على مشاريع وثائق البرامج القطرية ووثائق البرامج القطرية المشتركة للبلدان المعنية.
	91 - ووفقا لمقرر المجلس التنفيذي 2006/36، وافق المجلس التنفيذي على أساس عدم الاعتراض، دون مناقشة أو عرض، على البرامج القطرية الـ 18 التالية: ألبانيا، وبنغلاديش، والسلفادور، وبلدان منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإنكليزية والناطقة بالهولندية، إثيوبيا، وأوكرانيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وغابون، وغانا، والفلبين، وقيرغيزستان، والمغرب، ومنغوليا، وموريتانيا، وهندوراس.
	92 - وأحاط المجلس التنفيذي علما بمشاريع وثائق البرامج القطرية ووثائق البرامج القطرية المشتركة الـ 17 التالية والتعليقات عليها: الجزائر، وبابوا غينيا الجديدة، والبرازيل، وبنما، وبيرو، وتايلند، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية إيران الإسلامية، والرأس الأخضر، وغامبيا، وفييت نام، وملاوي، وموزامبيق، وميانمار، واليمن. كما أحاط المجلس التنفيذي علما بثلاثة تمديدات لبرامج مصر، وإريتريا، والجمهورية العربية السورية.
	93 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/40 بشأن مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية جنوب السودان المشتركة بين البرنامج الإنمائي وصندوق السكان. قرر المجلس عقد مشاورات غير رسمية بشأن الدروس المستفادة من عملية وثيقة البرنامج القطري المشتركة في تشرين الأول/أكتوبر 2011، بالإضافة إلى بند رسمي أو غير رسمي في عام 2012.
	حادي عشر - مسائل أخرى
	جلسات إحاطة غير رسمية، ومناقشات مواضيعية، ومناسبات جانبية

	94 - نُظمت الإحاطات غير الرسمية والمناقشات المواضيعية والمناسبات الجانبية التالية:
	(أ) مشاورات غير رسمية بشأن ترتيبات البرمجة في البرنامج الإنمائي - قدم نائب مدير البرنامج المساعد لمكتب الشؤون الإدارية آخر المعلومات عن حالة ترتيبات البرمجة. وكانت تعليقات الوفود أكثر تطلعا للمستقبل مما كان متوقعا، مع دعوة لمناقشة ترتيبات البرمجة في سياق أوسع بشأن أي برنامج إنمائي ترغب الدول الأعضاء أن تراه في المستقبل، وكيف تريد أن يعمل البرنامج الإنمائي. وأعربت وفود عديدة عن أملها في أن تشهد المزيد من مشاركة البرنامج الإنمائي في العمليات الدولية الجارية، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بعد 20 عاما من مؤتمر ريو (مؤتمر ريو+20)، والمنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة، وأعربت عن دعمها لهذه الغاية؛
	(ب) مناقشة مواضيعية مشتركة بشأن الشباب - ترأس رئيس المجلس التنفيذي المناقشة المواضيعية المشتركة بشأن الشباب. وشارك في حلقة الحوار نائبة المدير التنفيذي لصندوق السكان (البرنامج)، ومدير مكتب سياسات التنمية في البرنامج الإنمائي، ونائب المدير التنفيذي لليونيسيف؛ وزميل من الشباب في صندوق السكان؛ ومدير إدارة الصحة الإنجابية والبحوث في منظمة الصحة العالمية؛ ومدير الشعبة الفنية في صندوق السكان. وركز المشاركون في الحلقة على قضايا مثل الدعوة للاستثمار في الشباب؛ والوفاء بحقوق الفتيات المراهقات اللاتي يصعب الوصول إليهن وتلبية احتياجاتهن؛ والاستجابة الشاملة لتنمية قدرات الشباب؛ ومشاركة الشباب بصورة مجدية في صنع القرار والحكم؛ وقرار جمعية الصحة العالمية لعام 2011 بشأن الشباب واستراتيجية متابعة تنفيذه؛
	(ج) المناسبة الخاصة التي ينظمها صندوق السكان بشأن مؤتمر ريو+20: الديناميات السكانية والتنمية المستدامة - ترأس المدير التنفيذي لصندوق السكان المناسبة الخاصة التي ينظمها صندوق السكان بشأن مؤتمر ريو+20: الديناميات السكانية والتنمية المستدامة. وضمت حلقة الحوار كل من: المدير المؤسس لمركز فيتغنشتاين للديمغرافيا ورأس المال البشري العالمي؛ ومدير برنامج المرأة والسياسة الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية؛ والوزير المفوض في البعثة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة. وكانت هناك أيضا رسالة بالفيديو من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبعد ملاحظات استهلالية أدلى بها المدير التنفيذي لصندوق السكان، ركز أعضاء حلقة الحوار على القضايا الرئيسية التالية: الروابط بين الديناميات السكانية والتنمية المستدامة، وسياسات معالجة الديناميات السكانية في إطار لحقوق الإنسان، والتحضيرات لمؤتمر ريو عام 2012؛
	(د) نظم صندوق السكان غداء عمل مشترك بين المجلس التنفيذي والمجلس الوزاري بشأن أمن سلع الصحة الإنجابية؛
	(هـ) جلسة إحاطة بشأن الأعمال التحضيرية التي يضطلع بها البرنامج الإنمائي لمؤتمر ريو+20 - قدم مدير البرنامج الإنمائي لمحة عامة عن الأعمال التحضيرية التي يضطلع بها البرنامج الإنمائي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (مؤتمر ريو+20) المقرر عقده في حزيران/يونيه 2012، مع التركيز على دور منظومة الأمم المتحدة في جدول أعمال التنمية العالمي والوطني وتآزر الجهود بين التنسيق والتنفيذ على الصعيد العالمي. وأثنت الوفود على البرنامج الإنمائي لدوره في قيادة تنسيق جهود منظومة الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة. ومع التركيز على تنفيذ جدول أعمال ريو+20 على الصعيد الوطني، حذر بعض الوفود من احتمالات التشتت فيما بين الجهات الفاعلة، ورأوا ضرورة توثيق الصلات بين التنسيق على المستويين الوطني والعالمي، وطلبوا المزيد من المعلومات بشأن كيفية تناول ذلك ضمن المبدأ الأوسع للملكية الوطنية. كما كان هناك طلب لتوضيحات بشأن الأدوار المحتملة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، استنادا إلى مزاياها النسبية وإلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وبخاصة بالنسبة للتنفيذ على الصعيد القطري؛
	(و) الانتقال من حالة الطوارئ إلى الانتعاش والتنمية (مع التركيز بصفة خاصة على جنوب السودان) - ترأس مدير البرنامج المساعد لمكتب منع الأزمات والإنعاش في البرنامج الإنمائي، وممثل حكومة جنوب السودان، والممثل المقيم للأمم المتحدة/المنسق المقيم للبرنامج الإنمائي في السودان المناقشات حول الانتقال من حالة الطوارئ إلى الانتعاش والتنمية، مع التركيز بوجه خاص على دولة جنوب السودان التي تأسست مؤخرا، ودور الأمم المتحدة، لا سيما البرنامج الإنمائي واليونيسيف ومكتب خدمات المشاريع. وأقرت وفود، ورحبت الوفود بانضمام جنوب السودان إلى أسرة المجتمع الدولي، وسلمت بالتحديات الهائلة التي ينطوي عليها بناء دولة جديدة، خصوصا بعد عقود من النزاع ومحدودية القدرات والبنية التحتية والتدني البالغ لمؤشرات التنمية. وحثت الوفود المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والمؤسسات المالية الدولية على التعاون بشكل وثيق لتلبية التطلعات المشروعة للدولة الوليدة، مع التركيز على الأمن والتنمية وشؤون الحكم والنمو الاقتصادي.
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	إن المجلس التنفيذي،
	إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 65/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2010، الذي قررت فيه الجمعية العامة ”تغيير اسم المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ليصبح المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع“،
	وإذ يشير كذلك إلى أن الجمعية العامة في المقرر نفسه قررت أيضا ”أن تسري مهام المجلس التنفيذي، على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 48/162، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال“،
	وإذ يدرك أن ذلك القرار يقتضي إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس التنفيذي للإعراب عن التغيير في الاسم، وأنه يتيح أيضا فرصة للإعراب عن تغيير اسم لجنة التنسيق الإدارية في عام 2002 إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق،
	يقر النظام الداخلي المنقح للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، على النحو الذي يرد به في الوثيقة DP/2011/18.
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	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير الشفوي عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين، على النحو المطلوب في المقرر 2006/3؛
	2 - يسلّم بأهمية تعميم المساواة بين الجنسين على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 62/208 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وفي الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي للفترة 2008-2011؛
	3 - يرحب بالجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي في المجالات التالية: (أ) تعزيز إدارة السياسات الاقتصادية المراعية للمنظور الجنساني؛ (ب) إدماج بيانات مفصلة حسب نوع الجنس في تقارير التنمية البشرية؛ (ج) تحسين التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ (د) تعزيز مشاركة المرأة في السياسة على جميع المستويات؛ (هـ) الدعوة إلى تخصيص موارد كافية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في أنشطة الإنعاش والتعمير بعد انتهاء النـزاعات؛ (و) كفالة استفادة جميع النساء على قدم المساواة من آليات التمويل المتصلة بتغير المناخ؛ ويشجع البرنامج الإنمائي على مواصلة تعزيز تعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات عمله المواضيعية الأربعة والإعراب عنه في التقرير السنوي؛
	4 - يحيط علما بالنتائج الأولى لمؤشر المساواة بين الجنسين، التي تنم عن حدوث تقدم وأن التحديات لا تزال قائمة فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني؛ ويشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة تعزيز استخدام هذه الأداة وإدماجها بالكامل في نظمه للتخطيط والتقييم والإبلاغ؛ ويرحب بالجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي لتقاسم أداته وخبراته مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، خاصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بوصفها وسيلة لتحسين المساءلة بشأن الشؤون الجنسانية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
	5 - يرحب بعمل اللجنة المعنية بالتوجيه والتنفيذ في مجال الشؤون الجنسانية، التي تترأسها مديرة البرنامج، لاستعراض النتائج في مجال تعميم المنظور الجنساني وفي تحقيق المساواة بين الجنسين، ويحث البرنامج الإنمائي على كفالة مساءلة الموظفين الإداريين على جميع المستويات عن تنفيذ استراتيجية المسائل الجنسانية؛ ويدعو خاصة جميع مديري المكاتب إلى تولي مزيد من المسؤولية عن تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أرجاء المنظمة، ويدعو إلى تكرار نموذج اللجنة المعنية بالتوجيه والتنفيذ في مجال الشؤون الجنسانية على الصعيد الإقليمي؛ 
	6 - يشير إلى طلب المجلس التنفيذي تحديد المزيد من التدابير، بما في ذلك تقييم وضع الفريق الجنساني في مكتب السياسات الإنمائية وولايته، من أجل زيادة التعريف بالسياسات الجنسانية للبرنامج الإنمائي وزيادة الاهتمام بتنفيذها، ويطلب أن تبلغ المديرة، في سياق التقرير السنوي في حزيران/يونيه، عن الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ هذا الطلب؛
	7 - يلاحظ أن إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة لا يعفي البرنامج الإنمائي وسائر مؤسسات الأمم المتحدة من مسؤوليتها عن مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات ولاياتها؛ ويقر بالدعم الكبير الذي قدمه البرنامج الإنمائي خلال العملية الانتقالية؛ ويحث بشدة البرنامج الإنمائي على العمل الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدفع المساواة بين الجنسين على أساس علاقات التكامل والتعاضد التي تعالج التحديات الإقليمية والتحديات المتعلقة ببلدان بعينها، وأن يعملا كجزء من فريق الأمم المتحدة القطري؛
	8 - يسلم بأن البرنامج الإنمائي ما فتئ يستثمر جهودا كبيرة، منذ عام 2008، في تعزيز القدرة على تعميم المنظور الجنساني، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يواصل تعهد استثماراته وزيادتها للتعجيل بتعزيز القدرة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإنجازات البرمجة في هذا المجال، تمشيا مع استراتيجية المساواة بين الجنسين؛
	9 - يكرر طلبه إلى مديرة البرنامج تقديم تقرير شفوي سنوي إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى من كل عام بشأن تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين، على النحو المبين في الوثيقة DP/2005/7، وذلك خلال الفترة المتبقية من الخطة الاستراتيجية، ويرحب بورقة المعلومات الأساسية التي قُدمت مع التقرير الشفوي السنوي لدورة المجلس التنفيذي العادية الأولى لعام 2011.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/3
	سياسة التقييم

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يشير إلى المقرر 2010/16 بشأن الاستعراض المستقل لسياسة التقييم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورد الإدارة عليه؛
	2 - يسلم بأهمية تنمية القدرات الوطنية لبلدان البرنامج لإجراء التقييمات المستقلة؛
	3 - يسلم كذلك بأن كلا من الاستعراض الشامل للسياسة العامة الذي يجري كل أربع سنوات والخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي وقرار الجمعية العامة 64/289 بشأن الاتساق على نطاق المنظومة يتضمن مبادئ أساسية للتقييمات التي يجريها البرنامج الإنمائي؛
	4 - يشجع البرنامج الإنمائي على مواصلة كفالة تحلي الأفرقة التي تجري التقييمات المستقلة بأرفع مستوى ممكن من الخبرة الفنية، ومواصلة تعزيز التوزيع الجغرافي العادل في تشكيل الأفرقة؛
	5 - يقر سياسة التقييم المنقحة (DP/2011/3)؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي، بغية تعزيز التعلم والمساءلة، على مواصلة تحسين إعداد استجابات الإدارة وتقديمها ورصدها فيما يتعلق بالتقييمات المستقلة واللامركزية، وعلى إدماج الدروس المستفادة من هذه التقييمات في تصميم البرامج وعرضها وتنفيذها بغية تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والأثر؛
	7 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يدرج لمحة عامة عن حالة تنفيذ استجابات الإدارة في التقرير السنوي للمديرة؛
	8 - يهيب بالبرنامج الإنمائي أن يحسن تتبع وتوجيه التقييمات اللامركزية عن طريق المكاتب الإقليمية لكفالة أن تفي جميع التقييمات بمعايير دنيا للجودة يحددها مكتب التقييم؛ ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يدرج لمحة عن تقييم جودة التقييمات اللامركزية في التقرير السنوي عن التقييم.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/4
	تقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اتقاء الكوارث والإنعاش ورد الإدارة عليه

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اتقاء الكوارث والإنعاش الوارد في الوثيقة DP/2011/4 ورد الإدارة عليه (الوثيقة DP/2011/5)؛
	2 - يلاحظ الدور الهام الذي يضطلع به البرنامج الإنمائي في مساعدة البلدان على الحد من المخاطر وأوجه الضعف، وعلى الاستجابة للكوارث الطبيعية؛ 
	3 - يحث البرنامج الإنمائي على تحسين إدماج برمجته للحد من الفقر والتنمية المستدامة والحد من أخطار الكوارث على الصعيد القطري، خاصة في سياق التعامل مع الكوارث الشائعة الحدوث، بما فيها الكوارث الناجمة عن تدهور البيئة وتغير المناخ؛
	4 - يحث البرنامج الإنمائي على مواصلة تكثيف جهوده لدعم تعزيز القدرات الوطنية، بما في ذلك القدرات اللازمة من أجل الحد من أخطار الكوارث، والتعافي المبكر منها والتنمية المستدامة؛
	5 - يحث البرنامج الإنمائي على مواصلة تحسين إجراءاته الإدارية وآلياته للشراكة لتيسير استجابة أكثر سرعة وفعالية لطلبات المساعدة في التعافي من آثار الكوارث؛
	6 - يشجع البرنامج الإنمائي على تعزيز تعاونه مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك مع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، بما يشمل المشاركين في الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بهدف زيادة تعزيز التعاون والعمل في مجال الحد من أخطار الكوارث؛
	7 - يشجع البرنامج الإنمائي، في إطار تعزيز تعاونه بين بلدان الجنوب وتعاونه الثلاثي في اتقاء الكوارث والتعافي منها، على تسمية مجالات محددة يمكن فيها لهذه الشراكات أن تكون مفيدة بوجه خاص وأن تحقق نتائج ملموسة؛
	8 - يشجع البرنامج الإنمائي على كفالة الإدماج التام للشؤون الجنسانية في البرمجة المتعلقة باتقاء الكوارث والتعافي منها نظرا لأن النساء لا يزلن يتضررن من الكوارث على نحو غير متناسب؛
	9 - يحث البرنامج الإنمائي على النظر بعناية في الأطر الزمنية المقترحة في التقييم لتنفيذ التوصيات، وذلك لضمان أن تمثل تلك التوصيات نواتج قابلة للتحقيق في أطر زمنية واقعية.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/5
	تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز القدرات الوطنية ورد الإدارة عليه

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز القدرات الوطنية (DP/2011/6) ويحيط علما برد الإدارة عليه (DP/2011/7)؛
	2 - يحيط علما بالاستنتاج بأن البرنامج الإنمائي أنجز الكثير من العمل وأنه يتمتع بوضع يؤهله لأداء دور قيادي من أجل تعزيز تنمية القدرات على الصعد القطرية والإقليمية والعالمية، إلا أنه لم يستخدم بالكامل الدروس المعرب عنها في توجيه نفسه؛ 
	3 - يشجع البرنامج الإنمائي على تعزيز آليات للاستفادة من الابتكارات الجديدة والدروس المستفادة المستقاة من شبكته الواسعة من المكاتب القطرية فيما يتعلق بتنمية القدرات؛ وعلى تطوير الممارسات الجيدة ونشرها وتصعيد تنفيذها بمزيد من الكفاءة؛ وعلى القيام، بحلول عام 2013، باستعراض أثر تلك التدخلات على مهارات البرنامج الإنمائي وممارسته في سياق الكفاءات اللازمة لتنمية القدرات؛
	4 - يحث البرنامج الإنمائي على كفالة أن يكون التوجيه ميسرا للمستخدمين وأفضل اتساقا مع الواقع الوطني، ويشدد على ضرورة أن يكفل البرنامج الإنمائي إدراك الشركاء الوطنيين لمبادئ تنمية القدرات الفعالة؛
	5 - يحث البرنامج الإنمائي على كفالة التعميم الفعال لتنمية القدرات في أنشطته التنفيذية، خاصة على الصعيد القطري وعلى استخدام استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية كفرصة لتعزيز ذلك؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي على وضع تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين كأولوية عليا لأنشطته الإنمائية، وعلى التحديد الواضح لاستراتيجيات الخروج بهدف كفالة امتلاك الشركاء الوطنيين للقدرة الكاملة على الإنجاز المستقل دون أن يضطر البرنامج الإنمائي للاضطلاع بالدور نفسه مرة أخرى؛
	7 - يحث البرنامج الإنمائي على زيادة مساهمته بأقصى قدر في أنشطة تنمية القدرات التي تتم بمبادرات وطنية والمستدامة والطويلة الأجل.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/6
	تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر: الصلة بين الفقر والبيئة ورد الإدارة عليه

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر: الصلة بين الفقر والبيئة (DP/2011/8) الذي يشكل نموذجا للدمج بين النمو والحد من الفقر وإدارة الموارد الطبيعية على الصعيد القطري؛ 
	2 - يحيط علما برد الإدارة على التقييم (DP/2011/9)؛ 
	3 - يرحب بالتزام البرنامج الإنمائي بكفالة استخدام الدروس المستفادة من مبادرة الفقر والبيئة لتوجيه الاستراتيجية المستقبلية بشأن الصلة بين الفقر والبيئة، ويتطلع قدما إلى قيام البرنامج الإنمائي بإدماج هذه الدروس المستفادة في تصميم البرامج وعرضها وتنفيذها؛
	4 - يحث البرنامج الإنمائي على كفالة اتخاذ نهج متكامل ومتعدد القطاعات إزاء النمو والحد من الفقر وإدارة الموارد الطبيعية على الصعيد القطري، في إطار جهوده لتحسين الحوكمة؛
	5 - يؤكد على ضرورة إقرار الحكومات بإمكانيات الحد من الفقر من خلال التصدي للصلة بين الفقر والبيئة، وإبداء التزامها بتلك الإمكانيات، مما يزيد من فرص التنفيذ الفعال لمبادرة الفقر والبيئة؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي على تكثيف جهوده للعمل مع بلدان البرنامج للإقرار بإمكانات الحد من الفقر من خلال التصدي للصلة بين الفقر والبيئة؛
	7 - يؤكد على ضرورة مواصلة البرنامج الإنمائي الاستفادة من عمله التحليلي وتجاربه الناجحة في البرمجة لتحسين إدماج الحد من الفقر والإدارة البيئية في عملياته على الصعيد القطري؛
	8 - يحث البرنامج الإنمائي على توفير مبادئ توجيهية لوضع مؤشرات قابلة للتحقق بشأن دمج أهداف الحد من الفقر والإدارة البيئية في البرمجة على الصعد العالمية والإقليمية والقطرية، وعلى تعزيز الخبرة الفنية للموظفين لتنفيذ ذلك الدمج؛
	9 - يحث البرنامج الإنمائي على استعراض حوافزه التنظيمية لخفض العقبات الداخلية القائمة أمام التعاون بين التخصصات إلى الحد الأدنى؛
	10 - يحث البرنامج الإنمائي على كفالة استخدام مبادرة الفقر والبيئة كنموذج من أجل تصعيد عملياته على الصعيد القطري ومن أجل التعاون بين البرنامج الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالاستفادة من الميزات النسبية لكل مؤسسة؛
	11 - يشجع البرنامج الإنمائي على تقييم الكيفية التي يمكن بها زيادة تطوير مبادرة الفقر والبيئة لتشمل تنفيذ السياسات بغية تحقيق الأثر الإنمائي؛
	12 - يشجع البرنامج الإنمائي على مواصلة وتعزيز تعاونه مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى فيما يتصل بالصلة بين الفقر والبيئة؛
	13 - يشدد على أن العمل المشترك مع الحكومات الشريكة على مستوى المجلس يتسم بأهمية حيوية أثناء قيام البرنامج الإنمائي بوضع استراتيجيته لدعم الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر خلال السنوات المقبلة.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/7
	تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الإدارة المحلية ورد الإدارة عليه

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الإدارة المحلية (DP/2011/10) ويحيط علما برد الإدارة عليه (DP/2011/11)؛
	2 - يؤكد ضرورة قيام البرنامج الإنمائي بتعميم الإدارة المحلية في المجالات البرامجية للدعم بصورة أكثر وضوحا وفعالية من خلال وضع مذكرة استراتيجية متجانسة تستند إلى أساس متين من الممارسة في مجال التنمية البشرية وتصمم لمعالجة المجالات التي تتطلب التحسين والتي أبرزها التقييم؛ 
	3 - يوصي بأن يجري البرنامج الإنمائي، بعد نشر مذكرة الاستراتيجية، استعراضا لمستوى تعميم الإدارة المحلية في مجالات البرنامج، وأن يستخدم النتائج لتقييم الفعالية المستمرة لمذكرة الاستراتيجية، ويقوم بإطلاع المجلس التنفيذي على التقدم المحرز؛
	4 - يشجع البرنامج الإنمائي على تعزيز تعاونه وتكامله مع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية ومع متطوعي الأمم المتحدة، وكذلك مع الشركاء في التنمية، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى والمانحين الثنائيين، بهدف توفير الدعم من أجل المبادرات الفعالة في مجال الإدارة المحلية؛
	5 - يرحب بتعزيز جماعات الممارسين والشراكات المعنية بالإدارة المحلية والتنمية المحلية والتحسينات المدخلة على عملية تقاسم المعارف على صعيد البرنامج الإنمائي بأسره؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي على مواصلة التركيز على تعميم المنظور الجنساني كجزء من جميع أنشطته الرامية إلى تعزيز الإدارة المحلية، وعلى الشروع في تعاون استراتيجي مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن هذه المسألة.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/8
	تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى الإقليمي في التنمية والنتائج المؤسسية ورد الإدارة عليه

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى الإقليمي في التنمية والنتائج المؤسسية (DP/2011/12)؛
	2 - يحيط علما برد الإدارة على التقييم (DP/2011/13)؛
	3 - يحيط علما بالاستنتاج بأنه، على الرغم من تواضع الموارد، قدمت البرامج الإقليمية التي يضطلع بها البرنامج الإنمائي منذ عهد بعيد إسهامات كبيرة في تحقيق نتائج التنمية، وتعزيز التعاون فيما بين البلدان على إنشاء المؤسسات الإقليمية والوطنية فضلا عن التصدي للتحديات العابرة للحدود والتحديات المشتركة؛
	4 - يحث البرنامج الإنمائي على استعراض هياكله وحوافزه التنظيمية لتعزيز الثقافة المؤسسية التي تشجع على تعلم الدروس المستفادة على الصعيد الأقاليمي والتعاون البرنامجي باعتبار أن ذلك يضمن الاستفادة من المعارف المتأصلة إقليميا على نطاق المنظمة؛
	5 - يحيط علما بسياسة المواءمة الوظيفية لعام 2008 المنشئة لمراكز الخدمات الإقليمية وبالتقدم المحرز حتى الآن في كفالة أهمية وفعالية الدعم الذي تقدمه مراكز الخدمات الإقليمية للمكاتب القطرية؛
	6 - يحث البرنامج الإنمائي، استنادا إلى الدروس المستفادة حتى الآن فيما يتصل بمراكز الخدمات الإقليمية، على وضع نموذج استراتيجي للعمل المؤسسي يشمل المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، ويوفر تخصيصا مستداما وشفافا للأموال والموارد البشرية، ويحدد خطوط مسؤولية وولايات واضحة للمراكز الإقليمية، ويكفل عدم ازدواجية الوظائف والخدمات، وييسر وضع القدرات في أكثر الأماكن ملاءمة؛
	7 - يرحب بالتزام البرنامج الإنمائي بوضع معايير وتوجيهات تؤدي إلى تطوير أفضل استخدام للنُّهُج الإقليمية.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/9
	تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2008-2009

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقارير مراجعي الحسابات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وتقارير المنظمات عن تنفيذها لتوصيات مجلس المراجعين (DP/2011/14، و DP/FPA/2011/1، و DP/2011/15)؛
	2 - يحيط علما بالرأي غير المشفوع بتحفظات الصادر عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة بشأن البيانات المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، ويلاحظ مع القلق أن صندوق الأمم المتحدة للسكان تلقى رأيا مشفوعا بتحفظات بشأن مراجعة الحسابات من مجلس المراجعين؛
	3 - يشجع البرنامج الإنمائي ومكتب خدمات المشاريع على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تلقي آراء مراجعة حسابات غير مشفوعة بتحفظات من مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة؛ ويحيط علما بالإجراءات التي يتخذها صندوق الأمم المتحدة للسكان لمعالجة التوصيات الواردة في تقرير مجلس المراجعين عن الصندوق لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛ ويحث إدارة الصندوق على اتخاذ إجراءات فورية وضرورية بهدف تلقي رأي بشأن مراجعة الحسابات غير مشفوع بتحفظات في فترة السنتين المقبلة؛ 
	4 - يطلب إلى إدارة كل من البرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب خدمات المشاريع كفالة الامتثال التام لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات وأن تعالج، على سبيل الأولوية، المسائل المتكررة التي أثارها مجلس المراجعين في تقاريره بشأن أداء كل منظمة، لا سيما بشأن المسائل المؤثرة في إدارة النفقات والإشراف عليها في البيئات شديدة المخاطر وطرائق تنفيذ البرامج، وكذلك فيما يتصل بالعمل السلس لنظام أطلس وبدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
	5 - يؤكد أن التنفيذ الوطني ينبغي أن يكون الخيار المفضل، حسب الاقتضاء، في الأنشطة التنفيذية للمنظمات، ويحيط علما بالخطوات المتخذة لتحسين الإشراف على العمليات والنفقات المصاحبة لهذه الطريقة ورصدها ويسلم بأهمية مواصلة التحسين في هذا الصدد؛
	6 - يلاحظ الزيادة الكبيرة في عدد الشكاوى بشأن حالات الغش والغش المفترض في البرنامج الإنمائي وصندوق السكان، ويطلب إلى البرنامج الإنمائي والصندوق إدراج مزيد من التفاصيل، في تقريريهما السنويين لعام 2010 المقدمين إلى المجلس التنفيذي عن المراجعة الداخلية للحسابات وفي ردود الإدارة بهما، عن الخطوات المتخذة لمعالجة هذه المسائل؛
	فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

	7 - يلاحظ أن فترة السنتين هذه هي الثانية على التوالي التي يقوم فيها مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة بإبداء رأي مشفوع بتحفظات بشأن مراجعة الحسابات لصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتصل ببياناته المالية؛
	8 - يشجع البرنامج الإنمائي على أن يسعى جاهدا لإدخال تحسينات مستمرة على عملياته استعدادا لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بتوجيه غير رسمي من مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة بشأن الخيار الملائم لفرادى السياسات المحاسبية في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ومستفيدا أيضا من تجربة مؤسسات الأمم المتحدة التي طبقت تلك المعايير بالفعل؛
	9 - يعرب عن القلق إزاء ارتفاع مستوى الرصيد النقدي البرنامج الإنمائي ويطلب إلى البرنامج الإنمائي أن يوفر، في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي في عام 2011، معلومات تفصيلية عن مستوى الأموال غير المنفقة، وكذلك عن أسباب عدم إنفاق تلك الأموال، وأيضا عن السياسات والممارسات الاستثمارية للبرنامج، والخطوات المتخذة لكفالة وجود مستوى ملائم أكثر من السيولة؛
	10 - يشجع البرنامج الإنمائي على مواصلة الاستفادة من التقدم المحرز في معالجة الأولويات المتصلة بمراجعة الحسابات في الفترة 2008-2009، وفي معالجة الأولويات العشر العليا لمراجعة الحسابات في فترة السنتين 2010-2011؛ 
	فيما يتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان:

	11 - يحيط علما بالإجراءات التي يجري اتخاذها، على سبيل الأولوية، في صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمعالجة التحديات المرتبطة بالتنفيذ والتقيد بالإجراءات على الصعيد الوطني، وهي تحديات تسببت في صدور رأي مشفوع بتحفظات في مراجعة الحسابات بشأن البيانات المالية للصندوق عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛
	12 - يحيط علما بخطة عمل صندوق السكان للحيلولة دون حدوث مخاطر مماثلة فيما يتعلق بمراجعة الحسابات والإشراف في المستقبل، ويشجع على إدخال المزيد من التحسينات في تيسير الاستخدام وفي آليات التوجيه والتدريب والإشراف تتسم بالفعالية والحداثة من أجل القيام من خلال المنظمة بإدماج الدروس المستفادة من نتائج مراجعة الحسابات؛
	13 - يقر بالجهود التي تبذلها الإدارة لإنشاء نظام شامل للرقابة الداخلية للمنظمة؛ ويؤكد، في هذا الصدد، أهمية تعزيز الرقابة الداخلية وزيادة القدرات في المكاتب اللامركزية، وكفالة التقيد بالإجراءات؛ ويلاحظ الجهود الجارية لإنشاء آليات للمساءلة الشخصية تكفل مساءلة المديرين عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات؛ 
	14 - يطلب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يبقى المجلس التنفيذي على علم بالتطوير والتنفيذ المستمرين لإطاره للرقابة الداخلية؛
	15 - يشدد على أهمية المساءلة على جميع المستويات ويشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان على أن يرصد عملية المتابعة رصدا دقيقا بهدف كفالة اتخاذ إجراءات ملائمة وجيدة التوقيت وكاملة لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات؛
	16 - يقر بأهمية الدعم المطرد على جميع مستويات التعاون الدولي لتعزيز التنفيذ الوطني وترويج استخدام النظم الوطنية؛
	فيما يتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع:

	17 - يقر بالتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تنفيذ ضوابط مالية قوية وتنفيذ 90 في المائة من توصيات مراجعات الحسابات التي قدمت في فترات السنتين السابقة؛ 
	18 - يقر بالتجديد الكامل للاحتياطي التشغيلي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/10
	نموذج ميزانيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لفترة السنتين 2012-2013

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بمذكرة المعلومات المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بشأن خريطة الطريق إلى ميزانية متكاملة: تصنيف التكاليف والميزنة القائمة على النتائج، التي أعدت استجابة للمقرر 2010/32 للمجلس التنفيذي للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان، والمقرر 2010/20 للمجلس التنفيذي لليونيسيف، بما يتضمن ما يلي:
	(أ) معلومات عن أوجه التباين في تقسيم التكاليف إلى فئات مصنفة؛
	(ب) وثيقة غير رسمية تعتبر نموذجا يوضح الشكل الذي ستكون عليه جداول الميزانية الرئيسية والتفسيرات المصاحبة؛
	2 - يسلم بأن المعلومات الإضافية المعروضة ينبغي أن تضمن وجود صلات شاملة وشفافة بأطر النتائج المؤسسية وأطر نتائج الإدارة للخطط الاستراتيجية لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف؛
	3 - يؤيد نهج الميزنة القائمة على النتائج الوارد في المذكرة المشتركة غير الرسمية؛
	4 - يلاحظ الجهود التي بذلها البرنامج الإنمائي وصندوق السكان لتعزيز إطاريهما للنتائج ويشجع البرنامج والصندوق على مواصلة تحسين المؤشرات، في سياق تنفيذ نهج الميزنة القائمة على النتائج، بحيث تكون ’محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومناسبة ومقيدة بإطار زمني‘، وأن يربطا الموارد بالنتائج المتوقعة بصورة أوضح؛
	5 - يطلب إلى البرنامج الإنمائي وصندوق السكان أن يعدا ويعرضا وثائق ميزانيتهما لفترة السنتين 2012-2013 على نحو يتفق وشكل جداول الميزانية الأساسية والتفسيرات المصاحبة المعروضة في المذكرة المشتركة غير الرسمية المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، بما في ذلك نتائج الاستعراض المشترك لأثر تعاريف وتصنيفات تكاليف الأنشطة على استرداد التكاليف؛
	6 - يؤكد على ضرورة إجراء مشاورات منتظمة مع المجلس التنفيذي، استعدادا لميزانية الدعم لفترة السنتين 2012-2013، وللميزانية المتكاملة لعام 2014 وما بعده.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/11
	مرفق البيئة العالمية: تعديلات على صك مرفق البيئة العالمية

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالوثيقة DP/2011/17 التي تتضمن تعديلين على صك مرفق البيئة العالمية؛
	2 - يقر التعديلين كما وردا في الفقرة 8 من الوثيقة DP/2011/17.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/12
	تقرير التنمية البشرية

	إن المجلس التنفيذي،
	إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 57/264 بشأن تقرير التنمية البشرية،
	وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 62/208 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة،
	وإذ يشير كذلك إلى مقرره 94/15،
	وإذ يشير إلى الشواغل الكبيرة والآراء المتعددة التي أعربت عنها الدول الأعضاء إزاء مسائل تشمل، في جملة أمور، استخدام مصطلحات ومؤشرات جديدة في تقرير التنمية البشرية وتواتر إصداره، خلال مناسبات تشمل المشاورات غير الرسمية بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2010، والدورة السنوية لعام 2010، على النحو الوارد في الوثيقة DP/2010/33، والدورة العادية الأولى لعام 2011،
	وإذ يؤكد من جديد الأحكام ذات الصلة في المقرر 41/112 للجنة الإحصائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ يقر بأن تقرير التنمية البشرية يمثل أداة هامة في زيادة الوعي بالتنمية البشرية في جميع أنحاء العالم،
	1 - يؤكد من جديد على أن إعداد تقرير التنمية البشرية ينبغي أن يتسم بالحياد والشفافية وأن يجري بالتشاور الكامل والفعال مع الدول الأعضاء، مع إيلاء الاعتبار الواجب للطبيعة المحايدة للمصادر واستخدامها؛
	2 - يهيب بمكتب تقرير التنمية البشرية تعزيز عملية المشاورات مع الدول الأعضاء بشأن التقرير، بطريقة شاملة وشفافة، مع مراعاة المقررات والقرارات الحكومية الدولية ذات الصلة المتخذة في هذا الصدد؛
	3 - يؤكد ضرورة مراعاة المناقشات التي أجريت في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بشأن الاستخدام السليم للمؤشرات والمنهجيات، بغية تعزيز فائدة التقرير بوصفه أداة لزيادة المعرفة والفهم لمسائل التنمية عالميا؛
	4 - يؤكد أن تقرير التنمية البشرية نتاج عملية مستقلة ومتميزة وليس وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة، وأن وضع السياسات المنظمة للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة سيظل من اختصاص الدول الأعضاء؛
	5 - يطلب إلى مديرة البرنامج الإنمائي أن تقدم تقريرا خلال الدورة السنوية لعام 2011 عن التدابير المتخذة من قبل البرنامج الإنمائي ومكتب تقرير التنمية البشرية، مع مراعاة دور كل منهما، لكفالة التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة 57/264 والمقررات المتعلقة بذلك؛
	6 - يقرر إجراء مناقشة متعمقة لجميع الجوانب المتصلة بتقرير التنمية البشرية، بما يشمل ما يتعلق منها بالوفاء بالأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 57/264، بغية تحسين نوعية التقرير ودقته، فضلا عن الحفاظ على مصداقيته وحياده، دون المساس باستقلاليته التحريرية.
	3 شباط/فبراير 2011
	2011/13
	عرض عام للمقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى لعام 2011

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

	انتخب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لعام 2011:
	الرئيسة: سعادة السيدة إديتا هردا (الجمهورية التشيكية)
	نائب الرئيسة: السيد تاكيشي أوسوغا (اليابان)
	نائب الرئيسة: سعادة السيد ميشيل تومو مونتي (الكاميرون)
	نائب الرئيسة: السيد نجيب الرحمن (بنغلاديش)
	نائب الرئيسة: سعادة السيد كارلوس إ. غارسيا - غونزاليس (السلفادور)
	أقر جدول الأعمال وخطة العمل لدورته العادية الأولى لعام 2011 (DP/2011/L.1)؛
	أقر التقرير عن دورته العادية الثانية لعام 2010 (DP/2011/1)؛
	أقر خطة عمله السنوية لعام 2011 (DP/2011/CRP.1)؛
	وافق على خطة العمل المؤقتة لدورته السنوية لعام 2011؛
	اعتمد الجدول التالي للدورات المتبقية للمجلس التنفيذي في عام 2011:
	الدورة السنوية لعام 2011: 6 إلى 17 حزيران/يونيه 2011 (نيويورك)
	الدورة العادية الثانية لعام 2011: 6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011؛
	اتخذ المقرر 2011/1 بشأن النظام الداخلي المنقح للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	الجزء المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البند 2
	الشؤون الجنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	اتخذ المقرر 2011/2 بشأن التقرير الشفوي لمديرة البرنامج عن تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمسائل الجنسانية.
	البند 3
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها

	اعتمد البرامج القطرية التالية:
	منطقة أفريقيا: بوركينا فاسو وزامبيا؛
	منطقة الدول العربية: الصومال؛
	منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ: إندونيسيا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وملديف؛
	منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: أوروغواي وشيلي؛ 
	أحاط علما بالتمديد الأول للبرنامج القطري لبيرو لمدة سنة واحدة (DP/2011/19)؛
	أحاط علما بمشروع الوثيقة المشتركة للبرنامج القطري لجمهورية تنزانيا المتحدة(DP-FPA/DCCP/TZA/1) وبالتعليقات عليها.
	البند 4
	التقييم

	اتخذ المقرر 2011/3 بشأن سياسة التقييم؛
	اتخذ المقرر 2011/4 بشأن تقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اتقاء الكوارث والإنعاش ورد الإدارة عليه؛
	اتخذ المقرر 2011/5 بشأن تقييم مدى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز القدرات الوطنية ورد الإدارة عليه؛
	اتخذ المقرر 2011/6 بشأن تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإدارة البيئية من أجل الحد من الفقر: الصلة بين الفقر والبيئة ورد الإدارة عليه؛
	اتخذ المقرر 2011/7 بشأن تقييم مدى مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الإدارة المحلية ورد الإدارة عليه؛
	اتخذ المقرر 2011/8 بشأن تقييم مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى الإقليمي في التنمية والنتائج المؤسسية ورد الإدارة عليه.
	البند 10
	مسائل أخرى

	اتخذ المقرر 2011/11 بشأن مرفق البيئة العالمية: تعديلات على صك مرفق البيئة العالمية.
	البند 11
	صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية

	أحاط علما بالتقرير الشفهي عن المعلومات المستكملة لعام 2010 والأولويات للفترة 2011-2013.
	البند 12

	اتخذ المقرر 2011/12 بشأن تقرير التنمية البشرية.
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	أحاط علما بتقرير شفوي قدمه المدير التنفيذي.
	الجزء المشترك
	البند 5
	التقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

	أحاط علما بالتقرير المشترك لمديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2011/5) والتعليقات عليه، بغية إحالته إلى المجلس.
	البند 6
	توصيات مجلس مراجعي الحسابات

	اتخذ المقرر 2011/9 بشأن تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2008-2009.
	البند 7
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة 

	اتخذ المقرر 2011/10 بشأن نموذج ميزانيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لفترة السنتين 2012-2013؛
	أحاط علما بتقريري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (DP/2011/16) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (DP/FPA/2011/2) عن إدارة الموارد البشرية.
	الجزء المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للسكان 
	البند 8
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها 

	اعتمد وثائق البرامج القطرية التالية: 
	أفريقيا: بوركينا فاسو وزامبيا؛ 
	الدول العربية: الصومال؛
	منطقة آسيا والمحيط الهادئ: إندونيسيا وملديف؛
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: أوروغواي؛
	أحاط علما بمشروع الوثيقة المشتركة للبرنامج القطري لجمهورية تنزانيا المتحدة(DP-FPA/DCCP/TZA/1) وبالتعليقات عليها.
	البند 9
	استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2008-2013

	استمع إلى عرض شفوي بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما في ذلك استراتيجية الصندوق في مجال الاستجابة الإنسانية؛
	اتخذ مقررا شفويا بتأجيل عرض استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان من الدورة السنوية لعام 2011 إلى الدورة العادية الثانية لعام 2011؛
	اتخذ مقررا شفويا بشأن بيان المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على النحو التالي:
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يرحب بعرض رؤية المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الوارد في بيانه الأول إلى المجلس التنفيذي، بما في ذلك الروابط بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمؤتمرات الدولية المقبلة ذات الصلة، لا سيما مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالشباب، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا؛
	2 - يلاحظ دور صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل، بسبل منها التنسيق بين الشركاء العالميين، ويلاحظ كذلك عمله البرنامجي مع الاستراتيجية العالمية لدعم البلدان التي أعلنت التزامات، والبلدان التي تعتزم إعلان التزامات، بالقضاء على المستويات العالية للوفيات النفاسية ووفيات المواليد والأطفال؛
	3 - يشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم الدول الأعضاء لكفالة خروج المؤتمرات الدولية المقبلة ذات الصلة بنتائج ناجحة.
	الاجتماع المشترك

	عقد اجتماعا مشتركا للمجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي في يومي 4 و 7 شباط/فبراير 2011، تناول بالنظر المواضيع التالية:
	(أ) الإنصاف: تضييق الفجوات للدفع قدما بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	(ب) تعميم المنظور الجنساني من خلال عمل الوكالات والتعاون المرتقب مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	(ج) كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ والانتقال إلى الانتعاش والتنمية الطويلة الأجل: الدروس المستفادة؛
	(د) توحيد الأداء: المتابعة حتى هانوي؛
	عقد أيضا الإحاطتين غير الرسميتين التاليتين:
	المشاورة المشتركة غير الرسمية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بشأن نموذج ميزانيات البرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف لفترة السنتين 2012-2013؛
	المشاورة غير الرسمية بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
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	2011/14
	استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما باستعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتقرير السنوي لمديرة البرنامج عن الأداء والنتائج لعام 2010 المقدّمين كتقرير موحد (DP/2011/22)، وبمرفق التقرير، بما في ذلك إطار النتائج الإنمائية المنقّح ومصفوفة فعالية التنمية والإطار المؤسسي المنقح؛
	2 - يؤكّد أن الهدف من استعراض منتصف المدّة هو صقل التوجّه الاستراتيجي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإجراء استعراض شامل لإطار النتائج بهدف إجراء تحسينات في عام 2011 وتحديد ما سيُجرى من تحسينات أخرى خلال السنوات المتبقية؛
	3 - يطلب إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ التغييرات خلال الأشهر المتبقية من عام 2011 وأن تسترشد بالأطر المنقّحة الجديدة فيما تقوم به من إبلاغ من خلال التقرير السنوي لمديرة البرنامج بدءا من الدورة السنوية لعام 2012؛
	4 - يعترف بالتحليل التراكمي لأداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الاستراتيجية؛
	5 - يسلّم بالجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل مواصلة تعزيز إمكانية التنبؤ بعملية قياس النتائج والإبلاغ عنها ومواصلة تحسين جودة هذه العملية، ويسلّم باستخدام العملية المؤشرات القطرية تحقيقا لهذه الغاية؛
	6 - يسلّم بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفّر طائفة عريضة من المعلومات عمّا يضطلع به من أنشطة في مختلف مجالاته المواضيعية؛
	7 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين تقاريره السنوية المقبلة بتضمينها ما يلي: (أ) وصف لما جابهه من تحديات وما اتّخذه من خطوات للتغلّب على هذه التحديات وفقا لما طُلب إليه في المقرّر 2010/13؛ (ب) وإفادة بنتائج أدائه على صعيدي المساواة بين الجنسين وتنمية القدرات؛ (ج) وسرد واضح ومركّز وشامل لإسهامات البرنامج الإنمائي في التنمية؛ (د) وبيانات تعرض بمزيد من الوضوح النتائج الإنمائية التي تولّدت عن إسهامات البرنامج الإنمائي؛
	8 - يؤكّد أن ارتكاز الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أساس متين من أطر النتائج أمر ضروري لأغراض الإدارة وتعريف الموظفين والبرامج القطرية والشركاء في التنمية بالنتائج المتوقعة، ولكي يتسنّى رصد أداء البرنامج الإنمائي دون أن يضطر الشركاء إلى إيجاد أطر موازية لرصد الأداء، ويعرب في الوقت نفسه عن قلقه لأن إطار البرنامج الإنمائي المنقّح للنتائج الإنمائية لا يتيح للبرنامج الإنمائي المجال كاملا لتحديد إسهاماته في تحقيق النتائج الإنمائية بوضوح أو للإبلاغ عن التقدّم المحرز نحو تحقيق النتائج ورصد هذا التقدّم على نحو واف خلال ما تبقى من الخطة الاستراتيجية الحالية؛
	9 - يحيط علما بإطار الموارد المالية المتكامل المنقّح للفترة 2011-2013 الوارد في الوثيقة DP/2011/22، ويشجّع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة السعي إلى تحقيق الوفورات بزيادة الكفاءة من خلال توخّي الانضباط في الميزانية لدى إعداد مشروع الميزانية المؤسسية للمنظمة للفترة 2012-2013، ويسلّم في الوقت نفسه بضرورة توافر الموارد الكافية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية؛
	10 - يطلب إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدى إعداد الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، أن تقوم بما يلي مع المراعاة التامة لولاية البرنامج الإنمائي وطابعه الحكومي الدولي:
	(أ) أن تحدّد محور تركيز عمل البرنامج الإنمائي ودوره بشكل واضح، مع مراعاة الوضع الاستراتيجي للبرنامج الإنمائي ودمج تحليل لأدائه وما يجابهه من تحدّيات وما يتعلّمه من دروس، مع إيلاء الاعتبار للبيئة الخارجية والأعمال التي تقوم بها الجهات الأخرى المعنية بالمجال الإنمائي؛
	(ب) أن تضع نموذجا لأطر النتائج، لأغراض إجراء مشاورات مبكّرا مع المجلس التنفيذي، يوفّر تفسيرات واضحة لنهجه وتعاريفه ولارتباط هذه الأمور بعملية الإبلاغ؛
	(ج) أن تعدّ أطر نتائج متينة البنيان تبيّن سلسلة نتائج كاملة وتحدّد النتائج المتوقعة على مستويات النواتج والنتائج والتأثيرات، وتركّز على إنجاز البرنامج الإنمائي للنواتج وإسهامه في تحقيق النتائج، لا على أداء البلدان المستفيدة من البرامج؛
	(د) أن تُدرج ضمن الأطر مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، مشفوعة بخطوط أساس ومحطّات هامة وأهداف لأغراض رصد تحقيق النتائج، وأن تُبلغ عن هذه المؤشرات بانتظام ضمن تقارير المديرة السنوية للبرنامج إلى المجلس التنفيذي؛
	(هـ) أن تحسّن نظم جمع البيانات لأغراض الإدارة على أساس النتائج وأغراض الإبلاغ بما يتيح تحسين رصد إنجازات البرنامج الإنمائي على المستويات المؤسسي والإقليمي والقطري، مع كفالة الربط بين أي تحسينات تُجرى وبين عمليات إدارة التغيير الأخرى؛
	11 - يسلّم بأنه يجري الاضطلاع بعدد من مبادرات إدارة التغيير في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتطلّع إلى إجراء حوار متواصل لفهم كيفية تحقّق التكامل بين هذه المبادرات ومعرفة كيفية وتوقيت تنفيذها؛
	12 - يؤكد على ضرورة إجراء المشاورات مبكّرا وبانتظام مع أعضاء المجلس التنفيذي بقصد إجراء تحسينات على منهجية وشكل الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي للفترة 2014-2017 وعلى إدارة النتائج في إطار هذه الخطة، على أن تبدأ هذه العملية التشاورية في عام 2011 وتستمر طيلة فترة إعداد الخطة؛
	13 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعرض على المجلس التنفيذي خلال الدورة العادية الثانية لعام 2011 ورقة اجتماع، كي يوافق عليها في إطار بند رسمي، ترسم ملامح ”خريطة طريق“ تُحدد فيها محطّات الإنجاز الرئيسية والأطر الزمنية لإحراز التقدّم صوب تحقيق الأهداف المحدّدة في هذا المقرر وتشمل مؤشرات تدل على كيفية ارتباط هذا العمل بمبادرات من قبيل خطّة مديرة البرنامج للتغيير والميزانية المتكاملة للبرنامج الإنمائي؛
	14 - يطلب أيضا إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تقدّم استعراضا تراكميا للخطة الاستراتيجية في الدورة السنوية لعام 2013، بدلا من الدورة العادية الأولى، كما هو متوخّى في المقرّر 2011/9، وذلك لكي يشمل الاستعراض نتائج وبيانات عام 2012، ويؤيد قرار الدمج بين الاستعراض التراكمي والتقرير السنوي في وثيقة موحّدة، مع اعتماد شكل محسّن لإعداد التقارير، بحيث يفيد الاستعراض التراكمي والتقرير السنوي بدرجة أكبر في الإبلاغ عن التغييرات الإنمائية الناجمة عن إسهامات البرنامج الإنمائي.
	17 حزيران/يونيه 2011
	2011/15
	حالة التزامات تمويل الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصناديقه وبرامجه لعام 2011 وما بعده

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يشدّد على أهمية وجود قاعدة ثابتة يمكن التنبؤ بها من الموارد العادية (’’الأساسية‘‘) لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	2 - يلاحظ أن مجموع المساهمات الواردة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2010 زاد بواقع خمسة بلايين دولار بسبب الزيادة في تمويل الموارد غير الأساسية؛
	3 - يلاحظ مع القلق أن المساهمات في الموارد العادية انخفضت إلى 0.97 بليون دولار، وبالتالي لم يتحقّق هدف تمويل الموارد العادية لعام 2010 المنصوص عليه في الخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2013؛
	4 - يلاحظ كذلك أن انخفاض مجموع المساهمات في الموارد العادية قد يعوَّض في عام 2011 بالمكاسب الفعلية والمتوقعة من أسعار صرف العملات على أساس أسعار الصرف الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة في 1 أيار/مايو 2011، وبالتالي قد يبلغ حجم الموارد العادية بليون دولار للسنة الحالية؛
	5 - يسلّم بأن الجهات المانحة العشر الأكبر قدّمت ما يقرب من 82 في المائة من الموارد العادية في عام 2011، ويدعو مديرة البرنامج إلى مضاعفة جهودها لتعبئة الموارد العادية ومواصلة العمل على زيادة عدد الجهات المساهمة؛
	6 - يشير إلى قرار الجمعية العامة 62/208 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجرى كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية ويكرر تأكيد أن الموارد العادية، نظرا لكونها غير مقيدة، هي الركيزة الأساسية لتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 
	7 - يطلب إلى جميع البلدان التي لم تقدّم بعد مساهماتها في الموارد العادية لعام 2011 أن تقوم بذلك؛ ويشجّع الدول الأعضاء على إعلان تبرّعاتها على أساس عدة سنوات إن أمكن، وأن تعلن جداول السداد، وأن تلتزم من ثمّ بإعلانات التبرّع هذه وبجداول سدادها؛
	8 - يسلّم بأهمية أن يبرهن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقّق النتائج الإنمائية المدعومة بالمساهمات المالية المقدّمة من الدول الأعضاء، وأن يعرّف بهذه النتائج ويكون خاضعا للمساءلة حيالها.
	17 حزيران/يونيه 2011
	2011/16
	التقرير السنوي عن التقييم

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير السنوي عن التقييم الوارد في الوثيقة DP/2011/24، ويثني على مكتب التقييم لزيادة ما ينطوي عليه التقرير من معلومات؛
	2 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعالج المسائل التي أثيرت في التقييمات المستقلة؛
	3 - يلاحظ مع القلق أنه رغم ازدياد عدد المكاتب القطرية التي أجرت تقييما واحدا على الأقل، استمر في عام 2010 انخفاض العدد الإجمالي لتقييمات النتائج ولا تزال معدّلات تقيّد المكاتب القطرية بخطط التقييم والتزامها بإجراء تقييمات النتائج منخفضة، ويطلب في هذا الصدد إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم على وجه السرعة بتحديد ومعالجة العقبات التي تحول دون الامتثال لخطط التقييم والالتزام بإجراء تقييمات النتائج، بما في ذلك تأمين الموارد اللازمة لتأدية وظيفة التقييم ومراقبة الامتثال؛
	4 - يسلّم بأن نجاح التقييمات وقابلية البرامج للتقييم الفعلي يقتضيان تصميم وتخطيط البرامج على النحو الملائم، ويلاحظ ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز تصميم البرامج بما يتيح اتّباع النهج القائم على النتائج في رصد النتائج الملموسة والتعرّف عليها؛
	5 - يلاحظ وجود تحديات مستمرة فيما يتعلق بما يلي: نوعية التقييمـات اللامركزية، وانخفاض عدد المكاتب القطرية التي لديها وحدات مكرّسة لمهام الرصد والتقييم، وتفاوت أعداد الموظفين المكرّسين لمهام الرصد والتقييم بين المكاتب الإقليمية، وتفاوت درجات مراعاة الدروس المستفادة من التقييمات في تصميم وتنفيذ البرامج؛
	6 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعزّز القدرة على إجراء التقييمات اللامركزية وعلى تحديد وتذليل العقبات التي تحد من نوعية التقييمات اللامركزية ومن درجة التقيّد بخطط التقييم وتقييمات النتائج، بما في ذلك تأمين الموارد اللازمة لتأدية وظيفة التقييم ومراقبة الامتثال؛
	7 - يرحّب بالجهود التي تبذلها بعض المكاتب القطرية لتأمين التدريب على التقييم على المستوى القطري، ويشير على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يواصل دعمه لتنمية القدرات الوطنية في مجال التقييم؛
	8 - يسلّم بالتحسّن الذي تحقّق في مجال تقديم ردود الإدارة على التقييمات، ويحثّ على مواصلة إحراز التقدم في إعداد ردود الإدارة وتنفيذها ورصدها، ويطلب أن تتابع التقارير المقبلة تنفيذ ردود الإدارة؛
	9 - يرحّب بزيادة مشاركة فنيين وطنيين من البلدان المستفيدة من البرامج في عملية تقييم النتائج الإنمائية، ويلاحظ الجهود التي يبذلها مكتب التقييم في إطار سعيه إلى تحسين معدّل تمثيل الخبيرات الاستشاريات من البلدان المستفيدة من البرامج، ويشدّد على أهمية ضمان قيام جميع القائمين على التقييم بمراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين مراعاة تامة في التقييمات؛
	10 - يوافق على برنامج العمل المنقح لعام 2011 الذي اقترحه مكتب التقييم وعلى برنامج العمل المؤقت لعام 2012؛
	11 - يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إطلاع المجلس التنفيذي على ما يستجدّ بخصوص تعيين المدير الجديد لمكتب التقييم ليتسنى للمجلس التنفيذي استعراض التعيين وإسداء المشورة بشأنه بما يتماشى وسياسة التقييم المنقّحة (DP/2011/3).
	16 حزيران/يونيه 2011
	2011/17
	مستجدات تقرير التنمية البشرية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالوثائق التي تشكل تقرير المدير التنفيذي لعام 2010: DP/FPA/2011/3 (Part I)، و DP/FPA/2011/3 (Part I)/Add.1، و DP/FPA/2011/3 (Part II)؛
	2 - يرحب بالتقدم المحرز خلال السنوات الثلاث الماضية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2008-2013، ويعترف في الوقت نفسه بالتحديات التي تواجهه ويرحب أيضا بالتزام الإدارة بمواصلة تحسين التركيز الاستراتيجي للمنظمة؛
	3 - يرحب كذلك بالتزام الصندوق بمواصلة تحسين إطاره للنتائج الإنمائية وإطاره لنتائج الإدارة، مع اعتماد سلسلة للنتائج الشاملة تتضمن النتائج والنواتج والمؤشرات وخطوط الأساس والأهداف، حيثما أمكن، للقيام على نحو أفضل برصد ما يتحقق من نتائج والإبلاغ عنها، بما في ذلك على مستوى الأهداف في الخطة الاستراتيجية للصندوق، والقيام على نحو أفضل بإظهار مساهمة الصندوق في تحقيق النتائج؛
	4 - يثني على الصندوق لتحسين نوعية تقاريره السنوية، بتضمينها تحليلاً لمؤشرات الخطة الاستراتيجية مقابل الأهداف واستخدام الأدلة التقييمية، والجمع بين الإبلاغ الكمي والنوعي؛ 
	5 - يرحب بإدراج إشارات لخطوط الأساس والأهداف المتصلة بالخطة الاستراتيجية للصندوق، ورصد التقدم المحرز على صعيد تحقيق تلك الأهداف والنتائج، والجهود المبذولة للتصدي للتحديات والاستفادة من الدروس المستخلصة والتوصيات، وكذلك المبادئ التوجيهية المتصلة بالبرمجة القائمة على النتائج، على النحو المطلوب في المقرر 2010/23، ويشير إلى أن الصندوق سيطلق خطة لتنمية قدرات الموظفين في عام 2011؛
	6 - يسلّم بالعرض المتسم بالوضوح والشفافية للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2008-2013، وترجمة النتائج والدروس المستفادة في استعراض منتصف المدة الجاري، مع أخذ ملاحظات أعضاء المجلس التنفيذي بعين الاعتبار؛
	7 - يسلم بأن الصندوق يواجه تحديات كبيرة ويشجع الصندوق على التصدي لتلك التحديات من خلال إجراء عملية استعراض منتصف المدة بطريقة محكمة وفعالة، بزيادة تركيز المنظمة على جميع المستويات، وذلك عن طريق تنفيذ البرمجة الفعالة القائمة على الأدلة، وتحسين الموارد البشرية والإدارة المالية والقائمة على النتائج؛ 
	8 - يؤكد أن الصندوق يحتاج إلى دعم سياسي قوي وإلى مزيد من الدعم المالي وزيادة التمويل الأساسي الذي يمكن التنبؤ به، لكي يتسنى له تعزيز مساعدته للبلدان لكي تراعي جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مراعاة كاملة في استراتيجيات وأطر التنمية الوطنية وتحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا؛
	9 - يشجع الصندوق على مواصلة تقديم تقارير عن وضع وتنفيذ البرامج التي تسعى إلى تقديم المساعدة للمراهقين والشباب؛ ويدعم الصندوق في تحسين السياسات المتعلقة بالمراهقين والشباب وفي كفالة إشراك المراهقين والشباب في السياسات والبرامج، بما في ذلك لتجنب تهميشهم؛ ويشدد على ضرورة مواصلة الصندوق السماح بتبادل أفضل الممارسات والسياسات الفعالة المتصلة بالمراهقين والشباب على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛
	10 - يشجع كذلك الصندوق على إعادة إدراج فروع ’التحديات والدروس المستفادة‘ في التقارير السنوية للمدير التنفيذي، على النحو الذي وردت عليه في التقارير السنوية السابقة، وإدراج معلومات عن كيفية قياس الصندوق لأوجه الكفاءة التي تم تحقيقها في مجالات مثل المشتريات وإدارة التكاليف والمجالات الرئيسية الأخرى المتصلة بالنفقات.
	17 حزيران/يونيه 2011
	2011/26
	تقرير عن مساهمات الدول الأعضاء وغيرها، والإيرادات المتوقعة لعام 2011 والسنوات المقبلة

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير المتعلق بمساهمات الدول الأعضاء وغيرها في صندوق الأمم المتحدة للسكان والإيرادات المتوقعة لعام 2011 والسنوات المقبلة (DP/FPA/2011/4)؛
	2 - يشيد بالجهود التي يبذلها الصندوق لتعبئة موارد إضافية وغيرها من أشكال الدعم من جهات مختلفة، من بينها القطاع الخاص؛
	3 - يسلم بأنه من المهم لتعبئة التمويل، إدخال مزيد من التحسينات على الإدارة المالية والتشغيلية للصندوق والاضطلاع بالبرمجة وتخصيص الموارد على نحو فعال وقائم على الأدلة والبرهنة على تحقيق النواتج البرنامجية للصندوق والخضوع للمساءلة عن تحقيقها، ويشجع الصندوق على مواجهة التحديات في هذه المجالات من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت المناسب؛
	4 - يؤكد أن الموارد العادية هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الصندوق وأنها أساسية للحفاظ على طبيعة عمله المتسمة بتعدد الأطراف والحياد والشمولية، ويشجع الصندوق على مواصلة تعبئة هذه الموارد، ومواصلة زيادة عدد الدول التي تقدم مساهمات كبيرة في الموارد العادية، مع الاستمرار أيضا في تعبئة الموارد التكميلية من أجل صناديقه وبرامجه المواضيعية؛
	5 - يشجع جميع الدول الأعضاء على زيادة مساهماتها الأساسية، ويشجع أيضا البلدان التي تستطيع زيادة مساهماتها، والتعهد بتقديم تبرعات لسنوات متعددة، وتقديم مساهماتها خلال النصف الأول من السنة على أن تفعل ذلك من أجل كفالة البرمجة الفعالة؛
	6 - يشجع أيضاً جميع حكومات البلدان المستفيدة من البرامج على زيادة مساهماتها في البرامج المنفذة في بلدانها؛
	7 - يؤكد أن الصندوق يحتاج إلى دعم سياسي قوي وإلى مزيد من الدعم المالي، إضافة إلى تمويل أساسي يمكن التنبؤ به، لكي يتسنى له تعزيز مساعدته للبلدان لكي تراعي جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مراعاة كاملة في استراتيجيات وأطر التنمية الوطنية وتحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية 3 و 4 و 5 و 6 للألفية.
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	2011/27
	رصد اعتماد مؤقت لميزانية صندوق الأمم المتحدة للسكان لفترة السنتين2012-2013

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

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

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

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

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

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

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

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

	اتخذ المقرر 2011/17 بشأن المستجدات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية.
	البند 6
	البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	أحاط علماً بمشاريع وثائق البرامج القطرية التالية وبالتعليقات عليها:
	أفريقيا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	اتخذ المقرر 2011/40 بشأن مشروع وثائق البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة بجمهورية جنوب السودان؛
	اتخذ المقرر 2011/35 بشأن تقديم المساعدة إلى ميانمار؛
	اعتمد الوثائق النهائية للبرامج القطرية التالية على أساس عدم الاعتراض، دون عرض أو مناقشة، وفقا لمقرره 2006/36:
	أفريقيا: إثيوبيا وتشاد وزمبابوي وسان تومي وبرينسيبي والسنغال وسيشيل وغابون وغانا وموريتانيا
	الدول العربية: البحرين والمغرب والمملكة العربية السعودية
	آسيا والمحيط الهادئ: بنغلاديش والفلبين ومنغوليا
	أوروبا ورابطة الدول المستقلة: ألبانيا (برنامج قطري موحد) وأوكرانيا والجبل الأسود وقيرغيزستان
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: بربادوس وترينيداد وتوباغو وجامايكا والسلفادور وهندوراس ومنظمة دول شرق الكاريبي.
	أحاط علما بأول تمديدات لمدة سنة واحدة للبرنامجين القطريين لإريتريا والجمهورية العربية السورية؛
	أحاط علما بالتمديد لمدة سنتين لإطار التعاون الرابع بين بلدان الجنوب؛
	أحاط علما بمشاريع وثائق البرنامج القطري، والمرفقات المحددة لكل منظمة في مشروع وثائق البرنامج القطري، والتعليقات المشمولة بهذه الوثائق، وذلك فيما يتعلق بالبلدان التالية:
	أفريقيا

	مشروع وثيقة البرنامج القطري للرأس الأخضر (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/CPV/1)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية أفريقيا الوسطى (DP/DCP/CAF/3)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغامبيا (DP/DCP/GMB/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لملاوي (DP/DCP/MWI/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لموزامبيق (DP/DCP/MOZ/2)
	الدول العربية

	مشروع وثيقة البرنامج القطري للجزائر (DP/DCP/DZA/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لليمن (DP/DCP/YEM/2)
	آسيا والمحيط الهادئ
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية إيران الإسلامية (DP/DCP/IRN/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (DP/DCP/LAO/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبابوا غينيا الجديدة (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/PNG/1)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لتايلند (DP/DCP/THA/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لفييت نام (DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/VNM/1)
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للبرازيل (DP/DCP/BRA/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري للجمهورية الدومينيكية (DP/DCP/DOM/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لغيانا (DP/DCP/GUY/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبنما (DP/DCP/PAN/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لبيرو (DP/DCP/PER/2)
	مشروع وثيقة البرنامج القطري لسورينام (DP/DCP/SUR/2)
	البند 8
	التقرير السنوي لمديرة البرنامج

	اتخذ مشروع القرار 2011/36 بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المقرر 2011/4.
	الجزء المتعلق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	البند 4
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	اتخذ المقرر 2011/37 بشأن التقرير الإحصائي السنوي عن أنشطة الشراء التي اضطلعت بها منظومة الأمم المتحدة في عام 2010؛
	اتخذ المقرر 2011/38 بشأن تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين 2012-2013.
	الجزء المشترك
	البند 2 باء
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة

	أحاط علما بمذكرة الإفادة الأولية المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لإطلاعه على التقدم المحرز فيما يتعلق بالميزانية المتكاملة.
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