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 املسائل التنظيمية - أوال 

 للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة           ٢٠٠٦ُعقدت الدورة العادية األوىل لعام       - ١
ــ األمـــم املتحـــدة للـــسكان مبقـــر األمـــ وصـــندوقاإلمنـــائي  ن م املتحـــدة بنيويـــورك يف الفتـــرة مـ

 .يناير/ كانون الثاين٢٧ إىل ٢٤

 : همؤأمسافيما يلي  وترد ٢٠٠٦وانتخب اجمللس التنفيذي أعضاء املكتب لعام  - ٢

 )أوكرانيا(    يكوتشينسك. سعادة السيد فالريي ب :الرئيس 

 )اليابان(     السيد كازوو سوناغا: نائب الرئيس 

 )غامبيا(   جونسون - ة السيد كريسنب غرايسعاد: نائب الرئيس 

 )إندونيسيا(   سعادة السيدة إدياتويدي أديوزو أمسادي: نائب الرئيس 

  )غيانا(     تالبوت. السيد جورج و: نائب الرئيس 

، إثر انتخابه، عن تقديره للعمـل الـذي قـام بـه أعـضاء املكتـب                  اجلديد رب الرئيس وأع - ٣
نتـــائج مـــؤمتر القمـــة العـــاملي إىل الـــرئيس أشـــار و. علـــى تفـــانيهماملنتهيـــة واليتـــهم وشـــكرهم 

االلتزامـات اإلمنائيـة    لوفاء ب  اليت ألقت على عاتق العامل مسؤوليات فردية ومجاعية ل         ٢٠٠٥ لعام
الدوليــة، وشــدد علــى أن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ســيكون يف مقدمــة الــصفوف ســاعيا  

 . ٢٠٠٦نتظرة يف عام لتنفيذ اإلصالحات واسعة النطاق امل

 وخطـة عملـها     ٢٠٠٦األوىل لعـام     وأقر اجمللس التنفيذي جدول أعمال دورته العاديـة        - ٤
)DP/2006/L.1(        ٢٠٠٦، وخطة عمله الـسنوية لعـام) DP/2006/CRP.1 .(   تقريـرُ كـذلك   وأُقـر 

 ). DP/2006/1 (٢٠٠٥اجمللس التنفيذي عن دورته العادية الثانية لعام 

 عــشرة مقــررات، مبــا يف ذلــك  ٢٠٠٦لــس يف دورتــه العاديــة األوىل لعــام  اجملاعتمــد و - ٥
يف عقـــدها لمقـــررات، واســـتعرض خطـــة عمـــل الـــدورة الـــسنوية املزمـــع العـــام لســـتعراض اال

 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

 يف الوثيقـــــة ٢٠٠٥ووردت املقـــــررات الـــــيت اختـــــذها اجمللـــــس التنفيـــــذي يف عـــــام  - ٦
DP/2006/2  ّيف الوثيقـة    ٢٠٠٦املتخذة يف الـدورة العاديـة األوىل لعـام          نت املقررات   ، بينما ُضم 

DP/2006/10  وميكــن اإلطــالع علــى هــذه املقــررات علــى موقــع أمانــة اجمللــس التنفيــذي علــى ،
 . www.undp.org/execbrdاالنترنت 

http://www.undp.org/execbrd
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مبوجبـه  و ٢٠٠٦/٧لتنفيـذي املقـرر     ويف أعقاب مشاورات غري رمسية، اعتمد اجمللـس ا         - ٧
 وطلـب إىل برنـامج األمـم        ه،مواصـلة املـشاورات واملناقـشات بـشأن أسـاليب عملـ           قرر اجمللـس    

 مقترحـــات يف الـــدورة الـــسنوية املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان تقـــدمي
 . من التحسينات على هذه األساليباملزيدإلدخال  ٢٠٠٦ لعام

 
  نامج الرببيان مدير

، يف بيانـه إىل اجمللـس التنفيـذي، إىل جتـدد االلتـزام الـدويل بتحقيـق                   الربنامج أشار مدير  - ٨
، وأوضـح رؤيتـه   ٢٠٠٥ مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام     هانبثق عن، وهو ما  األهداف اإلمنائية لأللفية  

بـشكل خـاص    ووجه املدير االنتبـاه     . ملا جيب أن يكون عليه دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي         
 : إىل ما يلي

 ذلـك    وعملية إصالح األمم املتحدة، ومبوجـب      ٢٠٠٥متابعة مؤمتر القمة العاملي لعام       )أ(
يلتزم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بوضـع أطـر شـاملة مـن شـأهنا تكييـف األهـداف                      

وم يقـ  ملـا الـدعم   الربنامج  اإلمنائية لأللفية مع ورقات استراتيجية احلد من الفقر، ويقدم          
، وميـضي قـدما صـوب        مـن أعمـال    جلنة بناء الـسالم وصـندوق الدميقراطيـة       به كل من    

تعزيز نظـام املنـسق املقـيم والتوسـيع املقتـرح إلطـار األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة                  
 بوصفه برنامج األمم املتحدة املشترك؛ 

وسـع جملموعـة األمـم    ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف نطـاق اإلطـار األ            بالدور املناط    )ب(
اإلدمــاج والتيــسري والتنــسيق، مــع مراعــاة أن ومبوجبــه يــضطلع مبهمــة املتحــدة اإلمنائيــة 

حمور التركيز يف عمله ينصب على النوعيـة واالسـتدامة وجوانـب توزيـع النمـو عـالوة                 
 ؛ اإلنسان عن فعل ةعلى التعامل مع الكوارث الطبيعية واألزمات النامج

 تـشمل منـع حـدوث    مبجـاالت العمـل املقـررة   ما يتعلـق  درات الوطنية في أمهية تنمية الق   )ج(
األزمات واإلنعاش، واحلكم الدميقراطي، واحلد مـن الفقـر، والطاقـة والبيئـة، وفـريوس               

متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب، واملــساواة بــني اجلنــسني، مــع /نقــص املناعــة البــشرية
 اون فيما بني بلدان اجلنوب؛ اإلقرار باألمهية املتنامية اليت يكتسبها التع

وحـد، واألمهيـة   املسـتراتيجي   االجتـاه واال بني الربامج ذات البعد القطري       التوتر الكامن  )د(
املتصاعدة اليت تكتسبها عناصر فاعلة جديدة، وإعادة تعريف دور الدولة، وهي أمـور             

 متخضت عنها عملية العوملة وتشكل حتديات رئيسية على الطريق؛ 

كيــد جمــددا علــى أن مــدير الربنــامج املعــاون هــو الــرئيس التنفيــذي لربنــامج األمــم    التأ )هـ(
 املتحدة اإلمنائي، ووضع هياكل داخلية جديـدة تـدعم اإلدارة العليـا، وإيـالء االهتمـام               
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برنــامج ( إىل نــشر املــوظفني وإىل االســتعانة بالــصناديق والــربامج الــشريكة  مــن جديــد
، وهـي كلـها     ) ومتطوعـو األمـم املتحـدة      ، واليونيـسيف  ،األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة      

 ستعراض اإلدارة؛ القائمة العملية العناصر ال تتجزأ من 

 باليـني دوالر  ٤ارتفاع اإليرادات اإلمجاليـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي متجـاوزة           )و(
جـزا  عمـع ذلـك تعـاين املنظمـة         كنتيجة للزيادة يف املوارد األساسـية وغـري األساسـية، و          

 . مليون دوالر١٨٠ قدره ٢٠٠٧لعام املستهدفة يرادات اإليف 

ديري املكاتب اإلقليمية ألفريقيا، والدول العربيـة،        الربنامج عن تقديره مل    مديرأعرب  و - ٩
مواصـلة التنميـة،   لتفانيهم يف الـسعي إىل    املنتهية مدة واليتهم     وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب   

 مم املتحدة، وشكرهم على ذلك وعلى إسهامات كـل منـهم يف حتـديث              األ ملبادئوإخالصهم  
 .الربنامج اإلمنائي

 ة واليته خلدمتـه برنـامج     مد مدير الربنامج املعاون املنتهية      الشكر احلار إىل   املدير   ووجه - ١٠
 .مؤخرااملدير املعاون املعّين ب بإخالص ملدة سبع سنوات، ورحب األمم املتحدة اإلمنائي

 قدمــهادت الوفــود ببيــان مــدير الربنــامج وأيــدت بــشكل عــام التحليــل الــذي         وأشــ - ١١
واالستنتاجات الـيت توصـل إليهـا ورؤيتـه االستـشرافية ملـستقبل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                     

وأكـدت الوفـود ملـدير الربنـامج        .  األمم املتحدة   إلصالح عملية األوسع نطاقا  الودوره يف تعزيز    
 .ن تطلعها للعمل معه ومع فريقه عدعمها القوي وأعربت

 لألمهيـة الـيت علقهـا مـدير الربنـامج         بالتـشجيع   الدول األعـضاء علـى األخـص       وشعرت - ١٢
على عملية إصـالح األمـم املتحـدة وعلـى وضـع هيكـل دويل جديـد لتقـدمي املعونـة، واللتزامـه                      

 اإلمنائيـة علـى   دةبتعزيز نظـام املنـسق املقـيم يف إطـار عمليـة توسـيع نطـاق جمموعـة األمـم املتحـ              
 .الصعيد التنفيذي

نفيــذي  التلتنــشيط الفــرع ســيكون عامــا حامســا  ٢٠٠٦  عــاموأشــار األعــضاء إىل أن - ١٣
ــود . لألمــم املتحــدة   علــى احلاجــة إىل العمــل العاجــل مــن أجــل تقــدمي    وبعــد أن شــددت الوف

 برنـامج األمـم     املساعدة للبلدان يف جمـال حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، دعـت إىل مواصـلة                 
اللتـزام  ا جملموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة و  ربكاأللتكامل ادعم يف املتحدة اإلمنائي دوره القيادي     

 .ن باريس بشأن التبسيط واملواءمةدق مببادئ فعالية املعونة الراسخة يف إعالاأل

ج األمـم    املواضـيعي الـذي يلتـزم بـه برنـام           التركيـز  وأكدت الوفود جمددا دعمهـا حملـور       - ١٤
ــدرات         ــة الق ــى تنمي ــستمر عل ــشديد امل ــى الت ــه عــالوة عل ــائي يف تدخالت ــة املتحــدة اإلمن وامللكي

 وأحاطـت علمـا     ؛لة والـشفافية  ءااللتزام بتحقيق قدر أكـرب مـن املـسا        ب؛ وأشادت الوفود    الوطنية
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دور رتيـاح إىل   مـع اال أشارت الوفودكذلك و. باجلهود املبذولة لتعزيز إدماج املنظور اجلنساين  
 واإلنعـاش، موجهـة االنتبـاه إىل        األزمـات برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف جمـال منـع حـدوث              

 .لجنة بناء السالم املستقبلية لعمالاألمتالزمة السالم والتنمية يف سياق 

مدير الربنامج شاكرا الوفود علـى إسـهاماهتا ومـدخالهتا املدروسـة، وأعـرب عـن                رد  و - ١٥
بشأن العناصـر األساسـية الـيت ترتكـز      واسع النطاق  اتفاق بني األعضاءسروره ملالحظته وجود 

تقـارب اآلراء هـذا بـني أعـضاء         يسفر عما قريب كل من      وأعرب عن أمله يف أن      . عليها رؤيته 
االلتزامـات الدوليـة الـيت     واجمللس، بغض النظر عن تفاوت درجـات االهتمـام مبجـال أو بـآخر،     

وأبلـغ  . أفعـال يف جمـايل تقـدمي املعونـة والتجـارة     عـن   ٢٠٠٥عام قُطعت يف مؤمتر القمة العاملي ل  
دراســة استقــصائية أُجريــت علــى صــعيد خلــصت إليهــا نتــائج الــيت الاملــدير أعــضاء اجمللــس بــأن 

 . قريبامتاحةجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن التنفيذ اجلماعي لعملية املواءمة ستكون 
 

 ملتحدة اإلمنائياجلزء املتعلق بربنامج األمم ا  
 

 اإلدارةة واملتعلقة بامليزانية واملسائل املالي - ثانيا 
، نيابـة عـن مـدير الربنـامج         التنميـة سياسات  ومدير مكتب   ساعد  املوقام مدير الربنامج     - ١٦

املعاون، بعرض البند املتعلق باإلطار التمويلي املتعدد الـسنوات لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          
 هـذا هـو العـام األول الـذي ُيـدرج فيـه التخطـيط                نار التمويلي املقبـل، موضـحا أ      وبوضع اإلط 

ساعد علـى أنـه جيـري    املـ وشـدد مـدير الربنـامج    . والنتائج االستراتيجية يف نظام أطلـس مباشـرة      
 يف سياق بيئة خارجيـة مـتغرية،        ٢٠١١-٢٠٠٨وضع اإلطار التمويلي املتعدد السنوات للفترة       

ام عـ نـة ونتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي ل          عـالن بـاريس بـشأن فعاليـة املعو        وذلك كما هـو وارد يف إ      
 ربــط احتياجــات الربنــامج املقتــرح باالحتياجــات مــن  يف جمــالحــرز كــذلك تقــدم وأُ. ٢٠٠٥
دد الــسنوات تقريــرا بــشأن اإلطــار الــزمين   ـوقــدم رئــيس فريــق اإلطــار التمــويلي املتعــ  . املــوارد

، ٢٠٠٧-٢٠٠٤ة لإلطار التمويلي املتعدد الـسنوات للفتـرة       إلجراء تقييم األداء يف هناية الدور     
رة ـــــيلي املتعــدد الــسنوات للفتالــيت تــسبق إعــداد اإلطــار التمــوالقائمــة وبــشأن عمليــة التــشاور 

٢٠١١-٢٠٠٨ . 

 يفوأحاطت الوفود علمـا باألعمـال اجلاريـة، ودعـت مـدير الربنـامج إىل تقـدمي تقريـر                     - ١٧
ــسنو  ــة االســتراتيجية الناشــئة، واالجتاهــات    عــن ٢٠٠٦ية لعــام دورة اجمللــس التنفيــذي ال الرؤي

 . الربناجمية، واالستراتيجية التنظيمية 

 بــشأن اإلطــار التمــويلي املتعــدد الــسنوات ٢٠٠٦/١واعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر  - ١٨
 . ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة 
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 واملسائل ذات الصلةربامج القطرية ال - ثالثا 
 ريةاعتماد الربامج القط

أشــار نائــب الــرئيس عنــد عرضــه للبنــد املتعلــق بــالربامج القطريــة إىل أن هــذه الــربامج    - ١٩
سيجري اعتمادهـا علـى أسـاس إجـراء عـدم االعتـراض دون عرضـها أو مناقـشتها، مـا مل يقـم                        
مخسة على األقل من أعـضاء اجمللـس بإخطـار األمانـة العامـة خطيـا قبـل االجتمـاع برغبتـهم يف               

وأشـار  . ٢٠٠١/١١ري معـني علـى اجمللـس التنفيـذي، وذلـك وفقـا للمقـرر                عرض برنامج قط  
 . من هذا القبيلنائب الرئيس إىل أن األمانة العامة مل تتلق أي طلب 

ــامج    - ٢٠ ــدير الربن ــام م ــوق ــدير     امل ــة عــن م ــة، نياب ــسياسات اإلمنائي ــدير مكتــب ال ساعد وم
 برناجمـا   ٢٣ وإقليمـيني    حمـيال برنـاجمني      الربنامج املعاون، بعرض البنـد املتعلـق بـالربامج القطريـة          

عرضــت يف دوريت قطريــا للنظــر فيهــا واملوافقــة عليهــا، وكانــت مــشاريع هــذه الــربامج قــد استُ  
 . ٢٠٠٥اجمللس التنفيذي السنوية والعادية الثانية لعام 

 ةعلــى أســاس إجــراء عــدم االعتــراض دون عــرض أو مناقــش واعتمـد اجمللــس التنفيــذي  - ٢١
وبوركينــا ا أوغنــد: ٢٠٠٥امج اإلمنــائي القطريــة التاليــة والــيت أُحيلــت إليــه يف عــام بــرامج الربنــ

 فغانـستان وأ واجلماهريية العربيـة الليبيـة     وناميبيا وغانا وسوازيلندألخضر  والرأس ا  وتشاد فاسو
 وبــيالروس وأوكرانيــا وبلغاريــا ألبانيــاوكمبوديــا  وبــنغالديش والــصني وفييــت نــام وإندونيــسيا
واعتمــد اجمللــس أيــضا علــى    . وسكوجــزر تــركس وكــاي   وغيانــا بــريو  وجورجيــا  و وتركيــا
لربنـامج اإلقليمـي للـدول العربيـة        اإجراء عدم االعتراض ودون عـرض أو مناقـشة وثيقـة             أساس

ة الــــدول املــــستقلة ــــــابطربنــــامج اإلقليمــــي ألوروبــــا ورال، ووثيقــــة ٢٠٠٩-٢٠٠٦للفتــــرة 
 . ٢٠١٠-٢٠٠٦ رةــللفت

لبلدان اليت اعتمدت براجمها بتـواؤم الـربامج القطريـة الـيت ووفـق عليهـا            ورحبت وفود ا   - ٢٢
، وحثـت برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى مواصـلة            بلـد مؤخرا مع األولويات الوطنية لكل      

 . التمسك مببدأ تويل العناصر الوطنية زمام األمور مع تعزيز عملية تبسيط ومواءمة اإلجراءات

 إىل أن اجمللس التنفيذي حني اعتمد الربنامج القطـري املـشترك بـني              أحد الوفود وأشار   - ٢٣
غذيـة  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان واليونيـسيف وبرنـامج األ             

العاملي للرأس األخضر اختذ قـراره علـى أسـاس عناصـر الوثيقـة املتعلقـة بربنـامج األمـم املتحـدة                      
ــائي ــااإلمن ــى أن يظــل      وحــث.  دون غريه ــائي عل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــد برن خاضــعا  الوف

مبا ينطبـق مـن   الوفاء من خالل   العناصر وذلك    تلكتنفيذ  بشأن  اجمللس التنفيذي   للمساءلة أمام   
 .التزامات تقدمي التقارير
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  إىل ميامنار املوفدةتقرير بعثة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للتقييم

ساعد ومدير املكتب اإلقليمي آلسيا واحملـيط اهلـادئ بتقـدمي مـذكرة             املقام األمني العام     - ٢٤
ــامج عــن تقــدمي املــساعدة إىل ميامنــار     ــائج الــيت   ) DP/2006/4(مــدير الربن ــرد فيهــا مــوجز للنت ي

 أنأكـد    املرحلـة الرابعـة، و     - توصلت إليها بعثة التقييم املستقلة التابعـة ملبـادرة التنميـة البـشرية            
 املرحلـة الرابعـة صـممت     - أن مجيع مكونات برنامج مبادرة التنمية البشرية       البعثة توصلت إىل  

املقـــررات (امتثــال كامــل ملقـــررات اجمللــس التنفيــذي الــسابقة ذات الــصلة       يف ظــل  ونفــذت  
ســــبتمرب / أيلـــول ١٤ املـــؤرخ  ٢٠٠١/١٥ ، و١٩٩٨يونيـــه  / حزيـــران ١٩ املـــؤرخ  ٩٨/١٤

ــؤرخ ٢٠٠٣/٢ ، و٢٠٠١ ــاين ٢٣ املـــ ــانون الثـــ ــاير/ كـــ ــؤرخ ٢٠٠٤/٢ ، و٢٠٠٣ ينـــ  املـــ
 ). ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٨ املؤرخ ٢٠٠٥/٣ ، و٢٠٠٤ يناير/كانون الثاين ٣٠

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مبيامنــار اجمللــس التنفيــذي علــى       - ٢٥ وأطلــع املمثــل املقــيم لربن
يـة مـستقلة    االستنتاجات والتوصيات والتحـديات االسـتراتيجية الرئيـسية الـيت حـددهتا بعثـة دول              

وخلـص التقريـر إىل     . املرحلـة الرابعـة    - للتقييم تتألف من عضوين وتتبع مبادرة التنمية البشرية       
أن املبادرة كان هلا أثر إجيايب على الفقر يف الريف، وأهنا تبشر باخلري مـن حيـث كوهنـا منوذجـا           

مالئمـة التوصـيات    إىل أن برنـامج األمـم املتحـدة يتـابع متابعـة             مـشريا   جلهود مستقبلية موسعة،    
 الـرزق  ملكونات املبادرة املتعلقة بسبل كسب       ٢٠٠٤الصادرة عن التقييم الذي أُجري يف عام        

متالزمة نقـص   /ة وكذلك إرساء الصلة بني مشروع فريوس نقص املناعة البشري         ،وتوليد الدخل 
 . رنامج تنمية اجملتمعات احملليةباملناعة املكتسب و

ات الـصادرة عـن بعثـة التقيـيم، أبلـغ املمثـل املقـيم اجمللـس بـأن                   ويف إطار متابعة التوصي    - ٢٦
لدروس املستفادة مع دوائر العمـل امليـداين األوسـع نطاقـا،            ل  نشط  يقوم بتبادل  اإلمنائيالربنامج  

مـايو  / حاليا سـتكون متاحـة يف أيـار        اليت تعمل وبأن النتائج اليت تتوصل إليها بعثات تقييم األثر         
املرحلــة  - ملقـيم إىل أن دعـم اجمللــس التنفيـذي ملبـادرة التنميـة البـشرية      وأشـار املمثـل ا  . ٢٠٠٦

الرابعة جعل التوسع اجلغرايف يف التدخالت أمرا ممكنا غري أنـه شـدد علـى أن اسـتكمال العمـل                    
 .احلالية من املبادرة أجل املرحلة متديدستلزم يف مناطق التوسع سي

 علــى الــضعف املتزايــد الــذي يــصيب ميامنــار  املمثــل املقــيم إىل أن هنــاك دالئــلوأشــار - ٢٧
وشـدد علـى أن     .  وتفكـك شـبكات اجملتمعـات احملليـة        اإلنـسانية والذي يؤدي إىل تـردى احلالـة        

التحــدي احلــايل الــذي تواجهــه األمــم املتحــدة وشــركاؤها يف تقــدمي املــساعدة يتمثــل يف جتنــب 
دنيني يف منـاطق الـصراعات،      استنفاد رأس املال االجتماعي، والتخفيف من معانـاة الـسكان املـ           

 .ملناطق اليت يتعذر الوصول إليهاوتوفري احلماية املالئمة للفئات األضعف يف ا
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 يف ميامنـار؛ وأثنـوا علـى    اإلنـسانية وأعرب أعضاء اجمللس عن قلقهـم إزاء تـردي احلالـة      - ٢٨
ري؛ واعترفــوا اجلهــود الــيت يبــذهلا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وفريــق األمــم املتحــدة القطــ  

بادرة التنميـة البـشرية يف التخفيـف مـن معانـاة اجملتمعـات احملليـة الـضعيفة؛ وأقـروا                    إسهامات م ب
 .  املبادرة وتوسيع نطاقهاأجلبأنه يتعني متديد 

 . ميامنار املوفدة إىل  بشأن تقرير بعثة التقييم٢٠٠٦/٢اعتمد اجمللس التنفيذي املقرر و - ٢٩
 

  اإلمنائيالشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة /ييمالتق - خامسا -رابعا 
 مــدير الربنــامج املوضــوع، وجــدد التأكيــد علــى األمهيــة البالغــة لــتمكني املــرأة    عــرض - ٣٠

ــيم عــام        ــائي، وأشــار إىل أن تقي ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــسني يف عمــل برن ــساواة بــني اجلن وامل
شترك بـشأن املـساواة بـني       اس لتنفيذ برنامج مـ     لتعميم املنظور اجلنساين يشكل خط أس      ٢٠٠٥
 ويف حني أقر باحلاجة إىل تعزيز السياسات والكفـاءات امليدانيـة، واالسـتفادة بـصورة                .اجلنسني

 الــدعوة  يف جمــالأكثــر فعاليــة مــن معــارف صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وأعمالــه  
م األعمـال الـسابقة وتأثريهـا علـى          رصـد وتوثيـق حجـ       وضوح وخرباته، أكد مدير الربنامج أن    

وعـرض مـدير الربنـامج صـورة عامـة السـتجابة برنـامج         .املساواة بني اجلنسني مل يكونا كافيني
ذه املناسـبة،  هبـ ، ، وأعلـن  )DP/2006/7(األمم املتحدة اإلمنـائي لتقيـيم تعمـيم املنظـور اجلنـساين،             

 ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦ يساسـية لعـام    مـن املـوارد األ     ا ماليـني دوالر إضـافية سـنوي       ٥مبلغ  ختصيص  
لــصاحل تنفيــذ خطــة العمــل املتعلقــة بالــشؤون اجلنــسانية، وإنــشاء وظيفــتني مــن الفئــة الفنيــة يف   
وحدة الشؤون اجلنسانية، وإدخـال نظـام أفـضل لترشـيد اسـتغالل املـوارد املخصـصة لألنـشطة                   

اءلة اإلدارة العليـا عـن   وبغية كفالة مس .املتصلة بالشؤون اجلنسانية ونتائج املساواة بني اجلنسني
شؤون اجلنـسانية ـ   يف الـ لتوجيـه والتنفيـذ   با  معنيـة االلتزامات العامة يف هذا اجملال، مت إنشاء جلنة

حتت رئاسة مدير الربنامج مباشرة، أنيطت هبا مهمـة إجـراء اسـتعراض دوري للتقـدم احملـرز يف           
 .تعميم املنظور اجلنساين على املستوى اإلقليمي

 مــدير مكتــب التقيــيم االســتنتاجات والتوصــيات الــيت توصــل إليهــا التقيــيم وقــد خلــص - ٣١
وقـدم األمـني العـام املـساعد      .اإلمنائياملستقل لتعميم املنظور اجلنساين يف برنامج األمم املتحدة 

ومدير مكتب السياسات اإلمنائية، تفاصـيل إضـافية عـن حمتـوى اسـتجابة اإلدارة لتقيـيم تعمـيم                   
ــساين  ــام   املنظــور اجلن ــر املرحلــي لع ــات التقري ؛ مث عــرض )DP/2006/8 (٢٠٠٥، وخلــص حمتوي

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦األهــداف العامــة الــواردة يف خطــة العمــل املتعلقــة بالــشؤون اجلنــسانية للفتــرة 
)DP/2006/9.( 
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ورحـب املنــدوبون بالطريقــة البنـاءة الــيت اســتجاب هبــا برنـامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     - ٣٢
لى الرغم مما يساورهم من قلق إزاء جوانب القصور اليت حددها القـائمون             للتقييم املستقل، وع  

شعر ويــ .بــالتقييم، يــرون يف التــزام مــدير الربنــامج ومــسار العمــل الــذي اقترحــه أمــرا مــشجعا 
لـشؤون اجلنـسانية،    يف ا تنفيـذ   التوجيـه و  بال  معنيـة  نـشاء جلنـة   إلاجمللس التنفيذي بتـشجيع خـاص       

ا إىل اختاذ خطوات إضـافية لتعزيـز نظـم التحفيـز واملـساءلة بالنـسبة                برئاسة مدير الربنامج، ودع   
 .ذلك لعامة موظفي اإلدارة العلياي وكذينفللموظفني على املستوى الت

 بشأن تقييم تعميم املنظـور اجلنـساين وخطـة        ٢٠٠٦/٣واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر      - ٣٣
ــسانينوشؤالعمــل املتعلقــة بالــ  ــر إىل اجمللــس  ، وطلــب إىل مــدير ا ة اجلن ــامج تقــدمي تقري  يف ،لربن

 .، عن تنفيذ املقرر٢٠٠٧يناير / يف كانون الثاين،الدورة العادية األويل
 
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية - سادسا 

ــامج امل أشــار - ٣٤ ــدير الربن ــ م ــرر ون إىلاع ــذي   ٢٠٠٥/٢٩ املق ــس التنفي ــذي اختــذه اجملل  ال
، ٢٠٠٧-٢٠٠٥األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيـة للفتـرة،        ورحب فيه خبطة أعمال صندوق      

وطلـب فيـه    ‘‘باالستثمار يف أقل البلدان منوا من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية          ’’القاضي  
ــة والربجمــة، يف       ــرارات املتعلقــة بامليزاني ــصنع الق ــه ل ــر ا عــن عمليات ــصندوق أن يقــدم تقري إىل ال

ه للبند عن صندوق األمم املتحـدة       عرضولدى   .٢٠٠٦يف عام   الدورة العادية األويل للمجلس     
 إىل أنـه مت تنـسيق أنـشطة الـصندوق يف جمـال           وناعـ للمشاريع اإلنتاجية، أشار مـدير الربنـامج امل       

التمويــل املتنــاهي الــصغر والتنميــة احملليــة مــع برنــامج عمــل بروكــسل ألقــل البلــدان منــوا، ومــع  
الت املمارسـة وخطـوط اخلـدمات لربنـامج األمـم املتحـدة        األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومـع جمـا        

للمــشاريع  وفيمــا اكتملــت إعــادة هيكلــة إدارة صــندوق األمــم املتحــدة  ،وأفــاد بأنــه .اإلمنــائي
تعبئـة املـوارد لتحقيـق     : اآلن حنو معاجلة ثالثة حتديات متبقية هي حتديدانتباهاإلنتاجية، يتجه اال

 الشراكة مع برنـامج األمـم املتحـدة        عزيزملكاتب امليدانية، وت  األهداف املقررة، ومواصلة تعزيز ا    
 .اإلمنائي

 عمليـات امليزنـة     اإلنتاجيـة عرض األمني التنفيذي لصندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع           و - ٣٥
ــرار  ــه    وصــنع الق ــة أعمال ــتراتيجي خلط ــتعراض االس ــن االس ــادات ع ــه، وأورد إف ــن  وبراجم ؛ وع

يــة وماليــة قويــة ذينف؛ وعــن إنــشاء شــراكة اســتراتيجية تالمركزيــة اهليكــل التنظيمــي للــصندوق
صورة جيدة مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي؛ وعـن أولويـات امليزنـة والقيـود الـيت                      بوحمددة  
وأشار إىل أن أية اسـتراتيجية لتعبئـة املـوارد لـدعم خطـة األعمـال املقترحـة سـتتوقف          .تواجهها
  .ىل جانب تنويع مصادر الدخلادات اليت حتدث يف املسامهات إيعلى الز
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ورحبــت الوفــود بتعــيني املــدير التنفيــذي اجلديــد وأثنــت عليــه ملــا ملــسته مــن وضــوح      - ٣٦
صندوق، مؤكـدة مـن جديـد أمهيـة الـصندوق يف تـوفري الـدعم ألقـل          الـ وتركيز يف خطة أعمال     

ى وأعربــت الوفــود عــن دعمهــا الــشامل خلطــة األعمــال، وشــجعت اإلدارة علــ   .البلــدان منــوا
 املتعـدد الـسنوات     يطـار التمـويل   اإلمواصلة توثيق التنسيق مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي و            

للربنامج؛ وطلبت إىل األمني التنفيذي أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه الـسنوية                
 . عن حالة تنفيذ خطة األعمال

مـاد الـصندوق     إىل اعت  تراشأق، و ودعت الوفود األعضاء لتوفري الدعم املايل للصندو       - ٣٧
دعـت إىل   و يف املائـة مـن متويلـه األساسـي،           ٩٠ بــ  قدرا ي مل من املاحنني    دوداملفرط على عدد حم   

وعودا هلذا الشاغل، أوضح وفدا الـسويد والنـرويج أهنمـا     .زيادة تنويع مصادر متويل الصندوق
توسـيع  متديـد و ينات ملموسـة يف  لصندوق مـا مل جتـر حتـس    لسيعيدان النظر يف مسامهاهتما املالية      

 . ٢٠٠٥سبتمرب /نطاق قاعدة موارد الصندوق حبلول أيلول

ــق         - ٣٨ ــى تطبي ــصندوق ســتعكف عل ــس أن إدارة ال ــضاء اجملل ــذي أع ــدير التنفي ــأن امل وطم
لـشركاء جمموعـة مـن آليـات     تتيح ل الستني يوما التالية،  لة لتعبئة املوارد خال   جسوراستراتيجية  
  .التمويل املرنة

 بــشأن عمليــات صــنع القــرارات يف جمــايل ٢٠٠٦/٤واعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر  - ٣٩
 .ة يف الصندوقربجماليزنة وامل

 
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة - سابعا 

وقــدمت ســعادة ســفرية زامبيــا لــدى الواليــات املتحــدة، وعــضو الفريــق االستــشاري     - ٤٠
 للمجلـس التنفيـذي      إعالميـة  حاطـة إملتحدة اإلمنائي للمـرأة،     للجنة االستشارية لصندوق األمم ا    

ويرى الفريق االستـشاري أنـه بـالرغم مـن      .نطاق التقييم التنظيمي، ومنهجه واستنتاجاتهبشأن 
التطــور الكــبري الــذي طــرأ يف هيكــل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وبراجمــه اســتجابة 

املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، فقــد بقيــت ســلطة لتحــسن الــسياق الــسياسي حنــو دعــم متكــني 
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومركزه جامدين على حاهلما ويعتـرب التوسـع يف مـوارده                

 للمشاكل الـيت بـرزت مـن التقيـيم، جـرى عـرض جمموعـة مـن                  ستجابةوا. األساسية غري كاف  
 يف ســياق منظومــة يف املــستقبل صندوق وهيكلــهالــالتوصــيات احملــددة بــأطر زمنيــة بــشأن دور  

 . نطاقااألمم املتحدة األوسع

 أن تقريــر ،صندوقلــ اللجنــة االستــشارية لالــذي حتــدث باســموأوضــح أحــد الوفــود،  - ٤١
الفريق االستشاري مل يصدق عليه رمسيـا نظـرا ألن اللجنـة االستـشارية تـرى أن التقريـر ينبغـي                     
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مم املتحـدة وأن تـصب نتـائج تلـك املناقـشة يف              منظومة األ  يف إطار ملناقشة عامة   أن خيضع أوال    
  . واليات األمم املتحدة وصناديقهابشأن لألمني العام لالتقرير املقب

 تعزيـز التنـسيق     مـن أجـل   ورحبت الوفود جبهود صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة          - ٤٢
عة لألمم املتحدة متاشـيا مـع       والدعم التقين يف جمال املساواة بني اجلنسني يف األفرقة القطرية التاب          

 كــل ثــالث ســنوات للــسياسات، ودعــت الــدول األعــضاء   جيــرياالســتعراض الــشامل الــذي  
لزيادة مسامهاهتا يف الـصندوق؛ ودعـت إىل تعزيـز التعـاون بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                      

مج لكفالـة  وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة على مـستوى الربنـامج؛ ودعـت مـدير الربنـا           
حضور صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة منتـديات األمـم املتحـدة ذات الـصلة؛ وطلبـت                     

، عـن التقـدم   ٢٠٠٦يونيـه  /إليه تقدمي تقرير إىل اجمللس التنفيذي، يف دورته السنوية يف حزيـران         
 .احملرز

األمــم  بــشأن التقيــيم التنظيمــي لــصندوق  ٢٠٠٦/٥واعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر   - ٤٣
 .املتحدة اإلمنائي للمرأة

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع -ثامنا  

عمال مبقرر اجمللـس      ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع      بالنيابة قدم املدير التنفيذي   - ٤٤
ــذي  ــذ اإلجــراءات      ٢٠٠٥/٣٦التنفي ــدم احملــرز يف تنفي ــذي عــن التق ــرا إىل اجمللــس التنفي ، تقري

؛ وقـدم إىل    )DP/2006/11(تعادة جـدارة مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع              املتخذة الس 
ــة يف      ــة املنتهي ــسنة املالي ــائج ال  وقــدم ؛٢٠٠٥األعــضاء معلومــات مــستكملة عــن إســقاطات نت

؛ وطمـأن األعـضاء بـأن       ٢٠٠٧-٢٠٠٦اخلطوط العريضة لإلجراءات املقرر تنفيذها يف الفترة        
لدعم التابعة له ومكتبـه اإلقليمـي ألوروبـا، إىل كوبنـهاغن،            كتب وخدمات ا  املعملية نقل مقر    
، وتــدعيم مكتبيــه اإلقليمــيني يف أفريقيــا، هــي جــزء مــن جمموعــة  ٢٠٠٦يوليــه /املقــرر يف متــوز

متكاملة من التدابري االستراتيجية لتحقيق دوام الصحة املالية للمكتب وليواصل مهمته كمقـدم         
وقد جرى ختطيط عمليـة النقـل حبيـث تـتم بأقـل             . تحدة مضافة إىل األمم امل     ذات قيمة  خدمات

تعطيل ممكن للعمليات اليومية مع تقدمي أقصى ما ميكـن مـن املـساعدة للمـوظفني املـراد نقلـهم                    
 الــسنوية  برنــامج التحــول إىل ختفــيض التكــاليف يــؤدي أنكتــبقــدر امليو. أو إهنــاء خــدماهتم

. دة حجم االحتياطي التشغيلي املقرر تـدرجييا      ، مما ميهد الطريق الستعا     باليني دوالر  ١٠مبقدار  
 إىل املخــاطر املالزمــة لعمليــة التحــول، وهــي حتديــدا القــدرة علــى التنفيــذ بكفــاءة ويف    رشــاأو

املواعيد املقررة، والقدرة على احملافظة على ثقة العمـالء وعلـى الـروح املعنويـة للمـوظفني، أقـر               
ــة  املــ ــة بأمهي ــدير التنفيــذي بالنياب ــة التنــسيق اإلداريــ  دم مــن املقــدعمال  ة اجمللــس التنفيــذي، وجلن
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وأبلغ األعـضاء أيـضا بالتقـدم احملـرز يف تنظيـف       .واملوظفني كافة لضمان إجناح برنامج التحول
  .حافظة األعمال وترشيدها

وأثنت الوفود على املدير التنفيـذي بالنيابـة لقيادتـه تنفيـذ برنـامج حتـول مكتـب األمـم                     - ٤٥
وأكدت دعمها لـه    . ملشاريع واتفقت معه يف رؤيته للجزء املتبقي من العملية        املتحدة خلدمات ا  

ــأول   ــا أوال ب ــه إطالعه ــىوطلبــت من ــاملقرر    عل وشــجعت  .٢٠٠٥/٣٦ التقــدم احملــرز عمــال ب
كتب على السعي لزيادة تنويع حافظتـه، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تقـدمي خـدمات يف حـاالت                       امل

فد الواليات املتحدة عن التـدابري الـيت جيـري اختاذهـا     واستفسر و .الطوارئ وما بعد الصراعات
 . الذين مل تشملهم عملية النقلاحمليعينني ملساعدة املوظفني امل

كتـب ال يـدخر جهـدا يف نقـل          املوطمأن املدير التنفيذي بالنيابة اجمللـس التنفيـذي بـأن            - ٤٦
نقـل والتنـسيب يف منظمـات       املوظفني سواء من الفئة الفنية أو فئة اخلدمات العامة عن طريـق ال            

 .  اإلهناء املبكر خلدمتهمعرض اتفاقات مقارها يف نيويورك ووجداألمم املتحدة األخرى اليت ت

ب األمـــم املتحـــدة  بـــشأن أنـــشطة مكتـــ٢٠٠٦/٦واعتمـــد اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر  - ٤٧
 .خلدمات املشاريع

 
 األمــم اجلــزء املــشترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق         

 للسكان املتحدة
 توصيات جملس مراجعي احلسابات -تاسعا  

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

قدم املدير واملراقب املايل، مبكتب الـشؤون املاليـة التـابع ملكتـب التنظـيم تقريـر املتابعـة                    - ٤٨
 (DP/2006/13) ٢٠٠٣-٢٠٠٢بشأن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات لفترة الـسنتني       

وقدم استكماال للمعلومـات إىل األعـضاء بـشأن اخلطـوات الـيت اختـذها برنـامج األمـم املتحـدة                     
 قـدمها جملــس األمــم املتحــدة ملراجعــي  - توصــية ٨٠ وجمموعهــا -اإلمنـائي ملعاجلــة التوصــيات  

 احلسابات فيما خيتص بالتقرير املـايل والبيانـات املاليـة املراجعـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                   
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني 

 ٥٥، أفــاد الربنــامج اإلمنــائي عــن تنفيــذ بلــغ معدلــه ٢٠٠٦ينــاير /وحــىت كــانون الثــاين - ٤٩
ــها     توصــية صــدق عليهــا بالفعــل جملــس مراجعــي    ١٣توصــية خاصــة مبراجعــة احلــسابات، من

ت يف  احلسابات، وينتظر أن يصدق على بقية التوصـيات مـع انتـهاء املراجعـة النهائيـة للحـسابا                 
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وفيما عـدا التوصـية املتعلقـة مبنظومـة األمـم املتحـدة يف جمموعهـا، توقـع                  . ٢٠٠٦منتصف سنة   
 .٢٠٠٦الربنامج اإلمنائي تنفيذ مجيع التوصيات اليت مل تطبق بعد حبلول هناية سنة 

وقــد اســتعمل الربنــامج اإلمنــائي أدوات وعمليــات لتعزيــز الــشفافية يف إعــداد التقــارير   - ٥٠
أكيــد علــى املــسؤولية اإلداريــة حيــال التوصــيات اخلاصــة مبراجعــة احلــسابات وعلــى  وإعــادة الت

وتـشمل هـذه األدوات والعمليـات إطـارا خاصـا باملراقبـة الداخليـة وآليـة            . قدرة االسـتجابة هلـا    
نظام أطلس ملتابعة جودة البيانات وحملة تنفيذية آللية نظام أطلس؛ واحملتـوى التـوجيهي لربنـامج              

ــم املتحــد  ــة       األم ــع توصــيات مراجع ــاس لتتب ــستعمل، ولوحــة قي ــة إرشــادية للم ة يف شــكل أدل
، وذلـك إلدارة    )http://audit-dashboard.undp.org: (احلسابات على املوقع الـشبكي لإلنترنـت      

داخل مكتب التنظـيم لتحليـل      املسائل اخلاصة باملراجعة املؤسسية؛ وإجياد وظيفة ضمان اجلودة         
 .املسائل العامة املنهجية الناشئة عن مالحظات خاصة مبراجعة احلسابات

 
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

قدم مدير شعبة خدمات الرقابة تقريـر صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان بـشأن متابعـة                    - ٥١
حالة تنفيذ التوصـيات    : ٢٠٠٣-٢٠٠٢تقرير جملس مراجعي احلسابات باألمم املتحدة للفترة        

(DP/FPA/2006/1). 

ــم املتحــدة للــسكان يف تنفيــذ          - ٥٢ ــذي أحــرزه صــندوق األم ونوهــت الوفــود بالتقــدم ال
وشــجعت الوفــود . توصــيات جملــس مراجعــي احلــسابات، ورحبــت الوفــود بإنــشاء جلنــة رقابــة

 األمم املتحـدة    صندوق السكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على االقتداء بربنامج         
وطلبـت  . اإلمنائي يف ضمان أن تبني التقارير مستقبال األولوية واإلطار الزمين لتنفيذ التوصـيات    

الوفــود معلومــات عــن حالــة التنفيــذ الراهنــة آلليــة نظــام أطلــس؛ وعمليــة تــسوية املعــدات غــري   
دمــــة املــــستهلكة؛ واســــتعراض آليــــات متويــــل االلتزامــــات املتعلقــــة باســــتحقاقات هنايــــة اخل 

وتـساءلت الوفـود عمـا    . واستحقاقات ما بعد التقاعد؛ والتدابري الرامية خلفض تكـاليف الـسفر          
إذا كان من املتوخى توفري الُسبل لتتبع تنفيذ توصيات مراجعـة احلـسابات باالسـتناد إىل املوقـع                 

 .الشبكي على اإلنترنت

تــراح الرامــي إىل ووافــق مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة يف صــندوق الــسكان علــى االق   - ٥٣
ــة         ــضا فئ ــبني أي ــسكان ســوف ي ــذ يف جــدول وذكــر أن صــندوق ال ــة التنفي عــرض مــوجز حلال

وبعــد أن أعــرب عــن موافقتــه علــى االقتـراح بــشأن تــوفري ُســبل الوصــول إىل شــبكة  . اخلطـورة 
وأوضـح أن تقـدما ملحوظـا    . اإلنترنت، ذكر أن األمر يستلزم وقتا إلنشاء نظام من هذا القبيل        

وقــال يف مالحظتــه إن نظــام أطلــس حقــق إســهاما  . مطابقــة املعــدات غــري املــستهلكةحتقــق يف 
وخبصوص التدابري الراميـة إىل     . كبريا من حيث إعداد تقارير النفقات واإلدارة املالية يف املنظمة         

http://audit-dashboard.undp.org/
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خفــض تكــاليف الــسفر، أشــار إىل زيــادة اســتخدام أســلوب املــؤمترات املرئيــة؛ واتبــاع وســائل  
اص باألسـفار واالسـتفادة مـن تـذاكر الـسفر الرخيـصة؛ وحتـسني عمليـات                 أفضل للتخطيط اخل  

وخبــــصوص االلتــــزام باســــتحقاقات هنايــــة اخلدمــــة . الفحــــص والتــــدقيق يف أســــباب الــــسفر
/ واستحقاقات ما بعـد التقاعـد، ذكـر مـدير شـعبة اخلـدمات اإلداريـة أنـه حبلـول كـانون الثـاين               

 املعـايري احملاسـبية املعمـول هبـا يف القطـاع             سوف تـستعمل منظومـة األمـم املتحـدة         ٢٠١٠يناير  
ومبقتــضى املعــايري احملاســبية احلاليــة ملنظومــة األمــم . العــام الــدويل اســتنادا إىل احملاســبة التراكميــة

املتحدة، طُلب إىل صندوق األمـم املتحـدة للـسكان أن يكـشف عـن جممـوع قيمـة االلتزامـات                     
بيـد أنـه    . ٢٠٠٤ديـسمرب   / يف هناية كـانون األول      مليون دوالر  ٦٠غري املمولة اليت تبلغ حوايل      

 سـوف حيتـاج صـندوق الـسكان إىل أن يـسجل إمجـايل املبلـغ اخلـاص هبـذه                     ٢٠١٠حبلول سنة   
وفيمـا  . االلتزامات يف البيانات املالية واليت سـيكون هلـا أثـر هـام علـى الـسالمة املاليـة للمنظمـة                     

كان حاليا مع منظمات أخرى يف األمـم        خيص متويل االلتزام، يعمل صندوق األمم املتحدة للس       
املتحــدة مــن أجــل انتــهاج موقــف منــسق ومراعــاة تلــك املناقــشات وغريهــا، وســوف ُيعــرض    

 .اقتراح يف املستقبل من أجل أن ينظر فيه اجمللس التنفيذي
 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 املــشاريع تقريــر متابعــة عــرض نائــب املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات  - ٥٤
ــرة      ــسابات للفتــ ــي احلــ ــيات جملــــس مراجعــ ــذ توصــ ــشأن تنفيــ  ٢٠٠٣-٢٠٠٢للمكتــــب بــ

(DP/2006/14)              وقدم إفادات موجزة لألعضاء بشأن الربنامج الشامل الذي تضطلع بـه املنظمـة 
وبــشأن التوصــيات . ملعاجلــة الــشواغل األساســية الــيت يعــرب عنــها جملــس مراجعــي احلــسابات  

وصية تقدم هبا جملـس مراجعـي احلـسابات، ذكـر املكتـب أن معـدل التنفيـذ بلـغ                     ت ٣٩وعددها  
 يف املائـة ال يـزال يـتعني    ٥ يف املائة قيـد التنفيـذ ونـسبة        ٣١ يف املائة، يف حني ال تزال نسبة         ٦٤

وقد أُنشئت جلنة إلدارة املخاطر ومراقبتها ليسترشد هبا املدير التنفيذي بـشأن مـسائل              . تنفيذها
 .خاطر والرقابة الداخليةختفيف امل

ورحب اجمللس باجلهود اليت تبـذهلا اإلدارة لتحـسني الـشفافية واملـساءلة اإلداريـة متـشيا          - ٥٥
ــم اإلدارة         ــز ُنظ ــثالث إىل تعزي ــا املنظمــات ال ــي احلــسابات، ودع ــس مراجع ــع توصــيات جمل م

 املتزايـد الـذي ختـضع    والرقابة، مبا يف ذلك نظم إدارة املخاطر وبعد أن أشار اجمللس إىل التدقيق     
لــــه اآلن منظومــــة األمــــم املتحــــدة، دعــــا اجمللــــس اإلدارة إىل مــــضاعفة تــــدابري منــــع الغــــش 

 .الفساد ومكافحة
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تقارير املتابعة بشأن تنفيذ توصـيات جملـس        : ٢٠٠٦/٨واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر      - ٥٦
اإلمنـائي، وصـندوق    برنامج األمـم املتحـدة       (٢٠٠٣-٢٠٠٢مراجعي احلسابات لفترة السنتني     

 ).األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 

 التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي -عاشرا  
 بـــشأن االســـتعراض الـــشامل الـــذي جيـــري ٥٩/٢٥٠امتثـــاال لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  - ٥٧
 األعـضاء مـن أجـل مزيـد مـن           ثالث سنوات للسياسات، ووفقا لطلب تقـدمت بـه الـدول           كل

املواءمة والتنسيق، اشترك برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف                  
 وأبــرزت املنظمتــان مــستوى التعــاون بــني ٥٩/٢٥٠اإلبــالغ عــن التقــدم صــوب تنفيــذ القــرار 

زء مـن جمموعـة   الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان يف عدد من اجملاالت، باالشتراك معـا وكجـ   
وقـدم نائـب املـدير التنفيـذي لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان التقريـر                  . األمم املتحدة اإلمنائية  

املــشترك الــذي أعــده مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــدير التنفيــذي لــصندوق األمــم   
 وعــرض مــدير الربنــامج  . (E/2006/5)املتحــدة للــسكان للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي     

ــامج         ــص الربنـ ــيت ختـ ــود الـ ــتراتيجية البنـ ــشراكات االسـ ــوارد والـ ــب املـ ــدير مكتـ ــساعد ومـ املـ
 .بالتحديد اإلمنائي

ورحبــت الوفــود بــالتقرير األول مــن نوعــه املــشترك بــني الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق     - ٥٨
الـسكان املقــدم إىل اجمللـس االقتــصادي واالجتمـاعي وأشــار هـؤالء إىل ضــرورة اسـتمرار هــذه      

وأعربــت الوفــود عــن تقــديرها ملــدى الوضــوح والــشمولية الــذي اتــسم بــه التقريــر    . مارســةامل
ويــسرها أن تالحــظ التقــدم الــذي أحــرزه الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان يف تنفيــذ قــرار 

 بـــشأن االســـتعراض الـــشامل الـــذي جيـــري كـــل ثـــالث ســـنوات   ٥٩/٢٥٠اجلمعيـــة العامـــة 
وشـعرت  .  يفـضل إصـدار تقريـر حتليلـي بدرجـة أكـرب      وذكر أحد الوفود أنـه كـان    . للسياسات

الوفــود بالتــشجيع بــسبب االجتــاه إىل زيــادة املــسامهات لكــل مــن صــندوق الــسكان والربنــامج  
وبعد التأكيد على احلاجة امللحة لتنسيق األنشطة الـيت تـضطلع هبـا خمتلـف مؤسـسات                 . اإلمنائي

ــن ســرورها ألن تالحــظ ال      ــود ع ــت الوف ــم املتحــدة، أعرب ــسيط    األم ــدم احملــرز يف جمــال التب تق
وأكدت الوفود على الدور البـارز للحكومـات        . واملواءمة، وكذلك يف تعميم املنظور اجلنساين     

وأعلنـت أنـه ال ينبغـي أن حتـدث زيـادة يف التكـاليف اإلداريـة نتيجـة لوجـود               . يف عملية التنمية  
وحثـت  . لوكـاالت املعنيـة   املكتب املشترك، وينبغي أن توضع حماسبة مالية مستقلة من جانـب ا           

 .الوفود على تعزيز نظام املنسق املقيم وكذلك تعزيز عملية االختيار يف هذا الشأن

ــديره       - ٥٩ ــن تقـ ــسكان عـ ــدة للـ ــم املتحـ ــصندوق األمـ ــذي لـ ــدير التنفيـ ــرب نائـــب املـ وأعـ
للمالحظات املشجعة اليت أبدهتا الوفود وأعلن اتفاقه علـى ضـرورة بـذل املزيـد مـن اجلهـد مـن               
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وشدد على أن صندوق السكان يؤدي دورا ناشـطا         . النهوض بعملية اختيار املنسق املقيم    أجل  
وأكـد أن صـندوق الـسكان سـوف يواصـل بـذل جهـوده يف جمـال         . يف تعميم املنظور اجلنساين  

ونــوه مبــشاركة الــصندوق منــذ فتــرة طويلــة والتزامــه باخلــدمات املــشتركة  . التبــسيط واملواءمــة
 .ومنوذج املكتب املشترك

ــصادي        - ٦٠ ــه إىل اجمللــس االقت ــى إحالت ــق عل ــالتقرير وواف ــذي علمــا ب ــدير التنفي وأحــاط امل
 .واالجتماعي، مشفوعا بتعليقات اجمللس

 
 عملية الربجمة -حادي عشر 

قام رئيس الفريق التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعـين باإلطـار التمـويلي املتعـدد                  - ٦١
مـاع بـشأن الـُنهج الفعالـة مـن حيـث التكلفـة لتـوفري البيانـات علـى                    السنوات بعرض ورقـة اجت    

، والـــذي قـــدم إحاطـــة إعالميـــة  (DP/2006/CRP.2-DP/FPA/2006/CRP.1)مـــستوى الربنـــامج 
لألعضاء بشأن ُنظم إعداد التقـارير يف الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان، مـسلطا األضـواء                   

وقـدم  . ت يف عرض البيانات على مستوى الربنامج      على املسائل والتحديات اليت تواجه املنظما     
ــسكان مالحظــات        ــم املتحــدة لل ــصندوق األم ــابع ل ــيس مكتــب التخطــيط االســتراتيجي الت رئ

 .إضافية

وحذر رئيس الفريق املعـين باإلطـار التمـويلي املتعـدد الـسنوات األعـضاء مـن حـدوث                    - ٦٢
نــات ختــص كــل منظمــة علــى تنــاقض حمتمــل بــني طلــب اجمللــس بــأن ُتتــاح ألعــضاء اجمللــس بيا 

مستوى الربنـامج وعمليـة األمـم املتحـدة األوسـع نطاقـا خبـصوص املواءمـة والتبـسيط واملبـادئ                     
وعـرض رئـيس الفريـق املعـين باإلطـار التمـويلي          . الدولية اجلديدة بـشأن مـدى فعاليـة املعونـات         

ة إعداد التقـارير    املتعدد السنوات سلسلة من الُنهج الفعالة من حيث التكلفة مع استعمال عملي           
 .احلالية املتعلقة باإلطار التمويلي املتعدد السنوات

وأحاطت الوفود علما مبختلف هياكل اإلطار التمويلي املتعدد السنوات وُنظـم إعـداد              - ٦٣
وبعـد أن شـددت   . التقارير يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان           

ورة اإلبالغ عـن اسـتعمال املـوارد والنتـائج املنجـزة، ذكـرت الوفـود                الوفود على املساءلة وضر   
أن البيانــات علــى مــستوى الربنــامج ميكــن توفريهــا عنــد انتــهاء برنــامج قطــري قــدمي، وبرنــامج 
قطري جديد على وشك االبتداء، وكذلك عند منتصف املـدة أو هنايـة دورة اإلطـار التمـويلي              

األمـل يف احلـصول علـى تعريـف واضـح للبيانـات علـى               وأعربت الوفود عـن     . املتعدد السنوات 
مستوى الربنامج، وأضافت هذه الوفود أن القدرة الوطنية تعترب يف غاية األمهية مـن أجـل مجـع                  

والحظ أحد الوفـود أن ورقـة غرفـة االجتمـاع كـان             . البيانات والتحليل والتعميم واالستعمال   
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ــة   ــة الفني ــاجلرأة والناحي وفــد باالهتمــام الــذي أويل إىل مؤشــرات   ورحــب ال. ميكــن أن تتــسم ب
وذكـرت الوفـود أنـه ينبغـي مالفـاة          . النتائج يف إعداد اإلطار التمويلي اجلديد املتعـدد الـسنوات         

االزدواجية وأنه ال ينبغي حدوث زيادة يف عبء إعداد التقـارير علـى البلـدان أو علـى األفرقـة                    
 .القطرية التابعة لألمم املتحدة

ب التخطــيط االســتراتيجي بــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان أنــه   وذكــر رئــيس مكتــ  - ٦٤
جرى تقدمي استعراض للنتائج يف هناية الربنامج القطري وأنـه باإلمكـان النظـر يف الكـشف عـن                 

وشــدد علــى أن دورة اإلطــار التمــويلي املتعــدد الــسنوات ختتلــف عــن دورات  . تلــك البيانــات
لربنـامج القطـري يف منتـصف املـدة أو يف هنايـة دورة              الربامج القطرية؛ وهلذا فإن تبادل بيانات ا      

اإلطار التمويلي املتعـدد الـسنوات لـن يكـون طريـق عمليـة لتـوفري صـورة دقيقـة ألداء الربنـامج                  
ويف غــضون الــشهور القادمــة، ســوف ُيعــد صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان إطــاره  . القطــري

.  النظــر يف تــصميم اإلطــار املــذكور التمــويلي اجلديــد املتعــدد الــسنوات، وجيــري حاليــا إعــادة  
املسائل اليت طرحتها الوفود، فسوف تؤخذ يف االعتبار عند وضع اإلطـار التمـويلي اجلديـد          أما

وأضــاف قــائال إنــه يتركــز حاليــا االهتمــام علــى مــسائل اإلســناد واملــساءلة   . املتعــدد الــسنوات
 .يف ذلك مساءلة املكاتب القطرية مبا

الــُنهج الفعالــة مــن حيــث التكلفــة لتــوفري : ٢٠٠٦/٩نفيــذي املقــرر واعتمــد اجمللــس الت - ٦٥
 .بيانات على مستوى الربنامج

 
 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  

 
 بيان من املديرة التنفيذية   

ركــزت املــديرة التنفيذيــة، يف بياهنــا، علــى األولويــات األربــع لــصندوق األمــم املتحــدة  - ٦٦
؛ وإصــالح األمــم املتحــدة؛ ٢٠٠٥متابعــة مــؤمتر القمــة العــاملي لــسنة  : ٢٠٠٦للــسكان لــسنة 

وأكدت على احلاجـة إىل احلـشد التـام للجهـود واملـضي بأقـصى               . واملساءلة؛ واهليكلة اإلقليمية  
ــة حبلــول     ــة لأللفي . ٢٠١٥  عــامســرعة إىل األمــام إلحــراز النجــاح يف حتقيــق األهــداف اإلمنائي

لـى  ع لامشصول الـ  حتقيق احل ” ـ التزموا يف مؤمتر القمة العاملي ب      وأكدت على أن قادة العامل قد     
وذكـرت أن  . “ كمـا أُعلـن يف املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة       ٢٠١٥الصحة اإلجنابية حبلول    

ذلــك هــو أعلــى مــستوى مــن التأييــد للــدور احلاســم الــذي تؤديــه الــصحة اإلجنابيــة يف حتقيــق     
وق األمـم املتحـدة للـسكان بتـصميم قـادة العـامل علـى               ويرحب صند . األهداف اإلمنائية لأللفية  

. النهوض باملساواة بني اجلنـسني وعلـى إزالـة التمييـز والعنـف املتفـشيني ضـد النـساء والفتيـات                    



E/2006/35

 

22 07-26451 
 

وأكــدت املــديرة التنفيذيــة علــى أمهيــة أمــن ســلع الــصحة اإلجنابيــة والحظــت أنــه جمــال حيظــى   
 .باألولوية يف متابعة مؤمتر القمة العاملي

هج الـنُ :  علـى مـا يلـي    الـضوء واشتملت املسائل الرئيـسية األخـرى الـيت سـلطت عليهـا           - ٦٧
ــد          ــصحة األم والولي ــدة ل ــشراكة اجلدي ــسان؛ وال ــوق اإلن ــهوض حبق ــال الن ــا حي احلــساسة ثقافي
والطفل؛ ومتابعة توصيات فرقة العمل العامليـة بتحـسني التنـسيق املتعلـق باإليـدز؛ وإقامـة نظـام                   

ساءلة لتحقيـق النتـائج، مبـا يف ذلـك تـشكيل جلنـة للرقابـة تتكـون مـن                    متماسك وشفاف من امل   
واسـترعت االنتبـاه أيـضا      . مخسة أعضاء مستقلني لديهم اخلربة يف مراجعة احلسابات والتمويـل         
ــة ســكان العــامل لــسنة     ــر حال  الــذي يــصدر عــن  ٢٠٠٦إىل مــسألة اهلجــرة والحظــت أن تقري

وأعلنـت أن األمـني العـام قـد عينـها           . رأة واهلجـرة  صندوق األمم املتحدة للسكان يركز على امل      
واختتمت بالتأكيد على االلتزام العميـق مـن ِقبـل          . رئيسة للجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة     

موظفي صندوق األمم املتحدة للسكان يف العامل قاطبة ببذل قصارى اجلهد للنهوض حبـق كـل      
 الفـرص ولـضمان أن   فؤاكـ الـصحة ويتـوفر فيهـا ت       ب عمـة فمامرأة ورجل وطفـل يف التمتـع حبيـاة          

يكون كـل محـل مرغوبـا فيـه، وأن تكـون كـل والدة آمنـة، وأن يكـون كـل شـاب خاليـا مـن                          
 .اإليدز، وأن تعاجل كل فتاة وامرأة بكرامة واحترام/فريوس نقص املناعة البشرية

وأعمـال صـندوق    وعلقت الوفود على البيان املمتـاز الـذي أدلـت بـه املـديرة التنفيذيـة                  - ٦٨
وأكــدت الوفــود علــى التــزام القــادة يف مــؤمتر القمــة العــاملي بتحقيــق  . األمــم املتحــدة للــسكان

ــة حبلــول ســنة     ــادة العــامل علــى  ٢٠١٥هــدف الوصــول الــشامل إىل الــصحة اإلجنابي ؛ واتفــق ق
ضرورة دمج هدف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية السالف الـذكر يف اسـتراتيجيات ترمـي إىل                

وشددت الوفـود علـى مركزيـة       . قيق األهداف اإلمنائية، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية        حت
الصحة اإلجنابية الستئصال شأفة الفقر ودعت اجلهات املاحنة إىل زيـادة التمويـل لتحقيـق ذلـك      

اإليـدز  / وأكدت الوفود على أن املساواة بني اجلنـسني وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           . اهلدف
وشـجعت التـزام صـندوق      . صحة اإلجنابية جيب أن تكون على قمة جدول األعمال الـدويل          وال

ــذا          ــة هلـ ــه العامليـ ــة وبقيادتـ ــصحة اإلجنابيـ ــلع الـ ــأمن سـ ــهوض بـ ــسكان بالنـ ــدة للـ ــم املتحـ األمـ
ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة       ــة للوقاي ــة أمــن ســلع الــصحة اإلجنابي النهوض،وأكــدت علــى أمهي

ذ توصــيات فرقــة العمــل العامليــة حاســم بالنــسبة إىل حتــسني  وذكــرت الوفــود أن تنفيــ. البــشرية
وأعرب وفـد باكـستان عـن تقـديره للمـساعدة الـيت             . اإليدز/نتائج فريوس نقص املناعة البشرية    

أكتــوبر والحــظ أن / قـدمها صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف أعقـاب زلــزال تــشرين األول  
لة إحدى الوكـاالت األوىل الـيت وصـلت إىل          صندوق األمم املتحدة للسكان كان خبدماته املتنق      

 . باكستانيفالناس يف املناطق النائية املنكوبة بالكارثة 
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وأشادت الوفود، وهـي تؤكـد علـى احلاجـة إىل اإلصـالح األعمـق واألسـرع ملنظومـة                    - ٦٩
شيط األمم املتحدة، باملديرة التنفيذية العترافها باحلاجة إىل التغيري وعلـى التزامهـا بإصـالح وتنـ          

وحثـت الوفـود علـى وضـع معـايري واضـحة لقيـاس التقـدم، وأيـضا علـى وضـع                      . األمم املتحدة 
أهداف لتحقيق املكاسـب يف جمـال الفعاليـة ولعـدد املنـسقني املقـيمني لـصندوق األمـم املتحـدة                     

 وضــع وأقــرت الوفــود باحلاجــة إىل  . قادمــةللــسكان الــذين ســُيعينون يف الــسنوات القليلــة ال    
 األمد األطـول يكـون   يفهات املاحنة تكون أكثر تناغما وتبسيطا وإىل التمويل     إجراءات هتم اجل  

وأكـدت الوفـود أمهيـة    . أكثر ضمانا للوكاالت الـيت حتـرز التقـدم احلقيقـي بـشأن اإلصـالحات           
إنــشاء حتالفــات وشــراكات أقــوى الســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر وُنُهــج علــى نطــاق القطــاع  

الوفــود أهنــا تتطلــع إىل العمــل مــع صــندوق األمــم املتحــدة  وذكــرت . وتأييــد القطــاع الــصحي
ولـديها اهتمـام بـأن      . للسكان فيما يتعلق باحلوار الرفيع املـستوى القـائم بـشأن اهلجـرة الدوليـة              

وأشـادت  . تعرف املزيـد عـن خطـط صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان بـشأن اهليكلـة اإلقليميـة                    
 األمم املتحـدة للـسكان حيـال الربجمـة، يف جمـاالت         بالُنُهج احلساسة ثقافيا اليت يتخذها صندوق     

 . اجلنسذي الصلة بنوعمنها جمال العنف 

 ١٧١ كــان هنــاك ٢٠٠٥الحظــة أنــه يف ســنة مل لغابــا اله ســرور عــنت الوفــودأعربــو - ٧٠
وذكــرت أن ذلــك داللــة واضــحة علــى اإلقــرار  . صــندوق األمــم املتحــدة للــسكانيف مــسامها 

صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف هندســة التنميــة ويف الرقــي   بالــدور احلاســم الــذي يؤديــه  
ابتغاء حتقيق االستدامة ألعمـال     جيب  وأكدت أنه   . بالصحة اإلجنابية واحلقوق املتعلقة باإلجناب    

الصندوق أن يودع برنامج عمل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة يف اخلطـط واالسـتراتيجيات                  
 مليــون كرونــة ٤٠٠ مببلــغ ٢٠٠٦ أهنــا ستــساهم يف ســنة  وأعلنــت الــسويد. اإلمنائيــة الوطنيــة

وأعلنت النرويج أهنا ستعلن عـن      . صندوق األمم املتحدة للسكان   يف  )  مليون دوالر  ٥٠زهاء  (
 . لصندوق األمم املتحدة للسكانواتسنال  لعدةتربع

وأدىل وفـد الواليـات املتحـدة ببيــان يعـارض تـوفري الــصندوق للـدعم يف جمـال الــصحة         - ٧١
 علـى بيـان وفـد الواليـات          فيـه  عتـرض ي رداوقدم وفد الصني س   . جنابية وتنظيم األسرة للصني   اإل

 باسم أعضاء اجمللس التنفيـذي واملـراقبني فيـه          حدثوأدىل وفد جنوب أفريقيا، وهو يت     . املتحدة
وق أألمـم    والصني، ببيان تأييد قوي ألعمـال صـند        ٧٧ ـالذين كانوا أيضا أعضاء يف جمموعة ال      

 باســم حــدثوأعــرب وفــد إندونيــسيا، وهــو يت.  تأييــد برنــامج الــصني للــسكان وأكــداملتحــدة
الدول اآلسيوية، عن التأييـد التـام لربنـامج الـصني وألعمـال صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،            
مضيفا أن الربنامج يعكس برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة ويناسـب االحتياجـات               

يف مبـا   أخرى كـثرية تأييـدا ألعمـال صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                ت وفود   دثوحت. الوطنية
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الصني، واللتـزام الـصندوق جبـدول أعمـال املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة وبتحقيـق                 ذلك يف   
 .األهداف اإلمنائية لأللفية

وشكرت املديرة التنفيذيـة الوفـود علـى تأييـدها وتوجيهاهتـا، مبـا يف ذلـك الوفـود الـيت                      - ٧٢
وأعربت عن تقديرها لتأكيـد الوفـود       . ت عن مسامهاهتا يف صندوق األمم املتحدة للسكان       أعلن

علــى مركزيــة الــصحة اإلجنابيــة بالنــسبة إىل استئــصال شــأفة الفقــر وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة    
والحظــت أن مثــة حتــديا يتمثــل يف كيفيــة تنفيــذ االلتــزام الــذي مت التعهــد بــه يف مــؤمتر  . لأللفيــة

ــق احلــ  القمــة العــ  ــة حتقي ــشامل عاملي بكفال ــول ســنة    صول ال ــة حبل ــصحة اإلجنابي ــى ال . ٢٠١٥ل
وأعادت التأكيد على التزامها بكفالة أمن سلع الصحة اإلجنابية وذكرت أنه لن يوجـد برنـامج               

الحظـت أن مثـة حاجـة        وفيما يتعلق بالربنامج العاملي ألمن سلع الصحة اإلجنابيـة        . بدون السلع 
 مـن   فإنـه وأكدت أنه باإلضافة إىل توفري السلع  .  للسنوات األربع التالية    مليون دوالر  ١٥٠إىل  

ــها   ــاء القــدرات يف جمــاالت من ــضروري بن ــات تايرتش اللوجــستيات واملــ  إدارةال .  ونظــم البيان
ن عــددا مــن البلــدان تــدرج أمــن ســلع الــصحة اإلجنابيــة يف ميزانياهتــا   ألها ور ســرأعربتــا عــنو

 ســتوكهومل للعمــل، علــى الــدور البــالغ األمهيــة الــذي نــداء وأكــدت، وهــي تــشري إىل. الوطنيــة
 .تؤديه وزارات املالية يف كفالة متويل الصحة اإلجنابية

وأعادت املديرة التنفيذية التأكيد على التزام صندوق األمـم للـسكان مبتابعـة توصـيات                - ٧٣
وذكـرت أن صـندوق   . فرقة العمل العاملية فيما يتعلق بأمور منها تقسيم العمـل بـني الوكـاالت             

األمم املتحدة للسكان مـشارك نـشيط جـدا يف برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس                      
وفيمـا يتعلـق بـاهلجرة الدوليـة، أكـدت تأييـد الـصندوق للـشراكة                . اإليدز/نقص املناعة البشرية  

 وأشــارت إىل العمــل الفــين الــذي يقــوم بــه صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان عــن طريــق شــعبة 
وسـلطت الـضوء علـى التـزام الـصندوق بـاإلدارة            . وأيضا ُشعبه اجلغرافية  .ين التابعة له  تقالدعم ال 

أن مبكـان   األمهيـة   مـن   : لى النتائج وأكدت أمهية حتقيق نتـائج علـى املـستوى القطـري            القائمة ع 
تكون لدى البلدان القدرة على احلصول على نتائج واضـحة كنتيجـة ملـساعدة صـندوق األمـم                  

وفيما يتعلق باهليكلـة اإلقليميـة، أشـارت إىل أهنـا جاريـة وأن صـندوق األمـم                  . ة للسكان املتحد
وحاليـا، جيـري    . املتحدة للسكان سيجري حوارا مع أعضاء اجمللـس التنفيـذي بـشأن املوضـوع             

. حتليل وظيفي، وستساعد النتائج صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى وضـع منـاذج وبـدائل                
 .لومات عن اهليكلة اإلقليمية يف الدورة السنوية للمجلسوسُيوفر مزيد من املع

 إصـالح األمـم املتحـدة     بصندوق  الـ وشكرت الوفود على تعليقاهتا اإلجيابية على التـزام          - ٧٤
ليـشمل  ) اإلدارة(وأعلنت أهنا سـتعدل توصـيف وظيفـة نائـب املـدير التنفيـذي               . ومسامهته فيها 

لـصندوق املعنيـة    لوالحظت أن فرقة العمـل التابعـة        . ةاملسؤوليات املتعلقة بإصالح األمم املتحد    
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 الــدور دتوأكــ. بإصــالح األمــم املتحــدة ســتوفر، ضــمن أمــور أخــرى، معــايري لقيــاس التقــدم 
واختتمـت  .  املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة     برنـامج احلاسم الذي تؤديه البلدان يف كفالة بقاء        

 للـسيد فرانـسوا روهـنري       ، علـى حنـو خـاص      يذية بـاإلعراب عـن شـكرها وتقـديرها،        املديرة التنف 
وشكرته، بوجه خاص، على حكمتـه، وعمـق        . ممثل سويسرا الذي ستنتهي عضويته يف اجمللس      

 .فهمه لألعمال اإلمنائية والتزامه هبا، وتأييده القوي للربجمة احلساسة ثقافيا
 

  ذات الصلةسائلاملالربامج القطرية و - ثاين عشر
ــربامج الأقــر اجمللــس التنفيــ  - ٧٥ ــة قطرذي ال ــاي ــراض   ١٩ ـل ــة علــى أســاس عــدم االعت : التالي

وألبانيا، وإندونيـسيا، وأوغنـدا، وأوكرانيـا، وبـنغالديش، وبوركينـا فاسـو، وبـريو،               أفغانستان،  
ــام،         ــت ن ــا، وفيي ــصني، وغان ــرأس األخــضر،وسوازيلند، وال ــا، وال ــشاد، وجورجي ــا، وت وتركي

 .احملتلة واألرض الفلسطينية ،وكمبوديا، وناميبيا

، أدلت وفود كثرية ببيانات قويـة فيمـا يتعلـق           ١٩ القطرية الـ    ربامجاليف أعقاب إقرار    و - ٧٦
ــصني    ــسكان يف ال ــصندوق  و. بأعمــال صــندوق األمــم املتحــدة لل ــود أن ال ــوة ”ذكــرت الوف ق

.  خمتـارة  مقاطعـات  بأدائه لدور حاسم وحافز عن طريـق عملـه يف الـصني، وخباصـة يف                 “للخري
وأكـدت أن   .  والـصني  ٧٧ ـد عن تأييدها لبيان سـبق اإلدالء بـه باسـم جمموعـة الـ              وأعربت وفو 

ال يف جمـ برنامج الصني جنح يف إقامة الـدليل علـى أن هنـج نوعيـة الرعايـة املوجهـة حنـو العمـالء                      
لنظـام اإلداري الـذي يتـوخى حتقيـق         لالصحة اإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة بـديل قـادر علـى البقـاء                

 .فاهداأل

أننـا نعتقـد أن التقـدم يف اإلصـالح ميكـن أن            ”:  بيان مشترك، ذكـرت عـدة وفـود        ويف - ٧٧
 علـى وجـه الدقـة مـن النـوع الـذي يـوفره صـندوق         -ُيعزز عن طريق املشاركة البناءة والتأييـد   

أنــشطة ”أن بــ علــى حنــو قــاطع  بالتأكيــد وواصــلت الوفــود بياهنــا“...األمــم املتحــدة للــسكان 
تتوافـق توافقـا تامـا مـع         ن يف الصني، كما يف سائر أرجاء العـامل،        صندوق األمم املتحدة للسكا   

برنـامج العمـل الــذي اعتمـده باإلمجــاع املـؤمتر الــدويل املعـين بالــسكان والتنميـة، وتــؤدي دورا       
النـــهوض جبميـــع حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية : رئيـــسيا يف دعـــم مـــسعانا املـــشترك

م املتحدة للسكان يستحق التأييد القوي للقيـام هبـذه          وتعتقد وفودنا أن صندوق األم    . ومحايتها
 مما يـساهم يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وخـصوصا تلـك املتعلقـة بفـريوس                  - ةنشطاأل

ولذلك نؤيد الربنـامج القطـري يف       . اإليدز، وصحة األم ووفيات األطفال    /نقص املناعة البشرية  
 .“الصني
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ج الرأس األخـضر القطـري املـشترك، صـندوق األمـم            وحث وفد، وهو يشري إىل برنام      - ٧٨
املتحــدة للــسكان علــى احملافظــة علــى املــساءلة أمــام اجمللــس التنفيــذي، فيمــا يتعلــق بــأمور منــها  

وشكرت وفود بـنغالديش وبوركينـا فاسـو والـرأس          . جمي والتقييم ناامليزنة، واإلبالغ املايل والرب   
 .لقطريةاألخضر والصني اجمللس على إقراره براجمها ا

 
 مسائل أخرى  - ثالث عشر
دور برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم             : بناء السالم بعـد انتـهاء الـصراع         

 املتحدة للسكان يف أنغوال ومجهورية الكونغو الدميقراطية

عــرض رئــيس اجمللــس البنــد، مــسلطا الــضوء علــى نــشوء الفهــم للتــرابط بــني الــسالم      - ٧٩
ومالحظــا دور ، حسفــيف جــو مــن احلريــة أ يف تقريــر األمــني العــام جمــدداد كــتأوالتنميــة كمــا 

وأشــار الــرئيس، . وكــاالت التنميــة يف تعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى إدارة وتــسوية املنازعــات 
 واملتــضررة حبــاالت  الكــربىوهــو يستــشهد مبثــال البلــدان يف أفريقيــا الواقعــة جنــوب الــصحراء

اإليــدز، إىل كيفيــة تقــويض حــاالت /قــص املناعــة البــشريةالطــوارئ املعقــدة وتفــشي فــريوس ن
 .الطوارئ هذه إلجناز األهداف اإلمنائية لأللفية

 
 أنغوال  

أحاطت وزيرة التخطيط يف مجهورية أنغوال األعضاء علما بـاألثر االقتـصادي واملـادي        - ٨٠
؛ ٢٠٠٢  عـام   سـنة حـىت    ٢٧ ىمـد علـى   واالجتماعي املترتب على الصراع الذي أصاب البلد        

ووصفت التحديات والفـرص القائمـة يف سـنوات مـا بعـد انتـهاء الـصراع؛ وأمجلـت سياسـات               
 . حكومتها الرامية إىل إعادة تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسية والتأهيل

 وعرض رئيس الشبكة األنغولية ملنظمات اخلدمات املتعلقة باإليدز حملـة دميغرافيـة عـن               - ٨١
ــاء  ــد واستعراضــا لوب ــشرية  البل ــريوس نقــص املناعــة الب ــدور احلــايل    / ف ــاك، مفــّصال ال ــدز هن اإلي

واملرغوب فيه ملنظمات اجملتمع املدين يف مكافحـة أصـحاب املـصلحة العديـدين لفـريوس نقـص               
 .اإليدز/املناعة البشرية

ــشة،   - ٨٢ ــوخــالل املناق ــودأعرب  املنظمــات غــري  ا مــنالحظــة عــدد مل  عــن ســرورها ت الوف
اإليــدز ودعــت اجملتمــع /غــوال يف مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية عمــل يف أنتاحلكوميــة 

فـود  وأكـدت الو . الدويل إىل دعـم اجلهـود الراميـة إىل مكافحـة الوبـاء يف البلـد بطريقـة منـسقة             
وأعلــن وفــد الــسويد أنــه  . احلاجــة إىل مراعــاة الُبعــدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي لوبــاء اإليــدز 

 ثالث سنوات، برناجما لفـريوس نقـص املناعـة          على مدى ين دوالر   يستعد ألن يدعم، مببلغ مليو    
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 يف لوانـدا وصـندوق      ةه حكومـة املقاطعـ    وضـعت اإليدز يف أنغوال، موجهـا إىل الـشباب،         /البشرية
 .األمم املتحدة للسكان

 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  

عرضـا عـن منـع      وزيـرة شـؤون املـرأة واألسـرة جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               قدمت   - ٨٣
وقدم نائـب املمثـل   .  اجلنس واالستجابة لتوطيد دعائم السالم     نوع العنف اجلنسي والقائم على   

 .اخلاص لألمني العام عرضا عن عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

ــة كانــت      - ٨٤ ــة الكونغــو الدميقراطي ــاء الــسالم يف مجهوري والحظــت الوفــود أن مناقــشة بن
ورحبت باخلطوات املتخذة من ِقبل احلكومة للتصدي للتحـديات الـيت تواجـه             حسنة التوقيت،   

تــشعر وأكــدت أن الــدعم الــدويل ضــروري إلحــراز التقــدم علــى مــسار الــسالم، وأهنــا  . البلــد
سرور مبالحظة جهود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان لـدعم         بال

ــسالم  ــاء ال ــشعب   وأكــدت احلاجــة إىل . بن ــدم اخلــدمات إىل ال ــها أن تق ــاء مؤســسات ميكن .  بن
وأعربت الوفود عن تقديرها إلخالص وصراحة أعـضاء احللقـة يف حتديـد املـشاكل الـيت تواجـه         

وأكـدت الوفـود علـى      .  اجلـنس   نـوع  البلد، مبـا يف ذلـك مـشكلة العنـف اجلنـسي والقـائم علـى               
مـستقبل أفـضل يف مجهوريـة الكونغـو     بنـاء  ل الطليعـة اللـوايت كـن يف   وقدرة النساء على التحمل     

 .الدميقراطية

 العنـف اجلنـسي والقـائم      ملكافحـة وذكر وفد بلجيكا أنه يعتز بتأييـد الربنـامج املـشترك             - ٨٥
وأعـرب الوفـد عـن شـكره حلكومــة     .  اجلـنس وأشـار إىل أنـه ضـروري لبنــاء الـسالم      نـوع علـى 

 صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان         مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة علـى التزامهـا وقيادهتـا ومـدح            
لـصندوق يف إدارة الربنـامج      لوأثىن الوفد علـى الـدور الرئيـسي         . على عمله يف النهوض باملسألة    

وأكــد .  واحـد إجنــاز كــبري يف برنــامج  أن مجــع أســرة األمـم املتحــدة كلــها مــشريا إىلاملـشترك،  
وشـجع  . لفعاليـة يف امليـدان     أن أحد العناصر األساسية إلصالح األمم املتحدة هو تعزيـز ا           الوفد

 .ادهلابصندوق على جتميع الدروس املستخلصة من الربنامج املشترك وتالالوفد 
 

 أحداث إضافية  

عرضا بشأن تعمـيم    م نظم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ، اجمللس التنفيذي  دورةمبوازاة   - ٨٦
ه جنـاح مكاتبـها القطريـة غـري         املنظور اجلنساين يف برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لعـرض وجـو             

 مأدبـة غـداء للعمـل بـشأن     كمـا أقـام  املنظـور اجلنـساين،    يف أحوال كثرية يف تعمـيم        املعلن عنها 
عمليــة إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة يف مدغــشقر حــضرها كبــار املــسؤولني    

 .م املتحدة للسكان األماحلكوميني واملنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم لصندوق
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صـندوق  /االجتماع املشترك للمجالس التنفيذية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             
 األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي

  )٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٤ و ٢٠(  
 بناء القدرات وتنميتها  

وأكـدت علـى    . ليونيـسيف البنـد وورقـة املعلومـات األساسـية         ت املديرة التنفيذية ل   قدم - ٨٧
ضرورة إدماج أهداف تعزيـز القـدرات يف االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة لتحقيـق األهـداف                   

واســتندت ورقــة املعلومــات األساســية إىل األعمــال الــيت تــضطلع هبــا اللجنــة   . اإلمنائيــة لأللفيــة
ئية والنواتج األولية اليت توصـل إليهـا الفريـق العامـل التـابع              التنفيذية جملموعة األمم املتحدة اإلمنا    

وقدمت الورقة أمثلـة علـى املبـادرات املـشتركة الـيت            . للمجموعة اإلمنائية املعين بتنمية القدرات    
 .تنهض هبا وكاالت األمم املتحدة وأفكارا بشأن سبل حتسني استجابتها لالحتياجات الوطنية

ام إلدارة اخلدمة العامة مبكتب رئيس مجهورية ترتانيا املتحدة عـن           وحتدث نائب األمني الع    - ٨٨
ومثـة جمـاالت ميكـن أن تـستفيد         . جتربة بلده وعن الدعم الكبري الذي تقدمه منظومة األمـم املتحـدة           

من املزيد مـن الـدعم، منـها االسـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة واملـشورة الـسياسية يف املـسائل الـشاملة                       
وتتمثل التحديات اليت تواجه األمـم املتحـدة يف إجيـاد تـوازن بـني الـربامج التعاونيـة                   . لعدة قطاعات 

 .واملشتركة، وتعظيم آفاق مشاركة خمتلف املكاتب، ومواجهة أساليب العمل البريوقراطية

 ممثــل اليونيــسيف يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة باســم فريــق األمــم املتحــدة         دثوحتــ - ٨٩
ــري ــرض . القطـ ــال، يف معـ ــات      وقـ ــدة البيانـ ــشاء قاعـ ــدة، إن إنـ ــم املتحـ ــدور األمـ ــشته لـ  مناقـ

 وحتويلــها إىل (DevInfo)االقتــصادية لترتانيــا اســتنادا إىل نظــام املعلومــات اإلمنائيــة  -االجتماعيــة
 رصــد علــىأداة لتعمــيم البيانــات علــى االنترنــت مثــاالن ملموســان علــى الــدعم الــذي يــساعد 

  مهـارات  تطـوير ”تـاج منظومـة األمـم املتحـدة إىل          وحت الفقر، بـل ويف وضـع خطـط للحـد منـه           
 حىت تتوفر لديها يف جمال تنميـة القـدرات خـربة تقنيـة مـن الطـراز العـاملي، وتبـسيط                   “موظفيها

إجراءاهتا، وتعزيز سياساهتا وأدواهتا وإجراءاهتا للمشاركة يف الربامج القطاعية، وتعظـيم دورهـا             
 . يف دعم امليزانية العامة

إن اختـاذ أي  . وفود على دور األمم املتحدة احلاسم يف جمال تنمية القدرات        دت ال شدو - ٩٠
هنج كلـي لتنميـة القـدرات ينبغـي أن يـشمل االهتمـام بـالتعليم العـايل، وسياسـة األجـور وغـري                        
ذلــك مــن احلــوافز، وأن يهــدف إىل وقــف نــزوح األدمغــة، مــع قيــام األمــم املتحــدة بــدور           

علومــات األساســية للــدورة الــسنوية للمجلــس االقتــصادي وينبغــي تنقــيح ورقــة امل. اســتراتيجي
ــذ        ــشتركة وٌنَب ــان األدوات امل ــم املتحــدة، وتبي ــه األم ــذي أحرزت ــدم ال ــراز التق واالجتمــاعي إلب

 .الوظائف الالزمة لدعم تنمية القدرات، وتوفري خطة عمل واضحة مشفوعة مبعايري قياسية
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ا إدماج تنمية القدرات يف الربجمـة، ودعـوا    عن الطريقة اليت ميكن هب   حدثونوتساءل املت  - ٩١
إىل توثيــق التعـــاون مــع جلنـــة املــساعدة اإلمنائيـــة التابعــة ملنظمـــة التعــاون والتنميـــة يف امليـــدان      

التحـديات مـن قبيـل      : وطلب تقدمي معلومات يف جماالت عدة هـي       . االقتصادي والبنك الدويل  
 املوحـد الـذي تقدمـه وكـاالت األمـم           التكيف مع تغري البيئـة؛ والـدروس املستخلـصة؛ والـدعم          

هج القائم على القطاعـات وإىل      هج القائم على املشاريع إىل النُ     املتحدة يف امليدان، منتقلة من النُ     
غري ذلك مـن النـهج املتـسمة باالتـساق؛ والطريقـة الـيت ميكـن هبـا لألمـم املتحـدة أن تكـون يف                           

للمنظمـة أن تعـزز التعـاون فيمـا بـني           صلب إصـالح تنميـة القـدرات؛ والطريقـة الـيت ميكـن هبـا                
 .بلدان اجلنوب

 يتنــاول  أكــربطــابع اســتراتيجيب يتــسمنــدوبني تقــدمي تقريــر د كــبري مــن املوطلــب عــد - ٩٢
اإلجنازات والقيود، واملـسائل اجلنـسانية، فـضال عـن حتليـل أعمـق للتحـديات الكامنـة والتـدابري                 

ة فيما يتعلـق باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         وينبغي وضع تركيز أكرب على النتائج، خاص      . العملية
 وهــو جمــال األمــم املتحــدة أقــدر علــى النــهوض بــه؛ والــدروس   -وتنميــة القــدرات املؤســسية 

املستخلصة؛ وتنمية القدرات يف الدول الـضعيفة؛ وحتـسني األداء والنتـائج، خاصـة فيمـا يتعلـق                  
 . بدعم إصالح النظم املالية واملشتريات العامة

 
 ال سيما خالل الكوارث الطبيعية ال من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنميةاالنتق  

رحب رئيس اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي، وهـو يـشدد علـى أمهيـة القيـادة                - ٩٣
الوطنية يف برامج االنتقال، مبشاركة ممثل حكومة باكستان وممثل فريق األمم املتحـدة القطـري               

 .اع املشتركيف باكستان يف االجتم

ــسيق         - ٩٤ ــاغم يف تن ــدور متن ــات ب ــام احلكوم ــة باكــستان ضــرورة قي ــل حكوم ــاقش ممث ون
وحـثّ علـى إيـالء اهتمـام خـاص، لـدى       . االستجابة أثناء مرحليت اإلغاثة والتعايف على الـسواء    

وأشـار  . االستجابة للكوارث الطبيعية، للضعفاء الذين هم أشد النـاس تـأثرا يف غالـب األحيـان               
ىل أن عدم كفاية التأهـب للكـوارث الطبيعيـة حجـر عثـرة كـبري يعتـرض سـبيل االنتقـال                   أيضا إ 

 .السريع من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

وأشــاد نائــب املــدير التنفيــذي األقــدم لربنــامج األغذيــة العــاملي برســوخ الفكــرة الــيت      - ٩٥
وبنـاء عليـه، دأبـت      . لـسواء  يعقب الصراعات والكوارث الطبيعية على ا      “االنتقال”مؤداها أن   

 من خالل الفريق العامل التابع للجنة التنفيذيـة للـشؤون اإلنـسانية     -وكاالت اجملموعة اإلمنائية    
 -التابعة للمجموعة اإلمنائية وجمموعات اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت بوجـه خـاص                

 .القطريةعلى وضع األدوات وبناء القدرات ملساعدة أفرقة األمم املتحدة 
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ووصف ممثل فريق األمم املتحدة القطري يف باكستان نظام جمموعات اللجنـة الدائمـة               - ٩٦
املشتركة بني الوكاالت املنشأ حديثا وتناول ما حققـه هـذا النظـام مـن جناحـات يف االسـتجابة         

إذ اجتمعت جمموعة قطرية للتعايف املبكر يف باكستان وأصـدرت إطـار عمـل              . لزلزال باكستان 
ومــن بــني إســهامات . عــل االنتقــال جــزءا ملموســا مــن االســتجابة الطارئــة للفريــق القطــري جل

وشـدد املمثـل   . اجملموعة اهلامة تأييد جهود التعايف العفوية منذ األيام األوىل لالسـتجابة الطارئـة      
علــى أن جمموعــات اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت ينبغــي أن تعمــل مــن أجــل اختــاذ  

ومـن بـني الـدروس اهلامـة     . اعيـة ولـيس أن جتتمـع مـن أجـل الـدفع باملـصاحل الـضيقة         قرارات مج 
املستخلصة احلاجة إىل القيادة احلكومية والتنـسيق، والنجـاح يف الـربط بـني االسـتجابة الطارئـة         
واستراتيجيات االنتقال والتنمية طويلة األمـد، واحلاجـة إىل كفالـة قـدرة علـى التـدخل تـستمر                   

 .يةاالنتقالاملرحلة  ولة بل ومتتد إىل مرحلة اإلنعاش املبكراإلغاثة العاجحىت بعد مرحلة 

ــود   تحــورمتو - ٩٧ ــع الوف ــشات م ــسارات واملناق ــسائل ال  االستف ــسيةحــول امل ــدة رئي  العدي
 :التالية

رحبــت الوفــود بوصــف أبعــاد احلمايــة بعــد الكــوارث الطبيعيــة يف ورقــة         . احلمايــة )أ(
ى االهتمام األكثر صراحة بالفئات الضعيفة، وآثـار        املعلومات األساسية، وشجعت عل   

ــة،        ــصحة اإلجنابي ــرأة، وال ــى امل ــار الكــوارث عل ــى اجملتمــع، وآث ــة عل الكــوارث الطبيعي
 .مايتل، واألاطفواأل

ُشـجع الفريـق العامـل التـابع للجنـة التنفيذيـة            . إطار تقييم االحتياجـات بعـد الكـوارث        )ب(
اإلمنائيــة علــى مواصــلة العمــل علــى إجيــاد إطــار للــشؤون اإلنــسانية التابعــة للمجموعــة 

شامل يكمل عمل جمموعات اللجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت ويـسد الثغـرات                
ــوع         ــة، ون ــة واحلــق يف األرض، واحلماي ــل احلــق يف امللكي ــن قبي ــة يف جمــاالت م القائم

 .اجلنس

يـة علـى اسـتخالص    اإلمنائاألمم املتحـدة  شجعت الوفود جمموعة    . الدروس املستخلصة  )ج(
رمبا من خالل التقييم املقبـل الـذي        والدروس من أوجه االستجابة يف مرحلة االنتقال،        

 .سيجري يف الزمن احلقيقي، وذلك بغية االستنارة هبا يف املستقبل

حثــت الوفــود جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة علــى أن تواصــل بــذل  . إشــراك اجلميــع )د(
 املنظمــات غــري احلكوميــة والبنــك الــدويل وبــاقي      اجلهــود مــن أجــل كفالــة إشــراك    

املؤسسات املالية الدولية بـشكل كامـل يف أنـشطة االسـتجابة االنتقاليـة املـشتركة الـيت                  
 .جتري قيادهتا على الصعيد الوطين
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شجعت الوفود القيادة الوطنية، معترفـة باآلثـار العميقـة املترتبـة عليهـا              . القيادة الوطنية  )ـه(
 .القدرات يف أفقر البلدان اليت تواجه حتديات املرحلة االنتقاليةيف جمال بناء 

اعترفــت الوفــود باحلاجــة إىل تقــدمي دعــم منــهجي يف جمــال . فعاليــة التنــسيق والتمويــل )و(
التنسيق إىل املنسقني املقيمني منـذ حلظـة وقـوع أي كارثـة طبيعيـة، مـن أجـل متكينـهم                 

 .ظومة األمم املتحدة بصورة فعالةمن تنسيق أنشطة اإلنعاش املبكر وأنشطة من
 

 متابعة توصيات فرقة العمل العاملية: اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  

رأس اجللــسة املتعلقــة بالبنــد وعرضــه رئــيس اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة    - ٩٨
منائي باسـم كـل   وتكلم مدير برنامج األمم املتحدة اإل   . صندوق األمم املتحدة للسكان   /اإلمنائي

من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة                       
وبرنامج األغذية العاملي، مقدما آخر املعلومـات املـستجدة بـشأن متابعـة             ) اليونيسيف(للطفولة  

 تبـذهلا األمـم   عملية فرقة العمل العاملية ومؤكدا على الصالت اليت تربطها جبهود اإلصالح الـيت     
األمني التنفيذي للمجلس الوطين املعين مبكافحة االيدز يف مـايل، وممثـل          وقدم كل من  . املتحدة

صندوق األمم املتحدة للسكان، ورئيس فريـق األمـم املتحـدة املواضـيعي املعـين بفـريوس نقـص          
 وقـدم . طـري اإليدز يف جامايكا عروضا عن التجارب املنجزة على املـستوى الق          /املناعة البشرية 

مــدير إدارة الــدعم القطــري واإلقليمــي التابعــة لربنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس  
 .اإليدز، تقييما للتقدم احملرز والتحديات القائمة يف تنفيذ التوصيات/البشريةنقص املناعة 

ذلـك تقـسيم    وأبرز املشاركون يف حلقة املناقشة التقدم احملرز يف عـدة جمـاالت، مبـا يف                 - ٩٩
العمل فيما بني اجلهات املشاركة يف رعاية برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص                

اإليدز؛ وإنشاء أفرقة مشتركة تابعة لألمم املتحـدة معنيـة بفـريوس نقـص املناعـة                /البشريةاملناعة  
 ودعـم التنفيـذ؛     اإليدز على املستوى القطري؛ والفريـق العـاملي املـشترك حلـل املـشاكل             /البشرية

كمـا  . اإليدز يف ورقات استراتيجية احلد من الفقـر /وإدماج مسألة فريوس نقص املناعة البشرية    
قُدمت آخر املعلومات املستجدة بشأن اجلهود الرامية إىل تكييف توصيات فرقة العمـل العامليـة               

توصـيات تـساعد    والحظ املشاركون يف حلقة املناقـشة أن ال       . على الصعيد احمللي يف عدة بلدان     
مـن أجـل تنـسيق االسـتجابات الوطنيـة واملـسامهة يف جهـود               " العناصر الثالثـة  "يف تعزيز مبادئ    

لكـن كفالـة الـدعم الفعـال لالسـتجابات الوطنيـة تتطلـب              . اإلصالح اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة       
ت، مـن  تبسيط الترتيبات اإلدارية وعمليات التخطـيط واإلبـالغ واملـساءلة علـى مجيـع املـستويا            

وإىل جانـب حـسن اإلدارة علـى املـستوى          . أجل تفادي سوء التنـسيق وهياكـل الـدعم املعقـدة          
ــز        ــالربامج، تعزي ــدان املــشمولة ب ــة االســتجابة، مــن منظــور البل القطــري، يتطلــب حتــسني فعالي

 .القدرات الوطنية والتدابري العملية والثقة بالشركاء
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. تعاون والتآزر فيما بـني الوكـاالت األربـع        ورحبت الوفود بالعروض املقدمة وروح ال      -١٠٠
. وأعربت عن دعمها لعمليـة فرقـة العمـل العامليـة وأشـادت بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ التوصـيات              

ونوهت الوفود بإنـشاء نظـام تقـسيم العمـل يف برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس                       
 القياديـة الـيت يـضطلع هبـا برنـامج األمـم             اإليـدز واعترفـت بأمهيـة األدوار      /نقص املناعـة البـشرية    

) اليونيـسيف (املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة        
جــراء مزيــد مــن املناقــشات علــى املــستوى  إولوحظــت احلاجــة إىل . وبرنــامج األغذيــة العــاملي

بــه جتربــة اجلهــات املــشاركة يف القطــري كــي تراعــي الوكالــة الرائــدة يف الــدور الــذي تــضطلع 
وأُهيب بالوكاالت األربع أن تواصل تعزيز إدماج مسألة فـريوس          . الرعاية وقدرهتا على اإلجناز   

 .اإليدز يف أعمال منظماهتا/نقص املناعة البشرية

ورحبــت الوفــود بإنــشاء أفرقــة مــشتركة تابعــة لألمــم املتحــدة ومعنيــة بفــريوس نقــص    -١٠١
دز، وقالت إن هذه األفرقـة ستـساعد يف حتـسني اتـساق وتنـسيق االسـتجابة                 اإلي/املناعة البشرية 

ومت تـشجيع كـل مـن أمانـة برنـامج           . على املـستوى القطـري وكـذا مـساءلة فـرادى الوكـاالت            
اإليــدز وجمموعــة األمــم املتحــدة /األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

كمــا أكــدت الوفــود علــى أن تبــسيط  .  املــستوى القطــرياإلمنائيــة علــى توجيــه العمليــة علــى 
ويف . العمليات واإلجراءات جيب أن يظل من األولويات وحذّرت من توسـيع آليـات التنـسيق              

اإليـدز يظـل مـن الطـوارئ اخلطـرية          /حني أكدت الوفود على أن فريوس نقـص املناعـة البـشرية           
نية واملـسامهة الوطنيـة عـامالن حيويـان         والتحديات اليت تعوق التنمية، اعترفت بأن القيادة الوط       

وأُلقـي الـضوء علـى احلاجـة إىل كفالـة تـوافر املـوارد               . يف تنفيذ أنشطة فعالـة للتـصدي للمـرض        
الالزمة لدعم اجلهود القطرية واإلقليمية، فـضال عـن التحـديات القائمـة يف جمـال قـدرة املـوارد                    

 .البشرية ومسائل الضعف وحقوق اإلنسان ونوع اجلنس

وأكدت الوفود على ضرورة مطالبة مجيع أصحاب املصلحة، مبـا يف ذلـك احلكومـات                -١٠٢
الوطنية واجلهات املاحنة ومنظومة األمم املتحدة، بـااللتزام باملـضي قـدما بتنفيـذ توصـيات فرقـة                  

وأكـدت علـى أن جنـاح التنفيـذ       . العمل العامليـة، وضـرورة خـضوعها للمـساءلة يف هـذا الـشأن             
 الكاملة بني مجيع الفاعلني الرئيسيني من أجل كفالـة التنـسيق والتبـسيط              رهن بتحقيق الشراكة  

  .واملواءمة قصد التوصل إىل تدابري ونتائج فعالة على املستوى القطري
 

 التبسيط واملواءمة مع التركيز بصفة خاصة على عملية الربجمة  

ملتحــــدة رأس اجللــــسة وعــــرض البنــــد رئــــيس اجمللــــس التنفيــــذي لربنــــامج األمــــم ا    -١٠٣
وقــدمت املــديرة التنفيذيــة لــصندوق األمــم املتحــدة . صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان/اإلمنــائي

للسكان عرضا باسم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة                
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سـعادة  كما قدم عرضا كـل مـن        . وبرنامج األغذية العاملي  ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
 لألمـم   واملنـسقة املقيمـة   املمثلـة الدائمـة للـرأس األخـضر،         لسيدة ماريا دي فاتيما ليما دا فيغـا،         ا

 .املتحدة وممثلة صناديق وبرامج األمم املتحدة يف الرأس األخضر

وأبـرزت املــديرة التنفيذيــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان االقتراحــات الــيت قدمتــها   -١٠٤
ألمم املتحـدة اإلمنائيـة بـشأن حتـسني االتـساق بـني األعمـال التحليليـة                 اللجنة التنفيذية جملموعة ا   

 ة إعداد الربامج؛ وزيـادة امللكيـة    ملنظومة األمم املتحدة والعمليات الوطنية؛ وختفيف عبء عملي       
ــة ــوطنيني بــشأن هــذه     أخــرىوســُتجرى مناقــشات. الوطني  مــع الــدول األعــضاء والــشركاء ال

 .يونيه/ يف حزيران التنفيذيةركة تقدم إىل اجملالساألفكار يف معرض إعداد ورقة مشت

ــة       -١٠٥ ــرأس األخــضر، أشــارت املمثل ــامج القطــري املوحــد يف ال ــة الربن ــق بعملي وفيمــا يتعل
الدائمة إىل أن جتربة احلكومة كانت جد إجيابية وأهنا لبت احتياجاهتا إىل حد كبري فيمـا يتعلـق                  

ــة اســتجابة برنــامج األمــم املتحــدة لألول   ويــات الوطنيــة، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة   بكفال
وقد ساعد الربنامج يف كفالة االتساق مع االسـتراتيجية الوطنيـة لتحقيـق النمـو واحلـد                 . لأللفية

 .من الفقر، وساهم يف حتسني تنسيق وإدارة عملية الربجمة

األمـم  وشددت ممثلة األمـم املتحـدة يف الـرأس األخـضر علـى التجربـة الناجحـة لفريـق                   -١٠٦
املتحدة القطري، سواء من حيث التقيد مببادئ التبـسيط أو مـن حيـث االسـتجابة الحتياجـات         

وأشـارت إىل أمهيـة تقـدمي الـدعم والتوجيـه علـى املـستوى اإلقليمـي وعلـى مـستوى                     . احلكومة
 .هج اجلديدة، وحددت دروسا ميكن استخدامها يف أماكن أخرىاملقر فيما يتعلق بالُن

فــود عــن تقـديرها للعــروض ورحبــت ترحيبـا واســعا باألفكــار الــواردة يف   وأعربـت الو  -١٠٧
وأثنــت علــى . وثيقــة املعلومــات األساســية فيمــا يتعلــق بعمليــة إعــداد الــربامج واملوافقــة عليهــا   

الصناديق والربامج ملضيها قدما خبطة باريس لفعالية املعونة ولتنفيذها قرار االسـتعراض الـشامل           
كما أعربت عن ارتياحهـا ملـا علمتـه بـشأن عمليـة             . ثالث سنوات للسياسات الذي جيري كل     

  .الربنامج القطري املوحد ومنوذج املكتب املشترك يف الرأس األخضر

وشددت الوفـود علـى األمهيـة احلامسـة لتـوافر روح القيـادة واملـسامهة والقـدرات علـى                 -١٠٨
 املتخصــصة واســتمرار وأكــدت ضــرورة كفالــة املــشاركة الفعالــة للوكــاالت . الــصعيد الــوطين

وأشارت الوفـود إىل أنـه      . الوكاالت يف إطار والياهتا يف تلبية األولويات واالحتياجات الوطنية        
ينبغي كفالة الشفافية واملساءلة عن النتائج واملوارد يف أي عمليات جديـدة؛ وخفـض تكـاليف                

ات ودور املنــسق وارتــأت الوفــود ضــرورة حتــسني قــدر. املعــامالت؛ وزيــادة الكفــاءة والفعاليــة
 .املقيم وأفرقة األمم املتحدة القطرية ألغراض منها تيسري فعالية التقييم
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ــات اإلدارة وأســاليب       -١٠٩ ــؤثر يف آلي ــة الربجمــة ت ــود إىل أن اقتراحــات عملي وأشــارت الوف
ويف حني أعربت معظم الوفود عـن تأييـدها لتقلـيص الفتـرة الزمنيـة      . العمل يف اجملالس التنفيذية   

تستغرقها إجراءات املوافقة، ذكرت أنه يلزم إجراء مزيـد مـن املناقـشة بـشأن حتديـد طـابع                   اليت  
 .اإلجراءات اجلديدة للمجلس

وفيما يتعلق بتجربة الرأس األخضر، تساءلت الوفود عن سـبل إشـراك الوكـاالت غـري                -١١٠
 مواءمــة وحثــت يف معـرض االستفــسار عـن امليزانيــة املوحـدة علــى تعزيـز    . املقيمـة واملتخصـصة  

ومتـت اإلشـارة إىل أن اإلجـراءات        . شؤون امليزانيـة، مـع احلفـاظ علـى وضـوح عمليـة املـساءلة              
ــربامج تبقــى قائمــة وأن      ــة مبجمــوع صــناديق ال ــة املتعلق  ة األمــم املتحــدة اإلمنائيــ جمموعــةاحلالي

 علـى اسـتعراض سـبل    موعـة عكـف اجمل تكمـا   . امج يف الـرأس األخـضر     نـ واصل رصد أثـر الرب    تس
 .دما يف باقي املكاتب املشتركةضي قامل
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 اجلزء الثاين  

 الدورة السنوية
 

 املعقودة يف جنيف
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣ إىل ١٢يف الفترة من 
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 املسائل التنظيمية -أوال  

اإلمنـائي   املتحدة   األمم للمجلس التنفيذي لربنامج     ٢٠٠٦ُعقدت الدورة السنوية لعام      - ١
ويف هـذه   . جبنيـف يونيـه   /حزيـران  ٢٣ إىل   ١٢كان يف الفتـرة مـن       للـس  املتحدة   األمموصندوق  

، ٢٠٠٦الــدورة، أقــر اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورتــه الــسنوية لعــام  
 .(DP/2006/15) ٢٠٠٦بصيغتهما املعدلة شفويا، والتقرير املتعلق بالدورة العادية األوىل لعام 

 بــشأن حتــسني ٢٠٠٦/٢٥، مبــا يف ذلــك املقــرر  مقــررا١٧واعتمــد اجمللــس التنفيــذي  - ٢
وميكــن االطـالع علــى جتميــع  . أسـاليب عمــل اجمللـس التنفيــذي واالسـتعراض العــام للمقـررات    

: اجمللــــــس التنفيــــــذي علــــــى شــــــبكة اإلنترنــــــتأمانــــــة للمقــــــررات املعتمــــــدة يف موقــــــع 
www.undp.org/execbrd. 

وافق اجمللس على اجلدول الزمين التايل للدورات املقبلة للمجلـس التنفيـذي يف عـامي               و - ٣
 .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

 
 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ١٥ إىل ١١من  :٢٠٠٦الدورة العادية الثانية لعام 
 ٢٠٠٧يناير / الثاينكانون ٢٦ إىل ١٩من  :٢٠٠٧الدورة العادية األوىل لعام 

 ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٢ إىل ١٢ من :٢٠٠٧الدورة السنوية لعام 
  ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٤ إىل ١من  :٢٠٠٧الدورة العادية الثانية لعام 

  الربنامجبيان مدير

األحـداث الكـربى الـيت رمسـت     ، يف بيانه إىل اجمللس التنفيـذي، إىل          الربنامج أشار مدير  - ٤
 هـا واجهياالسـتراتيجية الرئيـسية الـيت       ل  ئاوأبرز املـس  . معامل بيئة املعونة الدولية منذ توليه منصبه      

رفيع املستوى املعين باالتساق على نطـاق املنظومـة    املتحدة اإلمنائي وعمل الفريق      برنامج األمم 
 :يف جماالت التنمية واملساعدة اإلنسانية والبيئية، مالحظا أن

ث برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يـسعى إىل االضـطالع بـدور بّنـاء يف األحـدا         )أ( 
، وهـي فتـرة   ٢٠٠٥الرئيسية اليت شكّلت البيئة اإلمنائيـة الدوليـة منـذ مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام              

شهدت إنـشاء هيئـتني جديـدتني تـابعتني لألمـم املتحـدة مهـا جلنـة بنـاء الـسالم وجملـس حقـوق                 
اإلنــسان، واســتجابات دوليــة متــضافرة واســعة النطــاق دعمــا ملنــاطق متــضررة جــراء كــوارث   

ضال عــن زيــادات هامــة يف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة نامجــة عــن عمليــات رئيــسية    طبيعيــة، فــ
 لتخفيف أعباء الديون؛

http://www.undp.org/execbrd
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عجـز قـادة   و ،وتوزيع فوائـد النمـو الـسريع لالقتـصاد العـاملي مل يكـن متكافئـا         )ب( 
ــة موجهــة لل     ــشأن جول ــق يف اآلراء ب ــةالعــامل عــن التوصــل إىل تواف ــة   يف احملتنمي ــات التجاري ادث

  األطراف؛متعددة

 يف مجلـة  ،ومثة تغيري داخلي هام داخـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يـشمل                )ج( 
  لـدعم زيـادة    جـدد، وتعزيـز نظـم الرقابـة الداخليـة وإدارة املخـاطر            كبـار مـوظفني      تعيني   ،أمور

 بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛تقييم الالشفافية واملساءلة، واستعراض سياسة 

الــصناديق املرتبطــة بــه   ويــرادات برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     وجممــوع إ )د( 
وجتاوزت وترية منو املـوارد غـري األساسـية للربنـامج           . مسية يف املائة بالقيم اال    ١٧عت بنسبة   ارتف

 بــني  دون احلــل األمثــلنــسبة التوافــقأن أصــبحت وتــرية منــو مــوارده األساســية، ممــا أدى إىل  
ج مــن االضــطالع بواليتــه بــصورة فعالــة ومرنــة واملــوارد املخصــصة   املــوارد الــيت متكّــن الربنــام 

 درجات خمتلفة وهي بالتايل ذات طابع تكميلي؛ب

 مـصدرين ظـاهرين     شـهدت املتكاملـة ملهمـة الربنـامج       لكن  اجلوانب املختلفة   و )هـ( 
 كــز علـى النتــائج يف العمـل التعقيــدي   احلاجــة إىل إرسـاء أنــشطة تنفيذيـة تر  :للتـوتر يتمـثالن يف  

لتحديد املعايري حبيث تساهم تلك األنشطة بدورها يف إرشاد هذا العمل، وضرورة توفري دعـم               
بعــد األزمــات دون إغفــال األهــداف طويلــة األجــل موجــه يف الوقــت املناســب يف حــاالت مــا 

 .بشأن تطوير القدرات

 /http://content.undp.org/go: وميكــــن االطــــالع علــــى الــــنص الكامــــل للبيــــان علــــى املوقــــع 

newsroom/june-2006/statement-dervis-exec-20060619.en?categoryID=593043%&lang= en. 

 لـدور   قدميه رؤيـة متبـصرة    ومات وعلى ت  وشكرت الوفود املدير على بيانه الزاخر باملعل       - ٥
د، إىل أن الـدافع     الربنامج يف السياق األوسع إلصالح األمم املتحدة، مع اإلشارة يف هذا الـصد            

 حتـسني فعاليـة املعونـة وحتقيـق     ا هو يف هناية املطاف الرغبـة يف   والتبسيط إمن  اءمةووراء برنامج امل  
تعـاون علـى املـستوى القطـري بـني          ثيـق ال  مطلـب تو  وشددت بعـض الوفـود علـى        . نتائج إمنائية 

خمتلف أعضاء أسرة األمم املتحدة احلاضـرين، بينمـا دعـت وفـود أخـرى إىل مزيـد مـن امللكيـة                      
ــد يف تعريــف النمــوذج املناســب للتعــاون بــني كيانــات األمــم املتحــدة علــى        ــة والتحدي الوطني

 .املستوى القطري

لربنـامج بأهنـا مـشجعة،      ا  ُعهـد هبـا إىل      اليت ووصفت الوفود االجتاه التصاعدي للموارد     - ٦
 املــوارد األساســية واملــوارد  بــاالختالل املتنــامي بــنيعلــى النحــو الواجــببينمــا أحاطــت علمــا 

 .األساسية غري
 

http://content.undp.org/go/ newsroom/june-2006/statement-dervis-exec-20060619.en?categoryID=593043%&lang= en
http://content.undp.org/go/ newsroom/june-2006/statement-dervis-exec-20060619.en?categoryID=593043%&lang= en
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 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  

 
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية -ثانيا  

 وبيان املديرة التنفيذية  

زيهــا للوفــاة املفاجئــة للــدكتور    هلت املــديرة التنفيذيــة بياهنــا بــاإلعراب عــن تعا    اســت - ٧
ــة    يل ــها لتركــز  .جونــغ ووك، املــدير العــام ملنظمــة الــصحة العاملي  علــى املــسائل  وتابعــت كلمت

قـد   واالجتمـاع االستعراضـي الـذي عُ       ٢٠٠٥متابعة مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام           :الرئيسية التالية 
 وحتقيـق   ؛)اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         / نقص املناعة البـشرية    مؤخرا بشأن فريوس  

؛ وأمن سلع الصحة اإلجنابية؛ والـسكان والتنميـة؛ وإصـالح    )٥اهلدف (اهلدف اإلمنائي لأللفية  
 . واملـساءلة  ؛األمم املتحدة؛ واملوارد املالية لصندوق األمم املتحدة للـسكان؛ واهليكلـة اإلقليميـة            

 على النص الكامل للبيان يف موقع صندوق األمم املتحدة للسكان على شـبكة              وميكن االطالع 
 .http://www.unfpa.org/exbrd:  عنداإلنترنت

 توأعربـ  .رةقيادهتـا املتبـصّ   للـهم و  بياهنا املمتاز واملُ  لاملديرة التنفيذية   على   الوفود   ثنتوأ - ٨
 أن  كان من دواعي سـرورها    و للعمل الذي يضطلع به،      ا القوي للصندوق وتقديره   اعن دعمه 
، مبـا يف ذلـك توسـيع قاعـدة          ٢٠٠٥ املكتـسبات اهلامـة الـيت حققهـا الـصندوق يف عـام               تالحظ

ــ . ماحنــا١٧٢ لتــشمللــه املــاحنني   علــى جهــود الــصندوق الراميــة إىل النــهوض جبــدول   توأثن
لـى األمهيـة    عت وشدد،أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

ا  عــن تقــديرهت الوفــودوأعربــ . باحلــد مــن الفقــراملتــصلةاحملوريــة للــصحة اإلجنابيــة واحلقــوق  
تعهـد بـه يف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام       للجهود اليت يبـذهلا الـصندوق مـن أجـل تنفيـذ االلتـزام امل       

 توأشـــاد. ٢٠١٥ عـــامالـــصحة اإلجنابيـــة حبلـــول   بتحقيـــق احلـــصول الـــشامل علـــى ٢٠٠٥
ــة   بالـــصند ــة إدراج الـــديناميات الـــسكانية والـــصحة اإلجنابيـ وق علـــى دوره الطليعـــي يف كفالـ

 علـى الـدور القيـادي الـذي يقـوم          توأثن .االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية    يف نظور اجلنساين وامل
ــوقهن الـــصح   ــة حقـ ــاذ أرواح النـــساء ومحايـ ــه الـــصندوق يف إنقـ ــ .ةيبـ ــز دور تودعـ  إىل تعزيـ

تفـشي  ل اهلجرة الدولية، مبـا يف ذلـك   ئاس بلدان اجلنوب ويف معاجلة مالصندوق يف التعاون بني  
 . بني أوساط النساء اهلجرةظاهرة

 على أمهية إبراز الصالت القائمة بني الصحة اإلجنابية وفـريوس نقـص             ت الوفود وشدد - ٩
 بالـدور الطليعـي للـصندوق يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة                توأشـاد  ).اإليـدز /(املناعة البـشرية  

علـى املـستويني    أخـرى   الصندوق علـى مواصـلة العمـل مـع وكـاالت            ت  اإليدز وشجع /لبشريةا
 قـسيم تالعاملي والقطري من أجل كفالة تنفيذ توصيات فريق العمل العاملي، مبا يف ذلك إجـراء                
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ورحبت الوفـود بالربنـامج العـاملي الـذي وضـعه الـصندوق         .مناسب للعمل فيما بني الوكاالت    
كفالـة متويـل   بسلع الصحة اإلجنابية، مع مالحظة الفائدة اليت ميكن حتقيقها من أجل تعزيز أمن     

 تالحـظ  أن   وكـان مـن دواعـي سـرورها        .أطول أمدا وأكثـر اسـتقرارا للـوازم الـصحة اإلجنابيـة           
 .واعتالل صـحتهن، والعنـف اجلنـساين     النوافس  وفيات األمهات   معدل  التزام الصندوق خبفض    

ن أجــل تعزيــز دور الــصندوق يف النــهج املتبــع علــى نطــاق    عمــا ميكــن القيــام بــه مــ وتــساءلت
والحظ أحد الوفود ضرورة إجـراء مزيـد مـن البحـوث             .ممنظومة األمم املتحدة إزاء صحة األ     

وأثنت الوفود على الـشراكة اجلديـدة املعنيـة بـصحة      .بشأن اآلثار االجتماعية للوفيات النفاسية  
ــوافس والرّضـــ  ــيت يق  النـ ــة الـ ــال واحلملـ ــضاء علـــ    ع واألطفـ ــل القـ ــن أجـ ــصندوق مـ ــا الـ ى ودهـ

 .الوالدة ناسور

مبـا يف  وأثنت الوفود على عمـل الـصندوق يف حـاالت الطـوارئ واحلـاالت اإلنـسانية،         - ١٠
اإلسـهام الكـبري   إىل  تونوهـ  .تسونامي والزلزال الذي ضرب باكستان    أمواج  يف أعقاب   ذلك  

ــة ومعاجلــة ا     ــصحة اإلجنابي ــز ال ــصندوق يف تعزي ــه ال ــذي يقدم ــني   ال ــساواة ب ــة بامل ــسائل املتعلق مل
ــصراع         ــهاء ال ــد انت ــا بع ــصراع وم ــوع اجلــنس يف حــاالت ال ــى ن ــائم عل ــسني والعنــف الق  .اجلن

 عــن التــدابري الــيت يتخــذها الــصندوق مــن أجــل تعزيــز املــوارد البــشرية والــشراكات  توتــساءل
 .االستجابة اإلنسانيةمن أجل والتمويل 

القطاعيـة  صندوق باستخدام ميزته النـسبية يف النـهج         وشددت الوفود على أمهية قيام ال      - ١١
وشـجعت الـصندوق    .الشاملة، وورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر وإصـالح قطـاع الـصحة                

تعزيز دوره القيادي واالسـتراتيجي يف العمليـات الوطنيـة واحلـوار            على   و ل اإلعدادي على العم 
 يف   لعملـه   علـى الـصندوق    توأثنـ  .جنابيـة الصحة واحلقـوق اإل   ب املعنيةاملتعلق بالسياسات العامة    

 .تتعداداجراء ال إليقدمهمجع البيانات والدعم الذي 

وأبدت الوفود اهتماما لدى علمها بأن اهليكلة اإلقليمية كفيلة جبعل الصندوق منظمـة          - ١٢
املقبلــة غــري الرمسيــة   أن تقــدم اإلحاطــةا عــن أملــهتوأعربــ .أقــوى وأكثــر تركيــزا علــى امليــدان

 أشـار أحـد     ويف حـني   .ت بشأن خطط اهليكلة اإلقليمية وخياراهتـا وتكاليفهـا وفوائـدها          معلوما
ــود إىل ضــرو  ــع وكــاالت    رالوف ــة م ــة اإلقليمي ــسيق جهــود اهليكل ــوة إىلوجــ،  أخــرىة تن  ه دع

 .فتح مكتب إقليمي يف بلدهلالصندوق 

 املتحـدة   اء يف عمليـة إصـالح األمـم       وأثنت الوفود على الـصندوق لـدوره النـشط والبنّـ           - ١٣
 تعـاون الـصندوق مـع    توشـجع  .تركيزه على تعزيـز امللكيـة والقيـادة علـى املـستوى الـوطين             لو

ســتعراض ال إىل أن اتوأشــار .الفريــق رفيــع املــستوى املعــين باالتــساق علــى مــستوى املنظومــة
ــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات     ــشامل ال ــسياسات ال ــة إصــالح األمــم    لل ــشكل أســاس عملي ي



E/2006/35

 

40 07-26451 
 

والحظ أحد الوفود أن هنـاك       . منوذج املكتب املشترك   بشأن التجربة   عن تواستفسر .املتحدة
 .تفاوتات يف كفاءات ومهارات موظفي األمم املتحدة

 أعلــى ٢٠٠٥أعربــت الوفــود عــن ســرورها ملالحظــة أن الــصندوق قــد بلــغ يف عــام  و - ١٤
سـية   علـى أن املـوارد األساسـية هـي اللبنـة األسا          توشدد . على اإلطالق  مستوى من التربعات  

 . االستعاضــة عــن املــوارد األساســية بــاملوارد غــري األساســية أنــه ال ينبغــي ت وأكــد،للــصندوق
وأعلنـت النـرويج    .ودعت الوفود املاحنني إىل زيـادة مـسامهاهتم يف املـوارد األساسـية للـصندوق           

 يف  ٢٥ مليـون دوالر، أي بنـسبة        ١٢لـصندوق مببلـغ     لأهنا سـتزيد مـسامهتها يف املـوارد العاديـة           
تزيـد  أن مـسامهتها يف املـوارد األساسـية للـصندوق     إىل  الـسويد  وأشارت. ٢٠٠٧ائة يف عام    امل

ــى ــون دوالر٥٠ علـ ــط    . مليـ ــا ختطـ ــسرا أهنـ ــرت سويـ ـــ  وذكـ ــدد ال ــد متعـ ــدمي تعهـ  سنواتلتقـ
 .تربعات بتقدمي

املـستندين إىل   وأعربت الوفود عن تأييدها القـوي اللتـزام الـصندوق بـاإلدارة والربجمـة                - ١٥
 اهتمـام   تزايـد ورحبـت الوفـود ب     .، ودعت إىل حتسني البيانـات األساسـية وقيـاس النتـائج           النتائج

تطـوير اخلطـة االسـتراتيجية     ل علـى وضـع عمليـة شـاملة وجامعـة            هوشـجعت  .الصندوق باملـساءلة  
علـى الـضغط مـن أجـل حتقيـق تغـري هـام علـى املـستوى                  تـه    كمـا حث   .اجلديدة املتوسـطة األجـل    

 وجتنـب ازدواجيـة اجلهـود    مكانتـه ة حتقيـق نتـائج ملموسـة وتعزيـز       على أمهي  تد وشدّ ،القطري
 .قدمه الصندوق إىل بلداهنايوأعربت عدة وفود عن تقديرها للدعم الذي  .وتشتتها

وشكرت املديرة التنفيذيـة أعـضاء اجمللـس التنفيـذي علـى مـساندهتم القويـة وتعليقـاهتم                   - ١٦
 لألمــم  التابعــةان هــو الوكالــة الوحيــدة والحظــت أن صــندوق األمــم املتحــدة للــسك  .املفيــدة

 تماعيـة ألغـراض التنميـة والتعـداد      املتحدة اليت تدعم تطوير قواعد بيانـات وطنيـة دميغرافيـة واج           
وأكـدت علـى األمهيـة احلامسـة         . التعدادات الوطنية للـسكان    وخاصةوالدراسات االستقصائية،   

واء فيما يتعلق بتعزيـز املـوارد البـشرية    لتنمية، سا من أجل حتقيقلالستثمارات يف جمال البيانات    
كما يدعو الصندوق بقوة إىل مزيـد مـن      . والتغطية اليت تتيحها    مصادر البيانات  جودةأو زيادة   

فيمــا بــني املتعلقــة بالتعــاون االســتثمارات يف جمــال بنــاء القــدرات ويعطــي األولويــة للمبــادرات 
  ملـسأليت  ان يـويل اهتمامـا متزايـدا      والحظـت أن صـندوق األمـم املتحـدة للـسك           .بلدان اجلنـوب  

ــة  ــام  .اهلجــرة والتنمي ــون     ٢٠٠٦ويف ع ــصندوق، املعن ــسي لل ــسنوي الرئي ــشور ال ، ســريكز املن
 .، على اهلجرة واملرأة“حالة سكان العامل”

ــر      - ١٧ ــصندوق يعتمــد اســتراتيجية أكث وفيمــا يتعلــق بالــصحة النفاســية، أشــارت إىل أن ال
وفيـات  مـات إلحـراز تقـدم فيمـا يتعلـق مبعـدل             م إىل احلكو  تركيزا بكثري مـن أجـل تقـدمي الـدع         

تـوفري قـابالت    :، وهـي النوافس واعتالل صحتهن، ويركز على التدخالت الثالثة األكثر فعالية        
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وإذ أعربـت    . حاالت الوالدة الطارئـة    يفوتنظيم األسرة، وتقدمي الرعاية       الوالدة،  عند ماهرات
ألمم املتحدة من أجل حتسني الـصحة النفاسـية،         لتساقا  اجة إىل هنج أكثر ا    احلعن اتفاقها بشأن    

 حتالفات تعزز الصحة النفاسية من قبيـل        ضمنالعمل  ) أ( : أن الصندوق يركز على    أشارت إىل 
العمل من خـالل مناقـشات   ) ب( الشراكة اجلديدة بشأن صحة النوافس والرضع واألطفال؛ و 

ت االسـتراتيجية مثـل منظمـة الـصحة     واتفاقات ثنائية مـع وكـاالت شـقيقة، مـن قبيـل الـشراكا          
 يف إطـار العمـل  ) ج(  والبنـك الـدويل؛ و  )اليونيـسيف (ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة      العاملية  

تعزيـز املـشاركة يف النـهج القطاعيـة الـشاملة وورقـات اسـتراتيجية        مـن أجـل    العمليات الوطنيـة    
يف تراتيجية احلـد مـن الفقـر        هبدف تعزيز الصحة النفاسية، مـن قبيـل ورقـات اسـ           احلد من الفقر    

  خفـــض معـــدل وفيـــات النـــوافس واملواليـــد؛الراميـــة إىلالبلـــدان األفريقيـــة وخـــرائط الطريـــق 
تطوير قدرة الصندوق ذاتـه كمنظمـة مـن    ) هـ( تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ و      ) د( و

منـها علـى    ألغـراض    سياسات ومبادئ توجيهية وأصـول معرفيـة         وتطوير التدريب    توفري خالل
 . النهج القطاعية الشاملةسبيل املثال

فـريوس نقـص املناعـة      ب املعـين  أن االجتمـاع رفيـع املـستوى          املـديرة التنفيذيـة    والحظت - ١٨
 وفـريوس   مـن جهـة  اإليدز قد أتاح منربا سياسيا للربط بـني الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة      /البشرية

وذكـرت   .راء مزيد من احلوار مع احلكومات     جإل و  من جهة ثانية،   اإليدز/نقص املناعة البشرية  
أن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ســيقوم مبتابعــة األهــداف الوطنيــة مــن أجــل تــوفري الوقايــة 

تنفيذ توصيات فريـق العمـل      ل ترويجويعمل الصندوق بنشاط على ال     .والعالج والرعاية والدعم  
 املـشاركة يف رعايـة برنـامج        بوصـفه عـضوا يف املنظمـات      وذلك  العاملي على املستوى القطري،     

ويف العديـد مـن البلـدان،      .اإليـدز /األمم املتحدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             
 املعـين بفـريوس     يفريق األمم املتحدة املواضيع   رئاسة   ممثل صندوق األمم املتحدة للسكان       يتوىل

 .نقص املناعة البشرية

وق األمم املتحدة للسكان سيعمل بصورة وثيقة مـع         وذكرت املديرة التنفيذية أن صند     - ١٩
حتــالف لــوازم الــصحة اإلجنابيــة، ألغــراض منــها التخطــيط لتمويــل مبــادرة أمــن ســلع الــصحة     

 تعزيــز هدفـه ويتعلـق األمـر بربنـامج عـاملي جديـد لتعزيــز أمـن سـلع الـصحة اإلجنابيـة           .اإلجنابيـة 
املرتبطـة  سلع  الـ اإلجنابيـة وغريهـا مـن       ع االحتياجات مـن سـلع الـصحة         القدرات الوطنية يف توقّ   

أو إنـشاء نظـم وطنيـة       /الـسلع؛ وتعزيـز و    تلـك    والتخطيط لضمان تـدفق مـستدام مـن          ،الصحةب
إلدارة اللوجستيات؛ وإقناع احلكومات باستحداث بند يف ميزانية وزارات الـصحة لتخـصيص       

ت أن الـصندوق قـد      وفيمـا يتعلـق باملـساعدة اإلنـسانية، الحظـ          . األساسـية  موارد وطنية للـسلع   
 الالزمـة  والقـدرات  معرفيـة  وأنه بصدد بنـاء قاعـدة   ، من جتاربه السابقة  استخلص دروسا كثرية  

ــالســتجابة ل ــد احلاجــة إليهــا سريعةال ــدمها     . عن ــسريعة الــيت ق ــراف باالســتجابة ال ــد مت االعت وق
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 . أمـــواج تـــسونامي ويف باكـــستان عقـــب الزلـــزال تـــضررت مـــنالـــصندوق يف البلـــدان الـــيت 
 .حظت أن الصندوق حباجة إىل مواصلة بناء قدراته املتعلقة باملوارد البشرية، كما ونوعاوال

مزيـد مـن التكامـل والكفـاءة        باملـسامهة يف حتقيـق       أن اهليكلة اإلقليميـة كفيلـة        وذكرت - ٢٠
 هشـأن وهـو مـا مـن        ؛والفعالية بني إدارة الربامج واملساعدة التقنية، من خالل دمـج اجملـالني معـا             

وشددت علـى   .ؤدي إىل مزيد من التنسيق واالتساق يف الدعم املقدم إىل املكاتب القطرية           أن ي 
 عـرض وهـو يتوقـع    .أن الصندوق يتبع هنجا تشاركيا يف استكشاف خيارات اهليكلـة اإلقليميـة         

 .٢٠٠٧يناير / اجمللس التنفيذي يف كانون الثاينعلىاآلثار املالية للهيكلة اإلقليمية 

 الـذي يـضطلع بـه الـصندوق يف إصـالح         النـشط ود على تقديرها للـدور      وشكرت الوف  - ٢١
 الشامل الذي جيـري كـل       السياسات صندوق يسترشد باستعراض  الوأكدت أن    .األمم املتحدة 

ــذه      ــه وبتنفي ــا راســخا ب ــزم التزام ــنوات ويلت ــالث س ــه اإلصــالح      .ث ــز علي ــذي يرك ــدف ال فاهل
وشـددت   .لنتـائج علـى املـستوى القطـري       وصندوق األمم املتحدة للسكان هو حتسني األداء وا       

القيـادة وامللكيـة وبنـاء القـدرات علـى املـستوى            ب إمنـا يتعلـق   على أن اإلصـالح يف جمـال التنميـة          
 أمـم متحـدة  ’ة بشكل خاص حىت يكون برنامج قظي ال توخيوأكدت على احلاجة إىل    .الوطين
 ذلك جدول أعمـال املـؤمتر    اإلمنائية، مبا يفجداول األعماليدمج خمتلف  حبيث   جامعا   ‘واحدة

وأضـــافت أن الـــصندوق  . إطـــاره وأنـــشطته االســـتراتيجيةضـــمنالـــدويل للـــسكان والتنميـــة، 
عمليــة مــشاركة موضــوعية ومــستدامة يف لتقــدمي بــشرية الوارد املــ  مــا يكفــي مــنســيحتاج إىل

ــم املتحــدة   ــى نطــاق        .إصــالح األم ــساق عل ــستوى املعــين باالت ــع امل ــالفريق رفي ــق ب ــا يتعل وفيم
ســيما العمــل املتعلــق بنظــام املنــسق  ملنظومــة، أفــادت بــأن الــصندوق يــدعم عمــل الفريــق، والا

 الصندوق بـدور قيـادي يف جمـال ممارسـات األعمـال التجاريـة، مـن خـالل          يضطلعكما   .املقيم
 .اإلفادة من دور املديرة التنفيذية بوصفها رئيسة اللجنة رفيعة املستوى املعنية باإلدارة

تعلق بنموذج املكتب املشترك، أشارت إىل إنشاء أول منوذج مـن ذلـك القبيـل               وفيما ي  - ٢٢
وبالتايل، فإنـه مـن املبكـر للغايـة         . ٢٠٠٦يناير  / يف كانون الثاين    أعماله بدءيف الرأس األخضر و   

اجـه املكتـب   تومع ذلك، ميكن استخالص بعض الدروس الـسريعة بـشأن مـا قـد حي              .تقييم أثره 
زام قوي من جانب احلكومة الوطنية؛ والتزام قوي مـن جانـب منظومـة              الت :املشترك، وال سيما  

دمات اخلـ  و املتعلقـة بـاإلجراءات   األمم املتحـدة؛ واإلعـداد املـسبق للعديـد مـن املـسائل املفـصلة              
 وضـمان صـياغة مجيـع        ذلـك؛  شتركة والنظم املشتركة واألمـاكن املـشتركة واملـوظفني وغـري          امل

 .معاجلتها بصورة جيدةكفالة تسق و برنامج وطين م إطارالواليات يف

ــصندوق يواجــه        - ٢٣ ــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل، ذكــرت أن ال ــق باخلط ــا يتعل وفيم
حتديات فيما يتعلق بالبيانات األساسية لقياس أثـر الـربامج واإلبـالغ املـستند إىل األدلـة وإسـناد               
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 حاليـا يف تطـوير اخلطـة        وتشكل هذه املسائل حمور العمل الـذي يـضطلع بـه الـصندوق             .النتائج
  كفالــة جعــلويهــدف الــصندوق إىل. ٢٠١١- ٢٠٠٨االســتراتيجية املتوســطة األجــل للفتــرة 

ــ ااخلطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل أساســ   ــه مل ــصندوق عــن أدائ ومثــة حاجــة إىل   .ساءلة ال
توقــع مـن الــصندوق علـى كــل مــستوى مـن مــستويات التنميــة    الوضـوح فيمــا يتعلـق بالــدور امل  

ــة  لــدع حتقيــق وشــددت علــى أن التحــدي يكمــن يف   .م واليــة املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنمي
 ملـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة       القـّيم علـى ا     عاملياحلارس ال  بني دور الصندوق بوصفه      التوازن

  مـضافة   مع احلاجـة إىل إثبـات قيمـة         العامة،  يف احلوارات املتعلقة بالسياسات    اإلعداديوالعمل  
ورحبـت   . شوهد الـتغري بوضـوح     ماوحيثجراءات العملية   فذت اإل  نُ ما األرض حيث  حقيقة على 

 .بالتوجيه الذي يقدمه اجمللس التنفيذي

  الـصندوق،   على املستوى القطـري، الحظـت أن       كانةا يتعلق باملوارد البشرية وامل    وفيم - ٢٤
وهــو  .مومهــاراهت ، يواجــه حالــة التفــاوت يف كفــاءات املــوظفني  كافــةعلــى غــرار املؤســسات

تنفيـذ  يف   للصندوق على املستوى القطري، فضال عن اجلودة املتفاوتـة           ة املتفاوت كانةيفسر امل  ما
 .أن الــصندوق عــاكف علــى معاجلــة هــذا التحــدي علــى وطمأنــت اجمللــس التنفيــذي  .الــربامج

ــارت إىل ــاءة وأن     أنوأشـ ــستند إىل الكفـ ــشرية تـ ــوارد البـ ــال املـ ــصندوق يف جمـ ــتراتيجية الـ  اسـ
 غــري اإلعــداديوأضــافت أن احلــوار  .ق يــستثمر اســتثمارا كــبريا يف تــدريب املــوظفني الــصندو

ويف  .لـصندوق معاجلتـها   يـتعني علـى ا    بالغة احلساسية والشخصية اليت     كاف بالنظر إىل املسائل     
 مـن أجـل     اإلعداديـة وطنيـة   الوارات  احلـ  مـستوى :  مهـا  الواقع، ال بد مـن العمـل علـى مـستويني          

 شــركاء بواســطة، ات احملليــةمــستوى اجملتمعــو املــوارد؛  وختــصيصننيوضــع الــسياسات والقــوا
 .حمليني من أجل تعبئة اجملتمع احمللي وتوعيته بشأن أمهية تنفيذ الربامج اليت تدعمها احلكومة

 
 االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان -ثالثا  

ــق باالل     - ٢٥ ــر املتعلـ ــوارد التقريـ ــة املـ ــرع تعبئـ ــيس فـ ــدم رئـ ــصندوق   قـ ــل الـ ــات بتمويـ تزامـ
(DP/FPA/2006/3)  ــ توقعــات إيــرادات بــشأن، كمــا قــدم معلومــات مــستجدة صندوق حــىت ال

 .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٥

ســرورها عــن  وزاخــر باملعلومــاتوالوأعربــت الوفــود عــن تقــديرها للتقريــر الواضــح    - ٢٦
وكـذا ارتفـاع    ،  ٢٠٠٥ملالحظة الزيادة يف املوارد العادية وغريها من موارد الـصندوق يف عـام              

التعهـدات متعـددة     ملالحظـة الزيـادة يف       ا عن سروره  تكما أعرب .  ماحنا ١٧٢عدد املاحنني إىل    
 العمـل اجلـاد الـذي يقـوم بـه           جتـسد  إىل أن هـذه الزيـادات        توأشـار  .السنوات بتقدمي تربعـات   

وفري مزيد مـن     على احلاجة إىل ت    توشدد .الصندوق والتزامه وثقة اجملتمع الدويل فيه وإميانه به       
 علـى احلاجـة     تعالوة على ذلـك، شـدد      .لصندوقل اللبنة األساسية املوارد األساسية، بوصفها    
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ــاملوارد   ــؤ ب ــة التنب ــادة إمكاني ــه ال ينبغــي  ت وأكــد،إىل زي ــوارد األساســية   أن  االستعاضــة عــن امل
 .باملوارد غري األساسية

أن زيــادة بــ والــيت تفيــدلتقريــر ثــريت يف اوأبــدت الوفــود موافقتــها بــشأن النقطــة الــيت أُ - ٢٧
 مـن أجـل   نه من توسيع نطاق املساعدة اليت يقـدمها إىل البلـدان            املوارد املتاحة للصندوق ستمكّ   

أهـداف املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة وإعـالن األلفيـة؛ وخاصـة فيمـا يتعلـق بالـصحة                      بلوغ  
 يف املائــة مــن ٩٤ إىل أن  الوفــودأشــارتوإذ  .اإليــدز/النفاســية وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

 الـصندوق علـى توسـيع قاعـدة         شـجعت  ماحنا رئيسيا،    ١٧املوارد العادية للصندوق مقدمة من      
وأعربـت بعـض الوفـود عـن قلقهـا بـشأن أثـر تقلبـات أسـعار الـصرف علـى                       .املاحنني وتعميقها 

تقلبـات  وحثت الصندوق على معاجلة مسألة تأثر االجتاهـات التـصاعدية للتربعـات ب             .التربعات
وطلــب أحــد  . عــن إمكانيــة وضــع سياســة لتحقيــق اســتقرار احلالــة ت وتــساءل،ســعر الــصرف

وتـساءل أحـد الوفـود     . زيـادات بالقيمـة احلقيقيـة   عـن الوفود أن تتضمن التقارير املقبلة بيانـات      
 .عن الكيفية اليت خيطط هبا الصندوق لزيادة األرصدة املواضيعية واحلفاظ عليها يف املستقبل

ــوارد   وتوجــه - ٢٨ ــة امل ــرع تعبئ ــيس ف ــشكر رئ ــهم يف     بال ــذي لثقت ــس التنفي ــضاء اجملل  إىل أع
وفيمــا يتعلــق بتحويــل التربعــات إىل مبــالغ بالــدوالر، أوضــح أن ســعر    .الــصندوق وإميــاهنم بــه

وبـالنظر   .الصرف املعتمد لدى األمم املتحدة هو سعر الصرف املعمول به وقت استالم التـربع    
ــأإىل  ــات ســعر ثريت ــات،   تقلب ــصرف يف التربع ــذكــر ال ــد   ه  أن ــاألحرى إىل حتدي ــدعو ب ســبب ي

وبالنـسبة إىل األرصـدة املواضـيعية، الحـظ أن للـصندوق يف الوقـت                .التربعات بالعملة الوطنيـة   
 مـا يكفـي   توافر هلاي موارد ملعاجلة مسائل رئيسية ال   يوفران وأهنما   ،نين مواضيعي يالراهن رصيد 

 صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ســينظر يف ســبل معاجلــة  وأضــاف أن .ساســيةاألوارد املــ مــن
 .مسألة أثر تقلب أسعار الصرف

التقريـر الـسنوي للمـديرة التنفيذيـة عـن           :٢٠٠٦/١٢واعتمد اجمللـس التنفيـذي املقـرر         - ٢٩
 .املتحدة للسكان ، وااللتزامات بتمويل صندوق األمم٢٠٠٥عام 

 
 ةالربامج القطرية واملسائل ذات الصل -رابعا  

؛ مشروعا من مشاريع وثائق الـربامج القطريـة        ١١ اجمللس التنفيذي    علىكان معروضا    - ٣٠
أدىل ببيانـات   و.  للربامج؛ وتقرير عن الربنامج اخلاص لتقـدمي املـساعدة إىل ميامنـار            ا متديد ١٣ و

ــا، وشــعبة آســيا   ) الربنــامج(ي اســتهاللية كــل مــن نائــب املــدير التنفيــذ   ومــديري شــعبة أفريقي
ط اهلادئ، وشعبة الدول العربية وأوروبا وآسيا الوسطى، وشعبة أمريكا الالتينية ومنطقـة             واحملي

 .البحر الكارييب
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 أفريقيا  

أعربــت الوفــود عــن تقــديرها التــساق الــربامج القطريــة الــيت يــدعمها صــندوق األمــم    - ٣١
صندوق للمـشاركة   املتحدة للسكان مع األطر اإلمنائية الوطنية، ورحبت باجلهود الـيت يبـذهلا الـ             

 هـا والحظت الوفود التحديات اليت تواجه    . يف النهج القطاعية الشاملة والدعم املباشر للميزانية      
ــوافس     ــات الن ــاع معــدل وفي ــا يف ذلــك ارتف ــا، مب ــه    . إثيوبي ــضطلع ب ــذي ي واعترفــت بالعمــل ال

 وشـددت علـى احلاجـة إىل معاجلـة مـسائل مـن قبيـل              . الصندوق ملعاجلـة مـسألة زواج األطفـال       
ــة    ــة يف املنــاطق الريفي والحظــت بعــض الوفــود  . إشــراك الرجــل؛ ونقــص ســلع الــصحة اإلجنابي

ضرورة زيادة التركيز على العمل مع املنظمات غري احلكومية يف كل مـن إثيوبيـا وسـان تـومي                   
وتساءلت عن سـبل كفالـة االتـساق بـني عمـل الـصندوق وعمـل بـاقي املنظمـات،            . وبرينسييب

وأثنـت علـى الـصندوق      . لقطري ملوزامبيق يـشكل مثـاال جيـدا لالتـساق         وأفادت بأن الربنامج ا   
لدعمه استراتيجيات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية مـن خـالل التركيـز علـى الـشباب                 

دت علـــى احلاجــة إىل تـــدخالت تـــستجيب  رتـــادون املــدارس يف موزامبيـــق، وشــد  الــذين ال ي 
وإذ أعربت الوفود عن تقـديرها      . تماعية والثقافية لالحتياجات احمللية وتتماشى مع األمناط االج     

 الصندوق يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية، أعربـت أيـضا عـن قلقهـا إزاء تفـشي                  رلدو
وإذ أشـارت إىل عـدم      . وباء فريوس نقص املناعة البشرية يف أوساط النساء يف موزامبيق وغينيـا           

ق لتطــوير خطــة ود الــيت يبــذهلا الــصندو تــوافر وســائل منــع احلمــل يف غينيــا، أثنــت علــى اجلهــ  
 .وطنية شراء

. وأعربت الوفـود عـن تقـديرها لقيـام الـصندوق بتعزيـز مـشاركته يف الربجمـة املـشتركة            - ٣٢
التمويــل يف موزامبيــق، تــساءل أحــد الوفــود عــن اإلجــراءات الــيت ميكــن  تجميــع وفيمــا يتعلــق ب

د أحـد الوفـود     وشـد . ُتـستخدم فيهـا    األنشطة الـيت     استخدامها لتعقب أمول كل وكالة ومعرفة     
وذكـر وفـد    . على أمهية اتباع هنج يستند إىل حقوق اإلنسان يف عملية تطـوير الـربامج القطريـة               

وأضاف الوفد نفـسه أنـه فـوجئ    . آخر أنه ينبغي يف حاالت متديد الربامج حتديد سبب التمديد      
ــر يف براجمهـــ   ــدان الـــيت جيـــري النظـ ــرورة كبعـــدم حـــضور البلـ ــة حـــضورها ا، واقتـــرح ضـ فالـ

 .املستقبل يف

وأشارت مديرة شعبة أفريقيا إىل أن الصندوق مـا فتـئ يـضطلع بأنـشطة الـدعوة لـدى                    - ٣٣
احلكومات املعنية بشأن إشراك املنظمات غري احلكومية ومنظمـات اجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك       

 إشـراك الرجـل     الصندوق على احلاجة إىل التركيـز علـى       أعربت عن موافقة    و. املنظمات الدينية 
اإليـدز يف موزامبيـق     /وإذ الحظت تعزيز برنامج فريوس نقص املناعة البشرية       . يف برنامج إثيوبيا  

من أجل االستجابة الحتياجات الشباب، أشارت إىل أن اجلهود جارية ملكافحـة تفـشي الوبـاء           
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املـوارد  التمويل، ذكـرت أنـه بفـضل مـصفوفة النتـائج و     تجميع  وفيما يتعلق ب  . يف أوساط النساء  
والحظـت أن عمليـة     . اخلاصة بالصندوق، فإنه من الـسهل تعقـب أنـشطة ومـوارد كـل وكالـة               

وأوضحت أهنـا مـستعدة     . التعقب املذكورة ستكون أكثر صعوبة يف إطار دعم مباشر للميزانية         
 .ملعاجلة أي مسائل حمددة على أساس ثنائي

 
 الدول العربية وأوروبا وآسيا الوسطى  

ود عــن قلقهــا الرتفــاع معــدالت احلمــل بــني املراهقــات واإلجهــاض        أعربــت الوفــ  - ٣٤
واألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي يف مولــدوفا، وعــن االجتــار بالنــساء والفتيــات، ومــسائل 

وبالنــسبة للربنــامج اخلــاص مبــصر، أعربــت الوفــود عــن اغتباطهــا ملــا الحظتــه مــن أن    . اهلجــرة
 شـراكاته مـع احلكومـة واجملتمـع املـدين ملكافحـة             صندوق األمم املتحدة للسكان خطـط لتعزيـز       

ووافقــت هــذه الوفــود علــى أنــه مــن املهــم إشــراك الزعمــاء   . العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس 
الــدينيني املــصريني يف املــسائل املتعلقــة بالرعايــة الــصحية اإلجنابيــة بــني املــراهقني والوقايــة مــن     

ــشرية   ــود عــن ا . فــريوس نقــص املناعــة الب غتباطهــا ألن صــندوق األمــم املتحــدة   وأعربــت الوف
للسكان سـوف يتعـاون مـع املنظمـات الدينيـة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية مـن أجـل تعزيـز                        

وأبرزت الوفـود أمهيـة تعزيـز حقـوق النـساء والفتيـات والقـضاء علـى العنـف                   . الصحة اإلجنابية 
. لنـساء يف املغـرب    وأعربـت عـن قلقهـا النتـشار مـرض اإليـدز بـني ا              . القائم علـى نـوع اجلـنس      

وعنــدما الحظــت الوفــود عــدم ذكــر العمــل الــذي تقــوم بــه اجلهــات املاحنــة الثنائيــة ومتعــددة     
األطراف األخرى، حثت صندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى تـاليف االزدواجيـة يف اجلهـود                    

 وأعرب وفد املغرب عن تقـديره للـدعم الـذي يتلقـاه بلـده مـن الـصندوق، معلنـا أن                    . الربناجمية
 .الربنامج القطري قد مت وضعه بالتشاور الوثيق مع احلكومة وغريها من شركاء التنمية

وأضافت أنـه   . والحظت الوفود أن الربنامج القطري التونسي قد صمم تصميما جيدا          - ٣٥
من املفيد أن يكون هناك املزيد من املعلومات الدميغرافيه احلديثه باإلضافة إىل معلومـات تتعلـق                

ــصحة ــاالت        و. بال ــي جم ــيمن ه ــامج القطــري لل ــز يف الربن ــاالت التركي ــود أن جم الحظــت الوف
وأعربــت الوفـود عــن قلقهـا بــشأن املعــدالت املرتفعـة حلــاالت وفيـات األّمهــات أثنــاء     . مناسـبة 

وتــساءل أحــد . النفــاس، وأوصــت بإضــافة رعايــة املواليــد إىل رعايــة حــاالت الــوالدة الطارئــة  
ه اســتخدام اســتراتيجية حقــوق اإلنــسان يف وضــع الــربامج  الوفــود عــن املــدى الــذي وصــل إليــ 

 .القطرية

أخــذ مــدير شــعبة الــدول العربيــة وأوروبــا وآســيا الوســطى علمــا بالتعليقــات املفيــدة،    - ٣٦
وتوجـه بالـشكر إىل   . وأكد للمجلس التنفيذي أن هذه التعليقات سوف تنقل إىل الدول املعنية     

كل برنامج يدعمه الـصندوق كـان يتبـع هنـج حقـوق          وقال إنه يف    . أعضاء اجمللس على دعمهم   
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ووافق على أن املعدالت املرتفعة النتشار مرض اإليدز واألمـراض املنقولـة باالتـصال              . اإلنسان
. اجلنــسي، واإلجهــاض يف ملــدوفا هــي مــسائل تــثري قلــق الــصندوق وأنــه يعمــل علــى عالجهــا 

 وأعلن أن الصندوق يتعـاون بالفعـل        .وأضاف أن الصندوق يعاجل أيضا املسائل املتعلقة باهلجرة       
 .يف مصر واملغرب وغريمها من البلدان مع املنظمات الدينية وغريها من شركاء التنمية

 آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  

أثنت الوفود على التقدم الذي حدث يف تايلند باجتاه حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           - ٣٧
وأعلـن أحـد الوفـود أنـه     . ز ومعاجلتها ملـسائل الـشيخوخة     وجناحها يف وقف انتشار مرض اإليد     

وأعـرب وفـد تايلنـد عـن تقـديره للـدعم       . يود أن يتعاون تعاونـا وثيقـا مـع الـصندوق يف تايلنـد         
الذي يقدمـه الـصندوق، مبـا يف ذلـك مـا حـدث يف أعقـاب املوجـات التـسونامية، وأضـاف أن            

جات املتغرية يف جماالت الـسكان والتنميـة،   التعاون بني تايلند والصندوق تطور ملواجهة االحتيا 
مبــا يف ذلــك صــحة األطفــال واألمهــات، وتنظــيم األســرة، واملــساواة بــني اجلنــسني، واهلجــرة     

وأعربــت الوفــود عــن اغتباطهــا ألن برنــامج الــصندوق يف ميامنــار قــد صــمم مــن . والــشيخوخة
وفـود أيـضا جبهـود    وأحاطـت هـذه ال   . أجل تلبية احتياجـات أشـد فئـات الـسكان فقـرا وضـعفا             

الصندوق إلجياد جمموعات لدعم اجملتمعات احمللية، وبالتايل تدريب العناصر الفاعلـة يف اجملتمـع              
وتساءل أحد الوفود عن املنـاخ الـذي يـزداد تـشددا يف البلـد               . املدين لكي ختدم جمتمعاهتا احمللية    
 .وتأثريه على أنشطة الصندوق

ادئ شــكره إىل الوفــود علــى دعمهــا، معربــا عــن ووجــه مــدير شــعبة آســيا واحملــيط اهلــ - ٣٨
ورحـب بـالعرض    . تقديره للكلمة الرقيقة الـيت ألقاهـا وفـد تايلنـد فيمـا يتعلـق بعمـل الـصندوق                  

وتوجـه ممثـل الـصندوق يف ميامنـار     . الذي قدمه وفد آخر للتعاون بـصورة وثيقـة مـع الـصندوق     
ــه مل . بالــشكر ألعــضاء اجمللــس التنفيــذي علــى دعمهــم   ــة مــن جانــب  وقــال إن يــرى أي حماول

والحظ أنه عند معاجلة مسألة عـدم كفايـة املـوارد البـشرية             . احلكومة لتعطيل أنشطة الصندوق   
فيما يتعلق بالقابالت، وهن املستفيد الرئيسي من التدريب الذي يدعمه الصندوق، تبـذل اآلن              

رح وأضــاف أن الــصندوق ســوف يطــ . جهــود لتنــسيق بــرامج التــدريب بــصورة أكثــر كفــاءة  
 .اقتراحا للربنامج القادم على اجمللس يف دورته العادية الثانية

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

تساءل أحد الوفود، وهو يعلن أنه كبلد متوسـط الـدخل يعـاين مـن تراجـع مـستويات             - ٣٩
وأضـــاف الوفـــد أن . املـــساعدات، كيـــف ميكنـــه أن يـــصبح مـــؤهال لزيـــادة هـــذه املـــساعدات

 .علومات اإلضافية يف هذا الشأن ينبغي أن ترد يف الوثائق اخلاصة بتمديد الربامجامل
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 ومنطقة البحـر الكـارييب نظـام ختـصيص املـوارد            ةوشرحت مديرة شعبة أمريكا الالتيني     - ٤٠
ــاس      ــيم وســــني علــــى أســ ــاء وجــ ــات ألــــف وبــ ــدان إىل الفئــ ــصنيفه للبلــ ــصندوق، وتــ يف الــ

اب أو ابتعـاد البلـد عـن حتقيـق أهـداف املـؤمتر الـدويل        معايري حمددة تقـيس مـدى اقتـر     /مؤشرات
وقالت إن بلدان الفئة ألف تعترب هلـا أولويـة قـصوى، حيـث أهنـا األبعـد عـن                    . للسكان والتنمية 

وبناء على ذلك، فإن اجملموعة ألف حتصل علـى         . حتقيق أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية     
والحظـت أيـضا أن األرجنـتني لـيس لـديها برنـامج             . قأكرب نسبة من املوارد الربناجمية للـصندو      

ــا صــغريا          ــصندوق مكتب ــتح ال ــد افت ــاك، فق ــصادية هن ــة االقت ــك، فنظــرا لألزم ــع ذل قطــري، وم
 .لألرجنتني به موظف اتصال ليوجه األموال إىل األرجنتني

إثيوبيــا : أخــذ اجمللــس التنفيــذي علمــا مبــشاريع الــربامج القطريــة التاليــة، وعلــق عليهــا    - ٤١
ــصر          ــسورية وم ــة ال ــة العربي ــونس واجلمهوري ــسييب، وت ــومي وبرين ــق وســان ت ــا وموزامبي وغيني

كمـا أخـذ اجمللـس علمـا بتمديـد الـربامج لكـل مـن توغـو           . واملغرب ومولدوفا واليمن، وتايلنـد    
ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وروانـدا وليـسوتو ومـالوي، والـسودان ولبنـان، وبوهـو بوتـان             

ــا ونيبـــال  ، والتقريـــر عـــن الربنـــامج اخلـــاص للمـــساعدات إىل ميامنـــار وهـــاييت،   وســـري النكـ
 .واملكسيك ونيكاراغوا

 
 التقييم -خامسا  

 ).DP/FPA/2006/5(قدم مدير شعبة خدمات الرقابة التقرير الدوري عن التقييم  - ٤٢

أثــىن العديــد مــن الوفــود علــى االجتاهــات اإلجيابيــة لتقييمــات الــصندوق مبــا يف ذلــك      - ٤٣
شاركة املتنامية للنظراء القطريني يف أنشطة التخطيط والرصد والتقييم، وزيادة عدد املكاتـب             امل

وأكـدت هـذه الوفـود علـى        . القطرية اليت تضم موظفني للتقييم، وكذلك ُنظم الرصد والتقيـيم         
أن التعــاون الوثيــق مــع النظــراء القطــريني كــان مهمــا وأنــه شــجع الــصندوق علــى أن يواصــل    

م املشترك مع السلطات القطرية وغريها من شركاء التنمية، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق                 أعمال التقيي 
 وهــي ُتــربز أمهيــة املــشاورات  -وحثــت الوفــود . بإطــار األمــم املتحــدة للمــساعدات اإلمنائيــة  

 على تقدمي املساعدات من أجل تنمية القـدرات الوطنيـة علـى             -الوثيقة مع احلكومات الوطنية     
لصدد، الحظت الوفود ضرورة توفري موارد إضافية لنشر معلومـات التقيـيم،            ويف هذا ا  . التقييم

وأعربـت الوفـود عـن    . مبـا يف ذلـك أدوات ومعـدات التقيـيم ونتائجـه والـدروس املـستفادة منـه        
 يف أن يزيد االمتثال باملبـادئ       - وهي تالحظ إمكانية إحداث حتسينات يف هذا الشأن          -أملها  

كمــا . ها الــصندوق بالنــسبة للبلــدان الــيت تنتــهي براجمهــا القطريــة التوجيهيــة للتقيــيم الــيت وضــع
شجعت الوفود الصندوق علـى أن يواصـل تنميـة القـدرة علـى التخطـيط واإلدارة علـى أسـاس               

 .النتائج، سواء على مستوى املقر أو على املستوى القطري
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منـاذج حتليـل   والحظت الوفود ضرورة تعزيز العالقـات بـني أنـشطة الـربامج والتقيـيم و       - ٤٤
وشــجعت . املخــاطر، وكــذلك اإلبقــاء علــى أدوار اإلدارة يف التنظــيم واإلشــراف والتوجيــه      

الصندوق على بذل املزيد من اجلهود لقياس تأثري املخاطر وإدارهتا، وأعربـت عـن أملـها يف أن                  
رت وأشـا . تظهر هاتـان الوظيفتـان الرئيـسيتان يف اخلطـة االسـتراتيجية املتوسـطة املـدى القادمـة           

هذه الوفود إىل أن صـياغة مؤشـرات بالتعـاون مـع النظـراء القطـريني مـن شـأهنا أن جتعـل هـذه                         
وأعلنت الوفود أنه من املهم إعطاء مبادئ توجيهية حول كيفيـة ضـمان             . املؤشرات أكثر قبوال  

الــصندوق إلدراج املؤشــرات اجلنــسية وتلــك املتعلقــة بالــصحة اإلجنابيــة يف الــُنهج القطاعيــة         
وأثنت الوفود علـى الـصندوق لقيامـه بتقـدير          .  واخلطط األخرى املمولة متويال مشتركا     الشاملة

واقترحت هذه الوفود أنه رمبا كان من املفيـد أن يكـون هنـاك            . وصفي لنشاطه يف جمال التقييم    
وتـساءلت الوفـود عـن اإلجـراءات احملـددة الـيت اختـذت              . تقييم للمسؤولني عن التقييم أنفـسهم     

والحظـت الوفـود أنـه رمبـا كـان مـن            . يات اخلاصة بـالتقييم ومتابعـة التقـدم احملـرز         ملتابعة التوص 
. املفيد أن تكون هناك قائمة كاملـة بأعمـال التقيـيم الـيت متـت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                
ــيم واملراجعــة       ــدمج تقــارير التقي ــراح اخلــاص ب ــشأن االقت ــضاحات ب ــود إي . وطلبــت بعــض الوف

ما إذا كان الصندوق سيعرض على اجمللـس التنفيـذي سياسـة للتقيـيم              وتساءلت بعض الوفود ع   
كما أعربت هذه الوفـود عـن اهتمامهـا مبعرفـة مـا إذا كـان هنـاك أي                   . لكي يستعرضها اجمللس  

ختطيط أو أي عمليات تقييم مشتركة جارية على املستوى القطري مع الـشركاء مـن اجملموعـة               
 .اإلمنائية لألمم املتحدة

ديرة التنفيذية ونائبتها للعالقـات اخلارجيـة وشـؤون األمـم املتحـدة واإلدارة              وجهت امل  - ٤٥
ــه       ــة املرتــدة والتوجي ــة شــكرمها إىل اجمللــس التنفيــذي علــى التغذي ومــدير شــعبة خــدمات الرقاب

وأكدت املديرة التنفيذيـة أن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ملتـزم باملـساءلة أمـام              . اإلجيابيني
وقالــت إن . وشــركائه يف التنميــة، كمــا أنــه ينتظــر بــدوره توجيهــات اجمللــس اجمللــس التنفيــذي 

والحظـت أن بعـض املكاتـب القطريـة         . الصندوق جعل مهمة اإلشراف مستقلة بقدر اإلمكان      
قررت أن يكون لديها موظفون للتقييم، وأن الصندوق ينتظر تعـيني خـرباء استـشاريني للتقيـيم         

الـشركاء القطـريني يف بنـاء القـدرات وضـمان إدمـاج نتـائج               يف املكاتب اإلقليميـة للتعـاون مـع         
وبينمــا أعلنــت موافقتــها علــى أن الــشراكات ضــرورية لعمــل       . التقيــيم يف الــربامج القطريــة  

الصندوق، فإهنا أشـارت إىل أن نتـائج املراجعـة والتقيـيم مل تعكـس عمـل الـصندوق فقطــ، بـل              
سه بالنـسبة للـشركاء أن يبـذلوا جهـودا          ولـذا فإنـه مـن املهـم بالقـدر نفـ           . وعمل شـركائه أيـضا    

وأضـافت أن الـصندوق يعمـل اآلن بنـشاط يف     . منسقة لالسـتفادة مـن نتـائج املراجعـة والتقيـيم          
إطــار شــبكات التقيــيم يف منظومــة األمــم املتحــدة، جنبــا إىل جنــب مــع برنــامج األمــم املتحــدة  

 .اإلمنائي وغريه من الشركاء
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يــة للعالقــات اخلارجيــة وشــؤون األمــم املتحــدة واإلدارة  وأكــدت نائبــة املــديرة التنفيذ - ٤٦
على الطبيعة التشاركية لعمليات التقيـيم، مالحظـة أن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ملتـزم                    

وأضافت أن الصندوق لديه ُنظم مطبقـة، مبـا فيهـا جلـان        . ببناء القدرات القطرية هلذه العمليات    
وأكـدت  . يـيم وتـدرج نتائجهـا يف براجمـه وسياسـاته     لإلدارة والربامج لكي تستعرض نتـائج التق    

وأضافت أنه يعمل اآلن علـى حتـسني الـشبكة    . أن الصندوق ملتزم بالتقييم من قمته إىل قاعدته 
ــيم  ــة ملتابعــة التقي ــاء     . اإللكتروني ــشاركي يف انتق ــهج الت ــة االســتفادة مــن الن ووافقــت علــى أمهي

د املؤشــرات للنــهج القطاعيــة، أكــدت  ومــع مالحظتــها للتحــدي الكــامن يف حتديــ . املؤشــرات
وأكــد مــدير ُشــعبة . احلاجــة إىل أن يعمــل مجيــع شــركات التنميــة معــا ملواجهــة هــذا التحــدي  

خــدمات الرقابــة أن عمليــات التقيــيم ال ميكــن أن تــتم دون مــشاركة شــركاء الــصندوق، وأن   
دة اقتـسام أدوات    ووافق على ضـرورة زيـا     . الصندوق يويل اهتماما بالغا لبناء القدرات القطرية      

وفيمـا يتعلـق باقتراحـه بـأن تـدمج        . التقييم ونتائجه والدروس املستفادة منه مـع شـركاء التنميـة          
تقــارير التقيــيم وتقــارير املراجعــة معــا، أوضــح أنــه يقتــرح إدماجهــا يف إطــار اإلشــراف وإدارة   

ن تقتصر علـى    والحظ أن إدارة املخاطر يف صندوق األمم املتحدة للسكان ال ميكن أ           . املخاطر
وأضاف أن اسـتقاللية عمليـة املراجعـة سـتكون مكفولـة مـن خـالل جلنـة                  . إدارة املخاطر املالية  

 .اإلشراف وجملس مراجعي األمم املتحدة

 ).صندوق األمم املتحدة للسكان(التقييم : ٢٠٠٦/١١اعتمد اجمللس التنفيذي القرار  - ٤٧
 

 ياجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائ  
 التقرير السنوي ملدير الربنامج -سادسا  

قام مدير الربنامج املعاون بتقدمي تقرير عن اإلطار التمـويلي متعـدد الـسنوات عـن أداء                  - ٤٨
، متــضمنا املرفقــات الــيت )DP/2006/17 (٢٠٠٥برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ونتائجــه لعــام 

ه، ونفقــات الربنــامج حبــسب النــشاط  حتتــوى علــى بيانــات إضــافية عــن أداء الربنــامج ونتائجــ   
ــام   ــة لع ــم      ٢٠٠٥واخلدم ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــشترك لربن ــر امل ، والتقري

ــشتركة      ــيش امل ــشأن توصــيات وحــدة التفت ــسكان ب ــق ) DP/2006/17/Add.1(املتحــدة لل واملرف
 مقابـل   ٢٠٠٥م  وهو التقرير الذي ميثل التقـدم احملـرز يف عـا          ) DP/2006/17/Add.1(اإلحصائي  

 .٢٠٠٧-٢٠٠٤األهداف واألغراض احملددة يف اإلطار التمويلي متعدد السنوات للفترة 

وأبــرز مــدير الربنــامج املعــاون الــدور القيــادي الــذي يقــوم بــه برنــامج األمــم املتحــدة     - ٤٩
ــشاء أول مكتــب مــشترك لألمــم       ــة يف األمــم املتحــدة، مــشريا إىل إن اإلمنــائي يف إصــالح التنمي



E/2006/35  
 

07-26451 51 
 

 مكتبـاً ممـاثالً علـى األقـل         ٢٠، باإلضـافة إىل اخلطـط املوضـوعة إلنـشاء           ٢٠٠٥دة يف عام    املتح
 . كمثال على هذا اإلصالح٢٠٠٧بنهاية عام 

وخلص مدير الربنـامج املعـاون التقريـر بـضرب أمثلـة توضـيحية للعمـل الـذي يقـوم بـه                       - ٥٠
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف جمــاالت املمارســة، مالحظــا أن     ــة مــن أنــشطته  ٩٧برن  يف املائ

الربناجمية تقع ضمن جماالت املمارسـة اخلمـسة، وفئـات اخلـدمات الـثالثني املنـصوص عليهـا يف                   
 .اإلطار التمويلي متعدد السنوات احلايل

وأقــر املــدير املعــاون مبحوريــة الــشراكات مــع أصــحاب املــصلحة العــامليني واحمللــيني يف  - ٥١
، مالحظــا أنـه يف الوقــت الــذي توجـد فيــه نــسبة مئويــة   ٢٠٠٥دعـم النتــائج الــيت حتققـت عــام   

كبرية من أصحاب املصلحة تقـول بثقتـها يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي كـشريك إمنـائي،                     
فإن الربنامج ما زال يسعى إىل إدخال حتسينات يف كفاءته العملية وفعاليته، وكذلك يف ُنظمـه                

 .للمساءلة وإدارة املخاطر

د شكرها إىل املـدير املعـاون، مالحظـة بارتيـاح الـصراحة الـيت اتـسم هبـا                   وجهت الوفو  - ٥٢
وقـدمت  . التقرير ومعربة عن تأييدها الشامل لدور الربنامج يف دعم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              

الوفود مقترحات بشأن تدابري إلدخال املزيـد مـن التحـسينات علـى وضـوح التقريـر الـسنوي،                   
 مـن التركيــز علـى مؤشـرات األداء لقيـاس نتـائج وآثـار وخمرجــات       يف ذلـك مطالبتـها مبزيـد    مبـا 

وفيما يتعلق بتقـنني األداء، فقـد كـان         . التنمية، سواء على املستوى القطري أو املستوى العاملي       
 .ليست مقياسا الئقا لألداء“ املتحقق جزئيا”من رأي الوفود أن فئة 

ميـة ليـست مفهومـة بـصورة جيـدة،          والحظت بعض الوفود أن فكرة العامل احملفز للتن        - ٥٣
ويف . وحثــت الربنــامج علــى تــصميم فئــات للخــدمات واألهــداف أكثــر تبــسيطا يف املــستقبل    

الوقت الذي أثىن فيه أعضاء على اقتراب الربنامج بصورة أكرب من جماالت املمارسـة اخلمـسة،                
بالتعـاون فيمـا بـني    فإهنم شجعوا الربنامج على إيـالء مزيـد مـن االهتمـام بالقـضايا اجلنـسانية، و       

بلـدان اجلنـوب، وبنــاء القـدرات مــن أجـل إجيــاد حـوافز وطنيــة مللكيـة فعاليــة التنميـة، وتقاســم        
ــسنوات يف املــستقبل     ــشأن اإلطــار التمــويلي متعــدد ال ــود  . وجهــات النظــر ب وحــث أحــد الوف

 .الربنامج على البحث عن طُرق للتوفري يف نفقات السفر

واعتـرف بـأن اختيـار مؤشـرات     .  إىل الوفود علـى تعليقاهتـا  ووجه املدير املعاون شكره    - ٥٤
األداء املناسبة يف عملية اإلدارة القائمة على النتائج تظل حتديا أمام العناصـر الفعالـة يف التنميـة،         

وأكد لألعضاء أن االهتمـام سـيكرس       . مؤكدا أن الربنامج ملتزم بأن يتصدر عملية التعلم هذه        
ــسني، وال  ــز قــضايا اجلن ــة احملفــزة     لتعزي ــاء القــدرات الوطني ــدان اجلنــوب وبن تعــاون فيمــا بــني بل

 .للملكية
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:  بـشأن اإلطـار التمـويلي متعـدد الـسنوات          ٢٠٠٦/٢٢اعتمد اجمللس التنفيـذي القـرار        - ٥٥
، وتقــارير ٢٠٠٤تقريــر بــشأن أداء برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والنتــائج الــيت حققهــا لعــام 

 .وحدة التفتيش املشتركة
 

 االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -ابعا س 
ــشأن       - ٥٦ ــشراكات االســتراتيجية وثيقــة ب ــدير املــساعد ومــدير مكتــب املــوارد وال قــدم امل

االلتزامـات بتمويــل الربنــامج، وعــرض احلالــة العامــة للمــوارد، وأبلــغ األعــضاء بــأن املــسامهات  
 ٢٠٠٥ مليـون دوالر يف عـام   ٩٢٣تبلـغ يف جمموعهـا   اليت سترد إىل املوارد األساسية للربنـامج     

ُيعـزى ُربعهـا إىل الـتغري يف أسـعار          )  يف املائـة زيـادة امسيـة عـن الـسنة الـسابقة             ١٠وهو ما ميثل    (
وأقـر املـدير املـساعد بـأن عـددا متزايـدا مـن اجلهـات املاحنـة طبـق االلتزامـات                      . حتويل العمالت 

ــة التنبــؤ هبــا   بالتمويــل متعــدد الــسنوات، مالحظــا أن عــدم    ــاء وإمكاني املــساواة يف حتمــل األعب
زاال جمالني يـثريان القلـق، ُمقـرا بإمكانيـة زيـادة املـسامهات يف املـوارد األساسـية مـن البلـدان                ما

ذات الدخل املتوسط اليت يعمل فيها الربنامج ومسترعيا االنتبـاه إىل أمهيـة التـسديد يف املواعيـد                  
ر العمـالت كمـا هـي، ينتظـر أن تـصل املـسامهات يف املـوارد          ومـع افتـراض بقـاء أسـعا       . املقررة

 .٢٠٠٦ مليون دوالر يف عام ٩٨٠األساسية للربنامج إىل 

 بليـون دوالر إىل     ٣,٣وفيما يتعلق باملوارد غري األساسـية، فـإن املـسامهات زادت مـن               - ٥٧
درا أكـرب   وإذ الحظ املدير املـساعد أن ضـخامة هـذه املـسامهات تتطلـب قـ               .  بليون دوالر  ٤,١

من الوضوح، أعلن األخذ مبعايري جديدة لتصنيف املوارد غـري األساسـية يف وثيقـة االسـتعراض                 
ــسنوية الــيت ســتعرض علــى اجمللــس التنفيــذي يف     ــولال ــاء علــى طبيعــة  . ٢٠٠٦ســبتمرب /أيل وبن

سامهات غـري أساسـية مـن جهـات         مـ األموال املقدمة، سـوف تقـسم املـوارد غـري األساسـية إىل              
 ومتويـل مـن جهـات ماحنـة متعـددة األطـراف           ؛  )٢٠٠٥ بليون دوالر يف عام      ١,٢(ئية   ثنا ماحنة

 بليــون دوالر مــن جهــات مثــل املفوضــية األوروبيــة، والــصندوق العــاملي حملاربــة اإليــدز   ١,٣(
 اليت تودع لـدى  وموارد الربامج القطرية) والُسل واملالريا، والبنك الدويل، ومرفق البيئة العاملي      

وهنـاك فئـة رابعـة ُسـجلت يف بيانـات املوازنـة ولكنـها مل تظهـر                  ).  بليون دوالر  ١,٣(الربنامج  
كإيرادات، وتتكون من املوارد الـيت يـديرها الربنـامج نيابـة عـن منظومـة األمـم املتحـدة، والـيت                      

 .٢٠٠٥بلغت يف جمموعها ما يقرب من بليون دوالر يف عام 

ــق اإلدارة مــن اال    - ٥٨ ــساعد عــن قل ــدير امل ــسامهات يف  وأعــرب امل خنفــاض امللحــوظ يف امل
املوارد األساسية إىل الصناديق والربامج املرتبطة بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وعلـى األخـص       
صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة، واخنفــاض املــوارد اإلمجاليــة إىل صــندوق األمــم    

 .ةاملتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج متطوعي األمم املتحد
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وأثنت الوفود علـى برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لتحقيقـه األهـداف املؤقتـة لإلطـار                     - ٥٩
التمويلي متعدد السنوات ووصفت حالـة املـوارد العامـة وكـذلك اجتاهـات اإليـرادات األخـرية                  

وذكَّــر بعــض الوفــود مبحوريــة متويــل املــوارد األساســية باعتبارهــا حجــر األســاس   . بأهنــا رائعــة
 الربنــامج، ودعــت اجلهــات املاحنــة إىل مواصــلة تقــدمي الــدعم املــايل إىل الربنــامج أمــالً يف ملــوارد

، كما شجعت الـدول األعـضاء،    ٢٠٠٦حتقيق هدف اإلطار التمويلي متعدد السنوات يف عام         
الــيت يف وســعها ذلــك، علــى أن ُتعلــن تعهــداهتا بتقــدمي مــسامهات ماليــة علــى امتــداد ســنوات     

 .متعددة

، بـشأن االلتزامـات بتمويـل املـوارد العاديـة           ٢٠٠٦/٢٤د اجمللس التنفيذي القـرار      اعتم - ٦٠
 ومـــا بعـــده ٢٠٠٦لربنــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنــائي والـــصناديق والـــربامج املرتبطـــة بــه لعـــام    

DP/2006/18).( 
 

 تقرير التنمية البشرية -ثامنا  
لـس التنفيـذي بـشأن العمليـة        قدم مدير مكتب تقرير التنميـة البـشرية معلومـات إىل اجمل            - ٦١

 مـن تقريـر التنميـة البـشرية سـواء بـني         ٢٠٠٦التشاورية اليت تدور استعدادا إلصدار طبعة عـام         
وقد حظيت هـذه املـشاورات حبـضور        . الدول األعضاء أو بني العاملني يف جمال التنمية البشرية        

ثري مـن املـشاركني     ، يف الوقت الذي أعرب فيـه كـ        “مفيدة للغاية ”جيد، ووصفت بأهنا كانت     
 .عن مساندهتم القوية الستقاللية حترير التقرير

وأثنت الوفود على مكتب تقريـر التنميـة البـشرية لقيامـه بالعمليـة التـشاورية الـشاملة،                   - ٦٢
ــضاء إىل          ــدول األع ــة ال ــشرية، وداعي ــة الب ــشجيع التنمي ــر يف ت ــة التقري ــد أمهي ــن جدي مؤكــدة م

 .وضوعات السنويةمشاركتها بقدر أكرب يف اختيار امل

أحاط اجمللس التنفيذي باستكمال املشاورات الـيت دارت حـول تقريـر التنميـة البـشرية                 - ٦٣
(DP/2006/19). 

 
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا -تاسعا  

دعا املدير املعاون للربنامج الوفـود إىل اسـتعراض مـشروعات الـربامج القطريـة املقدمـة                  - ٦٤
ىل التعليــق عليهــا، مــع مالحظــة أنــه اســتجابة للتحــديات الــيت جــاءت يف إعــالن  للنظــر فيهــا وإ

بــاريس ونتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي، تــسعى الــربامج القطريــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   
باطراد ألن تعكس استجابة متزايدة لألولويـات اإلمنائيـة القطريـة، وإىل تطبيـق عناصـر إصـالح                  

وأبلغ املدير املعاون األعضاء بأن مدير الربنـامج قـد وافـق علـى              . سيق املعونة األمم املتحدة، وتن  
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متديد الربامج القطرية ملدة سنة لكل من بوتان ومجهورية الكونغو الدميقراطية وروانـدا وسـري                
النكا وليربيا ومالوي ونيبال، والكويت ولبنان، وترينيداد وتوبـاغو وكوسـتاريكا ونيكـاراغوا             

 .وهاييت

قــدم نائــب مــدير املكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا وثــائق مــشاريع الــربامج القطريــة إلثيوبيــا   - ٦٥
ــق    ــا وموزامبي ــسييب وغــابون وغيني ــومي وبرين ــدير املكتــب    . وســان ت ــساعد وم ــدير امل ــدم امل وق

وقــدم نائــب مــدير . اإلقليمـي آلســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ مــشروع الربنـامج القطــري لتايلنــد  
ول العربية وثائق مشروعات الـربامج القطريـة لتـونس واجلمهوريـة العربيـة              املكتب اإلقليمي للد  

وقدم املدير املساعد ومدير املكتب اإلقليمي ألوروبا ورابطـة         . السورية ومصر واملغرب واليمن   
 .الدول املستقلة وثيقة مشروع الربنامج القطري جلمهورية مولدوفا

ة، مالحظـا مـع االرتيـاح أهنـا تتفـق بدرجـة             وأثىن اجمللس على مـشاريع الـربامج القطريـ         - ٦٦
وتعهــد برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بــإبالغ التعليقــات إىل   . كافيــة مــع أولويــات كــل بلــد 

املكاتب القطرية املعنية للنظر فيها قبل وضع كل وثيقة من وثـائق مـشاريع الـربامج القطريـة يف                 
 .٢٠٠٧صيغتها النهائية يف الدورة العادية األوىل لعام 

كمـا  . وأحاط اجمللس التنفيذي علما بوثائق مشاريع الربامج القطرية والتعليقات عليهـا    - ٦٧
أحاط باملثل بتمديد الربامج القطرية ملدة سنة يف كل مـن بوتـان، وترينيـداد وتوبـاغو، وتوغـو،                   
وروانــدا، وســري النكــا، وكوســتاريكا، والكويــت، ولبنــان، ومــالوي، ونيبــال، ونيكــاراغوا، 

كمــا وافــق علــى متديــد الربنــامج القطــري ملــدة ســنتني يف كــل مــن مجهوريــة الكونغــو . وهــاييت
 .الدميقراطية وليربيا

 
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب -عاشرا  

قدم مـدير الوحـدة اخلاصـة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب التقريـر عـن تنفيـذ إطـار                     - ٦٨
، وهــو ٢٠٠٧-٢٠٠٥نــوب الــذي يغطــي الفتــرة التعــاون الثالــث للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجل

سـبل   )أ: (التقرير الذي أبرز اإلجنـازات الـيت حتقـق منتـصفها يف ثالثـة مـن جمـاالت العمـل هـي                     
هتيئـة بيئـة    ) ب(حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة مـن خـالل التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب؛                    

ألعمال التجارية وتبادل التكنولوجيا مـن      مواتية للتوسع يف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف ا         
 .األخذ بتقاسم احللول من أجل تنمية اجلنوب) ج(أجل احلد من الفقر؛ 

كررت الوفود أمهية التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب باجتـاه حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة               - ٦٩
ر، وأعربــت، لأللفيــة، ووجهــت شــكرها إىل مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى التقريــ

بغــض النظــر عــن تقــديرها لإلجنــازات املــشار إليهــا يف التقريــر الــيت حتقــق منتــصفها مــن إطــار     
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التعـاون الثالــث عــن الــرأي القائــل بــأن اإلمكانيـات الكاملــة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب   
 تستغل بصورة كاملة كوسيلة من وسائل حتقيق االستقالل لبلدان اجلنـوب واعتمادهـا علـى               مل

ــة التعــاون       . نفــسها ــدوافع تنمي ــالء االهتمــام الواجــب ل ــامج إي ــود مــن الربن وطلبــت هــذه الوف
. بــني بلــدان اجلنــوب، وتعمــيم هــذه الــدوافع يف اإلطــار التمــويلي التــايل متعــدد الــسنوات فيمــا

ــر كمــورد        ــاجرين يف التقري ــا إلدراج حتــويالت العمــال امله ــود عــن قلقه وأعربــت بعــض الوف
 .لتمويل التنمية

 بــشأن التقريــر عــن تنفيــذ إطــار التعــاون   ٢٠٠٦/٢٦اعتمــد اجمللــس التنفيــذي القــرار   - ٧٠
 .(DP/2006/21)الثالث للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

 
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع-حادي عشر 

 عرض املدير التنفيذي اجلديد ملكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع التقريـر الـسنوي      - ٧١
علــى   األساســية مؤكــدا التزامــه الكامــل حنــو املكتــب بوصــفه مقــدما للخــدمات   ٢٠٠٥لعــام 

مـا يـشهد عليـه      والحظ املدير التنفيذي النمو يف الطلب على خدمات املكتب          . الصعيد العاملي 
اجلديــدة يف حــوافظ املــشاريع حيــث جتــاوزت   املقتنيــات الــرقم القياســي الــذي بلغتــه عمليــات  

 بالعناصر احملورية خلطة العمل الراميـة إىل اسـتعادة املكتـب سـالمته املاليـة؛              بليون دوالر؛ وذكر  
يوليــه / متــوز٣وأبلــغ األعــضاء بــأن مرافــق املكتــب اجلديــدة يف كوبنــهاغن ستــستهل عملــها يف 

 وأن النقل التدرييب للمهام واملوظفني مـن نيويـورك وجنيـف سـيتم يف األشـهر التـسعة           ،٢٠٠٦
-٢٠٠٤طة العمل املتـصلة بالبيانـات املاليـة للمكتـب عـن فتـرة الـسنتني               وفيما يتعلق خب  . التالية

، أحاط املدير التنفيذي األعضاء علما بأن إجـراء اقتـرح لـضمان إعـادة تقـدمي البيانـات                 ٢٠٠٥
ــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع يف موعــد أقــصاه     ــاين ٣٠املالي ــوفمرب / تــشرين الث ن

 . شركة للمحاسبة لإلشراف على عملية اإلقفال املايل، وأنه قد جرى التعاقد مع٢٠٠٦

ورحبـــت الوفـــود بتعـــيني املـــدير التنفيـــذي اجلديـــد ملكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات  - ٧٢
املشاريع، واعترفت باخلطوات اهلامـة الـيت اختـذت كـي يـصبح املكتـب أكثـر فعاليـة وخـضوعا                     

طريـق الـصحيح حنـو اسـترداد        للمساءلة، كمـا أعربـت عـن أملـها يف أن يكـون املكتـب علـى ال                 
وشـجعت الوفـود املكتـب علـى مواصـلة          . سالمته املالية بعد فترة طويلة شابتها املـصاعب حبـق         

تعزيز مهام املراجعة الداخلية للحسابات والرقابـة وإدارة املخـاطر؛ وأقـرت بالـدور اهلـام الـذي                  
 .ميكن للمنظمة االضطالع به كمقدم للخدمات إىل منظومة األمم املتحدة
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  بـشأن التقريـر الـسنوي للمـدير التنفيـذي          ٢٠٠٦/١٧واعتمد اجمللس التنفيـذي املقـرر        - ٧٣
)DP/2006/22 (               وأحاط علما مبا طرأ من مستجدات على حالة تنفيذ التـدابري االنتقاليـة ملكتـب

 ).DP/2006/CRP.3(األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
  
 نتاجية صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإل-ثاين عشر 

ــائج         - ٧٤ ــرض النت ــة بع ــشاريع اإلنتاجي ــم املتحــدة للم ــصندوق األم ــذي ل ــام األمــني التنفي ق
 عالوة على االسـتنتاجات الـيت جـرى التوصـل إليهـا             ٢٠٠٥الربناجمية واإلدارية للصندوق لعام     

ز ووجـه األمـني التنفيـذي أيـضا انتبـاه األعـضاء إىل حمـور تركيـ                . يف إطار التقييم املستقل لرباجمه    
الصندوق املتمثل يف املبادرات امللموسة للحـد مـن الفقـر الـيت نفـذت يف أقـل البلـدان منـوا دون             
غريها، مبا يف ذلك البلدان اخلارجة من صراعات؛ وأشار إىل ارتفـاع عـدد النـساء املـستفيدات                  

التملك الوطين لبناء القدرات بالنسبة ألعمـال       /من برامج الصندوق؛ وشدد على أمهية السيطرة      
الصندوق؛ ودعا األعضاء إىل توفري الدعم املايل املـستدام بـالنظر إىل القـصور احلـايل يف املـوارد                   

 .األساسية وغري األساسية على حد سواء

وأعربت الوفـود عـن ارتياحهـا للتقـدم احملـرز يف جمـال تنفيـذ خطـة أعمـال الـصندوق،                       - ٧٥
ضافية، وأعربت عن قلقها مـن أن هـذه         وأثنت على اإلدارة جلهودها املتواصلة حلشد املوارد اإل       

اجلهود مل متكّن الـصندوق حـىت اآلن مـن بلـوغ احلجـم املـستهدف لقاعـدة املـوارد وال التنـوع                      
وأشـارت الوفـود إىل أن اعتمـاد الـصندوق علـى مـانح واحـد يـوفر لـه مـا تـصل                        . املنشود فيهـا  

لطـابع املتعـدد األطـراف       يف املائة مـن متويلـه األساسـي مـن شـأنه االنتقـاص مـن ا                 ٥٠نسبته إىل   
ودعت الوفود األعـضاء القـادرين علـى تـوفري املـوارد للـصندوق إىل أن          . الذي تتسم به املنظمة   

يفعلوا ذلك، وحثت إدارة برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى أن تتـيح للـصندوق خرباهتـا يف                     
 .جمال حشد املوارد

ززة بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           وأشار أعضاء اجمللس بارتياح إىل الشراكة املعـ        - ٧٦
وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، وإىل العناية اليت يوليها الـصندوق يف براجمـه للبعـد          

 .اجلنساين

 بـشأن التقريـر الـسنوي الـذي يركـز علـى             ٢٠٠٦/١٥واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر      - ٧٧
 ).DP/2006/23(نتاجية النتائج لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإل

 
  برنامج متطوعي األمم املتحدة-ثالث عشر 

أشار مدير الربنامج يف مالحظاتـه االسـتهاللية إىل الـدور الفريـد واهلـام الـذي يـضطلع                    - ٧٨
به برنامج متطوعي األمم املتحدة يف إطار برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، ومـع منظومـة األمـم                   
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 ذات، وذلــك للتــرويج ملفهــوم التطــوع مــن أجــل التنميــة وحــشد  املتحــدة عــن طريــق الربنــامج
 .املتطوعني

وعرض املنسق التنفيذي لربنامج متطوعي األمم املتحدة التقرير املقدم كل سـنتني عـن               - ٧٩
 الذي يشجع تعزيـز اجلانـب   ٢٠٠٤أداء الربنامج مع االستجابة إىل مقرر اجمللس التنفيذي لعام          

وعـرض املنـسق إطـار      .  اجليد ألنشطة متطوعي األمم املتحدة وأثرها      التحليلي بغية تيسري الفهم   
النتــائج اخلــاص بربنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة جملاالتــه الثالثــة لإلســهام املتميــز الــذي يــدعم  
اإلطار التمويلي متعدد السنوات لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجهود منظومة األمـم املتحـدة              

متكـني  ) أ: (وتتمثـل هـذه اجملـاالت الثالثـة فيمـا يلـي           .  اإلمنائيـة لأللفيـة    الرامية لتحقيق األهداف  
الفئات واجملتمعات احمللية احملرومة من احلصول على قسط أكرب من الفـرص واخلـدمات وتعزيـز              

إدماج مجيع أصـحاب املـصلحة وال سـيما احملـرومني وإشـراكهم             ) ب(تقدمي هذه اخلدمات؛ و     
حـشد طاقـات اجملتمعـات    ) ج(فـاههم وتعزيـز اخنـراطهم فيهـا؛ و     يف العمليات اليت تؤثر علـى ر  

 .احمللية عن طريق العمل التطوعي

وقام املنسق التنفيذي للربنامج بتسليط الضوء على النمـو املتواصـل للربنـامج حـىت بلـغ             - ٨٠
، وهـو   ٢٠٠٥ مهمـة يف عـام       ٨ ٥٠٠إمجايل عدد املهام املنتدب إليها متطوعون ما يقرب مـن           

العــام األخــري يف فتــرة الــسنتني   (٢٠٠٣ يف املائــة باملقارنــة بعــام ٤٥زيــادة نــسبتها مــا يــشكل 
. ٢٠٠٥ مليـون دوالر تقريبـا يف عـام     ١٧٠، وإمجايل القيمة املالية لألنشطة ما يعـادل         )السابقة

 وعملــوا مــع ٢٠٠٥ بلــدا يف عــام ١٤٤ بلــدا يف ١٦٥وخــدم متطوعــو الربنــامج املنتمــون إىل  
رات األمم املتحدة املختلفـة ووكاالهتـا وصـناديقها وبراجمهـا، مبـا يف ذلـك                 من إدا  ٢٥أكثر من   

ويتجــاوز نطــاق عمــل الربنــامج حــشد املتطــوعني حيــث .  بعثــة مــن بعثــات حفــظ الــسالم١٣
يشمل كذلك الدعوة للتطـوع علـى الـصعيد العـاملي والـسعي إىل إدماجـه يف الربجمـة مـن أجـل                       

ــة ــذي يق  . التنمي ــدعم ال ــد ترســخ اآلن ال ــدان    وق ــامج متطــوعي األمــم املتحــدة إىل البل ــه برن دم
 .املستفيدة من الربامج إلجياد بيئة مواتية للتطوع، مبا يف ذلك إرساء البنية األساسية للتطوع

 بلـدا، بـاجلهود الـيت يبـذهلا الربنـامج مـن أجـل        ٢٤ بلـدا، بالنيابـة عـن      ١٨وأشاد ممثلـو     - ٨١
ــة، وت    ــرويج ملفهــوم التطــوع مــن أجــل التنمي ــربز فيهــا دور    الت ــادلوا مــا خــربوه مــن جتــارب ي ب

وأحاطوا علما باجلهود الرامية إىل وضع منوذج أعمال وإطار للنتائج يربزان اإلسـهام             . الربنامج
املتميز الذي يقدمه برنامج متطوعي األمم املتحدة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مـع كفالـة               

واهتمـت الوفـود    . ت لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    متاشيهما مع اإلطار التمويلي متعدد السنوا     
ــامهم          ــهاء مه ــد انت ــه بع ــع متطوعي ــصاالته م ــى ات ــامج عل ــاظ الربن ــة حف ــى كيفي ــالوقوف عل . ب

وشجعت الربنامج على تكثيف التركيز على مشاركة اجلنسني، واستفسرت عـن الكيفيـة الـيت                
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لخـدمات موثوقـا هبـا أثنـاء تأديـة          يكفل هبا الربنامج نوعية املهام ويضمن عملية رصـد وتقـدمي ل           
املهام، وذكرت أن الربنامج ميكن أن يكون آلية هامة لدعم بنـاء القـدرات الوطنيـة عـن طريـق                    

 .التطوع وبنيته األساسية

 كيانــات تابعــة لألمــم املتحــدة وشــريكة لربنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة    ٤وقامــت  - ٨٢
إدارة : اجمللس التنفيـذي، وهـذه الكيانـات هـي     باإلدالء ببيانات بصفتها تشغل مقعد مراقب يف        

عمليات حفظ السالم، ومكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                  
وأبـرزت هـذه الكيانـات    . الالجئني، وبرنامج األغذية العاملي، إضافة إىل االحتاد الربملاين الدويل        

 .ه القيمةالشراكة املتميزة اليت تربطها بالربنامج وإسهامات
 

  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة-رابع عشر 
قامــت نائبــة املــديرة التنفيذيــة لــصندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة بعــرض التقريــر  - ٨٣

، وأبــرزت مجلــة ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتعلــق بتنفيــذ اإلطــار التمــويلي املتعــدد الــسنوات للــصندوق  
ــائج    التقــدم احملــرز صــوب حتقيــ  ) أ: (أمــور هــي  ــها إطــار النت ــع الــيت متخــض عن ــائج األرب ق النت

االســـتراتيجي، مبـــا يف ذلـــك دراســـات إفراديـــة ذات صـــلة توضـــح كـــل نتيجـــة مـــن النتـــائج؛  
. وإطــار املــوارد املتكامــل) ج(اإلجــراءات املتخــذة دعمــا لزيــادة الفعاليــة التنظيميــة؛ و  )ب( و

ــام لألولويــ      ــة العــرض باســتعراض ع ــديرة التنفيذي ــسنتني  واختتمــت امل ــرة ال -٢٠٠٧ات يف فت
٢٠١١. 

احلد من الفقـر    ) أ: ( أهداف رئيسية هي   ٤وأثنت الوفود على الصندوق لتركيزه على        - ٨٤
السعي إىل تراجع انتـشار اإلصـابة بفـريوس         ) ج(إهناء العنف ضد املرأة؛ و      ) ب(بني النساء؛ و    

ساواة بني اجلنسني يف احلكـم      حتقيق امل ) د(اإليدز بني النساء والفتيات؛ و      /نقص املناعة البشرية  
وقدمت بعـض الوفـود أمثلـة توضـيحية عـن اآلثـار املترتبـة يف بلـداهنا علـى أنـشطة                      . الدميقراطي
 .الصندوق

واعترفت الوفود مع التقدير بالتنـسيق املعـزز بـني الـصندوق ووكـاالت األمـم املتحـدة                   - ٨٥
 يف إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف    واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين؛ وسـلمت بـدور الـصندوق       

عمليات املؤاءمة والتنـسيق؛ وشـددت علـى أمهيـة التمويـل األساسـي بـصرف النظـر عـن الـرقم                  
 .٢٠٠٥القياسي الذي سجلته اإليرادات اإلمجالية يف عام 

ــرر    - ٨٦ ــذي املق ــدد    ٢٠٠٦/٢١واعتمــد اجمللــس التنفي ــذ اإلطــار التمــويلي متع ــشأن تنفي  ب
ــام   ــسنوات لع ــيم التنظيمــي ) DP/2006/25 (٢٠٠٥ال ــائي   : والتقي صــندوق األمــم املتحــدة اإلمن
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ــستقبل   ــرأة، يف املاضــي واحلاضــر وامل ــشارية     (للم ــة االست ــشاري إىل اللجن ــق االست ــر الفري تقري
 ).DP/2006/26) (لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 
  التقييم-خامس عشر 

ــر     - ٨٧ ــيم بعــرض التقري ــديرة مكتــب التقي ــيم،    قامــت م ــامج عــن التقي ــدير الربن ــسنوي مل ال
وركزت يف عرضها على نطاق التقييم ونوعيته واسـتخدامه ونتائجـه الرئيـسية والـشراكات يف                

وتابعــت املــديرة عــرض مــشروع سياســة . التقيــيم، وعلــى برنــامج العمــل املقتــرح للعــام املقبــل 
لـسياسة والغـرض منـها      برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للتقيـيم، فوصـفت كيفيـة صـياغة هـذه ا                 

ومالحمها اجلديدة والتغريات املتوقـع حـدوثها عنـد العمـل هبـا؛ وعرضـت كـذلك تقييمـا لـدور                     
اإليــدز يف اجلنــوب األفريقــي /الربنــامج ومــسامهاته يف التــصدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

 .وإثيوبيا

 نقــص املناعــة وقــام كــل مــن مــساعد مــدير الربنــامج ومــدير اجملموعــة املعنيــة بفــريوس   - ٨٨
اإليدز على التوايل بعرض رد اإلدارة على تقرير مدير الربنامج بشأن التقيـيم، والتقيـيم              /البشرية

اإليـدز يف اجلنـوب     /املتعلق بدور الربنامج ومسامهاته يف التصدي لفريوس نقص املناعـة البـشرية           
 .األفريقي وإثيوبيا

ــيم     - ٨٩ ــام التقي ــة مه ــود التحــسن يف نوعي ــامج األمــم املتحــدة   والحظــت الوف يف إطــار برن
ورحـب األعـضاء    . اإلمنائي واسـتخدامه كـأداة مـن أدوات اإلدارة القائمـة علـى حتقيـق النتـائج                

بإدخــال سياســة التقيــيم الــيت اعتربوهــا شــاملة ودقيقــة مــن حيــث نطاقهــا، وواضــحة يف حتديــد  
 .أدوار األطراف الفاعلة ومسؤولياهتا، فضال عن كوهنا أتت يف حينها

ــصعيد       - ٩٠ ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى إجــراء عمليــات علــى ال ــود برن وحثــت الوف
القطري بالتشاور مع احلكومات املضيفة، والقيام عند االقتضاء بتوفري الدعم للقدرات الوطنيـة             

وحث األعضاء الربنامج على متابعة التوصـيات الـيت متخـض عنـها التقيـيم املتعلـق           . على التقييم 
اإليــدز يف اجلنــوب  /ج ومــسامهاته يف التــصدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية     بــدور الربنــام 

 .األفريقي وإثيوبيا

 بشأن التقرير الـسنوي ملـدير الربنـامج عـن           ٢٠٠٦/١٩واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر      - ٩١
 بــشأن سياســة التقيــيم يف برنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠٠٦/٢٠؛ واملقــرر )DP/2006/27(التقيــيم 

ــائي  ــرر )DP/2006/28(اإلمنـ ــائي   ٢٠٠٦/١٦؛ واملقـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــشأن دور برنـ  بـ
اإليــدز يف اجلنــوب األفريقــي وإثيوبيــا  /ومــسامهاته يف التــصدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

)DP/2006/29( ؛ وأحاط علما برد اإلدارة عليها)DP/2006/30.( 
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ي وصــندوق األمــم  اجلــزء املــشترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائ        
 للسكان املتحدة

  املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية-سادس عشر 
قــام كــل مــن مــدير مكتــب اســتعراض األداء بربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومــدير     - ٩٢

الربنامج املعاون على التوايل بعرض تقرير الربنـامج عـن املراجعـة الداخليـة للحـسابات والرقابـة           
وقــام كــل مــن مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة       . ورد إدارة الربنــامج) DP/2006/31(خليــة الدا

بصندوق األمم املتحدة للسكان ونائبة املديرة التنفيذية للصندوق للعالقـات اخلارجيـة وشـؤون     
األمم املتحدة واإلدارة على التوايل، بعرض تقرير الصندوق عـن املراجعـة الداخليـة للحـسابات            

وأدلت املـديرة التنفيذيـة للـصندوق       . ورد إدارة الصندوق  ) DP/FPA/2006/4(خلية  والرقابة الدا 
ببيان أبلغت فيه اجمللس التنفيذي بإنشاء جلنة مستقلة للرقابة تتألف من مخـسة خـرباء مـن ذوي                  

وقــام كــل مــن مــدير مكتــب اســتعراض األداء  . اخلــربة الطويلــة ال ينتــسبون إىل األمــم املتحــدة 
تحدة اإلمنائي واملدير اإلقليمي ملكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع لوسـط     بربنامج األمم امل  

آسيا ومشال أفريقيا والشرق األدىن وأوروبا، على التـوايل، بعـرض تقريـر املكتـب عـن املراجعـة        
 .ورد إدارة املكتب) DP/2006/32(الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية 

لة من جانب برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق             ورحبت الوفود باجلهود املبذو    - ٩٣
األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع من أجل تعزيـز مهـام املراجعـة                
الداخليـــة للحـــسابات والرقابـــة الداخليـــة، فـــضال عـــن إدخـــال اســـتراتيجيات إدارة املخـــاطر؛  

 لتوصـيات اجمللـس التنفيـذي الـسابقة يف          وأعربت عن ارتياحها الختاذ إجراءات جـادة اسـتجابة        
وأشادت الوفود بتشكيل هيئات مستقلة للرقابة، وبينما الحظـت حـدوث حتـسن             . هذا الصدد 

يف نوعيــة تقــارير مراجعــة احلــسابات والرقابــة، فقــد أوصــت بإدمــاج املزيــد مــن التحلــيالت يف 
 .التقارير املقبلة

لوفـود عـن قلقهـا مـن عـدد املكاتـب القطريـة              وبالنسبة ملسألة التنفيذ الوطين، أعربـت ا       - ٩٤
فيمـا يتعلـق مبراجعـة حـساباهتا، وأشـارت إىل أمهيـة تطـوير               “ نـاقص ”اليت حصلت على تقدير     

وشددت على ضرورة بناء القدرات الوطنية لتعزيز التنفيـذ         . القدرة على التنفيذ الوطين للربامج    
 وأشـارت الوفـود إىل أنـه ال ينبغـي     .الوطين، وكفالة تنمية الـوعي فيمـا يتعلـق بتجنـب املخـاطر         

وأعربـت الوفـود عـن انزعاجهـا مـن عـدد            . اللجوء إىل التنفيـذ املباشـر إال يف حـاالت اسـتثنائية           
تلقــاه مكتــب مراجعــة احلــسابات واســتعراض األداء مــن ادعــاءات حبــدوث حــاالت غــش     مــا

 .وذلك يف أعقاب فتحه خطا هاتفيا ساخنا لتلقي البالغات عن حاالت الغش
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ــد         - ٩٥ ــال للقواع ــدم االمتث ــني حــاالت ع ــرق ب ــشأن الف ــضاحا ب ــود إي وطلبــت بعــض الوف
واستفـسر  . واألنظمة األكثر حدوثا واالنتهاكات اليت جيري اإلبالغ عنـها وهـي األقـل حـدوثا              

األعــضاء أيــضا عــن خطــة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ملراقبــة ورصــد االمتثــال للتوصــيات    
 .املراجعات الداخلية للحساباتاملرحلة اليت متخضت عنها 

وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن إدخال منوذج رمسـي إلدارة املخـاطر علـى                 - ٩٦
. النحو املزمع ال ينبغي أن يدعو إىل الظن بأن املنظمة مل تكن تقـوم بـإدارة املخـاطر يف الـسابق                    

ء بـأن النتـائج األوليـة احلاليـة     وأبلغ مدير مكتـب مراجعـة احلـسابات واسـتعراض األداء األعـضا         
من شأهنا أن تسمح بتحليل أكثر دقة لالجتاهات يف التقارير املقبلـة ملراجعـة احلـسابات؛ وأكـد                  

“ عــدم االمتثــال”لألعــضاء أن رصــد التوصــيات املرّحلــة جيــري تنفيــذه؛ وأوضــح أن حــاالت  
ط مـوارد املؤسـسة؛     تعزى جزئيا إىل عملية التعلم اليت تلت إدخـال نظـام أطلـس كـأداة لتخطـي                

وذلك أن هناك أدلة موثقة يف الكتابات تشري إىل أن ارتفاع عدد االدعـاءات حبـدوث حـاالت                  
ــا       غــش بعــد إدخــال اخلــط اهلــاتفي الــساخن لتلقــي البالغــات هــو ظــاهرة قــصرية األجــل غالب

 .حتدث فور إدخال مثل هذه األدوات ما
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  

ــود بــ  - ٩٧ ــام     رحبــت الوف ــز مه ــسكان لتعزي ــذهلا صــندوق األمــم املتحــدة لل ــيت يب اجلهود ال
وأحاطـت  . املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية وإدخال استراتيجيات إدارة املخاطر        

علما مع االرتياح باإلجراءات اليت ورد ذكرها يف رد إدارة الصندوق، مبا يف ذلك إنشاء خـط                 
كـذلك أعربـت   . الت غش وتشكيل اللجنـة املعنيـة بالرقابـة    ساخن لتلقي البالغات حبدوث حا    

وسلط الضوء على أمهية قيـاس األثـر        . الوفود عن ارتياحها العتماد الصندوق منوذجا للمخاطر      
وإدارة املخاطر، وأعربـت الوفـود عـن أملـها يف أن يؤخـذ ذلـك يف احلـسبان عنـد إعـداد خطـة               

 .الصندوق االستراتيجية املتوسطة األجل املقبلة

وفيما يتعلق مبسألة التنفيذ الوطين، أكدت الوفـود علـى أن بنـاء القـدرات الوطنيـة هـو                    - ٩٨
وأبـرزت احلاجـة   . أحد املبادئ الرئيسية للمساعدة اإلمنائية اليت تقـدمها منظومـة األمـم املتحـدة        

ة إىل بنــاء القــدرات الوطنيــة لتعزيــز وتــشجيع التنفيــذ بأيــدي العناصــر الوطنيــة وإىل كفالــة تنميــ
وأشـارت الوفـود إىل أنـه       . الوعي فيما يتعلق بتجنب املخاطر، مبا يف ذلك عـن طريـق التـدريب             

واقتـرح توسـيع نطـاق مـشاركة        . ينبغي عدم اللجوء إىل التنفيذ املباشر إال يف حاالت اسـتثنائية          
املؤسسات الوطنية العليا القائمة مبراجعة احلسابات يف اختيـار مراجعـي احلـسابات اخلـارجيني،               

 .مع زيادة املدخالت الوطنية املتعلقة بتقييم املنظمات غري احلكومية
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وبينمــا الحظــت الوفــود حتــسن نوعيــة التقــارير، فقــد شــجعت برنــامج األمــم املتحــدة   - ٩٩
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على إضـفاء             

قبلــة ملراجعــة احلــسابات وإدراج معلومــات بــشأن املــسائل طــابع حتليلــي أكثــر علــى التقــارير امل
ــيت مل جيــر التوصــل حلــل هلــا      ــة احلــسابات وال ــة املتعلقــة مبراجع ــى  . املرّحل ــود عل وأشــارت الوف

املنظمــات الــثالث بــأن تــدرج حتلــيال لالجتاهــات وأن تــستخدم هــيكال موحــدا ومــصطلحات   
ــة   ــة للمقارن ــر مؤقــت يف عــام  وطلــب أحــد الوفــ . متــسقة وفئــات للمخــاطر قابل ود تقــدمي تقري

 . بشأن اجلهود اليت تبذهلا الوكاالت الثالث للمواءمة٢٠٠٧

ــة وشــؤون األمــم املتحــدة      - ١٠٠ ــة بالعالقــات اخلارجي ــة املعني ــديرة التنفيذي ــة امل  وقامــت نائب
ــم         ــى أن عمــل صــندوق األم ــوطين، وشــددت عل ــذ ال ــصندوق بالتنفي ــزام ال ــإبراز الت واإلدارة ب

 أساسه التنفيذ عن طريق شركاء، بل أن هـذه هـي الدعامـة الـيت ترتكـز عليهـا             املتحدة للسكان 
وأكـدت أمهيـة بنـاء القـدرات الوطنيـة وذكـرت أنـه ينبغـي زيـادة التركيـز                    . عمليات الـصندوق  

وذكر مـدير شـعبة خـدمات الرقابـة أن          . على األدوات والتدريب من أجل تعزيز بناء القدرات       
دأ بالفعل مناقشات مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ملواءمـة    صندوق األمم املتحدة للسكان ب   

وجتري أيضا مناقشات مع جمموعة كبرية من املراجعيني الداخليني للحـسابات           . منوذج املخاطر 
وقال إن إدارة خماطر املؤسسة مفهوم جديد نـسبيا جلميـع األطـراف             . يف منظومة األمم املتحدة   

تفـسريات   رة أعضاء اجمللس التنفيذي لتقدمي أي إيضاحات أو       املعنية، وأنه يضع نفسه رهن إشا     
وفيمــا يتعلــق بالتنفيــذ الــوطين، شــدد مــدير الــشعبة علــى أن صــندوق األمــم املتحــدة  . يطلبوهنــا

وأضــاف أن التحــذير مــن املخــاطر يــشكل يف الوقــت . للــسكان ملتــزم ببنــاء القــدرات الوطنيــة
 .نفسه جزءا من مسؤوليات الصندوق

املراجعـة الداخليـة للحـسابات والرقابـة        : ٢٠٠٦/١٣د اجمللس التنفيـذي املقـرر        واعتم - ١٠١
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم    : الداخليــة

 .املتحدة خلدمات املشاريع
 

  عملية الربجمة-سابع عشر 
اسات اإلمنائيــــة بعــرض التقريــر  قــــام مــسـاعد مديـــر الربنامــــج ومديــــر مكتــب الــســي - ١٠٢

املتعلـق بتنفيـذ الربجمـــة املـشتركة لربنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنائــــي وصـندوق األمـم املتحــــدة                     
وعـــرض مـسـاعـد مديــر الربنامـــج يف بيــانــه           . للســكان وصنـــدوق األمــم املتحـدة للطفــــولة      

لتجــارب املـشــتركة للمنظمـات الثـــالث إضافـــة إىل          نتائـج واستنتاجـات عــامــة ذات صلــة با     
وقــام نائــب . نتائــــج واستنتاجـــات تنبثــق عــن خــــربات برنــامج األمــم املتحـــــدة اإلمنــائي فقــط 

بعــرض املالمــح البـارزة لتجــارب     ) الـربامج (املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للـسـكان      
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رة التنفيذيــة إىل أن الربامـــج املــشتـركة تــساهم يف حتقيــق  وفيمــا أشـــار نائــب املديـــ . الــصنـدوق
أهـداف املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة واألهداف اإلمنائـية لأللفيـة، ذكــر أن جمـاالت تركيــز               
الربامـــج املــشتركــة للــصنـدوق ذات صلـــة وثيقـــة بواليتـــه، ومنــها علــى سبيـــل املثـــال الــصحـة  

وأكــد أن   . فيــروس نقـص املناعــة البـشرية، والـشبـاب، ومجـع البيانـات             اإلجنابيـة، والوقاية من    
الصنـدوق سيواصـل العمـل عن كثـب مـع شـركاء جمموعـة األمـم املتحــدة اإلمنائيـة لالسـتفادة               

 .من النجـاح احملرز والتصدي للتحـديات القائمة

ارتيـاح أن   بالحظـت   وفود باجلهود املشتركة اليت تبذهلا املنظمات الثالث و       الورحبت   - ١٠٣
اجلهــود الراهنــة تتماشــى مــع التوصــيات املنبثقــة عــن كــل مــن االســتعراض الــشامل للــسياسات 

وشـددت بعـض الوفـود     .الذي جيري كل ثالث سـنوات وإعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة املعونـة      
اخللـط بـني التحـول إىل الربجمـة املـشتركة وعمليـة إصـالح األمـم املتحـدة                   عـدم   على أنـه ينبغـي      

ورغم حمدودية املعلومات املتعلقـة باملخصـصات املاليـة للـربامج املـشتركة وعـدم وجـود         .عماأل
 .تياحها لتزايد الربامج املشتركةتقييم لألثر اإلمنائي، فقد أعربت الوفود عن ار

وبينما أقرت بعض الوفود أن اجلهـود املبذولـة يف الـربامج املـشتركة مل تبلـغ بعـد حـد                      - ١٠٤
الربامج ليست غاية يف حـد ذاهتـا بـل هـي وسـيلة إلحـداث أثـر          هذه   أن   تالحظالكمال، فقد   

وأعربـت وفـود    .اليف العمليـات وزيـادة الفعاليـة   أعمق يف نواتج التنمية عن طريـق ختفـيض تكـ   
تـرى   من جراء التوسـع يف الـربامج املـشتركة باتبـاع منـاذج موحـدة وهـو أمـر              قلقهاأخرى عن   

صائص كــل منظمــة ومزاياهــا ويــوهن خــ الــوطين هلــا التملــك ينــتقص مــن هــذه الوفــود أنــه قــد
 .النسبية

وأحـــــاط اجمللـــــس التنفيـــــذي علمـــــا بـــــالتقرير املتعلـــــق بتجـــــارب تنفيـــــذ الربجمـــــة   - ١٠٥
ربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان               لوالربامج املشتركة    املشتركة

؛ وأرجــأ )DP/2006/33-DP/FPA/2006/11 (٢٠٠٤ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة منــذ عــام 
ــارات حتـــسني عمليـــة املوافقـــة   ــة   املنـــسقةالنظـــر يف التقريـــر املتعلـــق خبيـ  علـــى الـــربامج القطريـ

)DP/2006/34-DP/FPA/2006/12.( 
 

 الزيارات امليدانية -ثامن عشر 
  الزيارة امليدانية املشتركة إىل إندونيسيا  

تقريـر الزيـارة امليدانيـة املـشتركة إىل إندونيـسيا           قرر اجمللس التنفيـذي إرجـاء النظـر يف           - ١٠٦
 .٢٠٠٦حىت انعقاد الدورة العادية الثانية لعام 
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 الزيارة امليدانية إىل مجهورية ترتانيا املتحدة  

ــرر  - ١٠٧ ــد عــرض املق ــشاركةعن ــا املتحــدة    ة امل ــة ترتاني ــة إىل مجهوري ــارة امليداني ــر الزي  لتقري
)DP/2006/CRP.5-DP/FPA/2006/CRP.3( حلكومة ترتانيا وشـعبها لكـرم       ا عن شكره  ت، أعرب 

وشـكرت أيـضا منـسق األمـم املتحـدة       .ضيافتهم وللمناقشات املثمرة اليت جرت خالل الزيـارة 
املمثــل املقــيم لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وممثــل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،   /املقــيم

صــندوق األمــم املتحــدة  وم املتحــدة اإلمنــائيعــالوة علــى أمانــة اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــ
وأشـارت إىل أن األمـم املتحـدة، رغـم أهنـا ليـست               .للسكان للترتيبـات املمتـازة الـيت قـاموا هبـا          

 . يف تنميـة البلـد     أساسـي أهنـا اضـطلعت بـدور       إىل  ترتانيا، حتظى بتقدير كبري، و    يف  ماحنا رئيسيا   
وأشـارت   .ترتانيـا واجههـا   ت والتحـديات الـيت       النجاحات اليت حتققت    املقررة املشارِكة  وأبرزت

إىل أن وفد اجمللس التنفيذي أعرب عن ارتياحه للنتائج امللموسة اليت متخـض عنـها عمـل فريـق                   
وحتدث العديد من أعضاء اجمللـس التنفيـذي الـذين شـاركوا يف الزيـارة               . األمم املتحدة القطري  

 والحظـوا .  للغايـة  رة كانـت مثمـرة ومفيـدة      امليدانية معربني عن تقديرهم واتفقوا على أن الزيـا        
سـتراتيجية  االأن استراتيجية ترتانيا الوطنية للقضاء على الفقـر وغريهـا مـن األطـر، مبـا يف ذلـك                 

. اجلهـود اإلمنائيـة الـيت تبـذهلا مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة             توجـه بفعاليـة     املـساعدة   املشتركة لتقدمي   
 املساعدة أدخلت إعالن بـاريس بـشأن فعاليـة املعونـة     املشتركة لتقدمي ستراتيجيةاالوأضافوا أن   

وشـددت   .حيز النفاذ وأهنا إطار فعال إلدارة التعاون من أجل التنمية بني احلكومـة وشـركائها              
 .بزيارات ميدانيةالقيام اجمللس التنفيذي مواصلة وفود على أمهية ال

امليدانيـة الــيت قـام هبـا اجمللــس    وأحـاط اجمللـس التنفيــذي علمـا بـالتقرير املتعلــق بالزيـارة       - ١٠٨
صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان إىل مجهوريـة ترتانيـا           و  لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    التنفيذي
؛ وأرجأ النظر يف الزيـارة امليدانيـة املـشتركة          )DP/2006/CRP.5-DP/FPA/2006/CRP.3(املتحدة  

لــــسكان إىل إندونيــــسيا   لربنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي وصــــندوق األمــــم املتحــــدة ل      
)DP/2006/CRP.4-DP/FPA/2006/CRP.2.( 

 
 ٢٠١١-٢٠٠٨ويلي املتعدد السنوات، اإلطار التم -ر تاسع عش

عــرض مــدير الربنــامج املعــاون تقريــر احلالــة املتعلــق بإعــداد اإلطــار التمــويلي املتعــدد     - ١٠٩
تحـدة الـيت ُيـرجح       العمليـات اجلاريـة إلصـالح األمـم امل         مشريا إىل ،  ٢٠١١-٢٠٠٨السنوات،  

ــؤثر علــى مــستقبل اإلطــار التمــويلي املتعــدد الــسنوات    ــامج املعــاون   .أن ت وطمــأن مــدير الربن
األعــضاء إىل أن العمليــة ستــشمل استعراضــا خلطــوط اخلــدمات وإعــادة تنظــيم للعمــل املتعلــق    
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راكات والتـسليم بأمهيـة الـش   التملـك الـوطين هلـا    باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـع تنـاول مـسألة       
 .اجلديدة؛ وأنه سيتم إجراء مشاورات وحوار واسعي النطاق مع األعضاء

 علـى الـشك   أضـفت عنـصر     وفود على أن توصيات الفريق الرفيع املستوى        الووافقت   - ١١٠
ــسنوات، وأشــارت إىل أن         ــدد ال ــويلي املتع ــار التم ــه وضــع اإلط ــذي ســيجري يف ظل ــاخ ال املن

 كـل ثـالث سـنوات البـد أن ُيـستفاد بـه باملثـل يف                 االستعراض الشامل للسياسات الذي جيـرى     
بيـد أن الوفـود كـررت اإلعـراب عـن الـشواغل        .عملية إعداد اإلطار التمويلي متعدد السنوات

، وهـي   ٢٠٠٧-٢٠٠٤ثارهتـا أثنـاء مناقـشة اإلطـار التمـويلي متعـدد الـسنوات،               أن أ اليت سـبق    
 وبنـاء   ،عـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب          والت ،حتديدا احلاجة إىل تعزيز مالمح الـشؤون اجلنـسانية        

  .من أجل دوافع التملك الوطين لفعالية التنميةالقدرات 

 بشأن اإلطـار التمـويلي املتعـدد الـسنوات          ٢٠٠٦/٢٣واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر      - ١١١
 . ٢٠١١ -٢٠٠٨للفترة 

 
 خرىأمسائل  -عشرون 

  ٢٠١٠‐٢٠٠١ن منوا للعقد  عمل بروكسل لصاحل أقل البلدابرنامجإحاطة بشأن   

ومـدير  ) الـربامج ( لصندوق األمم املتحـدة للـسكان        ة التنفيذي ةقام كل من نائب املدير     - ١١٢
جمموعة تنمية القدرات مبكتب السياسات اإلمنائية التابع لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بتقـدمي                

نامج األمم املتحـدة اإلمنـائي      اإلحاطات الشفوية اليت أعدها صندوق األمم املتحدة للسكان وبر        
 عمـل بروكـسل لـصاحل أقـل         برنـامج  الدعم الذي تقدمه كل من املنظمتني مـن أجـل تنفيـذ              عن

 . البلدان منوا

وشكرت الوفود املتحـدثني علـى العـروض الـيت قـدموها؛ وطلبـت مـن برنـامج األمـم                      - ١١٣
 عمـل   برنـامج أجـل تنفيـذ     املتحدة اإلمنائي مواصـلة تقـدمي الـدعم جلهـات التنـسيق الوطنيـة مـن                 

 على حنو أكثـر     هذا الربنامج بروكسل يف املكاتب القطرية بأقل البلدان منوا، والسعي إىل تعزيز           
 . فعالية وذلك عن طريق املنسق املقيم

ــم املتحــدة         - ١١٤ ــدمها صــندوق األم ــيت يق ــا لإلســهامات ال ــن ارتياحه ــود ع ــت الوف وأعرب
ستراتيجية حمـددة ملـساعدة أقـل البلـدان منـوا مـن             للسكان ، وسألت عما إذا كانت للصندوق ا       

ويف إشارة ملسألة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب الـيت جـاء    .أجل تنفيذ برنامج عمل بروكسل
ذكرها يف التقرير الشفوي، سأل أحـد الوفـود عمـا إذا كـان صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                      

 . بليعتزم اعتماد مبادرات أخرى من هذا النوع يف املستق
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 مناسبات أخرى  

 : أجرى اجمللس التنفيذي إضافة إىل ذلك املشاورات غري الرمسية التالية - ١١٥
 صندوق األمم املتحدة للسكان )أ(  

حلقـة نقـاش عـن الـسكان والقـضاء         :مناسبة خاصة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان          
 على الفقر؛ 

 طة األجل؛ مشاورات غري رمسية عن اخلطة االستراتيجية املتوس 
 إحاطة غري رمسية عن اهليكلة اإلقليمية؛  
للسكان فيمـا يتعلـق     إحاطة غري رمسية عن االستراتيجية الكلية لصندوق األمم املتحدة           

 نسانيةباالستجابة اإل

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )ب(  
ا، مبـا يف    إحاطة غري رمسية عن اسـتراتيجية برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لوسـط آسـي                  

 .ذلك تقرير التنمية البشرية لوسط آسيا
ــندوق        )ج(   ــائي وصـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــني برنـ ــشتركة بـ ــشطة املـ ــماألنـ  األمـ

 للسكان املتحدة
ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحــدة       لإحاطـة غـري رمسيـة مـشتركة      

 نسانية؛  اإلللسكان بشأن االستجابة
ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحــدة       ليـة مـشتركة   إحاطـة غـري رمس   

 .للسكان بشأن اهلجرة الدولية
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 اجلزء الثالث  
 الدورة العادية الثانية

 
 املعقودة مبقر األمم املتحدة يف نيويورك

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣ إىل ١١يف الفترة من 
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 املسائل التنظيمية -ً أوال 

 للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة       ٢٠٠٦ة العادية الثانيـة لعـام       ِقدت الدور ُع - ١
ــرة مـــن    ــبتمرب يف / أيلـــول١٣ إىل ١١اإلمنـــائي وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان يف الفتـ سـ

وأقر اجمللس التنفيذي يف هذه الدورة جدول األعمـال وخطـة العمـل لدورتـه العاديـة              . نيويورك
ــام   ــة لعـ ــسنوية    (DP/2006/L.3) ٢٠٠٦الثانيـ ــه الـ ــر دورتـ ــفوياً، وتقريـ ــة شـ ــصيغتهما املعدلـ ، بـ

 .(DP/2006/35) ٢٠٠٦ لعام

علـى اجلـدول الـزمين التـايل لـدورات         ٢٠٠٦/٣٧، يف مقـرره     وافق اجمللـس التنفيـذي    و - ٢
 : ٢٠٠٧عام يف اجمللس التنفيذي 

 
 ٢٠٠٧يناير / الثاينكانون ٢٦ إىل ١٩ :٢٠٠٧الدورة العادية األوىل لعام 

)نيويورك (٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٢ إىل ١١ :٢٠٠٧سنوية لعام الدورة ال
   ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٤ إىل ١٠ :٢٠٠٧الدورة العادية الثانية لعام 

. العــام للمقــرراتاالســتعراض  مقــررات، مبــا يف ذلــك  ١٠اعتمــد اجمللــس التنفيــذي  و - ٣
لـس التنفيـذي علـى شـبكة      موقـع أمانـة اجمل  يفوميكن االطالع علـى جتميـع للمقـررات املعتمـدة           

 .www.undp.org/execbrd: اإلنترنت
  

 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 

 ةامليزانية واإلدارشؤون املالية والشؤون  وبيان مدير الربنامج - ثانياً 
جمللــس التنفيـذي ضــحايا اهلجمـات اإلرهابيــة الــيت    يف بيانــه إىل ا،تـذكر مــدير الربنـامج   - ٤

 إىل  ، وهو يكـرر موقـف األمـني العـام،         الواليات املتحدة قبل مخس سنوات، وأشار     شنت على   
 .أن مثل هذه األعمال تشكل هجمات مباشرة على القيم األساسية لألمم املتحدة

ج الدويل للتنميـة منـذ      الربنامرمست معامل   واستعرض مدير الربنامج أبرز األحداث اليت        - ٥
 برنـامج   خطابه األخـري إىل اجمللـس التنفيـذي وحـدد عـدداً مـن القـضايا الرئيـسية الـيت يواجههـا                     

 :األمم املتحدة اإلمنائي

ــامج األمــم      )أ(  يف أعقــاب األحــداث الــيت جــرت يف الــشرق األوســط، دعــم برن
ــدمها      ــسويد يف عق ــان وال ــائي حكــومّيت لبن ــؤمتر بنجــاح املتحــدة اإلمن ــد  مل ــاحنني بع للم

 . وقف إطالق النارأسبوعني تقريبا من 

http://www.undp.org/execbrd
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 اإلصـالحات الـيت سـتعزز       تقـدم مرفـق البيئـة العامليـة و      موارد  بينما كان جتديد     )ب( 
ــرار      ــات صــنع الق ــة يف عملي ــدان النامي ــشاركة البل ــور   م ــدويل أم ــد ال  يف صــندوق النق

 يـسعون إىل     تعليق املفاوضات التجارية يف الدوحة نكـسة للـذين         قد شكل ، ف نيشجعم
 . للتنميةأوسع نطاقا تكون مواتية إصالحات جتارية إجراء 

طويلـة األجـل    اللتوتر املتأصل بني التأثريات     إىل معاجلة ا  ربنامج اإلمنائي   السعى   )ج( 
 . التركيز على تنمية القدراتطريق ن عنتائج ملموسة إلظهار للتنمية واحلاجة 

ــامج األمــم املتحــدة اإل     )د(  ــب القطريــ امنــائي واملكركــزت جهــود برن  لألمــم ـةت
 علـى   ،األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     متجـذر يف     منذ اعتماد برنامج دويل للتنميـة        ،املتحدة

لرصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتقـدمي تقـارير            إجـراءات اعتياديـة     وضع منهجيات و  
إحـساس   إىل   ٢٠١٥ -٢٠٠٠منتـصف الطريـق يف الفتـرة الزمنيـة          بلوغ  دعو  يو. عنها

: ؤذن بأعمــال أكثــر كثافــة تتعلــق بالــسياسات يف ثالثــة جمــاالتيــوكــرب باالســتعجال أ
؛ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةواالســتثمار والتخطــيط املتعلقــة بتــشخيص عمليــات ال‘ ١’
 . اإلجنازالقدرة الوطنية على ‘ ٣’ توسيع نطاق خيارات السياسات؛‘ ٢’

ــشاته،    )ـه(  ــستوى مناق ــع امل ــق الرفي ــتم الفري ــآلراء حــول   وتوصــل إىل اخت ــق ل تواف
اإلمنـائي واالعتـراف   األمـم املتحـدة   جهاز أجزاء خمتلف احلاجة ملزيد من التماسك بني    

إلدارة نظــام أنــسب هيئــة مــن املمكــن لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يكــون  بــأن 
ــيمني  ــسقني املق ــه  . املن ــري أن ــى ســغ ــتغري   اليتعني عل ــائي أن ي ــامج اإلمن ــه  بربن ــصر عمل ق

. التــشغيلي علــى زيــادة اتــساق الفريــق القطــري التــابع لألمــم املتحــدة وتعزيــز وضــعه   
جلهات فاعلـة أخـرى تابعـة       توفر  النسحاب من األنشطة الربناجمية اليت ت     عليه ا  عنيوسيت

 . لقيام هباا اتلألمم املتحدة كفاء

مـدير جديـد    وأعلن عن تعيني    شؤون اإلدارة   قدم مدير الربنامج املدير اجلديد ملكتب       و - ٦
وأضـــاف أن عمليـــة . للفريـــق اجلنـــساين كجـــزء مـــن اجلهـــود املـــستمرة لتقويـــة فريـــق اإلدارة 

تــب ااســتعراض اإلدارة وســري العمــل قــد دخلــت مرحلــة ثانيــة تركــز علــى تعزيــز قــدرات املك  
من أجـل حتـسني     والرقابة والدعم   احلسابات  ، بينما اختذت تدابري لتقوية آليات مراجعة        ةالقطري
 .املساءلة

 DP/2006/37  (٢٠٠٥يف االستعراض السنوي للحالة املاليـة لعـام   سبق اإلبالغ وكما  - ٧
 يف املائــة مــن حيــث القيمــة  ٢٠لربنــامج اإلمنــائي بنــسبة  جممــوع إيــرادات ا، ارتفــع )واإلضــافة

منــو ســرعة وجتــاوزت ســرعة منــو املــوارد غــري األساســية للربنــامج  . االمسيــة خــالل تلــك الفتــرة
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األمثل بني املوارد اليت متكّـن الربنـامج        املستوى  نسبة توافق دون    مما أدى إىل    سية،  موارده األسا 
 . من االضطالع بواليته بصورة فعالة ومرنة واملوارد املخصصة بدرجات خمتلفة

 DP/2006/38  (٢٠٠٥نفقـات التعـاون الـتقين لعـام     عـن  قـدم مـدير الربنـامج التقريـر     و - ٨
ــر مكتــب خــدمات )واإلضــافة ــرة الــسنتني    ؛ وتقري  املــشتريات املــشترك بــني الوكــاالت عــن فت
عن املشتريات وحتليل ملنظومة األمم املتحـدة       تفصيلية  ، مبا يف ذلك إحصاءات      ٢٠٠٥-٢٠٠٤

)DP/2006/39و DP/2006/40املمارســة احلاليــة املتعلقــة بتحديــد    عــن تقريــر ال؛ و) والتــصويب
 ).DP/2006/41(ترداد التكاليف معدالت معينة السترداد التكاليف ومعايري واضحة الس

شــكرت الوفــود مــدير الربنــامج علــى عرضــه ورحبــت بأعــضاء فريــق اإلدارة الــذين   و - ٩
 من التحليل الذي قدمه مدير الربنـامج، وشـددوا          ا كبري ا أعضاء اجمللس جزء   أيدو. عينوا مؤخراً 

 بـالتركيز الكـبري    برنـامج عمـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ورحبـوا         تعزيـز على احلاجـة العاجلـة ل     
صعوبة قيــاس نتــائج بــالوفــود اعترفــت و. لربنــامج اإلمنــائي يف دعــم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ل

إىل االسـتمرار يف إقامـة إطـار مالئـم لقيـاس           اإلمنـائي   الربنـامج   مـع ذلـك     هنـا دعـت     إال أ التنمية،  
رددت مـا أعـرب     لكنـها   تمويل الربنـامج اإلمنـائي،      عام ب جتاه ال الورحبت الوفود با  .  النتائج تلك

 .ساسية وغري األساسيةعنه مدير الربنامج من قلق إزاء التفاوت املتزايد بني املوارد األ

رحب األعضاء باملستجدات يف عمـل الفريـق الرفيـع املـستوى املعـين باالتـساق علـى                  و - ١٠
ــة   ــم املتحــدة  نطــاق منظوم ــة، و   األم ــسانية، والبيئ ــساعدة اإلن ــة، وامل ــوا، يف جمــاالت التنمي أعرب

ــع ــام ل     م ــامي، عــن دعمهــم الع ــره اخلت ــستوى   تواجــد اتطلعهــم إىل تقري ــى م ــم املتحــدة عل ألم
 .ةالقطري تبااملك

 املتعلقـة   ٢٠٠٦/٣٠ و   ٢٠٠٦/٢٩ و   ٢٠٠٦/٢٨اعتمد اجمللس التنفيذي القرارات     و - ١١
، )برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي (٢٠٠٥االســتعراض الــسنوي للحالــة املاليــة، ب علــى التــوايل

ــسنتني      بو ــرة الــ ــن فتــ ــاالت عــ ــني الوكــ ــشتركة بــ ــشتريات املــ ــدمات املــ ــب خــ ــر مكتــ  تقريــ
تقرير املمارسة احلالية املتعلقة بتحديد معدالت معينـة السـترداد التكـاليف            ب، و ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 . ومعايري واضحة السترداد التكاليف
 

 ) اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة(هبا صلة تالربامج القطرية واملسائل امل - ثالثاً 
 الربامج القطرية   

 املقدمـة  ،دعا مـدير الربنـامج املعـاون الوفـود إىل اسـتعراض مـشاريع الـربامج القطريـة              و - ١٢
وقدمت جمموعة من الوفـود بيانـا مـشتركا دعـت فيـه الربنـامج               . التعليق عليها إىل  و،  للنظر فيها 

وثـائق الـربامج القطريـة يف مجيـع         اإلمنائي إىل تعزيز عمليات التشاور اليت يقوم هبا لـدى صـياغة             
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والحــظ البيــان أن بعــض عمليــات التــشاور علــى املــستوى القطــري مل تــشمل مجيــع    . املنــاطق
أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني، مبــا يف ذلــك اجملتمــع املــدين، أو مشلتــهم يف وقــت متــأخر جــدا     

املنـسق املقـيم، بوصـفه    وأبرز البيان يف هذا الصدد أمهية     . يتيح هلم مهلة كافية للرد والتعليق      أال
رئيس فريق األمم املتحدة القطري، يف إبقـاء قنـوات التواصـل مفتوحـة بـني أصـحاب املـصلحة                 

ــسيني  ــصعبة  (الرئي ــة مــىت     ) حــىت يف الظــروف ال ــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي وأطــر عمــل األم
جل إجنـاز   وجدت، يف توجيه فريق األمم املتحدة القطري يف إعداد وثائق الربامج القطرية من أ             

 .نواتج أساسية

بــأن مــدير الربنــامج أقــر متديــد الــربامج القطريــة علــم مــدير الربنــامج املعــاون الوفــود وأ - ١٣
ــا     لكــل ــة ألفريقي ــا االســتوائية، وكولومبيــا، باإلضــافة إىل الــربامج اإلقليمي مــن ســورينام، وغيني

ير الربنــامج املعــاون ودعــا مــد. (DP/2006/42/Rev.1)ومنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ ملــدة عــام  
لربنـامج القطـري الثـاين للـسودان ملـدة عـامني            األول ل تمديـد   الاألعضاء إىل التعليق علـى طلـب        

 . وإىل التعليق عليه

املوفـدة إىل   قدم مدير املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ تقرير بعثـة التقيـيم              و - ١٤
، ومـذكرة مـدير الربنـامج ومـشاريع الـربامج           )البشريةاملرحلة الرابعة من مبادرة التنمية      (ميامنار  

 . القطرية لكل من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والو، ومنغوليا

ــا مــشاريع الــربامج القطريــة إلريتريــا، وترتانيــا،    و - ١٥ قــدم مــدير املكتــب اإلقليمــي ألفريقي
ــاب     ــا، وزمب ــا، وزامبي ــوب أفريقي ــا الوســطى، وجن ــة أفريقي ــشيل،  وي، ومجهوري ــسنغال، وسي وال

 .وغامبيا

قدم نائـب مـدير املكتـب اإلقليمـي للـدول العربيـة متديـد الربنـامج القطـري للـسودان               و - ١٦
 .مال، واململكة العربية السعوديةملدة عامني ومشاريع وثائق الربامج القطرية للجزائر، والصو

قلة مـشاريع الـربامج     قدم نائب مدير املكتـب اإلقليمـي ألوروبـا ورابطـة الـدول املـست              و - ١٧
 . القطرية لكرواتيا ومجهورية اجلبل األسود

ــارييب        و - ١٨ ــة ومنطقــة البحــر الك ــا الالتيني ــب اإلقليمــي ألمريك ــدير املكت ــدم م متديــدي ق
ــريني   ــاجمني القط ــا، و الربن ــسورينام وكولومبي ــشاريع ل ــواي،    م ــة ألوروغ ــربامج القطري ــائق ال وث

ــا، و   ــز، وبنم ــل، وبلي ــاراغواي، والربازي ــسلفادور،   وب ــة، وال ــة الدومينيكي جامايكــا، واجلمهوري
 . وشيلي، وهندوراس

حـىت  البلدان املعنيـة    أحيط علماً بالتعليقات على مشاريع الربامج القطرية لتقدميها إىل          و - ١٩
 . تضعها يف اعتبارها عند وضع اللمسات األخرية على الربامج القطرية
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الربامج القطرية ملدة عـام الـيت سـبق أن وافـق            تمديدات  علما ب  اجمللس التنفيذي    وأحاط - ٢٠
ودعـت جمموعـة مـن الوفـود      . عليها مدير الربنامج وأقر أول متديد لربنامج السودان ملدة عامني         

ــ عمليــات التــشاور يف صــياغة عزيــزربنــامج اإلمنــائي إىل تال قطريــة وأطــر عمــل األمــم  الربامج ال
 . املتحدة للمساعدة اإلمنائية

 . الذي يرحب جبمهورية اجلبل األسود٢٠٠٦/٣٢س التنفيذي القرار اعتمد اجمللو - ٢١
 

 ربنامج اإلمنائي إىل ميامنار التقرير بعثة التقييم املوفدة من   

قـدم مــدير املكتـب اإلقليمــي آلسـيا واحملــيط اهلــادئ مـذكرة مــن مـدير الربنــامج حــول       - ٢٢
 املرحلــة الرابعــة مــن التقيــيم  تقــدمي املــساعدة إىل ميامنــار أوجــزت فيهــا أهــم نتــائج وتوصــيات  

 يف يجـــرأي ذالـــوالـــسنوي املـــستقل ملبـــادرة التنميـــة البـــشرية للربنـــامج اإلمنـــائي يف ميامنـــار   
اإلدارة قـرر جملـس   ملمبادئ التوجيهيـة الـيت وردت يف    وفقا ل  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران -مايو/أيار

ــررات   ٢٠٠٤/٢ و ٢٠٠٣/٢ و ٢٠٠١/١٥ و ٩٨/١٤ و ٩٦/١اجمللـــــس التنفيـــــذي ومقـــ
 .٢٠٠٦/٢ و ٢٠٠٥/٤٢ و ٢٠٠٥/٣ و

إىل أنه قد جرى تنفيذ املرحلة الرابعة من املبـادرة مبـا يتفـق               ٢٠٠٦عام  خلصت بعثة   و - ٢٣
ل اصإيـ واجمللـس التنفيـذي للربنـامج اإلمنـائي مـن حيـث           اإلدارة  مع الواليـة الـيت وضـعها جملـس          

البعثـة أن  والحظـت  . ية من ميامنـار  إىل الفقراء واملستضعفني يف املناطق الريف     املساعدة اإلنسانية   
قدم منوذجاً هامـاً ألفـضل املمارسـات الدوليـة يف جمـال التنميـة القائمـة علـى املـشاركة          تاملبادرة  

 . ميامنار يف

ونظراً الستمرار االحتياجات اإلنسانية وحلـصيلة إجنـازات املبـادرة، فـإن البعثـة ارتـأت             - ٢٤
نقطـاع، وأوصـت بـأن يعّجـل الربنـامج اإلمنـائي حتـضرياته          أسباباً كثرية ملواصلة املبـادرة بـدون ا       

. ٢٠١٠عــام  إىل ٢٠٠٨عــام لتمديــد برنــامج املرحلــة الرابعــة مــن املبــادرة إىل الفتــرة مــن        
الربناجميـة لكـي تعكـس      تكييـف اسـتراتيجيته     ، وهو يقوم بذلك،     الربنامج اإلمنائي مطلوب من   و

 . ى سبل الرزقهنجا يكون أكثر مواتاة للفقراء وأكثر تركيزا عل

تقـدمي املـساعدة إىل ميامنـار، وأقـر      املتعلـق ب ٢٠٠٦/٣١ قرراعتمد اجمللس التنفيذي امل  و - ٢٥
 . ٢٠١٠عام  إىل ٢٠٠٨  عامبذلك متديد املرحلة احلالية من املبادرة إىل الفترة من

 
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  - رابعاً 

ــدم  - ٢٦ ــر املقـ ــشة التقريـ ــرر اجمللـــس التنفيـــذي  أرجئـــت مناقـ ــالً مبقـ ــشأن ٢٠٠٦/٥ عمـ  بـ
 لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي         تنظيمـي التقيـيم   ال”لنتائج والتوصيات الـواردة يف      االستجابة ل 
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تقريــر الفريــق االستــشاري للجنــة االستــشارية لــصندوق  (“ للمــرأة، مــاض وحاضــر ومــستقبل
 .٢٠٠٧لدورة العادية األوىل لعام  ا إىل(A/60/62-E/2005/10)) األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  -ً خامسا 

ــاملقرر      - ٢٧ ــالً بـ ــشاريع، عمـ ــدمات املـ ــدة خلـ ــم املتحـ ــذي ملكتـــب األمـ ــدير التنفيـ ــدم املـ  قـ
، (DP/2006/45) التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة عمـل املكتـب               عنالتقرير املرحلي   ،  ٢٠٠٦/١٧

ــضوء علــ   ــيت ألقــت ال ــذ   ال ــسجلة من ــشاء ) أ(ى أهــم اإلجنــازات امل ــر املإن ــسي الق ــد يف اجلرئي دي
داخلــي إقامــة هيكــل ) ج(تعــيني مــوظفني جــدد؛ ) ب(؛ ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٣كوبنــهاغن يف 

 املدير التنفيذي اجمللس بأن القيام مبا يلزم للتخلص من البيانات املالية غـري              بلغوأ. ن لإلدارة حمسَّ
ــزم تــ   ــا يل ــسليمة وتــصحيح م ــيح صحيحه ال ــة    يت فرصــة لدراســة إجــراءات اإلبــالغ املــايل املتبع

ــة        ــات املالي ــذي منحــه اجمللــس لتقــدمي البيان ــد ال ــة، مــشرياً إىل التمدي وإدخــال حتــسينات هيكلي
وأفـــاد املـــدير التنفيـــذي بـــأن مكتـــب خـــدمات املـــشاريع يـــسري علـــى درب الوفـــاء . املـــصدقة

 . ٢٠٠٦ املالية احملددة لعام ألهدافبا

نــأت الوفــود مكتــب خــدمات املــشاريع علــى مــا حققــه مــن تقــدم يف تنفيــذ خطــة   هو - ٢٨
 أعربـت عـن     قـد تـشعر بـالقلق مـن اجلـدارة املاليـة للمكتـب، ف            مـا زالـت     الوفود  مع أن   و. عمله

ثقتــها يف فريــق اإلدارة وطلبــت أن يــستمر يف تقــدمي تقــاريره إىل اجمللــس عــن الوضــع املــايل          
 . مبدأ التمويل الذايت يف املكتبقع املركزي الذي حيتلهللمنظمة، وأكدت من جديد على املو

لجهــود لتقــدير العــن  الــذي أعــرب فيــه ٢٠٠٦/٣٣ قــرراعتمــد اجمللــس التنفيــذي املو - ٢٩
مـن املكتــب تقــدمي  فيــه ، وطلــب ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفتـرة  لاجلاريـة إلعــادة تقـدمي البيانــات املاليــة   

 . ٢٠٠٧رة العادية األوىل لعام وضعه املايل واإلداري والتشغيلي يف الدوعن تقرير 
 

اجلــزء املــشترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم           
 للسكان املتحدة

 
متابعــة اجتمــاع جملــس تنــسيق برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين         - سادسا 

 اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية
اإليـدز التـابع لـصندوق األمـم املتحـدة          /يةوقدم رئيس فرع فريوس نقص املناعـة البـشر         - ٣٠

ــابع لربنــامج األمــم  /مــدير الفريــق املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   وللــسكان،  اإليــدز الت
قـررات وتوصـيات جملـس تنـسيق الربنـامج      منفيـذ  عـن ت لتقريـر  عرضا مشتركا لاملتحدة اإلمنائي   

 اإليـــدز  / املناعـــة البـــشرية بفـــريوس نقـــص التـــابع لربنـــامج األمـــم املتحـــدة املـــشترك املعـــين      
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)DP-FPA/2006/1-E/ICEF/2006/20 (ربنــامج اإلمنــائي وصــندوق   اشــترك يف إعــداده ال  ذيالــ
 .األمم املتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي

ربنـامج اإلمنـائي    الوقدرت الوفود العرض املـشترك لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان و              - ٣١
ــر املــش الوكــذلك  ــذي     تقري ــع للمجلــس التنفي ــيت ترف ــارير املنتظمــة ال ــا رحبــت بالتق . ترك، كم

/ التقــدم احملــرز علــى صــعيد مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   وأحاطــت الوفــود علمــا ب 
وقـف انتـشار هـذا الوبـاء مث عكـس           إىل اسـتمرار التركيـز علـى        اإليدز، وشددت علـى احلاجـة       

وأكدت الوفـود   . وقاية والعالج والرعاية والدعم   اجتاهه وزيادة إمكانية احلصول على وسائل ال      
أو مـشاركني يف الرعايـة   على ضرورة اتساق أعمال مجيع الـشركاء علـى اخـتالف أدوارهـم ك      

ؤسـسات  وقد سّرت الوفود باجلهود القوية واملتناسقة اليت تبـذهلا م         . كدول أعضاء أو كماحنني   
ــة   ــة واإلداري  لربنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين   األمــم املتحــدة يف معاجلــة املــسائل التنفيذي

توصـيات فريـق العمـل      وذكرت أن التنـسيق فيمـا يتعلـق ب        . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
التنــسيق بــشأن اإليــدز فيمــا بــني املؤســسات املتعــددة األطــراف واملــاحنني  بزيــادة العــاملي املعــين 
التنـسيق  املـضي يف زيـادة       الوفود علـى     وشجعت. األمم املتحدة يف  لتنسيق  جيد ل الدوليني مثال   

 .م فيها استجابة املاحنني بالتشتتفيما خيص تقسيم العمل وكذلك يف البلدان اليت تتس

ن ذلــك التركيــز علــى إشــراك اجملتمــع املــدين وأكــدت علــى أ زيــادة ورحبــت الوفــود ب - ٣٢
لوفــود، وهــو أبــرز أحــد او. يف التــصدي بفعاليــة لفــريوس نقــص املناعــة البــشريةعنــصر حاســم 

الوقاية مـن   من أجل   الربجمة املشتركة   أن   من التقرير املشترك أشارت إىل       ١٣أن الفقرة   يالحظ  
الـدعم علـى املـستوى القطـري،        تصبح بـصورة متزايـدة االسـتراتيجية الرئيـسية لتـوفري            فريوس  ال

ألمـم  اة فرقـ أوطلب وفد آخر معلومات إضافية عـن أداء   .وأن للعالج نفس األمهية اليت للوقاية  
. العالقة بني هذه األفرقة وأفرقة األمم املتحـدة املواضـيعية         عن   املعنية باإليدز و    املشتركة املتحدة

ــاس أداء          ــى وضــع أدوات لقي ــدز عل ــامج اإلي ــة برن ــشاركة يف رعاي ــات امل ــد اجله وشــجع الوف
وسـألت بعـض الوفـود عمـا إذا كـان هنـاك             . األمم املتحـدة علـى املـستوى القطـري        مؤسسات  

وأكدت وفود أخرى على الدور احلاسم الذي تـضطلع بـه           .  بشأن فكرة قائمة اإلجنازات    تقدم
هـداف  األيف دعـم اجلهـود الوطنيـة لتحديـد          اجلهات املـشاركة يف رعايتـه       أمانة برنامج اإليدز و   

جتـرى يف املـستقبل عمليـات    وأعربـت عـن األمـل يف أن       . ة رصد وتقييم فعال   أطرواحلفاظ على   
وفـود إىل أن الفريـق      الوأشـارت   . تعلـق باإلجنـازات والنتـائج والقيمـة املـضافة         فيمـا ي  أمنت  حتليل  

. عمل بـصورة جيـدة كآليـة مبـسطة حلـل املـشاكل            يالعاملي املشترك حلل املشاكل ودعم التنفيذ       
 .لتوسيع عضوية هذا الفريق العاملي لتشمل املاحنني واجملتمع املدينارتياحها وعربت عن 
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 املنظمات على معاجلة املسائل اجلنـسانية املرتبطـة بوبـاء فـريوس             شجعت الوفود مجيع  و - ٣٣
والحظـت أن هـذه املـسائل مرتبطـة أيـضاً بعمـل صـندوق األمـم                . اإليـدز /نقص املناعة البـشرية   
حاجــات الفئــات مــنت لتلبيــة وأن ذلــك ســيوفر قاعــدة أ غــريه مــع الــشباب  املتحــدة للــسكان و

وأثنـت الوفـود علـى تـشديد صـندوق          . اإليـدز /يةالضعيفة املصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشر         
 يف إعـداد ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن            نيلسكان على إدراج مؤشرات مصنفة حسب اجلنس      ا

 األمـم املتحـدة علـى معاجلـة         ؤسـسات وشـجعت الوفـود م    . الوبـاء تأنيـث   الفقر كطريقة ملعاجلة    
. اجـات النـساء والفتيـات     توسـيع نطـاق االسـتراتيجيات لتلبيـة ح        بطرق شىت منها    الوباء  تأنيث  

ــشدد    ــود وهــي ت ــسانية   وذكــرت الوف ــة التقييمــات اجلن ــة ملكافحــة  يفعلــى أمهي  اخلطــط الوطني
 .إدراج دور الرجال واألوالد يف التقييماتنه ينبغي اإليدز، أ

اإلمنــائي وصــندوق وأعربــت الوفــود عــن تقــديرها لألمثلــة املقدمــة عــن عمــل الربنــامج  - ٣٤
وأشـارت  .  مـن التقريـر    ٢نامج األغذية العـاملي الـيت وردت يف املرفـق           السكان واليونيسيف وبر  

حتقيـق  انه كمـا سـتكفالن   إىل أن الـشفافية واملـساءلة سـتعززان التعـاون بـني املنظمـات وتـشجع       
. االســتخدام األكثــر فعاليــة وكفــاءة للمــوارد يف برجمــة مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

تخــصيص أمــوال هــذه الــربامج بالســتمرار كومــات وشــددت الوفــود علــى ضــرورة ضــمان احل
وأكــدت علــى احلاجــة لتــدعيم  . توقــف التمويــل مــن اجلهــات املاحنــة إذا الوبــاء حــىت ملكافحــة 

املساعدات املقدمة إىل هيئات التنسيق الوطنية العاملة يف جمال اإليدز، كما شددت علـى أمهيـة             
نفيذ أنـشطة متناسـقة ومتكاملـة يف جمـال          وأقرت الوفود بأمهية ت   . “اآلحاد الثالثة ”دعم مبادئ   

املــشورة خــدمات اإليــدز، كــإدراج /الــصحة اإلجنابيــة ومكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
رعايـة  فريوس نقص املناعة البشرية ضمن الرعاية الصحية اإلجنابية و        يف جمال   والفحص الطوعية   

ألســرة الطــوعي وعيــادات وذكــر أحــد الوفــود أنــه ميكــن ملراكــز تنظــيم ا . ألم والطفــلاصــحة 
الرعاية الصحية اإلجنابيـة وعيـادات الرعايـة الـسابقة للـوالدة خـصوصاً يف األمـاكن الـيت ينتـشر                     

 هامــة لتقــدمي خــدمات أمــاكنفيهــا فــريوس نقــص املناعــة البــشرية علــى نطــاق واســع أن متثــل  
ات الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وطــرق العــالج واملــشورة والفحــص وأي خــدم  

 .أُسرهنأخرى للنساء و

لـسكان عـن   ااإليـدز التـابع لـصندوق       /وأعرب رئيس فرع فريوس نقص املناعة البشرية       - ٣٥
يف نفــس شــدد وتــالزم العــالج والوقايــة،  أيــد فكــرة ، و ومقترحاهتــاتقــديره لتعليقــات الوفــود 

 هنـج    يف ثمارباالسـت وإمنـا   على أن األمر جيـب أال يتعلـق باالختيـار بـني العـالج والوقايـة                 الوقت  
أن أشــار إىل و. جمموعــة أساســية واحــدةيف شــامل يتــضمن العــالج والوقايــة والرعايــة والــدعم 

 كنـدا،  ،اإليـدز، املنعقـد يف تورنتـو     /املؤمتر الـدويل األخـري املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              
شاكل الفريـق العـاملي املـشترك حلـل املـ     وأعـرب عـن تأييـده لكـون     . شدد على أمهية هذا النـهج  
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وأضاف أن من املهـم وضـع آليـة         . ودعم التنفيذ يعمل بشكل جيد كآلية مبسطة حلل املشاكل        
 عـدم حتوهلـا إىل آليـة    ضـمان شاملة تضم الـدول األعـضاء واجلهـات املاحنـة واجملتمـع املـدين مـع         

ووافق علـى ضـرورة الـربط بـني         . مفرطةريوقراطية  هيكل تنظيمي بالغ التعقيد أو تتسم بب      ذات  
االمتـداد إىل   الوبـاء يـستلزم     وأكـد أن التغلـب علـى         اجلنسية والصحة اإلجنابية واإليدز،      الصحة

ذهنب إليهـا للحـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية مبـا يف                يـ النساء والبنات يف األماكن الـيت       
مـن  املقـدم   وأشـار إىل التقريـر األخـري        . ألم والطفل  خدمات تنظيم األسرة ورعاية صحة ا      ذلك

. ي ســلط الــضوء علــى الــروابط بــني الــصحة اجلنــسية والــصحة اإلجنابيــة واإليــدزالــذوالــسويد 
ركة يف رعايــة برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين باإليــدز تركــز  ا أن اجلهــات املــشالحــظو

 .بشكل متزايد على الرصد والتقييم مبا يف ذلك استخدام قوائم اإلجنازات
 

 عملية الربجمة - سابعا 
 الـدورة   يفذه املـسألة    أُرجـئ اختـاذ مقـرر بـشأن هـ         س هذا البند مشرياً إىل أنه        الرئي قدم - ٣٦

 .مشاورات غري رمسية حول مشروع املقررعدة منذ ذلك احلني عقدت السنوية وأنه 

 بشأن استعراض عملية املوافقة على الـربامج        ٢٠٠٦/٣٦واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ٣٧
 .القطرية

 وهــو يــثين علــى اجلهــود املبذولــة لتبــسيط عمليــة املوافقــة علــى    وحــذّر أحــد الوفــود،  - ٣٨
.  قــد يكــون لــه أثــر جعــل العمليــة تلقائيــة للغايــة  ٢٠٠٦/٣٦الــربامج القطريــة، مــن أن املقــرر  

وأشار الوفد إىل أن املوافقة على الربامج القطريـة أهـم مـسؤولية علـى عـاتق اجمللـس التنفيـذي،                     
اجمللــس فرصــة الــدخول يف مناقــشات وافيــة للــربامج  وأعــرب عــن األمــل يف أن تتــاح ألعــضاء  

 .القطرية قبل املوافقة عليها
 

 الزيارات امليدانية -ثامنا  
  إىل إندونيسياةكالزيارة امليدانية املشتر  

 الزيـارة امليدانيـة املـشتركة الـيت قامـت هبـا       عـن تقريـر   ) ممثـل وفـد أوكرانيـا     (قدم املقـرر     - ٣٩
رنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان اجملــالس التنفيذيــة لكــل مــن ب

مــارس / آذار٢٢ إىل ٨واليونيــسيف وبرنــامج األغذيــة العــاملي إىل إندونيــسيا يف الفتــرة مــن       
٢٠٠٦) DP-FPA/2006/CRP.2 E/ICEF/2006/CRP.16,.( 

دة اإلمنائيـة   الحظ قوة امللكيـة القطريـة إلطـار األمـم املتحـدة للمـساع             أن ي وسّر الفريق    - ٤٠
يف إندونيسيا منذ إنشائه، وأن هذا اإلطار أصبح راسخاً متاماً يف التقيـيم القطـري املـشترك ويف                   
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الفريـق أنـه بـالرغم مـن وجـود تنـسيق بـني              مـع ذلـك، رأى      و. ورقة استراتيجية احلد مـن الفقـر      
 ت أحيانـا  بذولـة لتحقيـق التنـسيق بـد       والصناديق والـربامج فـإن اجلهـود امل       املتخصصة  الوكاالت  

 فتـرة   يف ال سـيما    جـدا  وأشـار الفريـق إىل أن الربجمـة املـشتركة أداة هامـة            . أضخم مـن نتائجهـا    
 .التنفيذ

ـــالة   ورأى  - ٤١ . الفريــق أن مكتــب منــسق األمــم املتحــدة املقــيم يعمــل بطريقــة فريــدة وفّع
يف مكتــب  تفــويض الــسلطةوهلــذا، أشــار الفريــق إىل أن الطريقــة املــستخدمة يف إدارة املــوارد و

 .إندونيسيا تستحق الدراسة

 األمـم   ؤسـسات ـق املشاركون على عـدم كفايـة مـستوى التنـسيق والتعـاون بـني م               وعلّ - ٤٢
ــة  ــة اهتمامــا  ويف هــذا الــسياق، أعــار املــشارك . املتحــدة والــسلطات احمللي ــارة امليداني ون يف الزي

املنـــسقني  ونظـــام كالتبـــسيط والتوحيـــد(لمـــسائل املتعلقـــة بإصـــالح األمـــم املتحـــدة  خاصـــا ل
وأشـار الفريـق إىل   . املواءمـة بينـها  التنـسيق مـع اجلهـات املاحنـة و      باجلوانب املتعلقـة ب   ، و )املقيمني

 .تبدؤها املشاريع اليت مجيعاألمم املتحدة ملعايري شاملة تطبق على مؤسسات ضرورة وضع 

تنظــيم ل تــدريب يف جمــاال وكــاالت اإلغاثــة والتأهيــل  وفروأوصــى املــشاركون بــأن تــ  - ٤٣
للمجتمعــات احملليــة وخــصوصاً للمــرأة، ومــنح قــروض صــغرية لألفــراد مــن الــسكان   املــشاريع 

تـوفري  الرامـي إىل   هـذا اجلهـد   بـذل وميكـن   .احملليني الذين يقدمون خطة مشروع ممكنـة لتطبيـق       
 . يف سياق التأهيل واإلنعاش املستدامنيكسب الرزقسبل 

اختـصاصاهتا مبـصفوفة    مليدانيـة املـشتركة القادمـة       الزيـارات ا   تكمل   وأوصى الفريق بأن   - ٤٤
 .معاجلتها خالل الزيارةمن القضايا واملسائل التفصيلية املطلوب 

وأعــرب األعــضاء واملــشاركون عــن بــالغ تقــديرهم وامتنــاهنم للــسلطات اإلندونيــسية    - ٤٥
 . أعضاء الفريق القطري التابع لألمم املتحدةمجيعوالشعب اإلندونيسي و

 
 تعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  املاجلزء  

 
 بيان املدير التنفيذي واملسائل املالية واإلدارية ومسائل امليزانية -تاسعا  

ــدير   - ٤٦ ــد امل ــر    جــاء تأكي ــدويل مي ــع ال ــى أن اجملتم ــذي عل ــري  ب التنفي ــرة تغ ــو فت يبحــث وه
ــة     ــذ جــدول أعمــال التنمي ــدة لتنفي ــة . باســتعجال عــن وســائل جدي  وضــع وشــددت علــى أمهي

مبـا  عمال كامل جمموعة حقوق اإلنسان اخلاصة هبم         يف قمة األولويات والتركيز على إ      اإلنسان
 إىل أن اجلميـع يتطلـع       أشـارت و. يف ذلك حق احلصول على الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية        

 .بلهفـة إىل تقريـر الفريــق الرفيـع املـستوى املعــين باالتـساق علـى نطــاق منظومـة األمـم املتحــدة        
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، البـشرية مواهـب  العنـان لل وأكدت على احلاجة إىل تطوير القدرات الوطنية واحملليـة، وإطـالق     
واحلــد مــن انتــشار األمــراض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي مبــا يف ذلــك فــريوس نقــص املناعــة   
البــشرية، وحتــسني الــصحة اإلجنابيــة مبــا يف ذلــك صــحة األم، وخفــض احتمــاالت نــشوب          

تقـدم يف  إحراز املزيـد مـن ال  وأشارت إىل أن القضاء على الفقر يتطلب  . جتماعيةالصراعات ا ال
وشددت على احلاجة لتعزيز اجلهود العاملية للحـد مـن العنـف            . جمايل املساواة وحقوق اإلنسان   

النـدوة الدوليـة    ، الـصادر يف     اجلنساين، كما لفتت األنظار إىل نـداء بروكـسل مـن أجـل العمـل              
 حاالت الصراع وما بعده اليت نظمهـا صـندوق الـسكان واحلكومـة              املتعلقة بالعنف اجلنسي يف   
 .٢٠٠٦يونيه /وبية يف حزيرانالبلجيكية واملفوضية األور

وأطلع املدير التنفيذي اجمللس التنفيذي علـى املـستجدات بـشأن التقـدم يف تنفيـذ محلـة                  - ٤٧
الثالـث  ؤمتر الـدويل    املإىل  لسكان يتطلع   االقضاء على ناسور الوالدة، وأشارت إىل أن صندوق         

، املزمـع عقـده يف بـانكوك،        للربملانيني املعين بتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة         
عقـد  : املسائل الرئيـسية التاليـة    إبراز  وواصلت كالمها ب  . ٢٠٠٦نوفمرب  /تايلند يف تشرين الثاين   
كات مع اليونيـسيف ومنظمـة       النتائج، مبا يف ذلك الشرا     قصى ما ميكن من   الشراكات لتحقيق أ  

ــة؛       ــة والتنمي ــة؛ واهلجــرة الدولي ــأمني ســلع الــصحة اإلجنابي ــدويل؛ وت ــة والبنــك ال الــصحة العاملي
امللكية الوطنية والقيادة، مبا يف ذلك دعم تنمية القـدرات والتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب؛           و

تـرات االنتقاليـة واإلنعـاش؛      واألقلمة؛ والتأهب حلـاالت الطـوارئ، واالسـتجابة اإلنـسانية، والف          
ــادة القياســية يف مــوارد صــندوق ا    ــة، مبــا يف ذلــك الزي . ٢٠٠٥لــسكان يف عــام  واملــسائل املالي

وميكـن االطـالع علـى البيـان الكامـل           (٢٠٠٥لعـام    االسـتعراض املـايل الـسنوي        وقدمت أيـضا  
ــت     ــى اإلنترنـــــــ ــسكان علـــــــ ــندوق الـــــــ ــع صـــــــ ــى موقـــــــ ــذي علـــــــ ــدير التنفيـــــــ : للمـــــــ

http://www.un.unfpa.org/exbrd.( 

وأكـد الوفـود    . “امللـهم واملمتـاز   ”وأعربت الوفود عن تقديرها لبيـان املـدير التنفيـذي            - ٤٨
 الوثيق بـني أهـداف املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                    الترابطعلى  

لـذي يـضطلع بـه صـندوق الـسكان يف مـساعدة البلـدان علــى        شـددت علـى الـدور الرئيـسي ا    و
وهنـأت  . تنفيذ جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وحتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     

 وذكـرت  ٢٠٠٥لتربعات اليت تلقاها عـام   الوفود صندوق السكان على املستوى القياسي من ا       
وشددت الوفود على احلاجـة لتمويـل ثابـت         . قالوضع املايل للصندو  صالبة  بأن هذا يدل على     

، كما شددت على أن املوارد األساسية متثـل ركيـزة عمليـات صـندوق الـسكان                 ميكن التنبؤ به  
. وهي أساسـية يف احلفـاظ علـى الطـابع املتعـدد األطـراف ألعمـال الـصندوق واحملايـد والعـاملي                     

 وحـث   ٢٠٠٦  عـام  إىل ٢٠٠٥عـام   إزاء ترحيـل املـوارد مـن        وأعرب بعض الوفود عـن القلـق        
. الصندوق على زيادة معدل تنفيذ الربامج واستخدام كامل املوارد املخصصة للـربامج القطريـة             

http://www.un.unfpa.org/exbrd
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واستفـسر أحـد الوفـود عـن       . واستفسرت الوفـود عـن الزيـادة يف ميزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني               
 .سياسة الصندوق يف جمال مكافحة االحتيال

يف جمـال اهليكلـة اإلقليميـة، وأشـارت     خطـط الـصندوق   عرفـة  مب وأبدت الوفود اهتمامـا   - ٤٩
ملكاتـب  قاعـدة دعـم أشـد متانـة بكـثري            سـتوفر قاعـدة تقنيـة و       اهليكلـة اإلقليميـة   عدة وفود بـأن     

 العالقة بـني    وطلبت االطالع على كامل املقترح مبا يف ذلك املعلومات عن         .  القطرية الصندوق
وأشـارت إىل ضـرورة     . د علـى الـربامج القطريـة      الـيت سـتعو   اهليكلـة اإلقليميـة والفوائـد       تكاليف  

تقريــر الفريــق الرفيــع وشــددت، وهــي تــشري إىل أهنــا يف انتظــار . مراعــاة مــصاحل مجيــع األقــاليم
املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحـدة، علـى أن اهلـدف النـهائي لالتـساق                  

علــى مــستوى اجملتمعــات ئــد حقيقيــة حتــسني املنظمــة حبيــث ميكنــها تقــدمي فواينبغــي أن يكــون 
ذات املزايـا النـسبية     وحثت الوفود صندوق السكان على مواصلة التركيز على اجملاالت          . احمللية

اإليـدز وخـدمات    /املـرأة والـشباب، وعلـى الـربط بـني فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 وال سيما   
تــه مــن تعــاون فيمــا بــني   ملــا الحظارتياحهــاوأعربــت الوفــود عــن .  واإلجنابيــةالــصحة اجلنــسية

املنظمات يف جمال األمراض املنتقلة باالتصال اجلنسي مبا يف ذلك فريوس نقـص املناعـة البـشرية                 
 .وروابط ذلك بصحة األم

أنـه ينظـر إىل صـندوق الـسكان     وهو يؤكد على أمهية األمن البشري   كر أحد الوفود    ذ - ٥٠
وأثنــت الوفــود علــى الــصندوق  . ريلبــشأهــم شــركائه يف تعزيــز األمــن ا واحــدا مــن باعتبــاره 

بــذهلا لتحــسني الــصحة اإلجنابيــة وحتقيــق ســالمة األمومــة وتعزيــز املــساواة بــني    يللجهــود الــيت 
وأعربت الوفود عن تقديرها ملا يقيمه الصندوق من حوار وشـراكات مـع املنظمـات               . اجلنسني

 خفـض   يف جمـاالت  ذلـك   األخرى مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل مبا يف           
وأثنت الوفود على التزام الصندوق بعمليـة إصـالح       . معدل وفيات األمهات واألطفال والرضع    

التعـاون  عمليـة    علـى زيـادة االسـتثمار يف         وشـجعت الـصندوق   . مم املتحدة ومشاركته فيهـا    األ
  الـذي  “٢٠٠٦قريـر حالـة الـسكان يف العـامل          ت”ورحبت الوفـود بإصـدار      . بني بلدان اجلنوب  

ودعمـت الوفـود الـدور الـذي يؤديـه الـصندوق يف التأهـب حلـاالت                 . ركز على املرأة واهلجـرة    
سـتكهومل للمـاحنني الـذي عقـد     أثنـت علـى دوره يف مـؤمتر ا   والطـوارئ واالسـتجابة اإلنـسانية،    

الــذي يؤديــه وأكــدت الوفــود علــى الــدور الرئيــسي .  مــن أجــل اإلنعــاش املبكــر للبنــانمــؤخرا
 . تأمني سلع الصحة اإلجنابيةتشجيع للعنف اجلنساين ولصندوق يف التصديا

وشكر املدير التنفيذي أعضاء اجمللس التنفيـذي علـى دعمهـم وإرشـادهم يف مـا يتعلـق                    - ٥١
 أن  توأكّـد . بعملية إصالح األمم املتحدة وغريها مـن املـسائل، مبـا يف ذلـك اهليكلـة اإلقليميـة                 

الـشركاء  منظمـة   ان اجلنـوب، مبـا يف ذلـك دعـم           ملتزم بتعزيز التعاون بني بلـد     السكان  صندوق  
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 أن الــصندوق يعمــل مــع البلــدان يف مــا يتعلــق خبططهــا  توالحظــ. الــسكان والتنميــةجمــال يف 
ئـة  اامليف   ٢٠يف   أن   توأضاف. اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   الوطنية الرامية إىل التصدي ل    

. األمم املتحدة املواضـيعي املعـين باإليـدز       رأس فريق   تفإنه ي الصندوق  اليت يعمل فيها    من البلدان   
الـذي أعربـت عنـه      بالتأييـد     ورّحبت الربجمة الشاملة للرفاالت   على عمل الصندوق يف      وأكّدت

وأعربـت  . اإليدز/ص املناعة البشرية  الوفود يف ما يتعلق بربط الصحة اإلجنابية بربامج فريوس نق         
 ورداً على استفـسار وفـد آخـر، أكّـدت         . ريسألة األمن البش  أحد الوفود مل   إلثارة   عن تقديرها 

 علـى أن الـصندوق منخـرط، بـشكل        وشـّددت . منـع االحتيـال   /لكـشف نظـام   جيـري تنفيـذ      هأن
 . للحسابات وأنه ملتزم باملساءلةمتواصل، يف عملية مراجعة ذاتية

يعمل بنـشاط    أن الصندوق    ة إصالح األمم املتحدة، فقد الحظت     أما بالنسبة إىل عملي    - ٥٢
نظمات الشريكة على مجلـة مـن األمـور منـها اخلـدمات املـشتركة، وامليزنـة القائمـة علـى                     مع امل 

 يـادة زآليـة ل  وجـرى أيـضاً وضـع       . النتائج، وتطبيق معايري احملاسبة الدولية املتعلقة باخلدمة العامة       
. إدارة جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة التنــسيق بــني اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة املــستوى وفريــق   

 أشـارت إىل  و.  اجمللس التنفيذي على دعمـه وإرشـاده يف مـا يتعلـق باهليكلـة اإلقليميـة                وشكرت
علـــم مـــع أعـــضاء اجمللـــس كمـــا ســـيبقيهم علـــى العمـــل عـــن كثـــب أن الـــصندوق سيواصـــل 

ــة،  يف املــستجدات، ب ــةخطــط مــع تطــور  اجتماعــات غــري رمسي ــة اإلقليمي ــه وأعلنــت. اهليكل  أن
 لـدورة العاديـة األوىل لعـام      لعلى التفاصيل قبل تسليم الوثيقـة       سيجري إطالع اجمللس التنفيذي     

 حالـة الـسكان يف       الوفود علـى تعليقـاهتم الـيت تنطـوي علـى التقـدير لــتقرير               وشكرت. ٢٠٠٧
وكــذلك طبعــة  اجمللــس بــأن التقريــر وأعلمــت. والطبعــة اخلاصــة بالــشباب ٢٠٠٦  لعــامالعــامل

 .تحّضر، على مسائل ال٢٠٠٧، يف عام انسريكزالشباب 

 املــدير التنفيــذي للعالقــات اخلارجيــة وشــؤون األمــم املتحــدة واإلدارة، وأعــرب نائــب - ٥٣
 رداً علـى أحـد االستفـسارات، أن الزيـادة الطفيفـة الـيت               وأكّدت. تقدير لتعليقات الوفود  العن  

ادات لزيـادة يف إيـر  لنفقات يف ميزانية الدعم لفترة الـسنتني تتمـشى مـع ا   املئوية ل نسبة  التشهدها  
 للمجلـس التنفيـذي أن      وأكّـدت . ارد أمهية زيادة تعبئة املـو     إبراز الوفود على    وشكر. الصندوق

 . الصندوق يلتزم التزاماً راسخاً باستخدام املوارد حبكمة

، ممـا   ٢٠٠٥ أن قيمة الدوالر ارتفعت خالل عـام         مدير شعبة اخلدمات اإلدارية   والحظ   - ٥٤
إال أن الـصندوق متكـن مـن احلفـاظ علـى            .  بـالعمالت احملليـة    أثّر على نفقـات الـصندوق امليدانيـة       

أما بالنـسبة إىل املـوارد املرحَّلـة        . نسبة ميزانية الدعم لفترة السنتني إىل اإليرادات مبستواها السابق        
، فالحظ أن هناك أسبابا عديدة خارجة عن إرادة الصندوق، كما جاء ذلـك يف   ٢٠٠٥من عام   

 ومـع إعمـال أدوات مراقبـة إضـافية ضـمن نظـام أطلـس، وال سـيما                   ولكـن . بيان املدير التنفيـذي   
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وشّدد على أمهية تلقّي . بالنسبة إىل املكاتب القطرية، فإن الصندوق يأمل يف حتسني معّدل إنفاقه         
. الصندوق للتربعات يف وقت مبكر، ألن ذلك يساعد علـى جتّنـب حـصول تـأخريات يف التنفيـذ          

 .ؤوبة لزيادة معّدل تنفيذ الربامجوأضاف أن الصندوق سيبذل جهوداً د

 ٢٠٠٥االســـتعراض املـــايل الـــسنوي، : ٢٠٦/٣٤واعتمـــد اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر   - ٥٥
 ).صندوق األمم املتحدة للسكان(

 
ــسكان يف    -عاشرا   ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــاالت دور صـ ــاالت  جمـ التأهـــب حلـ

 شالطوارئ، واالستجابة اإلنسانية، ومراحل االنتقال واالنتعا
ــّدم كــل مــن   - ٥٦ ــذي  ق ــدير التنفي ــربامج (نائــب امل ــشؤون ال ــيس وحــدة االســتجابة  ) ل ورئ

يف برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة  عــن إدمــاج  يف الــصندوق التقريــر اإلنــسانية
: التأهـــب حلـــاالت الطـــوارئ، واالســـتجابة اإلنـــسانية، ومراحـــل االنتقـــال واالنتعـــاش بـــرامج 

وتكلّــم مــدير مكتــب نيويــورك ). DP/FPA/2006/14 (لتزامــات والقــدراتاســتراتيجية لبنــاء اال
فـريوس نقـص املناعـة    املتعلقـة ب سياسات  ومستـشار الـ   التابع ملكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،          

إدارة عمليات حفظ السالم، باسم وكيـل األمـني العـام للـشؤون اإلنـسانية               يف  ،  يدزاإل/البشرية
العامـة للـصندوق    أيـدا فيهمـا االسـتراتيجية        نيا ببيـان  يـ رئ، فأدل ومنّسق اإلغاثة يف حاالت الطوا    

. مراحــل االنتقــال واالنتعــاشيف مــا يتعلــق بالتأهــب حلــاالت الطــوارئ واالســتجابة اإلنــسانية و
املنظــور اجلنــساين، والــصحة مراعــاة ا جبهــود الــصندوق وال ســيما يف مــا يتعلــق بتعمــيم  وأشــاد

ــة، مبــا يف ذلــك فــريوس نقــص امل   ــدز، واحل/ناعــة البــشرية اإلجنابي ــاتاإلي  الــسكانية، ومجــع  ركي
 مع إدارة عمليـات     ا املثمرة مع الصندوق، مبا يف ذلك تعاوهنم       اوشددا على شراكتهم  . البيانات

 . حفظ السالم يف إطار العمل اجلديد يف جماالت نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

عمـل الـصندوق    ل يبذهلا املدير التنفيذي و     تقديرها للجهود اليت   بالغوعّبرت الوفود عن     - ٥٧
. يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات وحــاالت مــا بعــد األزمــات، مــن قريغيزســتان إىل الــسودان  

مراعــاة املنظــور تعمــيم  يف تعزيــز الــصحة اإلجنابيــة و ا أساســياأن للــصندوق دورأشــارت إىل و
ية ومراحــل االنتقــال  التأهــب حلــاالت الطــوارئ، واالســتجابة اإلنــسان    جمــاالت اجلنــساين يف 
غـري  البطـل   ”وأشاد أحـد الوفـود بالـصندوق معتـرباً أنـه، وبفـضل مـسامهاته، بـات                  . واالنتعاش
وأثنت الوفود على خطة الصندوق الراميـة إىل بنـاء القـدرات            .  يف دارفور يف السودان    “الشهري

ت وأعربـ . سائية االستجابة واالنتعاش، مبا يف ذلـك بنـاء قـدرات املنظمـات النـ              الوطنية يف جمايل  
. أحد األسس اليت تقوم عليها االسـتراتيجية العامـة للمؤسـسة          عن تقديرها لكون بناء القدرات      

ــة املوثوقــة، مبــا يف ذلــك   وأعربــت عــن موافقتــها علــى   البيانــات املوزعــة أن البيانــات الدميغرافي
ان وجرى التأكيد علـى أن مـسائل العنـف اجلنـساين وحقـوق اإلنـس              .  أساسية ،اجلنسنيحسب  
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والتمــست الوفــود . جيــد يف ورقــات اســتراتيجية احلــّد مــن الفقــر علــى حنــو جيــب أن تــنعكس 
ضـرورة  وشددت الوفـود علـى      . األنشطةيؤدي إىل ازدواجية يف     لن   بأن دور الصندوق     اتأكيد

تنسيق مع الوكاالت األخرى، مبا يف ذلك ضـمن آليـات التنـسيق القائمـة     الالصندوق يكفل  أن  
 .ة املشتركة بني الوكاالت للشؤون اإلنسانيةمثل اللجنة الدائم

أن اســتراتيجية التأهــب حلــاالت الطــوارئ     لــسماععــن ارتياحهــا  الوفــود أعربــت و - ٥٨
-٢٠٠٨  القادمـــةواالســـتجابة اإلنـــسانية ســـُتدرج يف اخلطـــة االســـتراتيجية املتوســـطة األجـــل

لرصـد  لليـة   وشجعت الصندوق على استكمال العمل على مؤشرات النـواتج وعلـى آ           . ٢٠١١
ــتظم إىل اجمللــس التنفيــذي     ــيم، وعلــى ضــمان رفــع التقــارير بــشكل من وطلبــت الوفــود . والتقي

املنظـور اجلنـساين    مراعـاة   معلومات عن دور الصندوق يف هنج اجملموعات، مالِحظـة أن تعمـيم             
مـــالك املـــوظفني وطلبـــت توضـــيحات خبـــصوص . يف مجيـــع اجملموعـــات يبقـــى مـــسألة قائمـــة

رى أن دور الـصندوق  يـ وصّرح بعض الوفود أنـه  . ة يف االستراتيجية اجلديدة   والوظائف املتوخا 
لــك رؤيــة واضــحة ميوصــّرح بعــض الوفــود أنــه ال . يف جمــال الــدعوةِأساســا األساســي يكمــنِ 

عمليـة النـداءات املوحـدة الـيت تـصدرها          لعالقة بني الصناديق االستئمانية املذكورة يف الوثيقة و       ل
 . املركزي لالستجابة حلاالت الكوارث والصندوق األمم املتحدة

وشــدد املــدير التنفيــذي علــى أن االســتراتيجية العامــة للــصندوق يف مــا يتعلــق بالتأهــب    - ٥٩
حلــاالت الطــوارئ واالســتجابة اإلنــسانية ومراحــل االنتقــال واالنتعــاش مثــال آخــر علــى تــشديد  

وأعلنت أن الـصندوق    .  الوطنية الصندوق على التركيز على البلدان، وعلى التزامه ببناء القدرات        
وشـّددت علـى أن دعـم اجمللـس التنفيـذي           . كان يقـف علـى مفتـرق طـرق وأنـه مطالـب بـالكثري              

 .ضروري الضطالع الصندوق بواليته وتلبية للحاجات اإلمنائية للبشر يف خمتلف أحناء العامل

عمليـة  ة إىل أمـا بالنـسب  . وشكر رئـيس وحـدة االسـتجابة اإلنـسانية الوفـود علـى دعمهـا         - ٦٠
 والصندوق املتجدد املركزي للطوارئ، فأوضـحت       دة اليت تصدرها األمم املتحدة    النداءات املوحّ 

ــا التمويــل األساســيتان يف منظومــة األمــم املتحــدة يف مــا يتعلــق بالتعامــل مــع حــاالت      أهنمــا آليت
ألمــم دة الــيت تــصدرها ا النــداءات املوّحــاتعمليــوقــد شــارك الــصندوق يف . الطــوارئ القــصوى

إدارة العنف اجلنساين، / لسنوات عدة، مركزاً بشكل أساسي على الصحة اإلجنابية، ومنع      املتحدة
حـاالت  ” وأضـافت أن الـصندوق يـستخدم مـوارد مـن الـصندوق اخلـاص بـه لــ              . ومجع البيانات 

وأشارت إىل أن الصندوق املتجدد املركـزي للطـوارئ يـشكّل آليـة جديـدة،               . “الطوارئ املنسية 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وتسعى إىل تقدمي متويل أكثر مساواة وعدالـة ملنظمـات              يديرها  

ـــ   إال أن متويــل الــصندوق املتجــدد . “حــاالت الطــوارئ املنــسية”األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك ل
). خــالل فتــرة تتــراوح بــني ثالثــة وســتة أشــهر (املركــزي للطــوارئ موجــه لالســتخدام الفــوري  
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للـصندوق    وال  النـداءات املوحـدة الـيت تـصدرها األمـم املتحـدة            اتعملين ال ل  وأكّدت أنه ال ميك   
املتجــدد املركــزي للطــوارئ تــوفري التمويــل لعمليــات التخطــيط، وتنميــة القــدرات، والتــدريب،   

 .ووضع املعايري، والتنمية، ونشر أدوات بناء القدرات املتوخاة يف استراتيجية الصندوق العامة

ــسبة إىل و - ٦١ ــبالن ــوظفني م ــ أهن، الحظــتوالوظــائفالك امل ــان ا م ــي  يتعلق ــستوى احملل بامل
بعــض الوظــائف إىل مكتــب تنــسيق  إعــارة والــوطين واإلقليمــي ومبــستوى املقــر، مبــا يف ذلــك   

ة واملنظمـــات غـــري الـــشؤون اإلنـــسانية، وإدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم، واهليئـــات احلكوميـــ 
إدماج االسـتراتيجية العامـة ضـمن    سالسة ب للمجلس التنفيذي أنه سيجري     وأكّدت. احلكومية

بالنسبة إىل تعاون الـصندوق مـع شـركاء التنميـة ودوره            و. اخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل   
فأعربـت  لشؤون اإلنـسانية ويف اجملموعـات،       املعنية با يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت       

مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية وإدارة         ثال  عن أملها يف أن يكون البيانان اللذين أدىل هبما ممـ          
 علـى   توشـدد . شـركائه لـدى   لـصندوق   لاإلجيابيـة   الـصورة    اعمليات حفظ السالم قد أوضح    

التعـاون الوثيـق مــع مكتـب تنــسيق الـشؤون اإلنــسانية وإدارة عمليـات حفــظ الـسالم ومنظمــة       
الجــئني، وصــندوق ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون ال) اليونيــسيف(األمــم املتحــدة للطفولــة 

العــاملي، ومنظمــة الــصحة العامليــة، وخمتلــف  األغذيــة األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وبرنــامج  
  ما يتعلق بنهج اجملموعات، فالحظـت      أما يف . املنظمات غري احلكومية، مبا فيها الصليب األمحر      

ظـور اجلنـساين،   منه أن يقود عملية تعميم مراعاة املنمطلوب  أن الصندوق يف جمموعة الصحة و     
 االنتبـاه إىل دعـم الـصندوق        ولفتـت . إدارة العنـف اجلنـساين    /ومنـع مبا يف ذلك تدريب املدّربني      

، مبا يف ذلك دعم بناء قدرات املنظمات النـسائية يف حـاالت الـرتاع               ١٣٢٥لقرار جملس األمن    
مـؤخراً   النـدوة الـيت ُعقـدت        يفلعمل، الـذي صـدر      من أجل ا  وما بعد الرتاع؛ ولنداء بروكسل      

 . يف بلجيكا حول منع العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع

دور صندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف         : ٢٠٠٦/٣٥واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر      - ٦٢
 .التأهب حلاالت الطوارئ، واالستجابة اإلنسانية، ومراحل االنتقال واالنتعاشجماالت 

 
 )صندوق األمم املتحدة للسكان(لة هبا  الربامج القطرية واملسائل املتص-حادي عشر 

امج القطرية الـيت جـرى    الربائقثواريع  مش)لشؤون الربامج(نائب املدير التنفيذي    قّدم   - ٦٣
ريتريــا، واجلزائــر، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى،  إ: لـــتــسليمها إىل اجمللــس التنفيــذي للمناقــشة، 

،  وزمبابوي، والسنغال، وغـابون، وغامبيـا      ومجهورية ترتانيا املتحدة، وجنوب أفريقيا، وزامبيا،     
، الدميقراطية الـشعبية، ومنغوليـا، وميامنـار       مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الو     و
نكليزيــة لــدان البحــر الكــارييب الناطقــة باال   وبأوروغــواي، وبــاراغواي، والربازيــل، وبنمــا،    و

 .، وهندوراسواجلمهورية الدومينيكية، والسلفادورواهلولندية، 
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ة وتقـــدميها القطريـــامج  الـــربائقثـــومبـــشاريع وشـــددت الوفـــود، يف معـــرض إشـــادهتا   - ٦٤
القطرية وأكّدت أهنا جيب أن تشمل وجهـات نظـر شـرحية    امللكية القتراحات بّناءة، على أمهية     
أمهيــة أن يبقــي منــسق األمــم املتحــدة املقــيم والفريــق وأبــرزت . واســعة مــن أصــحاب املــصلحة

قنــوات التواصــل مفتوحــة بــني مجيــع أصــحاب املــصلحة، مبــا يف ذلــك اجملتمــع املــدين    القطــري 
ــة، وإعطــائهم الوقــت الكــايف     . معّمقــة ومدروســة لتقــدمي إســهامات  واملنظمــات غــري احلكومي

تــشدد علــى أمهيــة املواءمــة والتنــسيق، أن أطــر عمــل األمــم املتحــدة   وهــي والحظــت الوفــود، 
ــة،   ــساعدة اإلمنائي ــشكل للم ــث تت ــربامج     وُوجــدت، حي ــائق ال ــه صــياغة وث ــة لتوجي ــائق مهم ث

، وأن نوعيـة     على العمـوم   وأعلنت الوفود أن جتربتها مع العملية الدائمة التطور إجيابية        . القطرية
كانـت مـشاريع    أخـذت الكلمـة عـدة وفـود         و. مع مرور الوقت  تتحسن  وثائق الربامج القطرية    

لــصندوق علــى دعمــه القــّيم لتوجيــه الــشكر ل، ُتنــاقشببلــداهنا امج القطريــة اخلاصــة  الــربائقثــو
وأثنت على جهود الصندوق الرامية إىل معاجلة مسائل السكان والتنميـة، مبـا يف ذلـك                . لبلداهنا

وتـوفري األخـصائيني    الصحة اإلجنابية، والوفيات النفاسية، ورعاية التوليد يف احلـاالت الطارئـة،            
، وفـــريوس نقـــص املناعـــة   يـــة للمـــراهقني جنابإلالـــصحة اجلنـــسية وا املهـــرة عنـــد الـــوالدة، و  

.  وعلــق بعــض الوفــود علــى مــشاريع وثــائق بــرامج قطريــة حمــددة  اإليــدز، واجلنــسانية/البــشرية
الحظ أن بلـده شـكّل حقـل جتـارب جيـد للممارسـات الـسليمة يف                 وهو ي وأعلن أحد الوفود،    

 . خربتهبلدان أخرىملشاطرة جمال التعاون بني بلدان اجلنوب، عن استعداده 

املتعلــق واجللــسة، مــن يف وقــت ســابق الــذي ســجله موقفــه تأكيــد اليابــان عــاد وفــد وأ - ٦٥
ــمبــشاريع و ــربائقث ــسجيله يف      ال ــة، وذلــك ليجــري ت ــا الدميقراطي ــة كوري ــة جلمهوري امج القطري

باإلشـارة إىل بيانـه األخـري الـذي يوضـح موقفـه             الدميقراطيـة   كوريـا   مجهورية  فد  ورد و . احملضر
 . يان الذي أدىل به وفد اليابانبالنسبة إىل الب

فريقيــا، وشــعبة آســيا واحملــيط اهلــادئ، وشــعبة الــدول العربيــة، أوأعــرب مــديرو شــعبة  - ٦٦
كا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، عـن تقـديرهم         يوشعبة آسيا الوسطى وأوروبا، وشعبة أمر     

واستفـساراهتم   التنفيـذي    ى تعليقـات أعـضاء اجمللـس      وردوا علـ  للتعليقات واالقتراحات اإلجيابية    
مع اجملتمع املدين وأصحاب املـصلحة اآلخـرين        الشراكات  القطرية و لكية   وأكّدوا أن امل   .احملددة

ــصندوق     ــدعمها ال ــيت ي ــة ال ــربامج القطري ــذي أن  . جوانــب أساســية لل ــدوا للمجلــس التنفي وأكّ
 .مالحظات أعضاء اجمللس سُتبلّغ إىل البلدان املعنية

، امج القطريــة االثــنني والعــشرين  الــربائقثــمبــشاريع ولتنفيــذي علمــا اجمللــس اوأحــاط  - ٦٧
 .عليهابالتعليقات و
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 املرفق األول

  ٢٠٠٦ عام يف التنفيذي اجمللس هااختذ اليت القرارات  
 احملتويات

الصفحة 

 ٢٠٠٦الدورة العادية األوىل لعام   
 )، نيويوركيناير/ الثاينكانون ٢٧-٢٠(  

 العدد 

.اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج السنوات املتعدد التمويلي اإلطار ٢٠٠٦/١  . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨

.ميامنار إىل اإلمنائي الربنامج من املوفدة التقييم بعثة عن تقرير ٢٠٠٦/٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨

٨٩)اإلمنائي الربنامج( اجلنسانية ؤونــــبالش ةــاملتعلق العمل وخطة اجلنساين املنظور مراعاة تعميم تقييم ٢٠٠٦/٣ 

.والربجمة امليزنة بشأن اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق يف القرار اختاذ عمليات ٢٠٠٦/٤  . . . . .٩١

.للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم لصندوق التنظيمي التقييم ٢٠٠٦/٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢

.املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب أنشطة ٢٠٠٦/٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٤

.التنفيذي اجمللس عمل طرائق ٢٠٠٦/٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٩٤

٢٠٠٣-٢٠٠٢ السنتني لفترة احلسابات مراجعي جملس توصيات بتنفيذ املتعلقة املتابعة تقارير ٢٠٠٦/٨ 
املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج(

.)املشاريع خلدمات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٩٥

.الربامج مستوى على بياناتال فريلتو التكلفة حيث من فعالةال جُهُنال ٢٠٠٦/٩  . . . . . . . . . . . . . . .٩٦

.٢٠٠٦ األوىل العادية دورته يف التنفيذي اجمللس هاختذا اليت القرارات استعراض ٢٠٠٦/١٠  . . . . . . . . .٩٧

 ٢٠٠٦الدورة العادية األوىل لعام   
 )جنيف، يونيه/حزيران ٢٣-١٢(  

 العدد 

.)للسكان املتحدة األمم صندوق( التقييم ٢٠٠٦/١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١
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األمم صندوق بتمويل وااللتزامات ،٢٠٠٥ عام عن التنفيذية للمديرة يالسنو التقرير ٢٠٠٦/١٢ 
.للسكان املتحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٠١

األمــم وصــندوق اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج :الداخليــة والرقابــة للحــسابات الداخليــة املراجعــة ٢٠٠٦/١٣ 
.املشاريع     خلدمات      املتحدة    األمم    ومكتب    للسكان     املتحدة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣

.التنفيذي اجمللس مكتب أعضاء انتخاب ٢٠٠٦/١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٥

.اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق ٢٠٠٦/١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٥

البــشرية املناعــة نقــص لفــريوس التــصدي يف ومــسامهاته اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج دور تقيــيم ٢٠٠٦/١٦ 
.ثيوبيا   إو  األفريقي    اجلنوب     يف   واإليدز   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٠٦

.املشاريع ماتخلد املتحدة األمم مكتب ٢٠٠٦/١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧

.املتحدة األمم متطوعو ٢٠٠٦/١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٠٧

.التقييم عن الربنامج ملدير السنوي التقرير ٢٠٠٦/١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩

.سياسة التقييم ٢٠٠٦/٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠٩

.للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق ٢٠٠٦/٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١١٠

.٢٠٠٥ لعام والنتائج السنوات املتعدد التمويلي اإلطار أداء ٢٠٠٦/٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١

بالرؤية املتعلق التقرير :اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج السنوات املتعدد التمويلي اإلطار ٢٠٠٦/٢٣ 
.اجلديدة االستراتيجية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١١٢

.اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بتمويل االلتزامات ٢٠٠٦/٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٣

.التنفيذي اجمللس عمل طرائق حتسني ٢٠٠٦/٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١١٤

.اجلنوب بلدان بني فيما التعاون ٢٠٠٦/٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١١٦

.٢٠٠٦ لعام السنوية دورته يف التنفيذي اجمللس اختذها اليت قراراتلل عام عرض ٢٠٠٦/٢٧  . . . . . . . . . . .١١٨

 ٢٠٠٦لعام الثانية الدورة العادية   
 )، نيويوركسبتمرب/ أيلول١٥-١١(  

 العدد 

.)إلمنائيا الربنامج( ٢٠٠٥ لسنة املالية للحالة السنوي االستعراض ٢٠٠٦/٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤
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.٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنتني فترة عن الوكاالت بني املشتركة املشتريات خدمات مكتب تقرير ٢٠٠٦/٢٩  . .١٢٥

.التكاليف استرداد معدالت حتديد ٢٠٠٦/٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٢٥

.ميامنار إىل املساعدة تقدمي ٢٠٠٦/٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٢٧

.األسود اجلبل جبمهورية الترحيب ٢٠٠٦/٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٢٧

.املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب ٢٠٠٦/٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٨

.)للسكان املتحدة األمم صندوق( ٢٠٠٥ السنوي، املايل االستعراض ٢٠٠٦/٣٤  . . . . . . . . . . . . . . .١٢٨

اإلنــسانية واالســتجابة الطــوارئ حلــاالت التأهــب جمــاالت يف للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق دور ٢٠٠٦/٣٥ 
.واإلنعاش      واالنتقال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٢٩

.القطرية الربامج لىع املوافقة عملية استعراض ٢٠٠٦/٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٠

.٢٠٠٦ لعام ثانيةال العادية دورته يف التنفيذي اجمللس ختذهاا اليت قراراتلل عرض عام ٢٠٠٦/٣٧  . . . . . .١٣١
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  ٢٠٠٦/١ 
  اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج السنوات املتعدد التمويلي اإلطار  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

ــا حيــيط - ١  ــالتقرير علم ــق ب ــزمين ولباجلــد املتعل ــيم إلعــداد ال ــة يف األداء تقي  هناي
 ؛)DP/2006/3( ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج الدورة

 االسـتراتيجية  بالرؤيـة  املتعلقـة  املتوخـاة  الورقـة  تقـدمي  إىل الربنـامج  مدير يدعو - ٢ 
 اجمللـس  دورة خـالل  امناقـشته  أجـل  من التنظيمية، واالستراتيجية الربناجمية والتوجهات الناشئة

 ؛٢٠٠٦ يونيه/حزيران يف السنوية،

ــامج مــدير إىل يطلــب - ٣   املتعــدد التمــويلي لإلطــار مــشروح خمطــط تقــدمي الربن
 يف األوىل، العاديــة دورتــه يف التنفيــذي اجمللــس إىل ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفتــرة اجلديــد، الــسنوات
-٢٠٠٨ للفتـرة  الـسنوات،  تعـدد امل التمـويلي  لإلطـار  أولية وصيغة ،٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون
 .٢٠٠٧ يونيه/حزيران يف السنوية، دورته يف اجمللس إىل ،٢٠١١

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧
 

  ٢٠٠٦/٢ 
  ميامنار إىل اإلمنائي الربنامج من املوفدة التقييم بعثة عن تقرير  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

ــيط - ١  ــا حيـ ــذكرة علمـ ــدير مبـ ــامج مـ ــن الربنـ ــساعدة عـ ــة املـ ــار إىل املقدمـ  ميامنـ
)DP/2006/4( التحـديات  وخباصـة  ميامنـار،  إىل املوفدة املستقلة التقييم بعثة من املقدم وبالتقرير 

 التقرير؛ يف الواردة والتوصيات الرئيسية

 الفقـراء  حالـة  بتحـسني  وثيقـا  ارتباطـا  ترتبط البشرية التنمية مبادرة أن يالحظ - ٢ 
 بعثـة  إليهـا  توصـلت  الـيت  النتـائج  وتنفيـذ  مراعـاة  الربنامج مدير إىل ويطلب ميامنار، يف الريفيني
 االقتضاء؛ حسب املستقلة، التقييم

 ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  صـندوق  إدارة اإلمنـائي  الربنـامج  يواصـل  بـأن  يوصي - ٣ 
 يف اإليـدز  مكافحـة  دعـم  يف الـدويل  اجملتمـع  إشـراك  وإىل اإليـدز، /البـشرية  املناعـة  نقص فريوس
 .ميامنار

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧
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  ٢٠٠٦/٣ 
 اجلنـسانية  بالـشؤون  املتعلقـة  العمـل  وخطـة  اجلنـساين  املنظور مراعاة تعميم تقييم  

  )اإلمنائي الربنامج(
 ،التنفيذي اجمللس إن 

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يف اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  تقييم يف نظر وقد 
)DP/2006/5( اإلمنـائي  الربنـامج  يف اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  تقييم على إلدارةا رد ويف 
)DP/2006/7(، 

 لعـام  اجلنـسانية  بالشؤون املتعلقة العمل خطة تنفيذ عن املرحلي التقرير استعرض وقد 
٢٠٠٥ )DP/2006/8(، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفتـــرة اجلنـــسانية بالـــشؤون املتعلقـــة العمـــل وخطـــة 

)DP/2006/9(، 

 باعتبـاره  ،)ECOSOC/1997/2( اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  تعميم تعريف إىل يشري وإذ 
 تـصميم  يف أساسيا ُبعدا سواء حد على والنساء الرجال وجتارب اهتمامات جلعل استراتيجية”

ــسياسات ــربامج ال ــذها وال ــسياسية اجملــاالت مجيــع يف وتقييمهــا ورصــدها وتنفي ــصادية ال  واالقت
 ،“املـساواة  انعدام يكرس فال متساو حنو على والنساء الرجال امنه يستفيد حبيث واالجتماعية

 ،“اجلنسني بني املساواة حتقيق هو )لالستراتيجية( النهائي اهلدف” أن يالحظ وإذ

 بشكل العمل أجل من ٢٠٠٥ عام يف املتخذة باخلطوات التقدير مع علما حييط وإذ 
ــى اســتباقي ــز عل ــستهدف جهــاتتو وذات املعــامل واضــحة اســتراتيجية تعزي ــائج ت  لتعمــيم النت
 املستويات، مجيع على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف اجلنساين املنظور مراعاة

 بتهيئـة  املتعلقـة  أعـاله  املـذكورة  واإلجـراءات  املقـررات  مجيـع  مبـسامهة  يرحب - ١ 
 وإعـداد  يجياتهواسـترات  براجمـه  يف اجلنسني بني املساواة نتائج حتقيق يف للنجاح اإلمنائي الربنامج
 عنها؛ التقارير

 إىل ويطلـب  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيـق  أجـل  مـن  املـرأة  متكـني  أمهيـة  يؤكد - ٢ 
 املتعلقــة االســتراتيجيات وتنفيـذ  وضــع عنـد  اعتبــاره يف املـسألة  هــذه يـضع  أن اإلمنــائي الربنـامج 
 اجلنسني؛ بني باملساواة

 اإلطـار  عن السنوي والتقرير امجالربن ملدير السنوي التقرير يتضمن أن يطلب - ٣ 
 اجلنـسني،  بـني  املـساواة  نتـائج  حتقيـق  جتـاه  احملـرز  التقـدم  عـن  التبليغ السنوات، املتعدد التمويلي
 األصلية؛ العناصر أحد باعتباره والتأثري، النواتج مستوى على وخباصة
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ــة يؤيـــد - ٤  ــة العمـــل خطـ ــرة اجلنـــسانية بالـــشؤون املتعلقـ  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفتـ
 للـشؤون  العمـل  خطـة  اإلقليمية املواضيعية املكاتب تترجم أن كفالة الربنامج مدير إىل يطلبو

 هـذه  منـاطق  مـن  منطقـة  كـل  يف اجلنسانية للشؤون السنوات متعددة عمل خطط إىل اجلنسانية
 املواضيعية؛ اجملاالت من جمال كل أو املكاتب

 والتنـوع  اجلنـسني  بـني  ازنالتو بتحقيق املتعلقة اإلمنائي الربنامج بسياسة يشيد - ٥ 
 يف ٥٠ بنـسبة  اجلنـسني  بـني  التوازن حتقيق جتاه مرجعية نقاط حتديد الربنامج مدير إىل ويطلب
 ؛٢٠١٠ عام حبلول العليا، اإلدارة صفوف يف جنس، لكل املائة

 يف مبـا  دوالر، ماليـني  ١٠ مبلـغ  ختـصيص  علـى  اإلمنـائي  بالربنامج أيضا يشيد - ٦ 
 اجلنـسانية  بالـشؤون  املتعلقـة  العمـل  خطـة  تنفيـذ  دعـم  بغيـة  إضـافيتني،  نيأساسـيت  وظيفتني ذلك
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترة

 الكفـاءات  نقـص  مـسألة  عاجلـة  بـصورة  يعـاجل  أن اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - ٧ 
ــادة خــالل مــن  املقــر مــن كــل يف اجلنــسني بــني باملــساواة املعنــيني املتمرســني اخلــرباء عــدد زي

 املناسـبة  للكفـاءات  وصـفية  نبـذات  إعـداد  خـالل  ومـن  الرئيـسية،  والقطريـة  اإلقليمية واملكاتب
 املعلنة؛ امليزانية حدود يف املوظفني، جبميع يتعلق فيما

 كـل  رصـد  أجـل  مـن  أطلس بنظام برنامج تصميم اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - ٨ 
ــة والنفقــات عتمــاداتالا مــن ــائج املتعلق ــسني، بــني املــساواة بنت ــ ووضــع اجلن ــة ادئمب  توجيهي

 حبلـول  الـسنوات،  املتعـدد  التمـويلي  اإلطـار  يف ‘اجلنـساين  الـدافع ’ عـن  التقـارير  إلعداد واضحة
 ؛٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون

 املنظـور  مراعـاة  بتعمـيم  املتعلقـة  للمـوارد  اإلمنـائي  الربنـامج  ختـصيص  أن يؤكد - ٩ 
 مثـل  األساسـي،  اإلمنـائي  الربنـامج  لعم من جزءا يعترب التنمية، لفعالية دافعا باعتباره اجلنساين،

 عــن تقريــر تقــدمي الربنــامج مــدير إىل الــصدد، هــذا يف ،ويطلــب األخــرى؛ الــدوافع مــن غــريه
 ؛٢٠٠٦ لعام الثانية العادية الدورة يف األساسية، للموارد العام الوضع

ــرار يرحــب - ١٠  ــدير بق ــامج م ــويل بتأســيس القاضــي الربن ــة رئاســة وت ــة جلن  معني
 املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  جمـايل  يف النتائج استعراض بغية اجلنسانية، الشؤون يف التنفيذو بالتوجيه
 إضــافية خطــوات اختــاذ الربنــامج مــدير إىل ويطلــب اجلنــسني، بــني املــساواة وحتقيــق اجلنــساين
 التـزام  كفالة عن فضال التشغيل، مستويات مجيع على املوظفني ومساءلة لتحفيز نظامني إلقامة
 بتحقيـق  الوصـول  أجـل  مـن  ممكـن  جهـد  كـل  اإلمنـائي  الربنـامج  يبـذل  أن بضمان علياال اإلدارة
 األقصى؛ احلد إىل فيه اجلنسني بني املساواة
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 موقـف  تقيـيم  ذلـك  يف مبـا  التـدابري،  مـن  املزيد حتديد على الربنامج مدير حيث - ١١ 
 تعزيـز  أجـل  مـن  ائيـة، اإلمن الـسياسات  ملكتـب  التابعـة  اجلنـسانية  بالشؤون املعنية الوحدة ووالية
 بتنفيذها؛ االهتمام وزيادة اجلنسانية الشؤون جمال يف اإلمنائي الربنامج سياسة مكانة

 أن اإلمنائيـة،  املتحـدة  األمـم  جملموعـة  رئيـسا  بوصفه الربنامج، مدير إىل يطلب - ١٢ 
 ملـساواة ا نتـائج  حتقيـق  أجـل  مـن  قدراته تعزيز ودعم القطري املتحدة األمم لفريق الدعوة يتوىل
 اإلمنائية؛ للمساعدة املتحدة األمم أطر سياق يف اجلنسني، بني

 قــرار يف الــصلة ذات الفقــرات بتنفيــذ اإلســراع اإلمنــائي الربنــامج إىل يطلــب - ١٣ 
ــة  ثــالث كــل جيــري الــذي للــسياسات الــشامل االســتعراض بــشأن ،٥٩/٢٥٠ العامــة اجلمعي
 مراعـاة  وتعمـيم  اجلنـسني  بـني  املـساواة  ىعلـ  تركيزهـا  ينصب اليت السياسات وخباصة سنوات،
 اجلـنس  نـوع  حـسب  املـصنفة  البيانـات  مـن  ذلـك،  أمكـن  حيثما واالستفادة، اجلنساين، املنظور

 والنوعية؛ الكمية واملعلومات

 جملموعـة  ورئيـسا  اإلمنـائي  للربنـامج  مـديرا  باعتبـاره  الربنـامج،  مدير إىل يطلب - ١٤ 
 لتحقيـق  االهتمـام  مـن  ممكـن  قـدر  أكـرب  مـنح  يكفـل  أن وقت،ال نفس يف اإلمنائية املتحدة األمم
 قدراهتا؛ وتعزيز املتحدة األمم إصالح عملية يف اجلنسني بني املساواة نتائج

 كـانون  يف األوىل، العاديـة  الـدورة  يف تقريـر،  تقـدمي  الربنـامج  مدير إىل يطلب - ١٥ 
 وخطـة  اإلدارة اسـتجابة  تنفيـذ  ويف ، القـرار  هـذا  تنفيذ يف احملرز التقدم عن ،٢٠٠٧ يناير/الثاين
ــة العمــل ــشؤون املتعلق ــسانية، بال ــدم وخباصــة اجلن ــذ يف احملــرز التق ــات تنفي ــواردة االلتزام  يف ال

 املنوطــة واملـسؤوليات  األدوار بتوضــيح يتعلـق  مــا يف ،)٥١ إىل ٤٨ الفقـرات ( اإلدارة اسـتجابة 
 .للمرأة املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي الربنامج من بكل

 ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٢٧
 

  ٢٠٠٦/٤ 
ــات   ــرار اختــاذ عملي ــم صــندوق يف الق ــة للمــشاريع املتحــدة األم ــشأن اإلنتاجي  ب

  والربجمة امليزنة
 ،التنفيذي اجمللس إن 

 للمـشاريع  املتحـدة  األمـم  صـندوق  يف القرار اختاذ عمليات بتقرير علما حييط - ١ 
 ؛)DP/2006/10( والربجمة امليزنة بشأن اإلنتاجية

 اجلديد؛ التنفيذي األمني بتعيني يرحب - ٢ 
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  األعمال؛ خطة تنفيذ يف اآلن حىت الصندوق أحرزه الذي التقدم يالحظ - ٣ 

 وعلـى  األعمـال  خلطـة  االستراتيجي استعراضه مواصلة على الصندوق يشجع - ٤ 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترة التفصيلية استثماراته خطة إكمال

 االسـتراتيجي  االسـتعراض  مركـز  عـن  تقريـر  تقدمي التنفيذي األمني إىل يطلب - ٥ 
ــذ ــة وتنفي ــال، خط ــا األعم ــك يف مب ــى ذل ــتراتيجية اخلــصوص، وجــه وعل ــة اس ــال؛ تنمي  األعم

ــل اإلدارة واســتراتيجية ــائج؛ مقاب ــي؛ واهليكــل النت ــدابري التنظيم ــة والت ــوظفني؛ مبــالك املتعلق  امل
ــه يف التنفيــذي، اجمللــس إىل الــسياق؛ ذلــك يف وضــعت الــيت امليزنــة وتــدابري  يف الــسنوية، دورت
 ؛٢٠٠٦ يونيه/حزيران

 دقيــق بــشكل العمــل للــصندوق التنفيــذي واألمــني الربنــامج مــدير إىل يطلــب - ٦ 
ــى ــداد عل ــصيغة إع ــة ال ــذكرة النهائي ــني التفــاهم مل ــتني، ب ــيت املنظم ــدد ال  الرئيــسية العناصــر حت

 يف اجمللـس،  إىل املتخـذة  تدابريمها عن تقرير تقدميو واملالية، والتشغيلية االستراتيجية لشراكتهما
 ؛٢٠٠٦ يونيه/حزيران يف السنوية، دورته

 املــوارد حــشد علــى الــصندوق يــساعد كــي اإلمنــائي للربنــامج دعوتــه يكــرر - ٧ 
 الصغر؛ املتناهي والتمويل التنمية جمايل يف احمللي الصعيد على اجلارية أنشطته ملواصلة الضرورية

 مـن  وضـعها  ميكنـها  الـيت  األخـرى،  وللبلدان املاحنة للبلدان دعوته ضاأي يكرر - ٨ 
 علـى  واحملافظـة  منـوا،  البلـدان  أقـل  يف الـصندوق  وأنشطة برامج لدعم إضايف متويل تقدمي ذلك،

 .التمويه ذلك استمرار

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧
 

  ٢٠٠٦/٥ 
   مرأةلل اإلمنائي املتحدة األمم لصندوق التنظيمي التقييم  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 ٢٧ املـــؤرخ ٢٠٠٥/٥٤ واالجتمـــاعي االقتـــصادي اجمللـــس قـــرار إىل يـــشري ‐ ١ 
ــه/متــوز ــرار ،٢٠٠٥ يولي ــة يوق ــة اجلمعي ــؤرخ ٥٩/٢٥٠ العام ــسمرب/األول كــانون ٢٢ امل  دي

  ؛٢٠٠٥ ديسمرب/األول انون ك١٦ املؤرخ ٦٠/١٣٧و ٢٠٠٤

ــالتقرير علمــا حيــيط - ٢  ــه كلفــت الــذي ب ــةال ب  األمــم لــصندوق االستــشارية لجن
ــائي املتحــدة ــيم’ ،(A/60/62-E/2005/10) ةللمــرأ اإلمن ــصندوق التنظيمــي التقي دة املتحــ األمــم ل
 ؛‘ومستقبل وحاضر ماضٍ للمرأة، اإلمنائي
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- للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم لــصندوق االستــشارية اللجنــة جهــود يقــدر - ٣ 
 األمـم  إصالح سياق يف اجلنسني بني املساواة تعميم جهتوا اليت التحديات بشأن حوارق  إلطال

 املتحدة؛

 الفين والدعم التناسق لتعزيز للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق جبهود يرحب - ٤ 
 اإلمنائية املتحدة ماألم جمموعة خالل من املتحدة لألمم القطرية لألفرقة اجلنسني بني املساواة بشأن
 اخلـصوص  وهبـذا  ،سـنوات  ثـالث  كـل  ريجيـ  يذالـ  الـشامل  الـسياسات  استعراض مع يتماشى مبا
 األمـم  ومنظمـات  األعضاء لالدو مبادرات دعم يف الصندوق هامدق اليت سامهاتبامل أيضا رحبي

 لمرأة؛ل تمكنيالو نياجلنس بني املساواة لتعزيز احلكومية غري واملنظمات املتحدة

ــشجع - ٥  ــدول ي ــادرةال األعــضاء ال ــى ق ــادة عل ــ زي ــم صــندوق يف سامهاهتام  األم
 بلـوغ  مـن  متكينـه  بغيـة  ،األساسـية  لمـوارد ل وخباصـة  بـذلك،  القيـام  على للمرأة اإلمنائي املتحدة
 ؛سنواتال دعدتملا التمويل إطار يف احملددة وغاياته أهدافه

 فيمــا بآرائــه تقريــرا التنفيــذي اجمللــس إىل يقــدم أن الربنــامج مــدير إىل يطلــب - ٦ 
، “ومـستقبل  وحاضـر  مـاضٍ  للمـرأة،  اإلمنائي املتحدة األمم لصندوق التنظيمي بالتقييم” يتعلق
 بـني  مـساواة للل  شامالـ  نايـ والبن املتحـدة  األمـم  إصالح بشأن اجلارية املناقشة احلسبان يف آخذا
  ؛٢٠٠٦ لعام يونيه/حزيران يف السنوية ةدورال يف ،نينساجل

 صـندوق  اسـتفادة  ضمانلـ  تخطـوا  يتخـذ  أن الربنامج مدير إىل أيضا يطلب - ٧ 
 أفـضل  شكلق بـ  حيقـ  كـي  الـصلة  ذات املتحدة األمم منتديات من للمرأة اإلمنائية  املتحد األمم

 وأن لواليتـه،  طبقـا  املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  يف املتحـدة  األمـم  أهداف يف هسامهتم
  ؛٢٠٠٦ الثانية ديةالعا دورته يف التنفيذي اجمللس إىل رزاحمل التقدم بشأن تقارير يقدم

 بـني  الربنـامج  صـعيد  علـى  التعـاون  تعزيـز  الربنامج مدير إىل جديد نم يطلب - ٨ 
 الـصندوق  يـتمكن  حبيث للمرأة، اإلمنائي املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 منظـور  إدمـاج  يف والتحفيـزي،  االبتكـاري  دوره فيهـا  مبـا  كاملـة  واليتـه  أداء يف االسـتمرار  من
 املتحـدة،  لألمـم  اإلمنائيـة  املـساعدة  أطـر  قبيل من التنسيق آليات يف اجلنسني بني املساواة يراعي

 .الفقر من للحد الوطنية واالستراتيجيات

 ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٢٧
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  ٢٠٠٦/٦ 
  املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب أنشطة  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 أنـشطة  بـشأن  بالنيابـة  التنفيذي املدير قدمه الذي املرحلي ريربالتق علما حييط - ١ 
  ؛ (DP/2006/11)املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب

 املتحــدة األمــم مكتــب جانــب مــن املتخــذ واإلجــراء رزاحملــ بالتقــدم يرحــب - ٢ 
 أيـضا  رحـب يو ،٢٠٠٥ سـبتمرب /أيلـول  ٩ املؤّرخ ٢٠٠٥/٣٦ للقرار تنفيذا املشاريع خلدمات

 تتعلــق قــرارات اختــاذ يف املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم مكتــب اتبعــه الــذي الــشاف لنـهج با
  باإلدارة؛

 حتـسني  علـى  املـشاريع  خلدمات املتحدة األمم مكتب بتصميم كذلك يرحب - ٣ 
 .ةالتجاري األعمال جمال يف فعاليته لتحسني سعيه يف وكذلك التكلفة، حساب بشأن دقته

 ٢٠٠٦ ريناي/الثاين كانون ٢٧
 

  ٢٠٠٦/٧ 
 التنفيذي اجمللس عمل طرائق  

 
 ،التنفيذي اجمللس إن 

 ،التنفيذي اجمللس عمل بطرائق املتعلق ٢٠٥/٣٢ القرار إىل يشري إذ 

 به، التقيد أمهية على يؤكد وإذ الداخلي نظامه إىل أيضا ريشي وإذ 

 التنفيـذي  ساجمللـ  عمـل  طرائـق  بـشأن  راتوشاوامل املناقشة يف االستمرار يقرر - ١ 
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  إىل ويطلـب  ،التنفيـذي  اجمللـس  عمـل  بـسيط وت لتحـسني  جاريـة  كعملية
 الـدورة  إىل يقـدما  أن األعـضاء،  الدول مع روبالتشا للسكان، املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي
 االنتخابــات فيهــا مبــا العمــل، طرائــق حتــسني مواصــلة بــشأن اقتراحاهتمــا ٢٠٠٦ لعــام الــسنوية
 .سبتمرب/أيلول يف الثانية العادية لدورةل األخري االجتماع يف للمكتب املبكرة

 ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٢٧
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  ٢٠٠٦/٨ 
 الـسنتني  لفتـرة  احلـسابات  مراجعـي  جملـس  توصيات بتنفيذ املتعلقة املتابعة تقارير  

 املتحـــدة األمـــم وصـــندوق اإلمنـــائي املتحـــدة األمـــم برنـــامج( ٢٠٠٣-٢٠٠٢
 )املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان

 
 ،التنفيذي اجمللس إن 

 األمـم  ومكتـب  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج هزحأ الذي بالتقدم علما حييط - ١ 
 املنتهيـة  الـسنتني  لفتـرة  احلـسابات  مراجعـي  جملـس  توصيات تنفيذ يف املشاريع خلدمات املتحدة

 احملـددة  جلهودبـا و ،DP/2006/13 الوثيقة يف ردي حسبما ،٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ٣١ يف
ــيت ــا قامــت ال ــشفافية لتحــسني اإلدارة هب ــز ال ــساءلة وتعزي ــة امل ــشعورو اإلداري ــسؤولية ال  يف بامل

 ؛احلسابات مبراجعة املتعلقة التوصيات مع التعامل

 قبــل مــن اختاذهــا املقــرر أو املتخــذة الالحقــة بــاإلجراءات أيــضا علمــا حيــيط - ٢ 
 املتحـدة  ألمـم ا حـسابات  مراجعـي  جملـس  توصـيات  تنفيـذ  يف للـسكان  املتحـدة  مـم األ صندوق
 ؛DP/FPA/2006/1 الوثيقة مرفق يف ورد ما وفق ٢٠٠٣-٢٠٠٢ السنتني لفترة

ــب - ٣  ــامج إدارة إىل يطل ــم برن ــائي املتحــدة األم ــم وصــندوق اإلمن  املتحــدة األم
 يف سـتمرار االو رزاحملـ  التقـدم  مـن  االسـتفادة  املـشاريع  خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان
 إدارة نظـم  فيهـا  مبـا  واملراقبـة  اإلدارة أنظمـة  وتعزيـز  احلـسابات،  مراجعي جملس توصيات تنفيذ
 الــسلوك  قواعــد  دوناتملــ االمتثــال  رصــد  يف املمارســات أفــضل  مــع  قوافــتت الــيت  راخطــاأل

 للـسكان  املتحـدة  ألمـم ا وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  املهين والسلوك الصلة ذات
 املشاريع؛ خلدمات املتحدة األمم ومكتب

 املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إدارة إىل أيضا يطلب - ٤ 
 احلــايل التمحــيص ضــوء علــى تقــوم أن املــشاريع، خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان
ــع ــرامج جلمي ــة، وصــناديقها املتحــدة األمــم ب ــفتكب الطوعي ــدابري ثي ــة الت ــع إىل الرامي  الغــش من

 التـسامح  عـدم  موقـف  باعتمـاد  الـشريكة  واملنظمـات  املـوظفني  مجيـع  بـالغ وإ الفساد ومكافحة
 مــن والتحقــق اإلبالغبــ املتعلقــة الــنظم تعزيــز مــن زيــدامل وإىل مــوالاأل إدارة ســوء خيــص مــا يف
 .موالألل احملتمل االستخدام سوء أو غشال

 ٢٠٠٦ ريناي/الثاين كانون ٢٧
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  ٢٠٠٦/٩ 
 الربامج مستوى على بياناتال فريلتو التكلفة حيث من فعالةال جُهُنال  

 
 ،التنفيذي اجمللس إن 

 التكلفــة حيـث  مــن الفعالـة  النــهج بـشأن  االجتمــاع غرفـة  ورقــة يف نظـر  وقـد  - ١ 
 ؛)DP/FPA/2006/CRP.1 وDP/2006/CRP.2 ( الربامج مستوى على بياناتال لتوفري

 األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج ضمن عاملة نظم بوجود يقر - ٢ 
 فيلاوالتكـ  األنـشطة  بـشأن  بيانـات  افيهـ  مبـا  ،الـربامج  بيانـات  مـن  السـتفادة ل للـسكان  املتحـدة 
 والنتائج؛

 ،للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج أن الحظي - ٣ 
 عمليـة  يف ذاتيـا  مقيمـة  الـربامج  مـستوى  علـى  تقارير مكثفا مااستخدا يستخدمان ،السواء على

 والشاملة؛ التجميعية االستراتيجية اإلبالغ

 وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  احلاليـة  بـاجلهود  أيـضا  علمـا  حييط - ٤ 
 واإلدارية؛ املالية عملياتوال الربجمة لتنسيق للسكان املتحدة األمم

 رصـد  روتينيـة  بـصورة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج منض جيري أنه الحظي - ٥ 
ــنظم نوعيــة ــة واملكاتــب الــربامج مــستوى علــى البيانــات جلمــع املختلفــة ال  مــن كجــزء القطري

 اإلقليمية؛ املكاتب تقدمها اليت لرقابةلو لإلدارة الشاملة ةراجعامل

 يف النظـر  للسكان املتحدة األمم صندوق ضمن جيري أنه تقديرال مع يالحظ - ٦ 
 الربامج؛ب الصلة ذات البيانات نوعية كفالة بغية ةراجعامل نطاق توسيع

 اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج ضــمن جيــري أنــه تقــديرال مــع أيــضا الحــظي - ٧ 
 عـن  األداء بتقيـيم  يتعلـق  فيمـا  التقـارير  صـلة  زيـادة  يف النظـر  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصندوق

 إغفـال  عـدم  مـع  املنظمـة،  إىل أوثـق  بـشكل  تعـزى  أن ميكن اليت للنتائج مؤشرات اقتراح طريق
  ؛عليها احلصول حال بياناتال أمهية

 األمـم  لـصندوق  التنفيـذي  واملـدير  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج مدير يشجع - ٨ 
 منظمتيهمـا  يف النتـائج  إىل املرتكزة اإلدارة نظم لتحسني جهودمها متابعة على للسكان املتحدة
 الصدد؛ هذا يف التنفيذي اجمللس مع استباقي شكلب لتفاعلا وعلى

 لــصندوق التنفيــذي واملــدير اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج مــدير إىل يطلــب - ٩ 
 وبيانـات  واإلقليمية القطرية الربناجمية النتائج إتاحة كفالة على يعمال أن للسكان املتحدة األمم
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ــرةال لكــل املوحــدة األداء ــةالربناجم فت ــة يف ي ــدورات هناي ــةربال ال ــة ناجمي ــة، القطري  علــى واإلقليمي
 .التوايل

 ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٢٧
 

  ٢٠٠٦/١٠ 
ــتعراض   ــرارات اســ ــيت القــ ــذا الــ ــس هاختــ ــذي اجمللــ ــه يف التنفيــ ــة دورتــ  العاديــ

 ٢٠٠٦ األوىل
 

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 :يلي مبا قام ،٢٠٠٦ األوىل العادية دورته خالل أنه إىل شريي 
 

 ١ البند  

 :٢٠٠٦ لعام أمساؤهم التالية املكتب أعضاء انتخب 

 )أوكرانيا( كوشينسكي فالريي السيد سعادة  :الرئيس 

 )اليابان( سوناغا كازوو السيد :رئيسال نائب 

 )غامبيا( جونسون - غري كريسبني السيد سعادة :رئيسال نائب 

 )ندونيسياإ( أمسادي أديوزو أدياتويدي السيدة سعادة :رئيسال نائب 

 )غيانا( تلبوت .و جورج السيد :رئيسال نائب 
 

 ٢٠٠٦ لعـــــام األوىل العاديـــــة لدورتـــــه العمـــــل وخطـــــة األعمـــــال جـــــدول أقـــــرو 
(DP/2006/L.1)؛  

  ؛(DP/2006/1) ٢٠٠٥ لعام الثانية العادية دورته تقرير اعتمد 

 ؛(DP/2006/CRP.1) ٢٠٠٦ لعام السنوية العمل خطة اعتمد 

  ؛٢٠٠٦ لعام السنوية للدورة ؤقتةامل لعملا خطة اعتمد 

 :٢٠٠٦ عام يف التنفيذي للمجلس ةبلقامل للدورات التايل اجلدول على وافق 

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣ إىل ١٢ من  :٢٠٠٦ لعام السنوية الدورة 

 ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ١٥ إىل ١١ من :٢٠٠٦ لعام الثانية العادية الدورة 
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 اإلمنائي املتحدة األمم ربنامجب اخلاص اجلزء  
 

 ٢ البند  
 اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج السنوات املتعدد التمويلي اإلطار  

 التمـويلي  اإلطـار  بـشأن  ٢٠٠٦ ينـاير /الثـاين  كانون ٢٧ املؤرخ ٢٠٠٦/١ القرار اختذ 
 ؛اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج السنوات املتعدد

 
 ٣ البند  
 هبا املتصلة سائلوامل القُطرية الربامج  

 التقيـيم  بعثـة  تقرير بشأن ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٢٧ املؤرخ ٢٠٠٦/٢ القرار اختذ 
 .ميامنار إىل اإلمنائي الربنامج من املوفدة

 :التالية اإلقليمية الربامج وثائق على وافق 

 ؛٢٠١٠-٢٠٠٦ املستقلة، الدول ورابطة أووربا 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٦ العربية، الدول 

 :التالية القُطرية الربامج وثائق لىع وافق 

 وناميبيا؛ غانا، سوازيلند، األخضر، الرأس تشاد، فاسو، بوركينا أوغندا، :أفريقيا 

 الليبية؛ العربية اجلماهريية :العربية الدول 

 وكمبوديا؛ نام فييت الصني، بنغالديش، إندونيسيا، أفغانستان، :اهلادئ واحمليط آسيا 

 وجورجيا؛ تركيا بيالروس، بلغاريا، كرانيا،وأ ألبانيا، :املستقلة لالدو ورابطة باوأور 

 .وغيانا وكايكوس، تركس جزر بريو، :الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا 
 

 ٥ و ٤ البندان  
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف اجلنسانية والشؤون التقييم  

ــاير/الثــاين كــانون ٢٧ املــؤرخ ٢٠٠٦/٣ القــرار اختــذ  ــيم بــشأن ٢٠٠٦ ين  تعمــيم تقي
 ؛اجلنسانية بالشؤون املتعلقة العمل وخطة اجلنساين املنظور
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 ٦ البند  
 اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق  

 اختــاذ عمليــات بــشأن ٢٠٠٦ ينــاير/الثــاين كــانون ٢٧ املــؤرخ ٢٠٠٦/٤ القــرار اختــذ 
 ؛والربجمة امليزنة بشأن جيةاإلنتا للمشاريع املتحدة األمم صندوق يف القرار

 
 ٧ البند  
 للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق  

 التنظيمـي  التقيـيم  بـشأن  ٢٠٠٦ ينـاير /الثاين كانون ٢٧ املؤرخ ٢٠٠٦/٥ القرار اختذ 
 ؛للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم لصندوق

 
 ٨ البند  
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب  

 مكتـب  أنـشطة  بـشأن  ٢٠٠٦ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٢٧ املـؤرخ  ٢٠٠٦/٦ القـرار  اختذ 
 ؛املشاريع خلدمات املتحدة األمم

 
 للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بني املشترك اجلزء  

 ١ البند  
 التنظيمية املسائل  

ــاير/الثــاين كــانون ٢٧ املــؤرخ ٢٠٠٦/٧ القــرار اختــذ   عمــل طرائــق بــشأن ٢٠٠٦ ين
 ؛التنفيذي اجمللس

 
 ٩ البند  
 احلسابات مراجعي جملس توصيات  

 املتابعــة تقــارير بــشأن ٢٠٠٦ ينــاير/الثــاين كــانون ٢٧ املــؤرخ ٢٠٠٦/٨ القــرار اختــذ 
 برنــامج( ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الــسنتني لفتــرة احلــسابات مراجعــي جملــس توصــيات بتنفيــذ املتعلقــة
 تخلــدما املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان دةاملتحــ األمــم وصــندوق اإلمنــائي، املتحــدة األمــم

 ؛)املشاريع
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 ١٠ البند  
 واالجتماعي االقتصادي اجمللس إىل املقدمة التقارير  

 مــدير مــن واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس إىل املقــدم املــشترك بــالتقرير علمــا أحــاط 
 ؛)E/2006/5( للسكان ةاملتحد األمم لصنـدوق التنفيذي واملديـر اإلمنائي املتحـدة األمم برنامج

 
 ١١ البند  
 الربجمة عملية  

 مـن  الفعالـة  الـّنُهج  بشأن ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٢٧ املؤرخ ٢٠٠٦/٩ القرار اختذ 
 ؛الربامج مستوى على البيانات لتوفري التكلفة حيث

 
 للسكان ةاملتحد األمم بصندوق اخلاص اجلزء  

 ١٢ البند  
 هبا املتصلة واملسائل القُطرية الربامج  

 :التالية القُطرية الربامج وثائق على وافق 

 ؛وناميبيا غانا، سوازيلند، األخضر، الرأس تشاد، فاسو، بوركينا أوغندا، :أفريقيا 

 ؛وكمبوديا نام فييت الصني، بنغالديش، إندونيسيا، أفغانستان، :اهلادئ واحمليط آسيا 

 ؛احملتلة الفلسطينية واألرض جورجيا ،ركيات كرانيا،وأ ألبانيا، :وأوروبا العربية الدول 

 .بريو :الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا 
 

 ١٣ البند  
 أخرى مسائل  

 :التالية الرمسية غري واملشاورات اإلحاطة جلسات عقد 

 طريـق  عـن  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  بلوغ يف املسامهة بشأن رمسية غري إحاطة جلسة 
 برنـامج ( البـشري  التناسـل  برنـامج  دور :واإلجنابيـة  اجلنـسية  الـصحة  جمـال  يف والتطـوير  البحث
 ؛)الدويل البنك/العاملية الصحة منظمة/للسكان املتحدة األمم صندوق/اإلمنائي املتحدة األمم

 ؛مدغشقر يف اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل إطار عملية عن عرض تقدمي 

 ؛اجلنسانية بالشؤون يتعلق حلدث اإلمنائي الربنامج تنظيم 
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ــاء عــن عــرض تقــدمي  ــامج دور :الــصراعات انتــهاء بعــد مــا مرحلــة يف الــسالم بن  الربن
 .الدميقراطية الكونغو ومجهورية أنغوال يف للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي

 
 مشترك اجتماع  

 حــــدةاملت األمــــم لربنــــامج التنفيذيــــة اجملــــالس بــــني فيمــــا مــــشتركا اجتماعــــا عقــــد 
 وبرنـامج  )اليونيـسيف ( للطفولـة  املتحدة األمم منظمة للسكان، املتحدة األمم صندوق/اإلمنائي
 :التاليـة  املواضـيع  تنـاول  ٢٠٠٦ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٢٣ إىل ٢٠ مـن  الفتـرة  يف العاملي األغذية

ــاء )أ( ــدرة بن ــدرة؛ وتطــوير الق ــال )ب( الق ــة مــن االنتق ــة، إىل اإلغاث ــع التنمي ــز م ــىع التركي  ل
 العمــل فرقــة توصــيات متابعــة :اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص فــريوس )ج( الطبيعيــة؛ الكــوارث
 .الربجمة عملية على خاص بشكل التركيز مع والتنسيق التبسيط )د( و العاملية؛

 
  ٢٠٠٦/١١ 
 )للسكان املتحدة األمم صندوق( التقييم  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 ؛)DP/FPA/2006/5( التقييم عن يالدور بالتقرير علما حييط - ١ 

 التقيـــيم معـــايري باعتمـــاد للـــسكان املتحـــدة األمـــم صـــندوق جبهـــود يرّحـــب - ٢ 
 هبــا يقــوم الــيت التقيــيم أنــشطة مجيــع يف هلــا واالمتثــال دوليــا، هبــا املعتــرف اجلــودة ومــستويات
 املستقبل؛ يف الصندوق

 لعـام  الـسنوية  الـدورة  يف واملـستويات  املعايري لتلك االمتثال الستعراض يتطلع - ٣ 
٢٠٠٧. 

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٦
 

  ٢٠٠٦/١٢ 
 بتمويــل وااللتزامــات ،٢٠٠٥ عــام عــن التنفيذيــة للمــديرة الــسنوي التقريــر  

 للسكان املتحدة األمم صندوق
 ،التنفيذي اجمللس إن 

ــيط - ١  ــا حيـ ــائق علمـ ــيت بالوثـ ــشكل الـ ــر تـ ــديرة تقريـ ــة املـ ــام التنفيذيـ  ٢٠٠٥ لعـ
)DP/FPA/2006/2 (Part I و DP/FPA/2006/2 (Part I/Add.1) و DP/FPA/2006/17/Add.1-

DP/FPA/2006/2 (Part II)؛ 
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 ،٢٠٠٥ لعـام  التنفيذيـة  للمديرة السنوي التقرير يف التحليلية بالعناصر يرحب - ٢ 
ــزام ذلــك يف مبــا  تنطــوي أن ويطلــب للمــساءلة، بالنــسبة لــسكانل املتحــدة األمــم صــندوق الت

 علـى  التركيـز  مـن  بكثري أكرب قدر على املستقبل يف التنفيذية املديرة تعدها اليت سنويةال التقارير
 املستفادة؛ والدروس والتحديات واإلجنازات النتائج

 املتحــدة األمــم صــندوق بتمويــل االلتزامــات عــن بــالتقرير أيــضا علمــا حيــيط - ٣ 
 ؛)DP/FPA/2006/3( للسكان

ــب - ٤  ــادة يرحـ ــبري بالزيـ ــست يف ةالكـ ــرادات وىمـ ــة اإليـ ــام يف العاديـ  ٢٠٠٥ عـ
 مجلـة  عـن  الناجتـة  ،٢٠٠٥ عـام  يف املـشترك  التمويـل  مـن  املتأتيـة  اإليرادات يف بالزيادة وكذلك
 املقدمـة  باملـسامهات  أيـضا  ويرحـب  املـاحنني،  مـن  عـدد  مـن  املقدمـة  املسامهات زيادة منها أمور
 الوصـول  مـن  للـسكان  املتحـدة  ألمما صندوق مكّن الذي األمر برامج، فيها املنفذة البلدان من
 اآلن؛ حىت اإلطالق على هلا عدد أكرب إىل املاحنة اجلهات بعدد

ــسلم - ٥  ــأن ي ــى احملافظــة ب ــل مــستوى عل ــسكان املتحــدة األمــم صــندوق متوي  لل
 املــشمولة الفتــرة خــالل التمويليــة جهودهــا زيــادة ميكنــها الــيت البلــدان مــن ســيتطلب وحتــسينه
 بـــذلك، تقـــوم أن ،٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤ مـــن للـــصندوق الـــسنوات تعـــددامل التمـــويلي باإلطـــار
ــشجع ــع وي ــدان مجي ــى القــادرة البل ــل يف تربعــات تقــدمي عل ــسنة أوائ ــى ال  تربعاهتــا إعــالن وعل
 بذلك؛ تقوم أن ،متعددة لسنوات

 قـوي  ومـايل  سياسي دعم إىل حيتاج للسكان املتحدة األمم صندوق أن يؤكد - ٦ 
 الـيت  املـساعدة  تعزيـز  أجـل  مـن  بـه  التنبـؤ  ميكـن  الـذي  األساسـي  يـل التمو يف زيادة إىل وكذلك
 والتنميـة  للـسكان  الـدويل  املـؤمتر  أعمـال  جدول كامل حنو على ُتدمج لكي البلدان إىل يقدمها

 ؛٢٠٠٥ لعام العاملي القمة مؤمتر نتائج مع متشيا الوطنية اإلمنائية استراتيجياهتا يف

 الطـابع  على للحفاظ ضرورية )األساسية( يةالعاد موارده أن جديد من يؤكد - ٧ 
 حـشد  زيـادة  علـى  الـصندوق  ويـشجع  الـصندوق،  ألعمال والعاملي واحليادي األطراف املتعدد
 .براجمه أجل من أيضا تكميلية موارد حشد مواصلة مع املوارد هذه

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٦
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  ٢٠٠٦/١٣ 
 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  :الداخليـة  والرقابة للحسابات الداخلية املراجعة  

 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم وصندوق
 ،التنفيذي اجمللس إن 

 صـندوق  وتقريـر  )DP/2006/31( اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بتقرير يرحب - ١ 
 املــشاريع ماتخلــد املتحــدة األمــم مكتــب وتقريــر )DP/FPA/2006/4( للــسكان املتحــدة األمــم

)DP/2006/32( ــة عــن ــة املراجع ــة للحــسابات الداخلي ــة والرقاب ــشاء الداخلي ــة وبإن ــستقلة جلن  م
ــة ــة احلــسابات ملراجع ــامج يف والرقاب ــائي املتحــدة األمــم برن  املتحــدة األمــم صــندوق ويف اإلمن
 يف ملـبني ا النحو على اهلامة، املخاطر جملاالت التفصيلي بالتحليل وكذلك التوايل؛ على للسكان
 ؛DP/2006/31 الوثيقة

 احملدد؛ الوقت يف التقارير تقدمي ضرورة جديد من يؤكد - ٢ 

 ويطلـب  املقرر، تنفيذ يف احملرز بالتقدم ويرحب ،٢٠٠٥/١٩ رهاقر إىل يشري - ٣ 
 املتحـدة  األمـم  ومكتـب  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج قيام

 له؛ لالمتثال اخلطوات من مزيد باختاذ املشاريع خلدمات

 للحــسابات الداخليــة املراجعــة خــدمات تعزيــز الســتمرار دعمــه عــن يعــرب - ٤ 
 ومكتـب  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج يف الداخلية والرقابة
 الالزمة؛ للموارد تقييم إجراء ويطلب املشاريع، خلدمات املتحدة األمم

 الــيت النتــائج معاجلــة أجــل مــن القائمــة الرصــد أنظمــة تعزيــز بــضرورة يــسلم - ٥ 
 احلسابات؛ مراجعة إليها خلصت

 إدارة ثقافـة  تعزيـز  يف احلـسابات  مراجعـة  مكاتـب  ملبـادرات  تأييده عن يعرب - ٦ 
 األمــم ومكتــب للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج يف املخــاطر
 املخـاطر  إلدارة ومتوائمـة  مناسـبة  نظم بوضع التعجيل إليها ويطلب املشاريع، خلدمات املتحدة

 النظم؛ هذه استحداث وفوائد تكاليف مراعاة مع مؤسساهتا، يف

 للـسكان،  املتحـدة  األمـم  صـندوق  تقـارير  لتقـدمي  اجلديـد  بالشكل علما حييط - ٧ 
 األمـم  ومكتـب  للـسكان  املتحـدة  ماألمـ  وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  إىل ويطلب
 أوضـح  حمتـوى  الـشكل  هـذا  يتـضمن  لكـي  اخلطـوات  من مزيد اختاذ املشاريع خلدمات املتحدة
 هـذه  تطـور  وتـبني  املخـاطر  جمـاالت  اجمللـس  إىل املقدمـة  التقـارير  حتدد حبيث أكرب، بقدر حتليليا

 للتحسني؛ بنظم وتوصي املخاطر أسباب وحتلل اجملاالت



E/2006/35

 

104 07-26451 
 

 إىل املقدمـــة التقـــارير يف املخـــاطر حتلـــيالت وكـــذلك النتـــائج جإدرا يطلـــب - ٨ 
 اجمللس؛

 التنفيــذيني  املــديرين  وإىل اإلمنــائي املتحــدة  األمــم  برنــامج مــدير  إىل يطلــب - ٩ 
 يف أيـضا  يـدرجوا  أن املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم لصندوق
 يتــضمن مــوجزا )أ( :الداخليــة والرقابــة للحــسابات ةالداخليــ املراجعــة عــن الــسنوية تقــاريرهم
 حلــها يــتم مل الــيت احلــسابات مراجعــة نتــائج حيــدد وجــدوال )ب( واملتكــررة، الرئيــسية النتــائج
 شــهرا ١٨ ملــدة حــل بــال ظلــت الــيت للنتــائج وشــرح )ج( األولويــة، وفئــة الــسنة حــسب بعــد،
 أكثر؛ أو

 األمـم  لـصندوق  التنفيذيني واملديرين ئياإلمنا املتحدة األمم برنامج مدير حيث - ١٠ 
 اخلطــوات مــن مزيــد اختــاذ علــى املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان املتحــدة
 مـن  ٦ املرفـق  يف إليهـا  املـشار  اإلدارية واستجاباهتا احلسابات ملراجعة اهليئات هذه نظم لتنسيق
 إىل مؤقـت  تقريـر  وتقـدمي  دوليا، هبا فاملعتر املعايري مع متماشية وجعلها ،DP/2006/31 الوثيقة
 ؛٢٠٠٧ لعام السنوية الدورة

 لـصندوق  التنفيـذيني  واملـديرين  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مدير إىل يطلب - ١١ 
 إداريــة اســتجابات تقــدمي املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان املتحــدة األمــم

ــستقلة ــضايا مـ ــسية للقـ ــررة الرئيـ ــ واملتكـ ــاريرهم يف ددةاحملـ ــسنوية تقـ ــة الـ ــة للمراجعـ  الداخليـ
 .للحسابات

 الوثــائق يف احملــددة املخــاطر العاليــة اجملــاالت تقليــل ضــرورة اعتبــاره يف يأخــذ - ١٢ 
DP/2006/31 و DP/FPA/2006/4 و DP/2006/32، ــب ــدير إىل ويطل ــامج م ــم برن  املتحــدة األم

 خلـدمات  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  للسكان ةاملتحد األمم لصندوق التنفيذيني واملديرين اإلمنائي
 تعــزز تــدابري إعــداد يف حتقــق مبــا ،٢٠٠٧ لعــام الــسنوية دورتــه يف اجمللــس، يبلغــوا أن املــشاريع
 وتبـسيط  الوطنيـة  القـدرات  بنـاء  أمهيـة  مراعـاة  مـع  الوطين، بالتنفيذ االستعانة ممكن قدر بأقصى

 لألنـشطة  املناسـبة  املاليـة  اإلدارة عزيـز وت الوطنيـة؛  اإلجـراءات  مـع  متماشـية  وجعلها اإلجراءات
 املتحـدة  األمـم  مكتـب /للـسكان  املتحدة األمم صندوق/اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التنفيذية
 .املشاريع خلدمات

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٦
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  ٢٠٠٦/١٤ 
 التنفيذي اجمللس مكتب أعضاء انتخاب  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 عمله، أساليب حتسني بشأن ٢٠٠٦/٧ و ٢٠٠٥/٣٢ يه قرارإىل يشري إذ 

 لعـضوية  مرشـحيها  بأمساء توصيات تقدم أن على اإلقليمية اجملموعات يشجع - ١ 
 ؛٢٠٠٧ لعام الثانية العادية الدورة أثناء املكتب

 يف إلــيهم املــشار بترشــيحهم، املوصــى املرشــحني دعــوة علــى املكتــب ُيــشجع - ٢ 
 حتـسني  أجـل  مـن  للمكتـب  الـشهرية  االجتماعـات  يف راقبنيكمـ  املشاركة إىل أعاله، ١ الفقرة

 املكتب؛ يف املستقبل يف مبهامهم لالضطالع استعدادهم وحتسني اجلاري العمل على اطالعهم

 عــام مــن اعتبــارا ســنة، كــل مــن ينــاير/الثــاين كــانون أوائــل يف يعقــد أن يقــرر - ٣ 
ــه األول االجتمــاع ،٢٠٠٧ ــة لدورت ــة، األوىل العادي ــد غــرضب التالي ــيس انتخــاب هــو وحي  رئ
 إىل ويطلــب الــداخلي، النظــام مــن ٧ باملــادة عمــال فيــه، اآلخــرين واألعــضاء للمكتــب جديــد
 لكـل  عمل خطة مشروع تقدمي للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 .سبتمرب/أيلول يف يعقد الذي للمجلس الثاين العادي االجتماع يف وذلك تالية سنة

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٢
 

  ٢٠٠٦/١٥ 
 اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 الــذي الــسنوي اإلنتاجيــة للمــشاريع املتحــدة األمــم صــندوق بتقريــر يرحــب - ١ 
 ؛(DP/2006/23) النتائج على يركز

 للمـشاريع  املتحـدة  األمـم  صـندوق  أحـرزه  الـذي  التقـدم  التقـدير  مـع  يالحظ - ٢ 
 لتوسـيع  جهـود  مـن  بذلـه  ملـا  الـصندوق  علـى  ويـثين  عملـه؛  خطـة  تنفيـذ  يف اآلن حـىت  اإلنتاجية
 مـن  ُحـشد  مـا  أن القلق مع نفسه الوقت يف يالحظ بينما األعباء، تقاسم وحتسني ماحنيه قاعدة
 خطــة ويف االســتثمار خطــة يف احملــددة االحتياجــات عــن يقــل الــصندوق أجــل مــن مــوارد

 األعمال؛
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 للمــشاريع املتحــدة األمــم لــصندوق املاليــة احلالــة تعزيــز ضــرورة علــى يــشدد - ٣ 
 إضـايف  متـويلي  دعـم  تقدمي ميكنها اليت البلدان وسائر املاحنة البلدان إىل دعوته ويكرر اإلنتاجية،
 بذلك؛ تقوم أن ومواصلته، منوا البلدان أقل يف الصندوق وأنشطة لربامج

 مـساعدة  بتقـدمي  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم لربنامج دعوته جديد من أيضا يؤكد - ٤ 
ــوارد حـــشد يف الـــصندوق إىل ــة املـ ــاق الالزمـ ــه وتنفيـــذ الـــصندوق أنـــشطة علـــى لإلنفـ  خطتـ

 لالستثمار؛

 لـصندوق  التنفيذي األمني وإىل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مدير إىل يطلب - ٥ 
 االتفـــاق إعـــداد مـــن لالنتــهاء  ثيـــقو بـــشكل يتعاونـــا أن اإلنتاجيــة  للمـــشاريع املتحـــدة األمــم 

 االســتراتيجية للــشراكة الرئيــسية العناصــر حيــدد الــذي والــصندوق، الربنــامج بــني االســتراتيجي
 العاديـة  دورتـه  يف اجمللـس  إىل عليها املتفق الترتيبات عن تقرير وتقدمي بينهما، واملالية والتنفيذية
 ؛٢٠٠٧ لعام األوىل

ــدير إىل أيــضا يطلــب - ٦  ــم برنــامج م ــني اإلمنــائي املتحــدة األم  التنفيــذي واألم
 االسـتراتيجية  الترتيبـات  بـشأن  التعـاون  ُسـبل  حبـث  اإلنتاجيـة  للمشاريع املتحدة األمم لصندوق

 املتعــدد التمــويلي اإلطــار إعــداد ســياق يف النتــائج وإطــار والربناجميــة والتمويليــة التخطيطيــة
 .٢٠١١-٢٠٠٨ الفترة شملي الذي اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج السنوات

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٢
 

  ٢٠٠٦/١٦ 
 نقـص  لفـريوس  التـصدي  يف ومـسامهاته  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج دور تقييم  

 ثيوبياإو األفريقي اجلنوب يف واإليدز البشرية املناعة
 ،التنفيذي اجمللس إن 

 اإلمنـــائي ةاملتحـــد األمـــم برنـــامج دور عـــن التقيـــيم مكتـــب بتقريـــر يرحـــب - ١ 
 ثيوبيــاإو األفريقــي اجلنــوب يف واإليــدز البــشرية املناعــة نقــص لفــريوس التــصدي يف ومــسامهاته

(DP/2006/29)؛ 

 فيــه، الـواردة  التوصـيات  معاجلــة علـى  اإلمنـائي  املتحــدة األمـم  برنـامج  يـشجع  - ٢ 
ــدرات بنــاء ضــرورة وخاصــة ــة وامللكيــة الق ــق والتعــاون الوطني  املــصلحة أصــحاب مــع الوثي
 .اآلخرين الرئيسيني

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
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  ٢٠٠٦/١٧ 
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 املشاريع؛ خلدمات املتحدة األمم ملكتب جديد تنفيذي مدير بتعيني يرحب - ١ 

ــالتقرير علمــا حيــيط - ٢  ــسنوي ب ــشطة عــن التنفيــذي للمــدير ال  األمــم مكتــب أن
 ؛(DP/2006/22) املشاريع خلدمات املتحدة

 يـدل  الـذي  األمر ،٢٠٠٥ عام يف األعمال اكتساب مستوى بارتفاع يرحب - ٣ 
 املشاريع؛ خلدمات املتحدة األمم مكتب خدمات على الطلب استمرار على

 مــن مزيــدا املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم مكتــب بــإحراز أيــضا يرحــب - ٤ 
 علــى املكتـب  ويـشجع  ،٢٠٠٥ سـبتمرب /أيلــول ٩ املـؤرخ  ٢٠٠٥/٣٦ القـرار  تنفيـذ  يف التقـدم 
 فيه؛ احملددة العمل جماالت على التركيز مواصلة

ــب - ٥  ــب إىل يطل ــم مكت ــشاريع خلــدمات املتحــدة األم ــذل امل ــود ب  إضــافية جه
 أعماله؛ كفاءة تعزيز يف وكذلك التكاليف تقدير يف دقته لتحسني

ــب إىل يطلــب - ٦  ــم مكت ــشاريع خلــدمات املتحــدة األم ــع أن امل ــس، ُيطل  يف اجملل
 تـوافر  يكفـل  مبـا  العمـل،  خطـة  تنفيـذ  يف احملـرز  التقـدم  علـى  ،٢٠٠٦ لعـام  الثانية العادية دورته
 .٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠ حبلول موثقة بيانات

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٢
  

  ٢٠٠٦/١٨ 
 املتحدة األمم متطوعو  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 (DP/2006/24) سـنتني  كـل  الربنـامج  مـدير  يقدمـه  الـذي  بـالتقرير  علمـا  حييط - ١ 
 الفترة؛ خالل الكبريين والتنوع النمو تفاصيل ُيورد الذي املتحدة، األمم متطوعي برنامج عن

 العمـل  دعـم  يف املتحـدة  األمـم  متطوعـو  يبذهلا اليت للجهود تقديره عن ُيعرب - ٢ 
 تطوعني؛امل جهود تعبئة ذلك يف مبا التنمية، أجل من التطوعي
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 منـوذج  وتطبيـق  وضـع  يف املتحـدة  األمـم  متطوعـو  يبـذهلا  الـيت  باجلهود يرحب - ٣ 
 مـسامهات  املتحـدة  األمم متطوعو فيها يقدم اليت اجملاالت يربز النتائج إىل مرتكز وإطار أعمال
 األمــم متطــوعي أنــشطة وفهــم حتليــل لتعزيــز اجملــال ويفــسح والــسالم، التنميــة جمــايل يف متميــزة
 يــويل أن إىل الربنــامج مــدير ويــدعو لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف حتقيــق علــى وتــأثريهم دةاملتحــ

 ضــمن إلدراجهــا وكــذلك املــستقبل يف تنفيــذها الســتمراريةو النتــائج لتحقيــق خاصــا اهتمامــا
 تقاريره؛

 املتحـدة  األمـم  متطـوعي  برنـامج  إطـار  بـني  بالتنـسيق  الـصدد  هـذا  يف يرحب - ٤ 
 ذلـك  يف مبـا  اإلمنـائي،  املتحدة األمم لربنامج السنوات املتعدد التمويل وإطار جالنتائ إىل املرتكز

 مبــا تكيفــه إمكانيــة كفالــة مــع التنميــة، لفعاليــة احلــافزة العوامــل إىل املقدمــة املتميــزة املــسامهات
 وبراجمهـا  وصـناديقها  ووكاالهتـا  املتحـدة  األمـم  بـإدارات  املتعلقـة  النتائج حتقيق أطر مع يتناسب

 املتحدة؛ األمم متطوعي برنامج مع شراكات تربطها يتال

 متطـوعي  برنـامج  أنـشطة  يف وطنيـا  املعيـنني  املتطوعني مشاركة بزيادة يرحب - ٥ 
 مـن  ذلـك  عليـه  ينطوي ما مالحظا االجتاه، هذا يف اجلهود مواصلة على وُيشجع املتحدة األمم

 واستمراريتها؛ القدرات تنمية إمكانية

 زيــادة مواصــلة علــى الــصدد، هــذا يف املتحــدة، األمــم متطــوعي جبرنــام ُيــشجع - ٦ 
 املتطـوعني  تعبئـة  أجـل  مـن  مـستدامة  وطنيـة  قـدرات  تنميـة  يف الربنـامج  بلدان مساعدة على تركيزه
 االقتضاء؛ حسب املتطوعني، وشبكات ومراكز الوطنية التطوع مشاريع منها وسائل بعدة حمليا

 تعزيـز  مبواصلة املتحدة األمم متطوعي رنامجب بالتزام خاص بوجه علما حييط - ٧ 
 املتطـوعني  بـني  للنـساء  املئويـة  النـسبة  زيـادة  ذلـك  يف مبـا  أعمالـه،  مجيع يف اجلنسني بني املساواة
 الربنامج؛ يف العاملني

 األمــم متطــوعي لربنــامج اخلــاص التربعــات صــندوق أمهيــة جديــد مــن يؤكــد - ٨ 
ــدان وحيــث املتحــدة ــى املاحنــة البل ــدمي لةمواصــ عل ــدعم، تق ــدان ال ــيت األخــرى والبل ــها ال  ميكن
 بذلك؛ القيام على الصندوق دعم يف املشاركة

 الـذي  الـدور  علـى  املتحـدة  األمـم  متطـوعي  لربنـامج  دعمـه  جديـد  مـن  يؤكد - ٩ 
 ؛٦٠/١٣٤ العامة اجلمعية بقرار عمال للمتطوعني الدولية السنة ملتابعة تنسيق كمركز به يقوم

 التـايل،  تقريـره  يف القـرار    هـذا  تنفيذ عن يفيد ما يقدم أن ربنامجال مدير يدعو - ١٠ 
 .٢٠٠٨ لعام السنوية دورته يف وذلك التنفيذي اجمللس إىل سنتني كل يقدم الذي

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
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  ٢٠٠٦/١٩ 
 التقييم عن الربنامج ملدير السنوي التقرير  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 )DP/2006/27( التقيـــيم عــن  الربنـــامج ملــدير  نويالــس  بـــالتقرير علمــا  حيــيط  - ١ 
 للمنظمة؛ املستفادة الرئيسية الدروس وبتبيان

 سياسـة  تدوين سيما ال التقييم، مهمة نوعية لتحسني املتخذة بالتدابري يرحب - ٢ 
 للتقييم؛

 بربنـامج  يشيدو العام، خالل به واالستعانة التقييم إجراء يف احملرز بالتقدم يقر - ٣ 
 بعــام مقارنــة أجراهــا الــيت النتــائج تقييمــات لعــدد الكــبرية الزيــادة علــى اإلمنــائي املتحــدة األمــم
 ؛٢٠٠٤

 كأسـاس  التقيـيم  العـام  خالل استخدم اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أن يدرك - ٤ 
 بـشكل  التقييمـات  اسـتخدام  علـى  الربنـامج  مدير ويشجع النتائج، أساس على اإلدارة لتحسني
 أفضل؛

 التقييمـات  جـودة  لتعزيز جهوده تكثيف يف املضي على الربنامج مدير شجعي - ٥ 
 وفائدهتا؛ وفعاليتها الالمركزية

 املـسائل  بـشأن  اإلدارة مـن  مـستقلة  اسـتجابة  تقـدمي  الربنـامج  مـدير  من يطلب - ٦ 
 بالتقييم؛ املتعلقة السنوية التقارير يف املبينة إثارهتا تتكرر اليت واملسائل الرئيسية

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترة التقييم برنامج يقر - ٧ 

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
  

  ٢٠٠٦/٢٠ 
 التقييم سياسة  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

ــيم بــسياسة يرحــب - ١  ــواردة التقي  يف هامــة كخطــوة DP/2006/28 الوثيقــة يف ال
 املعـارف  مجـع  لـدى  والكفاءة والتماسك الشفافية لزيادة مشتركة مؤسسية قاعدة إرساء درب
 أجـل  مـن  بفعاليـة،  النتائج إدارة على ومساعدهتا املنظمة يف للتعلم واستخدامها بالتقييم املتعلقة
 احليادية؛ وضمان املساءلة دعم
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 القطـري  الـصعيد  علـى  عملياته تقييم اإلمنائي املتحدة األمم برنامج من يطلب - ٢ 
 الوطنية؛ احلكومات مع كثب عن بالتشاور

 تقيــيم يف تتمثــل التقيــيم مكتــب واليــة أن يالحــظو هــذه التقيــيم سياســة يقــر - ٣ 
 ونتائجها؛ اإلمنائي املتحدة األمم برنامج برامج وفعالية كفاءة

ــيم خطــة للعلــم، يقــدم، أن اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج مــن يطلــب - ٤   للتقي
 الـيت  بـالربامج  املتعلقة بالوثائق كمرفق يلحقها وأن املعنية الوطنية احلكومة مع بالتشاور يضعها
 التنفيذي؛ اجمللس إىل تقدم

 الـسنوية  الدورة من اعتبارا الشروع، اإلمنائي املتحدة األمم برنامج من يطلب - ٥ 
ــر تقــدمي يف ،٢٠٠٩ لعــام ــه الــذي االســتعراض عــن تقري  لــسياسات ســنوات ثــالث كــل جيري

 التقييم؛

 سياسـات  أسـاس  علـى  التقييم مهمة تعزيز يف املضي الربنامج مدير من يطلب - ٦ 
 التقييم؛

 علـى  احلكومات اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يساعد أن ضرورة على يشدد - ٧ 
  .التقييم على الوطنية قدراهتا تطوير

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
  

  ٢٠٠٦/٢١ 
 للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 إطـاره  تنفيـذ  عـن  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  بتقريـر  علمـا  حييط - ١ 
ــدد التمــويلي ــسنوات املتع ــام ال ــر )DP/2006/25( ٢٠٠٥ لع ــدير وبتقري ــامج م ــيم عــن الربن  تقي
 املاضــي يف للمــرأة، اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق :للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق
 ؛)DP/2006/26( واملستقبل واحلاضر

ــشري - ٢  ــرار إىل ي ــقا الق ــيم ملتعل ــساين املنظــور تعمــيم مراعــاة  بتقي ــشطة يف اجلن  أن
 األمـم  لـصندوق  التنظيمـي  بـالتقييم  املتعلـق  والقـرار    )٢٠٠٦/٣( اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج
 ؛)٢٠٠٦/٥( للمرأة اإلمنائي املتحدة
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 لـدعم  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  يبـذهلا  اليت املركزة اجلهود يقر - ٣ 
 بعـدة  وذلـك  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  من لتمكينها الربنامج بأنشطة املشمولة نالبلدا
 اجلنـسني  بـني  املـساواة  بتحقيـق  األخـرى  االلتزامات مع اجلهود هذه مواءمة ضمنها من وسائل
 وخطـط  املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  واتفاقيـة  بـيجني  عمـل  منـهاج  قبيل من

 اجلنسني؛ بني املساواة لتحقيق والوطنية ةاإلقليمي العمل

ــشجع - ٤  ــم صــندوق ي ــائي املتحــدة األم ــرأة اإلمن ــى للم ــسامهة مواصــلة عل  يف امل
 املتحــدة األمــم عمــل أطــر قبيــل مــن التنــسيق، آليــات يف اجلنــسني بــني املــساواة منظــور مراعــاة

 مـع  الـشراكات  متـتني  عـرب  وذلـك  الفقـر  مـن  للحـد  الوطنية واالستراتيجيات اإلمنائية للمساعدة
 الـيت  التوصـيات  مـع  يتفق مبا القطرية املتحدة األمم أفرقة وأعضاء اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 التنفيذيـة  األنـشطة  اتلـسياس  سـنوات  ثـالث  كـل  جيـري  الـذي  الشامل االستعراض يف وردت

 ؛املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت التنمية أجل من

 التقـدم  تتبـع  مواصـلة  على للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق أيضا يشجع - ٥ 
 يف الـواردة  واملؤشـرات  والنتائج لألهداف وفقا السنوات املتعدد التمويلي إطاره تنفيذ يف احملرز
 مـن  أكـرب  قـدر  علـى  التنفيـذي  للمـدير  املقبلـة  الـسنوية  التقارير تنطوي أن يطلبو نتائجه، أطر

 املستخلصة؛ والدروس والتحديات اتواإلجناز النتائج على التركيز

 املـوارد  مقـدار  مجع على الصندوق مساعدة على القادرة البلدان مجيع يشجع - ٦ 
 علـى  تربعات بتقدمي التعهد ضمنها من وسائل بعدة بذلك، القيام على يستهدفه، الذي العادية
 متعددة؛ سنوات امتداد

 للـصندوق ة  التنفيذيـ ة  واملـدير  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مدير من يطلب - ٧ 
 النتـائج  وإطـار  والربجمـة  والتمويـل  للتخطـيط  االسـتراتيجية  الترتيبـات  بـشأن  التعـاون  سـبل  حبث
 .٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة السنوات املتعددة التمويلية أطرمها إعداد سياق يف وذلك

  ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
 

  ٢٠٠٦/٢٢ 
 ٢٠٠٥ لعام النتائجو السنوات املتعدد التمويلي اإلطار أداء  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 أداء بــشأن الــسنوات املتعــدد التمــويلي اإلطــارب املتعلــق بــالتقرير علمــاحيــيط  - ١ 
 يركـز  الـذي  ،)DP/2006/17( ٢٠٠٥ لعـام  حققهـا  الـيت  والنتـائج  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 الرئيسي؛ كموضوعه القدرات تنمية على
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 النتائج؛ على تركز اليت باإلدارة لتزامها على التأكيد يعيد - ٢ 

ــى يــشدد - ٣  ــستند أن ضــرورة عل ــر ي ــار يف مؤشــرات إىل التقري  التمــويلي اإلط
 القطريـة  الـربامج  نتـائج  مـن  االستفادة يكفل مبا للقياس، وقابلة واضحة تكون السنوات املتعدد

 ية؛برناجم دورة كل هناية يف توحد اليت الربامج أداء وبيانات واإلقليمية

 تقـاريره  يف حتليليـة  معلومـات  إدراج يف االسـتمرار  الربنـامج  مـدير  مـن  يطلب - ٤ 
 إىل الـسنوات،  املتعدد التمويلي اإلطار مؤشرات إىل املستندة االستراتيجية النتائج تتناول املقبلة
 املتوقعة؛ النتائج عن ضخمة احنرافات أي بشأن إيضاحات جانب

 التاليــة العوامــل تعزيــز يف املــضي اإلمنــائي تحــدةامل األمــم برنــامج مــن يطلــب - ٥ 
 وإقامـة  وتعزيزهـا،  العامـة  للـسياسة  مؤاتيـة  بيئـة  هتيئـة  إىل الـدعوة  :التنميـة  أنـشطة  لفعالية احملفزة

 الوطنية؛ القدرات وتنمية املرجوة، النتائج لتحقيق الشراكات

 لفعاليـة  فـزة احمل التاليـة  العوامـل  علـى  التـشديد  مستوى تدين القلق مع يالحظ - ٦ 
 حلـول  عـن  والبحـث  التنميـة،  أنـشطة  إدارة مقاليـد  الوطنية اجلهات تسلم تعزيز :التنمية أنشطة
 املتحــدة األمــم برنــامج مــن يطلــبو اجلنــسني، بــني املــساواة وحتقيــق اجلنــوب، بلــدان داخــل
 .العوامل هذه على التشديد زيادة اإلمنائي

  ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
 

  ٢٠٠٦/٢٣ 
 املتعلـق  التقرير :اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج السنوات املتعدد التمويلي اإلطار  

 اجلديدة االستراتيجية بالرؤية
 ،التنفيذي اجمللس إن 

ــذي ٢٠٠٦/١ قــراره إىل يــشري - ١  ــن فيــه طلــب ال   يقــدم أن الربنــامج مــدير م
 التنفيـذي  اجمللس إىل ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة السنوات املتعدد التمويلي لإلطار مشروحا ططاخم
 للفتـرة  الـسنوات  املتعـدد  التمـويلي  إلطـار  أوليـة ل   وصـيغة  ،٢٠٠٧ لعام األوىل العادية دورته يف

 ؛٢٠٠٧ لعام السنوية دورته يف اجمللس إىل ٢٠١١-٢٠٠٨

 مـع  رمسيـة  غـري  اجتماعـات  عقـد  علـى  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج يشجع - ٢ 
ــدول ــشة األعــضاء ال ــسألة ملناق ــداد م ــارا إع ــويلي إلط ــدد التم ــسنوات املتع ــرة ال -٢٠٠٨ للفت
 أنــشطة لفعاليــة احملفــزة والعوامــل اخلــدمات وفئــات احلاليــة املمارســة جمــاالت فيهــا مبــا ،٢٠١١
 .أفضل فهما الربامج صياغته على تأثريها فهم بغية وذلك التنمية،

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
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  ٢٠٠٦/٢٤ 
 اإلمنائي تحدةامل األمم برنامج بتمويل االلتزامات  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 األمـم  لربنـامج  العاديـة  املـوارد  بتمويـل  بااللتزامات املتعلق بالتقرير علما حييط - ١ 
 ؛)DP/2006/18( بعده وما ٢٠٠٦ لعام به املرتبطة والربامج والصناديق اإلمنائي املتحدة

ــتمكن يرحــب - ٢  ــامج ب ــل هــدف حتقيــق مــن اإلمنــائي املتحــدة األمــم برن  التموي
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤ الفترة يغطي الذي الثاين السنوات املتعدد التمويلي إلطاره الثاين السنوي

 يف سـترد  الـيت  املـسامهات  بـأن  تـوحي  احلاليـة  التوقعـات  أن القلـق  مع يالحظ - ٣ 
 املتعـدد  التمـويلي  إلطارهـا  )٢٠٠٦( الثالث السنوي التمويل هدف دون ستكون ٢٠٠٦ عام

 السنوات؛

 لعـام  العاديـة  املـوارد  إىل مـسامهات  بعـد  تقـدم  مل اليت البلدان مجيع من بيطل - ٤ 
 يف النظـر  بالفعـل  مـسامهاهتا  قـدمت  الـيت  البلـدان  مـن  كـذلك  ويطلب بذلك، تقوم أن ،٢٠٠٦
 الـذي  الـزخم  علـى  للمحافظـة  - ذلـك  وسـعها  يف كـان  إن - ٢٠٠٦ عـام  يف مسامهاهتا زيادة
 ؛اإلمنائي املتحدة األمم ربنامجل عاديةال املوارد قاعدة بناء إعادة عن جنم

 بـدال  )األساسـية ( العاديـة  للمـوارد  األولويـة  إيـالء  األعـضاء  الـدول  من يطلب - ٥ 
 مواصـلة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـن  يطلـب  كمـا  ؛)األساسية غري( األخرى املوارد من
 وتوسـيع  الكـبرية  املاحنـة  اجلهـات  مـن  قليـل  عـدد  علـى  اعتمـاده  مـستوى  لتخفيـف  جهوده بذل
 هبا؛ اخلاصة املاحنة اجلهات قاعدة

 تـشكل  زالـت  مـا  املقيـد،  غـري  لطابعهـا  نظـرا  األساسية، املوارد أن على يؤكد - ٦ 
 النظـر  إيـالء  األعـضاء  الـدول  من ويطلب ،اإلمنائي املتحدة األمم برنامج لتمويل األساس حجر
 حتقيــق ضــوء يف ســيما ال اجملــال، اهــذ يف اإلمنــائي الربنــامج الحتياجــات الواجــب النحــو علــى

 السنوات؛ املتعدد التمويلي لإلطار السنوية األهداف

 بتقـدمي  تعهـداهتا  تعلـن  أن علـى  ذلك، وسعها يف اليت األعضاء، الدول يشجع - ٧ 
 املاليـة  املـسامهات  هـذه  لـدفع  زمنيـة  جداول وحتدد متعددة سنوات امتداد على مالية مسامهات

 ذلـك  بعـد  تلتـزم  وأن بـذلك،  موتقـ  أن الثاين السنوات املتعدد التمويلي راإلطا فترة امتداد على
 .املالية املسامهات لدفع احملددة الزمنية وباجلداول التعهدات هبذه

٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
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  ٢٠٠٦/٢٥ 
 التنفيذي اجمللس عمل طرائق حتسني  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 التنفيذي، اجمللس عمل ائقبطر املتعلق ٢٠٠٥/٣٢ القرار إىل يشري إذ 

 ٣-ألـف  - الثالـث  اجلزء سيما ال ،٤٨/١٦٢ العامة اجلمعية قرار إىل أيضا يشري وإذ 
 القرار، مرفق يف الوارد

 الداخلي، نظامه على جديد من يؤكد وإذ 

 لربنـامج  التنفيـذي  اجمللـس  عمـل  بطرائق املتعلقة التوجيهية باملبادئ علما حييط ‐ ١ 
 أهنـا  علـى  ويـشدد  املرفـق،  يف الـواردة  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  منائياإل املتحدة األمم
 بطبيعتها؛ ملزمة غري

 يواصــل لكــي التنفيــذي اجمللــس عمــل لطرائــق دوري اســتعراض إجــراء يقــرر ‐ ٢ 
 .عمله وتبسيط حتسني

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
 

 لربنـامج  ذيالتنفيـ  اجمللـس  عمل بطرائق املتعلقة التوجيهية املبادئ :املرفق  
 للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم

 
 املبادئ - أوال

 لنظـام ل تكملـة  التنفيـذي  اجمللـس  عمـل  بطرائـق  املتعلقـة  التوجيهيـة  املبـادئ  هـذه  تشكل - ١
 هـو  التوجيهية املبادئ هذه من والغرض .بطبيعتها ملزمة غري وهي التنفيذي للمجلس الداخلي
 اخلـربات  مـن  التوجيهيـة  املبـادئ  واسـُتمدت  .الداخلي هلنظام وفقا التنفيذي ساجملل عمل تيسري
 تقـــدمي منـــها والغـــرض التنفيـــذي، اجمللـــس اجتماعـــات مـــن الـــسنني مـــر علـــى تراكمـــت الـــيت

 .املستقبل ويف احلايل الوقت يف اجمللس ألعضاء التوجيهات
 

 الدورات - ثانيا

ــسات عقــد إىل اللجــوء نطــاق توســيع ميكــن - ٢ ــة غــري اجلل ــدورات بــني الرمسي  لتقــدمي ال
ــود عــن أساســية معلومــات ــة مــن كجــزء األعمــال جــدول بن  اجمللــس لنظــر التحــضريية العملي
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 جــدول بنــود يف للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربنــامج التنفيــذي
 .هذه األعمال

ــود إطــار يف املعروضــة املعلومــات تركــز أن ينبغــي - ٣ ــسائل علــى ألعمــالا جــدول بن  امل
 .بشأهنا إجراء واختاذ فيها النظر اجمللس من تقتضي اليت والتوصيات

 
 والوثائق األعمال جدول - ثالثا  

 واضـح  بشكل تربز أن املؤقت األعمال جدول ببنود الصلة ذات الرمسية للوثائق ينبغي - ٤
 خيـارات  تقدم وأن بشأهنا، ءإجرا واختاذ فيها النظر اجمللس من تقتضي اليت والتوصيات املسائل

 .االقتضاء حسب املالية، والتبعات التقارير إعداد وخيارات اختاذها ميكن اليت لإلجراءات

 بنـود  إطـار  يف تعـد  الـيت  املقررات، مشاريع تتضمن اليت الوثائق فيها مبا للوثائق، ينبغي - ٥
 هــذه مــن املــستمدة اليــةالو إطــار يف تعــد أن التنفيــذي اجمللــس ملقــررات تلبيــة األعمــال جــدول
 .املقررات

 
 القرارات اختاذ - رابعا

 املـساعدة  للمكتـب  وينبغـي  .وتـشاركية  شـفافة  تكـون  أن القرارات اختاذ لعملية ينبغي - ٦
 .بشأهنا إجراء واختاذ فيها النظر اجمللس من تقتضي اليت والتوصيات املسائل إبراز على

 :أن دوراته، انعقاد وقبل الصدد هذا يف للمكتب، ميكن - ٧

 بنـود  بـاقتراح  اجمللـس،  دورات من دورة كل بعد ممكن وقت أقرب يف يقوم، )أ( 
 قائمـة  وتوزيـع  بشأهنا إجراء اختاذ اجمللس من تقتضي اليت التالية للدورة املؤقت األعمال جدول
 األمــم برنــامج مــن ويطلــَب اجمللــس، أعــضاء مجيــع علــى اختاذهــا املمكــن اتلقراربــا إرشــادية
 املقررات؛ ملشاريع مناذج إعداد للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي ةاملتحد

 اجمللـس  أعـضاء  إلطـالع  االقتـضاء،  حـسب  رمسيـة،  غري جلسات ويرأس ينظم )ب( 
 التالية؛ الدورة أثناء بشأهنا إجراء واختاذ النظر اجمللس من تقتضي اليت والتوصيات املسائل على

 انعقـاد  مـع  جنب إىل جنبا ذلك يتم أن ويفضل مبكر، وقت يف ميسرين يعني )ج( 
 .للبحث قيد األعمال جدول بند تتناول اليت الرمسية غري اجللسات

 :يلي مبا اجمللس دورات أثناء يقوم أن للمكتب ميكن - ٨

 وقــت أقــرب يف مفــصلة قــرارات ملــشاريع عــرض تقــدمي امليــسرين مــن يطلــب )أ( 
 .املقررات ملناقشة الكايف الوقت التنفيذي اجمللس أعضاء ملنح ممكن
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ــت ختــصيص )ب(  ــاء الكــايف الوق ــدورة أثن ــشاورات ال ــري للم ــة، غ ــا الرمسي ــا مب  فيه
 املختـصني  املـسؤولني  وجـود  وضـمان  ، القـرارات  تتنـاول  الـيت  اجلانبيـة،  الرمسيـة  غري املشاورات

 .االقتضاء حسب املشاورات، أثناء

 يفـضل  قـرارات    ملـشاريع  وافية خالصة ية،رمس وثائق إىل استنادا تعد، أن لألمانة ينبغي - ٩
 علــى أســبوعني قبــل يعقــد الــذي للــدورات الــسابق الرمســي غــري املفتــوح االجتمــاع يف تقــدميها
 .دورة كل من األقل

ــة جمموعــة كــل ملمثــل ينبغــي - ١٠ ــاء التــشاور املكتــب يف إقليمي  دورات مــن دورة كــل أثن
 مبــشاريع تتعلــق وتعــديالت مقترحــات التمــاس بغــرض اإلقليميــة جمموعتــه أعــضاء مــع اجمللــس
 حـسب  امليـسر،  إطـالع  للمكتـب  وينبغـي  .املكتـب  إىل وإبالغهـا  اخلالصة يف الواردة املقررات
 .تعديالت أو مقترحات أي على االقتضاء،

 صـيغة  االقتـضاء،  حـسب  تـصدر،  أن وامليـسر،  املكتـب  مع التشاور بعد لألمانة، ميكن - ١١
 .الدورة أثناء القرارات ملشاريع منقحة

 
 األعمال تسيري - خامسا

 برنـامج  عـن  ممـثلني  دعوة باجللسات، املتعلقة اإلجراءات تبسيط بغية الرئيس، وسع يف - ١٢
 يف املـشاركون  يطرحـه  مـا  علـى  للـرد  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنائي املتحدة األمم

 .النقاش ءأثنا دورية فترات على وذلك تعليقات من ويبدونه أسئلة من اجللسات

 قــدر علــى ومقتــضبة ودقيقــة واضــحة األمانــة تقــدمها الــيت البيانــات تكــون أن ينبغــي - ١٣
 .اإلمكان

 .وفود عدة باسم ببيان اإلدالء الوفود من وفد أي وسع يف - ١٤

 تبـادل  لتيـسري  التنفيـذي  اجمللـس  دورات أثناء موسعة جانبية رمسية غري مشاورات تعقد - ١٥
 .املقررات اعتماد عجلة سريعوت الوفود بني اآلراء

  
  ٢٠٠٦/٢٦ 
 اجلنوب بلدان بني فيما التعاون  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 بلدان بني فيما للتعاون الثالث التعاون إطار بتنفيذ املتعلق بالتقرير علما حييط - ١ 
 ؛)DP/2006/21( اجلنوب



E/2006/35  
 

07-26451 117 
 

 جمـاالت  يف جلنـوب ا وأقـاليم  اجلنـوب  بلـدان  بني فيما التعاون تعزيز بأمهية يقر - ٢ 
 الكــوارث وقــوع أخطــار مــن واحلــد والــصحة، واالســتثمار، التجــارة، املثــال ســبيل علــى منــها
 التركيـز  مـع  العـابر،  والنقـل  للنقـل  األساسـية  التحتيـة  والبىن واالتصاالت، املبكر، اإلنذار ونظم
 األخص؛ على منوا البلدان أقل على

ــز ضــعف القلــق مــع يالحــظ - ٣  ــ علــى التركي  مــن حلــول إلجيــاد احلــافز لالعام
 اجلهــود مــن املزيـد  بــذل اإلمنــائي املتحـدة  األمــم برنــامج إىل ويطلـب  اجلنــوب، لبلــدان اجلنـوب 
 ذلـك  يف مـستلهما  الحـق،  أثـر  من له ملا والترويج احلافز العامل هذا على التركيز درجة لتعزيز
 السنوات؛ املتعدد حلايلا التمويلي اإلطار نطاق يف أخرى حافزة بعوامل االستعانة يف جتاربه

 دورتـه  يف التنفيـذي  اجمللـس  موافـاة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  إىل يطلب - ٤ 
 حلـول  إلجيـاد  احلـافز  العامـل  دمـج  إىل الرامية املتواصلة اجلهود عن بتقرير ٢٠٠٧ لعام السنوية
ــوب مــن ــدان اجلن ــوب لبل ــدد احلــايل التمــويلي اإلطــار صــلب يف اجلن ــسنوات املتع ــامج ال  للربن

 اإلمنائي؛

 الـسنوية  دورتـه  يف التنفيـذي  اجمللـس  إىل تقرير تقدمي الربنامج مدير إىل يطلب - ٥ 
 ،اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  للتعـاون  الثالث التعاون إطار تنفيذ يف احملرز التقدم عن ٢٠٠٧ لعام
 وعـن  تالتربعـا  مـصادر  مـن  ذلـك  وغـري  املـاحنني  مـن  إضافية موارد حلشد جهود من يبذله وما

 اجلنوب؛ بلدان بني فيما التعاون تعزيز أجل من الثالثي التعاون طريق

 املتحــدة األمــم صــندوق يف تــسهم أن علــى القــادرة البلــدان مجيــع شجعيــ - ٦ 
ــدان بــني فيمــا للتعــاون  التربعــات صــندوق باســم الــسابق يف ُيعــرف كــان الــذي( اجلنــوب بل

 مــؤمتر يف اآلن ينــدرج والـذي  ،)اجلنــوب دانبلــ بـني  فيمــا التعــاون تعزيـز  أجــل مــن االسـتئماين 
 ؛اإلمنائية لألنشطة التربعات إلعالن املتحدة األمم

 بـني  فيمـا  للتعـاون  اخلاصـة  الوحـدة  إىل الـدعم  تقدمي الربنامج مدير إىل يطلب - ٧ 
 عـن  اجلهـود  هلـذه  الـدعم  والتمـاس  الناميـة  البلـدان  بـني  التعـاون  تعزيـز  أجـل  مـن  اجلنوب بلدان
 .الثالثي والتعاون املتحدة األمم منظومة مع كاتالشرا طريق

  ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
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  ٢٠٠٦/٢٧ 
 ٢٠٠٦ لعام السنوية دورته يف التنفيذي اجمللس اختذها اليت قراراتلل عام عرض  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 :يلي مبا ،٢٠٠٦ لعام السنوية دورته يف قام أنه إىل يشري 
 

 ١ البند  
 ظيميةالتن املسائل  

  ؛)DP/2006/L.2 (٢٠٠٦أقر جدول األعمال وخطة العمل لدورته السنوية لعام  - ١ 

 ؛)DP/2006/15( ٢٠٠٦ لعام األوىل العادية دورته تقرير اعتمد - ٢ 

 عـامي  يف التنفيـذي  للمجلـس  املقبلة للدورات التايل الزمين اجلدول على وافق - ٣ 
 :٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

 ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ١٣ إىل ١١ من  :٢٠٠٦ املع الثانية العادية الدورة 

 ينــــاير/الثــــاين كــــانون ٢٦ إىل ١٩ مــــن  :٢٠٠٧ لعام األوىل العادية الدورة 
٢٠٠٧ 

ــران ٢٢ إىل ١١ مــن   :٢٠٠٧ لعام السنوية الدورة  ــه/حزي  ٢٠٠٧ يوني
 )نيويورك(

 ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٤ إىل ١٠ من  :٢٠٠٧ لعام الثانية العادية الدورة 

  .التنفيذي اجمللس عمل  طرائقحتسني بشأن ٢٠٠٦/٢٥ختذ القرار ا - ٤ 
 

 للسكان املتحدة األمم صندوقب اخلاص اجلزء  

 ٣ و ٢ انالبند  
 تمويلال التزاماتو التنفيذية للمديرة السنوي التقرير  

ــرار اختـــذ  ــر بـــشأن ٢٠٠٦/١٢ القـ ــديرة الـــسنوي التقريـ ــة للمـ ــام التنفيذيـ  ٢٠٠٥ لعـ
 .للسكان املتحدة األمم ندوقص متويل والتزامات
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 ٤ البند  
 هبا املتصلة واملسائل القطرية الربامج  

 :تعليقات من بشأهنا أبدي وما التالية القطرية الربامج وثائق مبشاريع علما أحاط 
 

 أفريقيا

 ؛)DP/FPA/DCP/ETH/6( ثيوبياإل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/STP/5( وبرينسييب وميت لسان القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/GIN/6( اينيلغ القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/MOZ/7( وزامبيقمل القطري الربنامج وثيقة مشروع 
 

 أوروباو العربية الدول

 ؛)DP/FPA/DCP/TUN/8( ونسلت القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/SYR/7 (للجمهورية العربية السورية مشروع وثيقة الربنامج القطري 

 ؛)DP/FPA/DCP/MDA/1( مولدوفا مهوريةجل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/EGY/8( صرمل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/MAR/7( للمغرب القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/YEM/4( لليمن القطري الربنامج وثيقة مشروع 
 
 اهلادئ احمليط ومنطقة آسيا

 ؛)DP/FPA/DCP/THA/9( تايلندل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة و توغـو  من لكل القطري الربنامج بتمديد علما وأحاط 
 ؛)DP/FPA/2006/6( واحد عام ملدة مالويو ليسوتوو روانداو

 واحــد عــام ملــدة ولبنــان الــسودان مــن لكــل القطــري ربنــامجال بتمديــد علمــا وأحــاط 
)DP/FPA/2006/7(؛ 

 عـام  ملـدة  ونيبـال  النكـا  وسـري  بوتان من لكل القطري الربنامج بتمديد علما وأحاط 
 ؛)DP/FPA/2006/8( واحد
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 عـام  ملدة وهاييت ونيكاراغوا املكسيك من لكل القطري الربنامج بتمديد علما وأحاط 
 ؛)DP/FPA/2006/9( واحد

 للـسكان  املتحـدة  األمـم  لـصندوق  اخلـاص  الربنامج بتنفيذ املتعلق بالتقرير علما وأحاط 
 )DP/FPA/2006/10( ميامنار إىل املساعدة لتقدمي

 
 ٥ البند  
 التقييم  

 .التقييم بشأن ٢٠٠٦/١١ القرار اختذ 
 

 اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج اخلاص اجلزء  

 ٦ البند  
 الربنامج ملدير نويالس التقرير  

 لعــام ونتائجــه الــسنوات املتعــدد التمــويلي اإلطــار أداء بــشأن ٢٠٠٦/٢٢ القــرار اختــذ 
٢٠٠٥ )DP/2006/17 و Corr.1 و Add.1* و Add.2.( 

 
 ٧ البند  
 التمويل التزامات  

 األمـم  لربنـامج  العاديـة  املـوارد  بتمويـل  االلتزامات حالة بشأن ٢٠٠٦/٢٤ القرار   اختذ 
 ).DP/2006/18( بعده وما ٢٠٠٦ عام يف به املرتبطة والربامج والصناديق اإلمنائي املتحدة

 ٨البند   
 تقرير التنمية البشرية  

 ).DP/2006/19( البشرية التنمية تقرير بشأن املشاورات مستجدات بآخر علما أحاط 
 

 ٩ البند  
 هبا املتصلة واملسائل القطرية الربامج  

 :تعليقات من بشأهنا أبدي وما التالية القطرية الربامج ائقوث مبشاريع علما أحاط 

  ؛)DP/DCP/ETH/1( ثيوبياإل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/THA/1( تايلندل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/TUN/1( ونسلت القطري الربنامج وثيقة مشروع 
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 ؛)DP/DCP/SYR/1( السورية عربيةال للجمهورية القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/MDA/1( مولدوفا مهوريةجل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/STP/1( وبرينسييب تومي لسان القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/GAB/1( ابونلغ القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/GIN/1( غينيال القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/EGY/1( صرمل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/MAR/1( للمغرب القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/MOZ/1( وزامبيقمل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/YEM/1( لليمن القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 وتوغــو وتوبــاغو وترينيــداد وتــانب مــن لكــل القطــري الربنــامج بتمديــد علمــا وأحــاط 
 ملـدة  وهـاييت  ونيكـاراغوا  ونيبال ومالوي ولبنان والكويت وكوستاريكا النكا وسري ورواندا

 ؛واحد عام

 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  مـن  لكـل  القطـري  للربنـامج  الثـاين  التمديد على ووافق 
 .واحد عام ملدة وليبرييا

 
 ١٠ البند  
 اجلنوب انبلد بني فيما التعاون  

 بلـدان  بـني  فيمـا  للتعـاون  الثالـث  التعـاون  إطـار  تنفيـذ ب املتعلـق  ٢٠٠٦/٢٦ القرار اختذ 
 .اجلنوب

 
 ١١ البند  
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب  

ــرار اختــذ  ــق ٢٠٠٦/١٧ الق ــالتقرير املتعل ــسنوي ب ــذي للمــدير ال  )DP/2006/22( التنفي
 املتحــدة األمــم ملكتــب االنتقاليــة التــدابري تنفيــذ حالــة بــشأن املــستجدات بــآخر علمــا وأحــاط
 ).DP/2006/CRP.3( املشاريع خلدمات
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 ١٢ البند  
 اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق  

 اإلنتاجيــة للمــشاريع املتحــدة األمــم صــندوق تقريــرب املتعلــق ٢٠٠٦/١٥ القــرار اختــذ 
 ).DP/2006/23( النتائج على يركز الذي السنوي

 
 ١٣ ندالب  
 املتحدة األمم متطوعو  

 األمــم متطــوعي برنــامج عــن الربنــامج مــدير بتقريــر املتعلــق ٢٠٠٦/١٨ القــرار اختــذ 
 ).DP/2006/24( املتحدة

 
 ١٤ البند  
 للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق  

 األمـم  لـصندوق  السنوات املتعدد التمويلي اإلطار تنفيذ بشأن ٢٠٠٦/٢١ القرار   اختذ 
 تقيــيم عــن الربنــامج مــدير وتقريــر ،)DP/2006/25( ٢٠٠٥ عــام عــن للمــرأة اإلمنــائي دةاملتحــ

 الفريــق أعــده تقريــر( واملــستقبل واحلاضــر املاضــي يف للمــرأة، اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق
  ).DP/2006/26( )لصندوقل االستشارية للجنة التابع االستشاري

 
 ١٥ البند  
 التقييم  

ــرار    ــذ القــ ــيم     ٢٠٠٦/١٩اختــ ــن التقيــ ــامج عــ ــدير الربنــ ــسنوي ملــ ــالتقرير الــ ــق بــ  املتعلــ
)DP/2006/27(؛ 

ــرار اختــذ  ــق ٢٠٠٦/٢٠ الق ــسياسة املتعل ــيم ب ــامج يف التقي ــائي املتحــدة األمــم برن  اإلمن
)DP/2006/28(؛ 

 يف ومــسامهاته اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج دوربــ املتعلــق ٢٠٠٦/١٦ القــرار اختــذ 
 ،)DP/2006/29( وإثيوبيـا  األفريقـي  اجلنـوب  يف واإليدز البشرية ملناعةا نقص لفريوس التصـدي
 ).DP/2006/30( التقرير ذلكل اإلدارة باستجابة علما وأحاط
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 للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بني املشترك اجلزء  

 ١٦ البند  
 الداخلية والرقابة للحسابات الداخلية املراجعة  

 املراجعــة عــن اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج بتقريــر املتعلــق ٢٠٠٦/١٣ القــرار اختــذ 
 للـسكان  املتحـدة  األمم صندوق وتقرير ؛)DP/2006/31( الداخلية والرقابة للحسابات الداخلية

 ؛)DP/FPA/2006/4( ٢٠٠٥ عام يف الداخلية والرقابة للحسابات الداخلية املراجعة أنشطة عن
 والرقابــة للحــسابات الداخليــة املراجعــة عــن املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم بمكتــ وتقريــر
  ).DP/2006/32( الداخلية

 
 ١٧ البند  
 الربجمة عملية  

 لربنـامج  املـشتركة  والـربامج  املـشتركة  الربجمـة  تنفيذ تجربةب املتعلق بالتقرير علما أحاط 
 منـذ  للطفولـة  املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  نللـسكا  املتحـدة  األمـم  وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم
 ؛)DP/2006/33-DP/FPA/2006/11( ٢٠٠٤ عام

 الـربامج  علـى  املنـسقة  املوافقـة  عمليـة  لتحـسني  يـاراتٍ خب املتعلق التقرير يف النظر وأرجأ 
 ).DP/2006/34-DP/FPA/2006/12( القطرية

 
 ١٨ البند  
 امليدانية الزيارات  

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  املـشتركة  امليدانيـة  لزيارةبا املتعلق بالتقرير علما أحاط 
 ؛)DP/FPA/2006/CRP.5-DP/2006/CRP.3( ترتانيا إىل للسكان املتحدة األمم وصندوق

 وصــندوق اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربنــامج املــشتركة امليدانيــة الزيــارة يف النظــر وأرجــأ 
 ).DP/2006/CRP.4-DP/FPA/2006/CRP.2( إندونيسيا إىل للسكان املتحدة األمم

 
 ١٩ البند  
 اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج السنوات املتعدد التمويلي اإلطار  

 األمــم لربنــامج الــسنوات املتعــدد التمــويلي اإلطــار بــشأن ٢٠٠٦/٢٣ القــرار اختــذ 
 .٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي املتحدة
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 ٢٠ البند  
 أخرى مسائل  

 :التالية الرمسية غري شاوراتوامل اإلحاطات َعقَد 
 

 للسكان املتحدة األمم صندوق  

 والقـضاء  الـسكان  بـشأن  النقـاش  حلقـة :للسكان املتحدة األمم لصندوق خاص حدث 
  الفقر؛ على

  ؛ األجلاملتوسطة االستراتيجية اخلطة بشأن رمسية غري مشاورات 

 اإلقليمية؛ اهليكلة بشأن رمسية غري إحاطة 

ــة غــري إحاطــة  ــشأن رمسي ــصندوق املوحــدة االســتراتيجية ب ــم ل ــسكان املتحــدة األم  لل
 اإلنسانية؛ باالستجابة يتعلق فيما

 
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج  

 مبـا  آسـيا،  وسـط  يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج استراتيجية بشأن رمسية غري إحاطة 
 آسيا؛ لوسط البشرية التنمية تقرير ذلك يف
 

 للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بني مشتركة أنشطة  

 اإلنسانية؛ االستجابة عن مشتركة رمسية غري إحاطة 

 الدولية؛ اهلجرة عن مشتركة رمسية غري إحاطة 

 للعقـد  منـوا  البلـدان  أقـل  لـصاحل  بروكـسل  عمـل  برنامج عن مشتركة رمسية غري إحاطة 
٢٠١٠-٢٠٠١. 

  ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣
 

  ٢٠٠٦/٢٨ 
 )اإلمنائي الربنامج( ٢٠٠٥ لسنة املالية للحالة السنوي االستعراض  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 )DP/2006/37( ٢٠٠٥ لـسنة  املاليـة  للحالـة  السنوي باالستعراض علما حييط - ١ 
 ؛)DP/2006/37/Add.1( به املتصلة التفصيلية وباملعلومات
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 األعـضاء  الـدول  كافة تشجيع من ٢٠٠٦/٢٤ رالقرا يف جاء ما تأكيد يكرر - ٢ 
 املتعــدد التمــويلي اإلطــار هــدف االعتبــار يفا آخــذ ،العاديــة املــوارد متويــل زيــادة علــى القــادرة
 إعـادة  مـن  الربنـامج  مـدير  اقترحـه  مـا  مـع  متـشيا  دوالر بليون ١,١ وهو   ٢٠٠٧ لعام   السنوات

 ؛ العاديةاملوارد قاعدة بناء

ربعـات وحـسن توقيتـها عـامالن هامـان يف الربجمـة             لتنبـؤ بالت   بأن إمكانية ا   يسلّم - ٣ 
 . الدول األعضاء القادرة على إعالن تربعات متعددة السنواتويشجعالفعالة وإدارة السيولة، 

 ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ١٣
 

  ٢٠٠٦/٢٩ 
 الــسنتني فتــرة عــن الوكــاالت بــني املــشتركة املــشتريات خــدمات مكتــب تقريــر  

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 ،التنفيذي ساجملل إن 

 بـني  املـشتركة  املـشتريات  خدمات مكتب بأنشطة املتعلق بالتقرير علما حييط - ١ 
 الــذايت التمويــل يف وباســتمراره )DP/2006/39( ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الــسنتني فتــرة عــن الوكــاالت
 ألنشطته؛

 يظــل كيمــا الــشراء جمــال يف قدراتــه تطــوير يف املــضي علــى املكتــب يــشجع - ٢ 
 املتحـدة  األمـم  ؤسـسات م وسـائر  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج قدرة نميةلت به موثوقا مصدرا

 املشتريات؛ جمال يف الشريكة واحلكومات

 حيققهـا  الـيت  النتائج نوعية لتحسني املبذولة اجلهود يواصل بأن املكتب يوصي - ٣ 
 منـها  لـشراء با يقـوم  الـيت  العامليـة  العـرض  أسـواق  يف  وفعاليتها من حيث التكلفة   الشراء جمال يف

 .املؤهلني اآلخرين والزبائن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج لصاحل بانتظام

 ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ١٣

  ٢٠٠٦/٣٠ 
 التكاليف استرداد معدالت حتديد  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 معينـة  معـدالت  بتحديـد  تـصلة امل احلاليـة  املمارسـة ب املتعلق بالتقرير علما حييط - ١ 
 برنـامج  قدمـه  الـذي  )DP/2006/41( التكـاليف  السـترداد  واضـحة  ومعـايري  كـاليف الت السترداد
 ؛٢٠٠٥/١٨ التنفيذي اجمللس بقرار عمال اإلمنائي املتحدة األمم
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 علــى الكامــل، االســترداد يكفــل أن اإلمنــائي ربنــامج العلــى أن تأكيــد كــرري - ٢ 
 الربنـامج  تكـاليف  تقاسم من مولةامل األنشطة لتنفيذ الفعلية التكاليف جلميع اإلمجايل، املستوى
 مـع  التكـاليف  تقاسـم  ومـن  االسـتئمانية،  الـصناديق  مسامهات ومن أخرى، أطراف مع اإلمنائي
 امج؛نالرب من ستفيدةامل البلدان

، يف مجلـة    تـشكل  ،مقيـدة  غري موارد أهنا كمحب العادية، املوارد أن على يشدد - ٣ 
 يف ،ويالحـظ بقلـق    اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  نامجربل التنفيذية ألنشطةل الصلب ساساألأمور،  
 اخنفــضت، قــد اإلمنــائي للربنــامج املتاحــة العاديــة املــوارد مــن النــسبية احلــصة أن الــصدد، هــذا

 العادية؛ للموارد التربعات زيادة إىل السعي على املاحنة اجلهات كل ويشجع

ــه علــى يــشدد - ٤  ــ أن ينبغــي أن  التمــويلير اإلطــا أولويــات أخــرى مــوارد دعمت
 مـن  املمولـة  الـربامج  دعـم  تكـاليف  دعـم  يف العاديـة  املـوارد  تـستخدم  ال وأن ،الـسنوات  املتعدد
 أخرى؛ موارد

 تكـــاليف خبفـــض كفيلـــة إجـــراءات تطبيـــق لـــىع اإلمنـــائي ربنـــامجال يـــشجع - ٥ 
 ؛أخرى موارد من املمولة بالربامج املتعلقة املعامالت

 املاليــة واحلــصافة واملواءمــة التبــسيط يف مثلــةاملت األساســية األهــداف أن يؤكــد - ٦ 
 ؛االسترداد سياسة توجه أن ينبغي

ــه يكــرر - ٧  ــامج إىل طلب ــائي املتحــدة األمــم برن ــسياسته اســتعراض جنــازإل اإلمن  ل
 علــى ،٢٠٠٨ لعــام الــسنوات املتعــدد التمــويلي لإلطــار مناســب وقــت يف التكــاليف الســترداد

 اجمللـس  إىل تقريـر  تقـدمي  اإلمنـائي  الربنـامج  إىل ويطلب ،٣٠-٢٠٠٤ القرار يف املطلوب النحو
 يونيــه/حزيــران يف ســيعقدها الــيت الــسنوية دورتــه يف أي القــرار، ذلــك يف املتوقــع املوعــد قبــل

 ؛٢٠٠٧

 املـستفادة  الـدروس  يتـضمن  أن ينبغـي  هـذا  اسةيالـس  استعراض أن على يشدد - ٨ 
ــي للمجلــس يــوفر وأن التكــاليف اســترداد سياســة مــن ــا مفــصال الحتل  عنــد قــرار، الختــاذ كافي

 اجمللـس  يطلـب  الـصدد،  هـذا  ويف .التكـاليف  السـترداد  شـاملة  جديـدة  سياسة بشأن االقتضاء،
 :يلي مبا القيام اإلمكان قدر

ــراء )أ(  ــل إج ــين مــايل حتلي ــصل وف ــة للممارســات مف ــترداد احلالي  التكــاليف الس
 طريقــة اســتنادا إىل عناصــر منــها  لعــام،ا اإلداري الــدعم لتــوفري املتكبــدة التكــاليف وتقــديرات
 املشروع؛ وطبيعة التنفيذ وطريقة التمويل
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 اإليـرادات  إىل يـشري  التكـاليف  اسـترداد  سياسـة  خيـارات  بـشأن  مقترح تقدمي )ب( 
 اسـتنتاجات  مـع  متـشيا  املواءمة، وعملية اإلمنائي الربنامج على رتبتسي الذي األثر وإىل املتوقعة

 اإليـرادات  ختـصيص  نظام تقدمي عن فضال حدة، على بلد كل ظروف مراعاة مع االستعراض،
 السنتني؛ لفترة الدعم ميزانية يف ومناقشته التكاليف استرداد من املتأتية

 األمـم  جمموعـة  أعـضاء  مع الوثيق بالتعاون يقدم، أن الربنامج مدير إىل يطلب - ٩ 
ــاا تقريــر املتحــدة،  باســترداد يتعلــق فيمــا املواءمــة يف احملــرز التقــدم عــن ٢٠٠٧ عــام يف مرحلي
 التكاليف؛ استرداد منهجيات عن معلومات ذلك يف مبا التكاليف،

 ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ١٣
 

  ٢٠٠٦/٣١ 
 ميامنار إىل املساعدة تقدمي  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 املوفـدة إىل    املـستقلة  التقيـيم  بعثـة  مـن  املقدم وبالتقرير الوثيقة هبذه علما حييط - ١ 
 فيه؛ الواردة والتوصيات االستراتيجية التحديات وخباصة ار،ميامن

 حـسب  وينفـذها،  املـستقلة  التقيـيم  بعثـة  نتائج الربنامج مدير يراعي أن يطلب - ٢ 
 البشرية؛ التنمية مبادرة إطار يف االقتضاء،

، ٢٠١٠-٢٠٠٨ على متديد املرحلة احلالية ملبادرة التنميـة البـشرية للفتـرة             يوافق - ٣ 
سـبتمرب  /، مع العلم أن تقدميها رمسيا للمجلـس التنفيـذي سـيتم يف أيلـول              ٢٠٠٧ستعد يف عام    اليت  

٢٠٠٧. 

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣
 

  ٢٠٠٦/٣٢ 
 األسود اجلبل جبمهورية الترحيب  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 األمـم  برنـامج  يف جديـدا  مـستفيدا  بلـدا  باعتبارهـا  األسـود  اجلبـل  جبمهورية يرحب إذ 
 اإلمنائي، املتحدة
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 احلكومـة  طلـب  علـى  بنـاء  البلـد  يف الربنـامج  تنميـة  يف ميـضي  بـأن  الربنـامج  ملـدير  يأذن 
 اإلمنائيـة  األنـشطة  االعتبـار  يف آخـذا  املعنيـة،  اجلهـات  من وغريها احلكومة مع الوثيق وبالتعاون
 .األسود اجلبل مجهورية يف هبا املضطلع األخرى

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣
 

  ٢٠٠٦/٣٣ 
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم كتبم  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

ــالتقرير علمــا حيــيط - ١  ــشطة عــن التنفيــذي للمــدير املرحلــي ب  األمــم مكتــب أن
 املشاريع؛ خلدمات املتحدة

ــة للجهــود تقــديره عــن يعــرب - ٢  ــة البيانــات تقــدمي إلعــادة اجلاري  املتعلقــة املالي
ــالفترة ــ إىل ويطلــب ،٢٠٠٥-٢٠٠٤ ب ــدم أن باملكت ــرا يق ــه عــن تقري ــة حالت ــة املالي  واإلداري

 .٢٠٠٧ لعام األوىل العادية الدورة خالل والتنفيذية

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣
 

  ٢٠٠٦/٣٤ 
 )للسكان املتحدة األمم صندوق( ٢٠٠٥ السنوي، املايل االستعراض  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 ؛)DP/FPA/2006/13( ٢٠٠٥ السنوي، املايل باالستعراض علما حييط - ١ 

 للـسكان  املتحدة األمم صندوق إيرادات مستوى يف املشجعة بالزيادة يرحب - ٢ 
 للـسكان  الـدويل  املـؤمتر  عمـل  برنـامج  تنفيـذ  لـدعم  الصندوق أنشطة علىمعترفا بتزايد الطلب    

 لأللفية؛ اإلمنائية األهداف حتقيق عن فضال والتنمية،

 أوقاهتــا يف ودفعهــا هبــا التنبــؤ إمكانيــةو التربعــات لزيــادة مبــا عتــرف كــذلكي - ٣ 
 الربامج؛ تنفيذ استمرار وتسهيل السيولة على احلفاظ يف أساسية أمهية من املقررة

 علـى  احلفـاظ  يف أساسية أمهية من )األساسية( العادية للموارد ما تأكيد يكرر - ٤ 
 الصندوق؛ عملل عامليوال واحليادي األطراف املتعدد الطابع

 األولويـة  وإعطـاء  متويلـها،  زيـادة  علـى  القـادرة  األعـضاء  الـدول  يـع مج يشجع - ٥ 
 األخرى؛ املوارد على العادية للموارد
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 عـن  وتعلن السنوات متعددة تربعات تقدم أن القادرة األعضاء بالدول يهيب - ٦ 
 .ذلك بعد دفعها ومبواعيد التربعات هبذه وتتمسك دفعها، مواعيد

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣
 

  ٢٠٠٦/٣٥ 
ــم صــندوق دور   ــسكان املتحــدة األم ــاالت يف لل ــوارئ حلــاالت التأهــب جم  الط

 واإلنعاش واالنتقال اإلنسانية واالستجابة
 ،التنفيذي اجمللس إن 

 حلـاالت  التأهب يف حاسم دور من للسكان املتحدة األمم لصندوق مبا يسلم - ١ 
 تعزيــز مواصــلة علــى صندوقالــ ويــشجع واإلنعــاش واالنتقــال اإلنــسانية واالســتجابة الطــوارئ
 ؛تاجملااله هذ يف جهوده

 واالســتجابة ئالطــوار حلــاالت التأهــبب اخلاصــة صندوقالــ اســتراتيجية يؤيــد - ٢ 
 أسـاس  باعتبارهـا  والـدويل،  واإلقليمـي  الوطين الصعد على واإلنعاش االنتقال وبرامج اإلنسانية
 ؛تاجملااله هذ يف الصندوق أنشطة تعزيز

 ٢٠٠٧ لعــام األوىل العاديــة دورتــه خــالل يوافيــه أن ندوقالــص إىل يطلــب - ٣ 
 :التالية املسائل بشأن أخرى مبعلومات

ــات )أ(  ــن االحتياجـ ــوارد مـ ــق املـ ــل وطرائـ ــ التمويـ ــ نوواملوظفـ ــذ نوالالزمـ  لتنفيـ
 االستراتيجية؛

 وصــناديقها املتحــدة األمــم مؤســسات مــن وغــريه الــصندوق بــني التنــسيق )ب( 
 الوكاالت؛ بني املشتركة الدائمة اللجنة ومسؤوليات دوارأ ذلك يف مبا وبراجمها،

 االستراتيجية؛ وتقييم رصد إطار )ج( 

ــشجع - ٤  ــصندوق يـ ــى الـ ــة علـ ــتراتيجية مواءمـ ــاالت التأهـــب اسـ ــوار حلـ  ئالطـ
 مـن  الـيت  األجـل،  املتوسـطة  االسـتراتيجية  اخلطـة  مـع  واإلنعـاش  واالنتقـال  اإلنسانية واالستجابة

 ؛٢٠٠٧ امع يف اعتمادها املقرر

 يف دوالر ماليـني  ٣ حـدود  يف الطـوارئ  صندوق اعتمادات إبقاء على يوافق - ٥ 
 العادية؛ املوارد من ومتول السنة،
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ــذ للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق إىل التربعــات تقــدمي علــى يــشجع - ٦   لتنفي
 .االستراتيجية

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣

  ٢٠٠٦/٣٦ 
 القطرية ربامجال على املوافقة عملية استعراض  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 ٢٠٠٤ ديـسمرب /األول كانون ٢٢ املؤرخ ٥٩/٢٥٠ العامة اجلمعية قرار إىل   إذ يشري  
 مـن  التنفيذيـة  األنـشطة  لـسياسة  سـنوات  ثـالث  كـل  جيـري  الـذي  الـشامل  االستعراضاملتعلقة ب 

 املتحدة، األمم منظومة هبا تضطلع اليت التنمية أجل

 :يلي ما يقرر 

 الاجملـ  إفـساح و القطرية الربامج على املوافقة لعملية الزمين اإلطار تقليص بغية - ١ 
 املتبعــة، للممارســة وفقــا سيــستمر، الوطنيــة، الــربامج دورات مــدة مــع التــزامن لتحقيــق رثــأك

 .التنفيــذي جمللــسعلــى ا الــسنوية الــدورة يف ملناقــشتها القطريــة الــربامج وثــائق مــشاريع عــرض
 أقـصاه  موعد يف للمنظمة الشبكي املوقع على املنقحة القطرية الربامج ئقوثا ذلك بعد وستنشر

 نــسخة طلبــهم، علــى بنــاء اجمللــس، ألعــضاء األمانــة وتقــدم املناقــشة، إجــراء مــن أســابيع ســتة
 الثانيـة  العاديـة  الـدورة  يف القطريـة  الـربامج  اجمللـس  يعتمـد  وعندئـذ  .املنقحـة  الوثيقة من مطبوعة
 األقــل علــى أعــضاء مخــسة يبلــغ مل مــا مناقــشتها أو عرضــها دون ضاالعتــرا عــدم أســاس علــى

ــة ــا األمان ــاد قبــل خطي ــدورة انعق ــرض يف برغبتــهم ال ــامج ع ــني قطــري برن ــى مع  .اجمللــس عل
 أسـابيع،  سـتة  غـضون  يف منقحة وثائق أي بشأهنا تنشر مل اليت القطرية الربامج على املوافقة أما

 التالية؛ السنة يف التنفيذي للمجلس ىلاألو العادية الدورة إىل إرجاؤها فسيتم

 باتبــاع هــااملوافقــة عليو ةالقطريــ الــربامج عــرض يف التنفيــذي اجمللــس سيــستمر - ٢ 
 جهـود  بـذل  وينبغـي  .٢٠٠١/١١ قراره يف املعتمدين واحملتوى باملدة املتعلقة التوجيهية املبادئ
 الـربامج  بـني  التوافـق  وتعزيـز  النتـائج،  أساس على القائمني واإلدارة التخطيط لتحسني متواصلة
 االسـتراتيجية  واخلطـة  القطريـة  الـربامج  بـني  التوافـق  عن فضال الوطنية واالستراتيجيات القطرية

 املتحــدة األمــم لربنــامج القطريــة الــربامج وثــائق بوضــوح تــسهم أن وينبغــي .األجــل املتوســطة
ــة واالســتراتيجيات اخلطــط يف للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي  يف وكــذلك الوطني
 هـذا  فيهـا  يوجـد  الـيت  البلـدان  يف اإلمنائيـة  للمـساعدة  املتحـدة  األمم عمل إطار يف املبينة النتائج
 .منها مستمدة تكون وأن اإلطار،

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣
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  ٢٠٠٦/٣٧ 
ــه يف التنفيــذي اجمللــس ختــذهاا الــيت قــراراتلل عــرض عــام   ــة دورت ــةال العادي  ثاني

 ٢٠٠٦ لعام
 ،التنفيذي اجمللس إن 

 :يلي مبا ،٢٠٠٦ لعام الثانية العادية دورته خالل قام، أنه إىل يشيـر 
 

 ١ البند  
 التنظيمية املسائل  

 ٢٠٠٦ لعـــــام الثانيـــــة العاديـــــة للـــــدورة العمـــــل وخطـــــة األعمـــــال جـــــدول أقـــــر 
)DP/2006/L.3(؛ 

 ؛)DP/2006/35( ٢٠٠٦ لعام السنوية الدورة تقرير اعتمد 

 :٢٠٠٧ عام يف التنفيذي اجمللس لدورات التايل الزمين جلدولا على وافق 

 ٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ٢٦ إىل ١٩ من :٢٠٠٧ لعام األوىل العادية الدورة 

 )نيويورك( ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢٢ إىل ١١ من  :٢٠٠٧ لعام السنوية الدورة 

 ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٤ إىل ١٠ من :٢٠٠٧ لعام الثانية العادية الدورة 

 اجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 ٢ البند  
 واإلدارة وامليزانية املالية مسائل  

 باالســـتعراض املتعلـــق ٢٠٠٦ ســـبتمرب/أيلـــول ١٣ املـــؤرخ ٢٠٠٦/٢٨ القـــرار اختـــذ 
 ؛)اإلمنائي الربنامج( ٢٠٠٥ لسنة املالية للحالة السنوي

ــرار اختــذ  ــؤرخ ٢٠٠٦/٢٩ الق ــول ١٣ امل ــق ٢٠٠٦ بتمربســ/أيل ــرب املتعل  مكتــب تقري
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنتني فترة عن الوكاالت بني املشتركة املشتريات خدمات

 معـدالت  تحديـد ب املتعلـق  ٢٠٠٦ سـبتمرب /أيلـول  ١٣ املـؤرخ  ٢٠٠٦/٣٠ القرار اختذ 
 .التكاليف استرداد
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 ٣ البند  
 )اإلمنائي الربنامج( هبا املتصلة واملسائل القطرية الربامج  

 إىل  املـساعدة  بتقدمي املتعلق ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ١٣ املؤرخ ٢٠٠٦/٣١ القرار اختذ 
 ميامنار؛

 بالترحيـــب  املتعلـــق ٢٠٠٦ ســـبتمرب/أيلـــول  ١٣ املـــؤرخ ٢٠٠٦/٣٢ القـــرار اختـــذ 
 األسود؛ اجلبل جبمهورية

 :تعليقات من بشأهنا أبدي ماو التالية القطرية الربامج وثائق مبشاريع علما أحاط 

 ؛)DP/DCP/CAF/1( الوسطى أفريقيا مهوريةجل القطري الربنامج وثيقة عمشرو 

  ؛)DP/DCP/ERI/1( ريترياإل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/GMB/1( غامبيال القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/SEN/1( لسنغالل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/SYC/1( يشيللس القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/ZAF/1( أفريقيا نوبجل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/TZA/1( املتحدة ترتانيا جلمهورية القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/ZMB/1( زامبيال القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/ZWE/1( زمبابويل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

ــة مـــــشروع  ــامج وثيقـــ ــا مهوريـــــةجل القطـــــري الربنـــ ــة الـــــشعبية كوريـــ  الدميقراطيـــ
)DP/DCP/PRK/1(؛ 

 الــــــشعبية الدميقراطيــــــة الو جلمهوريــــــة القطــــــري الربنــــــامج وثيقــــــة مــــــشروع 
)DP/DCP/LAO/1(؛ 

 ؛)DP/DCP/MNG/1( نغوليامل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/DZA/1( للجزائر القطري الربنامج وثيقة مشروع 

  ؛)DP/DCP/SAU/1( السعودية العربية لمملكةل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/SOM/1( لصومالل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/HRV/1( كرواتيال القطري الربنامج وثيقة مشروع 
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 ؛)DP/DCP/MGO/1( األسود اجلبل جلمهورية القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/BLZ/1( بليزل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/BRA/1( للربازيل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/CHL/1( شيليل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/DOM/1( الدومينيكية لجمهوريةل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/SLV/1( ادورلسلفل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/HND/1( هلندوراس القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/JAM/1( امايكاجل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/PAN/1( لبنما القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/PRY/1( راغوايابل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/DCP/URY/1( وروغوايأل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

ــرة      ــامج القطـــري للـــسودان للفتـ ــد الربنـ ــامني ٢٠٠٨-٢٠٠٧وافـــق علـــى متديـ ــدة عـ  ملـ
)DP/2006/42/Rev.1(؛ 

 االســتوائية وغينيــا لــسورينام األوىل القطريــة للــربامج األوىل بالتمديــدات علمــا أحــاط 
 ؛)DP/2006/42/Rev.1( واحد عام ملدةكولومبيا و

 اهلـادئ  واحملـيط  وآسـيا  ألفريقيـا  اإلقليمـيني  للربنـاجمني  األولـني  بالتمديـدين  علمـا  أحاط 
 ؛)DP/2006/42/Rev.1( واحد عام ملدة
 

 ٥ البند  
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب  

 املرحلــي بــالتقرير املتعلــق ٢٠٠٦ ســبتمرب/أيلــول ١٣ املــؤرخ ٢٠٠٦/٣٣ القــرار اختــذ 
 .املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب أنشطة عن التنفيذي للمدير
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 للسكان املتحدة األمم بصندوق اخلاص اجلزء  

 ٩ البند  
 )للسكان املتحدة األمم صندوق( واإلدارة وامليزانية املالية مسائل  

 املـايل  باالسـتعراض  املتعلـق  ٢٠٠٦ سـبتمرب /أيلول ١٣ املؤرخ ٢٠٠٦/٣٤ القرار اختذ 
 .٢٠٠٥ السنوي،

 
 ١٠ البند  
 واالسـتجابة  الطـوارئ  حلـاالت  التأهـب  جمـاالت    يف للـسكان  املتحدة األمم صندوق دور  

 واإلنعاش واالنتقال اإلنسانية

ــدور املتعلــق ٢٠٠٦ ســبتمرب/أيلــول ١٣ املــؤرخ ٢٠٠٦/٣٥ القــرار اختــذ   صــندوق ب
 واالنتقـال  اإلنـسانية  واالسـتجابة  الطـوارئ  حلـاالت  التأهـب  جمـاالت    يف للسكان املتحدة األمم
 .نعاشواإل

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

 :تعليقات من ابشأهن أبدي ماو التالية القطرية الربامج وثائق مبشاريع علما أحاط 

 ؛)DP/FPA/DCP/CAF/6( الوسطى أفريقيا مهوريةجل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/ERI/3( ريترياإل القطري جالربنام وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/GAB/5( غابونل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/GMB/6( غامبيال القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/SEN/6( لسنغالل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/ZAF/3( أفريقيا نوبجل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/TZA/6( املتحدة ترتانيا جلمهورية القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/ZMB/6( زامبيال القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/ZWE/5( زمبابويل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/DZA/4( للجزائر القطري الربنامج وثيقة مشروع 
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ــة مـــــشروع  ــامج وثيقـــ ــا مهوريـــــةجل القطـــــري الربنـــ ــة الـــــشعبية كوريـــ  الدميقراطيـــ
)DP/FPA/DCP/PRK/4(؛ 

 الــــــشعبية الدميقراطيــــــة الو جلمهوريــــــة القطــــــري الربنــــــامج وثيقــــــة مــــــشروع 
)DP/FPA/DCP/LAO/4(؛ 

 ؛)DP/FPA/DCP/MNG/4( نغوليامل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/MMR/2( رميامنابرنامج مساعدة  مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/BRA/4( للربازيل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/DOM/4( الدومينيكية لجمهوريةل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/SLV/6( لسلفادورل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 باالنكلزيــة الناطقــة الكــارييب رالبحــ منطقــة لبلــدان القطــري الربنــامج وثيقــة مــشروع 
 ؛)DP/FPA/DCP/CAR/4( واهلولندية

  ؛)DP/FPA/DCP/HND/6( ندوراسهل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/PAN/1( بنمال القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/PRY/6( راغوايابل القطري الربنامج وثيقة مشروع 

 ؛)DP/FPA/DCP/URY/1( ألوروغواي القطري الربنامج وثيقة مشروع 
 

 للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بني املشترك اجلزء  

 ٦ البند  
ــامج التنــسيق جملــس اجتمــاع متابعــة   ــامج ربن ــابع لربن  املعــين املــشترك املتحــدة األمــم الت

 اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس

 الربنـامج  تنـسيق  جملـس  وتوصـيات  مقررات بتنفيذ املتعلق املشترك ريربالتق علما أحاط 
ــابع ــامج الت ــم لربن ــشترك املتحــدة األم ــين امل ــريوس املع ــة نقــص بف ــشرية املناع ــدز/الب -DP( اإلي

FPA/2006/1-E/ICEF/2006/20(؛ 
 

 أخرى مسائل  

 نبـشأ  املتحـدة  األمـم  حـسابات  مراجعـي  جملـس  عقـده  بالفيـديو  للتـداول  مؤمترا حضر 
 وصــندوق اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربنــامج املاليــة البيانــات اخلاصــة باحلــسابات مراجعــة نتــائج
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 يف املنتهيـة  الـسنتني  فترة خالل املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم
 .٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ٣١
 

 ٧ البند  
 الربجمة عملية  

 عمليـة  باسـتعراض  املتعلـق  ٢٠٠٦ سـبتمرب /أيلـول  ١٣ املـؤرخ  ٢٠٠٦/٣٦ القرار اختذ 
 .القطرية الربامج على املوافقة

 
 ٨ البند  
 امليدانية الزيارات  

ــاط  ــا أحــــ ــالتقرير علمــــ ــق بــــ ــارة املتعلــــ ــة بالزيــــ ــشتركة امليدانيــــ ــسيا املــــ  إلندونيــــ
)DP/FPA/2006/CRP.2-E/ICEF/2006/CRP.16.( 

 
 ١٢ البند  
 أخرى مسائل  

 :التالية الرمسية غري املشاوراتو اإلحاطات َعقَد 

 للسكان املتحدة األمم صندوق  

 اإلقليمية؛ اهليكلة بشأن رمسية غري إحاطة 

 .اإلجنابية الصحة سلع أمن لتعزيز العاملي الربنامج بشأن رمسية غري إحاطة 
 

 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب  

 .املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب حالة بشأن رمسية غري مناقشة 

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣
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 املرفق الثاين 
 ٢٠٠٦عضوية اجمللس التنفيذي يف عام   
 )تنتهي مدة العضوية يف آخر يوم من السنة املشار إليها(  

؛ الكونغـــو )٢٠٠٨(اجلزائـــر ؛ )٢٠٠٦(؛ الكـــامريون )٢٠٠٦(بوتـــسوانا : الـــدول األفريقيـــة
 ).٢٠٠٧(؛ أوغندا )٢٠٠٨(بنن ؛ )٢٠٠٦(؛ غامبيا )٢٠٠٦(؛ إريتريا )٢٠٠٦(

؛ )٢٠٠٧(؛ مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة          )٢٠٠٦(الـصني   : دول آسيا واحمليط اهلادئ   
ــنغالديش  ــسيا )٢٠٠٨(ب ــران اإلســالمية  )٢٠٠٦(؛ إندوني ــة إي باكــستان ؛ )٢٠٠٦(؛ مجهوري

 ).٢٠٠٥(؛ نيبال )٢٠٠٧(كازاخستان ؛ )٢٠٠٨(

؛ غواتيمـاال   )٢٠٠٦(كوبـا   ؛  )٢٠٠٨(إكوادور  : البحر الكارييب دول أمريكا الالتينية ومنطقة     
 ).٢٠٠٨(جامايكا ؛ )٢٠٠٧(؛ غيانا )٢٠٠٧(

؛ االحتــاد الروســي )٢٠٠٦(؛ بولنــدا )٢٠٠٧(بــيالروس :  ودول أخــرىدول أوروبــا الــشرقية
 ).٢٠٠٧(؛ أوكرانيا )٢٠٠٨(

يد؛ فرنسا؛ كنـدا؛ اململكـة   الربتغال؛ تركيا؛ الدامنرك؛ السو   : *دول أوروبا الغربية ودول أخرى    
 .املتحدة؛ النرويج؛ نيوزيلندا؛ هولندا؛ الواليات املتحدة األمريكية؛ اليابان

  
 .لدول أوروبا الغربية ودول أخرى جدول تناوهبا اخلاص هبا والذي خيتلف من سنة إىل أخرى * 

 


