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  املسائل التنظيمية  -أوال   
 التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة          للمجلـس  ٢٠١٠عقدت الدورة العادية األوىل لعام        - ١

اإلمنـائي وصــندوق األمـم املتحــدة للــسكان يف مقـر األمــم املتحــدة يف نيويـورك، يف الفتــرة مــن     
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢إىل  ١٩
 مــن النظــام الــداخلي للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انتخــب  ٤٩ووفقــا للمــادة   - ٢

  : ٢٠١٠عام  للية أمساؤهمكتب التااملاجمللس التنفيذي أعضاء 
  )أنتيغوا وبربودا(أشي . وسعادة السيد جون    :الرئيس  
  ) مجهورية الكونغو الدميقراطية(سعادة السيد أتوكي إليكا   :نائب الرئيس  
  )باكستان(السيد حممد أيوب   :نائب الرئيس  
  )أذربيجان(السيد فريد جعفروف   :نائب الرئيس  
  )كندا(يو السيدة كلود لوم  :نائب الرئيس  

ويف هذه الدورة، أقر اجمللس التنفيذي جـدول األعمـال وخطـة العمـل لدورتـه العاديـة                - ٣
). DP/2010/1 (٢٠٠٩وتقرير الدورة العادية الثانية لعـام       ) DP/2010/L.1 (٢٠١٠األوىل لعام   

ووافـق  ) DP/2010/CRP.1 (٢٠١٠واعتمد اجمللس التنفيذي خطـة العمـل الـسنوية املؤقتـة لعـام           
  .٢٠١٠ى خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام عل
؛ DP/2010/2 يف الوثيقـة     ٢٠٠٩رد املقـررات الـيت اختـذها اجمللـس التنفيـذي يف عـام               تو  - ٤

قـررات   امل جمموعـة  يف   ٢٠١٠وأدرجت املقررات اليت اعتمدت يف الـدورة العاديـة األوىل لعـام             
ــا يف    ــن االطـــالع عليهـ ــدة الـــيت ميكـ ــع املاملعتمـ ــشبكوقـ ــى  ي ألالـ ــذي علـ ــة اجمللـــس التنفيـ  :مانـ

www.undp.org/execbrd.  
 علــى اجلــدول الــزمين التــايل للــدورات ٢٠١٠/١٢ووافــق اجمللــس التنفيــذي يف املقــرر   - ٥

   :٢٠١٠املقبلة للمجلس التنفيذي يف عام 
ــران٢١مــن     :  ٢٠١٠الدورة السنوية لعام    ــه إىل / حزي ــوز٢يوني ــه / مت يولي

  )جنيف (٢٠١٠
ــن    :٢٠١٠ادية الثانية لعام الدورة الع   ــسطس إىل / آب٣٠مـــ ــول ٣أغـــ  /أيلـــ

  . ٢٠١٠سبتمرب 
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  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
   والشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة،البيان الذي أدلت به مديرة الربنامج  - ثانيا  

نـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     افتتحت مديرة الربنامج كلمتها بالتأكيد من جديد أن بر    - ٦
وحتـدثت عـن    . يف حداد على الزمالء املنـتمني إىل األمـم املتحـدة الـذين لقـوا حـتفهم يف هـاييت                   

، مـن   املـساعدة الزيارة اليت قامت هبـا مـؤخرا إىل هـذا البلـد، والطريقـة الـيت يقـدم هبـا الربنـامج                       
مـديرة  أحاطـت  و. نتعـاش ، لوضـع هـاييت علـى طريـق اال      “النـداء العاجـل   ”خالل أنـشطة منـها      

األعـضاء اجلـدد يف مكتـب اجمللـس التنفيـذي وأشـادت باملكتـب املنتهيـة                 علما حبـضور    الربنامج  
وقــدمت مــدير الربنــامج املعــاون اجلديــد  . ٢٠٠٩واليتــه علــى مــا قــام بــه مــن أعمــال يف عــام  

نـامج اإلمنـائي يف   نت بإجياز جماالت العمل ذات األولوية للرب      لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبيّ    
كمـا تناولـت    .  يف بياهنـا   ٢٠١١-٢٠١٠، وعرضت ميزانية الـدعم لفتـرة الـسنتني          ٢٠١٠عام  

التقدم احملرز فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفيـة؛ وتوقعـات الـشركاء وتطـور              : يف مجلة أمور  
.  األمـم املتحـدة    العالقات؛ وتغري املناخ والتنمية؛ وأمن املوظفني؛ واملسائل اجلنسانية؛ وإصالح        

  .http://www.undp.org/execbrd: طالع على النص الكامل لبياهنا على املوقعوميكن اال
ــود عــن التــضامن مــع شــعب هــاييت وقــدمت التعــازي إىل أســرة        - ٧ ــع الوف وأعربــت مجي

  .املتحدة عمن فقدوا من الزمالء األمم
العامـة، أنـه جيـب تقيـيم فعاليـة          ، لدى اإلدالء ببياناهتا      من جديد  وأكدت أغلبية الوفود    - ٨

أنشطة الربنامج اإلمنائي علـى أسـاس جناحهـا يف القـضاء علـى الفقـر وحتقيـق النمـو االقتـصادي           
وأعربــت عــن قلقهــا إزاء حالــة املــوارد  . والتنميــة املــستدامة يف البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج 

ألخـرى، ودعـت إىل عـدم ختـصيص         العادية، وخباصة عدم التوازن بني املوارد العادية واملـوارد ا         
وأكـدت مـن جديـد أمهيـة        . ورصدها وفقا لألولويـات الوطنيـة     ألهداف معينة   األموال اإلمنائية   

 بوصفهما سـبيلني فعـالني للتـشجيع علـى نقـل      يالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالث     
  .املعارف والتنمية املستدامة

جلة ومتكاملة ومنسقة يف جمال التنميـة االقتـصادية         وطلبت الوفود استجابات عاملية عا      - ٩
ودعت الربنـامج اإلمنـائي إىل مواصـلة االضـطالع بـدور حمـوري يف               . واالجتماعية ومحاية البيئة  

ربط تغري املناخ بالتنمية ومساعدة البلدان النامية على اختاذ تدابري التخفيف والتكيـف ملواجهـة               
مـال مـديرة الربنـامج الراميـة إىل تعزيـز أعمـال الربنـامج        بأععـدة   وفـود   ّنوهت  و. اآلثار السلبية 

صـندوق برنـامج   ’ اإلمنائي يف جمال تغري املناخ، وذكـرت أمثلـة مـن قبيـل مرفـق البيئـة العامليـة و             
  .‘األمم املتحدة اإلمنائي وإسبانيا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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ــود أشــادت و  - ١٠ ــه    الوف ــضطلع ب ــذي ي ــد ال ــدور الرائ ــع    الرببال ــائي يف جمــال من ــامج اإلمن ن
األزمــات واالنتعــاش منــها، فأكــدت مــن جديــد أنــه بفــضل خربتــه ووجــوده امليــداين الواســع     
النطــاق، ميكنــه أن يــشكل حلقــة الوصــل الــضرورية بــني جهــود املــساعدة اإلنــسانية والتنميــة     

منــائي إىل  العديــد مــن الوفــود الربنــامج اإل اودعــ. واالســتقرار يف األجــل الطويــلاالســتراتيجية 
توحيــد ”مواصــلة تعزيــز تعاونــه مــع منظومــة األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل يف تنفيــذ منــوذج    

الوفود بالدور احلاسم الذي يـضطلع بـه الربنـامج اإلمنـائي فيمـا يتعلـق          نّوهت  وباملثل،  . “األداء
ط بنظــام املنــسقني املقــيمني، لكنــها أعــادت تأكيــد ضــرورة حتــسني اخلــدمات املــشتركة وختطــي 

دعـت عـدة وفـود إىل بـذل جهـود االتـساق       و. املوارد، وعمليات التقيـيم علـى نطـاق املنظومـة      
علـى نطــاق املنظومــة يف املقــر حبيــث ميكــن مواءمــة أفــضل ممارســات إدارة األعمــال، وتــشجيع  

وثيقـة الربنـامج    ’ وأعربـت وفـود عديـدة عـن تأييـدها لــ           . املزيد من التنقـل فيمـا بـني املنظمـات         
 الـيت ارتـأت أنـه ميكـن مناقـشتها مبزيـد مـن التفـصيل يف اجمللـس          ‘متحـدة واحـدة   القطري ألمـم    

ودعــت . التنفيــذي مبجــرد تــسوية اجلوانــب اإلجرائيــة عــن طريــق العمليــات احلكوميــة الدوليــة 
وفــود أخــرى الربنــامج اإلمنــائي إىل زيــادة توضــيح مكانتــه يف جمــال التنميــة الدوليــة عــن طريــق  

  .كيز على املشورة النظرية يف جمال السياساتحتسني االتصال وزيادة التر
وحــدد العديــد مــن الوفــود مــؤمتر قمــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، املقــرر عقــده يف             - ١١
. ، كفرصة الستعراض النجاحات وأفضل املمارسـات والـدروس املـستفادة         ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

 أفريقيا فيما يتعلق باألهداف، وأن التقدم احملرز يفإزاء بطء   وأعرب العديد من الوفود عن القلق       
وأعربت تلك الوفود عن األمل     . زالت هي القارة الوحيدة املعرضة خلطر عدم حتقيقها        أفريقيا ما 

يف أن تــسفر القمــة عــن اســتراتيجيات ملموســة وعمليــة لتــسريع وتــرية حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة 
تـشكل  أن ل عامليـة مـن شـأهنا        وأعرب أحد الوفود عن هدف يتمثل يف وضع خطـة عمـ           . لأللفية

ودعـت وفـود أخـرى الربنـامج اإلمنـائي        . ٢٠١٥خريطة طريق لبلوغ هذه األهداف حبلـول عـام          
إىل مواصلة ريادته يف التنسيق والدعوة والتفكري االستراتيجي، وسلمت بأن مؤمتر القمـة يـشكل               

ربنـامج اإلمنـائي أن   كمـا طلبـت هـذه الوفـود مـن ال         . حلظة فاصلة ملنظومة األمـم املتحـدة بأسـرها        
يعمل على تنشيط وحتفيز املنظومة بأكملـها مـن خـالل األفكـار اجلديـدة والـتفكري االسـتراتيجي                   

  . وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٥حنو املوعد النهائي احملدد يف عام 
 وأعربــت وفــود عديــدة عــن تأييــدها لتعزيــز املــوارد البــشرية للربنــامج اإلمنــائي لكفالــة   - ١٢

ورحـب  . تعيني أفضل املواهب واالحتفاظ هبا يف الوظائف املناسبة، مـن أجـل حتقيـق أكـرب أثـر                 
العديــد مــن الوفــود بأعمــال الربنــامج اإلمنــائي فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني ودعتــه إىل     

وأعربــت تلــك الوفــود عــن تأييــدها  . مواصــلة التركيــز علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين  
اجلديـد ودعـت الربنـامج اإلمنـائي إىل املـشاركة مـع منظومـة               ‘ ملعين باملسائل اجلنسانية  لكيان ا ل’

  . ذه املنظمة اجلديدةهل انطالقة قوية إعطاءاألمم املتحدة من أجل كفالة 



E/2010/35 
 

5 11-27554 
 

وطلــب أحــد الوفــود أن ينظــر اجمللــس يف تغــيري طريقــة املــساعدة املقدمــة مــن الربنــامج    - ١٣
وقـال إن   . إىل برنامج قطري  ‘ مبادرة للتنمية البشرية  ’ج قائم على     من برنام  -اإلمنائي إىل بلده    

 مــن دالواحــ دوالرات للفــرد ٣بلــده يعتــرب مــن أقــل البلــدان منــوا، ومــع ذلــك يتلقــى أقــل مــن   
وشــكر اجمللــس علــى متديــد برنــامج مبــادرة التنميــة البــشرية احلــايل  . املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة

نظر اجمللس يف برنـامج قطـري عـادي هبـدف توسـيع نطـاق               ، لكنه طلب أيضا أن ي     ٢٠١١ لعام
تعــاون الربنــامج اإلمنــائي مــع مؤســسات األمــم املتحــدة األخــرى، والعمــل بكامــل طاقتــه علــى 

  .مساعدة الفقراء
باجلهود اليت يبذهلا الربنامج اإلمنائي لتوسيع قاعدة اجلهات املاحنـة؛          عدة  وفود  نّوهت  و  - ١٤

اءة، رغم أن بعضها أعربت عن اعتقادها الراسخ بــأنه ميكـن            والحظت أوجه التحسن يف الكف    
واعتـرف عـدد مـن الوفـود        . حتقيق قدر أكرب من الكفاءة، وميكن حتديـد أهـداف أكثـر صـرامة             

باخلطوات الكبرية اليت قام هبا الربنامج اإلمنائي يف امليزنـة القائمـة علـى النتـائج واإلدارة القائمـة                
علـى  هـذه الوفـود   وشـددت  . زال هناك جمـال للتحـسن     قال إنه ما  على النتائج واملساءلة، لكنه     

وطلب أحد الوفود من الربنـامج اإلمنـائي زيـادة          . أمهية حتديد وقياس األثر واإلبالغ عن النتائج      
. كمية ونوعية تقييمـات املكاتـب القطريـة وكفالـة نـشرها علـى نطـاق واسـع لزيـادة الـشفافية                     

 يـوفر مـا يكفـي مـن التمويـل آلليـات الرقابـة املؤسـسية                 وطلب وفدان من الربنـامج اإلمنـائي أن       
  .وتوسيع نطاق احلصول على التقارير الرئيسية

وفيمــا يتعلــق حتديــدا مبيزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني، أعربــت وفــود عــدة عــن تأييــدها     - ١٥
ملقترحـــات ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة الـــسنتني واالســـتثمارات االســـتراتيجية الـــواردة يف الوثيقـــة، 

عترفــت بأهنــا تقــوم علــى اخلطــة االســتراتيجية وأحــرزت تقــدما حنــو املواءمــة مــع ميزانيــات      فا
إال أن عددا من الوفـود أعـرب عـن القلـق إزاء ارتفـاع التكـاليف                 . الصناديق والربامج األخرى  

ــرة         ــات يف مقترحــات الفت ــبرية يف النفق ــضات ك ــع ختفي ــه يتوق ــد أن ــة، وأك -٢٠١٢يف امليزاني
من الوفود الربنامج اإلمنائي إىل بيان املكاسب الناجتة عن زيـادة الكفـاءة              العديد   اودع. ٢٠١٣
وطلب أحد الوفود من الربنامج اإلمنائي تقـدمي معلومـات عـن أداء امليزانيـة الـسابقة،                 . بوضوح

املتحـدة   ومواصلة التنسيق فيما يتعلـق بتـصنيف التكـاليف ومنهجيـة امليزنـة مـع صـندوق األمـم               
 املتحــدة للطفولــة، والتقــدم احملــرز يف تنفيــذ املعــايري احملاســبية الدوليــة   للــسكان ومنظمــة األمــم 

  .للقطاع العام
أحد الوفود باخلطوات اليت اختذها الربنامج اإلمنائي لتوفري األمن الكايف ملوظفيـه،            نّوه  و  - ١٦

وطلبت وفـود   . أنه يتوقع من الربنامج اإلمنائي مواصلة ضمان سالمة املوظفني        فأكد من جديد    
ــة الربنــامج      ــة واملــوارد األخــرى مــستقبال، يف عــرض شــامل مليزاني أخــرى إدراج املــوارد العادي

وطلب أحد الوفود حتسني توجيه نتائج امليزانيـة عـن طريـق تعزيـز املواءمـة مـع اخلطـة                    . اإلمنائي
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 على حنو يعطـي بيانـا أوضـح للمـدخالت            النتائج االستراتيجية، وكذلك حتسني تقدير تكاليف    
وأعرب عـدد مـن الوفـود عـن القلـق إزاء التخفيـضات احملتملـة يف                 .  الالزمة لتحقيقها  املؤسسية

وأعـرب العديـد مـن      . امليزانية اليت ميكن أن تعوق تنفيـذ الـربامج وتقـدمي الـدعم للبلـدان الناميـة                
وأبلـغ  . أييـدها هلـا   عـن ت   و ٢٠١٤الوفود عن ترقبـها للميزانيـة املتكاملـة املقـرر تقـدميها يف عـام                

وفود اجمللس التنفيذي بأن بلـده اعتمـد مـؤخرا اسـتراتيجية وطنيـة فيمـا يتعلـق بالربنـامج                    أحد ال 
اإلمنــائي، ســتقود التفاعــل يف املــستقبل بــني البلــد والربنــامج اإلمنــائي يف مخــسة جمــاالت رئيــسية 

 والبيئـة إزاءهـا؛   القدرة على التكيف     و األزماتاملسائل اجلنسانية وحقوق اإلنسان؛ ومنع      : هي
  . املناخ؛ واإلدارة القائمة على النتائج؛ والكفاءة اخلارجية ألنشطة الربنامج اإلمنائيوتغري
تقــديرات ميزانيــة برنــامج األمــم املتحــدة : ٢٠١٠/١واعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر   - ١٧

   .٢٠١١-٢٠١٠اإلمنائي لفترة السنتني 
  

  ترتيبات الربجمة  -ثالثا   
دة ومــديرة مكتــب التنظــيم اســتعراض منتــصف املــدة عرضــت مــديرة الربنــامج املــساع  - ١٨

علـى املنـصة املراقـب املـايل لربنـامج         انـضم إليهـا     و. ٢٠١١-٢٠٠٨لترتيبات الربجمة عن الفترة     
  . األمم املتحدة اإلمنائي، ومدير مكتب التخطيط وامليزنة التابع ملكتب التنظيم

لية والتـدرج، وأكـدت مـن جديـد         وأحاطت الوفود علما مبفاهيم القابلية للتنبؤ والـشمو         - ١٩
عـدد مـن الوفـود بـأن        أقـر   ويف سـياق الـشمولية والتـدرج،        . أهنا عناصر هامة يف ترتيبـات الربجمـة       

األساسـية ومعـايري   االعتمـادات  مـن  املـوارد   املنهجية احلالية املعتمدة على حتديـد هـدف ختـصيص           
إلمجــايل، ليــست كافيــة ســيما اســتخدام بيانــات الــدخل القــومي ا وضــع تــصنيفات البلــدان، وال

 حتديات كبرية تعترض التنميـة، مـشرية إىل أن تلـك املنهجيـة واملعـايري ال تقـيس، يف مجلـة                      فلوتغ
عمـد  و. أمور، مستويات الفقر ومظاهر التفاوت االجتماعي ومؤشرات الثـروة والتنميـة البـشرية            

نهجيـة برنـامج    مل علـى آخـر حتـديث     مضت   عاما   ١٥اجمللس التنفيذي بأن    إىل تذكري   أحد الوفود   
عتبــات تــصنيف البلــدان  تنقــيح ربنــامج اإلمنــائي الوطلبــت الوفــود مــن  . األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
) اليونيسيف(يف جهات أخرى كمنظمة األمم املتحدة للطفولة        املعمول هبا   وتنسيقها مع نظرياهتا    

خول يف حـوار    ربنـامج اإلمنـائي الـد     الوطلـب أحـد الوفـود مـن         . وصندوق األمم املتحدة للسكان   
منهجيـة  تنقـيح    وفـد آخـر أن       ورأى. عمليـة التنقـيح   أكثر موضوعية مع اجمللس لـدى شـروعه يف          

لتقيـيم فعاليـة العمليـات احلاليـة لتخـصيص املـوارد يف             أيـضا   فرصـة جيـدة     سيتيح  ختصيص املوارد   
مان تقـدمي  الوفـد الربنـامج اإلمنـائي إىل ضـ    هـذا  ودعـا  . حتقيق نتائج إمنائية ملموسة وقابلة للقيـاس   

الــدعم الكــايف للــدول الــصغرية الــضعيفة يف جهودهــا الراميــة إىل منــع انتكــاس مكاســب التنميــة   
  . والتخلف وزيادة فرص حصوهلا على التمويل بشروط ميسرة ملنع تفاقم الفقر
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ويف سياق البلدان املتوسطة الدخل، سلمت وفود عـدة باحلاجـة إىل إدخـال حتـسينات                - ٢٠
 املنظمـة   تطالبـ وختصيص املوارد لتلك البلدان،     يف  الربنامج اإلمنائي   يتبعه  األسلوب الذي   على  

 للحـد مـن مظـاهر التفـاوت يف توزيـع املـوارد، مـع            ٢٠١١بتقدمي مقترحـات ملموسـة يف عـام         
احلفاظ يف الوقـت نفـسه علـى حجـم املـوارد املخصـصة ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان املنخفـضة                        

قلقهـا إزاء إمكانيـة تقلـيص التمويـل علـى نطـاق واسـع يف                وأعربت تلـك الوفـود عـن        . الدخل
وأقر وفد آخـر    . البحر الكارييب منطقة  سيما يف أمريكا الالتينية و     البلدان املتوسطة الدخل، وال   

بأن الربنامج اإلمنائي، بينما حيظى عمله بقيمة كبرية يف البلدان املتوسطة الـدخل، ينبغـي لـه أن                  
ــه باســتمرار    ــذلك ل ،  الــيت يتبناهــا ‘خلــروجاراتيجية اســت’يــضع نــصب عيني ــيح ب ــد املعــين  فيت لبل

اعتماده على التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب، بـل          زيادة  املساعدة، و االستغناء عن   االنتقال إىل   
  . صبح من اجلهات املاحنة بالفعليأن و

يد هيكـل  وأعرب أحد الوفود على أمهية تعبئة املوارد، ودعا الربنامج اإلمنـائي إىل ترشـ       - ٢١
ــرى         ــوارد األخـ ــن املـ ــدعم مـ ــصة للـ ــه املخصـ ــل ميزانيتـ ــان متويـ ــصبح باإلمكـ ــىت يـ ــوارده حـ مـ

عـن   وفـود عديـدة      عربـت وأ. بصورة أكرب، ممـا سـيتيح مـوارد عاديـة للربجمـة           ) ‘األساسية غري’(
ختــصيص املزيــد مــن املــوارد األساســية ملنــع األزمــات واإلنعــاش،  تــدعو إىل قترحــات تأييــدها مل

. أن هــذا جمــال مــن اجملــاالت ذات امليــزة النــسبية للربنــامج اإلمنــائي  علــى  وأكــدت مــن جديــد
الوفود من الربنامج اإلمنائي تقدمي مقترحات بشأن زيادة األمـوال املخصـصة ملنـع              هذه  وطلبت  

 مــن هــدف ختــصيص املــوارد مــن  ٣نعــاش، إمــا مــن خــالل متويــل البنــد   األزمــات وجهــود اإل
. زيادة املرونـة يف ختـصيص املـوارد مـن اجملـاالت األخـرى             ، أو عن طريق     االعتمادات األساسية 

وأعربت الوفود عن مزيج من الدعم واملعارضة لفكرة متديد ترتيبات الربجمة لتتزامن مـع انتـهاء       
فأمــا الوفــود الــيت تؤيــد التمديــد فقــد   . ٢٠١٣ اخلطــة االســتراتيجية للربنــامج اإلمنــائي يف عــام 

اءمة مـع الـدورة املقبلـة مـن اخلطـة االسـتراتيجية، لكنـها               من شأنه أن يتيح املو    ذلك  ت أن   رباعت
  . ٢٠١١طلبت إجراء استعراض لترتيبات الربجمة يف الدورة العادية الثانية لعام 

بترتيبـات الربجمـة    املتعلقـة   الثابتـة   األبـواب   وطلب وفـدان معلومـات أكثـر تفـصيال عـن              - ٢٢
األبـواب  ، مشريين إىل أن بعـض     سية من هدف ختصيص املوارد من االعتمادات األسا       ١والبند  

اليت كانـت عليهـا يف       ختصص هلا مبالغ أكرب من األموال، يف حني مجدت أخرى يف املستويات           
 مــن الربنــامج اإلمنــائي توضــيح مــا إذا كــان ســيتم حتــديث تلــك  الوفــدان؛ وطلــب٢٠٠٨عــام 

ا باخنفــاض مبــا يــساير مــستويات التــضخم، أو ســتترك علــى حاهلــا فيكــون ذلــك إيــذاناألبــواب 
تكــاليف فعاليــة التنميــة لوطلــب الوفــدان مــن الربنــامج اإلمنــائي تقــدمي تفــسري أفــضل   . حقيقــي

احململة يف ميزانية الـدعم لفتـرة الـسنتني وترتيبـات الربجمـة، ويف ميزانيـة الـدعم للفتـرة الالحقـة،                      
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ة وإحــراز تقــدم حنــو وضــع تعريفــات مــشتركة لتــصنيف التكــاليف بــني برنــامج األمــم املتحــد   
ــة       ــم املتحــدة للطفول ــسكان ومنظمــة األم ــائي وصــندوق األمــم املتحــدة لل ــسيف(اإلمن ، )اليوني

  . باإلضافة إىل معايري مشتركة لتطبيق تصنيف التكاليف على ميزانية الدعم وامليزانية الربناجمية
ــشاريع          - ٢٣ ــم املتحــدة للم ــصندوق األم ــب الربجمــة ل ــار ترتي ــوارد يف إط ــا ختــصيص امل وأم

ــ ــل عــن ســبب         اإلنتاجي ــى األق ــد واحــد عل ــساءل وف ــود، يف حــني ت ــه معظــم الوف ــد أيدت ة، فق
  .املوارد نقل
اسـتعراض منتـصف املـدة لترتيبـات الربجمـة          : ٢٠١٠/٣واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر       - ٢٤

  .٢٠١١-٢٠٠٨للفترة 
  

  الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - رابعا  
ــدير   عــرض املــدير املــس   - ٢٥ ــشفوي مل ــر ال ــة، التقري ــسياسات اإلمنائي  ةاعد ومــدير مكتــب ال

. الربنــامج عــن تنفيــذ اســتراتيجية الربنــامج اإلمنــائي وخطــة عملــه يف جمــال الــشؤون اجلنــسانية   
وأطلعــت مــديرة الفريــق املعــين بالــشؤون اجلنــسانية التــابع ملكتــب الــسياسات اإلمنائيــة اجمللــس    

  .٢٠٠٩منائي يف جمال الشؤون اجلنسانية يف عام التنفيذي على إجنازات الربنامج اإل
وأعربت عـدة وفـود     . وأكدت الوفود من جديد األمهية اليت توليها للمسائل اجلنسانية          - ٢٦

عن تقديرها للجهـود الـيت يبـذهلا الربنـامج اإلمنـائي يف عـدة جمـاالت منـها نـشر املعلومـات عـن                       
بــني اجلنــسني يف ظــل األزمــة االقتــصادية  املوضــوعات اجلنــسانية، ودراســة ديناميــات املــساواة  

أســلوبا ه تــالــذي اعترب‘ مؤشــرات املــساواة بــني اجلنــسني’واملاليــة وتغــري املنــاخ، وإدخــال نظــام 
وأعربـت الوفـود أيـضا      . مـستدامة متكـني املـرأة وحتقيـق نتـائج         اجلهود الراميـة إىل      لتعزيز   امبتكر

األمــم املتحــدة يعــىن باملــسائل اجلنــسانية، عــن تأييــدها إلنــشاء اجلمعيــة العامــة كيانــا جديــدا يف 
واقتـرح  . وزيـادة التماسـك دعمـا للقـضايا اجلنـسانية     شرذم معتربين ذلـك وسـيلة للحـد مـن التـ       

احلد مـن التـداخل     هبدف  أحد الوفود إجراء استعراض لالستراتيجية اجلنسانية للربنامج اإلمنائي         
ويف ســياق مماثــل، أكــدت وفــود  . انيةواالزدواجيــة مــع الكيــان اجلديــد املعــين باملــسائل اجلنــس  

عديدة أنه ال ينبغـي االسـتغناء عـن أنـشطة الربنـامج اإلمنـائي اهلادفـة إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور                        
  .اجلنساين نتيجة إنشاء الكيان اجلديد املعين باملسائل اجلنسانية

 علـى  وأكد عدد من الوفود من جديد أن مـسؤولية حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني تقـع          - ٢٧
عاتق مجيع وحدات الـسياسات والـربامج، وأنـه ينبغـي إدمـاج االعتبـارات اجلنـسانية علـى حنـو                 

ودعـت تلـك الوفـود     . مالئم يف مجيع سياسات الربنامج اإلمنـائي ومـشاريعه وبراجمـه وميزانياتـه            
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مستــشارين متفــرغني لقــضايا تعــيني حتــسني هياكــل املــساءلة؛ و: الربنــامج اإلمنــائي إىل مــا يلــي
ــة، و   املــ ــة لــدعم املكاتــب القطري خــدمات اســتحداث ساواة بــني اجلنــسني يف املكاتــب اإلقليمي

مـوارد  كفالـة تـسخري   استشارية مكرسة لقـضايا املـساواة بـني اجلنـسني يف املكاتـب القطريـة؛ و              
ــصناديق االســتئمانية املواضــيعية   ــدعم ال ــها    ل ــساين يف جمــاالت عمل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن

صيص املزيــد مــن املــوارد للمــسائل اجلنــسانية بــالتزامن مــع الزيــادة يف املــوارد   املواضــيعية؛ وختــ
وأعربت تلـك الوفـود أيـضا عـن قلقهـا إزاء مـا يبـدو أنـه اخنفـاض يف                     . العادية للربنامج اإلمنائي  

املـــوارد املرصـــودة للمـــسائل اجلنـــسانية، ودعـــت املنظمـــة إىل تقـــدمي تفاصـــيل إضـــافية بـــشأن  
يف امليــدان اجلنــساين، وشــجعت أعــضاء اجمللــس التنفيــذي علــى مواصــلة  اســتثماراهتا األساســية 

  . درجوا عليه من التزام قوي باملسائل اجلنسانية ما
ودعا أحد الوفـود الربنـامج اإلمنـائي إىل تعزيـز العمـل مـع املؤسـسات األخـرى التابعـة                       - ٢٨

ربط بني القـضايا اجلنـسانية      ملنظومة األمم املتحدة، مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة، من أجل ال          
مــع بــشأن املــسائل اجلنــسانية وســأل وفــد آخــر عــن كيفيــة تفاعــل الربنــامج اإلمنــائي  . واملنــاخ

منظمات مثل معهد األمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب من أجـل النـهوض بـاملرأة، وكليـة                 
 اإلمنائية لأللفية الـذي     ؤمتر القمة املعين باألهداف   ما يتعلق مب  وفي. املتحدةموظفي منظومة األمم    

، دعـا أحـد الوفـود الربنـامج اإلمنـائي إىل ضـمان أن يؤخـذ يف                  ٢٠١٠سبتمرب  /سيعقد يف أيلول  
وشـكر  . بدون أجر أو بأجر مـنخفض     عمل املرأة     تقييم األهداف اإلمنائية لأللفية    لدىاالعتبار  

ــة الــــيت      ــدوة الدوليــ ــه بتيــــسري النــ ــائي لقيامــ ــامج اإلمنــ ــود الربنــ ــن الوفــ ــدد مــ عقــــدت يف عــ
كـــني املـــرأة وتطـــوير املهـــارات القياديـــة والـــسالم واألمـــن يف موضـــوع مت ٢٠٠٩ عـــام ليربيـــا

الدوليني، وشجعت املنظمة على مواصلة إدراج اعتبـارات املـساواة بـني اجلنـسني يف عملـها يف                
. ١٣٢٥جمال السالم واألمن يف سـياق الـذكرى الـسنوية العاشـرة لـصدور قـرار جملـس األمـن                     

ــ الوفــــود مــــن الربنــــامج اإلمنــــائي أيــــضا التخلــــي عــــن   وطلبــــت تلــــك شاريع الــــصغرى املــ
أرفــــع مــــستوى يعــــىن باملــــسائل مبــــدئي ، واالنتقــــال إىل هنــــج اململوكــــة للنــــساء التقليديــــة

  . والسياسية االستراتيجية
التقرير الشفوي ملديرة الربنـامج عـن تنفيـذ         : ٢٠١٠/٤واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر       - ٢٩

  .رنامج األمم املتحدة اإلمنائي وخطة عمله للمسائل اجلنسانيةاستراتيجية ب
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  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  -خامسا  
  . مدير مكتب الشراكات هذا البند من جدول األعمالوعرض املدير املساعد   - ٣٠
، اعُتمـدت   ٢٠٠٦/٣٦قـرر اجمللـس التنفيـذي       ووفقـا مل  أي اعتراض،   نظرا لعدم وجود      - ٣١
  :عة برامج قطرية وبرنامج إقليمي واحد، وهيأرب

  أوغندا؛: منطقة أفريقيا  
  وثيقة الربنامج اإلقليمي للدول العربية؛: منطقة الدول العربية  
  ؛)االستشارةبشرط (رومانيا : أوروبا ورابطة الدول املستقلة  
  .األرجنتني وغواتيماال: البحر الكارييبمنطقة أمريكا الالتينية و  

  
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  -سادسا  

وانـضم إليـه    . تقرير عن تنفيـذ سياسـة اسـترداد التكـاليف         بعرض ال م األمني التنفيذي    اق  - ٣٢
  .املنصة نائب األمني التنفيذي ورئيس وحدة تطوير األعمال والعالقات اخلارجيةعلى 
 باعتباره كيانـا متخصـصا      الوفود بصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية     أشادت  و  - ٣٣

وفريدا من نوعه من حيث خرباته يف جمال التمويل البالغ الصغر والتنميـة احملليـة وتركيـزه علـى                   
القائمـة  املتميـزة   تقـدير العالقـة     مـع ال  والحظـت   . أقل البلدان منوا واحلد من الفقر ومتكني املـرأة        

ض التكــاليف يفــأدى إىل ختلــذي بــني الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق املــشاريع اإلنتاجيــة، األمــر ا 
. اإلداريــة يف امليــدان، وســاعد علــى توجيــه معظــم التمويــل الــذي يقدمــه الــصندوق إىل الربجمــة

ــن أحـــد الوفـــود التـــربع بنحـــو       مليـــون دوالر لـــصندوق املـــشاريع اإلنتاجيـــة يف    ١,٤وأعلـ
مويـل   بـأن الـصندوق يعـاين نقـصا يف الت          الراسـخ وأعرب ذلك الوفد عن اعتقـاده       . ٢٠١٠ عام

وأثـىن الوفـد   . تربعـات وطلب من اجلهات املاحنـة األخـرى زيـادة مـا تقدمـه إىل الـصندوق مـن               
ــامج اإلمنــائي       أيــضا علــى اجلهــود الــيت يبــذهلا صــندوق املــشاريع اإلنتاجيــة، بالتعــاون مــع الربن

موضوع التنمية احمللية يف أوغنـدا يف وقـت الحـق         بشأن  وحكومة أوغندا، لتنظيم منتدى عاملي      
ت بنـدا متسلـسال يف      فاضـ وأبلـغ وفـد آخـر اجمللـس التنفيـذي بـأن حكومتـه أ              . ٢٠١٠ام  من عـ  

ودعا الوفـد الـصندوق إىل   .  عن تقدمي تربع كبري إىل الصندوقاميزانيتها الوطنية، وستعلن قريب   
وشكر وفـد آخـر صـندوق املـشاريع اإلنتاجيـة علـى تركيـزه               . مواصلة حتسني ممارساته اإلدارية   

 إىلويل البالغ الصغر ومتكني املرأة واحلكم احمللـي يف أقـل البلـدان منـوا، ودعـا                  املستمر على التم  
سيما يف سياق األزمات املتعـددة       توسيع أنشطة الربجمة هذه لتشمل مجيع البلدان األقل منوا، ال         

وطُلب من الصندوق مواصلة جهـوده الراميـة إىل التنـسيق مـع الربنـامج اإلمنـائي               . اليت تواجهها 
  . استرداد التكاليف وإدارة العملياتيف جمايل

ــذي املقــرر     - ٣٤ ــذ سياســة صــندوق األمــم املتحــدة    : ٢٠١٠/٥واعتمــد اجمللــس التنفي تنفي
  .للمشاريع اإلنتاجية السترداد التكاليف
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  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  -سابعا   
ة ميزانيـة الـدعم لفتـرة    عرضت املديرة التنفيذية لصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأ        - ٣٥

ــايري   ٢٠١١-٢٠١٠الـــسنتني  ــة، ومعـ ــة االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة وامليزانيـ ، وتقريـــر اللجنـ
وكانــت نائبــة املــديرة التنفيذيــة علــى املنــصة أيــضا لــإلدالء . ومنهجيــة ختــصيص املــوارد العاديــة

نــة  بتوضــيحات بــشأن ميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني وتقــدمي إجابــات علــى توصــيات اللج         
  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

ــود أعربــت و  - ٣٦ ــق     عــن شــكرها ل الوف ــى إســهاماته يف حتقي ــرأة عل ــائي للم ــصندوق اإلمن ل
وأعربـت عـدة وفـود عـن تأييـدها          . لوثـائق تقدميـه ل  املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة وعلـى            

دارة وامليزنــة القــائمتني علــى القــوي للجهــود الــيت يبــذهلا الــصندوق اإلمنــائي للمــرأة إلدمــاج اإل
ــة لألمــم املتحــدة         ــابع مــن العمــل مــع منظمــات أخــرى تابع ــتعلم ن ــاع هنــج لل ــائج، واتب  -النت

مـؤمتر  كـون   يواقترح أحـد الوفـود أن       . واعتربت ذلك جهودا ترمي إىل التوصل إىل هنج منسق        
ــة ال ـــ املعـــين بقمـ ــة ال ــة لأللفيـ ــبتمرب /عقد يف أيلـــولُيي ســـذاألهـــداف اإلمنائيـ ــة ٢٠١٠سـ  فرصـ

 مـن األهـداف اإلمنائيـة    ٣الستعراض أعمال الصندوق اإلمنائي للمرأة الرامية إىل حتقيق اهلـدف           
الوفــد مــن الــصندوق هـذا  ، طلــب ٢٠١١-٢٠١٠وفيمــا يتعلــق خبطـة املــوارد للفتــرة  . لأللفيـة 

 وتطبيـق مزيـد مـن التخفيـضات يف نـسبة            ت الـربامج  يزانيـا ملاإلمنائي للمرأة رصد الـدعم املقـدم        
الوفد أيضا بنجاح الصندوق اإلمنائي للمرأة يف جمال تقـدمي املـشورة بـشأن       أشاد  و. لك الدعم ذ

ســيما يف جمــال القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة، والكفــاءة    الــسياسات والربجمــة احلفــازة، وال 
 ممــا أدى إىل توجيــه املزيــد مــن التمويــل إىل األنــشطة الربناجميــة، وأنــشطة   ،التــشغيلية للمنظمــة

  .حجم املوارد وأدخلت التنوع يف أصناف اجلهات املاحنةأدت إىل زيادة صل اليت التوا
وأعربــت الوفــود عــن قلقهــا إزاء بــطء منــو املــوارد العاديــة يف مقابــل املــوارد األخــرى     - ٣٧

وُشـجع الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة كـذلك علـى مواصـلة العمـل مـن أجـل                    ). ‘األساسـية  غري’(
املتحـدة   رات اجلارية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم   نتائج املشاواالنضمام إىل   

. بــشأن تــصنيف التكــاليف وتوزيعهــا) اليونيــسيف(للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 
ــة     ــار العملي  مــن انــدماج منظمــات  الناشــئةوطلبــت الوفــود مــن املنظمــة أن تقــدم تفــسريا لآلث

وحيـد معـين باملـسائل اجلنـسانية     ‘ كيان’سائل اجلنسانية يف املتحدة األربع ذات الصلة بامل  األمم
يف سياق ميزانية الدعم لفتـرة الـسنتني للـصندوق اإلمنـائي للمـرأة ومـا يـرتبط هبـا مـن ختـصيص                        

 إجراء حتليـل ملـوارد الـصندوق        نويف سياق مماثل، أعرب أحد الوفود عن التخوف م        . للموارد
 أنه ينبغـي النظـر يف ختـصيص املـوارد يف ضـوء إنـشاء                يرىوهو  اإلمنائي للمرأة بطريقة معزولة؛     

الوفد أنه ينبغي للـصندوق اإلمنـائي       كما كان من رأي     . الكيان اجلديد املعين باملسائل اجلنسانية    
  .للمرأة أن يواصل ختصيص املوارد يف مجيع املناطق باستخدام معايريه احلالية
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ود إلسـهامه يف إدراج االعتبـارات       وحظي الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة بإشـادة مـن الوفـ              - ٣٨
اجلنسانية يف األعمال اإلمنائية اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة، وكـذلك علـى األعمـال                   

وشـجعت الوفـود الـصندوق      . اليت قام هبا ملساعدة البلدان على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         
رية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة الداعيـة        اإلمنائي للمرأة على االستجابة لتوصيات اللجنـة االستـشا        

واعتـرف  . إىل زيادة املوارد املخصصة للربجمة والتقليل من املوارد اليت تستخدم ألنـشطة الـدعم             
إلعـداد   املعهـد الكـارييب   فتتـاح أحد الوفود بالتعاون الذي تلقاه من الصندوق اإلمنائي للمرأة ال   

غـري سياسـية وغـري حزبيـة تقـوم برصـد حقـوق          وهو مؤسـسة مـستقلة       -ألدوار القيادية   املرأة ل 
الـدور القيـادي للمـرأة يف املنطقـة،         تعزيـز   متكـني املـرأة و    وتعمل على تعزيز هذه احلقوق و     املرأة  

وأعرب الوفد عن قلقه من أن املنهجية املقترحـة لتخـصيص املـوارد العاديـة مـن شـأنه أن يقلـل                      
كارييب، األمر الذي يهدد اسـتدامة اجلهـود   البحر المنطقة مريكا الالتينية وألالتمويل املخصص   

الرامية إىل متكني املرأة واجلهود املبذولة لتحقيق املساواة بني اجلنسني، ويهـدد يف هنايـة املطـاف      
وذكــر الوفــد أنــه، وإن كــان يفهــم األســاس املنطقــي . حــىت اآلنالــذي أُحــرز التقــدم انتكــاس ب

ع مـن املؤشـرات ذات الـصلة باالعتبـارات          إلعادة النظر يف املنهجيـة علـى أسـاس جمموعـة أوسـ            
اجلنسانية وغريها من مؤشرات التنمية البشرية، فهـو يـرى أن مـن الـضروري إجـراء مزيـد مـن                     

ودعا وفد آخر الصندوق اإلمنائي للمرأة إىل تركيـز عملـه يف أقـل       . املناقشات بشأن املقترحات  
زيـادة  علـى  شـجع الوفـد أيـضا    و. البلدان منوا، وإىل تعزيز وجـوده يف جنـوب آسـيا، إن أمكـن       

  .التفاعل مع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية دعما ألنشطة أوسع نطاقا يف اجملال اجلنساين
تقـديرات ميزانيـة صـندوق األمـم املتحـدة      : ٢٠١٠/٦واعتمد اجمللس التنفيـذي املقـرر       - ٣٩

   .٢٠١١-٢٠١٠اإلمنائي للمرأة لفترة السنتني 
  

  دمات املشاريعمم املتحدة خلاألاجلزء املتعلق مبكتب     
 كتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع لفتـرة الـسنتني          مميزانية  تقديرات    -ثامنا   

٢٠١١-٢٠١٠  
عرض املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ميزانية الـدعم للمكتـب               - ٤٠

وانـضم  . ة وامليزانيـة ، وتقريـر اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدار    ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني   
  .إليه على املنصة نائب املدير التنفيذي للمكتب، ومستشاره العام

ــاييت      أو  - ٤١ ــه يف ه ــة موظفي ــى حال ــس عل ــذي اجملل ــدير التنفي ــع امل ــاب  . طل ــالنظر يف أعق وب
حدث، حتدث عن الكيفية اليت تساعد فيها خطة املكتب االستراتيجية اجلديدة علـى تركيـز              ما

اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ؛ وسـلط         بـدال مـن      اإلنعـاش املبكـر واإلغاثـة        املنظمة علـى جهـود    
ــم املتحــدة ككــل         ــة األم ــع منظوم ــسيق م ــب بالتن ــا املكت ــيت يعمــل هب ــة ال ــى الكيفي ــضوء عل . ال
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وباإلضافة إىل تناول الركائز الرئيسية مليزانيـة املكتـب، قـدم أيـضا حملـة عامـة عـن فتـرة الـسنتني                       
ا قبـــل ملـــ الـــسجالت املاليـــة سوية اجلاريـــة ملواصـــلة تـــاجلهـــودعـــن ، وتكلـــم ٢٠٠٩-٢٠٠٨

عالم عن املكتـب، وأكـد مـن جديـد          وسائل اإل لتقارير  صدور  ، وتناول إمكانيات    ٢٠٠٦ عام
  .التزامه باالنفتاح والشفافية واملساءلةعلى 
  .ومل ترد تعليقات من الوفود  - ٤٢
ة مكتــب األمــم املتحــدة تقــديرات ميزانيــ: ٢٠١٠/٧واعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر   - ٤٣

  .٢٠١١-٢٠١٠خلدمات املشاريع لفترة السنتني 
  

   اجلزء املشترك    
  تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -تاسعا   

برنــامج األمــم باســم لــسكان، األمــم املتحــدة ل صندوقبــعــرض مــدير شــعبة الــربامج    - ٤٤
االقتــصادي واالجتمــاعي اجمللــس علــى ، التقريــر املــشترك  الــسكاناملتحــدة اإلمنــائي وصــندوق

)E/2010/5 .(              وأشار إىل أن التقرير يقدم بشكل مشترك، وأن املنظمتني قـد عملتـا معـا بـشكل
  .إجراء مشاورات مع اليونيسيفمبا يف ذلك ، إعدادهوثيق يف 

وشكرت الوفود املنظمات على تقدمي تقرير شامل، مؤكدة على أمهية التقرير بالنـسبة               - ٤٥
 ملالحظــة التقــدم هوأعــرب أحــد الوفــود عـن ســرور . يــات احلكوميــة الدوليـة للمـساءلة يف العمل 

، ٦٢/٢٠٨سيما أن عرضه يتماشى مع قرار اجلمعية العامـة           السنة املاضية، ال  منذ تقرير   احملرز  
. مع اليونيـسيف، وأن التقريـر اسـتفاد مـن املـشاورات بـني خمتلـف املنظمـات                 حيقق االنسجام   و

ــى ضــرورة إ    ــد عل ــذا الوف ــستفادة، والتوصــيات  وأكــد ه ــدروس امل ــة بالدراج ال تحــسني املتعلق
. التقريــراملرجـوة مـن   فائـدة  الوحتديـد التحـديات والعقبـات علـى حنــو صـريح مـن أجـل تعزيــز        

  .وأعرب عدد من الوفود عن الرغبة يف تعميق احملتوى التحليلي يف التقرير
ــود أن    - ٤٦ ــد الوفـ ــر أحـ ــسكان، حب الوذكـ ــندوق الـ ــائي وصـ ــامج اإلمنـ ــا  ربنـ ــم حجمهمـ كـ

ــهما   ــصادي    املــسامهة بوخربهتمــا، ميكن ــة يف اجمللــس االقت ــة الدولي ــد يف املناقــشات احلكومي املزي
وقـدم وفـد آخـر تعريفـا        . واالجتماعي واجلمعية العامة بشأن األنشطة التنفيذية يف جمال التنميـة         

ى طريقــة ن املفهــوم الــوارد يف التقريــر يقتــصر علــأ، موضــحا “الثالثــي” أوســع نطاقــا للتعــاون
وبوجه أعـم، أشـارت الوفـود إىل تعزيـز القـدرات يف جمـايل منـع األزمـات واإلنعـاش؛                      . واحدة

أمثلـة ملموسـة علـى    تقـدمي  وإىل تعزيز املزيد من التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب، مبـا يف ذلـك                 
كـانون   يف   يف نـريويب بكينيـا    املنعقـد   ؤمتر الرفيـع املـستوى      املـ عـن   الـيت انبثقـت     تنفيـذ   الإجراءات  

  . ؛ وإىل التصدي لتحديات القدرات ونقل املعرفة يف جمال تغري املناخ٢٠٠٩ديسمرب /األول
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وذكـر  . الوفود على تعليقاهتا وتوجيهاهتـا    السكان  وشكر مدير شعبة الربامج بصندوق        - ٤٧
  .توقعات اجمللس التنفيذيلكي ترتقي إىل أن املنظمات تبذل قصارى جهدها 

ربنـامج اإلمنـائي    ال ةالتقريـر املـشترك ملـدير     : ٢٠١٠/٨تنفيـذي املقـرر     واعتمد اجمللـس ال     - ٤٨
  .إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعياملقدم واملديرة التنفيذية لصندوق السكان 

  
  توصيات جملس مراجعي احلسابات  -عاشرا   

لربنامج اإلمنائي ومـدير مكتـب الـشؤون اإلداريـة ونائـب املـدير              لعرض املدير املساعد      - ٤٩
ونائب املـدير   ) لعالقات اخلارجية وشؤون األمم املتحدة واإلدارة     ل(التنفيذي لصندوق السكان    

ــاهتم   ــارير منظمـ  ؛DP/FPA/2010/15؛ DP/2010/11 (التنفيـــذي ملكتـــب خـــدمات املـــشاريع تقـ
DP/2010/14.(  

وأعربــت الوفــود عــن ارتياحهــا ملــستويات التعــاون والتفاعــل بــني املنظمــات الــثالث       - ٥٠
مراجعي حسابات األمم املتحدة والتقارير املرتبطة هبا املعروضة على اجمللس التنفيـذي،            وجملس  

  .اليت تتسم بشموليتها وغناها باملعلومات
تقــدم كــبري فيمـا يتعلــق بتوصــيات  ا أحــرزه مـن  ربنــامج اإلمنـائي ملــ الوأشـادت الوفــود ب   - ٥١

لتوصـيات  ملعاجلـة ا   القـصوى    مراجعة احلسابات، ولكنها طلبـت مـن املنظمـة أن تـويل األولويـة             
نوعيـة أعلـى    ممـا سـيتيح     ، مبا يف ذلك تنفيذ التوصيات املتعلقة بنظام ختطيط املـوارد            مل تنفذ اليت  

تقريــر ل ١١بــرد اإلدارة علــى التوصــية  بوجــه خــاص ورحبــت وفــود عديــدة  . مــن املعلومــات
سـتجابة إىل   امج، وذلـك    ربنامج اإلمنائي، بأنه جيرى استعراض األرصدة النقدية يف تنفيذ الـربا          ال

. أرصـدة نقديـة  وجـود  القلق املثار منذ وقت طويل؛ ودعت إىل استمرار توخي احلذر لتجنـب     
ربنامج اإلمنائي اعتماد مؤشر أكثر حتديا لإلدارة الفعالـة والكفـؤة     الكما طلبت هذه الوفود من      

ثالث الـ سنوات  الـ فتـرة   خاملـة ل  للصناديق االستئمانية، ألهنا ترى أن بقاء الصناديق االسـتئمانية          
  .أطول مما ينبغي

وضـوح ودقـة، والتـزام    ه مـن  اتـسم بـ   ملـا   وأثنت الوفـود علـى تقريـر صـندوق الـسكان              - ٥٢
ــذ شــامل مرتفــع   ــق معــدل تنفي ــصندوق قــد نفــذ بالفعــل     . بتحقي ــأن ال وأعربــت عــن تفاؤهلــا ب

وطلبــت بعــض الوفــود .  توصــية قــدمها جملــس مراجعــي احلــسابات٦٠توصــية مــن أصــل  ٥٩
  . الستنيوضيحا بشأن التوصية ت

حتديث مستمر يف أركـان     إجراء  ، طلبت الوفود     خدمات املشاريع  وفيما يتعلق مبكتب    - ٥٣
التقدم احملـرز يف األرصـدة املـشتركة بـني الـصناديق            بإدارة التغيري اخلمسة، وأعربت عن تفاؤهلا       

جملـس مراجعـي    مـن    وطلبت تلك الوفود املزيد من التوضـيحات والتأكيـدات        . وإدارة األصول 
  .احلسابات حول إغالق مكتب الشرق األوسط
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لعالقــات اخلارجيــة وشــؤون   ل(الــسكان وشــكرت نائبــة املــدير التنفيــذي لــصندوق       - ٥٤
وأشارت إىل أن الـصندوق يواصـل حتقيـق تقـدم           . الوفود على تعليقاهتا  ) املتحدة واإلدارة  األمم

نـسبة  مـستوى التنفيـذ حاليـا       وبلـغ   . فيةنفذ مخس توصـيات إضـا     قد   و ،منذ وقت إعداد التقرير   
. يف املائة، والصندوق يسري على الطريـق الـصحيح، ويتـابع بدقـة تنفيـذ التوصـيات املتبقيـة                   ٨٦

ــذ توصــيتني يف وقــت الحــق يف عــامي      ــه ســيتم تنفي  ألهنمــا ٢٠١٢ و ٢٠١١وأشــارت إىل أن
بـشأن التوصـية الـيت مل يقبلـها     وردا على سـؤال  .  باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام     انعلقتت

طـرف ثالـث قـام هبـا الـصندوق، ومعاملـة         عـرب   بعمليات شـراء    تتصل  الصندوق، أوضحت أهنا    
. ٢٠١٢الدخل الذي أدرته، وأنه سيتم تناوهلا يف سياق تنفيذ املعايري احملاسـبية الدوليـة يف عـام     

أيـضا  اسـتعان   ندوق  وأشارت إىل أن الشراء عرب طرف ثالث ليس فقط عملية جتاريـة ألن الـص              
ــ ــة شورة مب ــايل، . وضــمان تقــين وضــمان اجلــودة  إمنائي ــد وبالت ــة كانــت فق جمموعــة مــن  العملي

وأضـافت أن الـصندوق سـوف    . بكثري، كان الشراء جزءا منها أوسع نطاقا  التدخالت اإلمنائية 
  .يسعده تقدمي أي معلومات إضافية بشكل ثنائي، إذا لزم األمر

تقارير عن تنفيذ توصيات جملـس مراجعـي        : ٢٠١٠/٩يذي املقرر   واعتمد اجمللس التنف    - ٥٥
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦احلسابات للفترة 

  
خارطـة الطريـق إىل ميزانيـة       : املسائل املاليـة املتعلقـة بامليزانيـة واإلدارة        -حادي عشر   

  متكاملة
ي لربنــامج اإلمنــائي مــذكرة املعلومــات املــشتركة للربنــامج اإلمنــائ  لقــدم املراقــب املــايل    - ٥٦

وانـضم إليـه علـى    . وصندوق السكان واليونيسيف بـشأن خارطـة الطريـق إىل ميزانيـة متكاملـة            
  .املنصة مدير شعبة اخلدمات اإلدارية للصندوق

بطريقة سلـسة وأن تـؤدي      اعتمادها  وطالبت بأن يتم    ورحبت الوفود خبارطة الطريق،       - ٥٧
ة األمــم املتحــدة، وزيــادة تــدفق    يف زيــادة فعاليــ أن تــساهم زيــادة الــشفافية واملــساءلة، و  إىل 

تقـدمي  ) أ(: مـا يلـي   ودعا عدد مـن الوفـود املنظمـات إىل          . املعلومات دعما للمساءلة والشفافية   
طـرح منهجيـة    ) ب(التقارير املالية عن النفقـات الفعليـة مليزانيـة الـدعم لـتعكس خطـة املـوارد؛                  

النتـائج بتـدابري    بـني   وازنة   امل )ج(؛   الدعم والربجمة  يتتناول فئات التكاليف مليزاني   /موحدة لتطبيق 
تقـدمي معلومـات    ) د(الكفاءة، على سبيل املثال، تتبع التكـاليف غـري املباشـرة الثابتـة واملـتغرية؛                

عــدالت علــى حتقيقــه فيمـا يتعلــق مب عمـا كانــت تعمـل اللجنــة الرفيعــة املـستوى املعنيــة بـاإلدارة     
ميزانيـة متكاملـة    املتعلق بوضـع    تفاق  االوطلب أحد الوفود أيضا أن يسمح       . استرداد التكاليف 

  . املنظمات كل منظمة مناملنظمات بفهم ميزانية عرب مجيع التدفقات املالية تضم  ٢٠١٤لعام 
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وبوجه أعم، شددت الوفود على أمهية اسـترداد التكـاليف، ودعـت املنظمـات للتأكـد             - ٥٨
 حــساب يــةيل املثــال، كيفعلــى ســب(اجمللــس التنفيــذي زيــادة يف تــدفق املعلومــات لــدى مــن أن 

اإلدارة القائمـة علـى النتـائج       إطـاري   ، وطلبـت إدخـال حتـسينات علـى          )التكاليف غري املباشـرة   
أحـد الوفـود أنـه      كـان مـن رأي      ربنـامج اإلمنـائي،     الوفيمـا يتعلـق ب    . وامليزنة القائمة على النتـائج    

كمـا شـدد   . القطـري ينبغي النظر عن كثب يف معدل تطبيق دعم اإلدارة العامة علـى املـستوى    
يف تعـديالت  بـإجراء  ينبغـي أن حتكـم مـسبقا     ميزانية متكاملة ال املتعلقة بوضع   على أن املناقشة    

ــرتبط هبــا مــن معــدالت اســترداد التكــاليف      ــا ي وطُلــب مــن  . سياســة اســترداد التكــاليف أو م
  .لتشاور مع اجمللس يف مجيع مراحل العمليةاالربنامج اإلمنائي وصندوق السكان 

. وشكر مـدير شـعبة اخلـدمات اإلداريـة بالـصندوق الوفـود علـى تعليقاهتـا وتوجيهاهتـا                    - ٥٩
 يف خريطــة درجأن املــسائل املتعلقــة باســترداد التكــاليف ســت  علــى وأكــد للمجلــس التنفيــذي  

وعـالوة  . املـشاركة مـع أعـضاء اجمللـس       اسـتمرار    وستكفل املنظمات الـثالث      ،الطريق املتكاملة 
ــضا     ــُتعزز أي ــك، س ــى ذل ــائج اخلاصــة بــ   عل ــر النت ــيتم و. طط االســتراتيجية للمنظمــات اخلأط س

الكشف عن نفقات امليزانية الفعلية، كما طلبت الوفود، وكمـا تـنص املعـايري احملاسـبية الدوليـة        
ــام  ــق ب و. للقطــاع الع ــا يتعل ــستوى،   فيم ــة امل ــة الرفيع ــة اإلداري ــى   أشــار اللجن ــا تركــز عل إىل أهن

 اهلـدف هـو حتقيـق قـدر أكـرب مـن          أنو. ية علـى حـد سـواء      معدالت استرداد التكاليف واملنهج   
وأوضـح  . بني املنظمات مع مراعاة مناذج األعمال التجاريـة واحتياجاهتـا املختلفـة            التنسيق فيما 

كـد  أو. بالفعل يف ميزانيـات املنظمـات    أدرج  ن االستفادة من املوارد األساسية وغري األساسية        أ
  .راسخا بالعمل املستمر مع أعضاء اجمللسلتزم التزاما تن املنظمات أجمددا على 

مذكرة إعالمية مشتركة للربنـامج اإلمنـائي       : ٢٠١٠/٢واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر       - ٦٠
ــة الطريــــق     ــة عــــن خارطــ ــدة للطفولــ ــندوق األمــــم املتحــ ــندوق الــــسكان وصــ لوضــــع وصــ

  .متكاملة ميزانية
  

  لامليثاق العاملي لتوفري فرص العم: ىمسائل أخر -ثاين عشر 
الوفــود علــى بــإطالع مــساعد مــدير الربنــامج ومــدير مكتــب الــسياسات اإلمنائيــة  قــام   - ٦١

امليثــاق ”أي بالربنــامج اإلمنــائي اســتجابة لألزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة،   التوظيــف برجمــة 
حلـد مـن    إدارة ا  ،وانـضم إليـه علـى املنـصة رئـيس جمـال املمارسـة             . “العاملي لتوفري فرص العمـل    

ــة    الفقـــ ــة االقتـــصادية مبكتـــب الـــسياسات اإلمنائيـــة، ورئـــيس فـــرع الـــسكان والتنميـ ر والتنميـ
  . بالصندوق، الشعبة التقنية
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وأعربت الوفود عن تقديرها للعرض املفصل مشددة علـى أمهيـة امليثـاق العـاملي لتـوفري                 - ٦٢
ليـة واالقتـصادية    فرص العمل بالنسبة لألهداف اإلمنائية لأللفية والتخفيـف مـن تـأثري األزمـة املا              

  . العاملية وحتفيز االنتعاش االقتصادي وحتقيق التنمية املستدامة
وشــدد أحــد الوفــود علــى أمهيــة عــدم التقليــل مــن شــأن احتمــال وجــود أزمــة بطالــة       - ٦٣

تراجـــع رغـــم املؤشـــرات يف وعمالـــة ناقـــصة يف البلـــدان الناميـــة، نظـــرا إىل أن مؤشـــر العمـــل  
مبـادرات اسـتباقية ملعاجلـة الوضـع وأعـرب      اختـاذ  وطالـب الوفـد ب   . االقتصادية اإلجيابية األخرى  

عن تأييده القوي الستجابة الربنامج اإلمنائي لألزمة املالية واالقتصادية يف تعزيـز امليثـاق العـاملي              
. E/2009/L24لتوفري فرص العمل على النحو الوارد يف مقرر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي               

و فــرص العمــل وتــوفري احلمايــة االجتماعيــة أمهيــة قــصوى مــن أجــل تحفيــز منــلوأكــد علــى أن 
  . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ــد مــن جــدول         - ٦٤ ــشأن هــذا البن ــرار ب ــضا إىل اجمللــس التنفيــذي اختــاذ ق ــد أي وطلــب الوف
متــزامن ومتكامــل ومتــسق مــع واليــات املنظمــات  علــى حنــو هــا واضــحا يجتوقــدم ياألعمــال 

القيــام وطلــب الوفــد إىل الربنــامج اإلمنــائي . مثــل منظمــة العمــل الدوليــةاملتخصــصة األخــرى، 
تكثيف اجلهود الرامية إىل تعبئة املوارد من أجل الربجمة يف اجملاالت املنصوص عليهـا يف امليثـاق                 ب

خطة العمل املشتركة بني الربنامج اإلمنـائي ومنظمـة         وضع  فرص العمل ومواصلة    توفري  العاملي ل 
  .٢٠٠٧اليت بدأت يف عام  الدولية العمل
 أحد الوفود عن أمهية التنمية االقتـصادية وتنميـة القطـاع اخلـاص وإجيـاد فـرص                  كلموت  - ٦٥

وسـأل عـن    . “برنامج تـوفري العمـل الالئـق      ”العمل واحلوار بني الشركاء االجتماعيني يف إطار        
هـذا الوفـد أيـضا      وسـأل   . كيفية تعامل الربنامج اإلمنائي مع هذه القضايا على الصعيد القطـري          

عن كيفية عمل الربنامج اإلمنائي بالتعاون مع البنك الدويل بشأن قضايا تنميـة القطـاع اخلـاص                 
ــة أمــور     ــصادية وإجيــاد فــرص العمــل، يف مجل ــة االقت ــد آخــر أن االنتعــاش   . والتنمي والحــظ وف

ئي أن  ينبغـي للربنـامج اإلمنـا     أنـه   نطـاق واسـع سـيكون بطيئـا وصـعبا، و          على  االقتصادي العاملي   
يــساعد البلــدان الناميــة علــى اعتمــاد تــدابري فعالــة وموجهــة جيــدا ويف الوقــت املناســب لــدعم   
املشاريع الصغرية واملتوسطة ومؤسـسات التـصدير والـشركات كثيفـة العمالـة، ممـا سيـسهم يف             

علــى أمهيــة العمــل التطــوعي، والفــرص املرتبطــة بــه،   وأكــد وفــد آخــر. فــرص العمــلاســتقرار 
احتمــاالت حتويــل جتربــة  خاصــة زيــادة ، وفــرص العمــليــذ امليثــاق العــاملي لتــوفري  تنفل نــسبةبال

  .عملإىل فرص التطوع القيمة 
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وشـدد علـى    . وشكر رئـيس فـرع الـسكان والتنميـة بالـصندوق الوفـود علـى تعليقاهتـا                  - ٦٦
نــه خــالل أىل إشــار أو. الــسكانديناميــات ضــرورة وضــع التغــيريات الــيت نوقــشت يف ســياق   

، وهـو أكـرب   والـشابات شباب الـ أكثر من بليون مـن  قوة العمل لعشر املقبلة سيدخل   السنوات ا 
 مـن املنـاطق الريفيـة إىل     متـه عدد من الشباب يف أي وقت مضى، وسـيغريون أيـضا مكـان إقام             

 وشـدد علـى أن  . العمالـة /املناطق احلضرية مما سيشكل حتديا هائال من حيث إجياد فرص العمل  
ــشباب  ــذي    احلــصولحباجــة إىل ال ــر ال ــد، األم ــيم جي ــى تعل ــارات هميكــسبس عل ــبة  امله املناس

قــــادرين علــــى املنافــــسة، وذلــــك يف إطــــار اســــتراتيجية متكاملــــة إلجيــــاد فــــرص   جيعلــــهمو
ــةالعم/العمــل ــراء    اينبغــي أن تعمــل  و. ال ــستهدف الفق ــيت ت ــة ال ــربامج االجتماعي ــى ل معاجلــة عل

وأشـار إىل أن    . عيـة وانعـدام الفـرص     التهميش وأوجـه عـدم املـساواة االجتما       كالعوامل الكامنة   
أعلـى  بدرجـة  وعمالة غـري مـستقرة   شاملة تعاين من معدالت بطالة للغاية فئة ضعيفة   املرأة متثل   
 سـوءا مـن جـراء األزمـة     اتواجه املرأة االستغالل والتمييز ويـزداد وضـعه    وكثريا ما . من الرجل 

ــة   مــع الربنــامج اإلمنــائي وغــريه مــن     ويقــوم الــصندوق، بالتعــاون   . االقتــصادية واملاليــة الراهن
منظمات األمـم املتحـدة، مبـساعدة البلـدان يف وضـع وتعزيـز هنـج متكامـل ومتعـدد القطاعـات                      

ربط احلـصول علـى فـرص العمـل بـالتعليم، مبـا يف ذلـك بـرامج التـدريب املهـين                      ممـا يـ   للشباب،  
سعى الـصندوق   يـ ملثـل،   وبا.  واملشاركة املدنية  ،والصحة، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية      

وكمـا كـان احلـال    . إىل تعزيز االستثمارات يف جمال متكني املـرأة وتعليمهـا وتدريبـها وصـحتها       
مع الشباب، كان الـدليل واضـحا علـى أن االسـتراتيجية تـؤيت عائـدات عاليـة، مبـا يف ذلـك يف              

  .عملهن إطار
 اإلمنـائي لألزمـة املاليـة       اسـتجابة الربنـامج   : ٢٠١٠/١١واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر       - ٦٧

  .تعزيز امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل: واالقتصادية
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  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان     
  رئيس اجمللس التنفيذيلفتتاحية الالحظات اامل -ثالث عشر 

تحـدة  صـندوق األمـم امل    /رئيس اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             ذكر  - ٦٨
 الـدعم الـسياسي   كـل مـن  وسـيكون ل ،  للتنميـة  بالنـسبة  هو عام حاسم٢٠١٠ن عام   للسكان أ 
الـــدول األعـــضاء إىل صـــناديق   مـــن املقدمـــة  واملـــشورة االســـتراتيجية   التـــشريعيوالتوجيـــه

 شــكلصــياغة يف  مــسامهاهتا املاليــة، إن مل يكــن أكثــر،  تــضاهي قيمــة وبراجمهــااملتحــدة  األمــم
علــى أن أن أكــد رئــيس اجمللــس التنفيــذي وبعــد .  علــى حــد ســواء املــستقبلوتــرية التنميــة يفو

برنـامج   أنفيـه   ُيعترب  لصندوق، يف وقت    ا  يف جمال إدارة    مسؤولية هامة  نلوحمتيأعضاء اجمللس   
امليـادين  األمـم املتحـدة يف       يف عمـل      حيتـل مكانـا مركزيـا       املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة       عمل

أن األهــداف اإلمنائيــة فقــد أبــرز ، ويف ميــدان الــسلم واألمــنالبيئــي االقتــصادي واالجتمــاعي و
ُتعـاجل مـسألتا     إذا مل    ال ميكـن أن ُتحقـق      القضاء علـى الفقـر املـدقع واجلـوع،           سيما اللأللفية، و 

  .السكان والصحة اإلجنابية بشكل مباشر
ــه   - ٦٩ ــدى توجي ــرابط احملوريــ  ول ــاه إىل أوجــه الت ــسكاديناميات بــني الــ ة االنتب ــر  ال نية والفق
تلك الـروابط يف ختطـيط التنميـة وتنفيـذ الـربامج، ذكـر       مسامهة  كفالةاملناخ واحلاجة إىل     وتغري

تنفيـذ اإلعـالن    ل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي       االستعراضات املقبلة اليت سُيجريها    الرئيس أن 
يــة لأللفيــة ألهــداف اإلمنائا و٢٠٠٩ لعــام  الــصحة العامــة علــى الــصعيد العــامليبــشأنالــوزاري 

 إيـالء االهتمـام     كفالـة  ألعـضاء اجمللـس التنفيـذي ل        بالنـسبة   رئيـسية  افرصـ تـشكل    يجني ب مؤمترو
 املــديرة التنفيذيــة  علــىوأثــىن الــرئيس. لربنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة  الزمالــ

يف بيئـة مليئـة     النظـر   تـسمة ببعـد     ، وقيادهتا امل  طابع إنساين التنمية ذات   جبعل  للصندوق اللتزامها   
.  على دعم القيادة الوطنية وامللكية الوطنيـة       وماركز د فتئ ي  ماأن الصندوق   أبرز  و. بالتحديات

لمجلـس  ل علـى الـدعم املـستمر واملـشاركة النـشطة      أن يعتمـد صندوق  لل  إنه ميكن  واختتم قائال 
  .التنفيذي

  
  ة التنفيذيةبيان املدير -رابع عشر 

أثرين املتـ وشعب وحكومـة هـاييت   لـ  الـصندوق بأكملـه،      باسم ،ة التنفيذي ة املدير تأعرب  - ٧٠
علـى  جمللـس التنفيـذي     ا وأطلعـت .  والتعـاطف  واسـاة التـضامن وامل  عـن    الزلزال املـدمر  بـ  اآلخرين

 يعمــل مــع كــان اإلنــسانية لألزمــة، منوِّهــة بــأن الــصندوق الــصندوق اســتجابة آخــر تطــورات 
ن فـيهن   محايـة صـحة النـساء والفتيـات، مبـ         مـن أجـل     الصحة اإلجنابية   إمدادات  الشركاء لتقدمي   

 علـى    والكيانات األخرى اليت تعهـدت بتقـدمي التمويـل         بلدان ال توجهت بالشكر إىل  و. احلوامل
  .من أجل هاييتلنداء العاجل ا ثرإ
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ــتوت  - ٧١ ــذكرى  كلم ــشرة  الــسنوية  عــن ال ــؤمتراالنعقــاد اخلامــسة ع لــسكان ل  الــدويلمل
لنـهوض  لة  خلـص  النتـائج والـدروس املست     إىل االستفادة من   احلاجة   الضوء على فألقت  والتنمية،  

وذكـرت أن  .  وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    ،النظـر عـد  لذي يتـسم ببُ  ابربنامج عمل املؤمتر 
ــسيةاالستعراضــات  ــةالرئي ــيح   املقبل ــدة إلحــراز تقــدم   تت ــع علــى  حنــوفرصــا فري  حــصول اجلمي

ــا    ــة، مبــ ــصحة اإلجنابيــ ــدمات الــ ــشملخــ ــر يــ ــيم األســ ــحة   تنظــ ــسني صــ ــاتة، وحتــ ، األمهــ
ــهوضو ــيم،  الن ــساء ســيما ال وبتعمــيم التعل ــة مــن و،  للفتيــات والن   فــريوس نقــص املناعــة الوقاي

 ،واملـساواة بـني اجلنـسني   ، تمكني املـرأة بـ  التـزام الـصندوق   أن كررت من جديد    وبعد. البشرية
عفـي أي    يُ  ال  معـين بالقـضايا اجلنـسانية       جديـد   كيـان  ، أكـدت أن إنـشاء     نـساين ومنع العنـف اجل   

وشـددت علـى    . املتعلقـة بالقـضايا اجلنـسانية     جزء من منظومـة األمـم املتحـدة مـن املـسؤوليات             
 علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل حتقيــق  متينــا اوفر تنــسيقيــلكيــان أن ل ينبغــي هأنــ

  .هامة نتائج
، ٢٠٠٩ لعـام  التقرير عن حالـة الـسكان يف العـامل    ة الضوء على  التنفيذي ة املدير وألقت  - ٧٢

 تناولـت باستفاضـة    بـني الـسكان والتنميـة والبيئـة، و         عالقـات القائمـة    علـى ال   التـشديد من أجـل    
، ٢٠١٠ولويات لعـام    األ استعرضتو. عمل الصندوق لدعم البلدان يف استجابتها لتغري املناخ       

ــيت  ــاال ــصندوق اهتمامــ يوليه ــه االســتراتيجية و  يف  ا خاصــا ال ــذ خطت ــز تنفي ــةتعزي  ســالمة كفال
 عمليـة إعـادة تنظـيم الـصندوق       مستجدات  على   اجمللس التنفيذي    وأطلعت. ملوظفني وحتفيزهم ا

وأخــريا، . واليتــهال آخــر ســنةذه الــسنة  إىل كــون هــنظــرا إىل مــدير تنفيــذي جديــد تحــّولوال
 علـى اجلهـات املاحنـة    توجهـت بالـشكر إىل  ف، مـستقرة  تـزال  ال عن حالة التمويل، اليت  تكلمت
وأعربـت عـن    . التزامات متعددة السنوات  ب تتعهداجلهات اليت   إىل   سيما ال، و ستمر امل ادعمه

ربنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة   لولــصندوق لامتناهنــا للقيــادة والــدعم املتجــدد  
  األخـــــريةاملالحظـــــات، حـــــسبما جـــــاء يف جانـــــب الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة  مـــــن
ــ ــة ةوزيرلـ ــ ،الواليـــات املتحـــدة خارجيـ ميكـــن االطـــالع . ( هـــيالري كلينتـــونسيدةمعـــايل الـ

 :ة علــــــــى املوقــــــــع الــــــــشبكي التــــــــايل التنفيذيــــــــةلمــــــــديرالبيــــــــان الكامــــــــل ل علــــــــى
http://www.unfpa.org/exbrd/2010/2010_first.html.(  

تأكيــدها علــى  مكــررة، ة التنفيذيــةديرلمــل علــى البيــان املتبــصر  وفــود عديــدة ثنــتوأ  - ٧٣
 هـا  تعاطف عـن كومة وشعب هـاييت وأسـرة األمـم املتحـدة     حل وأعربت   .القوي للصندوق دعمها  
وأثنــت علــى الــصندوق لتقــدمي  .  الــيت ســببها الزلــزال الماخلــسائر يف األرواح واآلإزاء العميــق 

  .، مبن فيهم النساء احلواملاملتضرريناملساعدة إىل 

http://www.unfpa.org/exbrd/2010/2010_first.html�
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مـن  رئيـسي يف دعـم البلـدان        ال  وبـدوره  لـصندوق، ل  بالعمـل التـشغيلي    لوفـود ورحبت ا   - ٧٤
برنـامج   إدمـاج  علـى أن  توشـدد . ر الـدويل للـسكان والتنميـة    تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمت    أجـل 
 واالسـتراتيجيات والـربامج      الـسياسات  سـيما  ال استراتيجيات التنمية الوطنيـة، و     يف املؤمتر   عمل

.  لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        مـسبق هـو شـرط     إمنـا   ،   بالـصحة  وامليزانيات الوطنية املعنية  
جـدال   الالصلة القائمة بني حقـوق اإلنـسان ومتكـني املـرأة والتنميـة،              أن  جرى التشديد على    و

 وبعـد   . األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      حتقيقيالء اهتمام هلذه الصلة من أجل       ، وعلى احلاجة إل   فيها
  املتعلـق  ن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       مـ  ٥ على مسار حتقيق اهلـدف       احلاصل التلكؤ اإلشارة إىل 

 اسـتعراض األهـداف اإلمنائيـة        يـسهم  ، أعربـت الوفـود عـن أملـها بـأن          األمهـات صحة  تحسني  ب
وذكـر أحـد الوفـود أنـه سـيعمل مـع            .  التقـدم   وتـرية   يف تسريع  ٢٠١٠سبتمرب  /لأللفية يف أيلول  

 صـدارة جـدول    األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف     ئر وسا ٥اهلدف   على كفالة أن يكون   صندوق  ال
وفـود مـن منطقـة أفريقيـا الـدور احلفـاز للـصندوق يف تـوفري         أبرزت  و.  جمموعة العشرين  أعمال

 البلـدان الـيت   سـيما  ، والامجساعدة البلـدان املـستفيدة مـن الـرب       ملالتقين  الدعم   و اتدعم السياس 
وشـددت بعـض الوفـود    . ويل للـسكان والتنميـة   الـد   املـؤمتر  برنـامج عمـل   تنفيذ  ل يف أفريقيا،    تقع

  . إىل دعم الصندوقحباجة زالت ماعلى أن البلدان املتوسطة الدخل 
 علـى تكثيـف وتوسـيع نطـاق الوقايـة مـن فـريوس            هصندوق لعملـ  الوأثنت الوفود على      - ٧٥

ــشرية   ــة الب ــربط و،نقــص املناع ــصدي ال ــني الت ــريوس لل  ب ــةوالف ــسية   يف جمــايلرعاي ــصحة اجلن  ال
الســتمرار مــشاركة الــصندوق علــى حنــو كامــل يف  هــاوأعربــت الوفــود عــن ارتياح. جنابيــةواإل

 ١٣٢٥ جملـس األمـن     ي العنـف ضـد املـرأة وتعزيـز تنفيـذ قـرار            القـضاء علـى    الرامية إىل    اجلهود
، اهليكـل اجلنـساين اجلديـد     الذي يؤديه الـصندوق يف دعـم        اهلام   إىل الدور    توأشار. ١٨٢٠ و

 بـني بلـدان اجلنـوب        فيمـا  أمهيـة التعـاون   ومت إبـراز    . واصلة تقدمي دعمـه    الصندوق م  إىل توطلب
 أيـضا  ركـزت  و،وشددت الوفود علـى ضـرورة التركيـز علـى بنـاء القـدرات      . والتعاون الثالثي 

 بعــض الوفــود علــى  أكــدتو.  ســالمة وأمــن مــوظفي األمــم املتحــدة  كفالــةعلــى احلاجــة إىل 
علــى صــعيد ظومــة، ورحبــت بالتقــدم احملــرز  علــى نطــاق املنتماســكضــرورة مواصــلة تعزيــز ال

ــادرةتــشجيعإىل ودعــا أحــد الوفــود اجمللــس التنفيــذي   . “وحــدة األداء” ــ مب ــة تن زانيا ـ مجهوري
  . القطري املوحد لألمم املتحدة الربنامجتقدمي وثيقةاملتحدة ل

ــهتوجــه) أ(لوفــود عــن تقــديرها جلهــود الــصندوق لتعزيــز   وأعربــت ا  - ٧٦  القــائم علــى  عمل
 الدور املركـزي    وُشدد على .  التقييم مهمة) ب (؛ األدلة على أساس   واإلبالغ  الربجمة عرب ،ائجالنت

 الوفـود الـصندوق علـى تعزيـز         شـجَّعت  و ،النتـائج عن  للتقييم يف تعزيز التعلم املؤسسي واملساءلة       
ود ورحبـت وفـ  . نتـائج التقيـيم   ب اجمللـس التنفيـذي   إبـالغ    و ، على مجيع املـستويات    ية التقييم هقدرات
علـى   إىل أهنا ستعمل مع املنظمـات       مشرية ،يزانية متكاملة الرامية إىل حتقيق م    الطريق   ريطةخبعدة  

  ).املشترك  املتعلق هبذا املوضوع يف إطار اجلزءفرعانظر أيضا ال(دفع عجلة التقدم 
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.  يف املائــة٤ بنــسبة ســتزداد ٢٠١٠ لعــام  يف الــصندوقتها مــسامه أن النمــساتوأعلنــ  - ٧٧
، أي  مليـون كرونـة نروجييـة   ٣٣٢سـتبلغ   ٢٠١٠  لعام النرويج أن مسامهتها األساسية   وأعلنت  

وأعلنت الواليات املتحـدة األمريكيـة      .  مليون دوالر بسعر الصرف احلايل     ٥٨ما يعادل حوايل    
 امنركوأعلنــت وفــود الــد. ٢٠١٠لــصندوق يف عــام يف ا مليــون دوالر ٥٥أهنــا ستــساهم مببلــغ 

 الـشرقية    املكتب اإلقليمي للصندوق ألوروبـا     ستضافةا اكوماهتح  عرض  والنمسا عن  وسويسرا
  للــصندوقإنــشاء املكتــب اإلقليمــيبويف غــضون ذلــك، رحــب وفــد مــصر  . وآســيا الوســطى

  . يف الفترة املقبلةللدول العربية يف القاهرة
، وتوجيههـا ومـسامهاهتا    الوفـود علـى دعمهـا،         بالـشكر إىل    املديرة التنفيذيـة   توجهتو  - ٧٨
ــسبة هلــاييت مبــا ــراف الوفــود بالتقــدم الــذي أحــرزه  وأعربــت عــن تقــديرها  .  يف ذلــك بالن  العت

ــصندو ــى  يف جمــال اإلدارة قال ــة عل ــائجالقائم ــصندوق   مؤكــدة ، النت ــذي أن ال  للمجلــس التنفي
وفيمـا يتعلـق    . وحتـسني مؤشـرات اخلطـة االسـتراتيجية       تقدمي التقارير   سيواصل توحيد وتبسيط    

 هـو يـشكل    و واصـل مـشاركته،   ، أشارت إىل أن الصندوق سي     ةاجلنسانييا  املعين بالقضا بالكيان  
 مجيــع وشــددت علــى أن.  األمــني العــامإىل نائــب مــن فرقــة العمــل الــيت قــدمت الــدعم  اجــزء

وأكدت التزام الـصندوق    . تضطلع مبسؤولية القضايا اجلنسانية   املتحدة جيب أن     منظمات األمم 
.  الـسكانية وتغـري املنـاخ   ديناميات أوجه الترابط بـني الـ   تناولتعاون فيما بني بلدان اجلنوب و     بال
املكتـب اإلقليمـي    استـضافة   ب ها عروضـ  والنمسا علـى   وسويسرا   الدامنرك توجهت بالشكر إىل  و

 بـشفافية أن الـصندوق سـيعمل   بـ  للمجلـس  مؤكدة ، الشرقية وآسيا الوسطى  للصندوق ألوروبا 
  .عايري حمددةم  معمتشياختاذ القرار املناسب ال

)  وشؤون األمم املتحـدة واإلدارة     ،العالقات اخلارجية  (ة التنفيذي ة املدير ة نائب توجهتو  - ٧٩
ــشكر إىل  ــا  بال ــى تعليقاهت ــود عل ــشريةالوف ــزم  ، م ــصندوق ملت ــى نطــاق  بالتماســك إىل أن ال  عل
تبـسيط عمليـة    وأكدت للمجلـس التنفيـذي أن       . تعزيز فعالية وكفاءة تنفيذ الربامج    باملنظومة، و 
الصندوق يتطلع إىل االسـتفادة مـن الـدروس    أن ، و٢٠١٠ أولوية يف عام تشكلرير تقدمي التقا 

وفيمـا يتعلـق بـاملوارد      . “توحيـد األداء  ”البلدان الرائـدة العاملـة ضـمن برنـامج           تخلصة من املس
أن و ، الرضــا الــوظيفي  كفالــة  الــصندوق قــد اســتثمر بكثافــة يف     شــددت علــى أن  البــشرية، 

علــى  يف املائــة ٧٧ ســجَّل نــسبةأن الــصندوق  أظهــرت ملــوظفنيء ارا آلاالستقــصاءات املتعاقبــة
إحــدى أعلــى الــدرجات يف استقــصاء آلراء   تلقــى الــصندوقكمــا أن.  الرضــا الــوظيفيصــعيد

وذكـرت أن   . ألمـم املتحـدة   ل ة تابعـة   منظمـ  ٣٥نة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة يف         جل املوظفني أجرته 
، فـضال عـن      اإللزامي للموظفني  التدريب األمين   يف جمال  املستوى الذي حتقق  ب فخورالصندوق  

 أعــضاء اجمللــس وتوجهــت بالــشكر إىل.  بــني الوكــاالت املــوظفني فيمــانقــلتالتقــدم احملــرز يف 
  .قدموه من مسامهات، مبا يف ذلك بالنسبة هلاييت ملا
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   واإلدارةالشؤون املالية وشؤون امليزانية -  عشرخامس
اسـترداد التكـاليف غـري املباشـرة        ب  املتعلقـة  وثيقـة  ال يةعرض مدير شعبة اخلدمات اإلدار      - ٨٠

)DP/FPA/2010/16.(  
ــده لــ أحــد الوفــود خــالل املناقــشة،   أعــرب   - ٨١ ــة لفــةسياسة اســترداد التكعــن تأيي  الكامل

الســترداد التكــاليف داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، مــع       املوحــدة نــهجيات املوالتعــاريف و
ف معـدالت اسـترداد التكـاليف بـني املنظمـات نظـرا       االعتراف بأن ذلـك قـد يـؤدي إىل اخـتال        

. مــصادر التمويــل ومنــاذج األعمــال يف  و كــل منــها، يف هياكــل تكــاليف القائمــةلالختالفــات
 سياسـات اسـتعراض   يف   اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بـاإلدارة        لعمل ه عن تقدير   الوفد وأعرب

 معـدالت اسـترداد   تمـا إذا كانـ  يف ر النظـ وحث علـى   على نطاق املنظومة، استرداد التكاليف   
ــاليف  ــة بـــ التكـ ــية جيـــ  املتعلقـ ــري األساسـ ــضي إىل أن ُتباملوارد غـ ــسامهات فـ ــاليف يف مـ  التكـ

تـزال أكثـر    الللـصندوق  وذكر الوفد أن املوارد األساسـية وغـري األساسـية          . املباشرة الثابتة  غري
  . يف الصناديق والربامج األخرىيظهرتوازنا مما 

ــد اإلشـــ   - ٨٢ ــائم   ارة إىلوبعـ ــز القـ ــام    العجـ ــستردة لعـ ــة املـ ــاليف الفعليـ ــني التكـ  ٢٠٠٧بـ
ــتغرية  والتكــاليف٢٠٠٨ عــامو ــة امل ــد عمــا إذا كــان  ، غــري املباشــرة  الفعلي ــساءل الوف   ينبغــي ت
ــذي أن  ل ــى معــدالت اســترداد التكــاليف ملعاجلــة     يف إجــراءنظــريلمجلــس التنفي  تعــديالت عل

 خمتلفـة  معـدالت تطبيـق   سـباب عـن أ   و  اسـتثناء  تشكلواستفسر الوفد عن احلاالت اليت      . العجز
 اسـترداد التكـاليف خـالل     بـشأن   إجراء مناقشات منتظمـة يف اجمللـس       يف تلك احلاالت، وطلب   

 اختــاذتقــارير إضــافية ولتقــدمي  ا، جتنبــ واملوافقــة عليهــا ميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني اســتعراض
 التكـاليف غـري املباشـرة،       احتـساب  عـن كيفيـة   وسـأل وفـد آخـر       .  مقررات هبذا الـصدد    اجمللس
 متهيــدا بــارزا علــى جــدول األعمــال جيــب أن حيتــل مكانــا أن اســترداد التكــاليف  علــىمــشددا
ــة  العتمــاد ــة اخلاصــة بكــل وكال ــات املتكامل ــدءا امليزاني ــة  ٢٠١٤ مــن عــام   ب ، ومراعــاة املواءم

  .بينها فيما
بعـض  أشـارت   ة الـسنتني،    ؤشرات ميزانية الـدعم لفتـر     مبعض   تحسنب وبعد االعتراف   - ٨٣

 ربطالـ علـى احلاجـة إىل      ت  وشـدد . تعزيـز املؤشـرات وجعلـها قابلـة للقيـاس         إىل ضرورة   الوفود  
 إىل أن اســـتعراض منتـــصف املـــدة للخطـــة  مـــشرية األهـــداف املعلنـــة والنتـــائج املتوقعـــة،  بـــني

وشـجعت الـصندوق علـى تعزيـز        .  وتعـديل إطـار النتـائج      سـتعراض  فرصـة ال    يتـيح  االستراتيجية
  . على املستجدات بانتظام اجمللس التنفيذيوإطالع النتائج القائمة علىاإلدارة 

مـــا تقدمـــه مـــن الوفـــود علـــى  بالـــشكر إىل مـــدير شـــعبة اخلـــدمات اإلداريـــةوتوجـــه   - ٨٤
، بالتعـــاون مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي   ســـيعمل أن الـــصندوقمؤكـــدا، تاتوجيهـــ
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ــسيف،  ــراز واليوني ــة الطريــق   اســترداد التكــا علــى إب ــة إىل حتقيــق  ليف يف خريط ميزانيــة الرامي
التكـاليف املـتغرية   و  املـستردة  بني التكـاليف الفعليـة   القائم صغريالعجز  بالوفيما يتعلق   . متكاملة

 ، املطبـق   يف املائـة   ٥ بنـسبة   املعتمـد  عدلامل  اخنفاض نبشكل رئيسي ع   ا نامجة الفعلية، أوضح أهن  
  أنـه شـرح  االسـتثناءات،   وفيمـا خيـص   . امجان املـستفيدة مـن الـرب       البلـد  يت متوِّهلـا  على املشاريع ال  
 أُبقــي علـــى معـــدل ويف غريهـــا  ؛ تــسعة اســـتثناءات لتمويــل املـــشاريع الكــبرية   جــرى اعتمـــاد 

 عمـل  ال مبواصـلة كد للمجلـس التنفيـذي أن الـصندوق ملتـزم           أو. املائة السترداد التكاليف   يف ٧
  .عا يف آن ممع اجمللس وحتسني مؤشرات امليزانية

معلومات مستجدة عن سياسـة صـندوق       : ٢٠١٠/١٠واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر       - ٨٥
  .املباشرة األمم املتحدة للسكان السترداد التكاليف غري

  
   الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا-سادس عشر 

أسـاس  اعتمد اجمللس التنفيذي الربنـاجمني القطـريني لكـل مـن أوغنـدا وغواتيمـاال علـى                    - ٨٦
  .٢٠٠٦/٣٦عدم وجود اعتراض، ودون عرض أو مناقشة، وفقا للمقرر 

  
  )تابع( مسائل أخرى -سابع عشر 

  حتية وداع ملدير الربنامج املساعد ومدير مكتب الشراكات    
أشــاد رئــيس اجمللــس التنفيــذي ونــواب الــرئيس ومــدير الربنــامج ورئــيس فــرع اجمللــس     - ٨٧

ــة يف صـــ  ــات اخلارجيـ ــة   التنفيـــذي والعالقـ ــة النموذجيـ ــدة للـــسكان باخلدمـ ــم املتحـ ندوق األمـ
مـارس، وقـد أحاطـت      /واالستثنائية للسيد بروس جنكز، الذي أعلن عن تقاعـده يف شـهر آذار            

مجيــع الوفــود علمــا مبــسريته املهنيــة املتميــزة، وبــصماته علــى برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،     
  . كل التوفيق يف تقاعدهومتنوا له. اتسمت به شخصيته من دفء وروح دعابة وما
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  املرفــــق  
صـندوق  /االجتماع املشترك للمجالس التنفيذية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               

  األمم املتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي 
  تعزيز االستجابة على الصعيد القطري للعنف القائم على نوع اجلنس: توحيد األداء    

صـندوق األمـم املتحـدة      /يس اجمللس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           افتتح رئ   - ١
ــائي       ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة لربن ــشترك للمجــالس التنفيذي ــاع امل ــسكان االجتم صــندوق /لل

ــم ــومي       األم ــورك ي ــود يف نيوي ــاملي، املعق ــة الع ــامج األغذي ــسيف وبرن ــسكان واليوني املتحــدة لل
، بــأن دعــا إىل حلظــة صــمت للتعــبري عــن التــضامن مــع  ٢٠١٠ ينــاير/الثــاين كــانون ١٨ و ١٥

  .هاييت وإجالال للذين فقدوا أرواحهم يف الزلزال الذي وقع فيها
) الربنـامج (بعد عروض قدمها نائب املدير التنفيذي لصندوق األمـم املتحـدة للـسكان                - ٢

زارة شــؤون املــرأة، متحــدثا نيابــة عــن املنظمــات األربــع، والوكيلــة الدائمــة لألمانــة العامــة لــو  
اليت يضطلع هبا األمـني العـام   “ فلنتحد إلهناء العنف ضد املرأة”بوركينا فاسو، وممثل عن محلة      

لألمــم املتحــدة، وممثــل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان مــن فييــت نــام، تــوىل الــرئيس رئاســة  
  :وقد أثارت الوفود املسائل التالية. جلسة أسئلة وأجوبة

عضاء اجمللس التنفيذي النجاحات اليت حتققت يف فييـت نـام،           يف حني الحظ أ     )أ(  
فقد تساءلوا عما إذا كانت دول أخرى، تتبع هنج توحيد األداء، قد حققـت فوائـد مـن تقـدمي                    

وقـد أبـدي اهتمـام بالنـهج        . الدعم لألولويات األساسية، مثل العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس            
مـا بعـد    /ف القائم على نوع اجلنس يف سـياقات النــزاع         الذي تتبعه األمم املتحدة يف تناوهلا العن      

النـزاع، ويف فهـم الطريقـة الـيت سيـسهم هبـا إحـراز تقـدم، يف مـا يتعلـق مبؤشـرات قـرار جملـس                           
واستفــسرت وفــود عمــا إذا كــان التنــسيق . ، يف وضــع مؤشــرات عامليــة جديــدة١٣٢٥ األمــن

  ك مساس بواليات حمددة؛الفعال أمر ممكن يف أوضاع كهذه من دون أن يترتب على ذل
ــساءلوا          )ب(   ــد ت ــزام، فق ــن الت ــا فاســو م ــه بوركين ــا أبدت يف حــني أشــاد بعــضهم مب

، وعمـا اختـذ مـن تـدابري لـدعم األطفـال الـذين يولـدون                 “آفـة ”كان االغتصاب يعتـرب      إذا عما
  نتيجة اغتصاب؛

سـلّمت الوفـود بأنـه يف حـني يـسهم التنـسيق الـذي تقـوم بـه منظمـات األمـم              )ج(  
وأكد األعضاء على أن اتبـاع هنـج        . تحدة يف حتسني الفعالية، فإن امللكية الوطنية أمر أساسي        امل

تــدعيم القــدرات الوطنيــة؛ وتوضــيح دور األمــم /مـشترك يبــدو مفيــدا يف تعزيــز امللكيــة الوطنيــة 
ــتعلم       ــادل ال ــة، مبــا يف ذلــك تب ــادرات اإلقليمي ــة املب املتحــدة ومــسؤولياهتا، والتــشديد علــى أمهي

بني بلدان اجلنوب، وكفالة مشاركة مجيع األطراف الفاعلة ذات الصلة؛ وتعزيز االتـساق              افيم
  على نطاق املنظومة؛
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. وأثــري ســؤال عــن تــأثري النــهج املــشترك علــى الفئــات املــستفيدة مــن الــسكان  )د(  
فعلى الرغم من وجود ثغرات يف التمويل والقـدرات املطلوبـة ملعاجلـة مـسائل الـصحة اإلجنابيـة                   

العنف القائم على نوع اجلـنس مـن منظـور البعـد اإلنـساين، فقـد أكـدت الوفـود جمـددا علـى                        و
  ضرورة دعم اجلهود اليت تبذهلا منظمات األمم املتحدة يف هذا الصدد؛

قــدم اقتــراح باتبــاع هنــج موحــد يف األمــم املتحــدة لبنــاء قاعــدة بيانــات بــشأن   )هـ(  
  .إحصاءات شهرية، مثالالعنف القائم على نوع اجلنس، عن طريق نشر 

  :وقدمت الردود التالية  - ٣
من شأن إجراء تقييم يف املستقبل يتضمن، إىل جانب التطرق إىل البلدان الـيت                )أ(  

حقق اتباع هنج موحـد نتـائج بينـة فيهـا، تفاصـيل تـبني اجملـاالت الـيت ميكـن فيهـا حتقيـق فعاليـة                           
  وجماالت التحسني يف مشاريع توحيد األداء الريادية؛

يشكل التنـسيق يف حـاالت النــزاع ومـا بعـد النــزاع حتـديا، غـري أن هنـج نظـام                    )ب(  
  فالتنسيق ال يقوض والية املنظمات، بل يعزز عمل كل منها؛. العمل يف جمموعات حيقق جناحا

وميكــن أن يكــون  . جيــب أن تركــز اجلهــود علــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة        )ج(  
فقـد اسـتخدم فريـق    . املة من دون إبـرام اتفـاق رمسـي    ملنظمات األمم املتحدة خطط عمل متك     

األمــم املتحــدة القطــري املعــين باملــسائل اجلنــسانية يف زميبــابوي هــذا النــهج مــن دون أن تكــون 
  زميبابوي من البلدان اليت تطبق هنج توحيد األداء؛

. يف بوركينـا فاسـو، يـصعب التأكـد مـن وجـود أرقـام دقيقـة عـن االغتــصاب           )د(  
غــري أن التــأخريات يف إجــراءات النظــام . يقــدم الــدعم للــضحايا مبوجــب تــشريعاتهفهــذا البلــد 

  القضائي تشكل حتديا وجتعل اإلجراءات القانونية عسرية؛
وتـــشكل محلـــة األمـــني العـــام مظلـــة جتتمـــع حتتـــها اجلهـــات الفاعلـــة وتقلـــل    )هـ(  

 تعتمد علـى إسـهامات      أما قاعدة بيانات العنف ضد املرأة، فهي أداة       . االزدواجية إىل أدىن حد   
  .الدول األعضاء فيها

  .وشكر الرئيس مقدمي العروض والوفود على مسامهاهتم  - ٤
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  عرض بشأن وثيقة الربنامج القطري ألمم متحدة واحدة، جلمهورية تنـزانيا املتحدة    
صـندوق األمـم املتحـدة      /وجه رئيس اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               - ٥
كان الدعوة إىل مديرة دائرة التعاون املتعدد األطراف، بوزارة اخلارجيـة والتعـاون الـدويل،               للس

جبمهوريــة تنـــزانيا املتحــدة، لتقــدمي عــرض عــن وثيقــة تنـــزانيا املتعلقــة بالربنــامج القطــري ألمــم  
وقد قدمت املديرة شرحا مفصال بشأن هنج الربجمـة املـشتركة املقتـرح، مـشرية               . متحدة واحدة 

 أن احلكومة التنـزانية وفريق األمم املتحـدة القطـري اتفقـا علـى وضـع خطـة عمـل واحـدة،               إىل
ــرة       ــة، للفت ــساعدة اإلمنائي ــم املتحــدة للم ــة األم ــة  ٢٠١٥-٢٠١١وهــي خط ، وتغطــي اجملموع

وشددت على أن ذلك مـن شـأنه أن يقلـل مـن             . الكاملة من أنشطة األمم املتحدة يف هذا البلد       
وأشـارت  . راتيجية أكثر تكافال واتـساقا تنـسجم مـع األولويـات الوطنيـة          االزدواجية ويوفر است  

إىل أن حكومتها تقترح على اجملالس التنفيذية املـشتركة املوافقـة علـى وثيقـة للربنـامج القطـري           
املشترك مـستمدة مـن خطـة األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، بـدال مـن املوافقـة علـى وثـائق                

وأوضحت املواعيد الزمنية املتـصلة هبـذا األمـر، مـشرية إىل         . ت حمددة برامج قطرية خاصة بوكاال   
، ٢٠١١ ينـاير /أن وثيقة الربنامج القطري املشترك ستقدم إىل اجملـالس التنفيذيـة يف كـانون الثـاين               

وأكـــدت أن حكومتـــها ال تـــسعى إىل اســـتباق  . ٢٠١١يوليـــه /وأن تنفيـــذها ســـيبدأ يف متـــوز
ن آليات املوافقـة علـى وثيقـة الربنـامج القطـري املـشترك، الـيت                املناقشات احلكومية الدولية بشأ   

  .كانت جارية يف سياق حتقيق االتساق على نطاق املنظومة
وأشادت عدة وفود باإلطار الذي حددته احلكومة التنـزانية، مالحظة أن من شـأنه أن                - ٦

ــة       ــربامج القطري ــائق ال ــات املوجــودة يف وث ــضمن املعلوم ــة، ويت ــل االزدواجي ــه  يقل ــة، وأن  متفرق
وأشـــاروا إىل أن . سيفـــضي إىل حتقيـــق اســـتراتيجية متماســـكة تنـــسجم واألولويـــات الوطنيـــة 

، املعقـود يف كيغـايل، روانـدا، وافـق علـى أنـه مل يعـد           ٢٠٠٩االجتماع احلكومي الـدويل لعـام       
بـادرة  هناك جمال، يف البلدان الرائدة، للعودة إىل العمل بالطريقة اليت كانت تتبـع قبـل اعتمـاد م         

ووجهـوا الـدعوة إىل اجلهـات املاحنـة         . ، وينبغي احملافظـة علـى الـزخم املوجـود         “توحيد األداء ”
للعمل على تعزيـز هـذه اجلهـود بتقـدمي دعـم مـايل يكـون مالئمـا مـن حيـث التوقيـت، وميكـن                          

وأكـدوا احلاجـة إىل خفـض    . التنبؤ به، ويكون غري خمصص جملاالت بعينـها، ومتعـدد الـسنوات         
عامالت وتبـسيط متطلبـات اإلبـالغ، باالستعاضـة عـن التقـارير الفرديـة للمنظمـات                 تكاليف امل 

  .بتقرير واحد يعد على أساس النتائج
ويف بيان مشترك، هنأت وفود عديدة حكومة تنـزانيا علـى هـذا اإلجنـاز، وذكـرت أن                - ٧

م املتحـدة تكـون     البلدان الرائدة تفتح آفاقا جديدة وحتقق املزيد مـن األنـشطة الفعالـة وأن األمـ               
ويف معرض إشادهتم باقتراح تنـزانيا، أكـدوا أن خطـة األمـم املتحـدة              . بتوحيد األداء “ أفضل”
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للمساعدة اإلمنائية ستليب احتياجات شعب تنـزانيا وحكومتـها وستـشمل كامـل نطـاق أنـشطة                
لبلـدان  ويف سـياق إعـراهبم عـن تأييـدهم النـهج املقتـرح، شـجعوا ا               . األمم املتحدة يف هذا البلـد     

 ويف حــني أبــرزوا املزايــا املــذكورة لوثيقــة الربنــامج القطــري  .األخــرى علــى أن حتــذو حــذوها
املشترك، شددوا على أن اتباع هنج قائم على النتائج يف التخطيط والرصد والتقييم يكفـل قيـام        
األمم املتحدة بوضع برنامج نوعي وكوهنا مساءلة أمام الـشعب واحلكومـة اللـذين تعمـل علـى                  

وأكدوا أن هذا النهج ال يستبق قرارات اجلمعية العامة أو يؤثر عليهـا، وحثـوا املقـر            . دمتهماخ
  .على أن يبقى مواكبا ملا حيرز من تقدم على الصعيد القطري

صـندوق األمـم املتحـدة    /واستفسر رئيس اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        - ٨
أن تكون حكومة تنـزانيا قادرة على تكييف وثيقتها للربنامج  للسكان عما إذا كان معقوال توقع       

 بـدال مـن   ٢٠١١ يوليـه /القطري املشترك لو مل تتوصل اجلمعية العامة إىل اختـاذ قـرار إال يف متـوز        
واستفسر أحد الوفـود عـن الطريقـة الـيت ستـشمل هبـا خطـة األمـم                  . ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

أنشطة األمم املتحدة يف هـذا البلـد إذا كـان التركيـز سينـصب      املتحدة للمساعدة اإلمنائية مجيع   
واستفسر الوفـد نفـسه عـن الطريقـة الـيت سـتعاجل هبـا           . اجملاالت/على عدد حمدود من القطاعات    

اجملالس التنفيذية عملية إعداد التقارير، إذا أخذ يف االعتبار اختالف الدورات املالية يف البلـدان             
فد آخـر عمـا الحظتـه حكومـة تنــزانيا مـن تقـدم أُحـرز يف سـلوك               واستفسر و . واألمم املتحدة 

واستفــسر أحــد الوفــود عمــا إذا كانــت حكومــة  . اجلهــات املاحنــة يف مــا يتعلــق بتوحيــد األداء 
تنـــزانيا تكفــل حــدوث تنــسيق داخــل احلكومــة نفــسها، ومــا هــي الــدروس الــيت استخلــصت     

  .والتحديات اليت ووجهت حىت اآلن
ويف ما يتعلق باستفـسارات الـرئيس، قالـت إن          . الوفود على تعليقاهتا  وشكرت املديرة     - ٩

، وإذا اختذت اجلمعية العامـة      ٢٠١١يوليه  /تنفيذ وثيقة الربنامج القطري املشترك سيبدأ يف متوز       
ــه    ـــزانيا ســوف تــسترشد ب ويف مــا يتعلــق باالستفــسار بــشأن   . قــرارا باملوافقــة فــإن حكومــة تن

، يف الوقـت الـراهن، يتلقـى متـويال علـى أسـاس سـنوي، وتقـدم                  التمويل، أشـارت إىل أن البلـد      
ــم املتحــدة          ــل خلطــة األم ــوفري التموي ــع ســنوات لت ــى أســاس كــل أرب ــاحنني عل ــات إىل امل الطلب

ويف ما يتعلق بالتنسيق، أشـارت إىل أن وزارة املاليـة هـي الوكالـة الرائـدة،                 . للمساعدة اإلمنائية 
  .من عدة وزارات لضمان التنسيق بروح الفريقوفيها جلنة توجيهية مؤلفة من ممثلني 

  
  تغري املناخ والتنمية    

صـندوق األمـم املتحـدة      /وجه رئيس اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              - ١٠
للسكان الدعوة إىل مديرة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي للتحـدث عـن أسـاليب الـدعم الـذي                    

ــدان    ــم املتحــدة للبل ــه األم ــة   تقدم ــاخ يف ســياق التنمي ــتغري املن ــصدي ل ــديرة  . يف الت وأشــارت م
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الربنامج إىل أن تغري املناخ يلحق آثـارا ضـارة بـأفقر الفئـات الـسكانية وأشـدها ضـعفا؛ وهنـاك              
عدد كـبري مـن الـدول حتتـاج إىل دعـم للتكيـف مـع تغـري املنـاخ وبنـاء املزيـد مـن القـدرة علـى                              

هذه البلدان مـن تتبـع مـسارات التنميـة املنخفـضة            وشددت أيضا على احلاجة إىل متكني       . ذلك
وتطرقــت لقمــة كوبنــهاغن املتعلقــة باملنــاخ وجناحهــا يف إشــراك العديــد مــن رؤســاء  . الكربــون

ففيما يستمر بذل اجلهود من أجل التفـاوض للتوصـل إىل           . احلكومات حول اجتاهات املستقبل   
لتطبيــق العملــي، بتقــدمي الــدعم إىل اتفــاق بــشأن املنــاخ، يــتعني أن تركــز األمــم املتحــدة علــى ا 

واختتمـت مـديرة الربنـامج كلمتـها        . البلدان يف اسـتنباط اسـتجابات تـدعم تطلعاهتـا يف التنميـة            
بالتــشديد علــى أن بإمكــان املنظمــات األربــع، بتــوفري مــوارد كافيــة، وإقامــة شــراكات واســعة  

ياهتا القائمـة علـى التكامـل يف    النطاق ومبتكرة، وتقدمي دعم من جمالسها التنفيذية، أن تنفذ وال         
  .خدمة البلدان املستفيدة من الربامج وما يرتبط هبا من استراتيجيات التنمية الوطنية

وقدم املنسق املقيم ملالوي عرضا بشأن اجلهود التعاونية املبذولة فيما بني األمـم املتحـدة                 - ١١
ى ما ينطوي عليه التعامل مـع تغـري         وشدد عل . واحلكومة، واجلهات املاحنة لالستجابة لتغري املناخ     

وأشـار إىل أن التعـاون القـوي الـذي      . املناخ من حتـديات يف اقتـصاد يهـيمن عليـه القطـاع األويل             
تبديه مجيع األطراف الفاعلة يدعم برنامج مالوي الوطين بشأن تغري املناخ، حيث تضطلع األمم               

وهـو صـندوق    ( متحـدة واحـدة      املتحدة بـدور الوسـيط النــزيه، ويـسهم الـصندوق اخلـاص بـأمم              
  .يف تبسيط التمويل وتقدمي التقارير) استئماين متعدد املاحنني

وقدم املدير املعاون للتـدريب ورئـيس وحـدة البيئـة يف معهـد األمـم املتحـدة للتـدريب                      - ١٢
. “تعلّـم : تغـري املنـاخ   ”والبحث عرضا عن برنامج خدمة التـدريب بـشأن تغـري املنـاخ املـسمى                

ن هـذا يـشكل، يف مجلـة أمـور، مثـاال علـى الطريقـة الـيت هبـا تـدعم منظومـة األمـم                          وأشار إىل أ  
  .املتحدة التعلم، وتعزز مهارات املوارد البشرية يف جمال تغري املناخ يف الدول األعضاء

وأقرت الوفود بـأن هـذه العـروض هـي أمثلـة جيـدة علـى عمـل األمـم املتحـدة جبميـع                          - ١٣
واستفــسرت الوفــود عمــا إذا كــان  . ، وخاصــة يف مــالويمؤســساهتا علــى املــستوى القطــري 

وأيـدت  . منوذج مالوي وصندوقها االستئماين املتعدد املـاحنني ميكـن تكـراره يف أمـاكن أخـرى       
الوفـود أيـضا الفكـرة القائلـة بـأن تغـري املنــاخ هـو مـسألة إمنائيـة وأن لألمـم املتحـدة دورا هامــا            

فـود عـن القلـق إزاء عـدم قـدرة البلـدان الناميـة           وأعـرب عـدد مـن الو      . تضطلع به يف هذا اجملال    
على إحداث حتول يف اقتصاداهتا، بينمـا أكـد آخـرون جمـددا أن اتفـاق كوبنـهاغن مثّـل خطـوة               

واستفسرت الوفـود عمـا إذا كـان عـدم          . هامة إىل األمام، على الرغم من أنه ليس ملزما قانونا         
ــد مــن اخلطــر الــذي      ــد يزي ــهاغن ق ــق   اختــاذ أي إجــراء يف كوبن ــى حتقي ــاخ عل ــشكله تغــري املن ي

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
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ويف معرض الرد على هـذه االستفـسارات، أشـارت مـديرة الربنـامج إىل أنـه يـتعني أن                      - ١٤
وقالـت أيـضا إن حتقيـق      . حتدد الدول األعضاء أولوياهتا اخلاصة هبا يف سـياق اتفـاق كوبنـهاغن            

املــدى القــصري، وإن كــان هــذا قــد يــتغري إذا مل يــتم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لــيس مهــددا يف 
واقترحـت سـبال عمليـة يكـون مبقـدور األمـم املتحـدة أن تـساعد هبـا                   . التوصل إىل اتفاق قريبـا    

ــة واحلــد مــن الفقــر         ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــى العمــل مــن أجــل حتقي ــدول األعــضاء عل ال
ستئماين املتعـدد املـاحنني، وهـو إحـدى     ومواجهة تغري املناخ، مبا يف ذلك استخدام الصندوق اال   

  .نتائج قمة كوبنهاغن املتعلقة بتغري املناخ
  

  إحاطة بشأن هاييت    
قــدم فريــق مــن املتحــدثني مؤلــف مــن املــدير املــساعد لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    - ١٥

لتنفيــذي ومــدير املكتــب اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، ونائــب املــدير ا 
، ومـدير بـرامج الطـوارئ يف منظمـة األمـم املتحـدة       )الربنامج(لصندوق األمم املتحدة للسكان    

، واملستشار األقـدم للمـدير التنفيـذي لربنـامج األغذيـة العـاملي واملبعـوث                )اليونيسيف(للطفولة  
اخلــاص للبلــدان املــشاركة يف مبــادرة أمــم متحــدة واحــدة، إحاطــة إىل االجتمــاع املــشترك          

  .لمجالس التنفيذية بشأن احلالة يف هاييت يف أعقاب الزلزال املدمرل
وأعربت الوفود عن تعازيها لشعب هـاييت ومنظومـة األمـم املتحـدة وتـضامنها معهمـا                   - ١٦

وتكلمـت وفـود عديـدة عمـا تبذلـه بلـداهنا مـن              . على ما حلق هبمـا مـن خـسائر ماديـة وبـشرية            
بء الـديون، وتقـدمي إمـدادات غذائيـة وفـرق طبيـة        جهود لتوفري األموال للطوارئ، وختفيف ع     

ومعدات للمستشفيات، وكالب الشم، ومعدات اتصال ساتلية، وأفرقـة لتقيـيم الكـوارث مـن               
وأعـرب أحـد الوفـود عـن التزامـه بإقامـة            . أجل اإلسراع يف جهـود اإلغاثـة اإلنـسانية يف هـاييت           

لـسبيل الوحيـد للمـضي قـدما نظـرا       شراكات بني مجيع اجلهات الفاعلة ودعمه هلـا، باعتبارهـا ا          
وأعرب وفد آخـر عـن قلقـه إزاء احتمـال حـدوث تـدهور يف احلالـة األمنيـة،                    . لضخامة األزمة 

واستفـسر ذلـك الوفـد أيـضا        . واستفسر الفريق عن اخلطوات اليت جيري اختاذها يف هذا الصدد         
ألمـم املتحــدة  عمـا ينبغـي اختـاذه مـن خطـوات يف األجلـني املتوسـط والطويـل لتنـسيق أنـشطة ا          

ويف سياق كفالة حتقيق استجابة للكوارث تـسيطر عليهـا وتقودهـا            . وفرادى البلدان يف امليدان   
وناشـد أحـد الوفـود    . البلدان، سأل أحد الوفود عن حالة احلكومـة يف ظـل الـدمار الـذي وقـع              

ــاك، واحلــد مــن        ــاريرهم وذلــك لتجنــب االرتب ــة يف تق ــراد وســائط اإلعــالم أن يتوخــوا الدق أف
  .دوث أي آثار نفسية سلبيةح
وقدم مندوب هاييت آخر ما استجد مـن معلومـات عـن احلالـة يف بلـده، وشـكر مجيـع                       - ١٧

وحتـدث  . الوفود واملنظمات علـى مـا أبدتـه مـن تعـاطف وتـضامن، ومـا قدمتـه مـن مـسامهات                     
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وا تعرض له العديد من املباين احلكومية من تدمري وعن املوظفني العمـوميني الـذين حوصـر                عما
وأعرب عن تقديره العميق جلميع البلدان ملا أعربت عنـه مـن دعـم، مـضيفا أن          . حتت األنقاض 

  .مجيع اهلايتيني يشعرون بالعزاء ملعرفتهم أهنم ليسوا وحدهم
  

  األمن الغذائي وشبكات األمان: التعايف من األزمة االقتصادية واملالية    
ية العاملي الدورة بتوجيـه الـدعوة إىل نائـب          افتتح رئيس اجمللس التنفيذي لربنامج األغذ       - ١٨

ــة      ــة العــاملي، شــعبة الــسياسات والتخطــيط واالســتراتيجيات، ليقــدم ورق ــامج األغذي مــدير برن
  .املعلومات األساسية نيابة عن املنظمات األربع

وقد أشار نائب املدير، يف معرض تلخيصه مضمون الورقة، إىل أن ما خلفته األزمة مـن             - ١٩
ة النطاق وتزداد سوءا على اجلياع يف العامل دفعت املنظمـات األربـع إىل التركيـز علـى                  آثار واسع 

وأشـار  . األمن الغذائي ودعم تدخالت احلكومات الوطنية حلماية الفئـات الـضعيفة مـن الـسكان           
إىل أن البلـدان يف مجيـع أحنـاء املعمـورة، إذ تـدرك حجــم اآلثـار املترتبـة علـى األزمـة يف األجلــني          

ط والطويل، تقوم باختاذ اخلطوات الالزمـة إلنـشاء بـرامج للحمايـة االجتماعيـة وشـبكات                 املتوس
وتعمـل  . أمان ختفف من آثار األزمة علـى الفقـراء والـضعفاء، حـىت يف ظـل ظـروف ماليـة صـعبة           

البلــدان علــى توســيع نطــاق التغطيــة واالســتحقاقات أو الــشروع يف بــرامج جديــدة للتحــويالت  
وتعمــل . يعيــشون يف فقــر وحرمــان مــن األمــن الغــذائي بــشكل مــزمن  تــستهدف أولئــك الــذين 
ســيما برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة      وال-منظومــة األمــم املتحــدة  

  . على دعم هذه اجلهود وتعزيزها-للسكان واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي 
يـا لألمـن الغـذائي ليعطـي منظـورا عمليـا            ووجه الرئيس الـدعوة إىل مـدير مديريـة إثيوب           - ٢٠

واهلـدف مـن هـذا الربنـامج     . للمناقشة بتقدمي وصف لربنامج شبكة األمان اإلنتاجية االبتكاري     
هو نقـل املـواد الغذائيـة إىل األسـر املعيـشية احملرومـة مـن األمـن الغـذائي يف الوحـدات اإلداريـة                         

 املقاطعـات، ومـن شـأن ذلـك أن حيـول            اليت تشكو من نقص غـذائي مـزمن يف        ) الوريدا(احمللية  
. دون استنفاد األصول على مستوى األسر املعيشية وينشئ أصوال على مستوى اجملتمـع احمللـي              

ــة حـــدوث حتـــسن يف توقيـــت      ــان اإلنتاجيـ ــبكات األمـ ــامج شـ ــسية لربنـ ومـــن املنجـــزات الرئيـ
يـذ الـربامج، وإنـشاء      التحويالت إىل املواطنني األفقر يف املنـاطق الريفيـة، وزيـادة يف قـدرات تنف              

. أصــول إنتاجيــة علــى مــستوى اجملتمــع احمللــي، وزيــادة دخــل األســر املعيــشية وأمنــها الغــذائي   
والدروس الرئيسية املستفادة من ذلك هـي معرفـة التحـديات الـيت تكتنـف عمليـة االنتقـال مـن              

ة مـــن حالـــة الطـــوارئ واالســـتجابة اإلنـــسانية إىل هنـــج يركـــز علـــى التنميـــة، والفوائـــد احملققـــ
  .العملية تلك
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وقـد أسـفرت املناقـشة الـيت تلـت          . وطلب الرئيس من احلضور تقدمي أسـئلة وتعليقـات          - ٢١
  :ذلك عن النتائج التالية

  بناء القدرات من أجل تعزيز امللكية واالستدامة أمر بالغ األمهية؛  )أ(  
  اعية الوطنية؛ال بد من تنسيق اجلهود الدولية الرامية إىل دعم نظم احلماية االجتم  )ب(  
إن مبـــادرة األمـــم املتحـــدة للحمايـــة االجتماعيـــة هـــي مبـــادرة ذات أمهيـــة يف     )ج(  

ــى        هــذا ــدعم عل ــا يف تقــدمي ال ــى زمخه ــدة جــدا إذا حافظــت عل ــصدد، وميكــن أن تكــون مفي ال
  القطري؛ الصعيد

تتطلب اجلهود الوطنية والدولية ملكافحة اجلـوع بوجوهـه العديـدة إىل مـوارد                )د(  
   األجلني القصري والطويل؛كافية، يف
يــشكل برنــامج شــبكات األمــان اإلنتاجيــة يف إثيوبيــا مثــاال هامــا للبلــدان ملعرفــة   )هـ(  

كيف ميكنها أن تكافح األسباب اجلذرية للجوع وأن تقدم احلماية للفئات الضعيفة من السكان،              
  غاثة والتنمية؛حىت يف ظل ظروف مالية عسرية، مع اإلبقاء على منظور متوازن يف سياق اإل

لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، جيب أن تكثـف الـدول األعـضاء جهودهـا                )و(  
ــة،         ــدخالت الفعال ــن عناصــر الت ــصر أساســي م ــة عن ــى اجلــوع؛ والوقاي ــضاء عل ــة إىل الق الرامي

  .سيما يف ضوء ما يترتب على تغري املناخ من آثار على اجلوع وال
  

  لأللفيةتقييم بشأن األهداف اإلمنائية     
ــة       - ٢٢ وجــه نائــب رئــيس اجمللــس التنفيــذي لليونيــسيف الــدعوة إىل نائــب املــديرة التنفيذي

لليونيــسيف لتقــدمي وثيقــة املعلومــات األساســية لتقيــيم احلالــة يف مــا يتعلــق باألهــداف اإلمنائيــة   
كـبري يف  وأكد نائب املديرة التنفيذية أنه رغم إحـراز تقـدم      . لأللفية، نيابة عن املنظمات األربع    

. يــزال هنــاك طريــق طويــل ينبغــي املــضي فيــه لتحقيــق أهــداف معينــة  العديــد مــن اجملــاالت، ال
وسلط الضوء على عـدة اسـتراتيجيات مبتكـرة تـستخدمها البلـدان لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة                   

  .لأللفية، وهي استراتيجيات تستند إىل قصص جناح ودروس مشتركة يف مجيع أحناء العامل
ــدا وصــفا     وقــدمت  - ٢٣ ــدا، واملنــسقة املقيمــة لروان ــة يف روان ــوزارة املالي ــة الدائمــة ل  الوكيل
أحرزتــه روانــدا مــن تقــدم يف حتقيــق األهــداف، حيــث أبــرزت علــى وجــه التحديــد عــدة      ملــا

وأكــد املستــشار األقــدم لــشؤون . إجنــازات رئيــسية واســتراتيجيات وحتــديات عوجلــت بنجــاح
 مــن األهــداف ١غذيــة العــاملي علــى أمهيــة حتقيــق اهلــدف الــسياسات االقتــصادية يف برنــامج األ

ــة مــن حيــث التكلفــة        ــة للقــضاء علــى اجلــوع وعــرض عــدة اســتراتيجيات فعال ــة لأللفي اإلمنائي
  .ودروسا مستفادة
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وأثنت الوفود على رواندا ملا أحرزتـه مـن تقـدم يف سـعيها مـن أجـل حتقيـق األهـداف                        - ٢٤
. علــى اجملــاالت الــيت حتتــاج إىل تــسريع وتــرية التقــدماإلمنائيــة لأللفيــة ولتركيزهــا بوجــه خــاص 

وطرحــت أســئلة حــول طــابع وإمكانــات التعــاون الــدويل مــن أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة   
وقـد أعــرب عـدد مــن الوفـود عــن القلـق مــن أن التقـدم يف بعــض األهــداف      . لأللفيـة يف العــامل 

لفريـق خبطـورة هـذا األمـر مـشريا          وأقـر ا  . والغايات بطيء جدا حبيث يوحي بأهنا قد ال تتحقـق         
ــة يف التــصدي      ــالغ األمهي ــة العامــة ســيكون ب إىل أن االجتمــاع الرفيــع املــستوى القــادم للجمعي

  .للعقبات اليت تواجه يف هذا الصدد
وأعربت الوفود أيضا عـن قلقهـا إزاء اآلثـار النامجـة عـن تغـري املنـاخ، وارتفـاع أسـعار                 - ٢٥

صاد العـاملي يف حتقيـق هـذه األهـداف، وخاصـة يف بعـض البلـدان                 املواد الغذائيـة، وتبـاطؤ االقتـ      
وباإلضافة إىل معاجلة أوجه عدم املساواة داخـل البلـدان وفيمـا بينـها، دعـت الوفـود                  . واملناطق

إىل تعزيز السياسات االجتماعية، وزيادة اجلهـود املبذولـة للقـضاء علـى اجلـوع، وتـوفري فـرص                   
د عدة عـن إمكانيـة وضـع اسـتراتيجيات لتعزيـز تنميـة              واستفسرت وفو . عمل للشباب والنساء  

وقــدمت اقتراحــات حمــددة بــشأن  . القــدرات يف البلــدان املــستفيدة، والتنــسيق بــني القطاعــات 
الطريقة اليت ميكن هبا أن تضطلع األمم املتحدة بـدور يف البلـدان املتوسـطة الـدخل، بـأن تعمـل                     

نـوب وتـدعم اإلجـراءات املـستندة إىل األدلـة           وسيطا لألفكار، وأن تعزز التعاون بني بلـدان اجل        
وأكدت عدة وفود جمددا دعمها لتحقيق االتساق علـى نطـاق           . اليت تتخذها السلطات الوطنية   

  .منظومة األمم املتحدة
وردا على عدد من األسئلة حـول كيفيـة جعـل املعونـات الدوليـة أكثـر فعاليـة لروانـدا                       - ٢٦

وكيلة الدائمة لـوزارة املاليـة إن حكومتـها متحمـسة ملفهـوم             وغريها من البلدان النامية، قالت ال     
ولزيـادة  . وهي حباجـة إىل مـشورة فنيـة مـن املـاحنني بـدال مـن حتديـد أهـداف                   “ توحيد األداء ”

فعاليــة املعونــة، اقترحــت أن تعتــرف اجلهــات املاحنــة بأمهيــة امللكيــة الوطنيــة للــربامج وأولويــات 
  .التنمية الوطنية

ديرة التنفيذيـة مـن جديـد التـزام اليونيـسيف بتعزيـز االتـساق يف األمـم                  وأكد نائـب املـ      - ٢٧
وأكـد أن   . املتحدة يف سعيها من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإعمال حقوق األطفال           

ــة       ــائج مــستدامة عــن طريــق ضــمان امللكي ــق نت ــة لتحــسني األداء وحتقي اليونيــسيف تعمــل جبدي
وتــرية التــدخالت الناجحــة وبنــاء الــنظم، مــع التركيــز علــى  الوطنيــة لتلــك األهــداف، وزيــادة 

املستبعدين، وإعطاء األولوية ملسألة الفوارق بـني اجلنـسني، ومحايـة الفئـات األشـد ضـعفا عنـد                   
األزمات، ومتكني اجملتمعات احمللية، ورصد التقدم احملرز علـى املـستوى دون الـوطين، واعتمـاد                

 مضاعف، ونشر أفضل املمارسات والدروس املـستفادة،        السياسات اليت ميكن أن يكون هلا أثر      
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واختـتم املستـشار اخلـاص لربنـامج األغذيـة العـاملي املناقـشة              . والعمل بشكل أوثق مع الشركاء    
بالتشديد على فعالية التدخالت، مثل تكميل الغـذاء باملغـذيات الدقيقـة، والتحـويالت النقديـة                 

  .١املشروطة، يف حتقيق اهلدف 
نائـب رئـيس اجمللـس التنفيـذي لليونيـسيف االجتمـاع بتقـدمي الـشكر ألعـضاء                  واختتم    - ٢٨

  .اجمللس التنفيذي وأعضاء الفريق على املناقشة التفاعلية
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   الثايناجلزء    
  ٢٠١٠ السنوية لعام الدورة    

  
  ٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢١ من الفترة يف جنيف يف املعقودة    
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  املسائل التنظيمية  - أوال  
 للمجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        ٢٠١٠ُعقدت الدورة السنوية لعام       - ١

يونيـه  / حزيـران ٢١وصندوق األمم املتحدة للسكان يف مقر األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من  
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢حىت 
 ٢٠١٠عمــل لدورتــه الــسنوية لعــام وأقــر اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال وخطــة ال  - ٢
)DP/2010/L.2 و Corr.1( ٢٠١٠، كما أقر تقرير الدورة العادية األوىل لعام) DP/2010/15.(  
ــس          - ٣ ــن أجــل دورات اجملل ــايل م ــزمين الت ــى اجلــدول ال ــذي عل ــس التنفي ــق اجملل ــد واف وق

  :٢٠١٠التنفيذي املقبلة يف 
  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣أغسطس إىل / آب٣٠من : ٢٠١٠الدورة العادية الثانية لعام   

 ٢٠١٠وقد أُدرجت املقررات الـيت اختـذها اجمللـس التنفيـذي يف الـدورة الـسنوية لعـام                 - ٤
ــة  ــع اإلنترنــــــــت   DP/2010/34يف الوثيقــــــ ــا يف موقــــــ ــن احلــــــــصول عليهــــــ ، الــــــــيت ميكــــــ

www.undp.org/execbrd.  
  

  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  ان مديرة الربنامج وتقريرها السنويبي  -ثانيا   

شكرت مديرة الربنامج يف بياهنا االفتتاحي رئيس اجمللس التنفيذي على حـسن إدارتـه،      - ٥
مث رحبـت   . كما شكرت نواب الرئيس على ما قدموه من دعم وما قـاموا بـه مـن عمـل شـاق                   

. كتــب الــشراكاتباملــدير اجلديــد ملكتــب أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب ومــدير م  
ــة       ــة القــرن احلــادي والعــشرين احلافل وبّينــت تكيــف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــع خلفي
بالتحديات اإلمنائية وما يتمتع به الربنامج من مزايا نسبية، كما بّينت رغبـة بلـدان الربنـامج يف                   

د مــن الفقــر وأكــدت علــى أن األولويــة العليــا للمنظمــة ســتبقى احلــ  . تغــيري أوضــاعها اإلمنائيــة
وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، على النحـو املنـصوص عليـه يف اخلطـة االسـتراتيجية لربنـامج                  

  .٢٠١٣-٢٠٠٨األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 
كما عرضت مـديرة الربنـامج خطـة العمـل الـيت هتـدف إىل حتـسني أداء برنـامج األمـم                      - ٦

وأبـرزت خطـوط العمـل الرئيـسية الـسبعة          . راتيجيةاملتحدة اإلمنائي وتشحذ تنفيذ اخلطـة االسـت       
 وضــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي كمنظمــة علــى املــستوى العــاملي تقــوم   : للخطــة، وهــي

 جديــدة؛ وإدارة األداء ةاملعرفــة؛ والقيــاس واإلدارة بالنتــائج؛ وإقامــة شــراكات اســتراتيجي علــى
ــادة ترتيـــب احلـــوافز؛  وتنميـــة قـــدرات املـــوظفني؛ ودفـــع الفعاليـــة والكفـــاءات ال   داخليـــة وإعـ
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وحتقيقـا  . واالتصاالت االستراتيجية؛ ودفع تنسيق األمم املتحدة اإلمنائي على املستوى القطري         
هلــذه الغايــة، أشــارت إىل أفرقــة التوجيــه التنفيــذي علــى مــستوى املكاتــب القطريــة، ومــستوى  

املــوظفني يف مجيــع أحنــاء املركــز اإلقليمــي ومــستوى املقــر، واملناقــشات الــيت دارت مــؤخرا مــع 
  .العامل بشأن برنامج التغيري

 يف ٢٠١٠ و ٢٠٠٩وعلــى ضــوء اجتاهــات اخنفــاض املــسامهات املاليــة خــالل عــامي    - ٧
موارد برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي األساسـية، أكـدت ضـرورة أن يـساعد اجمللـس يف ضـمان                    

 على التنبؤ إلجنـاز النتـائج املتوقعـة    بقدرة أكرب‘ األساسية’املستوى والنوع الصحيح من املوارد      
 باليــني دوالر يف ٣,٧والحظــت أن املــستوى املرتفــع للمــسامهات البــالغ  . يف بلــدان الربنــامج

 إمنا يبني أن برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي هـو الـشريك               ٢٠٠٩يف عام   ‘ الغري أساسية ’املوارد  
لـيت سـامهت فعـال يف مـوارد الربنـامج      وشـكرت الـدول األعـضاء ا   . املختار لدى اجلهات املاحنة 

، كما شكرت الدول األعضاء الـيت أعلنـت   ٢٠١٠العادية والصناديق والربامج املرتبطة به لعام   
  .عن تربعاهتا لعدة سنوات

ــسية وأســهبت يف احلــديث عــن اإلجنــازات والتحــديات         - ٨ ــائج الرئي ــا تعرضــت للنت كم
ستة يف التقرير السنوي اليت تتصل جبملة أمـور،         واإلجراءات ذات األولوية يف جماالت النتائج ال      

تبيان النتائج؛ وتنمية القدرات الوطنية؛ والتركيز على الفقر واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛          : منها
اإليـدز؛ والتهديـدات البيئيـة كـتغري املنـاخ؛          /واملسائل اجلنسانية؛ وفريوس نقص املناعـة البـشري       

ــع األزمــات؛ وإصــالح األ   ــامج األمــم   . مــم املتحــدة واإلنعــاش ومن وأوضــحت أن مــسامهة برن
املتحدة اإلمنائي يف احلوكمة الدميقراطية، ما برحت عنـصرا رئيـسيا يف عمـل املنظمـة، ولـو أهنـا        

ــسنوي     ــر ال ــست يف التقري ــائج ال ــست إحــدى النت ــشاملة،    . لي ــربامج ال ــة ال ــضا أمهي ــرزت أي وأب
ودور برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف          كالتعاون بني بلدان اجلنوب، واملساواة بني اجلنسني،        

دعــم احلكومــات لتلبيــة احتياجاهتــا مــن التنميــة البــشرية، وحتــسني عمليــات التخطــيط الــوطين    
  .وتوزيع امليزانية، وتشجيع االبتكار الوطين

وفيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، كـررت مـديرة الربنـامج رسـالة برنـامج األمـم                   - ٩
. ٢٠١٥حبلـول عـام     ‘ يف اإلمكان حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ’ائي، وهي أنه    املتحدة اإلمن 

وحثت على تقدمي املزيد من الدعم السياسي من خالل املشاركة على أعلى مـستوى مـن قبـل                   
ــة العامــة املتعلقــة باألهــداف       ــدول األعــضاء خــالل اجللــسة العامــة الرفيعــة املــستوى للجمعي ال

. ٢٠١٠سـبتمرب   /املقرر عقـدها يف أيلـول     ) ر قمة األهداف اإلمنائية لأللفية    مؤمت(اإلمنائية لأللفية   
وحتدثت عن املبادرات األخرية بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا فيها مبـادرة بقيـادة برنـامج                

 بلدا إلعداد تقـارير   ٣٠األمم املتحدة اإلمنائي من أجل التقييم الدويل والدعم املقدم ألكثر من            
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كما أبرزت بعض اجملاالت املـشتركة إلعطائهـا        . تعمقة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية    وطنية م 
دعــم التنميــة بقيـادة البلــد؛ وتعزيــز النمـو االقتــصادي الــشامل؛   : األولويـة يف العمــل، مــن بينـها  

وتوسيع الفرص أمام النساء والفتيـات؛ وحتـسني بـرامج احلمايـة االجتماعيـة والعمالـة؛ والوفـاء                  
وحتقيقـا هلـذه الغايـة،      . زامات املتعلقـة باملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مـن قبـل اجملتمـع الـدويل                بااللت

ــدمي          ــل تق ــت أن يق ــد توقع ــصادي ق ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع أشــارت إىل أن منظم
  عن الزيـادة املوعـود هبـا يف قمـة الثمانيـة الكبـار يف               ٢٠١٠املساعدة اإلمنائية الرمسية بنهاية عام      

وكررت تقـديرها ملـا يـضطلع بـه اجمللـس التنفيـذي مـن إرشـاد                 .  يف املائة  ٣٨غلني إيغلز مبقدار    
 شهرا، وأعربت عـن ثقتـها يف دعمـه ملـساعدة برنـامج األمـم املتحـدة        ١٤منذ توليه مهامه قبل   

  .اإلمنائي يف االستمرار يف زيادة أثره اإلمنائي، وكذلك قيادته جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي
وألقت الوفود بياناهتا العامة، فأكدت أن تركيـز الربنـامج اإلمنـائي مـا بـرح علـى احلـد               - ١٠

كما أعربت عن ترحيبها باألهداف اإلمنائيـة       . من الفقر، والنمو االقتصادي، والتنمية املستدامة     
ت وأعربـ . لأللفية كأولوية، وكذلك عن تعميم االستجابات لـتغري املنـاخ يف األنـشطة اإلمنائيـة              

 واخنفاضــها املماثــل يف عــام ٢٠٠٩الوفــود عــن قلقهــا بــشأن اخنفــاض املــوارد العاديــة يف عــام   
، وأكدت على أنه يتعني على الربنامج اإلمنائي أن يستعمل موارده بشكل أكثر كفـاءة               ٢٠١٠

والحظـت وفـود    . إىل اجلمهور واجلهـات املاحنـة والـشركاء       ‘ القيمة املضافة ’وأن حيّسن إيصال    
عدم توفر املوارد العادية الكافية ميكن أن يعـّرض متاسـك األنـشطة للخطـر، وحثـت                 عديدة أن   

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على النظر يف إنشاء آليـات متويـل جديـدة ومبتكـرة؛ ودعـت إىل                  
أفريقيـا لـن حتقـق       زيادة حضور القـارة يف املنتـديات واملـداوالت واألعمـال، إدراكـا منـها بـأن                

  .٢٠١٥هداف اإلمنائية لأللفية حىت عام على األرجح األ
وأثنـت الوفـود علـى خطــة العمـل لألعمـال التجاريـة؛ فرحبــت بزيـادة اإلبـالغ القــائم           - ١١

على األدلة وتبيان النتائج الطويلة األجل على مستوى احملصلة النهائية والدروس املـستفادة منـذ    
كمـا حثـت الوفـود    . تقريـر الـسنوي  أن تسلّمت مديرة الربنامج مهـام منـصبها، وال سـيما يف ال        

علـى تبيـان مـسامهة الربنــامج اإلمنـائي بـشكل أكثـر وضــوحا يف النتـائج اإلمنائيـة مقابـل النتــائج          
ــة ــدة،       . العاملي ــة يف اســتعراض منتــصف امل ــى أســاس األدل ــيم عل ــضا إىل حتــسني التقي ودعــت أي

وفود استعمال املزيـد مـن      وخباصة بالنسبة للتقييم القائم على الالمركزية؛ يف حني طلب أحد ال          
  .املؤشرات اجلنسانية يف التقرير السنوي املشار إليه

وأعربت وفود عن األمل يف أن يسفر مؤمتر قمـة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة عـن خطـة           - ١٢
 ٤عمل عملية وعن قدر أكرب من التماسـك بـني الـسياسات مـع إيـالء اهتمـام خـاص للهـدف              

 مــن األهــداف ٥واهلــدف ) احلــد مــن معــدل وفيــات األطفــال (مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
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كمـا أعربـت    . ، حيث التقدم ال يزال متعثرا     )حتسني الصحة النفاسية لألمهات   (اإلمنائية لأللفية   
الوفــود عــن القلــق إزاء تراجــع اجتــاه املكاســب اإلمنائيــة بــشكل رئيــسي مــن جــراء األزمــة            

دثا هاما من أجـل تعبئـة املـوارد مـن خـالل توسـيع               االقتصادية العاملية، واعتربت مؤمتر القمة ح     
ومت االعتـراف بـأن تقريـر       . قاعدة اجلهات املاحنة وحتسني اقتسام أعباء املساعدة اإلمنائية الرمسية        

 والتقيـيم الـدويل بقيـادة الربنـامج اإلمنـائي مهـا             “بعـد منتـصف املـدة     ”الربنامج اإلمنـائي املعنـون      
  . ما أبداه الربنامج اإلمنائي من قيادةخريطة طريق، كما أثنت الوفود على

واعترفت الوفود بأن بناء القدرات هو طريقة أساسية فعالة لتشجيع نقل املعرفـة وتعزيـز             -  ١٣
كما أثنـت علـى األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا الوحـدة اخلاصـة                 . التنمية املستدامة يف بلدان الربنامج    

ضـايف هلـذه الوحـدة بوصـفها املنـسق علـى            للتعاون بني بلدان اجلنـوب، ودعـت إىل تقـدمي دعـم إ            
. ‘الثالثـي ’نطاق منظومة األمـم املتحـدة للتعـاون اإلمنـائي بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون اإلمنـائي                     

كما اقترحت الوفود تعزيز مراكز التفوق القائمة بني بلدان اجلنوب وإنشاء مراكز جديـدة علـى                
 بني بلدان اجلنوب يكمل التعاون بـني بلـدان          ، وأكدت أن التعاون   ياملستويني اإلقليمي واألقاليم  

ولــضمان تلبيــة تركيــز املنظمــة املتزايــد علــى تنميــة  . الــشمال وبلــدان اجلنــوب ولــيس بــديال عنــه 
القدرات، حثت الوفود على ضمان املوارد البشرية الكافية نوعا وكمـا؛ كمـا طلبـت املزيـد مـن                   

  . هبا الربنامج اإلمنائي تنمية القدرات الكيفية اليت يعززلىاألمثلة يف التقارير املقبلة ع
واعترفت الوفود بزيادة دعم الربنامج اإلمنائي للمساواة بني اجلنـسني، كمـا هـو احلـال         - ١٤

يف عمليــات احلــد مــن أخطــار الكــوارث والُبعــد اجلنــساين يف األنــشطة املتعلقــة بفــريوس نقــص 
يم املنظـور اجلنـساين، وخباصـة يف        املناعة البشري واإليدز؛ وحثت على زيادة التركيز على تعمـ         

وأكدت بعض الوفود على أهنا تتطلـع       . أكرب املشاريع القطرية، أفغانستان، ويف الربامج الشاملة      
إىل مــديرة الربنــامج كرئيــسة للربنــامج اإلمنــائي ورئيــسة جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة كــي    

  .تسهم يف بناء كيان جنساين جديد قوي
 على اجلهود املبذولة لتعزيز الـدور التنـسيقي الـذي يـضطلع بـه الربنـامج                 وأثنت الوفود   - ١٥

كما الحظت التقدم احملرز يف األقطار الرائـدة يف مبـادرة       . اإلمنائي ضمن منظومة األمم املتحدة    
 “طريقـة العمـل القدميـة مل تعـد خيـارا مطروحـا            ”كما جرى التأكيد على أن      . ‘توحيد األداء ’

 مرنــة مــن أجــل البلــدان البادئــة، وذلــك إىل جانــب تعمــيم أفــضل   واحلــث علــى إنــشاء آليــات 
وطلبــت الوفــود تعزيــز دور  . املمارســات يف جمــاالت مثــل املــوارد البــشرية واإلبــالغ املــشترك  

املنــسق املقــيم لألمــم املتحــدة مبــستوى مــن الــسلطة يعــادل مــسؤولياته، مبــا يف ذلــك كمنــسق     
 املتحـدة   ألمـم لفصل بني وظيفة املنسق املقيم ل     كما أكدت الوفود ضرورة ا    . للشؤون اإلنسانية 

  .ووظيفة املدير القطري للربنامج اإلمنائي
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ــسبة      - ١٦ ــرياعي، بالنـ ــائي سـ ــامج اإلمنـ ــامج إىل أن الربنـ ــديرة الربنـ ــارت مـ ــام، أشـ ويف اخلتـ
، التعليقــات الــيت تــرده علــى التقريــر الــسنوي لعــام   ٢٠١١الســتعراض منتــصف املــدة يف عــام  

وشــكرت املــديرة .  إجــراء مــشاورات غــري رمسيــة مــع اجمللــس التنفيــذي ، وسيــستمر يف٢٠٠٩
: الوفود على تعليقاهتا البّناءة، كما رحبت باملالحظـات الـيت أدلـت هبـا علـى مجلـة أمـور، منـها         

أمهية إدارة املعارف ونشر أفضل املمارسات؛ والتركيز علـى النتـائج؛ وبنـاء القـدرات وامللكيـة                  
اسب يف املكـان املناسـب؛ وحتـسني الكفـاءة كـي تزيـد املـوارد إىل                 الوطنية؛ ووضع املوظف املن   

احلد األقصى؛ وإرسـال تقـارير أفـضل إىل الـدول األعـضاء؛ وتعزيـز الـدور التنـسيقي للربنـامج                     
  .والحظت أيضا أنه جيب معاجلة هذه املسائل من خالل خطة العمل. اإلمنائي
نـع األزمـات والتعـايف منـها بتقـدمي          وقامت مديرة الربنامج املـساعدة ومـديرة مكتـب م           - ١٧

نظرة شاملة عن الكيفية اليت يـدعم فيهـا الربنـامج اإلمنـائي مبـادرات تنميـة القـدرات واملـساواة                
بــني اجلنــسني ومبــادرات بنــاء الــسالم األخــرى الراميــة إىل منــع األزمــات العنيفــة والكــوارث     

لكونغـو الدميقراطيـة عـن التقـدم        وحتدث وزير التخطيط يف مجهوريـة ا      . الطبيعية واالستجابة هلا  
ــو           ــق النم ــيت صــادفها يف حتقي ــن التحــديات ال ــده وع ــذي أحــرزه بل ــصادي ال ــسياسي واالقت ال

فأعربت الوفود عن تقديرها ملنظور البلـد وأثنـت علـى النـهج اإلمنـائي األطـول أجـال                   . املستدام
  .الذي يتبعه البلد

 بالتقرير السنوي ملديرة الربنـامج عـن         املتعلق ٢٠١٠/١٣واختذ اجمللس التنفيذي املقرر       - ١٨
، وأحـاط علمـا بتقريـر الربنـامج اإلمنـائي عـن             ٢٠٠٩األداء والنتـائج لعـام      : اخلطة االستراتيجية 

واملرفـق اإلحـصائي    ) DP/2010/17/Add.1 (٢٠٠٩توصيات وحدة التفتـيش املـشتركة يف عـام          
(DP/2010/17/Add.2).  

  
   املتحدة اإلمنائي التزامات متويل برنامج األمم  -ثالثا   

قدمت مديرة الربنامج املعاونة البند، وشكرت الشركاء الذين سامهوا فعـال يف املـوارد                - ١٩
العادية؛ كما أكـدت التـزام برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بتوسـيع قاعـدة ماحنيـه األساسـيني،              

  .واملضي يف تبيان اجلدوى والنتائج بوجه اإلمجال
الربنامج املساعدة ومدير مكتب الشراكات املؤقـت بتلخـيص أرقـام           وقام نائب مديرة      - ٢٠

ميزانية الربنامج اإلمنائي، وأكـد أن املـوارد األساسـية قـد اخنفـضت مـن الناحيـة االمسيـة مبقـدار                      
وأفــاد .  بليـون دوالر ١,٠١ بليــون دوالر إىل ١,١، أو مــن مبلـغ  ٢٠٠٨يف املائـة عــن عـام    ٩

، ٢٠١٠ مليــون دوالر يف عــام ٩٦٠رد األساســية إىل مبلــغ بأنــه مــن املتوقــع أن تــنخفض املــوا
كمـا حـدد مخـس      .  بليـون دوالر   ١,٤وهذا ما يقل بشكل ملموس عن اهلدف السنوي البـالغ           



E/2010/35 
 

41 11-27554 
 

احلاجــة إىل إعــادة التــوازن بــني ) أ: (مــسائل أساســية كــي ينظــر فيهــا اجمللــس التنفيــذي، وهــي 
؛ )أو بعـــدمها(يـــة التنبـــؤ بالتمويـــل وإمكان) ب(املـــوارد األساســـية واملـــوارد غـــري األساســـية؛  

ــاحنني؛     و )ج( ــن امل ــة م ــى قل ــراط يف االعتمــاد عل ــى تقلــب أســعار    ) د(اإلف ــة عل ــار املترتب واآلث
والــدعم املــايل كمفتــاح لتحقيــق أهــداف اخلطــة  ) هـــ(الــصرف عنــد توقــع املــوارد األساســية؛  

ء املــسامهني اخلمــسة وذكــر أمســا. االســتراتيجية علــى النحــو املتفــق عليــه مــع اجمللــس التنفيــذي  
األوائل يف املوارد العادية، كما استعرض وضـع املـسامهات األساسـية، وأدىل مبالحظـات علـى                  

  . باليني دوالر والصناديق والربامج املرتبطة هبا٤,٧املسامهات يف املوارد غري األساسية البالغة 
إىل مسؤولية اجمللـس    وأعربت الوفود عن قلقها بشأن اخنفاض املوارد العادية وأشارت            - ٢١

التنفيذي عن ضـمان وجـود مـوارد كافيـة ميكـن التنبـؤ هبـا؛ كمـا أعربـت عـن ترحيبـها بـالتزام                 
الربنامج اإلمنائي بتبيان النتائج والفعاليـة بـشكل أوضـح، والحظـت أن هـذا سيـساعد يف تعبئـة           

تبعـة حاليـا يف    وشدد أحد الوفود على عدم رضاه متاما عـن طريقـة اإلدارة واإلبـالغ امل              . املوارد
مــشاريع الربنــامج اإلمنــائي، مؤكــدا أن اإلبــالغ الــدقيق هــو أمــر رئيــسي بالنــسبة لرغبــة الــدول 

  .األعضاء يف تقدمي املزيد من األموال
. وطلب أحد الوفود معلومات عن تفضيل اجلهات املاحنة تقدمي التمويـل لـسنة واحـدة       - ٢٢

ــه بلجيكــا امل      ــذي تتبع ــهج ال ــى الن ــد آخــر عل ــىن وف ــل   وأث ــة يف التموي ــسامهة الكامل ــل يف امل تمث
وتــساءل وفــد آخــر عمــا إذا كانــت . األساســي، وحــث علــى إمكانيــة جعلــه منوذجــا للمــاحنني

إدارة املسامهات غري األساسية منسجمة مع أهداف الربنامج اإلمنائي مبـا فيـه الكفايـة، وخباصـة                 
  .على املستوى القطري

ــة علــ     - ٢٣ ــامج املعاون ــديرة الربن ــيري يف    وأكــدت م ــو تغ ــة اآلن ه ــا جيــري يف املنظم ى أن م
العقلية، وأن أوجه حتسني واضحة قد حصلت فعـال مـن ناحيـة التركيـز والنتـائج واحملـصالت،                   

ورحبـــت باســـتخدام أفـــضل املمارســـات يف آليـــات التمويـــل . وكـــذلك مـــن حيـــث اإلبـــالغ
  .وباالقتراحات املقدمة لتحسني اإلبالغ القائم على أساس النتائج

. وأكد نائب مديرة الربنامج املساعدة على االلتزام بتعزيز اإلبالغ القـائم علـى النتـائج                - ٢٤
ــشطة إطــار عمــل األمــم املتحــدة         ــأن التمويــل غــري األساســي املــستخدم مــن أجــل أن ــر ب وذكّ
للمساعدة اإلمنائية والربامج القطرية غالبا مـا تـتم تعبئتـه علـى املـستوى القطـري ويقـره اجمللـس                     

  .أكد على أن املوارد غري األساسية إمنا تساعد يف سد الثغرات يف املوارد العاديةو. التنفيذي
 املتعلق بالتقرير عن التزامـات متويـل برنـامج          ٢٠١٠/١٤واختذ اجمللس التنفيذي املقرر       - ٢٥

  . وما بعده٢٠١٠األمم املتحدة اإلمنائي وصناديقه وبراجمه لعام 
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  التقييم  -رابعا   
تـــب التقيـــيم اجمللـــس التنفيـــذي علمـــا بـــالتقرير املتعلـــق بـــالتقييم        أحـــاط مـــدير مك   - ٢٦

(DP/2010/19) ٢٠١١-٢٠١٠ وقدم خطة العمل املقترحة للفترة.  
وشــددت الوفــود علــى أن التقيــيم الالمركــزي ضــعيف، وأن هنــاك حاجــة إىل تعزيــز      - ٢٧

برناجميـة  القدرة على الرصد والتقييم على املستوى القطـري؛ كمـا حثـت علـى حتقيـق أهـداف                   
وتــساءلت . حمــددة وواقعيــة وقابلــة للقيــاس، والحظــت أن هــذا سيــساعد يف اإلبــالغ بالنتــائج  

الوفـود عمــا إذا كـان يف اإلمكــان أن يـشمل اســتعراض منتـصف املــدة الكيفيـة الــيت يـضيق هبــا       
. الربنامج اإلمنائي األهداف علـى املـستوى الربنـاجمي مـن أجـل إدارة أفـضل تقـوم علـى النتـائج                     

طلبت التركيز على برامج على مستوى السياسات أقـل عـددا وأعلـى أثـرا، وذلـك للحـد        كما  
وأعــرب أحــد الوفــود عــن قلقــه إزاء ارتفــاع نــسبة التوصــيات يف . مــن جتــزؤ األنــشطة القطريــة

الربامج على النحو املبني يف التقرير عـن        /مراجعة احلسابات الداخلية يف إطار فئة إدارة املشاريع       
  .(DP/2010/31)خلية للحسابات والتحقيقات املراجعة الدا

  
  لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اإلدارة رداستعراض سياسة التقييم و    

ــسياسة        - ٢٨ ــق االســتعراض بتقــدمي االســتعراض املــستقل ل ــام املــسؤول املــشارك عــن فري ق
عاونـة رد إدارة    ؛ كمـا قـدمت مـديرة الربنـامج امل         (DP/2010/20)التقييم لـدى الربنـامج اإلمنـائي        

  .الربنامج اإلمنائي، حيث تناولت املسائل الرئيسية وأبرز اإلجراءات املتخذة لتعزيز األداء
والحظت الوفـود تبـاين النوعيـة واالمتثـال يف التقيـيم بـني املكاتـب القطريـة، وعلقـت                      - ٢٩

سـتثمار  على ذلك بقوهلا إن هذه الفوارق إمنا تقوض مصداقية عمليـة التقيـيم؛ وحثـت علـى اال        
كمـا طلبـت الوفـود املزيـد        . يف قدرات الرصد والتقييم، وتقدمي احلوافز للمـوظفني ومـساءلتهم         

  .٢٠١٣من األمثلة على وظيفة التقييم الالمركزي بالنسبة لالستعراض القادم يف عام 
وأوصــت الوفــود بــأن يكــون تقيــيم الربنــامج القطــري إلزاميــا، وذلــك قبــل التخطــيط      - ٣٠

ــدورة برناجميــ  ــدةل ــشريكة واخلــرباء      . ة جدي ــدان ال ــى احلاجــة إىل إشــراك البل ــا شــددت عل كم
اإلقليمــيني يف عمليــة التقيــيم، والحظــت أن هــذا سيــساعد يف بنــاء امللكيــة والقــدرة الوطنيــة،    

كمــا أكــدت الوفــود احلاجــة إىل احلفــاظ علــى اســتقالل  . وحتــسني الفــرص للــتعلم مــن النتــائج
  .ودة والشفافيةمكتب التقييم بالنسبة ملراقبة اجل
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  ، ورد اإلدارة٢٠١٠‐ ٢٠٠٦تقييم الربنامج اإلقليمي ألوروبا ورابطة الدول املستقلة،     
؛ يف حني قدمت مديرة الربنـامج       (DP/2010/22)قدم مدير مكتب التقييم تقرير التقييم         - ٣١

 تقريــر املــساعدة ومــديرة املكتــب اإلقليمــي ألوروبــا ورابطــة الــدول املــستقلة رد اإلدارة علــى   
  .(DP/2010/23)التقييم 
ســيميز هبــا الربنــامج اإلمنــائي ”وشــدد أحــد الوفــود علــى ضــرورة توضــيح الكيفيــة الــيت   -  ٣٢

 فيما يتعلـق مبركـز براتـسالفا      “بشكل واضح بني إدارة املشاريع وبني أساليب العمل االستشارية        
دد فيها الربنـامج اإلمنـائي دور       ، بالنظر إىل أن هذا يتصل بالكيفية اليت حي        (DP/2010/23)اإلقليمي  

  .املركز اإلقليمي بالنسبة للمكتب اإلقليمي وفيما يتعلق بسياق حتقيق الكفاءة والفعالية
 املتعلق بالتقرير السنوي عن التقييم؛ واملقـرر  ٢٠١٠/١٥واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ٣٣

وأحـاط علمـا    . نامج اإلمنـائي   املتعلق باالستعراض املستقل لسياسة التقييم لدى الرب       ٢٠١٠/١٦
، (DP/2010/22)،  ٢٠١٠-٢٠٠٦بتقييم الربنامج اإلقليمـي ألوروبـا ورابطـة الـدول املـستقلة،             

  .(DP/2010/23)ورد اإلدارة 
  

  تقرير التنمية البشرية  -خامسا  
ــة     - ٣٤ ــة العام ــرار اجلمعي ــا لق ــة     ٥٧/٢٦٤وفق ــر التنمي ــب تقري ــدير يف مكت ــة امل ــوم نائب ، تق

دمي تقرير عن عملية املشاورات ومعلومات عن موضوع الذكرى السنوية العـشرين            البشرية بتق 
  .٢٠١٠لتقرير التنمية البشرية لعام 

ــام القياســية        - ٣٥ ــزام احلــذر يف اســتخدام املــصطلحات واألرق ــود علــى الت وقــد حثــت الوف
 متفـق   اجلديدة، مثل الرقم القياسـي لقيـاس الفقـر، وذلـك بـالنظر إىل عـدم تـوفر تعريـف عـاملي                     

كمـا أكـدت الوفـود ضـرورة التحلـي بالرتاهـة       . عليه فيها، وقـد ال تـأذن بـه احلكومـات املعنيـة        
السياسية، وإدراج الـسياقات اخلاصـة ببلـد حمـدد والـصدمات اخلارجيـة، مثـل أزمـة الغـذاء، يف                     

يف حني شجعت وفـود عديـدة علـى زيـادة التـرابط والتـآزر بـني تقريـر التنميـة          . نظام التصنيف 
  .ية واألهداف اإلمنائية لأللفيةالبشر
وأفادت نائبة املـدير بـأن تقريـر التنميـة البـشرية يأخـذ يف احلـسبان خـربات البلـدان يف                        - ٣٦

 سيــشمل نقــاط الــضعف الوطنيــة والــسياق ٢٠١١األزمــات، وأن تقريــر التنميــة البــشرية لعــام 
رير هذا العام معـين     واستعرضت مصادر البيانات وعملية التحقق، وشددت على أن تق        . الثقايف

  .حبفز املناقشات أكثر مما كان عليه يف املاضي
ــة         - ٣٧ ــر التنمي ــشاورات تقري ــة مب ــات املتعلق ــآخر املعلوم ــا ب ــذي علم وأحــاط اجمللــس التنفي

  .(DP/2010/24)البشرية 
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  الربامج القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل املتصلة هبا  -سادسا  
ريع الــــربامج الربنــــامج املعاونــــة الوفــــود إىل التعليــــق علــــى مــــشا     دعــــت مــــديرة    - ٣٨

  .واإلقليمية القطرية
ــربامج   ١١وأحــاط اجمللــس التنفيــذي علمــا مبــا جمموعــه     - ٣٩ ــائق مــشاريع ال  وثيقــة مــن وث

أذربيجـــان، وبـــيالروس، وكمبوديـــا، والـــصني، وجورجيـــا، : القطريـــة، وعلـــق عليهـــا، وهـــي
وكـان هنـاك    . ليبية، وباكـستان، وصـربيا، وسـوازيلند، وتركيـا        والعراق، واجلماهريية العربية ال   
  ).أوروبا ورابطة الدول املستقلة(مشروع برنامج إقليمي واحد 

كما أحاط اجمللس التنفيذي علما بالتمديدات األوىل لفترة عام واحد للربامج القطريـة               - ٤٠
ــنغالديش، والــرأس األخــضر، وتــشاد، وغانــا، وق    ــا، وب ــا، املتعلقــة بألباني ريغيزســتان، وموريتاني

ــامج        ــدة ســتة أشــهر للربن ــد مل ــام؛ وبالتمدي ــا، وفييــت ن ــا، وأوكراني ــوب أفريقي ــشيل، وجن وسي
  .القطري جلمهورية ترتانيا املتحدة

ومت إقــرار أول متديــد لفتــرة ســنتني للــربامج القطريــة لناميبيــا، ونيبــال، وســرياليون،           - ٤١
  .لقطري لزمبابويوالتمديد الثاين ملدة عام واحد للربنامج ا

ــت الوفــود املزيــد مــن التحليــل والــدروس املــستفادة وإدخــال حتــسينات علــى           - ٤٢ وطلب
الربنامج اجلديد، كما اقترحت االستفادة من املمارسني امليدانيني بـشأن اسـتخدامهم للـدروس              

 يف حـني اقتـرح   . وشدد أحد الوفود على ضرورة إدراج املسائل اجلنسانية باسـتمرار         . املستفادة
وفد آخر تبادل أفضل املمارسات بـني البلـدان املتوسـطة الـدخل، بقـصد تعـديل املعيـار املتعلـق               
بقياس الدخل الفردي كي يتضمن جمموعة أوسع نطاقا من البلدان املتوسطة الـدخل، وتوسـيع               

  .لالعتراف باالبتكار واحتمال احملاكاة‘ الثالثي’نطاق تعريف التعاون 
ي علمـا مبـشاريع الـربامج القطريـة ومتديـدها، كمـا اختـذ املقـرر                 وأحاط اجمللس التنفيـذ     - ٤٣

 املتعلــق بطلــب مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة تقــدمي مــشروع وثيقــة مــشتركة للــربامج    ٢٠١٠/٢٥
صندوق األمم املتحدة للـسكان،    /القطرية إىل اجملالس التنفيذية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        

  .عامليواليونيسيف، وبرنامج األغذية ال
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 تقرير مكتب األخالقيات  -سابعا   
 يف حـني عـرض    ٢٠٠٩عرضت مديرة مكتب األخالقيات تقرير نتائج وإجنازات عام           - ٤٤

  .مدير الربنامج املعاون رد اإلدارة
وطلبت الوفود خططا لتحديد معلومـات أساسـية ميكـن انطالقـا منـها قيـاس التـأثري يف           - ٤٥
عـن القلـق    ت أيضا   وأعرب. ات التعلم لدى املوظفني   كيف جيري سد ثغر   سألت  ، و ٢٠١١عام  

االســتدامة وجمموعــات املهــارات لــدى  فيمــا خيــص إزاء االعتمــاد علــى مستــشارين خــارجيني  
  . املوظفني

 مـن خـالل إدراج مـسائل    جـارٍ والحظت املديرة أن التتبع النـوعي والكمـي للتـدريب          - ٤٦
عناصـر مثـل عـدد الـدورات التدريبيـة          األخالقيات يف استقصاءات املوظفني ويف رصـد بعـض ال         

ن مالحظات املوظفني على احملتـوى وأداء امليـسرين تـأيت            تقول إ  وأضافت. ومشاركة املوظفني 
عمــل تعقــد وجهــا لوجــه، والتــدريب عــرب شــبكة اإلنترنــت، ودراســات    حلقــات عــن طريــق 

ــا  . احلــاالت اإلفراديــة ــه جيــري حالي تقليــل لمــوظفني وتدريبــهم لمــنح الــشهادات لوأكــدت أن
  .االعتماد على مستشارين خارجيني

أن اإلدارة ستـستمر يف  إىل املكتـب و استدامة  إىل  الوفودوطمأن مدير الربنامج املعاون    - ٤٧
  .تقييم االحتياجات ذات الصلة واملوارد املتاحة

 حــول أنــشطة ٢٠٠٩ بــشأن تقريــر عــام  ٢٠١٠/١٦اجمللــس التنفيــذي املقــرر  ختــذ وا  - ٤٨
  . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي-مكتب األخالقيات 

  
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  -ثامنا   

 بـصندوق األمـم     وأشـاد افتتح املدير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي هـذا البنـد،               - ٤٩
ــددة األطــراف        ــة واملتع ــع الوكــاالت الثنائي ــة مجي ــه يف طليع ــة لكون املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجي

الفريـق االستـشاري ملـساعدة أكثـر النـاس          ” ٢٠٠٩ركة يف التمرين الـذي أجـراه يف عـام           املشا
وخلـص األمـني   ). مؤشر املعونة الذكية( بشأن تقييم اجلهات املاحنة للتمويل البالغ الصغر         “فقرا

 ). DP/2010/27 (٢٠٠٩التنفيذي للصندوق التقرير عن النتائج احملققة يف عام 

و أنــشطة صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة بوصــفه   وأشــادت الوفــود بنمــ   - ٥٠
وطلبـت أن تتـضمن التقـارير الـسنوية املقبلـة مزيـدا مـن التحاليـل،           . يعكس ثقة اجلهـات املاحنـة     

وحثـت  . ومعلومات عن الدروس املستفادة، والتحديات، وأثر األنشطة علـى الفئـات الـضعيفة           
وأعرب وفد عن قلقه إزاء تفاوت النتـائج        . صندوقالوفود على توسيع قاعدة اجلهات املاحنة لل      
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التنميـة   (٢يف أفريقيا باملقارنـة مـع منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وخاصـة فيمـا يتعلـق باملؤشـر                       
وحـذر وفـد   . ، وشجع على حتسني هذا التوازن قبل اإلكثـار مـن أخـذ مـشاريع جديـدة        )احمللية

اجيـة يف جمـاالت متلـك فيهـا الوكـاالت      آخر من توسع صـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنت       
  . ن خربة أكربواألخرى والشركاء اآلخر

مزيــد مــن املــوارد غــري  تــوفري وشــكر األمــني التنفيــذي الوفــود علــى تعليقاهتــا وطلــب     - ٥١
مجيــع الــصناديق والــربامج ذات الــصلة بربنــامج جتــاه املعــاون االلتــزام  ديراملــوكــرر . املخصــصة

مبــا يف ذلــك صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة، ومتطوعــو  األمــم املتحــدة اإلمنــائي، 
  .األمم املتحدة، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

ــذي املقــرر  ختــذ وا  - ٥٢ ــا    ٢٠١٠/١٧اجمللــس التنفي ــيت حققه ــائج ال ــر عــن النت ــشأن التقري  ب
  .٢٠٠٩صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام 

  
  و األمم املتحدةمتطوع  -تاسعا   

مخـسة مـن    يف معرض تقدميه هلذا البند، أشاد املدير املعـاون للربنـامج اإلمنـائي بـذكرى                  - ٥٣
وأشــاد املنــسق . متطــوعي األمــم املتحــدة فقــدوا حيــاهتم يف اآلونــة األخــرية أثنــاء أداء مهــامهم  
 ). DP/2010/28(التنفيذي لربنامج متطوعي األمم املتحدة باملتطوعني املتوفني، وعرض التقرير 

العمــل التطــوعي الــوطين؛ : وأثنـت الوفــود علــى تركيــز املنظمــة علــى مجلـة أمــور منــها    - ٥٤
وتنويــع طرائــق العمــل التطــوعي؛ والتكنولوجيــا اجلديــدة؛ والتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب؛  

دة وتوجه برنامج متطـوعي األمـم املتحـدة حنـو اجملـاالت الـيت يركـز عليهـا برنـامج األمـم املتحـ                  
تعـد  واعتربت الوفود أن الـذكرى الـسنوية العاشـرة املقبلـة للـسنة الدوليـة للمتطـوعني         . اإلمنائي

فرصــة للنــهوض بالعمــل التطــوعي الــوطين والــشراكات الوطنيــة، والتــآزر مــع الــسنة األوروبيــة 
وأعربـت الوفـود    . ، وتشجيع األنشطة ملساعدة عدميي اجلنـسية      ٢٠١١للعمل التطوعي يف عام     

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ا إزاء اخنفاض مستويات التمويل بني فتـرة الـسنتني املنـصرمة وفتـرة         عن قلقه 
  . وال سيما فيما خيص صندوق التربعات اخلاص

وطلبـت عـدة وفـود مؤشـرات        . وطلبت الوفود تسريع تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين         - ٥٥
ــائج      ــى أســاس النت ــالغ عل ــاس، وأن جيــري اإلب ــة للقي ــر قابلي ــدا . أكث ن باســتخدام وأوصــى وف

السـتفادة مـن املـوارد البـشرية اإلقليميـة          ضمن القـارات الـيت ينتمـون إليهـا ل         املتطوعني الدوليني   
 .“اهليكلة اإلقليمية”وتعزيز 

: وعلقت املنظمات التاليـة علـى إجنـازات وشـراكات برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة                   - ٥٦
مـم املتحـدة الـسامي لـشؤون الالجـئني؛          إدارة الدعم امليداين التابعة لألمم املتحدة؛ ومفوض األ       
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ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان؛ واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة؛ واالحتـاد الـدويل                   
جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر؛ ومكتـب األمـم املتحـدة للرياضـة مـن أجـل التنميـة                      

 . والسالم

شكل مقــصود لتنويــع طرائــق العمــل    وأكــدت املنــسقة التنفيذيــة أن الــسعي جــار بــ       - ٥٧
وأعربت عن قلقهـا إزاء التقـدم البطـيء يف جمـال            . التطوعي وحتقيق اإلدارة القائمة على النتائج     

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وأشارت إىل احلوار الذي جرى مؤخرا مع الشركاء من أجـل               
ج األمـم املتحـدة اإلمنـائي املنـسقة         وشـكر املـدير املعـاون لربنـام       . االعتراف بقيمة املرأة املتطوعة   

 .التنفيذية واجمللس التنفيذي

 بـشأن تقريـر مـدير الربنـامج عـن متطـوعي             ٢٠١٠/١٨اجمللس التنفيـذي املقـرر      ختذ  وا  - ٥٨
  .األمم املتحدة

  
  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  -عاشرا   

لبند، مالحظات بشأن الكيـان     لربنامج اإلمنائي، حني عرض هذا ا     لأبدى املدير املعاون      - ٥٩
 ة املـدير  توعرض. اجلديد لألمم املتحدة املعين بالشؤون اجلنسانية والشراكة الذي سُينشأ قريبا         

 لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة التقريـر باسـتعراض التقـدم احملـرز والنتـائج الـيت                  ةالتنفيذي
  .حققتها اإلدارة

ال بــسالسة إىل الكيــان اجلديــد لتجنــب حــدوث   وشــددت الوفــود علــى أمهيــة االنتقــ   - ٦٠
الكيان اجلديد ال يعفي بقيـة األمـم املتحـدة مـن            ”وشددوا على أن    . فجوات يف تنفيذ الربنامج   

 املــسارعة إىل تعــيني وكيــل ت، وطلبــ“حتقيــق نتــائج علــى صــعيد الــشؤون اجلنــسانية والتنــسيق
وذكّـر أحـد     .٢٠١١ينـاير   /لثـاين لألمني العام وجعل الكيان جاهزا للعمل حبلول شهر كانون ا         

 .الوفود الوكالة بالتزامها إزاء اتفاقية األمم املتحدة حلقوق املعوقني

وشكرت املديرة التنفيذية الوفود واملدير املعـاون لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى           - ٦١
ئي للمــرأة، دعمهــم للكيــان اجلديــد املعــين بالــشؤون اجلنــسانية ولــصندوق األمــم املتحــدة اإلمنــا

وذكــرت أن الــدمج يف كيــان واحــد ميكــن أن ُيعتــرب . ســيما خــالل هــذه املرحلــة االنتقاليــة وال
ــه ال ينبغــي حــدوث انقطــاع يف        ــدا علــى إصــالح األمــم املتحــدة، ووافقــت علــى أن ــاال جي مث

وأكدت جمددا أنـه ينبغـي مـع الكيـان اجلديـد املـضي              . األنشطة الربناجمية خالل الفترة االنتقالية    
  .دما يف التركيز على النساء والفتيات املعوقاتق

 بــشأن التقريــر الــسنوي للمــديرة التنفيذيــة ٢٠١٠/١٩اجمللــس التنفيــذي املقــرر ختــذ وا  - ٦٢
  .لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
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  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
 شاريعمكتب األمم املتحدة خلدمات امل -حادي عشر 

وخلـص التقـدم احملـرز يف عـام         ) DP/2010/30(عرض املـدير التنفيـذي التقريـر الـسنوي            - ٦٣
، طلــب املــدير أن أقــل جناحـا بقيــة للمنظمـة مــن سـنوات   مــسائل التركـة املت ويف ضـوء  . ٢٠٠٩

ــارير        ــة صــدور أي تق يتــصل اجمللــس باملنظمــة مباشــرة للحــصول علــى توضــيح كامــل يف حال
 . ب األمم املتحدة خلدمات املشاريعإعالمية سلبية عن مكت

وأثنت الوفود علـى مـا حققـه مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع مـن إجنـازات                        - ٦٤
ــه التــشغيلي، وعلــى حتــسني الــشفافية مــن خــالل املوقــع       ــة يف أول جتديــد كامــل الحتياطي مالي

اســبة للتعامــل مــع وســأل أحــد الوفــود عمــا إذا كانــت اإلدارة احلاليــة من. اإللكتــروين للمنظمــة
فـرق  زيادة املـشاركة يف   وشجع عدة وفود على     . بعض األنشطة الطموحة املذكورة يف التقرير     

 . والتنسيقحتقيق االتساق األمم املتحدة القطرية هبدف 

. “أعلـى جـودة بأفـضل سـعر      ”ورحبت الوفود بعمل املكتب يف أفريقيا بوصفه حيقـق            - ٦٥
وأعـرب  . كة مـع اجملتمـع املـدين الناشـئ والقطـاع اخلـاص        املكتب على املزيد من املشار     توحث

أحد الوفود عن شكر خاص حلسن استجابة مكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع يف هـاييت                
وأضاف وفد آخر تأييده ألن ُيـصدر اجمللـس         . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢يف أعقاب زلزال    

 اسـم مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات           االقتصادي واالجتماعي قـرارا يقـضي بـأن ُيـدرج رمسيـا           
صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،        /املشاريع يف اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي         

  .وهو طلب تقدم به اجمللس التنفيذي
 بــشأن التقريــر الــسنوي للمــدير التنفيــذي  ٢٠١٠/٢٠اجمللــس التنفيــذي املقــرر ختــذ وا  - ٦٦

  .املشاريعملكتب األمم املتحدة خلدمات 
  

 اجلزء املشترك    
 لحسابات والرقابةالداخلية لراجعة امل -ثاين عشر 

ــة االستــشارية ملراجعــة       - ٦٧ ــرئيس اجمللــس التنفيــذي حبــضور رئيــسة اللجن يف البــدء أبلــغ ال
احلسابات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ورئـيس اللجنـة االستـشارية ملراجعـة احلـسابات يف         

طلبـت الوفـود، حـضر أيـضا ممثـل عـن جملـس مراجعـي             كما  و. تحدة للسكان صندوق األمم امل  
 .حسابات األمم املتحدة
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 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

عرض مدير مكتب التحقيقات ومراجعة احلسابات يف برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                - ٦٨
وقـدم  ). DP/2010/31 (٢٠٠٩التقرير اخلاص مبراجعة احلسابات الداخلية والتحقيقات يف عام        

ــاون رد إدارة  ــدير املعـ ــائي الاملـ ــامج اإلمنـ ــيهموانـــضمت . ربنـ ــة   إلـ ــسة اللجنـ ــصة رئيـ ــى املنـ  علـ
 .أطلعت اجمللس على أنشطة مكتبهاوربنامج اإلمنائي، الاالستشارية ملراجعة احلسابات يف 

 ورحبــت الوفــود بــدرجات التقيــيم املُرضــية الــيت أســفرت عنــها مراجعــة احلــسابات،      - ٦٩
واعترفــت حبــدوث حتــسينات يف الكــشف عــن تقــارير مراجعــة احلــسابات وزيــادة الــشفافية يف 

ــيني  ــة التع ــستخدمة يف تقيــيم       . عملي ــف األســاليب امل ــشأن خمتل ــود توضــيحات ب وطلبــت الوف
وأعربــت الوفــود عــن . وظــائف تكنولوجيــا املعلومــاتغــري املناســبة لدارة اإلاملخــاطر، وبــشأن 

بء العمل امللقى على كاهل مكتب التحقيقات ومراجعة احلـسابات،          قلقها بشأن الزيادة يف ع    
 . ألن اتباع إجراءات التحقيقات يف الوقت املناسب أمر حاسم ملنع الفساد وإعمال العدالة

ــة للجهــات املاحنــة مثــل       - ٧٠ وأيــدت عــدة وفــود الكــشف عــن عمليــات املراجعــة الداخلي
وسـأل  .  فيها مصدر التمويل الوحيـد      هي تكونالصندوق العاملي واحلكومات يف احلاالت اليت       

وأعربـت وفـود   . وفدان عن نتيجة الكشف بـشكل عـام علـى نوعيـة وظيفـة املراجعـة الداخليـة            
عن قلقها إزاء املـسائل املتكـررة يف إدارة ومتويـل مـشاريع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـيت                       

ــة احلــسابا      ــيم غــري مرضــية نتيجــة مراجع ــى درجــات تقي وأعربــت عــن عــدم  ت، حــصلت عل
ــة واملــضايقات يف مكــان    ارتياحهــا  ــادة احلــادة يف الــشكاوى املتعلقــة باملخالفــات املالي مــن الزي

 . العمل

لربنــامج اإلمنــائي الوفــود علــى تعليقاهتــا وأكــدت جمــددا أن لوشــكرت املــديرة املعاونــة   - ٧١
ن مكتب أفريقيـا قـد نفـذ     وأكدت أ . اجلهود تبذل ملعاجلة اجملاالت املثرية للقلق بصورة متكررة       

مراجعـة احلـسابات، وأن     بعد أن حصل على درجات تقييم غري مرضية نتيجة          مجيع التوصيات   
وفيمـا خيـص   . ٢٠١٠مكتب التحقيقات ومراجعة احلسابات سيجري مراجعة أخـرى يف عـام       
ي يتبـع  ربنامج اإلمنـائ الالكشف عن تقارير املراجعة الداخلية للجهات املاحنة الرئيسية، قالت إن  

ــتعاجل موضـــوع عـــبء عمـــل مكتـــب   . توجيهـــات اجمللـــس التنفيـــذي  وأكـــدت أن اإلدارة سـ
 . التحقيقات ومراجعة احلسابات

وأوضح مدير مكتب التحقيقات ومراجعـة احلـسابات أن مكتبـه يكّيـف طرائـق تقيـيم            - ٧٢
ف وقـال إن الكـش    . املخاطر حبسب كل مشروع لتحديد التدابري النوعية والكميـة ذات الـصلة           

عن تقـارير املراجعـة الداخليـة أسـفر عـن نتـائج إجيابيـة، مثـل جعـل التقريـر أيـسر علـى القـراءة                           
االدعـاءات  معاملـة  وأعرب عن القلق إزاء القـدرة علـى      . واملقارنة كي يراجعه اجمللس التنفيذي    
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وأشار إىل أن ارتفاع معدل االدعاءات يعكس زيـادة وعـي           . بسبب زيادة عبء العمل   بسرعة  
 .ربنامج اإلمنائي على اإلبالغ عن سوء السلوكال لسبل اإلبالغ وتشجيع املوظفني

ــم املتحــدة          - ٧٣ ــامج األم ــة احلــسابات يف برن ــشارية ملراجع ــة االست ــسة اللجن وذكــرت رئي
واعترفت بأمهية حوكمة تقنيـة املعلومـات بـالنظر     . اإلمنائي أهنا راضية عن إطار الرقابة الداخلية      

 أدائــه مكتــب التحقيقــات ومراجعــة احلــسابات علــى عــدم تقلــيص  إىل إدارة املخــاطر، وحثــت
اللجنــة ستواصــل العمــل وقالــت إن . املهــين بــسبب قلــة املــوارد أو اســتخدام ترتيبــات خمصــصة

لتطبيـق املعـايري    ،  ضمن إطار بنية إدارة التغـيري، عـن طريـق تـدريب املـوظفني علـى سـبيل املثـال                   
 . املناسباحملاسبية الدولية للقطاع العام يف الوقت

  
 صندوق األمم املتحدة للسكان    

املتعلـــق بأنـــشطة املراجعـــة الداخليـــة تقريـــر الوعـــرض مـــدير شـــعبة خـــدمات الرقابـــة   - ٧٤
). DP/FPA/2010/20( ٢٠٠٩للحــسابات والرقابــة يف صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لعــام   

رد إدارة  ) ، واإلدارة العالقـات اخلارجيـة، وشـؤون األمـم املتحـدة         (وقدم نائب املدير التنفيـذي      
 . صندوق األمم املتحدة للسكان

ورحبــت الوفــود بــصراحة التقريــر، مــشرية إىل أنــه يــوحي بــأن شــعبة خــدمات الرقابــة   - ٧٥
ــرد إدارة صــندوق األمــم املتحــدة   .  مــن االســتقالل تتمتــع مبــستوى مــرضٍ  ورحبــت كــذلك ب

ــة حــسابات صــندوق األ     ــشارية ملراجع ــة االست ــر اللجن ــسكان وبتقري ــسكان  لل ــم املتحــدة لل  ،م
حتـسني املـساءلة وأعربـت عـن تقـديرها      علـى صـعيد   والحظت التقدم الـذي أحـرزه الـصندوق     

 الـصندوق علـى معاجلـة     الوفـود وحثـت . للمبادرات اليت اضطلع هبـا الـصندوق يف هـذا الـصدد       
تبقى من حتديات فيمـا خيـص املـوارد البـشرية، واإلدارة والعمليـات، وعلـى اختـاذ إجـراءات                     ما
ورحبــت بالتحــسينات الــيت . الرقابــةوراجعــة احلــسابات ملضوابط األساســية الــاجلــة لتحــسني ع

شهدهتا مراجعة حسابات التنفيذ الوطين، وحثت صندوق األمم املتحدة للسكان علـى معاجلـة              
املــسائل الــيت ســلط التحـديات املتبقيــة، مبــا يف ذلـك االهتمــام املــستمر باألســباب الكامنـة وراء    

 . تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلساباتيف عليها الضوء 

وذكــر بعــض الوفــود أن تقريــر شــعبة خــدمات الرقابــة ســيكون أكثــر فائــدة إذا قــدم       - ٧٦
توصيات حمددة بشأن املسائل االسـتراتيجية والتنفيذيـة وأن ذلـك ميكـن أن يـسهل أيـضا تقـدمي         

 للـشكاوى املتعلقـة باالحتيـال       وأوصت تلك الوفود باالستجابة سـريعا     . اإلدارة ردودا واضحة  
 زيـادة حجـم املخـاطر املتـصلة بالعمليـات واملخـاطر             إزاءوذكرت أهنا تشعر بـالقلق      . واملضايقة

ووافقـت علـى رأي اللجنـة       . املتصلة بالعالقات، حـسبما ورد يف تقريـر شـعبة خـدمات الرقابـة             
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ــة احلــسابات   ــشارية ملراجع ــى املــ     االست ــة عل ستندات خبــصوص حــصول شــعبة خــدمات الرقاب
الـيت أشـارت     الالزمة دون أي قيود؛ وسألت عن توصية اللجنة االستشارية ملراجعة احلـسابات           

إىل اســتحداث وســيلة لتقيــيم مــا إذا كــان قــد أمكــن حتقيــق النتــائج املرجــوة مــن إعــادة تنظــيم  
 . الصندوق

لومـات  ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان تقـدمي مع   الوطلبت الوفود من      - ٧٧
. بشأن األسباب الكامنة وراء الشواغر الوظيفية املتكررة وكيـف ميكـن معاجلـة تلـك األسـباب                

 كــال املنظمــتني علــى التأكــد مــن التنفيــذ الــسريع ملــا تبقــى مــن نتــائج مراجعــة    الوفــودوحثــت
 .احلسابات، وال سيما تلك اليت تصنف بوصفها متثل أولوية عالية

) العالقات اخلارجية، وشؤون األمم املتحـدة، واإلدارة      (يذي  وشكرت نائبة املدير التنف     - ٧٨
وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أن إدارة صــندوق األمــم . هاتــالوفــود علــى التوجيهــات الــيت قدم

وقالـت إنـه جـرى مـؤخرا اسـتعراض          . املتحدة للسكان تركز على معاجلـة املـسائل الـيت أثـريت           
متوافقـا مـع معـايري جلنـة املنظمـات الراعيـة            واستكمال إطار الرقابة الداخلية للـصندوق، وجـاء         

وذكــرت أن التطبيــق الكامــل إلطــار الرقابــة الداخليــة للــصندوق مــع  . التابعــة للجنــة تريــدواي
التقيد مبعايري جلنة املنظمات الراعيـة التابعـة للجنـة تريـدواي سـيؤدي إىل حـدوث حتـسينات يف                    

 عمليـات يف مجيـع املكاتـب هبـدف          وأشارت إىل أن الصندوق قد عـّين مـديري        . مجيع اجملاالت 
وفيما يتعلق بالتنفيذ الوطين، شددت على أن صـندوق األمـم           . تعزيز ودعم عمليات الصندوق   

املتحدة للسكان قد استثمر جهودا هائلة ملعاجلة مسائل التنفيـذ الـوطين وتعزيـز القـدرات علـى                  
أشـارت إىل أهنـا معقـدة    واعترفت بأن بعض املسائل ال تزال عالقة، ولكنـها   . املستوى القطري 

وأضــافت تقــول إن الــصندوق سيواصــل النظــر يف تلــك املــسائل، مبــا يف . وتتطلــب وقتــا حللــها
ذلك يف ضـوء اخلـربة املكتـسبة مـن الوكـاالت الـشقيقة الـيت تعتمـد بـشكل أكـرب علـى التنفيـذ                          

وذكــرت أن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ســيجري حتلــيال يــستند إىل املخــاطر،    . املباشــر
 .ويستطلع سبل احلد من املخاطر

وفيمــا يتعلــق بالــشواغر املتكــررة، أشــارت إىل أن الــصندوق يعمــل علــى معاجلــة هــذه   - ٧٩
، وأنه وضع لـذلك عـدة آليـات مبـا يف ذلـك اسـتخدام قـوائم لتـسريع اختيـار املرشـحني                   املسألة

ن الوظـائف   وأضافت تقول إن الصندوق سيقوم بتوسيع نطاق اإلعـالن عـ          . الذين مت اختبارهم  
والحظـت وجـود منافـسة شرسـة        . الشاغرة والتواصـل بـصورة أفـضل مـع الوكـاالت الـشقيقة            

ــدين    ــى املرشــحني اجلي ــصندوق، أشــارت إىل أن     . للحــصول عل ــادة تنظــيم ال ــا خيــص إع وفيم
ــائج       ــدم والنت ــد أحــدث إطــارا للرصــد مــن أجــل رصــد التق ــصندوق ق وأكــدت للمجلــس  . ال

قابـة الوصـول حبريـة ودون قيـود جلميـع الوثـائق الالزمـة            التنفيذي أن بوسـع شـعبة خـدمات الر        
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الـصندوق  قالـت إن  و. وأشارت إىل أن مكتبـا واحـدا حمـددا مل يقـدم لألسـف الوثـائق الالزمـة                 
واختتمـت كالمهـا    . ن املـسألة قيـد املعاجلـة      إمع مثل هذا النوع مـن عـدم التعـاون و          يتساهل   ال

ا كــامال مبتابعــة توصــيات مراجعــة احلــسابات  بالتأكيــد علــى أن إدارة الــصندوق ملتزمــة التزامــ 
 .وأهنا تركز عليها بقوة

  
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع     

ــشطة مكتــب األمــم املتحــدة        - ٨٠ ــة للحــسابات أن ــة الداخلي عــرض رئــيس مكتــب املراجع
وحث نائب املدير التنفيذي، لدى عرض آخر املـستجدات         . ٢٠٠٩خلدمات املشاريع يف عام     

ة باملساءلة، والتوصيات الصادرة إثر مراجعة احلسابات، وإدارة املخـاطر، علـى القيـام يف           املتعلق
ستثنائية باطالع اجلهات املاحنة على تقارير املراجعة الداخلية للحـسابات، وكـذلك   االاالت  احل

تصنيف تقارير املراجعة الداخليـة اخلاصـة باألخالقيـات يف نطـاق الوثـائق الواقعـة ضـمن املُلـك                    
 . عام وذلك من أجل حتقيق الشفافيةال

ورحــب عــدد مــن الوفــود باملالحظــة املتعلقــة بطلــب الكــشف للجهــات املاحنــة مثــل       - ٨١
احلكومات والصندوق العاملي عندما متثل تلك الكيانات مصدر التمويل الوحيد، وأعـرب عـن              

 . التأييد لتلك املالحظة

ذي حتظـى بـه املـسائل املتعلقـة باملراجعـة           الـ هتمـام   وأكد نائب املدير التنفيذي علـى اال        - ٨٢
الداخليــة واخلارجيــة للحــسابات، وشــدد علــى أن وحــدة مراجعــة احلــسابات كانــت مــن بــني  

 . لتعزيز مهامهما٢٠٠٩وحدتني فقط يف املنظمة شهدتا زيادة يف امليزانية وعدد املوظفني يف 
  

 جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة    

ــل جملــس مراج    - ٨٣ ــي حــسابات األمــم املتحــدة بفرصــة     رحــب ممث ــع اجمللــس  احلــوارع  م
التنفيــذي، وأعلــن أن التقــارير عــن فتــرة الــسنتني املاضــية بالنــسبة للوكــاالت الــثالث مجيعهــا     

وشـدد علـى أمهيـة تطبيـق املعـايري احملاسـبية الدوليـة، والحـظ أن إدارهتـا          . سـتكون متاحـة قريبـا   
 .املنظمات الثالثعلى رأس ة القيادالذين سيتولون يعتمدان على سوجناحها 

تقـــارير مراجعـــة احلـــسابات والرقابـــة  : ٢٠١٠/٢٢اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر  ختـــذ وا  - ٨٤
الداخليتني يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتـب األمـم    

 .املتحدة خلدمات املشاريع
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 يدانيةاملزيارات ال -ثالث عشر 
قائـــدي فريقـــي الزيـــارتني امليـــدانيتني إىل كـــل مـــن اجلمهوريـــة العربيـــة  ئيس دعـــا الـــر  - ٨٥

ـــا تقريــره وتوصــياته     الــسورية ـــدم كــل منهمـ ـــا الرئيــســــيني إىل أن يقــــ ـــدا ومقرريهمـــ وروانــ
)DP-FPA/2010/CRP.1-E/ICEF/2010/CRP.12 و ،DP/2010/CRP.2-DP/FPA/2010/CRP.1.( 

لدول األعضاء حكوميت كل من اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،           وشكر املشاركون من ا     - ٨٦
ــدا وكــذلك أعــضاء الفريــق القطــري لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم     و روان

لسكان والفرق القطرية األخرى التابعة لألمم املتحدة واملنسقني املقـيمني علـى حـسن           لاملتحدة  
 .ضيافتهم وإتاحتهم الوصول إىل املعلومات

وأكدت الوفود جمددا قيمة الزيارات امليدانية يف توفري فهم أفضل لعمـل برنـامج األمـم          - ٨٧
ــدان     . املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان والتحــديات الــيت تواجههمــا يف املي

والحــظ أحــد الوفــود أن تقــارير الزيــارات امليدانيــة ليــست تقــديرات أو تقييمــات أو عمليــات  
واقتـرح  . االقتصادي يف البلد املـضيف  /الت، أو لوضع التنمية أو للوضع السياسي      تفتيش للوكا 

وفد آخر إجياد طريقة تتسم مبزيد مـن املنهجيـة ملتابعـة توصـيات الزيـارات امليدانيـة، والنظـر يف                 
 . آلية للمتابعة

حـدة  صندوق األمـم املت   / اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ة أمين توشرح  - ٨٨
للسكان أنـه حينمـا تتلقـى املكاتـب القطريـة املعنيـة التقريـر النـهائي فـإن أي متابعـة للتوصـيات                    

وأضـاف رئـيس فـرع اجمللـس التنفيـذي والعالقـات اخلارجيـة لـصندوق                . جتري يف تلك املرحلة   
 .األمم املتحدة للسكان أن للمجلس احلق يف حتويل التوصيات إىل مقررات

ــارير   وأحــاط اجمللــس التن   - ٨٩ ــا بتق ــذي علم ــة   في ــة العربي ــدانيتني إىل اجلمهوري ــارتني املي الزي
  .السورية ورواندا

  
  اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان    
   البيان الذي أدلت به املديرة التنفيذية وتقريرها السنوي-رابع عشر 

ــا    - ٩٠ ــة يف بياهنــــــــ انظــــــــــر املوقــــــــــع الــــــــــشبكي  (ركــــــــــزت املــــــــــديرة التنفيذيــــــــ
http://www.unfpa.org/exprd/2010_annual.html .(     باعتبـاره سـنة     ٢٠١٠اهتمامها على عـام 

صـنع القـرارات علـى يـد زعمـاء العـامل وزيـادة الـزخم                : هامة يف ما يتعلق جبملة أمور من بينها       
ة ويف مـأمن مـن اخلـوف والعنـف؛ وحتـسني صـحة              الدافع حلق املـرأة والطفلـة يف العـيش بكرامـ          

نـدوة  ”و  “ مـؤمتر النـساء معطـاءات     ”الفتيات وحقوقهن، بوسائل من بينها ما ورد مؤخرا يف          

http://www.unfpa.org/exprd/2010_annual.html�
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؛ وتشجيع قيام شراكات مع نطاق واسع من األطراف الفاعلة، مبا يف ذلك معاجلـة               “القابالت
 ودعـم التعـاون يف مـا بـني بلـدان            بتر األعضاء التناسلية لإلناث وناسور الوالدة؛     /مسائل تشويه 

ــز خــدمات       ــرامج تنظــيم األســرة يف ســياق تعزي ــي؛ وإعــادة تنــشيط ب اجلنــوب والتعــاون الثالث
وحقــوق الــصحة اإلجنابيــة؛ والتوســع يف تطبيــق الربنــامج العــاملي ألمــن ســلع الــصحة اإلجنابيــة؛ 

 التــصدي لفــريوس ومــنح األولويــة للمــسائل اجلنــسانية والــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة يف بــرامج  
نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز، مبــا يف ذلــك متكــني الــشباب مــن محايــة أنفــسهم مــن اإلصــابة   
بــالفريوس؛ والعمــل مــع الربملــانيني واحلكومــات والــدعاة علــى ســن قــوانني ووضــع سياســات    
 وبرامج إلهناء العنف ضد املرأة؛ وتعزيز هنج تعميم التأهب للطـوارئ واالسـتجابة اإلنـسانية يف            

؛ وتعزيــز اإلدارة القائمــة علــى النتــائج ٢٠١٠الربجمــة؛ ودعــم دورة التعــدادات الــسكانية لعــام  
وعمليات الرصد والتقييم على نطاق املنظمة؛ ومعاجلة التحديات املتعلقة بالتنفيذ على الـصعيد             

يف الوطين، بوسائل مـن بينـها بنـاء القـدرات؛ ومـنح األولويـة جلوانـب املـساءلة واملراجعـة، مبـا                       
ذلك تنقيح إطار الرقابة الداخلية والعمل على أن تعتمد بشكل كامل املعـايري احملاسـبية الدوليـة         

  .للقطاع العام
وقدمت املديرة التنفيذيـة إىل اجمللـس التنفيـذي معلومـات حديثـة عـن التقـدم احملـرز يف                      - ٩١

 موقـع املكتـب     وأبلغـت اجمللـس بأهنـا قـررت أن يكـون          . الصندوق يف مـا يتعلـق بإعـادة تنظيمـه         
اإلقليمي للربنامج ألوروبـا الـشرقية ووسـط آسـيا يف اسـطنبول، تركيـا، مؤكـدة أن الـصندوق                    
اتبع يف ذلك عملية اتسمت بالشفافية، واستخدم فيها ذات املعـايري املـستخدمة لتحديـد مواقـع        

ا وأعربت عن األسف وهي تبلغ اجمللس بأن الـصندوق واجـه حتـدي            . املكاتب اإلقليمية األخرى  
آخر يف ما يتعلق بتغيري موقع املكتب اإلقليمي للـدول العربيـة، بـسبب عـدم متكنـه مـن إكمـال              

وقالت إهنـا سـتبلغ اجمللـس فـور اختاذهـا قـرارا بـشأن        . إبرام اتفاق بشأن ذلك مع حكومة مصر   
. ٢٠١٠ذلك، معربة عـن األمـل يف أن يكتمـل تأسـيس املكاتـب اإلقليميـة املتبقيـة بنهايـة عـام              

، التوقيع على اتفاقية البلـد      ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٩إلشارة إىل أنه جرى عقب ذلك، يف        جتدر ا (
  ). املضيف مع حكومة مصر

؛ (DP/FPA/2010/17 (Part. I))وعرضــــــــت املديـــــــرة التنفيذيـــة تقريرهـــا الـــسنوي   - ٩٢
. ياهنــايف ســياق ب). DP/FPA/2010/17 (Part. II)؛ و ,Add.1 (Part 1) (DP/FPA/2010/17) و

وحتقيــق التــرابط  وأســهبت يف توضــيح مــشاركة وإســهام الــصندوق يف إصــالح األمــم املتحــدة 
ــد األداء     ــادرة توحي ــك مب ــا يف ذل ــة، مب ــى نطــاق املنظوم ــضا   . عل ــة أي ــديرة التنفيذي ــشت امل وناق

، مـشرية إىل    ٢٠١٣-٢٠٠٨سـتراتيجية،   الاستعراض منتصف املدة املرتقـب خلطـة الـصندوق ا         
وأعربـت عـن شـكرها جلميـع       . سـتراتيجية للـصندوق   انفيذ عملية إعادة تنظيم     أنه يتيح فرصة لت   

 -األطــراف الــيت قــدمت مــسامهات للــصندوق، مبــا يف ذلــك املــاحنون الــذين زادوا مــسامهاهتم  
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النـساء داومـن علـى      ”واختتمـت بقوهلـا إن      . أستراليا وإيطاليا والصني وفنلنـدا وكنـدا والنمـسا        
وقــد حــان الوقــت اآلن ألن يعطــي . هــن علــى امتــداد التــاريخســرهن وجمتمعــاهتن وأممالعطــاء أل

  .“للمرأة العامل
وأعربت الوفود عن إشادهتا بالبيان املتعمق والشامل الذي أدلت بـه املـديرة التنفيذيـة،                 - ٩٣

وهنأت الوفود املديرة التنفيذية على اجلـائزة الـيت حـصلت عليهـا             . وبقيادهتا املستنرية للصندوق  
وأعربـت الوفـود عـن إشـادهتا بالـدور        . “للمـرأة حياهتـا للعطـاء     كرسـت   ” بأهنا   مؤخرا، اعترافا 

القيادي الذي يضطلع به الصندوق يف جمال توفري الدعم للبلدان يف تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر                   
الدويل للـسكان والتنميـة، يف جمـاالت تـشمل الـسكان والتنميـة؛ والـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة،                    

وأشــادت الوفــود . مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية؛ واملــسائل اجلنــسانيةيف ذلــك الوقايــة  مبــا
بالــصندوق علــى مــا أجنــزه مــن عمــل لتكثيــف وتــصعيد جهــود مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة 

وجرت اإلشادة بالـصندوق علـى      . البشرية وربط التصدي للفريوس بالصحة اجلنسية واإلجنابية      
وي، وطرح أحد الوفود تساؤالت بشأن زيـادة الطلـب          توفريه الدعم لعملية توزيع العازل األنث     

ودعـا وفـد   . زيـادة ختفـيض تكلفتـه   /على العازل وحتسني توزيعه وتوسـيع فـرص احلـصول عليـه      
  .آخر الصندوق إىل تسخري القدرات إلنتاج سلع الصحة اإلجنابية يف البلدان النامية

ليلـها واسـتخدامها،    وشجعت الوفود الصندوق علـى مواصـلة دعـم مجـع البيانـات وحت               - ٩٤
وشـدد  . مؤكدة ضـرورة إجيـاد فهـم أفـضل لتحركـات الـسكان وجوانـب ترابطهـا مـع التنميـة                    

أحد الوفود على احلاجة إىل مواصلة توفري دعم الصندوق لبنـاء قـدرات الوكـاالت اإلحـصائية                 
. الوطنية، ودعا الصندوق أيـضا إىل حتقيـق اتـساق بياناتـه يف تعـاون وثيـق مـع تلـك الوكـاالت                    

  . وجرت اإلشادة بزيادة الدعم الذي يوفره الصندوق للتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب
وأعربــت عــدة وفــود عــن إشــادهتا بالــصندوق ملــا يــوفره مــن دعــم لبلــداهنا ومناطقهــا،    - ٩٥

مشرية يف ذلك إىل مبادرات صحية خمتلفة، مثل املكتب الوطين حلملة االحتاد األفريقـي الراميـة                
. ة احلــد مــن الوفيــات النفاســية يف أفريقيــا، الــذي افتــتح مــؤخرا يف ســرياليون   إىل تــسريع وتــري

وجرت اإلشـادة أيـضا بـدور الـصندوق يف جمـال االسـتجابة اإلنـسانية واالسـتجابة يف حـاالت                     
وتساءل أحد الوفود عـن الكيفيـة الـيت يـؤثر هبـا اهليكـل احلـايل للميزانيـة علـى قـدرة                       . الطوارئ

وأكـد الوفـد أمهيـة تعزيـز     . الستجابات اإلنـسانية وتـوفري املـوارد هلـا    الصندوق يف جمال إطالق ا 
قدرة الصندوق يف جماالت تنفيـذ عمليـات الربجمـة الـشاملة حلـاالت اإلعاقـة؛ والـدعوة حلقـوق                    

ن خـالل  األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وتوفري الدعم جلمع البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة مـ   
  .عمليات التعداد السكانية



E/2010/35
 

11-27554 56 
 

شادت وفود مبسامهة الـصندوق يف دفـع مبـادرة توحيـد األداء إىل األمـام يف البلـدان                   وأ  - ٩٦
الرائدة، باعتباره وسيطا وداعية جهري الصوت يف ما يتعلـق بتحـسني التـرابط، ورائـدا يف جمـال                   

ودعت الوفود الصندوق إىل مواصلة االضـطالع بـدوره القيـادي يف إصـالح              . الربجمة املشتركة 
وحث أحد الوفود الصندوق ومنظومة األمم املتحدة على إكمـال تنفيـذ اتفـاق              . األمم املتحدة 

ــاري ” ــدم احملــرز و     “ اجلــدار الن ــى التق ــذي عل ــب التنفي ــات/ومواصــلة إطــالع املكت . أو املعوق
وأعربت الوفود عن تأييـدها لتأسـيس كيـان جديـد معـين بالـشؤون اجلنـسانية، وعـن اهتمامهـا                 

  .  الصندوق يف عمل الكيان اجلديدباحلصول على معلومات بشأن مشاركة
ــالتقر   - ٩٧ الــسنوي الــشامل وأحاطــت علمــا بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ   ير ورحبــت الوفــود ب

وأقــرت بالتحــسينات املدخلــة علــى التقريــر . ٢٠١٣-٢٠٠٨اخلطــة االســتراتيجية للــصندوق، 
. من النـواتج  ه جزءا للدروس املستفادة اخلاصة بكل واحد        نالسنوي، معربة عن ترحيبها بتضمي    

ــام    وأشـــارت الوفـــود إىل أن إدراج البيانـــات املعياريـــة واألهـــداف، جبانـــب بيانـــات األداء لعـ
وطلبــوا أن يــدرج يف التقــارير املــستقبلية  . ، يف التقريــر أثــراه باملعلومــات ويــسر قراءتــه ٢٠٠٩

لـصعيد  املزيد من الروابط املباشرة بني مدخالت الـصندوق والنـواتج املنجـزة واململوكـة علـى ا                
وطُلــب تقــدمي حتلــيالت أكثــر تعمقــاً عــن كيفيــة ارتبــاط األنــشطة والنــواتج بالنتــائج    . الــوطين

وطلبـت بعـض الوفـود أن تتـضمن التقـارير املـستقبلية تفاصـيالً عـن كيفيـة معاجلـة                     . والتأثريات
وأكد بعض الوفود أن اإلبالغ عن النتائج لـيس جمـرد تقيـيم لـألداء، بـل                 . الصندوق للتحديات 

واقترحــت . “الــسياسيني ودافعــي الــضرائب علــى األشــياء اجليــدة”ح أيــضا فرصــاً إلطــالع يتــي
وفــود أن ينظــر اجمللــس التنفيــذي يف مــسألة عقــد مناقــشات مواضــيعية رمسيــة يف االجتماعــات   

  .العامة على الدورة السنوية/املستقبلية وقصر اإلدالء بالبيانات املسهبة
علومـات احلديثـة املتعلقـة بـإجراء اسـتعراض منتـصف            وأعربت الوفود عن تقـديرها للم       - ٩٨

وحثــت . عقــد مــشاورات إضــافية/املــدة للخطــة االســتراتيجية احلاليــة وطلبــت تقــدمي إحاطــات
ــائج       الوفــود الــصندوق علــى اســتخدام االســتعراض بوصــفه فرصــة إلعــادة النظــر يف إطــار النت

  .تنظيم االستراتيجيةاإلمنائية؛ وحتسني األهداف والنواتج، وتنفيذ عملية إعادة ال
وأبــرزت الوفــود احلاجــة إىل اختــاذ إجــراء عاجــل لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،     - ٩٩

مؤكــدة أن التــصدي ملــسائل وفيــات النفــاس والــصحة اإلجنابيــة يعــد ضــمن اجملــاالت الرئيــسية   
 احملـرز   وأعربت الوفود عن القلق الرتفاع معدالت وفيات النفـاس وبـطء التقـدم            . خلطة التنمية 

وأكـدت  .  مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن أجـل حتـسني صـحة األمومـة                  ٥يف حتقيق اهلدف    
الوفود جمددا أن حصول املرأة على الرعايـة الـصحية سـريفع معـدالت إنتاجيتـها ويـساعد علـى             

ــدرة العــاملني يف    . خفــض معــدالت وفيــات النفــاس واألطفــال   ــبعض عــن القلــق لن وأعــرب ال
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، )وخباصــة نقــصهم يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء (اوت نــسب تــوزيعهم القطــاع الــصحي وتفــ
وهنـاك حاجـة للعمـل بـصفة        . الشيء الذي ُيعرض الُنظم الـصحية للمخـاطر يف البلـدان الناميـة            

ــوعي وحتــسني إتاحــة         ــع درجــة ال ــادة التثقيــف ورف ــة يف جمــال تنظــيم األســرة بغــرض زي عاجل
مـسألة عـرض مـواد علـى     ) اإلسـالمية  - ريـة مجهو(وأثـار وفـد إيـران    . اخلدمات يف هـذا اجملـال    

املوقع الشبكي للربنامج جرت اإلشارة فيهـا إىل موقـف أحـد مـسؤويل الربنـامج حيـال شـؤون              
  .األسرة على حنو ال يتسق مع برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

 تـوفري مـوارد    وذكرت الوفود أنه ال يرجح حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة مـا مل جيـر               - ١٠٠
وأعربـت الوفـود عـن األمـل يف تعاضـد جهـود الربنـامج               . إضافية بصفة مستمرة للبلدان الناميـة     

واألطــراف يف شــراكة املنظمــات األربعــة، بعــد انــضمام برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين 
العـام  اإليـدز إليهـا، مـن أجـل العمـل علـى تنفيـذ مبـادرة األمـني                   /بفريوس نقص املناعة البـشرية    

وجـرت اإلشـادة بالـدور القيـادي القـوي الـذي            . املتعلقة خبطة عمل حتسني صحة األم والطفل      
وذكـر وفـد الـسويد أن       . اضطلع به الصندوق يف تعزيز مسامهة القابالت يف جمـال صـحة املـرأة             

 من األهداف اإلمنائية لأللفية ليأيت علـى رأس قائمـة األولويـات يف              ٥اختياره وقع على اهلدف     
ل التحضري للجلسة العامة الرفيعة املستوى املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفيـة، املزمـع عقـدها               جما

 مليون كرونـة سـويدية   ٢٥سبتمرب، معربا عن اعتزام بلده ختصيص مبلغ إضايف قدره     /يف أيلول 
  .لتنفيذ مبادرة السويد اخلاصة

الربملـانيني الـذين يـديرون دفـة         وأشادت الوفود بالتعاون الطويل األمـد بـني الربنـامج و           - ١٠١
وجرت اإلشادة بالصندوق أيضا لتركيـز      . السياسات اإلمنائية الوطنية املتعلقة بالسكان والتنمية     

وجـرى تأكيـد وجـود حاجـة متناميـة      . اهتمامه على املسائل املستجدة، مثل مسألة الـشيخوخة     
ــشباب بغــرض اســتيفاء احتياجــاهتم     ــد مــن االهتمــام علــى ال ــز املزي  يف قطاعــات متعــددة  لتركي

  .ومعاجلة مسألة اضمحالل فرص التعليم والتوظيف
 وأعربت وفود كثرية عن تأييدها لقرار الصندوق بأن يكـون موقـع املكتـب اإلقليمـي                 - ١٠٢

وأعرب وفد تركيا عن تقـديره للـصندوق،        . ألوروبا الشرقية ووسط آسيا يف اسطنبول، تركيا      
  . الصندوق وكفالة التعاون يف العمل معهمؤكداً للمجلس التنفيذي التزامه بدعم

 ونظراً إىل أن هذه الدورة السنوية هي األخرية للمديرة التنفيذيـة، فقـد اغتـنم الـرئيس                  - ١٠٣
الفرصة لإلشادة هبا وبقيادهتا، مـشرياً إىل أهنـا حولـت الـصندوق إىل قـوة إمنائيـة دافعـة، يف ظـل           

ى برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان  الظــروف الــسياسية الــشديدة التعقيــد الــيت رانــت علــ  
حنني يف منظومـة    اوالتنمية، وحققت له زيادة يف املوارد وجعلت عدد ماحنيه على رأس قائمة امل            

وأصبح الصندوق شريكاً حيظى بـاحترام احلكومـات وحيتـل مقعـداً علـى طاولـة              . األمم املتحدة 
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لـدويل للـسكان والتنميـة، يف ظـل     وحـاز برنـامج عمـل املـؤمتر ا    . احلوارات املتعلقـة بالـسياسات    
قيادة املديرة التنفيذية، على قبول أوسع نطاقـاً علـى الـصعيد العـاملي، بوسـائل مـن بينـها تعزيـز                      

واختــتم الــرئيس حديثــه بتوجيــه الــشكر إىل املــديرة التنفيذيــة   . احتــرام األبعــاد الثقافيــة للتنميــة 
  .عاململسامهتها الكبرية يف جمال التنمية يف خمتلف أحناء ال

ــصندوق وعلــى      - ١٠٤ ــود علــى تعليقاهتــا الداعمــة لعمــل ال ــة الوف ــديرة التنفيذي  وشــكرت امل
وأعربـت عـن ترحيبـها بعـودة رئـيس وفـد الواليـات        . الكلمات الطيبة اليت ِقيلت عنها شخصياً 

وشـكرت الوفـود علـى      . املتحدة األمريكية وتقديرها لرسـالة التأييـد القويـة الـيت جـرى تبليغهـا              
ــاءة بــشأن التحــسينات املتعلقــة هبيكــل  التعليقــا ــسنوي، وفيمــا خيــتص   /ت البن ــر ال حمتــوى التقري

وذكـرت أن الـصندوق أحـاط علمـاً         . باستعراض منتـصف املـدة املرتقـب للخطـة االسـتراتيجية          
باملقترحــات وأنــه ســُيجري مــشاورات مــع أعــضاء اجمللــس التنفيــذي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ عمليــة 

والحظت أن الصندوق خيطـط     .  من أجل اخلطة االستراتيجية التالية     إعادة التنظيم االستراتيجية  
وأكدت التـزام   . لتقدمي تقييمات للربامج القطرية عند تقدمي الربامج القطرية اجلديدة إىل اجمللس          

ــوطنيني مــسؤولية       ــشركاء ال ــصندوق وال ــوطين، مــشرية إىل حتمــل ال ــذ ال ــدأ التنفي ــصندوق مبب ال
افت أنــه ميكــن مناقــشة التحــديات الــيت يواجههــا التنفيــذ   وأضــ. مــشتركة حيــال حتــسني أدائــه 

  .الوطين أثناء إحدى املناقشات املواضيعية للمجلس اليت اقترحتها بعض الوفود
ــة واالعتــراف فيمــا يتعلــق     - ١٠٥ ــة عــن التقــدير للتعليقــات اإلجيابي  وأعربــت املــديرة التنفيذي

كـدت أن الـصندوق سـيعمل مـع         وأ. مبشاركة الـصندوق ومـسامهته يف إصـالح األمـم املتحـدة           
الكيان املعين بالشؤون اجلنسانية بصفة شريك مكتمل الشراكة، مشرية إىل أنه يتعني مـع ذلـك                

. على كل وكالة حتقيق اإلجنازات اخلاصة بواليتها، مبا فيها مـا يتعلـق منـها باملـسائل اجلنـسانية                  
يـة ومـسائل حقـوق اإلنـسان        وسريكز الصندوق اهتمامه على معاجلة املـسائل اجلنـسانية والثقاف         

وأدلـت مبعلومـات إضـافية عـن        . من حيث صلتها بربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية        
عمل األطراف يف شراكة املنظمات األربع، مبا يف ذلك التركيز على البلدان الـيت تـسجل فيهـا                  

ملناعـة البـشرية    أعلى معدالت وفيات النفاس وعلى العالقة بني وفيات النفاس وفـريوس نقـص ا             
وتوزيــع العمــل وســط األطــراف يف الــشراكة وانــضمام برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين   

  .اإليدز إليها/بفريوس نقص املناعة البشرية
 وتوجهت املديرة التنفيذية بالـشكر إىل مجيـع الوفـود الـيت سـلطت الـضوء علـى أمهيـة                     - ١٠٦

منائيـة لأللفيـة، وشـكرت وفـد الـسويد علـى       عمل الصندوق يف جمـال دعـم حتقيـق األهـداف اإل          
ــة باهلــدف      ــه اخلاصــة املتعلق ــل مبادرت ــصندوق   . ٥اإلعــالن عــن متوي ــسألة دعــم ال ــت م وتناول

االستئماين لصحة األم التابع لصندوق الـسكان لالسـتثمارات االسـتراتيجية؛ وتكثيـف الطلـب               
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مـن خـالل   ) لواقي األنثـوي مبا يف ذلك توفري ا  (على اخلدمات؛ واستيفاء احتياجات منع احلمل       
وأكـدت جمـدداً التـزام الـصندوق بـدعم التعـاون            . الربنامج العاملي ألمـن سـلع الـصحة اإلجنابيـة         

فيما بني بلدان اجلنـوب، وأشـارت إىل شـراكة الـصندوق مـع أعـضاء منظمـة شـركاء يف جمـال                   
ب وتطـوير   والحظت أن الشيوخة جمال نام وأن الصندوق وفر الدعم للتدري         . السكان والتنمية 

ــشركاء اإلمنــائيني اآلخــرين     وأدلــت بتفاصــيل  . البيانــات والبحــوث، وعمــل عــن كثــب مــع ال
  .إضافية عن عمل الصندوق مع األشخاص ذوي اإلعاقة على الصعيدين القطري والعاملي

 وشــكرت الوفــود علــى مــا أبــدوه مــن تقــدير لعمــل الربنــامج فيمــا يتعلــق بالتعــدادات  - ١٠٧
خـرى الــيت يبـذهلا جلمــع البيانـات، مــشرية إىل أن موضـوع اليــوم العــاملي     الـسكانية واجلهــود األ 

ــة  ” هــو ٢٠١٠للــسكان لعــام   ــصندوق  . “تــسخري البيانــات ألغــراض التنمي وأوضــحت أن ال
استخدم يف إعداد منشوره الرئيسي املعنون حالة السكان يف العامل بيانـات مـأخوذة عـن شـعبة                  

ة، وأن تلــك البيانــات ارتكــزت إىل اإلحــصائيات  الــسكان والــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــد 
  . ألمم املتحدةلالوطنية وحتقق اتساقها وفقا لالتفاقات املربمة مع اللجنة اإلحصائية التابعة 

أن اجمللــس التنفيــذي )  اإلســالمية-مجهوريــة ( وأكــدت املــديرة التنفيذيــة لوفــد إيــران - ١٠٨
ع برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان للــصندوق حــافظ علــى الــدوام علــى كفالــة التوافــق مــ

وأوضحت أن ما ُعرض يف املوقـع الـشبكي ال يعكـس موقـف الـصندوق                . والتنمية وااللتزام به  
أو املوظف املسؤول، بل كان خطأ تفسرييا من جانب طـرف ثالـث ولـذلك سـتتم إزالتـه مـن                     

  ).متت إزالة املادة املذكورة من املوقع الشبكي على الفور. (املوقع
 وفيما يتعلق باملوارد، أعربت املديرة التنفيذية عن اتفاقها مع الوفود اليت أكدت أمهيـة               - ١٠٩

وشـكرت مجيـع   . زيادة املسامهات األساسية وكفالة تقدميها يف الوقت املناسب وقابليتها للتنبـؤ  
أو أعلنــت تربعــات /البلــدان الــيت قــدمت مــسامهات، مبــا فيهــا البلــدان الــيت زادت مــسامهاهتا و 

وأدلت بتفاصيل إضافية عـن إعـادة تنظـيم الـصندوق، مـشرية إىل أنـه جـرى                . تعددة السنوات م
توحيــد الــدعم الــتقين والــدعم الربنــاجمي مــن أجــل زيــادة فعاليــة املــساعدة املقدمــة إىل املكاتــب 

  . القطرية
ــديرة       - ١١٠ ــد، أشــارت امل ــذي اجلدي ــدير التنفي ــار امل ــصورة الختي ــة املت ــق بالعملي  وفيمــا يتعل

لتنفيذية إىل أن األمني العام سيوجه رسالة إىل البعثات الدائمة مـن أجـل تقـدمي طلبـات لـشغل                    ا
وقالت إنه ميكـن أن تقـدم أمسـاء املرشـحني عـن طريـق حكومـاهتم أو أن يقـدموا هـم                       . الوظيفة

طلبات ترشيحهم بأنفسهم، وأن النظر يف الطلبات سـيتم عـرب العمليـة املتبعـة يف جمـال التنـافس                  
ي، مبــا يف ذلــك إعــداد قائمــة التــصفية وإجــراء املقــابالت الشخــصية، عــن طريــق جلنــة    الــوظيف

مقابالت تضم مسؤولني ذوي مناصب عليا، من أجل تقدمي توصية بقائمـة تـصفية أخـرى مـن           
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وسيتخذ األمـني العـام   . ثالثة أو أربعة مرشحني ليجري األمني العام املقابالت الشخصية معهم  
  .  االعتبار أيضاً املشاورات اليت جتري مع اجمللس التنفيذيالقرار النهائي، آخذا يف

 واختتمت املديرة التنفيذية حديثها بتوجيـه التحيـة إىل الوفـود الـيت سـتنتقل إىل مواقـع                   - ١١١
وتوجهت بالشكر إىل الوفود وإىل اجمللـس التنفيـذي بـصفة عامـة علـى نـصرة              . خارج نيويورك 

  .والتنمية وتقدمي الدعم للصندوق وملهمته ولواليتهجدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان 
: ٢٠٠٩تقريـر املـديرة التنفيذيـة عـن عـام           : ٢٠١٠/٢٣ واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ١١٢

  . التقدم واإلجنازات يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان
  
  للسكان االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة -خامس عشر 

 عرض رئيس فرع تعبئة املوارد تقرير املسامهات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء وغريهـا          - ١١٣
 والــسنوات املقبلــة  ٢٠١٠إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وتوقعــات اإليــرادات لعــام       

)DP/FPA/2010/18 (  ــة متويـــل الـــصندوق ــة عـــن حالـ ــار إىل أن . وقـــدم معلومـــات حديثـ وأشـ
تنبــأ بــأن حيــصل الــصندوق عليهــا مــن املــسامهات يف املــوارد األساســية   تقــديرات اإليــرادات امل

ــت   ماليــني ٩,٤، باخنفــاض قــدره  ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٥ مليــون دوالر يف ٤٥٧,٦بلغ
مــارس، حــني بلغــت  /دوالر عــن تقــديرات الوقــت الــذي اكتمــل فيــه إعــداد التقريــر، يف آذار   

 ١٥رمسيــــة عــــن التربعــــات حــــىت ومشلــــت اإلعالنــــات ال.  مليــــون دوالر٤٦٧,٩التنبــــؤات 
 إعالنـــا عـــن تربعـــات متعـــددة ٣٢ إعالنـــات، ١٠٨، البـــالغ عـــددها ٢٠١٠يونيـــه /حزيـــران
، قـدم رئـيس الفـرع تعـديال أشـار فيـه             ٢٠١٠يتعلق بتوقعات اإليرادات لعـام       وفيما. السنوات

ومجيــع وشــكر اجمللــس التنفيــذي  .  يف املائــة٢٢إىل أن اخنفــاض املــسامهة املتوقعــة لفرنــسا بلــغ  
  .البلدان على تعاوهنم الوثيق يف العمل ودعمهم الذي ال يفتر

 وحتــدث اثنــان مــن الوفــود فأكــدا ضــرورة أن حيــصل الــصندوق علــى مــوارد أساســية  - ١١٤
أكثر يف الوقت املناسب وبصورة قابلة للتنبؤ من أجل مساعدة البلـدان يف تنفيـذ برنـامج عمـل                   

. ا البلدان على اإلعالن عـن تربعـات متعـددة الـسنوات           وشجع. املؤمتر الدويل للسكان والتنمية   
وأشـارت بلجيكـا    . ٢٠٠٩/٢٠١١وأعلنت موريتانيا عن مضاعفة مسامهتها للصندوق للفترة        

  . إىل أهنا أدخلت زيادة كبرية على مسامهتها يف املوارد العادية للصندوق
  .القوي للصندوق وتوجه رئيس فرع تعبئة املوارد بالشكر إىل الوفود على دعمها - ١١٥
ــذي املقــرر   - ١١٦ ــدول    : ٢٠١٠/٢٤ واختــذ اجمللــس التنفي ــة مــن ال ــسامهات املقدم ــر امل تقري

 ٢٠١٠األعـــضاء وغريهـــا إىل صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان وتوقعـــات اإليـــرادات لعـــام 
  .والسنوات املقبلة
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   الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا-سادس عشر 
التنفيــذي يف مــستهل اجللــسة أن متديــد الربنــامج القطــري للــبريو  أعلــن رئــيس اجمللــس - ١١٧

)DP/FPA/2010/25 (     ــد ــار البن ــال يف إط ــد أضــيف إىل جــدول األعم ــة  : ١٦ق ــربامج القطري ال
  .واملسائل املتصلة هبا

 مـشاريع وثـائق بـرامج قطريـة جديـدة           ١٠) الربنـامج ( وعرضت نائبة املديرة التنفيذية      - ١١٨
وأدىل مديرو املكاتب اإلقليمية للصندوق ألفريقيا والـدول العربيـة       . طرية متديدا لربامج ق   ١٨ و

وآســيا واحملــيط اهلــادئ وأمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب وأوروبــا الــشرقية وآســيا الوســطى   
  .بتفاصيل عن الربامج كل للمنطقة املسؤول عنها

يم الـربامج القطريـة    وفود من بلدان ماحنة ببيان مـشترك حـول كيفيـة تـصم     ١٠ وأدىل   - ١١٩
وأشـارت الوفـود إىل التحـدي املـضاعف املتمثـل يف الـتعلم مـن التقييمـات                  . وعرضها وتنفيذها 

إدمــاج الــدروس املــستفادة يف تــصميم ) أ(بغيــة حتــسني تنفيــذ الــربامج، وأكــدوا أمهيــة مــا يلــي  
منفــذي واسـتخدام الـدروس املــستفادة مـن قبـل     ) ب(الـربامج لكفالـة تطبيقهـا ولرصــد األداء؛    

ورحبـت الوفـود بقـرار إدارة الـصندوق تقيـيم الـربامج القطريـة               . الربامج لزيادة فعاليـة أعمـاهلم     
ومــن أجــل حتــسني املناقــشات املتعلقــة بوثــائق الــربامج  . للــسنة قبــل األخــرية للــدورة الربناجميــة 

القطريـــة يف اجمللـــس التنفيـــذي، اقترحـــت الوفـــود أن تركـــز العـــروض الـــيت يقـــدمها املـــديرون 
إلقليميون لصندوق األمم املتحدة للـسكان علـى حتليـل الـدروس املـستفادة والتحـسينات الـيت                   ا

عالوة على ذلك، ميكـن أن يـشارك يف العـروض           . أدخلت على وثائق الربامج القطرية اجلديدة     
أيضا بعض املمارسني من امليدان ليـشرحوا كيـف يتمكنـون مـن مراعـاة الـدروس املـستفادة يف                  

وأكدت الوفود ضرورة توافر جمموعة ال بأس هبا من التقييمات اجليـدة            . لقطريةوثائق الربامج ا  
وأعربــت الوفــود عــن قلقهــا إزاء اخنفــاض معــدل امتثــال  . مــن أجــل اســتخالص دروس مفيــدة

املكاتب القطرية فيما يتعلق خبطط تقييماهتا وحثت كبار مديري الصندوق على اختاذ مـا يلـزم                
  .المن خطوات لتحسني معدل االمتث

 ٧٧ وخالل املناقشات، أدىل أحد الوفود ببيان باسـم الـدول األعـضاء يف جمموعـة الــ                   - ١٢٠
والــصني أكــد فيــه علــى أن أهــم مبــدأ مــن مبــادئ األنــشطة التنفيذيــة لألمــم املتحــدة يتمثــل يف  

وأعـاد الوفـد تأكيـد موقـف اجملموعـة مـن أن املـساعدة               . امللكية والقيـادة علـى الـصعيد الـوطين        
يــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة، وخــصوصا األنــشطة التنفيذيــة الــيت تقــوم هبــا، ال ينبغــي    اإلمنائ

تسييسها وينبغي القيام هبا وفـق مبـدأ امللكيـة الوطنيـة، واحتـرام سـيادة بلـدان الربنـامج وصـون                      
وأكــد الوفــد أن أعــضاء اجمللــس التنفيــذي يتوقــع منــهم أن يرشــدوا  . حيــاد الــصناديق والــربامج

ــة للــربامج القطريــة الوكــاالت خبــ وأكــد الوفــد ضــرورة مناقــشة مجيــع   . صوص اجلوانــب التقني
  . املسائل يف احملافل املناسبة
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 وأدلت الوفود بتعليقات حول مشاريع وثائق برامج قطرية حمددة، مبـا يف ذلـك مـدى                 - ١٢١
ارتياحهــا مبــا يوضــع مــن تأكيــد علــى تعزيــز النظــام الــصحي ورصــد وتقيــيم اجلــودة؛ وأوجــه     

امــل بــني اجلهــود املبذولــة لبنــاء القــدرات مــع شــركاء التنميــة اآلخــرين؛ والتــدريب املتــاح  التك
ــرامج       ــل البيانــات واســتخدامها مــن أجــل وضــع سياســات وب ــسياسة يف جمــال حتلي لــصانعي ال

وشـجعت الوفـود التنـسيق مـع الـصندوق العـاملي            . صحية؛ والتركيز على املساواة بني اجلنسني     
صحية مـن أجــل التـصدي للوفيــات النفاسـية؛ وإضــافة خطـوط أســاس     وغـريه مــن املبـادرات الــ  

  .وأهداف تتعلق مبؤشرات النواتج؛ وتوفري تقييمات للربامج القطرية يف الوقت املناسب
وأكـدت  .  وأيدت عدة وفود يف كلماهتا برنامج مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة             - ١٢٢

ودقيقة، مبـا يف ذلـك كفالـة وصـول الربنـامج      ببعض الوفود ضرورة رصد الربامج بطريقة وافية       
ويف معـرض إقـراره بالـدعم       . إىل اجلهات املقصود أن تستفيد منه وعدم تقدمي أي أموال نقديـة           

الذي يقدمه الصندوق منذ أمد طويل للصحة واحلقوق اإلجنابية وللسكان والتنميـة يف الـصني،       
ا مهمـا وإجيابيـا علـى الـصعد احمللـي           أكد أحد الوفود أن أنشطة الصندوق يف الصني حتقق تـأثري          

ويف معـرض   . وأثىن الوفد على األعمال اليت يقوم هبـا الـصندوق يف الـصني            . واإلقليمي والوطين 
إشارته إىل مشروع وثيقة الربنامج القطري جلورجيا، ذكـر وفـد االحتـاد الروسـي أنـه مـن غـري                     

وأكـد الوفـد   . ٢٠٠٨ يف عـام  املقبول أن يقدم بلده بوصفه طرفا يف الرتاع املسلح الذي نشب       
ضرورة أن تتسم األعمال اليت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا باحليـاد وضـرورة                     

وأكــد الوفــد أن حكــوميت اجلمهــوريتني املــستقلتني ألخبازيــا وجنــوب أوســيتيا . عــدم تسييــسها
  .ينبغي أن تستشار هبدف إجياد الشكل املناسب للتعاون مع الصندوق

وأعربـت  . وأعربت الوفود املعنية عن شكرها للمجلس التنفيـذي علـى متديـد براجمهـا              - ١٢٣
مجهورية إيـران اإلسـالمية وباكـستان       : الوفود التالية عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق       

وبنغالديش ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة وسـرياليون والـصني             
  .ريتانيا والسلطة الفلسطينيةوالعراق ومو

ومـديرو املكاتـب اإلقليميـة الـشكر للوفـود          ) الربنـامج ( وقدمت نائبة املـديرة التنفيذيـة        - ١٢٤
ــا  ــى م ــصندوق       عل ــه ال ــذي يقدم ــدعم ال ــديرها لل ــاءة وتق ــه مــن تعليقــات بن وأكــدوا . أدلــت ب

وع وثـائق   ، إيصال التعليقات على مـشر     ٢٠٦/٣٦للمجلس التنفيذي أنه سيجري، وفقا ملقرر       
الربامج القطرية إىل البلدان املعنية كي تأخذها يف اعتبارها عندما تـضع الـصيغة النهائيـة لوثـائق                  

كما أكدوا للمجلس االلتزام الثابت للصندوق مببادئ احليـاد والعامليـة وتعـدد             . الربامج القطرية 
  .األطراف، فضال عن القيادة وامللكية على الصعيد الوطين
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. لس التنفيذي متديد بـرامج ناميبيـا ونيبـال وباكـستان وسـرياليون ملـدة سـنتني          وأقر اجمل  - ١٢٥
وأحـاط  . وأقر اجمللس أيضا التمديد الثاين ملدة سـنة واحـدة لربنـامج مجهوريـة إيـران اإلسـالمية                 

ألبانيـا وأوكرانيـا وبـنغالديش وبـريو        : اجمللس علما بتنفيذ برامج البلدان التالية ملدة سـنة واحـدة          
وب أفريقيــا والــرأس األخــضر والــصومال وفييــت نــام وموريتانيــا وميامنــار ومتديــد وتــشاد وجنــ

وأحـاط اجمللـس علمـا مبـشروع وثـائق الـربامج            .  أشـهر  ٦برنامج مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة ملـدة          
ــا الدميقراطيـــة الـــشعبية     ــة كوريـ ــا ومجهوريـ القطريـــة لكـــل مـــن أذربيجـــان وبـــيالروس وتركيـ

مبوديـا واألرض الفلـسطينية احملتلـة فـضال عـن التعليقـات الـيت            وسوازيلند والـصني والعـراق وك     
وردت عليها وسوف حتال إىل البلدان املعنية لتأخـذها يف حـسباهنا عنـد وضـع الـصيغة النهائيـة             

  .٢٠٦/٣٦للربامج، وفق املقرر 
ــا املتحــدة تقــدمي   : ٢٠١٠/٢٥ واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر   - ١٢٦ ــة ترتاني طلــب مجهوري

ة برنــــامج قطــــري موحــــد إىل اجملــــالس التنفيذيــــة لربنــــامج األمــــم املتحــــدة  مــــشروع وثيقــــ
ــامج الغــذاء      /اإلمنــائي ــة وبرن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول
وبعد صدور املقرر، هنـأ وفـد مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة                   . العاملي

وأعـرب وفـد مجهوريـة ترتانيـا        . لـذي حققتـه يف أدائهـا املوحـد        على اعتمـاد الطلـب والنجـاح ا       
املتحــدة عــن امتنانــه للمجلــس التنفيــذي علــى مــا قدمــه مــن دعــم ثابــت وأشــار إىل أن مبــادرة  

  .توحيد األداء كان هلا تأثري يف حتويل احلكومة الوطنية واجملتمع املدين
  

   التقييم-سابع عشر 
 يف صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان تقريــر فتــرة  عــرض مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة- ١٢٧

رد إدارة  ) الربنـامج (وقـدمت نائبـة املـديرة التنفيذيـة         ). DP/FPA/2010/19(السنتني عن التقيـيم     
  .الصندوق على التقرير

 وأقرت الوفود بااللتزامات اإلجيابية اليت قدمتها إدارة الصندوق مبواصلة حتـسني ثقافـة             - ١٢٨
واسـتناداً  . كرها لإلدارة علـى ردهـا البّنـاء علـى النتـائج املتعلقـة بـالتقييم               التقييم وأعربت عن ش   

“ ثقافـة تقيـيم  ”إىل خربهتم املكتسبة من الوكاالت اليت يعملون فيها، أقرت الوفود بأن تطـوير              
: وطـالبوا الـصندوق بـإيالء اهتمـام علـى سـبيل األولويـة ملـا يلـي             . داخل املنظمـة يـستغرق وقتـاً      

فيما يتعلـق بـالتقييم إلتاحـة إمكانيـة قيـاس      “ النهج املتداخل”؛ االنتقال إىل  وضع دليل تنفيذي  
التأثري؛ واإلقرار بأن رصد األداء والتحسني املتواصـل مهـا مهمتـان رئيـسيتان؛ وحتـسني أنـشطة                  

. الرصــد؛ وعــرض التقييمــات وقــت تقــدمي بــرامج قطريــة جديــدة وممــددة إىل اجمللــس التنفيــذي 
ــه مــن أن رد إدارة الــصندوق وخطــة التقيــيم لفتــرة   وأعربــت الوفــود عــن ســرور  ها ملــا الحظت

السنتني يعكـسان اإلدراك بأنـه مـن أجـل كفالـة االسـتفادة مـن الـدروس فإنـه ينبغـي أن تكـون               
ورحبـت الوفـود بقـرار      . التقييمات شرطاً أساسياً لتخطيط الدورات اجلديـدة للـربامج القطريـة          

  . ة قبل األخرية لدورة الربنامج القطريإدارة الصندوق إجراء التقييمات يف السن
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 وأثنــت بعــض الوفــود علــى الــصندوق إلدراكــه ضــرورة تنــسيق هنــج التقيــيم يف ســائر - ١٢٩
. وأشارت إىل أن تنسيق النهج ال يعادل إجراء تقييمات مـشتركة          . أحناء منظومة األمم املتحدة   

حـت الوفـود إمكانيـة تنظـيم        وفيما يتعلق بتطوير القدرات على مستوى املكاتـب القطريـة، اقتر          
دورات تدريبية بصورة مشتركة من ِقبل أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة بـدعم مـن فريـق األمـم                      

وشـجعت الـصندوق علـى مواصـلة إتاحـة تقـاريره التقييميـة مـن خـالل          . املتحدة املعين بالتقييم  
لـشعبة خـدمات   موقعه على اإلنترنت وأكدت أن مجيع تقارير التقيـيم ينبغـي أن تكـون متاحـة           

وسأل أحد الوفود مىت ستجري مناقشة يف اجمللس التنفيذي بشأن تقييم الـرد اإلنـساين               . الرقابة
وأعرب وفد آخر عـن     . (DP/FPA/2010/19)، واملشار إليه يف الوثيقة      ٢٠٠٩للصندوق يف عام    

وفـود  وشكر أحـد ال   . شكره للصندوق على ما أسهم به يف احلملة العاملية للقضاء على الناسور           
  .الصندوق على الدعم الذي قدمه إىل التعداد السكاين يف بلده

 وذكّر عدد من الوفود أهنـم كـانوا يتوقعـون أن يـروا يف تقريـر شـعبة خـدمات الرقابـة          - ١٣٠
دراسة استقصائية ومعلومات منهجية حول النتائج والتوصيات الرئيسية املنبثقة عـن التقييمـات             

ــسنتني ق    ــرة ال ــيت جــرت خــالل فت ــد االســتعراض ال ــة وإدارة   . ي وطالبــت شــعبة خــدمات الرقاب
وسـأل بعـض    . الصندوق بالقيام جبهد مشترك إلجياد حـل ملـسألة اخنفـاض عـدد تقـارير التقيـيم                

 تـــوفر قائمـــة كاملـــة ٢٠١١-٢٠١٠الوفـــود فيمـــا إذا كانـــت خطـــة التقيـــيم لفتـــرة الـــسنتني 
 تزمــع الــشعبة القيــام هبــا جيــب أن بالتقييمــات املزمــع إجراؤهــا وأشــاروا إىل أن التقييمــات الــيت

وأشري إىل ضرورة إدراج املعلومات املتعلقة بالتنفيـذ والتـأثري          . تكون مدرجة يف القائمة الكاملة    
يف تقريــر التقيــيم الــذي تعــده الــشعبة فــضال عــن رد إدارة الــصندوق املزمــع تقدميــه إىل اجمللــس  

ىل الـشعبة أن تـضمن تقاريرهـا يف         كمـا طُِلـَب إ    . ٢٠١٢التنفيذي خـالل دورتـه الـسنوية لعـام          
  .املستقبل معلومات عن االستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقييمات

 وشــجعت الوفــود الــصندوق علــى اختــاذ مزيــد مــن اخلطــوات مــن أجــل وضــع بــرامج - ١٣١
تــستند إىل األدلــة واإلفـــادة بــشكل أفــضل وبـــصورة أكثــر منهجيــة مـــن النتــائج الـــواردة يف        

وشــجع بعــض . ل إدمــاج الــدروس املــستفادة يف دورات الربجمــة الالحقــة التقييمــات مــن خــال
الوفــود علــى إجــراء تقييمــات مــشتركة وأعربــت عــن األمــل يف أن تــضمن تقــارير التقيــيم يف     

وسـأل أحـد    . املستقبل أبرز النتائج اليت توصلت إليهـا التقييمـات، وخـصوصا النتـائج املتكـررة              
افيــة متاحــة لتنفيــذ سياســة التقيــيم اجلديــدة يف مجيــع  الوفــود إذا كانــت هنــاك مــوارد بــشرية ك

  . الصندوق أحناء
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 وشــكرت املــديرة التنفيذيــة أعــضاء اجمللــس التنفيــذي علــى مــا قــدموه مــن توجيهــات   - ١٣٢
وأكدت استقاللية شـعبة خـدمات الرقابـة وأعربـت          . وأكدت هلم أن الصندوق ملتزم باملساءلة     

نتبــاه الــصندوق إىل مــسألة اإلســناد واإلســهام،  ووجهــت ا. عــن تقــديرها لعمــل مــدير الــشعبة 
مـــشرية إىل أنـــه جـــرت مناقـــشات مطولـــة بـــشأن املـــسألة عنـــدما كـــان جيـــري إعـــداد اخلطـــة  

وأكــدت أنــه حــان الوقــت جمــددا لتركيــز االهتمــام علــى املوضــوع،   . االســتراتيجية للــصندوق
يفيــة إجــراء خــصوصا يف ضــوء الربنــامج القطــري املوحــد حيــث كــان ال بــد مــن الــتفكري يف ك

وأشـارت إىل  . التقييمات بشأن إسهامات صناديق وبرامج األمم املتحـدة واحلكومـات الوطنيـة    
ويف . إزاء التقييم يثري أيـضاً مـسائل معقـدة خبـصوص اإلسـناد واإلسـهام              “ النهج املتداخل ”أن  

معرض إشارهتا إىل مسألة القـدرات، طالبـت اجمللـس مبـساعدة الـصندوق يف إجيـاد حـل ملـسألة                     
وأعربــت عــن األمــل يف أن يــسمح اجمللــس بامليزانيــة املقبلــة ختــصيص  . ختــصيص مــوارد للتقيــيم

كمـا وجهـت الـدعوى إىل أعـضاء         . موارد إضـافية ملواصـلة تعزيـز عمليـة التقيـيم يف الـصندوق             
اجمللس للنظر يف إمكانية إجراء مناقشة مواضيعية حـول كيفيـة إحـراز تقـدم يف مـسألة املراجعـة          

ــيم يف  ــى        والتقي ــة عل ــادة وامللكي ــى القي ــز عل ــع التركي ــدة، م ــل اجلدي ــة الربجمــة والتموي إطــار بيئ
  . الوطين الصعيد
ــة   - ١٣٣ ــديرة التنفيذي ــة امل ــامج( وأعربــت نائب ــه مــن    ) الربن ــا أدلــت ب ــود مل عــن شــكرها للوف

تعليقات بناءه وأعربت عن تقديرها العترافهم باخلطوات اليت اختـذها الـصندوق لتعزيـز عمليـة                
وأعربت عن موافقتها على ضرورة بذل مزيـد مـن اجلهـود لتحـسني نوعيـة التقييمـات                  . يمالتقي

وأشــارت إىل أنــه جتــري حاليــا دورات . وتوقيتــها وحتــسني الــدروس املــستفادة مــن التقييمــات 
تدريب مشتركة داخل جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة وسـينظر الـصندوق يف إمكانيـة توسـيع          

ن الصندوق أحاط علما بالنصائح واالقتراحات الـيت قـدمها أعـضاء            وذكرت أ . نطاق التدريب 
كما سـيطلب إضـافة شـعبة خـدمات         . اجمللس التنفيذي وسوف يقوم باالسترشاد هبا يف أعماله       

وأعربــت عــن شــكرها حلكومــة سويــسرا علــى  . الرقابــة إىل قائمــة التقييمــات املزمــع إجراؤهــا 
الصندوق وناشدت أعـضاء آخـرين يف اجمللـس أن    االستمرار يف إعارة موظف إىل فرع التقييم ب  

ينظروا يف إمكانية إعارة موظفني ألغراض التقيـيم إمـا إىل شـعبة خـدمات الرقابـة أو إىل شـعبة                     
  .الربامج بالصندوق

 وأعرب مدير شعبة خدمات الرقابة عـن شـكره للوفـود علـى مـا قدمتـه مـن تعليقـات                - ١٣٤
 الشعبة سوف تؤخذ يف االعتبار يف التقريـر املقبـل لفتـرة             وأكد هلا أن التعليقات املتعلقة بتقارير     

  . السنتني
  .تقرير التقييم لفترة السنتني: ٢١٠/٢٦ واختذ اجمللس التنفيذي املقرر - ١٣٥
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   مسائل أخرى-ثامن عشر 
  دور املكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان     

ر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي املعــاون ونائبــة املــديرة التنفيذيــة لــصندوق   قــدم مــدي- ١٣٦
عرضا عاما لـدور املكاتـب اإلقليميـة لربنـامج األمـم املتحـدة              ) الربنامج(األمم املتحدة للسكان    

  .اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
ــا إذا   - ١٣٧ ــوار املتعلـــق بالـــسياسات وفيمـ ــان التخطـــيط  وســـأل أحـــد الوفـــود عـــن احلـ  كـ

االستراتيجي يتم على الـصعيدين القطـري واإلقليمـي بالنـسبة للخطـط االسـتراتيجية لكـل مـن                   
وأشـار وفـد آخـر إىل تـآزر التواجـد يف مكـان واحـد وسـأل مـا التـدابري الـيت                        . هاتني املنظمتني 

  . تتخذ لكفالة التآزر يف احلاالت اليت تتواجد فيها املكاتب اإلقليمية يف مكان واحد
 وأبــرز مــدير الربنــامج اإلمنــائي املعــاون التعــاون القــائم بــني الوكــاالت وآليــات تقــدمي  - ١٣٨

  .الدعم إىل احلوار املتعلق بالسياسات
ــصندوق    - ١٣٩ ــة لل ــديرة التنفيذي ــة امل ــامج( وأشــارت نائب ــة  ) الربن ــات اإلقليمي إىل أن األولوي

، وهــذه ٢٠١٣-٢٠٠٨ للــصندوق تــستمد بوجــه عــام مــن اخلطــة االســتراتيجية للــصندوق،   
واستشهدت بعدد مـن األمثلـة احملـددة        . اخلطة تقوم بدورها على األولويات القطرية واإلقليمية      

وأبدت موافقتها على جوانـب التـآزر الـيت تـنجم عـن التواجـد يف مكـان                  . لتوضيح هذه النقطة  
ه  سـيجري تقيـيم للهيكلـة اإلقليميـة الـيت يتبعـ            ٢٠١٣-٢٠١٢واحد وذكرت أنـه خـالل فتـرة         

وأشارت إىل أن املواءمة واالتساق يقعـان يف صـلب التواجـد يف مكـان واحـد وأنـه            . الصندوق
حيث ال يتواجد الصندوق يف مكان واحد مع الربنـامج اإلمنـائي فإنـه يتواجـد يف نفـس املكـان                     

  . مع منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة حيث ما أمكن ذلك
  

  أنشطة أخرى     
  :  واإلحاطات التالية جرت حلقات املناقشة- ١٤٠

أمهيــة الــصحة اجلنــسية :  القــضاء علــى الفقــر-حلقــة مناقــشة حــدث خــاص    )أ(  
ترأس رئيس اجمللس التنفيذي املناسبة اخلاصة وجـرى تقـدمي عـروض مـن قبـل وزيـر                  . واإلجنابية

الدولــة لــشؤون املاليــة والتخطــيط والتنميــة االقتــصادية يف أوغنــدا؛ وأســتاذ معــاون مــن جامعــة  
الــصحة اإلجنابيــة /تــاون يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة؛ ونائــب مــدير تنظــيم األســرة جــورج 

ملــشروع مبــادرة الــسياسة الــصحية، الفريــق الــدويل للمعــامالت اآلجلــة يف الواليــات املتحــدة    
وأدلـت املـديرة   . األمريكية؛ واقتصادي يف الشؤون الصحية وخبري بالنظم الصحية مـن نيجرييـا           

  .  األمم املتحدة للسكان باملالحظات اخلتاميةالتنفيذية لصندوق
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ــساين والطــارئ      )ب(   ــالرد اإلن ــق ب ــسية  -حــدث جــانيب مــشترك يتعل ــصحة اجلن  ال
تــرأس املــدير العــام . ليــست مــسألة نــسائية فقــط: واإلجنابيــة يف األزمــات، االنتعــاش ومــا بعــده

ضـا وزيـرة شـؤون املـرأة يف        للتعاون الدويل بوزارة اخلارجية اهلولندية احلدث اجلانيب وقدم عرو        
هاييت؛ ورئيس فرع الرد اإلنساين للصندوق؛ وكبري مستـشاري التعـايف مـن األزمـات، مكتـب            

  .منع األزمات والتعايف منها
حلقــة نقــاش حــول دور الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   )ج(  

وقـدم  . التنميـة /لية املساعداتومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف تطوير القدرات وفعا 
عروضــا مــدير الربنــامج املــساعد ومــدير مكتــب سياســة التنميــة يف الربنــامج اإلمنــائي؛ ومــدير    
الشعبة التقنية لصندوق األمم املتحدة للسكان؛ ونائـب املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة                  

  .خلدمات املشاريع
 حــول التقيــيم الــدويل لألهــداف  إحاطــة غــري رمسيــة قــدمها الربنــامج اإلمنــائي   )د(  

وقدم العرض مدير الربنامج املساعد ومدير مكتب سياسـة التنميـة يف الربنـامج     . اإلمنائية لأللفية 
  .اإلمنائي
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   الثالثاجلزء    
  ٢٠١٠ العادية الثانية لعام الدورةتقرير     

  
  ، نيويورك يف مبقر األمم املتحدة املعقودة    
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢ إىل أغسطس/ آب٣٠ من الفترة يف    
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  التنظيمية املسائل  -أوال   
عقد اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان           - ١

 يف مقــــر األمــــم املتحــــدة، نيويــــورك، يف الفتــــرة مــــن ٢٠١٠دورتــــه العاديــــة الثانيــــة لعــــام 
  . ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول٢أغسطس إىل /آب ٣٠
، )DP/2010/L.3(ر اجمللــس جــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورتــه العاديــة الثانيــة وأقــ  - ٢

  ).DP/2010/33( ٢٠١٠لعام  تقرير الدورة السنوية كما أقر
  :٢٠١١يف عام املقبلة وافق اجمللس التنفيذي على اجلدول الزمين التايل لدوراته و  - ٣
  

ــن   :الدورة العادية األوىل ــانون ٣١مـ ــاينكـ ــاير/ الثـ ــباط ٣ىل  إينـ /شـ
  ٢٠١١فرباير 

االجتمــاع املــشترك للمجــالس التنفيذيــة لكــل  
 برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق          من

األمــــم املتحــــدة للــــسكان، ومنظمــــة األمــــم 
  :للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي املتحدة

  
  
  
   ٢٠١١فرباير /شباط ٧  و٤

   ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦من   :الدورة السنوية
      ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩ إىل ٦من   :الدورة العادية الثانية

 يف ٢٠١٠اجمللـس التنفيـذي يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام       اختذها  ترد القرارات اليت    و  - ٤
  .www.undp.org/execbrd عليها على املوقع طالعاال، اليت ميكن DP/2011/2الوثيقة 

  
   اإلمنائيدة  األمم املتحبربنامجاجلزء املتعلق     

  بيان مديرة الربنامج والشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  - ثانيا  
 اإلمنائي بياهنا برسالة مؤداهـا أن األشـهر القادمـة            املتحدة األمم  مديرة برنامج  استهلت  - ٥

لقمـة  تتسم باألمهية لتعزيز األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، وخباصة ما يتـصل منـها مبـؤمتر ا                
وقـدمت نظـرة عامـة علـى الـدور النـشط            . باألهداف اإلمنائية لأللفية وبتغري املنـاخ     املعين  القادم  

، وأشارت إىل الفرصـة      لأللفية اإلمنائيةألهداف  لقادم املعين با  اللربنامج يف التحضري ملؤمتر القمة      
  لأللفيـة  ائيـة اإلمناألهـداف   املتاحة للدول األعضاء لالتفاق على خطة ذات منحى عملي لبلوغ           

إطار التعجيـل بإجنـاز األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،           وتناولت يف هذا السياق     . ٢٠١٥حبلول عام   
فضال عن التقييم الدويل الذي أجري بقيادة الربنامج اإلمنائي، وهو التقييم الـذي الحظـت أنـه                 

 موســكوكا ابيــة يف إعــالنإجيقوبــل بالترحيــب مــن جمموعــة الثمانيــة الــيت أشــارت إليــه بــصورة 
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 املبادرات املتعلقـة باملنـاخ وارتباطهـا بالتنميـة، وأوردت مثـاال             آخركما عرضت   . الصادر عنها 
اإلمنائي وحكومة إكوادور إلنـشاء     برنامج األمم املتحدة    لذلك االتفاق البارز املربم مؤخرا بني       

حـــوض  -غابـــة ياســـوين املتعلـــق ب( االســـتئماين Yasuni-ITT‘‘ ياســـوين آي يت يت’’صـــندوق 
، حلمايـة التنـوع البيولـوجي إىل جانـب     ) تيبوتيين النفطي يف إكوادور- تامبوكوتشا -إشبينغو  

  .سبل رزق الشعوب األصلية وحقوقهم وثقافاهتمتعزيز 
عـن تعاطفهـا مـع املتـضررين مـن الكـوارث الطبيعيـة              مديرة الربنامج اإلمنـائي     وأعربت    - ٦

 تطــورات آخــرديرة املــذا الــصدد، عرضــت ويف هــ. الــيت وقعــت مــؤخرا يف عــدد مــن البلــدان 
أنشطة الربنامج يف باكستان، وخباصة على الـصعيد الـوطين وعلـى مـستوى املقاطعـات، ضـمن          

 وباعتباره الوكالة الرائدة يف اجملموعة املـشتركة بـني الوكـاالت إلصـالح      املتحدة األمممنظومة  
 مرحلــة تقــدمي معونــات وشــددت علــى ضــرورة االنتقــال بــشكل حمكــم مــن. اجملتمعــات احملليــة

اإلغاثة إىل مرحلة حتقيق االنتعاش املبكر، وأشارت إىل أن العمل اهلام كـثريا مـا يكـون عنـصرا                   
كمـا سـلطت الـضوء علـى جهـود          . ال يتلقى متـويال كافيـا مـن بـني عناصـر االسـتجابة الدوليـة               

 يف اللجنـة املؤقتـة      تحدة امل األمم لتمثيل    العام األمنياإلنعاش املبذولة يف هاييت، وتعيينها من قبل        
 تــشرين ٤ يف ٢٠١٠ويف تعليقاهتــا علــى إصــدار تقريــر التنميــة البــشرية لعــام   . إلنعــاش هــاييت

 املقبل، أعربت عن األمل يف أن يولِّـد التقريـر الـذي يـصدر يف الـذكرى العـشرين               نوفمرب/الثاين
البتكــار يف قيــاس  بنــاًء يتنــاول ضــمن مــا يتنــاول ا لــصدور هــذه السلــسلة مــن التقــارير حــواراً 

   .البشرية التنمية
اإلمنـائي،  برنامج األمم املتحـدة   املعلومات عن التقدم احملرز يف آخرويف ما عرضته من    - ٧

زيـادة  ) أ: ( األعمـال  طـة تـسيري   قدمت املديرة إفادات عن مخسة من جماالت األولويـة تتـصل خب           
جنـاز عمليـات الـشراء      إالتعجيـل ب  ) ج(تبادل املعـارف؛    لإنشاء منابر   ) ب(التركيز على النتائج؛    

ر حـول   مبادرات الختيار املوظفني وتطوير مهاراهتم واالحتفاظ هبم وإجراء حوا        ) د(والتعيني؛  
ــاء شــراكات ا ) هـــ(األداء؛  ــصادات    بن ــدعوة إىل االقت ــشطة ال ــر ومــد أن ناشــئة الســتراتيجية أكث
 القـائم علـى إدارة نظـام        كمـا أوضـحت بالتفـصيل أنـشطة الربنـامج اإلمنـائي باعتبـاره             . الكربى
تقريـر التجميعـي     املقـيمني، ووجهـت االنتبـاه إىل اإلصـدار القـادم مـن ال               املتحـدة  األمـم منسقي  

، الـذي أبـرز اجلهـود الـيت بذلتـها           ٢٠٠٩الذي يضم التقارير الـسنوية للمنـسقني املقـيمني لعـام            
  . القطرية ملساعدة على بلوغ أهدافها اإلمنائية املتحدةاألممأفرقة 

ــسة جملموعــة      - ٨ ــصفتها رئي ــامج، ب ــد   املتحــدةاألمــموكــررت مــديرة الربن ــة، تأكي  اإلمنائي
 علـى الـصعيد الـوطين وحتقيـق          لأللفيـة  اإلمنائيـة األهـداف   االلتزام بتقدمي الدعم مـن أجـل بلـوغ          

 وشـددت علـى اجلهـود       .مواءمـة ممارسـات األعمـال     االتساق علـى نطـاق املنظومـة مـن خـالل            
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ووصـوال إىل هـذه الغايـة، أشـارت إىل          . فاءة التشغيلية على الصعيد القطـري     املبذولة لزيادة الك  
تقــدمي مقترحــات، تــستند إىل أربــع زيــارات قامــت هبــا بعثــات مــشتركة إىل البلــدان املــشمولة   
بــالربامج، يف انتظــار إقرارهــا يف االجتمــاع املقبــل للجنــة اإلداريــة الرفيعــة املــستوى، وهــو أول  

  املتحـدة  األمـم وفيمـا يتعلـق بإنـشاء جهـاز         .  اإلمنائية  املتحدة األمم اجتماع مشترك مع جمموعة   
اجلهـود املبذولـة مـن      املعين بشؤون املرأة، كررت التأكيد على دور الكيـان اجلديـد يف توضـيح               

  . املتحدةاألمماملساواة بني اجلنسني والتمكني للمرأة داخل منظومة أجل حتقيق 
اإلمنـائي، أكـدت مـديرة الربنـامج مـن          نـامج األمـم املتحـدة       ربفيما يتعلق باحلالة املالية ل      - ٩

ــات         ــؤ هبــا، وال ســيما إعالن ــوارد أساســية إضــافية وميكــن التنب ــوفر م ــد احلاجــة امللحــة لت جدي
 ال تـزال تـشري إىل تراجـع         ٢٠١٠التربعات املتعددة السنوات، حيث أن التوقعات املتعلقة بعام         

 للربنامج اإلمنائي والـربامج والـصناديق املرتبطـة بـه،           ويف استعراضها إلمجايل التربعات   . التمويل
  املائـة يف ٣٠شددت على أنه من املتوقع حدوث اخنفاض يف املوارد العادية ال تقـل نـسبته عـن        

 كما شددت على أنه يف حـني        .ستراتيجية يف اخلطة اال   ٢٠١٠املستهدفة لعام   باملقارنة باملوارد   
مـستوى مـن األداء، فـإن املنظمـة سـتجد مـن األصـعب               يسعى الربنامج اإلمنائي لتحقيق أقـصى       

  .عليها أن تفي بتوقعات اجمللس التنفيذي إذا ما استمر النقص يف املوارد العادية
  اإلمنـائي  الربنـامج جنـاز الـذي حققـه       فية واملساءلة املاليـة، أعلنـت اإل      وفيما يتعلق بالشفا    - ١٠

لت علـى تقريـر مراجعـة حـسابات          الـيت حـص     املتحـدة  األمـم بكونه من بني قلة مـن مؤسـسات         
 لفتــرة  املتحــدةاألمــم جمللــس مراجعــي حــسابات  مالحظــات، أي غــري مــشفوع بأيــة‘نظيــف’

ــة يف  شــددت علــى  إىل ذلــك، باإلضــافة و.٢٠٠٩ ديــسمرب/ األولكــانون ٣١الــسنتني املنتهي
وأعلنـت   يف خـدمات إدارة الـصناديق،         اإلمنـائي  الربنـامج املسؤولية اإلدارية الواقعـة علـى عـاتق         

، وهـي   ٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول  ٢نترنـت يف     الـشبكية علـى شـبكة اإل       GATEWAYإطالق بوابة   
أداة جديدة لتوفري املعلومات املالية عن تربعات املاحنني ومبـالغ التحـويالت والنفقـات الـسنوية                

  .وغري ذلك من أنواع البيانات املتصلة هبا يف الوقت احلقيقي
 ختــام كلمتــها، بالــشكر إىل اجمللــس التنفيــذي لدعمــه  وتوجهــت مــديرة الربنــامج، يف  - ١١

 مبواصـلة حتـسني      اإلمنـائي  الربنـامج اإلمنائي، وأكدت جمددا التزام      األمم املتحدة    لربنامجاملستمر  
قدراتـــه ملـــساعدة البلـــدان علـــى بلـــوغ أهـــدافها اإلمنائيـــة، والـــدخول يف طائفـــة واســـعة مـــن    

  .  املتحدةاألممالشراكات، وتعزيز االتساق على نطاق منظومة 
ــة لعــام       - ١٢ ــة املالي ــة االســتعراض الــسنوي للحال ــامج املعاون  ٢٠٠٩وعرضــت مــديرة الربن

)DP/2010/35و  Add.1(.جديــد الطلــب الــذي وجهتــه مــديرة الربنــامج لتــوفري   وكــررت مــن 
 آخــروعرضــت .  اإلمنــائيلربنــامج فهــي الركيــزة األساســية ل-مــوارد كافيــة وميكــن التنبــؤ هبــا 
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 والـربامج املرتبطـة    اإلمنـائي لربنـامج تطورات حالة التمويل للتربعات األساسية وغري األساسـية ل     
ــه يف عــام  وتقلبــات أســعار الــصرف، وإىل اخلطــوات  ، مــشرية إىل اجتاهــات اإلنفــاق  ٢٠٠٩ب

  .٢٠١٢املتخذة من أجل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حبلول عام 
ثنـــت علـــى  الربنـــامج علـــى بياهنـــا املمتـــاز، وأوتوجهـــت الوفـــود بالـــشكر إىل مـــديرة  - ١٣
ه مـديرة   أظهرتـ  ملـا    ا الساحقة عن تقديرها    بأغلبيته تكما أعرب . تضمنه وعلى التقارير املالية    ما

 اإلمنائيــةاألهــداف ة منــذ توليهــا منــصبها، وخباصــة يف دفــع برنــامج يــقيادقــدرات الربنــامج مــن 
 لربنــامج بالتهنئــة لت الوفــودوتوجهــ.  األعمــالخطــة تــسيري قــدما، وكــذلك ملبــادرات لأللفيــة
،  لأللفيـة  ائيـة اإلمناألهـداف   املعـين ب  قمـة   ال على ما قدمـه مـن توجيـه يف التحـضري ملـؤمتر               اإلمنائي

وتــشمل النتــائج .  لأللفيــةاإلمنائيــةاألهــداف جنــاز  التقيــيم الــدويل وإطــار التعجيــل بإ ســيما وال
املنــشودة مــن مــؤمتر القمــة جتــدد اإلرادة الــسياسية، ووضــع خطــة عمــل ذات منحــى عملــي،     

 هنـج  وأشـارت الوفـود إىل أن اتبـاع   . وزيادة املساعدات اإلمنائيـة اخلارجيـة وغريهـا مـن املـوارد      
يف بعض املناطق، مثل أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى، لـن            ‘‘ ترك األمور على ما هي عليه     ’’

ووصـوال لتلـك الغايـة، رحبـت        . ٢٠١٥ حبلـول عـام       لأللفية اإلمنائيةاألهداف  يؤدي إىل بلوغ    
،  لأللفيـة  اإلمنائيـة األهـداف   جنـاز   علومات عن مبادرة إطار التعجيـل بإ      الوفود بتلقي املزيد من امل    

كمـا اقترحـت إجـراء     . جيابية يف البلدان الرائـدة    ظت وفود عديدة بشأنه حتقق نتائج إ      الذي الح 
 .تقييم متعمق لتأثري أزمات الغذاء والوقود واألزمة املالية على برامج التنمية

رر الـذي   وشددت الوفود على التهديد الذي يشكله تغري املناخ على أمن البـشر والـض               - ١٤
وسلط عدد من الوفود الـضوء علـى الـشراكات املبتكـرة            . يكولوجيةلنظم اإل ميكن أن يلحقه با   

 للتصدي لتغري املناخ يف بلداهنا، وكذلك علـى الـصعيد اإلقليمـي؛              اإلمنائي الربنامجاملعقودة مع   
وأثنت وفود عديدة مـن البلـدان املـشمولة بـالربامج علـى             . وشجعوا على تكرار هذه املبادرات    

ستمرار تركيزه على تنمية القدرات الوطنية، وخباصة يف سياق تغـري املنـاخ،              ال  اإلمنائي الربنامج
وطلبت زيادة أعمال الرصـد والتقيـيم املـشتركة لتحـسني التنـسيق وجتميـع املـوارد وحتقيـق أثـر                     

 علـى تقاسـم مـا ميلـك مـن معـارف بـشأن تعمـيم                  اإلمنـائي  الربنـامج وحث أحد الوفـود     . أعظم
وتشجيع الوكاالت األخرى على أن تفعـل نفـس الـشيء يف مرحلـة              مراعاة االعتبارات البيئية،    

  .٢٠١٢ للتنمية املستدامة املقرر عقده يف عام  املتحدةاألممالتحضري ملؤمتر 
 وأعربت غالبية الوفود اليت حضرت االجتماع عن تعاطفها مـع أفغانـستان وباكـستان               - ١٥

 مع التقـدير بـاجلهود املـستمرة        تقرأكما  . والصني، وهي البلدان اليت تضررت من الفيضانات      
. ٢٠١٠ ينـاير / الثـاين  كـانون  ١٢املبذولة إلعادة بناء هاييت يف أعقاب الزلزال الذي أصـاهبا يف            

بــد وأن يواصــل التركيــز علــى حتــسني أدائــه يف البلــدان   ال اإلمنــائيالربنــامجوشــددت علــى أن 
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ــع احلكومــات        ــات، وذلــك يف شــراكة م ــضررة مــن الرتاعــات واألزم املــضيفة والــشركاء  املت
ــضل         ــتجابة أف ــق اس ــستفادة يف حتقي ــدروس امل ــستغل ال ــدويل، وأن ي ــك ال ــل البن ــسيني مث . الرئي

واستفـسر أحـد الوفـود    . حثت الوفود على بذل جهود أكثر تنسيقا وفعالية وأفضل توقيتا         كما
راض  يف حـسبانه التوصـيات الـصادرة عـن االسـتع            اإلمنـائي  الربنامجعن الكيفية اليت سيأخذ هبا      

 بأنـه ال ينبغـي، يف خـضم    آخروذكَّر وفد . األخري الذي أجراه مكتب منع األزمات واالنتعاش     
  .أنشطة اإلغاثة اإلنسانية، نسيان االحتياجات الطويلة األجل يف البلدان اخلارجة من األزمات

ــية         - ١٦ ــوارد األساس ــسق التراجــع يف امل ــالغ إزاء اســتمرار ن ــق ب ــن قل ــود ع ــت الوف . وأعرب
 أن عــدم تــوفر املــوارد العاديــة الكافيــة يهــدد الطــابع املتعــدد األطــراف وغــري املنحــاز   وذكــرت

ويف . سـتراتيجية ومرونـة   ا، وحيـد مـن الفـرص املتاحـة لتـبين ُنهـج إداريـة أكثـر                   اإلمنائي لربنامجل
ارجيــة، مثــل األزمــة االقتــصادية العامليــة، يف تراجــع      اخلقــوى الحــني ســلمت الوفــود بتــأثري    

 علـى االسـتمرار يف تعـديل نفقاتـه مبـا يتمـشى        اإلمنـائي  الربنامجساسية، فقد حثت    التربعات األ 
وأشـري يف هـذا الـصدد علـى     . مع اإليـرادات املتوقعـة، وتقـدمي تقريـر عـن الوفـورات املخصـصة              

وجه التحديد إىل السفر باعتباره مثـاال للمجـاالت الـيت ميكـن فيهـا تقلـيص النفقـات، وخباصـة                     
كمـا طلبـت الوفـود    .  حتققت يف تكنولوجيا االتصاالت والتأثري على البيئة    مع أوجه التقدم اليت   

ــار تقلبــات أســعار الــصرف،      ــدا مــن اإليــضاح يف التقــارير املقبلــة آلث  اجلهــود  يف ذلــكمبــامزي
كـررت التأكيـد    إىل ذلـك،  باإلضـافة و. املبذولة لتجنب حـدوث أثـر سـليب علـى النتـائج املاليـة       

وطلبـت بـضعة وفـود تقـدمي التقريـر      . يف الـربامج ذات األولويـة  على ضرورة استخدام األمـوال      
  .املايل يف نفس وقت تقدمي التقرير السنوي حتقيقا لالتساق

وطلبـــت الوفـــود بـــصورة ملحـــة مـــن الـــدول األعـــضاء زيـــادة مـــسامهاهتا يف املـــوارد     - ١٧
 نــامجالرباألساســية، وشــددت علــى احلاجــة إلعالنــات التربعــات املتعــددة الــسنوات لــتمكني    

ويف الوقت نفـسه، أكـدت الوفـود جمـددا علـى ضـرورة أن               .  من االضطالع مبسؤولياته   اإلمنائي
 أكثــر ابتكــارا يف طريقــة تــسيريه لألعمــال يف تعبئــة أنــواع أخــرى مــن  اإلمنــائيالربنــامجيــصبح 

وشـجعت علـى مواصـلة استكـشاف الفـرص غـري املـستغلة يف            . التمويل، مثل التربعـات العينيـة     
توسطة الدخل، من منظور متويلي، وهبدف إقامة نوع جديـد مـن أطـر الـشراكة يعـرب         البلدان امل 

  .عن الديناميات املتفردة هلذه البلدان
.  علـى حتقيـق االتـساق علـى نطـاق املنظومـة            اإلمنـائي  الربنامجورحبت الوفود بتشديد      - ١٨

ــة         ــشطة التنفيذي ــوفر لألن ــل املت ــة التموي ــة وكمي ــة نوعي ــى أمهي ــددا عل ــدوأكــدت جم  ، ويف حتدي
ــوافره ” أثنــت الوفــود علــى   إىل ذلــك، باإلضــافةو. مــن املــوارد األساســية “ املــستوى الــالزم ت

 األعمال، واإلدارة القائمة على النتـائج، والتعـاون فيمـا بـني بلـدان               خطة تسيري االهتمام بتنفيذ   
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ــد األداء، وتطــوير إطــار عمــل     ــق توحي ــاءة يف حتقي ــوب، والكف عدة  للمــسا املتحــدةاألمــماجلن
  .وظلت وفود عديدة تطلب زيادة تنسيق املعونات واالتساق يف الربامج القطرية. اإلمنائية
 وكـررت التأكيـد     . املعـين بـشؤون املـرأة       املتحـدة  األمـم ورحبت الوفود بإنـشاء جهـاز         - ١٩

 وهـي   -  اإلمنـائي  لربنـامج سـتراتيجية ل  اة بـني اجلنـسني يظـل ميثـل أولويـة ا           على أن حتقيق املـساو    
املـساواة بـني     ( لأللفيـة  اإلمنائيـة األهـداف    تتسم بأمهية بالغة يف بلوغ اهلـدف الثالـث مـن             أولوية

ووصـوال إىل  .  لأللفيـة اإلمنائيةاألهداف وترتبط ارتباطا وثيقا جبميع ) اجلنسني والتمكني للمرأة  
ئيـة،   اإلمنا  املتحـدة  األمـم هذه الغاية، طلبت الوفود من مديرة الربنامج، بصفتها رئيسة جمموعـة            

جنازها، فـضال عـن كفالـة تـوفر      املزايا النسبية اليت متتلكها وإمساعدة الوكالة اجلديدة يف حتديد    
  .املوارد الكافية هلا ومتتعها بالقيادة املقتدرة

ــات، وخباصــة         - ٢٠ ــه مــن تعليق ــا أبدت ــى م ــود عل ــشكر للوف ــامج بال ــديرة الربن وتوجهــت م
 الربنـامج الـيت أبـرزت القيمـة املـضافة للتعـاون مـع          صدر عن وفود البلدان املشمولة بالربامج        ما

ا يتعلق باالستعراض الذي أجري مؤخرا ملهام منع نشوب األزمـات واالنتعـاش،             م وفي .اإلمنائي
إحـضار املـوظفني العـاملني يف مكتـب جنيـف إىل           : أبرزت املديرة واحـدة مـن النتـائج الرئيـسية         

اجملال، ونقل املهارات على الصعيدين اإلقليمـي      املقر يف نيويورك لتعزيز قدرات املنظمة يف هذا         
ومتاشـيا مـع   . كما شرحت آثار التقلبات يف أسعار الـصرف علـى املـوارد األساسـية        . والقطري

رونـة  ذلك، أكدت على أنه رغم أمهية التربعات غري األساسـية، فـإن املـوارد األساسـية تتـيح امل                  
تيجية والفعالـة، والوصـول إىل عـدد أكـرب مـن            سـترا اليت تشتد احلاجة إليها يف إجنـاز الـربامج اال         

والــيت ال يتــسىن هلــا بالتــايل (البلــدان، وال ســيما البلــدان الفقــرية اقتــصاديا وإن كانــت مــستقرة 
ــل يف حــاالت الطــوارئ    ــات التموي ــى االســتعراض اجلــاري   ). االســتفادة مــن آلي وشــددت عل

ــامجلنفقــات املنظمــة، وأكــدت أن   ــائيالربن ــيت   حيــتفظ باحلــد ا  اإلمن ألدىن مــن االحتياطيــات ال
كمــا أكــدت جمــددا اســتمرار الــضوابط الــصارمة املفروضــة علــى   . يــشترطها اجمللــس التنفيــذي

 املعـين بـشؤون املـرأة        املتحـدة  األمـم وأكدت كذلك مـن جديـد أن رسـالة جهـاز            . املصروفات
 أن إنـشاء     وبراجمـه الـشاملة، وشـددت علـى         اإلمنـائي  الربنامجهي رسالة حمورية بالنسبة لتركيز      

 األخــرى مــن مــسؤولياهتا يف جمــال حتقيــق   املتحــدةاألمــمالوكالــة اجلديــدة ال يعفــي وكــاالت  
ويف ختــام كلمتــها، ســلطت الــضوء علــى إنــشاء أول شــراكة يقيمهــا   . املــساواة بــني اجلنــسني

ــامج ــائيالربن ــى التوجــه للتوســع       اإلمن ــصادات الناشــئة، وعل ــع أحــد االقت ــى اإلطــالق م  يف  عل
  .ستراتيجية وتعميقهاالالشراكات ا

 بـشأن االسـتعراض الـسنوي للوضـع املـايل          ٢٠١٠/٢٩واختذ اجمللـس التنفيـذي القـرار          - ٢١
  .٢٠٠٨لعام 
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  الربامج القطرية لربنامج األمم املتحدة واملسائل املتصلة هبا  -ثالثا   
لكـل  دعت مديرة الربنامج املعاونـة الوفـود للتعليـق علـى مـشاريع مثانيـة بـرامج قطريـة               - ٢٢
إندونيـــسيا، وأوروجـــواي، وبوركينـــا فاســـو، ومجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة، : مـــن

ــديف   ــصومال، ومل ــا، وشــيلي، وال ــامج القطــري    . وزامبي ــصفة خاصــة إىل أن الربن وأشــارت ب
. لباكستان صمم مبرونة تتيح استخدامه لالستجابة يف حالة اإلغاثـة اإلنـسانية واإلنعـاش املبكـر            

  .ملكاتب اإلقليمية الربامج القطرية اخلاصة بكل منهممث قدم مدراء ا
وأعربت وفود البلدان اليت لديها برامج قطرية جديدة عن تقـديرها، مؤكـدة أن براجمهـا                  - ٢٣

وأكـدت  . القطرية سوف تـسهم يف أولوياهتـا اإلمنائيـة الوطنيـة وبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  
  .التحضريية ا مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف العمليةغالبية املتكلمني أن هناك تنسيقا وثيق

وأشادت الوفود بالعمليات التشاركية اليت كانـت واضـحة يف وضـع مـشاريع الوثـائق                  - ٢٤
وكـررت الوفـود احلاجـة      . وبتواؤمها بصفة عامة مع أولوياهتا الوطنية ومبادئ السيطرة الوطنية        

الـصعيد القطـري، فـضال عـن القيـام مبهـام تقـدمي التقـارير                إىل توافر اخلـربة الفنيـة املناسـبة علـى           
وشـددت أيـضا علـى ضـرورة        . والرصد والتقييم علـى حنـو متـسق وصـارم وقـائم علـى النتـائج               

ــتراتيجي          ــز االس ــق التركي ــة حتقي ــشطة بغي ــيص نطــاق األن ــستطاع وتقل ــدر امل ــوارد بق ــز امل تعزي
للمـسائل املتـصلة بوضـع الـربامج        وطلب أحد الوفـود إجـراء حتليـل متعمـق           . وإحداث أثر أكرب  

اخلاصــة بالبلــدان املتوســطة الــدخل، والنظــر يف وضــع إطــار للتعــاون مــن نــوع جديــد يعكــس   
  .السياق اخلاص بالبلدان متوسطة الدخل

ــادئ بإســهاب          - ٢٥ ــي آلســيا واحملــيط اهل ــدير اإلقليم ــساعد وامل ــامج امل ــدير الربن ــاول م وتن
يا الدميقراطية الشعبية، مـشريا إىل أن مجيـع التـدخالت    الربنامج القطري املقترح جلمهورية كور  

الرباجمية املخططة سوف تكون متواءمة مـع دعـم أهـداف التنميـة البـشرية املـستدامة، وأضـاف                   
أنــه ســيتم إقــرار مجيــع املــشاريع مــن قبــل مقــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وأن الربنــامج     

 مــن أعــضاء املكتــب التنفيــذي أثنــاء إعــداد  اإلمنــائي منفــتح للتــشاور مــع مــن يرغــب يف ذلــك  
هو احلال بالنسبة جلميع براجمه، فإن الربنامج اإلمنائي سيوفر املعلومـات املتـصلة              وكما. الربامج

  .بكل املشاريع من خالل املوقع اإللكتروين للمكتب القطري
شعبية وأعربت الوفود عـن دعمهـا للربنـامج القطـري جلمهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـ                   - ٢٦

ورحبت الوفود مبسامهة الربنـامج يف بلـوغ األهـداف      . وألنشطة الربنامج اإلمنائي يف ذلك البلد     
وشـددت بعـض الوفـود علـى ضـرورة دعـم            . اإلمنائية لأللفية وحتسني مستوى معيـشة الـسكان       

أهــداف التنميــة البــشرية املــستدامة وعلــى أمهيــة التركيــز علــى الفئــات الــضعيفة مــن الــسكان،   
ــى أخــذ تلــك       ودعــت إىل ــد عل ــة، وجــرى التأكي ــصورة دقيق ــامج ب ــذ الربن ــيم تنفي  رصــد وتقي

  .التعليقات يف احلسبان على حنو كامل
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والحظت وفود عديدة أنه على الرغم مما أكـده تقيـيم أجـري مـؤخرا بـشأن حمدوديـة                     - ٢٧
مـسألة  التعاون مع الوكـاالت األخـرى، فـإن وثيقـة الربنـامج القطـري املقتـرح لزامبيـا مل تعـاجل                      

وطالبت هذه الوفود باملزيد من التنسيق والربجمـة املـشتركة بـني            . الشراكات على النحو الكايف   
الوكاالت، كما طالبت بضمان توافر القدرات واملوارد الكافية للمساعدة يف كفالـة أن تتـسم               

  مـن  باملخاطر والتخفيـف  ”وأوصى وفدان أيضا بإدراج جزء يتعلق       . التدخالت باجلودة العالية  
وذكـر وفـد آخـر      . إىل جانب حتليل اخلريطة املؤسسية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           “ آثارها

أن األهداف املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية تبدو متواضعة، وطالب بأن تـصنف حـسب               
اإليــدز، وأنــشطة صــغار املــزارعني واألنــشطة  /نــوع اجلــنس مؤشــرات رصــد وتقيــيم الفــريوس 

والحــظ أحــد الوفــود غيــاب النــواتج املتوقعــة يف برنــامج  . ملتــصلة باحلوكمــةاجلنــسانية وتلــك ا
وسائط اإلعـالم واجملتمـع املـدين، وتـساءل عمـا إذا كـان تـصميم الربنـامج قـد مت بالتنـسيق مـع                   

  .جهود مشاهبة قائمة حاليا يف زامبيا
القطـري  وتطرقت التعليقـات األخـرى للوفـود إىل ضـرورة التركيـز يف وثيقـة الربنـامج            - ٢٨

املقترح للصومال بصورة أكـرب علـى املـساءلة وإدارة املخـاطر حيـث أن الوضـع األمـين يف هـذا           
وطالبـت كـذلك بـأن يتـضمن مـشروع وثيقـة الربنـامج القطـري                . البلد حيد من إمكانية العمـل     

للبلد معلومات أوىف عن أثر الربنامج ونتائجه، فضال عن الشفافية فيما يتعلـق بالتحـديات الـيت                 
وشـددت الوفـود علـى أمهيـة ربـط الربنـامج مبنـهاج بنـاء الـسالم يف الـصومال                     . ترض التنفيـذ  تع

وتوضــيح كيفيــة تــأثر عمــل الربنــامج اإلمنــائي يف البلــد بإطــار األمــم املتحــدة االســتراتيجي          
وشجعت الوفود كذلك علـى إجـراء تقيـيم لتحـديات وفـرص التنميـة يف الـصومال،                  . املتكامل

  .تقييم خصائص املنطقة املعنيةعلى أن يراعي ذلك ال
وأعربــت الوفــود عــن تعاطفهــا مــع باكــستان إزاء مــا تعرضــت لــه جــراء الفيــضانات      - ٢٩

ــد       ــا القطــري اجلدي ــدابري اإلنعــاش املبكــر املتخــذة يف إطــار برناجمه ــا لت . األخــرية، وعــن دعمه
قـة ال تتـضمن     وبالنسبة ملشروع وثيقة الربنامج القطري لبوركينا فاسو، الحـظ وفـدان أن الوثي            

وحـث الوفـدان كـذلك الربنـامج اإلمنـائي علـى حتديـد امليـزة              . إشارات حمـدودة للـشراكات     إال
وأشـار أحـد الوفـود      . النسبية اليت يتمتع هبا يف البلد بالنظر إىل اتساع نطـاق األنـشطة املقترحـة              

ظمــة يف يف مــشروع وثيقــة الربنــامج القطــري إلندونيــسيا إىل ضــرورة أخــذ امليــزة النــسبية للمن 
اعتبـارا مـن     االعتبار أيضاً، خاصة يف أعقاب إعالن احلكومة أهنا سوف تتوىل بصورة متزايدة،           

، إدارة وتنظيم األمـوال املتأتيـة مـن املـاحنني وعـدد اجملموعـات اإلمنائيـة                 ٢٠١٢ أو   ٢٠١١سنة  
  . الدولية األخرى يف البلد
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  تقدمي املساعدة إىل ميامنار    
لربنامج املساعد واملدير اإلقليمـي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملنـسق             توىل كلٌ من مدير ا      - ٣٠

املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم للربنامج اإلمنائي تقدمي املذكرة اخلاصـة بتقـدمي املـساعدة إىل                
  ).DP/2010/36(ميامنار 
ائج الـيت  وأعربت الوفود الستة اليت أدلت ببيانات يف هذا الشأن عن موافقتها على النتـ            - ٣١

وشدد أحد الوفود على أنـه ينبغـي للربنـامج اإلمنـائي النظـر              . توصلت إليها بعثة التقييم املستقلة    
يف تركيز املوارد علـى عـدد حمـدود مـن الـربامج واملنـاطق اجلغرافيـة بغيـة حتقيـق أكـرب قـدرٍ مـن                           

ز املهـارات الفنيـة   ودعا نفس الوفد إىل حتسني ُنظُم اإلبالغ واملعلومات اإلداريـة وتعزيـ       . النتائج
  . للموظفني العاملني على مستوى البلدات

وأعــاد املمثــل املقــيم تأكيــد التــزام الربنــامج اإلمنــائي بتلبيــة احتياجــات ســكان ميامنــار،   - ٣٢
ــْاد أن الربنــامج سـوف يــضع اســتراتيجية لتقلـيص نطــاق التغطيــة اجلغرافيـة وإعــداد برنــامج      وأُف

  . ٢٠١١لرفعه إىل املكتب التنفيذي يف عام  ٢٠١٥-٢٠١٢جديد لألنشطة للفترة 
ومبوجــب . وأحــاط املكتــب التنفيــذي علمــا مبــشاريع وثــائق الــربامج القطريــة الثمانيــة    - ٣٣

ــروين بعــد ســتة أســابيع مــن      ٢٠٠٦/٣٦القــرار  ــع اإللكت ــائق املنقحــة علــى املوق ــشر الوث ، ستن
 يف الــدورة العاديــة األوىل يف وســوف تــتم املوافقــة عليهــا . مناقــشتها يف الــدورة العاديــة الثانيــة 

 على أساس عدم االعتراض دون عرضها أو مناقشتها ما مل يقم مخسة علـى األقـل                 ٢٠١١ عام
  .من أعضاء املكتب بإخطار األمانة خطياً برغبتهم يف ذلك

 برناجمـا قطريـا وبرنـامج إقليمـي واحـد علـى أسـاس               ١١ووافق اجمللـس التنفيـذي علـى          - ٣٤
ــراض دون عر  ــا للقــرار   عــدم االعت ــربامج هــي . ٢٠٠١/١١ضــها أو مناقــشتها، وفق : وهــذه ال

ــا،     ــا ورابطــة الــدول املــستقلة، وباكــستان، وتركيــا، وجورجي أذربيجــان، وبــيالروس، وأوروب
واجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، وروســـيا البيـــضاء، وســـوازيلند، وصـــربيا، والـــصني، والعـــراق،  

لتجديــد الثــاين ملــدة عــام واحــد للربنــامج  ووافــق املكتــب التنفيــذي كــذلك علــى ا . وكمبوديــا
 بـشأن   ٢٠١٠/٣٠وإضافة إىل ذلك، اختذ املكتـب القـرار         . القطري جلمهورية إيران اإلسالمية   

  . تقدمي املساعدة إىل ميامنار
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  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  -رابعا   

ــدمت املــ   - ٣٥ ــا       ق ــشاريع استعراضــا عام ــم املتحــدة خلــدمات امل ــب األم ــذي ملكت دير التنفي
 DP/2010/83 (٢٠٠٩ألنـــشطة الـــشراء للمنظمـــات التابعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة يف عـــام  

  ).Corr.1 و
وحتدث يف هذا اخلصوص وفدان، توجها بالشكر إىل مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات                 - ٣٦

واقترح أحد الوفـدين    . حسينات اليت أدخلت على عملية الشراء     املشاريع على التقرير وعلى الت    
. تضمني تقرير العام املقبـل حتلـيال للمـوارد البـشرية والقـدرات التكنولوجيـة يف البلـدان الناميـة                    

وحث الوفدان على إصـدار توصـيات بتهيئـة الظـروف املالئمـة لكـي تزيـد األمـم املتحـدة مـن                       
وشـدد وفـد آخـر علـى احلاجـة إىل           . ليت متر مبرحلـة انتقاليـة     مشترياهتا من االقتصادات النامية وا    

التركيز على الـسرعة بوصـفها مفهومـا حموريـا لنجـاح عمليـات الـشراء، مـشريا إىل أن التقريـر                   
ومن نفس املنظور، طلب الوفد معلومات عن األدوات املـستخدمة          . يتطرق إىل هذا اجلانب    مل

  .“ءات آراء العمالءاستقصا”للتعرف على ردود األفعال، من قبيل 
ورحب املدير التنفيذي بالتعليقـات، وأكـد مـن جديـد التـزام املكتـب بتعميـق قـدرات            - ٣٧

كمـا أكـدد جمـددا      . البلدان النامية على االسـتفادة مـن فـرص الـشراء املتاحـة يف األمـم املتحـدة                 
ــشراء، وباعتبار        ــة ال ــن أركــان عملي ــت باعتبارمهــا ركــنني م ــسرعة وحــسن التوقي ــة ال مهــا أمهي

وأكد يف هذا الصدد أن املكتب يعمل علـى خفـض وقـت             . موضوعا حمتمال لتقرير العام املقبل    
التسليم إىل أقل حد ممكن، مشريا إىل وجود أفضل املمارسـات يف حـاالت األزمـات الكـربى،           

ــام اســتفادة املكتــب مــن االستقــصاءات    . مثلمــا حــدث يف باكــستان وهــاييت   وأوضــح يف اخلت
بشأن نوعية وكمية اخلـدمات املقدمـة مـن أجـل املـساعدة يف      ‘ آلراء العمالء ’الفورية والسنوية   

  .حتديد اجملاالت اليت ميكن حتقيق حتسن فيها
 بـشأن التقريـر اإلحـصائي الـسنوي املتعلـق         ٢٠١٠/٣١واختذ املكتب التنفيذي القـرار        - ٣٨

  .٢٠٠٩بأنشطة الشراء للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، 
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  ء املشتركاجلز    
  امليزانية واإلدارةشؤون املالية والشؤون   -خامسا  

قــام رئــيس قــسم امليزانيــة يف صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، نيابــة عــن املنظمــات،     - ٣٩
ــسكان        ــائي وصــندوق األمــم املتحــدة لل ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــر املــشترك لربن بعــرض التقري

تـصنيف  :  الطريـق املؤديـة إىل امليزانيـة املتكاملـة    وصندوق األمم املتحدة للطفولة بـشأن خارطـة    
  .DP/FPA/2010/1-E/ICEF/2010/PB/L.10)(التكاليف وامليزنة القائمة على النتائج 

وأعربت الوفود عن تقديرها للتعاون القائم بني الوكاالت واجلهـود املبذولـة للوصـول                - ٤٠
اج مجيـع مـصادر املـوارد، ويف    وشددت على ضـرورة إدمـ   . ٢٠١٤إىل ميزانية متكاملة يف عام      

وطلبـت توضـيحات    . نفس الوقت استحداث تدابري لتقييم الفعالية التنفيذية والقابليـة للمقارنـة          
لألسباب اليت حدت بالوكاالت ألن ختصص مهـام متـشاهبة لتـصنيفات ختـص تكـاليف خمتلفـة                  

وأوضـحت أن  . اتوطلبت تفـسريا لألسـاس املنطقـي هلـذه االختالفـ      . يف املرفق امللحق بالتقرير   
األنـشطة املقــررة مبوجــب تكليــف مــن اجلمعيــة العامـة، مثــل األمــن، واملعــايري احملاســبية الدوليــة   
للقطــاع العــام، وإقامــة العــدل، وإصــالح تعاقــدات املــوارد البــشرية ينبغــي أن تعتــرب تكــاليف      

يل التكـاليف   وحتقيقا هلذا الغرض، اقترحت الوفود األخذ بعنصرين فرعيني يعتربا من قب          . إدارية
 واقترحـت أن    -) اليت حتدث مرة واحدة   (التكاليف املتكررة والتكاليف غري املتكررة      : اإلدارية

  .يتم بكل بساطة حتديد تلك التكاليف اليت ال ختضع لسيطرة اإلدارة
وأعربـت عـن قلقهـا ألن امليزانيـة املؤقتـة           . ودعت الوفود ملزيد من التركيز على النتائج        - ٤١

 تتــسم بنــهج انتقــائي أكثــر ممــا ينبغــي يف تعاملــها مــع امليزنــة    ٢٠١٣-٢٠١٢فتــرة املقترحــة لل
صـيغة  : وأشارت إىل العديد من اجملـاالت الـيت تـستدعي النظـر، مـن بينـها               . القائمة على النتائج  

للميزانيـة تتـيح مقارنتـها مـع امليزانيـات الـسابقة، وإدخـال تغـيري يف شـكل البيـان املـايل يعكــس            
ــصنيفات اجلديــ  ــة      الت ــة، ووضــع ميزاني ــة املتكامل ــة يف امليزاني ــائج اإلداري ــة، ودور النت دة للميزاني

ــام ــة لكــل منظمــة     ٢٠١٤ لع ــة للخطــط االســتراتيجية القادم ــالنواتج اإلمنائي .  تكــون مرتبطــة ب
وطلبــت الوفــود وضــع منــوذج غــري رمســي للميزانيــة كــي تــسترشد بــه املناقــشات يف األســابيع    

ــة ــالتمي  . القادم ــدان ب ــب وف ــوذج     وطال ــة يف النم ــتثمار والتكــاليف اجلاري ــني تكــاليف االس يز ب
  .الرمسي للميزانية غري
 وضـع رسـم     ٢٠١٣-٢٠١٢ورأت بعض الوفود أنه سيكون من املفيد مليزانية الفتـرة             - ٤٢

وأضـافت أنـه مـن غـري الواضـح كيـف       . بياين تضمن فيه تصنيفات التكاليف اجلديـدة للميزانيـة   
ـــزم الوكــاالت وضــع ميزنــة   ــائج، واقترحــت إجيــاد خارطــة طريــق مفــصلة    تعت قائمــة علــى النت

  .أو القيود/تتضمن التحديات و
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ــامج          - ٤٣ ــة يف الربن ــشؤون اإلداري ــب ال ــدير مكت ــب م ــساعد، نائ ــدير امل ــب امل وأعــرب نائ
وألقــى الــضوء علــى . اإلمنــائي عــن شــكره للوفــود ملالحظاهتــا ودعمهــا لتحقيــق امليزنــة املتــسقة 

ري األعمــال املتبعــة يف املنظمــات الــثالث، مبــا يف ذلــك األدوار املختلفــة  النمــاذج املختلفــة لتــسي
كما أكد التــزام الربنـامج      . للموظفني وتوزيع التكاليف والترتيبات املتبعة مع الشركاء املنفذين       

وأشـار إىل العمـل الـذي       . اإلمنائي بإبراز االرتباط بني امليزانية والنتائج اإلداريـة بـصورة أوضـح           
لربنــامج فيمــا يتــصل بــشكل البيانــات املاليــة بــالتزامن مــع العمليــة املــستمرة للميزنــة   يقــوم بــه ا

ويف اخلتام أعرب عن التـزامه باستخدام أرقـام امليزانيـة   . القائمة على النتائج وتصنيف التكاليف 
  .السابقة للربنامج يف إعداد النموذج غري الرمسي للميزانية املتسقة

دمات اإلداريـة يف صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، فـشكر              مث حتدث مدير شـعبة اخلـ        - ٤٤
الوفود على دعمها وتوجيهاهتا، وأشار إىل أن املنظمات الثالث تسري على الطريـق املـؤدي إىل                

وفيما يتصل بالصندوق، أكد من جديد أن عمليات الشراء ترتبط بالربنـامج            . امليزانية املتكاملة 
فعاليــة ”تــايل، فــإن املــشتريات يف الــصندوق تنــدرج ضــمن  وبال. وتنطلــق مــن النتــائج الرباجميــة

وأكـد للمكتـب التنفيـذي أن الـصندوق سـيقوم عمومـا بـربط خمتلـف أنـواع املـوارد                     . “التنمية
ورداً على أحد االستفسارات، أشـار إىل أنـه سـتكون           . املدرجة يف اخلطة االستراتيجية بالنتائج    

 الـصندوق سـيبلغ املكتـب الحقـا مبـا مت يف هـذا              هناك آثار فيما يتصل باسترداد التكاليف، وأن      
وفيمــا يتــصل بــالنموذج غــري الرمســي للميزانيــة، الحــظ أن النمــوذج ســوف يظهــر . اخلــصوص

والتكــاليف املتكــررة علــى حنــو ) أي التكــاليف غــري املتكــررة(التكــاليف الــيت تــرد مــرة واحــدة 
لبيانات املاليـة سـوف تـستند إىل        وأشار إىل أن ا   . منفصل، مبا يتيح إجراء مقارنة مفيدة وشفافة      

  .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت تقتضي مقارنة نفقات امليزانية بالنفقات الفعلية
التقريـر املـشترك لربنـامج األمـم املتحـدة          : ٣٢/٢٠١٠واختذ املكتـب التنفيـذي القـرار          - ٤٥

تحــدة للطفولــة بــشأن خارطــة  اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وصــندوق األمــم امل 
  .تصنيف التكاليف وامليزنة القائمة على النتائج: الطريق املؤدية إىل امليزانية املتكاملة

  
ــة  - سادسا  ــاع متابع ــسيق جملــس اجتم ــم برنــامج تن ــشترك املتحــدة األم  املعــين امل

  اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس
 الربنـامج  يف اإلمنائيـة  الـسياسات  مكتب ومدير املساعد، اإلمنائي الربنامج مدير اشترك  - ٤٦

 بتنفيـذ  املتعلـق  التقريـر  عـرض  يف ،)الربنامج( السكان لصندوق التنفيذية املديرة ونائبة اإلمنائي،
 املناعـة  نقـص  بفـريوس  املعـين  املـشترك  املتحـدة  األمـم  برنـامج  تنسيق جملس توصياتو مقررات
   .)DP/2010/39-DP/FPA/2010/26( )اإليدز برنامج( اإليدز/البشرية
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 الثـاين  التقيـيم  متابعتـهما  علـى  الـسكان  وصـندوق  اإلمنائي ربنامجال على الوفود أثنتو  - ٤٧
ــامج ــدز لربن ــت .اإلي ــضّمن أن وطلب ــارير تت ــستقبل يف التق ــدا امل ــن مزي ــز م ــى التركي ــائج عل  نت
 يةالبــشر  املناعــة نقــص  فــريوس مكافحــة  أنــشطة يف الــصندوق و اإلمنــائي ربنــامج ال مــشاركة

ــدزو ــود وطلبــت .اإلي ــر يكــون أن الوف ــة تقري ــسيق جلن ــّدم التن ــسيق جملــس إىل املق ــامج تن  الربن
 هـذه  ُتـسهم  كيـف  نبـيّ ُي حبيث الرعاية، يف مشتركة وكالة لكلّ موحد مرفق بنموذج مشفوعا
 بـني  فيمـا  املؤشـرات  مواءمـة  تحـسني ب أيـضا  وطالبت .اإليدز برنامج نتائج حتقيق يف الوكاالت
ــة، يف املــشاركة واجلهــات يــدزاإل برنــامج ــ بتحقيــقو الرعاي ــائج أطــر بــني ساقاالّت ــة النت  العاملي
 وصـندوق  اإلمنائي ربنامجال من بكل اخلاصة النتائج وأطر االستراتيجية واخلطط اإليدز لربنامج
 زيــادة ضــرورة علــى الوفــود مــن عــدد دأكّــ واملــساءلة، الــشفافية حتــسني أجــل ومــن .الــسكان

 اجلديــدة االســتراتيجية اخلطــة وضــع يف املــشاركة واملنظمــات املاحنــة هــاتاجل مــع املــشاورات
  .اإليدز لربنامج
 تقــسيم يف الوضــوح حتــسني الــسكان صــندوقو اإلمنــائي الربنــامج إىل الوفــود وطلبــت  - ٤٨

 سـيقوم  مـن  تعـيني  ذلـك  يف مبـا  اإليـدز،  لربنامج اجلديدة التوجيهية املبادئ بوضع املتعلق العمل
 التوجيهيـة  املبادئ بني االّتساق حتقيق على توحثّ ،التنفيذية األغراض يف الرائدة الوكالة بدور
 وطُلـب  .أخـرى  جهـة  مـن  النتـائج  بـشأن  وأطرهـا  االسـتراتيجي  املنظمـة  تركيـز  وبـني  جهـة  من

 جمموعــة ورئــيس اإليــدز لربنــامج التنفيــذي املــدير مــن املوجَّهــة املــشتركة الرســالة متابعــة أيــضا
ــم ــدة األمـ ــا املتحـ ــسقنيا إىل ةإلمنائيـ ــيمني ملنـ ــشأن املقـ ــذ بـ ــار تنفيـ ــائج إطـ ــامج نتـ ــدز برنـ  اإليـ
 العــاملي الــصندوق مــع الــشراكات جتديــد إىل الراميــة اجلهودبــ الوفــود بــتورّح .٢٠١١ لعــام

 أجـل  من ،العاملية الصحة بشأن املتحدة الواليات مبادرة معو واملالريا، لوالّس اإليدز ملكافحة
 ،الطفـل  إىل األم مـن  العـدوى  انتقـال  مـن  بالوقايـة  يتعلـق  وفيمـا  .وكفـاءة  بفعاليـة  النتائج حتقيق

 علـى  واليونيـسيف  العامليـة  الـصحة  منظمـة  مـع  الـصندوق  تعـاون  عـن  الوفـود  بعـض  استفسرت
 ليـشمل  واإلنـاث  الـذكور  رفـاالت  بـرامج  نطـاق  توسيع على الوفود وأثنت .القطري املستوى

 الوقايـة  تكييـف  علـى  توحثّـ  ،٢٠١١ لعـام  اطموحـ  أكثر أهداف وضع إىل تودع،  بلدا ٧١
  .احمللية لظروفا مع الفريوس من
 يف بالكامــل مــشاركة الرعايــة يف املــشتركة للجهــات تكــون أن علــى الوفــود تحثّــو  - ٤٩

 املوحــدة امليزانيـة  تقـوم  أن ضـرورة  إىل توأشـار  اإليـدز،  برنـامج  تنـسيق  جملـس  قـرارات  تنفيـذ 
 األساسـية  عتمـادات اال رصـد  يـتم  وأن ،برمتـها  امليزانيـة  ائجنتـ  بقيـاس  اجلديـدين  املساءلة وإطار

 يف املـشتركة  اجلهـات  أداء وحبـسب  لألوبئـة  التصدي جمال يف األولويات وفق املشترك للربنامج
ــة، ــى الرعاي ــوال أســاس وعل ــيت األم ــا ال ــرادى جتمعه ــذه ف ــى اجلهــات ه ــستويني عل ــاملي امل  الع
 اجلنـسني  بـني  املـساواة  عـدم  ملعاجلـة  املبذولـة  املكثفـة  اجلهـود  وفـود  عـدة  شـجعت و .واإلقليمي
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 .البـشرية  املناعـة  نقص فريوس وباء النتشار ةالرئيسي الدوافع من باعتبارمها املرأة، ضد والعنف
 يف البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مـسألة  إدمـاج  جمـال  يف الـسكان  صـندوق  عمـل  علـى  وأثنت

ــأثري أوســع تغطيــة إىل للوصــول اإلجنابيــةو اجلنــسية الــصحة خــدمات ــ ،أمشــل وت  عــن توأعرب
 اخلـدمات  تلـك  توفري تحسنيل جهود من بذاله ملا السكان وصندوق اإلمنائي لربنامجل اتقديره

 معـا  لالعمـ  إىل اليونيـسيف،  وكذلك والصندوق، الربنامج الوفود ودعت .احلكومات قبل من
 ديـدة اجل صـابات اإل ومنـع  التمييـز  علـى  القـضاء  يف تتمثل اإليدز لربنامج جديدة رؤية أجل من

  .اإليدز عن النامجة والوفيات بالفريوس
 اإلمنـائي  الربنـامج  يف اإلمنائيـة  الـسياسات  مكتـب  ومدير املساعد الربنامج مدير شكرو  - ٥٠

 وأبـرز  النتـائج،  أطـر  عـرب  االتـساق  حتقيـق  أمهيـة  علـى  جديـد  مـن  دوأكّـ  .تعليقاهتـا  علـى  الوفود
 زال مـا  اإلمنـائي  الربنامج أن جمدداوأكّد    .وكالة كل دور وتوضيح توحيد يف اجلارية األعمال
ــستفيد ــدروس مــن ي ــصة ال ــيم، مــن املستخل ــة لتحــسني ســواء التقي ــشطة مواءم  إلعــداد أو األن
  .املستقبل يف التقارير
 تعليقاهتــا علــى الوفــود )الربنــامج( لــسكانا لــصندوق التنفيذيــة املــديرة نائبــة توشــكر  - ٥١

ــا ــاءة وتوجيهاهت ــى ووافقــت .البن ــساقاال ضــرورة عل ــني ت ــتراتيجية اخلطــط ب ــصندوق االس  لل
ــامجو ــامج اإلمنــائي الربن ــدز وبرن ــق أجــل مــن اإلي ــة حتقي  مــشترك بــشكل االســتجابة يف الفعالي

 لخطـط ل القـادم  املـدة  منتـصف  اسـتعراض  أنّ وذكرت .البشرية املناعة نقص فريوسل ومتكامل
ــامج ســتراتيجيةاال طــةاخل ووضــع االســتراتيجية ــدز اإللربن ــرة ،ي ــان ،٢٠١٥-٢٠١١ للفت  ُيهيِّئ

 املناعــة نقــص فــريوسل التــصدي أعمــال تعــزز أن شــأهنا مــن خطــط لوضــع املناســبة الظــروف
 اإلصـابة  انتقال مبنع يتعلق فيماو .الشأن هبذا اخلدمات على اجلميع صولحب تعّجل وأن البشرية

 إطـار  يف بـل  انفـراد  علـى  يعمـل  ال الـصندوق  أن علـى  املـديرة  نائبة أكّدت الطفل، إىل األم من
 يف مبـا  النـسبية،  املزايـا  مـن  ميلك مبا ليسهم واليونيسيف العاملية الصحة منظمة مع وثيقة شراكة
 البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس املــصابات أن مــن دوالتأكّــ األوليــة الوقايــة علــى التركيــز ذلــك
 وإىل فيـه،  رغبـة  هلـن  تكـون  ال عندما احلمل تفادي على ويقدرن احلمل منع وسائل إىل يصلن

 يف شـامل  نـهج ب يأخـذ  الـصندوق  أنبـ  الوفـود  وطمأنـت  .الـضرورية  اإلجنابيـة  الـصحة  خدمات
 األعمـار  مـستوى  حسب اجلنسي التثقيف ذلك يف مبا البشرية، املناعة نقص فريوس من لوقايةا

ــوافر ــع وســائل وت ــها ،احلمــل من ــاالت ومن ــذكور رف ــاث، ال ــدمي الفحــوص وإجــراء واإلن  وتق
 مـن  زيـد امل تـوخي  ضـرورة  مع الرأي يف تتفق أهنا ذكرت العمل، تقسيمب يتعلق وفيما .رةاملشو

 يف املــشتركة املنظمــات جلنــة توصــيات إىل سيــستند العمــل تقــسيم أن إىل توأشــار ،الوضــوح
ــة ــا وإىل الرعاي ــسبية املزاي ــة لكــل الن ــشتركة اجلهــات مــن جه ــة يف امل ــّدمت وأخــريا، .الرعاي  ق
 التـابع  اإليـدز /للـصندوق  البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس ب املعـين  للفـرع  اجلديـد  الـرئيسَ  املتكلّمة

  .إليدزا برنامج يف السابق منصبه من قادما للصندوق انضم الذي ،للصندوق
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 بالربنـامج  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مبكافحـة  املتعلقـة  املمارسة مدير وقّدم  - ٥٢
 واملــدير اإلمنــائي الربنــامج مــدير مــن املوّجهــة الرســالة متابعــة خطــوات عــن عامــة حملــة اإلمنــائي
 تنـسيق  أنّ جديـد  مـن  دوأكّـ  .نتـائج ال إطار بشأن املقيمني املنسقني إىل اإليدز لربنامج التنفيذي
 التخطـيط  دواتأ إطـار  ضـمن  نظـر  حملُّ وهو ،وساق قدم على جيري الفريوس مكافحة أنشطة
 االهتمـام  إيـالء  أمهيـة  على أيضا املتكلّم وأكد .ائيةاإلمن للمساعدة املتحدة األمم عمل أطر مثل

 علـى  األداء توحيـد  آلية الوكاالت بني العمل تقسيم يقوض بأال الكفيلة السبل لتأمني الواجب
  .القطري املستوى

 تعليقـات  مـن  أبدتـه  مـا  علـى  الوفـود  الـسكان  صـندوق  يف التقنيـة  الـشعبة  مدير شكرو  - ٥٣
 علـى  التركيـز  املهم من هأن إىل وأشار الرفاالت، تعميم جمال يف شاملة برامج وضع مسألة على

 شتركةاملـ  هـود اجل أمهيـة  علـى  وشـدد  .أكـرب  أثـرٌ  الـربامج  هلذه يكون لكي األولوية ذات البلدان
 مـدير  أكّـد  العمـل،  تقـسيم  مبـسألة  يتعلق وفيما .الطفل إىل األم من اإلصابة انتقال ملنع املبذولة
 إىل مـشريا  ،الرائـدة  والوكاالت الشريكة الوكاالت من كل أدوار توضيح ضرورة على الشعبة

  .تنسيقبال الرائدة والوكاالت باإلجناز مطالبة الشريكة الوكاالت أنّ
ــب  - ٥٤ ــرئيس ورحـ ــدير الـ ــد باملـ ــرع اجلديـ ــين للفـ ــريوسب املعـ ــص فـ ــة نقـ ــشرية املناعـ  البـ

 املـشترك  بـالتقرير  مـا عل التنفيـذي  اجمللـس  وأحـاط  .الـسكان  صندوق التـابع لـ    اإليـدز /للصندوق
)DP/2010/39-DP/FPA/2010/26.(  

  
  للسكان املتحدة األمم بصندوق املتعلق اجلزء    

  ة التنفيذيةبيان املدير  -سابعا   
 املوقـع  علـى  متاح( التنفيذي اجمللس إىل اهلام اخلتامي بياهنا يف التنفيذية، املديرة حتّدثت  - ٥٥

 النجـاح  أوجـه  عـن  بـصراحة  ،)http://www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/6783 الشبكي
 املـساءلة  ضمانلـ  مواجهتـها  الـسكان  صـندوق  علـى  يـتعني  يـزال  ال الـيت  والتحـديات  القصورو

 الثالثـة  التحـديات  إىل وأشـارت  .والتنميـة  للـسكان  الـدويل  املـؤمتر  أعمـال  دولجب قدما وللّدفع
 بعـد  مـّرة  ألول التنفيـذي  جمللـس ا خاطبت عندما ٢٠٠١ فرباير/شباط يف أبرزهتا قد كانت اليت

 وتعزيــز ؛ماليــا الــصندوق اســتقرار ضــمان :وهــي للــصندوق، التنفيذيــة املــديرة منــصب توليهــا
 وأوضــحت .وتنفيــذها الــربامج لوضــع الثقــايف االجتمــاعي الــسياق ومعاجلــة ؛املؤســسية قدراتــه
ــا هــي عملــت كيــف ــصندوق، يف وزمالؤه ــسنوات خــالل ال ــشر ال ــى املاضــية، الع ــدفعا عل  ل

 األمــم بإصــالح املتــصلة اجلديــدة للمتطلبــات اســتجابوا وكيــف األمــام إىل الــثالث باألولويــات
 الـضوء  سـلطت  مث .هامـة  إجنـازات  بـذلك  ليحققـوا  واملـساءلة،  املعونـة  فعاليـة  وبتحقيق املتحدة
 للـسكان  الـدويل  املـؤمتر  عمـل  وبرنـامج  الـصندوق  أمـام  والفـرص  التحـديات  مـن  تبقـى  ما على

  .بعده وما ٢٠١٥ عام حنو قدما ملضيبا يتعلق فيما والتنمية
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 الـسكان  لـصندوق  املخصـصة  املـوارد  جممـوع  شـهده  مـا  إىل التنفيذية املديرة وأشارت  - ٥٦
 ،٢٠٠١ عــام يف ملنــصبها توليهــا منــذ للــدوالر الثابتــة بالقيمــة املائــة يف ٧٥ بنــسبة زيــادة مــن
 تعبئـة  يف املتمثـل  املـستمر  التحـدي  إىل باهاالنت تولفت ملسامهاهتا األعضاء الدول مجيع شكرتو

 وتعزيـز  النتـائج  حتقيـق  عـن  وحتـدثت  .األسـرة  لتنظـيم  املخـصَّص  التمويـل  اخنفاض إىلو ،املوارد
 الــصندوق أنّ إىل وأشــارت .امليــداين العمــل علــى والتركيــز للــصندوق املؤســسية القــدرات
 املـسار  يف تسري تنظيمه إعادة أنّ ىلوإ ،البشرية املوارد إدارة جمال يف رائدة كمنظمة به معترف
 مكـتيب  لتركيـز  وتركيـا  مـصر  مـع  املضيف لبلدل اتفاقيتني على توقيعال مت أنه وأعلنت .الصحيح
 أولويـة ” هـي  املـساءلة  أن علـى  وشـددت  .واسـطنبول  القاهرة من كل يف نياإلقليمي الصندوق
 للـصندوق  املوكلـة  والاألمـ  إنفـاق  لـضمان  املتخـذة  اخلطوات شرح يف وأسهبت ،“األولويات

 علـى  بقـوة  يركـز  وهـو  ،االحتيـال  مـع  يتـسامح  ال الـصندوق  أن علـى  وأكّـدت  .رشـيد  بشكل
  .احلسابات مراجعة توصيات متابعة
 مــسألة هـو  الثقافيـة  والقـيم  العامليـة  املبـادئ  بـني  التقريـب  أن ةالتنفيذيـ  ةاملـدير  وأبـرزت   - ٥٧
 يـأيت  أن جيـب  بـل  اخلارج من أيتي ال الدائم غيريفالت .للمنظمة بالنسبة أولوية هلا شخصية ةقناع
 تغـيري  يف الثقافـة  قـوة  علـى  الـضوء  تـسليط  يف حاسـم  بـدور  الـصندوق  قام ولذلك ،الداخل من

ــد ــة القواع ــديناميات االجتماعي ــسانية وال ــني للمــساواة اجلن ــرأة الرجــل ب ــك ،وامل  إشــراكب وذل
 يف الـصندوق  حققهـا  الـيت  لموسـة امل جنـازات اإل عن حتّدثت مث .احملليني والقادة احمللية اجملتمعات
 ذلــك يف مبــا املاضــي، العقــد خــالل والتنميــة للــسكان الــدويل املــؤمتر أعمــال دولجبــ النــهوض
 يف احملــرز والتقــدم احلمــل؛ منــع وســائل وانتــشار التوليــد مهــارات مــستوى زيــادة يف املــسامهة
 البـشرية،  املناعـة  نقـص  سفـريو  مـن  والوقايـة  اإلجنابيـة،  الـصحة  خـدمات  علـى  اجلميـع  حصول
 وإبـراز  الـشباب  حتياجـات ا وتلبيـة  وحتليلـها،  البيانات مجعو ،اإلجنابية الصحة سلع أمن وتعزيز
 جهـود  إىل االنتبـاه  التنفيذيـة  املـديرة  ولفتـت  .املؤمتر أعمال دولجب النهوض يف الرئيسي دورهم

 الفيــضانات أعقــاب يف نلباكــستا الــدعم تقــدمي ذلــك يف مبــا اإلنــسانية، احلــاالت يف الــصندوق
  .مؤخرا حدثت اليت املسبوقة غري
 ،٦٢/٢٠٨ العامـة  اجلمعيـة  قـرار  يف الـواردة  التوجيهـات  إىل التنفيذية املديرة وأشارت  - ٥٨

 .الـسكان  صـندوق  بـه  يأخـذ  الذي نهجلل أساسيتان تنيالوطني والقيادة امللكية أن على فأكّدت
 التحـديات  إىل أيـضا  توأشـار  ،الـوطين  الـصعيد  علـى  بالتنفيـذ  الـصندوق  التـزام  على دتوشّد
 جملـس  ألنّ أسـفها  عـن  أعربـت  .املـساءلة  علـى  ذلـك  وأثـر  الـصندوق  شركاء قدرةب يتعلق فيما

 الـوطين  التنفيـذ  نفقـات  علـى  بتحفظـات  مـشفوعا  رأيـا  أصدر املتحدة األمم حسابات مراجعي
 إىل االنتبـاه  ةالتنفيذيـ  ةديراملـ  تولفتـ  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ الـسنتني  لفترة للصندوق املايل البيان يف

 بـشأن  آخـر  حـوار  أي إجـراء  يف أساسـية  مـسألة  أّنهـا  علـى  تدوأكّـ  ،واإلسهام اإلسناد مسألة
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ــساءلة، ــت إذا وخــصوصا امل ــق كان ــةبامل تتعل ــى وشــددت .لكي ــضية أن عل ــساءلة ق ــئة امل  الناش
 .األعـضاء  للـدو ا جانـب  مـن  والفـوري  البـالغ  االهتمـام  تستحق واإلسهام اإلسنادب يتعلق فيما

 اجمللـس  يـشترط  أن يف أملـها  عن أعربتف املوظفني، جهود على املتزايدة الطلبات إىل وأشارت
 قبـل  مـن  صـرحية  مبوافقة مشفوعةً ُتعَتمد اليت القرارات تكون أن املقبل العام من بداية التنفيذي
  .هلا الالزمة املوارد توفري علىو املالية آثارها على التنفيذي اجمللس
 االســتراتيجية لخطــةل القــادم املــدة منتــصف اســتعراض عــن ةالتنفيذيــ ةاملــدير توحتــدث  - ٥٩

ــائج أفــضل وتقــدمي وتنــسيق لتبــسيط املتاحــة الفــرص عــنو الــسكان لــصندوق  وتطّرقــت .النت
 ةديـد اجل باهليئـة  بـت ورّح .األداء لتوحيـد  الـصندوق  منحـه  الـذي  الكامـل  الـدعم  عـن  للحديث
 صـوت  باعتبارهـا  ة،املـرأ  بـشؤون  املعـين  املتحـدة  األمـم  جهـاز  هيو اجلنسانية، بالشؤون املعنية
 مـن  املـشتركة  األهـداف  حتقيـق  يف معهـا  كثـب  عـن  العمـل  إىل تتطلّـع  إهنا وقالت ،النساء مجيع
 الـشراكات  علـى  املتكلّمـة  شـددت  اخلتام، ويف .اجلنسني بني املساواة حتقيقو املرأة متكني أجل
 حيقـق  أن لـه  كـان  مـا  الـصندوق ” أنّ وذكـرت  .وعّمقهـا  سعهاوو الصندوق أقامها اليت القيِّمة
ــا ــا ومــن التنفيــذي اجمللــس مــن دعــم دون مــن املاضــي العقــد يف حققــه م  مــن الواســعة دائرتن

 التنميـة  يف اآلخـرين  وللـشركاء  التنفيـذي  لمجلـس ل بالشكر توّجهت مث .“واألنصار األصدقاء
 مبثابـة  كانـت  الـصندوق  قيـادة  تـويل  أنّ إىل وأشارت الصندوق، وموظفي الشقيقة لوكاالتلو
ــة”  الــدويل املــؤمتر أعمــال دولجبــ األنــصار ينــهض أن ضــرورة علــى وشــددت .“رائعــة رحل

 دون مــن تتحقــق أن ميكــن ال لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف أنّ علــى توأكــد والتنميــة، للــسكان
 مـؤمتر  إىل الةالرسـ  هـذه  محـل  علـى  األعـضاء  الدول توحثّ .السكان لقضايا أكرب اهتمام إيالء
  .لأللفية اإلمنائية باألهداف املعين القمة
 ةالتنفيذيـ  ةاملـدير  بقيادة الصندوق قطعها اليت اجلبارة اخلطواتب عديدة وفود وأشادت  - ٦٠
 اجلنـسني  بـني  واملـساواة  فيهـا،  واحلـق  اإلجنابيـة  والـصحة  ،والتنميـة  للسكان احليوية اجملاالت يف

 الــسنوات خــالل الــصندوق توجيــه يف هاقتــدارال التنفيذيــة ديرةاملــ علــى وأثنــوا .املــرأة ومتكــني
 أعمــال توجيــه يف الالمعــة وقيادهتــا اللتزامهــا موامتنــاهن متقــديره عــن واوأعربــ ،املاضــية العــشر

 التأييـد  وأنّ ،املهـين  واالقتـدار  التواضـع ب متيزت واليتها فترة أنّ الوفود أحد والحظ .الصندوق
 داءأل “املطلــــق األعــــضاء لــــدولا ارتيــــاح” ُيظهــــر ودالوفــــ عنــــه أعربــــت الــــذي الــــساحق
 العامليــة والقــيم واملبــادئ الثقافــة علــى هــاتركيز إنّ قــائال الوفــد وأضــاف .ةالتنفيذيــ ةاملــدير

ــرف ــا املعت ــع يف هب ــات مجي ــان الثقاف ــل كــان واألدي ــذي األساســي العام ــها ال ــن مكّن ــق م  حتقي
  .البارزة إجنازاهتا
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 كانـت  أّنهـا  فـذكر  ،ةالتنفيذيـ  ةاملـدير  لقيـادة  العميـق  يرهتقـد  عـن  الوفـود  أحد وأعرب  - ٦١
 ويف ،أفريقيـا  يف لتنميـة با املعـين  الرابـع  الـدويل  طوكيـو  مـؤمتر  تنظـيم  يف بـه  اوموثوق اقوي اشريك
 سامهةاملــ  علــى آخــر  وفــد وأثــىن  .٢٠٠٨ عــام يف اليابــان  يف الثمانيــة البلــدان  جمموعــة قمــة
 الـصندوق  املـايل  املوقـف  تثبيـت  ويف األم وصـحة  جنابيـة اإل الـصحة  خطة يف ةللمدير ستثنائيةاال

  .األطراف تعددامل النظام إطار ضمن ومكانته
 األهـداف  مـن  ٥ اهلـدف  لتحقيـق  عاجلـة  إجـراءات  اختـاذ  ضرورة إىل الوفود وأشارت  - ٦٢

 مـن  ةالعامليـ  العـام  األمـني  استراتيجية يف بدوره القيام على الصندوق توشجع ،لأللفية اإلمنائية
 لأللفيـة  اإلمنائيـة  باألهداف املعين القمة مؤمتر خالل تدشينها سيتم اليت الطفل املرأة صحة جلأ
 للــصندوق التــابع العــاملي الربنــامج عمــل علــى الوفــود وأثنــت .٢٠١٠ ســبتمرب/أيلــول ٢٢ يف

 ادةلزيـ  البلـدان  تقودهـا  الـيت  هجنُّللـ  املقـدَّم  الـدعم  سيما وال ،اإلجنابية الصحة سلع أمنب واملعين
 األمــم هــازجب الوفــود ورحبــت .الــضرورية املــستلزمات مــن وغريهــا احلمــل منــع وســائل تــوافر
 ستمريـ  أن جيـب  الـصندوق  أنّ إىل توأشـار ،  مـؤخرا  أُنشئ الذي ة،املرأ بشؤون املعين املتحدة

 .اجلديــد اجلهــاز هــذا مــع بفعاليــة أيــضا والعمــل املــرأة ومتكــني اجلنــسني بــني املــساواة تعزيــز يف
 والــصحة األم صــحة رعايــة يف الــصندوق بــه يــضطلع الــذي اهلــام بالــدور الوفــود أحــد وســلّم
 العمـل  جمموعـات  أولويـات  ضـمن  العمـل  مواصلة على وشّجعه الطوارئ، حاالت يف اإلجنابية

 الفاعلـة  األطـراف  مـن  يـصبح  لكـي  سـعيه  مـن  أكثـر  األساسـية  واليتـه  علـى  والتركيز إلنساين،ا
 إىل الراميـة  الـصندوق  جلهـود  القـوي  تأييـده  عـن  آخـر  وفـد  وأعرب .اإلنساين اجملال يف الكبرية
  .األزمات حاالت يف اإلجنابية الصحة خدمات على احلصول فرص حتسني
 التقييمــات وتقــدمي احلــسابات راجعــةمب تغطيــةال تعزيــز أمهيــة علــى الوفــود أحــد وأكــد  - ٦٣

 تعزيـز  أمهيـة  علـى  الوفـد  دوشـد  .املناسـب  الوقـت  يف الـوطين  التنفيذ حسابات مراجعة وتقارير
 أنّ مـن  واثقـة  تكـون  أن املاحنـة  للجهـات  الـضروري  مـن  أّنـه  إىل مـشريا  الداخليـة،  املالية الرقابة
 املـوارد  زيـادة  يف املـسامهة  علـى  التنفيـذي  اجمللس أعضاء آخر وفد وشجع .حبكمة ُتنفَق داملوار

  .االحتيال منع على ةملساعدا أجل من التكنولوجيا وحتسني املوظفني لتدريب املخصصة
 واألهـداف  والتنميـة  للـسكان  الـدويل  املـؤمتر  أهداف بني الترابط على الوفود زتركّو  - ٦٤

 االهتمـام  كـان  إذا إال احتقيقهـ  ميكـن  ال لأللفية اإلمنائية األهداف بأن وسلّمت لأللفية، اإلمنائية
ــصّب ــا ين ــه مب ــة في ــى الكفاي ــسكان عل ــاتو ال ــصحة دينامي ــة ال ــاء ومت .اإلجنابي ــى الثن ــزام عل  الت

 يف امللبـاة  غـري  االحتياجـات  وتلبيـة  واإليـدز  البـشرية  املناعـة  نقـص  فريوسل بالتصدي الصندوق
 .وحتليلــها البيانــات مجــع وتعزيــز اجلنــوب بلــدان بــني التعــاون وبتوطيــد األســرة، تنظــيم جمــال
 التنفيذيـة  لمـديرة ل بالـشكر  والتنميـة  الـسكان  يف والـشركاء  العامليـة  الصحة منظمة وممثل وتوّجه
  .منظماهتم مع املتينني والتعاون راكةالش على



E/2010/35 
 

87 11-27554 
 

 هبمـا  حلـق  ملـا  وشـعبها  باكـستان  حلكومـة  اوتعازيه اتعاطفه عن عديدة وفود وأعربت  - ٦٥
 الـدعم  عـن  الوفـود  بعـض  أعلنـت و .املـدمرة  الفيـضانات  جـراء  توصـف  ال وخـسائر  معانـاة  من

 لتحــسني حاليــا الــصندوق ينفــذها الــيت الباألعمــ أيــضا تورحبــ باكــستان، إىل تقّدمــه الــذي
 وفـد  وأعـرب  .باكـستان  يف املنكوبـة  املناطق يف الطفل األم صحة سيما وال الصحية، الظروف
 أعقـاب  يف مـساعدة  مـن  قـّدموه  ملـا  الدوليـة  واملنظمـات  الـدويل  للمجتمـع  امتنانه عن باكستان

 مـستوى  بلغـا  وحجمهـا  ارثـة الك نطـاق  أنّ الوفـد  والحـظ  .مثيـل  هلـا  يـسبق  مل الـيت  فيضاناتال
 إىل يتطلّـع  إّنـه  الوفـد  وقـال  .احلـديث  التـاريخ  يف الدويل اجملتمع وال مبفردها حكومة تواجهه مل
ــة املبكــرة اجلهــود دعــم املتحــدة األمــم ومنظومــة الــدويل اجملتمــع يواصــل أن  واإلنعــاش لإلغاث

 ُيقيمهـا  اليت للشراكة هديرتق عن وأعرب .األجل طويلة البناء إعادة مرحلة ويف التأهيل وإعادة
 املـديرة  قيـادة  بـه  تّتـسم  وملـا  الـصندوق،  يتيحـه  الذي دعمولل بعيد، أمد منذ الصندوق مع بلده

  .حكمة من التنفيذية
 العبـارات  علـى  التنفيـذي  للمجلس لعميقا والتقدير بالشكر التنفيذية املديرة وتوّجهت  - ٦٦

 مـوظفني  لديـه  الصندوق أنّ على دتوشّد .دوقلصنل وتسيريها قيادهتاب اإلشادة وعلى الرقيقة
 خـالل  الصندوق قهحقّ الذي النجاح يف أساسيا كان العمل يف هؤالء تفاين أنّ وعلى ممتازين،

 النـصائح  علـى  التنفيـذي  لمجلـس ل شـكرها  عـن  وأعربـت  .ةتنفيذيال املديرة منصب توليها فترة
 التــزام تأكيــد رتوكــّر .للــصندوقو شخــصيا هلــا قــّدمها الــيت املمتــازة واملــساندة والتوجيهــات
 .بـه  اموثوقـ  منظمـة  سـيظل  الصندوق أنّ لمجلسل وأكّدت والكفؤة الفّعالة إلدارةبا الصندوق
 .لألمـوال  قيمـة  إعطـاء ب ملتـزم  وهـو  حبكمـة  أموالـه  ينفـق  الصندوق أنّ أيضا لمجلسل وأكّدت
 البلـدان  جمموعـة  قمـة  ؤمترومـ  لأللفيـة  اإلمنائيـة  باألهداف املعين القمة مؤمتر أمهية على وشددت
 تقــديرها عــن وأعربــت .والتنميــة للــسكان الــدويل املــؤمتر أعمــال جبــدول النــهوض يف الثمانيــة
 هبـذا  وأعربـت  الثمانية البلدان جمموعة قمة مؤمتر مع يعمل لكي لصندوقل أُتيحت اليت للفرصة

   .لفرنسا شكرها عن اخلصوص
 املعـين  املتحـدة  األمم جهاز مع تعاونسي لسكانا صندوق أنّ ةالتنفيذي ةاملدير تدوأكّ  - ٦٧

 املعنيـة  اجلديـدة  اهليئـة  هذه بداية منذ الصندوق التزام هو ذلك أن على توشدد ة،املرأ بشؤون
 .اهليئـة  هـذه  إنـشاء  يـتم  حاملـا  فيـه  سـُينظَر  العمـل  تقـسيم  نّأ إىل وأشـارت  .اجلنـسانية  بالشؤون
 أنّ علـى  أكّـدت  الطفـل، و املـرأة  صـحة  أجـل  مـن  ةمليـ العا العام األمني باستراتيجية يتعلق وفيما

 زائـد  الـصحة  ربـاعي ” جمموعـة  عن للحديث وتطّرقت .تنفيذها على يتعاون فتئ ما الصندوق
 املتعلقـة  املـسائل  معاجلة على االهتمام تركيز عنو ،)Health Four (H4) Plus( “أخرى أطراف

 باسـتجابة  يتعلـق  وفيمـا  .باألعبـاء  الـُمثقَلة ٢٦ الـ البلدان يف اإلجنابية والصحة األمهات وفياتب
 يف جـدا  يقظـا  كـان  الـصندوق  أنّ التنفيـذي  للمجلـس  أكدت ،اإلنسانية اجملاالت يف الصندوق
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 منظمـة  حلـضور  تقـديرها  عـن  وأعربـت  .احملـدودة  مـوارده  إىل بالنظر سيما الو ،التركيز مسألة
 متـتني  قيمـة  يقّدر الذي لصندوقل التقين املرجع تشكّل املنظمة أنّ إىل توأشار ،العاملية الصحة
ــام يف توّجهــتو .الــشراكة هــذه أواصــر ــها خت  تقّدمــه مــا علــى الوفــود ميــعجل بالــّشكر كلمت

  .دعم من
  

  التقييم  - ثامنا  
 علــى للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق رد اإلنــسانية االســتجابة فــرع رئيــسة عرضــت  - ٦٨
 قـصري  فيديو شريط ُعرض ،ذلك وقبل .للصندوق يةاإلنسان لالستجابة املواضيعي التقييم نتائج
   .٢٠١٠ أغسطس/آب يف هاييت يف للسكان املتحدة األمم صندوق نشاط بعنوان
 لعـب  اإلجنابيـة  بالـصحة  املتـصلة  والـسلع  اخلـدمات  علـى  احلـصول  أن الوفـود  وأكدت  - ٦٩
 إغفـال  جيـري  مـا  كـثريا  هأنـ  إىل وأشـارت  الطبيعيـة،  والكـوارث  الـرتاع  حـاالت  يف حامسا دورا

 الــيت اجلهــود أن وذُكــر .الطبيعيــة والكــوارث الطــوارئ حــاالت يف واإلجنابيــة اجلنــسية الــصحة
 اإلنـسانية  االسـتجابة  مـن  أساسـيا  جانبـا  تـشكل  واألطفال النساء صحة لتعزيز الصندوق يبذهلا

 صـورته  كـبري  حـد  إىل عزز السكان صندوق أن إىل الوفود من عدد وأشار .األطراف املتعددة
 األعـضاء  أحد أيضا أصبح أنه وإىل ،٢٠٠٦ عام منذ اإلنسانية املساعدة جمال يف وتأثريه العامة

 بـذلك  وجنـح  الوكـاالت،  بـني  املـشتركة  الدائمة اللجنة يف كبري باحترام حيظون الذين النشطني
 بـني  ةاملـشترك  احملافل يف اإلجنابية والصحة باحلقوق املتصلة واملسائل اجلنسانية املسائل طرح يف

 املـرأة  حـصول  كفالـة  يف متميـز  بـدور  القيـام  الـصندوق  على يتعني هأن ذكرت كما .الوكاالت
 اجلنـسي  العنـف  مـن  الوقايـة  يفو الطـوارئ  حـاالت  يف األساسية اإلجنابية الصحة خدمات على

 مـن  للتـدريب  أدوات لتطويره بالصندوق وأشيد .العنف هذا لضحايا الدعم وتقدمي واجلنساين
 والوفيـات  االعـتالل  معـدالت  مـن  احلـد  أجـل  مـن  الـدنيا،  األوليـة  اخلدمات جمموعة تنفيذ أجل

 ٢٠٠٩ عـام  الـصادر  الـدليل  بتطـوير  شـركائه  مـع  بالتعـاون  ولقيامـه  اإلجنابيـة،  بالـصحة  املتصلة
  .“اإلنسانية األحوال يف للمراهقني واإلجنابية اجلنسية الصحة أدوات جمموعة” عنوان حتت
 صـندوق  علـى  ينبغـي  هأنـ  مفادهـا  الـيت  التقييم تقرير يف الواردة لتوصيةا الوفود وأيدت  - ٧٠

 إطـار  وضـع  أمهيـة  علـى  وشددت أعماله، يف اإلنسانية املساعدات دمج وحتسني تعزيز السكان
ــائج ــسانية باملــساعدات يتعلــق فيمــا للنت ــد بــشكل حمــددة ومؤشــرات أهــدافا يتــضمن اإلن  .جي
 لتعزيــز حامســة أمــورا باعتبارهــا والتقيــيم والرصــد ةاجلــود مراقبــة أمهيــة علــى التأكيــد وجــرى
 الرصـد  وأدوات اإلنـساين  العمـل  لتقييم خطة بوضع املتعلق باالقتراح الوفود ورحبت .الفعالية
 أيـضا  وطلبـت  .حينـها  يف اإلدارة ردود تقـدمي  إىل احلاجـة  علـى  الوفود بعض وأكدت .الالزمة
 يتبعهــا الــيت اإلنــسانية املــساعدة اســتراتيجية يف احملــرز التقــدم بــشأن ســنويا املعلومــات حتــديث
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 وضـع  يف التنفيـذي  اجمللـس  إشـراك  هبـا  ميكـن  الـيت  الكيفية عن الوفود بعض وسألت .الصندوق
 االسـتجابة  دمـج  جانـب  إىل أنـه  الوفـود  أحد وأكد .اإلنسانية لالستجابة ديدةاجل ستراتيجيةاال

 اجلنـــسية واحلقـــوق الـــصحة دمـــج أيـــضا يواَصـــل أن ينبغـــي الـــصندوق، أعمـــال يف اإلنـــسانية
 آليـات  ويف املتحـدة  لألمـم  تابعة أخرى وكاالت به تضطلع الذي اإلنساين العمل يف واإلجنابية
  .اجملموعات على القائم النهج خالل من الوطنية التنسيق
 يتـصل  فيمـا  وتنـسيقي  داعـم  بـدور  يقـوم  أن الـصندوق  على أن الوفود بعض وذكرت  - ٧١

 .امليــدان يف الكــربى الطــوارئ حلــاالت االســتجابة علــى قــدرات إنــشاء مــن بــدال باجملموعــات
 الــدعم تتلقــى ال الــيت القطريــة املكاتــب يف القائمــة الفجــوة تكــون أن يف أملــها عــن وأعربــت

 خــالل مــن معاجلتـها  تــتم وأن مؤقتـة،  مرحلــة عـن  عبــارة واملقـر  اإلقليميــة املكاتـب  مــن املتوقـع 
 إدمـاج  موضـوع  بـشأن  حامسـا  يكـن  مل التقييم تقرير أن توالحظ .للصندوق اإلقليمية اهليكلة

 بوضـوح  التمييـز  املمكـن  من دائما يكن ومل ،يةاإلمنائ يةالربناجم نشطةاأل يف اإلنسانية االستجابة
   .اإلنسانية واألنشطة اإلمنائية األنشطة بني
 ومهـاراهتم  املـوظفني  قـدرات  بنـاء  إىل الـسكان  صـندوق  حاجـة  علـى  التـشديد  وجرى  - ٧٢

 الحـظ  وإذ .الـسياقات  أنـواع  كـل  يف بواليتـه  الوفـاء  علـى  الـصندوق  قـدرة  لضمان وكفاءاهتم
 يف املوظفـون  ذلك يف مبا امليدان، يف املوظفني قدرة كفاية عدم إىل يشري التقييم أن الوفود أحد

 برتـب  مـوظفني  إيفـاد  واقتـرح  املـوظفني  تـدريب  بتعزيـز  الصندوق يقوم أن طلب العليا، الرتب
  .كافية بأعداد امليدان، إىل أكرب وخبربات أعلى
 إىل يتـرجم  مل اجلنـساين  العنـف  مبنـع  العـاملي  االلتـزام  تنسيق أن الوفود بعض والحظت  - ٧٣
 الكونغــو مجهوريــة حالــة عــن معلومــات وطلبــت القطــري، الــصعيد علــى فعــال إنــساين عمــل

 احلكـوميني  غـري  شركاءال مع الصندوق تعاون بشأن إضافية معلومات طلبت كما .الدميقراطية
 مـع  العمـل  تقـسيم  هبا سينظم اليت الكيفية عن الوفود أحد وسأل .اإلنسانية االستجابة جمال يف

 إىل االهتمــام مــن مزيــد إليــالء حــديثا أنــشئ الــذي املــرأة بــشؤون املعــين املتحــدة األمــم جهــاز
   .الطوارئ حاالت يف واإلجنابية اجلنسية الصحة جمال يف املرأة احتياجات

 الهتمامـه  يالتنفيـذ  للمجلـس  هاكرشـ  عـن  )لربنـامج ا( ةالتنفيذيـ  ةاملـدير  نائبة وأعربت  - ٧٤
 الـشبكة  علـى  داخليـا  ُنـشر  التقيـيم  علـى  اإلدارة رد أن وأوضـحت  .اإلنسانية االستجابة مبجال

ــة ــذ للــصندوق الداخلي ــصندوق وأن ،٢٠١٠ مــارس/آذار من ــشر سيــضمن ال  علــى بانتظــام الن
 جمــال يف خدماتــه تقــدمي علــى الــصندوق قــدرة مبــسألة يتعلــق وفيمــا .رجياخلــا الــشبكي املوقــع

 مبزايــا فيهــا يتمتــع الــيت اجملــاالت علـى  يركــز الــصندوق أن علــى شــددت اإلنــسانية، االسـتجابة 
 اجمللـس  تعليقات أن والحظت .حتقيقه ميكنه ما جتاوز إىل يسع مل وأنه ،واليته حيث من نسبية
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 أن إىل أشـارت  املـوظفني،  أقدميـة  مـستوى  مبسألة يتعلق فيماو .مفيدة ستكون الصدد ذلك يف
 )اجمللـس  يقرهـا  الـيت  للوظـائف  وفقـا ( رتبـة  أدىن هـم  القطـري  الـصعيد  علـى  الـصندوق  مـوظفي 
 مبــساعدة ســريحب الــصندوق إن وقالــت .األخــرى املتحــدة األمــم منظمــات مبــوظفي مقارنــة
 منظمـات  وظـائف  مـستوى  نفسب تكونل الصندوق موظفي وظائف رتب رفع جمال يف اجمللس
 األدىن احلـد  ميتلـك  أن جيـب  موظف كل أنب القائل الرأي مع واتفقت .األخرى املتحدة األمم
 بــصدد للــصندوق اإلقليميــة املكاتــب أن إىل وأشــارت .اإلنــسانية االســتجابة علــى القــدرة مــن
 هائلـة  اتإمكانـ  هناك أن وذكرت .اإلنسانية للحاالت االستجابة لتحسني استراتيجيات وضع
 التـشغيلية  قدراتـه  بنـاء  يعتـزم  الـصندوق  أن للمجلـس  وأكدت .أفريقيا منطقة يف القدرات لبناء

 يف اجمللـس  مبـشاركة  بالترحيـب  كلمتها واختتمت .وقوعها عند اإلنسانية للحاالت لالستجابة
 تإحاطـا  لتقدمي مستعد الصندوق أن وذكرت اإلنسانية، لالستجابة املقبلة االستراتيجية وضع
  .االستراتيجية مستجدات آخر عن سنوية
 التنفيـذي  اجمللـس  مـع  تفاعلـه  يف سيـستمر  الـصندوق  أن إىل الـربامج  شعبة مدير وأشار  - ٧٥
 .االسـتراتيجية  للخطـة  املـدة  منتصف استعراض خالل من ذلك يف مبا االستراتيجية، خيص فيما

ــصندوق أن وذكــر ــد أن والحــظ .بــسرعة املــوظفني اســتقدام بــصدد ال  مــن املــستفادة روسال
 وضــع يف االعتبــار بعــني تؤخــذ والــصومال الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة يف احملــصلة التجربــة

  .اإلنسانية لالستجابة املقبلة االستراتيجية
 دعـم  مـن  تقدمـه  ما على للوفود شكرها عن اإلنسانية االستجابة فرع رئيسة وأعربت  - ٧٦

 بـأمن  املعـين  الفـرع  مع وثيقة بصورة يتعاون نسانيةاإل االستجابة فرع أن هلا وأكدت وتوجيه،
 الـسلع  ينـشر  أن اسـتطاع  وأنـه  اإلجنابيـة،  الـصحة  سـلع  أمـن  خيـص  فيما للصندوق التابع السلع
 يكـون  لكـي  الكـايف  باحلجم ليس السكان صندوق أن ومبا .اإلنسانية احلاالت يف فائقة بسرعة
 وجـد  وقـد  ؛العـاملي  األغذيـة  برنـامج  مـع  شـراكة  سـيقيم  فإنـه  للوجستيات، اخلاص نظامه لديه

 خيــص فيمــا الــصندوق مــع شــراكة يف الــدخول املفيــد مــن أن بــدوره العــاملي األغذيــة برنــامج
 العـاملي  األغذية وبرنامج الصندوق أقام املثال، سبيل فعلى .اإلجنابية والصحة اجلنسانية املسائل
 شــرح يف الفــرع رئيــسة هبتوأســ .املرضــعات األمهــات تغذيــة جمــال يف باكــستان يف شــراكة
 األمنيــة والــشواغل الوضــع تعقيــد أن إىل وأشــارت الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوريــة يف الوضــع
 وأن الوطنيـة،  القدرات بناء يف رئيسي بدور قام الصندوق أن والحظت .اإلنساين العمل تعيق

 حــاالت يف وقالــصند لعمــل الرئيــسي البعــد يف حموريــا دورا لعبــت احملليــة اتاجملتمعــ مــشاركة
 الوثيقـة  الـشراكة  نتيجـة  أوغنـدا  يف حتقـق  الـذي  النجـاح  إىل أشـارت  وإذ .الـرتاع  انتهاء بعد ما
 التقريـب  ضـرورة  إىل أشـارت  التنميـة،  جمـال  يف أخرى فاعلة وجهات احلكومة مع أقيمت اليت
   .الدميقراطية الكونغو مجهورية يف الشركاء مجيع بني
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ــا  - ٧٧ ــق وفيم ــدور يتعل ــصندوق ب ــات، يف ال ــصندوق أن أوضــحت اجملموع ــيس ال ــدا ل  رائ
 ،اإلجنابيــة الــصحة جمــال يف رائــدا كــان حيــث الــصحة جمموعــة يف ينــشط وإمنــا للمجموعــات

 مــن كــل اضــطلع احلمايــة، جمموعــة ويف .العامليــة الــصحة منظمــة مــع وثيقــة بــصورة وتعــاون
 علـى  عـالوة  .اجلنـساين  للعنـف  والتـصدي  الوقايـة  جمال يف الريادة بدور واليونيسيف الصندوق
 كــان فقــد .املبكــر التعــايف جمموعــة يف بالبيانــات يتعلــق فيمــا هــام بــدور الــصندوق قــام ذلــك،
 يف الـدويل  والبنـك  اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  مكتـب  مع البيانات تبادل مثال الصندوق مبقدور
 أن علـى  دتوشـد  .الزلـزال  جـراء  مـن  البلد بيانات من كبريا قدرا الدمار أصاب أن بعد هاييت
 التعـدادات  جمـال  يف مساعدة من يقدمه ملا الدويل الصعيد على الصندوقب متزايدا اعترافا هناك
 يف االحتياطيــة القــدرة باســتخدام يتعلــق وفيمــا .ونــشرها وحتليلــها البيانــات جلمــع دعــم ومــن

 يف مبـا  آخـرين،  شـركاء  مـع  وثيـق  بـشكل  يتعاون الصندوق أن إىل أشارت اإلنسانية، احلاالت
  .النروجيي الالجئني جملس ذلك

  
  الربامج القطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان واملسائل ذات الصلة   -تاسعا   

عرضــا عامــا لــستة مــشاريع لوثــائق الــربامج  ) الربنــامج(قــدمت نائبــة املــديرة التنفيذيــة   - ٧٨
مبيـا مـن   بوركينـا فاسـو وزا  : القطرية كانـت معروضـة علـى اجمللـس التنفيـذي للمناقـشة، وهـي             

منطقة أفريقيا؛ والصومال مـن منطقـة الـدول العربيـة؛ وإندونيـسيا وجـزر مالـديف مـن منطقـة                     
وتنـاول مـدراء   . آسيا واحمليط اهلادئ، وأوروغواي من أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب        

ــة؛ وآســيا واحملــيط اهلــادئ، وأمريكــا الالتي      ــدول العربي ــا؛ وال ــون ألفريقي ــصندوق اإلقليمي ــة ال ني
  .ومنطقة البحر الكارييب الربامج احملددة من مناطق كل منهم

وأعربت الوفود عن تقديرها لصياغة الربامج يف ظل قيادة وطنية، ومتشيها مـع اخلطـط            - ٧٩
ــة   ــة الوطني ــصندوق يف   . واألولويــات واالســتراتيجيات اإلمنائي ــود علــى مــشاركة ال وأُثنــت الوف

ولـوحظ بـذل جهـود    . ت السكانية واملـساواة بـني اجلنـسني   جماالت الصحة اإلجنابية، والديناميا  
ويف الوقــت . ملموســة لزيــادة معــدل انتــشار وســائل منــع احلمــل واحلــد مــن الوفيــات النفاســية 

نفسه، مت التأكيد على أنه كان ال بد يف بعض البلدان من زيادة اجلهود الرامية ملواصلة خفـض                  
وســائل منــع احلمــل، ومعاجلــة االحتياجــات  معــدل الوفيــات النفاســية، وزيــادة معــدل انتــشار   

وَحثت الوفـود علـى زيـادة التعـاون وتبـادل املعلومـات مـع الـشركاء                 . امللباة لتنظيم األسرة   غري
وأثنت على التركيز على بناء القدرات الوطنية، مبا يف ذلك تعزيـز جـدول              . اآلخرين يف التنمية  

وشـددت  . عزيـز قـدرات املكاتـب القطريـة    أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ودعت إىل ت      
ودعــا بعــض الوفــود إىل تنقــيح . علــى أمهيــة مراعــاة املــتغريات الــسكانية يف الــسياسات اإلمنائيــة

مؤشرات النواتج يف مشاريع بعض وثائق الربامج القطرية لكي تكون أكثر قوة وقابلية للقيـاس              
طفهـا مـع باكـستان عـن املعانـاة          وأعربـت الوفـود عـن تعا      . وأفضل متشيا مع املؤشرات الوطنيـة     

  .واخلسائر النامجة عن الفيضانات اليت ال سابق هلا
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وأشادت وفود بوركينا فاسو وإندونيسيا والصومال وأوروغواي بالتعـاون الوثيـق مـع               - ٨٠
وأثنــت علــى املــديرة التنفيذيــة للــصندوق علــى قيادهتــا  . الــصندوق يف صــياغة براجمهــا القطريــة 

وعالوة علـى ذلـك، أثنـت الوفـود     .  الدعم الذي قدمه الصندوق لبلداهنمالبارزة وشكرهتا على 
  . على شفافية موظفي الصندوق ومرونتهم وأهليتهم املهنية

ومــديرو املكاتــب اإلقليميــة عــن شــكرهم  ) الربنــامج(وأعربــت نائبــة املــديرة التنفيذيــة   - ٨١
ل يف شــراكة وثيقــة مــع  للوفــود علــى تعليقاهتــا وتوجيهاهتــا وأكــدوا جمــددا أن الــصندوق يعمــ   

ــدين      ــك اجملتمــع امل ــا يف ذل ــة، مب ــشركاء اآلخــرين يف التنمي ــات وال ــس  . احلكوم وأكــدوا للمجل
التنفيذي أن الصندوق أحاط علمـا بالتعليقـات علـى وثـائق الـربامج القطريـة احملـددة وسـينقلها                    

ــة       ــربامج يف صــيغتها النهائي ــاء وضــع ال ــا أثن ــة لكــي تراعيه ــدان املعني ــ. إىل البل ارت إىل أن وأش
ومـع ذلـك،    . املؤشرات استرشـدت بـاخلطط الوطنيـة الـيت تتـسق وثـائق الـربامج القطريـة معهـا                  

وجـرى التأكيـد علـى اسـتمرار التـزام الـصندوق            . سيسعى الصندوق جلعل املؤشرات أكثر قوة     
  .بنهج توحيد األداء وتقدمي الدعم له

 التنفيـذي علـى أسـاس عـدم     ، وافـق اجمللـس    ٢٠٠٦/٣٦ووفقا ملقـرر اجمللـس التنفيـذي          - ٨٢
 التاليـة الـيت نوقـشت يف        ١٠االعتراض، من دون مناقـشة أو عـرض، علـى الـربامج القطريـة الــ                 

ومـن   سـوازيلند؛    -مـن منطقـة أفريقيـا       : ٢٠١٠وقت سابق يف الدورة السنوية للمجلس لعـام         
 -احملـيط اهلـادئ   من منطقة آسـيا و و العراق واألراضي الفلسطينية احملتلة؛   -منطقة الدول العربية    

 -مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصني وكمبوديا؛ ومن أوروبا الـشرقية وآسـيا الوسـطى               
، أحـاط   ٢٠٠٦/٣٦ وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا للقرار    . أذربيجان وبيالروس وتركيا وجورجيا   

ركينـا فاسـو   اجمللس التنفيذي علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية إلندونيـسيا وأوروغـواي وبو         
وزامبيا والصومال وملديف، وبالتعليقات عليها، الـيت سـتنقل إىل البلـدان املعنيـة لكـي تراعيهـا                  

  .أثناء وضع الربامج يف صيغتها النهائية
  

  مسائل أخرى   -عاشرا   
  حفل وداع املديرة التنفيذية للصندوق    

صندوق الـسكان الـيت     نظم اجمللس التنفيذي حفل وداع على شرف املديرة التنفيذيـة لـ             - ٨٣
وحتـدث رئـيس اجمللـس التنفيـذي يف     . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول  ٣١تنتهي فترة واليتها يف     

بيانه عـن رؤيـة املـديرة التنفيذيـة، والتزامهـا وقيادهتـا وعمـا أجنزتـه يف منـصب املـديرة التنفيذيـة                        
 علـى مراعـاة    وأشـار إىل تركيزهـا    . للصندوق، وكذلك التركة متعددة اجلوانب الـيت سـتخلفها        

القيم الثقافية والدينية يف دفع عجلة التنميـة املـستدامة والحـظ إسـهاماهتا الكـثرية، مبـا يف ذلـك                     
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تعبئة املوارد؛ وإصالح األمم املتحدة؛ ومتكني املرأة؛ ومساعدة احلكومـات الوطنيـة يف جمـاالت     
يـد مـن النـاس يف    واختتم كلمته مشريا إىل أهنـا ملـست حيـاة العد   . السكان وصحة األم والطفل   

  .مجيع أحناء العامل بطريقة هادفة من خالل جهودها الدؤوبة يف الصندوق، وأن إرثها سيستمر
ــس          - ٨٤ ــسة اجملل ــب رئي ــائي؛ ونائ ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــدير برن ــضا م ــات أي وأدىل ببيان

لتنفيـذي  التنفيذي للدول األفريقية، متحدثا نيابة عن الـدول األفريقيـة؛ ونائـب رئـيس اجمللـس ا                
لــدول آســيا واحملــيط اهلــادئ، متحــدثا نيابــة عــن دول آســيا واحملــيط اهلــادئ؛ ووفــد املكــسيك، 
متحدثا نيابة عن دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ ونائب رئـيس اجمللـس التنفيـذي           
ــة ودول أخــرى؛        ــا الغربي ــة دول أوروب ــة ودول أخــرى، متحــدثا باســم جمموع ــا الغربي ألوروب

ب رئيس اجمللس التنفيذي لدول أوروبا الشرقية، متحـدثا نيابـة عـن دول أوروبـا الـشرقية؛                  ونائ
ـــ   والـــــصني؛ ووفـــــد اململكـــــة العربيـــــة  ٧٧ ـووفـــــد الـــــيمن؛ متحـــــدثا باســـــم جمموعـــــة الــ

كينيــــا؛ ووفــــد تركيــــا؛ ووفــــد لوكــــسمبورغ؛ ووفــــد الــــصني؛ ووفــــد    ووفــــد الــــسعودية؛
 :يانــــات املتاحــــة علــــى الــــرابط التــــايلاالطــــالع علــــى الب ميكــــن. (العربيــــة الــــدول جامعــــة

http://www.unfpa.org/public/home/about/ed/pid/6707.(  
وأكدت الوفود محاس املديرة التنفيذية الشديد لعملها والتزامها وتفانيها العمـيقني مـن      - ٨٥

أجــل املــضي يف برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتعزيــز  
وأشـارت الوفـود إىل أن قيادهتـا احلكيمـة      . لصحة اإلجنابية واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      ا

وأعربت الدول األفريقية عن شكرها هلا على كل ما فعلته للقـارة            . عززت مصداقية الصندوق  
وأُثنت الوفـود علـى التزامهـا القـوي بإصـالح األمـم املتحـدة وهنـج توحيـد                 . وللنساء يف أفريقيا  

ــم املتحــدة    ا ــة األم ــة داخــل منظوم ــها الرفيع ــة    . ألداء، ومبكانت ــها املهني ــود بأهليت وأشــادت الوف
وأشـــارت أيـــضا إىل اســـتعدادها . ومهاراهتـــا اإلداريـــة وقيادهتـــا البـــارزة علـــى رأس الـــصندوق

  .ورغبتها يف التعاون مع اجمللس التنفيذي بطريقة صرحية وشفافة
ملهتمة للمديرة التنفيذيـة، وحـساسيتها للقـيم الثقافيـة،          وأشادت الوفود كثريا بالطبيعة ا      - ٨٦

ــة، إىل جانــب صــراحتها ومباشــرهتا   وباملثــل، أشــادت الوفــود  . وتبينــها لنــهج تقــدمي يف التنمي
وأثنــت الوفــود علــى هنوضــها جبــدول أعمــال املــؤمتر . بــصالبتها وشــجاعتها يف مكافحــة الفقــر

ــأن ت    ــا القــوي ب ــة والتزامه ــسكان والتنمي ــدويل لل ــذ جــدول األعمــال هــذا    ال ــدان تنفي ــوىل البل ت
وذكــرت أن املــديرة التنفيذيــة ســُتفَتقد كــثريا غــري أن اإلرث الــذي خلفتــه  . واإلمــساك بزمامــه

  . للصندوق والعامل سوف يستمر
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وشــكرت املــديرة التنفيذيــة أعــضاء اجمللــس التنفيــذي هلــذه املناســبة التذكاريــة وحفــل      - ٨٧
ــوداع ــديرها الع . ال ــأثرت بكلمــاهتم     وأعربــت عــن تق ــا ت ــود وأشــارت إىل أهن ــع الوف ــق جلمي مي
سأهلا البعض عن مشاركتها الناجحـة مـع اجمللـس التنفيـذي، فإهنـا              يوذكرت أنه عندما    . الرقيقة

وشـكرت اجمللـس   . الصدق والشفافية والتواضع: ترد دائما بأن املشاركة تقوم على ثالثة أشياء  
وأعربـت أيـضا عـن    . فتـرة واليتـها يف الـصندوق    التنفيذي على دعمه وتوجيهه الـرائعني طـوال         

وأعربـت  . شكرها اخلاص لألمـني العـام احلـايل لألمـم املتحـدة وسـلفه، ولـسلفها يف الـصندوق                 
وملنظومــة األمــم  عــن شــكرها جلميــع شــركاء الــصندوق، احلكوميــون منــهم وغــري احلكــوميني،

لـصندوق، مـشرية إىل أن      واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لنائبيهـا وجلميـع مـوظفي ا          . املتحدة
وأخـريا، شـكرت زوجهـا،      . لوال الدعم الذي قـدموه ملـا متكنـت هـي والـصندوق مـن النجـاح                

الــذي كــان حاضــرا يف قاعــة االجتمــاع، علــى دعمــه الرائــع الــذي كــان حامســا يف اإلجنــازات   
  . حققتها اليت
 لثريـا أمحـد     اإلعـراب عـن التقـدير     :  املعنـون  ٢٠١٠/٢٨واختذ اجمللس التنفيذي القـرار        - ٨٨

  .٢٠١٠ إىل ٢٠٠١عبيد، املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان يف الفترة من 
  

  جلسات اإلحاطة واملناسبات اجلانبية غري الرمسية    
  : عقدت جلسات اإلحاطة واألحداث اجلانبية غري الرمسية التالية  - ٨٩

ــة       )أ(   ــصندوق إحاط ــة يف ال ــصحة اإلجنابي ــيس وحــدة ال ــدم رئ  عــن اســتراتيجية  ق
  ؛العاملية اليت وضعها األمني العام لألمم املتحدة من أجل صحة املرأة والطفل

ــتجابة          )ب(   ــصندوق إىل االس ــن ال ــدم م ــدعم املق ــشأن ال ــة ب ــسة إحاط ــدت جل ُعق
وقـدم  ). الربنـامج (اإلنسانية للفيضانات يف باكستان، برئاسة نائبـة املـديرة التنفيذيـة للـصندوق              

مثــل الــدائم لباكــستان لــدى األمــم املتحــدة، واملــدير اإلقليمــي للــصندوق، عروضــا كــل مــن امل
وُعـرض فلـم فيـديو قـصري عـن الـصندوق يف             . للمكتب اإلقليمي آلسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ         

  ؛الوصول إىل أشد احملتاجني يف املناطق املتضررة من الفيضانات: باكستان
املعـاون البنـد املتعلـق بإعـادة تنظـيم          عرض مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي         )ج(  

وحتـدث مـدير مكتـب منـع األزمـات واإلنعـاش، عـن              . مكتب منـع األزمـات واإلنعـاش املبكـر        
الكيفية اليت خطط هبا برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لتحـسني الطريقـة الـيت يعمـل يف حـاالت                      

  ؛راالطوارئ بناء على توصيات من االستعراض االستراتيجي الذي جرى مؤخ
قُــدمت إحاطــة بــشأن مبــادرة اإلنترنــت، ترأســها مــدير االتــصاالت، رافقهــا      )د(  

  ؛عرض قدمه مدير شبكة اإلنترنت ووسائط اإلعالم اإللكترونية
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بدأ عمل الوصلة الشبكية ملكتب الصندوق االستئماين املتعـدد املـاحنني، وهـي          )هـ(  
 خـالل  ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢  وصلة بوابية جديدة علـى اإلنترنـت تـوفر معلومـات آنيـة، يف             

وترأس مدير الربنامج املعاون هذا احلدث وقّدمه، كما قـدم عروضـا            . اجتماع اجمللس التنفيذي  
كــل مــن مــدير الربنــامج املعــاون ومــدير مكتــب التنظــيم واملنــسق التنفيــذي ملكتــب الــصندوق   

  ؛االستئماين املتعدد املاحنني
ن إحاطة بشأن استجابة الربنامج للفيـضانات       قدم مدير الربنامج اإلمنائي املعاو      )و(  

وقـّدم عروضـا كـل مـن مـدير الربنـامج املـساعد واملـدير اإلقليمـي آلسـيا واحملـيط             . يف باكستان 
اهلادئ، واملمثل الدائم لباكستان لدى األمم املتحـدة، ومـدير مكتـب منـع األزمـات واإلنعـاش                  

  .التابع للربنامج اإلمنائي
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  األولاملرفق 
   ٢٠١٠  املقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف عام    

  
  احملتويات

  
  ٢٠١٠الدورة العادية األوىل لعام     
  )، نيويورك٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢ إىل ١٩من (    

  
الصفحة    الرقم

٩٨. . . . . . . . . . . .٢٠١١- ٢٠١٠تقديرات ميزانية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفترة السنتني                              ٢٠١٠/١
مــذكرة معلومــات مــشتركة مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  ٢٠١٠/٢

١٠١. . . . . . . . . . . . . . .ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بشأن خريطة الطريق حنو ميزانية متكاملة                               
١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١١- ٢٠٠٨استعراض منتصف املدة لترتيبات الربجمة للفترة                         ٢٠١٠/٣
الربنامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وخطـة عملـهالتقرير الشفوي ملديرة      ٢٠١٠/٤

١٠٣. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للمسائل اجلنسانية         
١٠٤. . . . . . . . . . . . .تنفيذ سياسة صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية السترداد التكاليف                                      ٢٠١٠/٥
١٠٥. . . . . . . .٢٠١١- ٢٠١٠تقديرات ميزانية صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة لفترة السنتني                                  ٢٠١٠/٦
١٠٧. . . . . . .٢٠١١- ٢٠١٠تقديرات ميزانية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع لفترة السنتني                                    ٢٠١٠/٧
التقريــر املــشترك ملــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرة التنفيذيــة لــصندوق األمــم املتحــدة  ٢٠١٠/٨

١٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .للسكان املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي                      
١١٠. . . . . . . . . . . . .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات لفترة السنتني                              ع   ٢٠١٠/٩
١١١. . .املباشرة     معلومات مستجدة عن سياسة صندوق األمم املتحدة للسكان السترداد التكاليف غري                                            ٢٠١٠/١٠
١١٢ ي لتوفري فرص العملتعزيز امليثاق العامل: استجابة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لألزمة املالية واالقتصادية  ٢٠١٠/١١
١١٣. . . . . . .٢٠١٠   عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام                                     ٢٠١٠/١٢   

  ٢٠١٠الدورة السنوية لعام     
  )، جنيف٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢١من (    

  
١١٧. . . . . . . .٢٠٠٩  األداء والنتائج لعام          :جية  دير الربنامج بشأن اخلطة االستراتي                 مل  السنوي    تقرير  لا  ٢٠١٠/١٣
١١٩. . . . . . . . . . . . . . . وما بعده     ٢٠١٠لربنامج اإلمنائي وصناديقه وبراجمه لعام                   االتزامات متويل          ٢٠١٠/١٤
١٢١. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير السنوي عن التقييم           ال  ٢٠١٠/١٥
١٢٢. . . . . . واستجابة اإلدارة له        االستعراض املستقل لسياسة التقييم يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                                ٢٠١٠/١٦
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ــسكان  ٢٠١٠/١٧ ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــات بربن ــب األخالقي ــارير مكات تق
١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع                 و

١٢٦. . . . . . .٢٠٠٩تقرير عن النتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام                                          ٢٠١٠/١٨
١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تقرير مدير الربنامج          -   دة  األمم املتح    و متطوع    ٢٠١٠/١٩
١٢٨. . . . . . . . . . . . . . .التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة                               ٢٠١٠/٢٠
١٢٨. . . . . . . . . . . . . . .التقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع                                 ٢٠١٠/٢١
تحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدةقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم امل  ت  ٢٠١٠/٢٢

١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .خلدمات املشاريع عن املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة                           
التقـدم واإلجنـازات يف تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية لـصندوق: ٢٠٠٩تقرير املديرة التنفيذية عن عـام         ٢٠١٠/٢٣

١٣٤. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األمم املتحدة للسكان        
 الــدول األعــضاء وغريهــا إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكانتقريــر عــن املــسامهات املقدمــة مــن    ٢٠١٠/٢٤

١٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والسنوات املقبلة      ٢٠١٠وتوقعات اإليرادات لعام            
 أن تعـرض مـشروع وثيقـة مـشتركة للربنـامج القطـري علـى اجملـالسطلب مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة        ٢٠١٠/٢٥

للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدةصــندوق األمــم املتحــدة /التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي
١٣٦. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للطفولة وبرنامج األغذية العاملي             

١٣٧. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقييم    عن    سنتني     كل    املقدم   التقرير    ٢٠١٠/٢٦
١٣٩. . . . . . . . . .٢٠١٠  عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام                                   ٢٠١٠/٢٧   

  ٢٠١٠لدورة العادية الثانية لعام ا    
  )، نيويورك٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢إىل أغسطس / آب٣٠من (    

ثريا أمحد عبيـد، املـديرة التنفيذيـة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف الفتـرةلاإلعراب عن التقدير      ٢٠١٠/٢٨
١٤٦. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٠إىل    ٢٠٠١من   

١٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٠٩ لعام   االستعراض السنوي للحالة املالية               ٢٠١٠/٢٩
١٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الربنامج    ةمن مدير      مذكرة    -   تقدمي املساعدة إىل ميامنار              ٢٠١٠/٣٠
التقرير اإلحصائي السنوي عن أنشطة الشراء اليت اضـطلعت هبـا كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة يف  ٢٠١٠/٣١

١٤٩. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩عام   
التقريــر املــشترك لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم  ٢٠١٠/٣٢

ــن خارطــة ا    ــة  املتحــدة للطفولــة ع ــق إىل ميزانيــة متكامل ــاليف وامليزنــة القائمــة: لطري تــصنيف التك
١٥٠. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج    على  

١٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تقييم االستجابة اإلنسانية لصندوق األمم املتحدة للسكان                             ٢٠١٠/٣٣
صـندوق األمـم/ للمقررات الـيت اختـذها اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                عرض عام   ٢٠١٠/٣٤

١٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١٠يف دورته العادية الثانية لعام               املتحدة للسكان        
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    ٢٠١٠/١ 
 ٢٠١١- ٢٠١٠تقديرات ميزانية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفترة السنتني     

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 باملهــام والنتــائج اإلداريــة واملؤشــرات واالحتياجــات مــن املــوارد  حيــيط علمــا  - ١  
ـــ  ، كمــــا وردت يف الوثيقــــة ٢٠١١-٢٠١٠سنتني الــــواردة يف تقــــديرات امليزانيــــة لفتــــرة الـ

DP/2010/3؛  
ــق  - ٢   ــة     يواف ــا ورد يف الوثيق ــصلة كم ــشطة والتكــاليف ذات ال ــى عــرض األن  عل

DP/2010/3    وهــي أنــشطة وتكــاليف تتمــشى مــع تــصنيف األنــشطة والتكــاليف ذات الــصلة ،
 ؛٢٠٠٩/٢٢املعتمد يف املقرر 

 ماليـني دوالر، متثـل جممـوع      ٩٠٣,٤ على موارد عادية إمجالية قـدرها        يوافق  - ٣  
 ؛ DP/2010/3، كما وردت يف الوثيقة ٢٠١١-٢٠١٠ميزانية الدعم لفترة السنتني 

 مليـون دوالر لتغطيـة تكلفـة األنـشطة       ٧٧,٥ على موارد عادية قـدرها       يوافق  - ٤  
ــن        ــبني يف الفقـــرات مـ ــى النحـــو املـ ــراض اخلاصـــة علـ  مـــن الوثيقـــة  ١١٢ إىل ٨٣ذات األغـ

DP/2010/3مليــون دوالر لتغطيــة تكــاليف األنــشطة الــيت ٧٢,٤ى أن يــشمل ذلــك مبلــغ ، علــ 
  ماليني دوالر من االستثمارات الرأمسالية؛٥,١صدر هبا تكليف من اجلمعية العامة ومبلغ 

 باالستثمارات االستراتيجية املقترحـة يف ميزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني              يرحب  - ٥  
 إىل ويطلـــب، DP/2010/3 مـــن الوثيقـــة ١٧رة ، علـــى النحـــو املـــبني يف الفقـــ٢٠١١-٢٠١٠

الربنامج اإلمنائي أن يقدم إىل اجمللس التنفيـذي مـا يـستجد مـن معلومـات عـن التقـدم احملـرز يف                   
  تنفيذ تلك االستثمارات؛

-٢٠١٠ اقتـراح مـديرة الربنـامج منحهـا سـلطة اسـتثنائية خـالل الفتـرة                  يؤيد  - ٦  
 ٥٨من مبلـغ الــ   )  مليون دوالر١٧,٤( املائة  يف ٣٠ الستخدام نسبة إضافية تصل إىل       ٢٠١١

مليون دوالر من صايف املوارد العادية املرصودة لتغطية التكاليف األمنية اليت صـدر هبـا تكليـف                 
 أن يقـصر الربنـامج اإلمنـائي اسـتخدام تلـك األمـوال علـى الواليـات                  ويقـرر من األمم املتحدة،    

ــدة والناشــئة، حــسبما حتــدده توجي   ــة اجلدي ــسالمة    األمني ــشؤون ال هــات إدارة األمــم املتحــدة ل
خـالل  واألمن، وأن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس التنفيـذي بـشأن اسـتخدام تلـك األمـوال، وذلـك                      

  ه اجمللس للحالة املالية؛ياالستعراض السنوي الذي ُيجر
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 إىل الربنـــامج اإلمنـــائي أن ُيـــدرج يف اســـتراتيجيته للبلـــدان املتوســـطة  يطلـــب  - ٧  
 املتعلـق بترتيبـات الربجمـة، تقييمـا للقـدرات القاعديـة             ٢٠١٠/٣ر إليهـا يف املقـرر       الدخل، املشا 

 املناسبة للمكاتب القطرية يف البلدان املتوسطة الدخل ويف البلدان املسامهة الصافية؛

 ويطلب إىل الربنـامج اإلمنـائي أن يطبـق أحكامـه            ٢٠٠٩/٢٢ إىل املقرر    يشري  - ٨  
   خريطة الطريق حنو ميزانية متكاملة؛على أنشطة املتابعة احملددة يف

 اجلهود اليت بذهلا الربنـامج اإلمنـائي لتعزيـز إطـار نتـائج ميزانيـة الـدعم                  يالحظ  - ٩  
حمـددة وقابلـة    ” الربنامج على مواصلة حتـسني املؤشـرات حبيـث تكـون             ويشجعلفترة السنتني،   

لنــواتج بالنتــائج املتوقعــة ، وأن يــربط ا“للقيــاس وقابلــة للتحقيــق ومناســبة ومقيــدة بإطــار زمــين
  أوضح؛ بصورة

 الــذي قــرر فيــه اجمللــس التنفيــذي ضــمنيا وجــوب ٢٠٠٨/١ إىل املقــرر يــشري  - ١٠  
العمل يف املستقبل على اخلفض التدرجيي مليزانيات األنشطة اإلدارية بقدر اإلمكان، من حيـث              

 تلـك امليزانيـات يف       بـشيء مـن القلـق الزيـادة احلاصـلة يف           ويالحـظ نسبتها إىل جمموع املـوارد،      
 ؛٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

، ٢٠١١-٢٠١٠ بالتخفيــضات يف حجــم التكــاليف اإلداريــة للفتــرة يرحــب  - ١١  
 إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم إىل اجمللس التنفيذي معلومات عن سبل حتقيق املزيد مـن                ويطلب

ليف الــيت تغطيهــا املكاســب الناجتــة عــن الكفــاءة، وأن يعــوض بقــدر اإلمكــان الزيــادة يف التكــا 
 املوارد العادية النظامية يف امليزانيات املقبلة؛

 مببادرة مديرة الربنامج اهلادفة إىل حتديد سبل املضي قُـُدما           الصدد هبذا   يرحب  - ١٢  
يف جعل املنظمة أكثـر جتاوبـا وأمهيـة وكفـاءة، وكفالـة اضـطالعها بـدور قيـادي ضـمن جهـاز                       

اعتزامهـا إجـراء اسـتعراض معمـق للربنـامج فيمـا خيـتص               ب كمـا يرحـب   األمم املتحدة اإلمنائي،    
ــرة         ــبني يف الفق ــى النحــو امل ــة، عل ــى نطــاق املنظم ــادرات حامســة عل ــدة مب ــة ١٨بع ــن الوثيق   م

DP/2010/3        مبا يف ذلك ما يتعلق بإدارة املوارد البشرية، ويتطلع إىل مشاركة اجمللس التنفيـذي ،
  يف ذلك؛

ــامج إىل يطلــب  - ١٣   ــائي الربن ــصادرة عــن      اإلمن ــاة التعليقــات والتوصــيات ال مراع
ــز        ــك احلاجــة إىل التميي ــا يف ذل ــة، مب ــاة تام ــة مراع ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل ــة االست اللجن
بــصورة مناســبة بــني املكاســب احملققــة نتيجــة للكفــاءة وبــني الوفــورات، علــى النحــو املــبني يف  

  ؛DP/2010/4 من الوثيقة ١٦الفقرة 
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توصية اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة بـشأن إجـراء            ب حييط علما   - ١٤  
استعراض موحد للموارد العادية واملوارد األخرى، ويطلب إىل الربنامج اإلمنـائي تقـدمي عـرض               

  عام أفضل جملموع مبلغ امليزانية، ال سيما فيما يتعلق باملهام املنسقة؛

 الربنـامج اإلمنـائي علـى الـسعي     جعويش بالزيادة يف استرداد التكاليف      يرحب  - ١٥  
ملواصلة تعزيز الشفافية وزيادة نـسبة ميزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني الـيت تغطيهـا اإليـرادات مـن                      

  استرداد التكاليف؛

 إىل الربنــامج اإلمنــائي أن ُيــدرج يف ميزانياتــه املقبلــة معلومــات عــن       يطلــب  - ١٦  
لسابقة، وأن يصوغ تلـك املعلومـات يف قالـب          االستخدام الفعلي لألموال خالل فترة السنتني ا      

 من الربنـامج اإلمنـائي مواصـلة عمليـة تعزيـز الـشفافية              ويطلب أيضا مماثل لقالب خطة املوارد،     
  واملساءلة بشأن امليزانية؛

 أن الربنـامج اإلمنــائي وصــندوق األمـم املتحــدة للــسكان   يالحـظ مــع التقــدير   - ١٧  
سـتقوم، علـى النحـو املـبني يف خريطـة الطريـق،        ) ونيـسيف الي(ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة        

باستعراض مشترك لتعاريف التكلفة وتصنيفات األنشطة والتكـاليف ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك         
ما يتعلق باسترداد التكاليف، ويؤكد هبذا الصدد على احلاجة إىل إجراء دراسة واسـعة النطـاق                

  غري املباشرة الثابتة واملتغرية؛ لعملية استرداد التكاليف، مبا فيها التكاليف

 إىل الربنــامج اإلمنــائي مواصــلة تقيــيم وظائفــه الرقابيــة احلامســة،   يطلــب أيــضا  - ١٨  
ــيم          ــة والتقي ــشؤون األخالقي ــك ال ــا يف ذل ــوظفني، مب ــن التمــويالت وامل ــي م ــا يكف ــدها مب وتزوي

  ومراجعة احلسابات والتحقيقات؛

مقترحة من الربنامج اإلمنائي للفترة الـيت تبـدأ          إىل تلقي ميزانية متكاملة      يتطلع  - ١٩  
  .٢٠١٤ يف عام

  
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
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    ٢٠١٠/٢ 
مذكرة معلومات مشتركة من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة                      

 للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بشأن خريطة الطريق حنو ميزانية متكاملة 
  

 جمللس التنفيذي،إن ا  

 بعرض مذكرة املعلومات املشتركة من برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي            يرحب  - ١  
وصندوق األمم املتحدة للـسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة بـشأن خريطـة الطريـق حنـو                     

 ميزانية متكاملة؛

، ويؤكــد ضــرورة معاجلــة مجيــع  ٢٠٠٩/٢٦ و ٢٠٠٩/٢ إىل مقرريــه يــشري  - ٢  
 الواردة يف ذينك القرارين يف إطار إجراءات املتابعة؛العناصر 

 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان علــى   حيــث  - ٣  
 احملرز؛ االلتزام باألطر الزمنية املقترحة خلريطة الطريق، وعلى إطالع اجمللس التنفيذي على التقدم

نتـائج اخلاصـة مبيزانيـة الـدعم لفتـرة           أن ُيدرج وثيقة تـصويب مـصفوفة ال        يقرر  - ٤  
يف ) DP/FPA/2009/10/Corr.1( لـــصندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان ٢٠١١-٢٠١٠الـــسنتني 

 .ميزانية الدعم لفترة السنتني
  

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/٣ 
 ٢٠١١- ٢٠٠٨استعراض منتصف املدة لترتيبات الربجمة للفترة     

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 بــالتقرير عــن اســتعراض منتــصف املــدة لترتيبــات الربجمــة للفتــرة   حيــيط علمــا  - ١  
٢٠١١-٢٠٠٨) DP/2010/5(         وباجملالني الرئيسيني اللذين تناوهلمـا التقريـر، ومهـا ،: )زيـادة  ) أ

مواصلة ترشـيد إطـار ترتيبـات الربجمـة يف          ) ب(املرونة واالستجابة الحتياجات بلدان الربنامج؛      
 ؛٢٠٠٩/٢فة اليت وافق عليها اجمللس التنفيذي يف مقرره سياق تصنيفات التكل

ــق  - ٢   ــدة ســنتني إضــافيتني      يواف ــات الربجمــة مل ــد إطــار ترتيب ــى متدي -٢٠١٢( عل
، رهنا بأحكام هذا املقرر، هبدف مواءمـة اإلطـار   ٢٠١٣-٢٠٠٨حبيث يغطي الفترة    ) ٢٠١٣

 املـشتركة بـني برنـامج األمـم     “خريطة الطريق”مع دورة اخلطة االستراتيجية املمددة للربجمة و     
املتحـدة اإلمنـائي وصــندوق األمـم املتحــدة للـسكان واليونيــسيف حنـو ميزانيــة متكاملـة يف عــام       

   وما بعده؛٢٠١٤
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ــق  - ٣   ــرة      يواف ــصلة املقترحــة يف الفق ــشطة والتكــاليف ذات ال ــصنيف األن ــى ت  عل
    أدناه؛٤ه يف الفقرة ، رهنا بإجراء االستعراض املنصوص عليDP/2010/5من الوثيقة ) ب( ٤٢

ــا    يطلــب  - ٤   ــامج اإلمنــائي أن يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي استعراضــا ثاني  إىل الربن
، وأن ُيـضمنه مقترحـات عمليـة        ٢٠١١لترتيبات الربجمة لينظر فيه يف دورته العادية الثانية لعـام           

ف املـدة، مـن    اسـتنادا إىل اسـتعراض منتـص       ٢٠١٢وقابلة للتطبيق، مع إمكانية تنفيذها يف عـام         
، وذلـك فيمـا يتعلـق       ٢٠١١-٢٠٠٨أجل حتسني النتائج التشغيلية للخطة االستراتيجية للفتـرة         

 :باجملاالت التالية

 إمكانية حتسني معايري دعم منهجية حساب البند األول؛ )أ(  

تعزيــز الــدعم املقــدم ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان املنخفــضة الــدخل يف حــدود  )ب(  
  ملتاحة ضمن ترتيبات الربجمة؛حافظة املوارد ا

وضع استراتيجية لتعزيز الدعم املقدم للبلـدان املتوسـطة الـدخل وفقـا لقـراري             )ج(  
، ومراعاة احلاجة إىل مواصلة حتقيق التوازن بني مبـدأي          ٦٤/٢٠٨ و   ٦٣/٢٢٣اجلمعية العامة   

 الشمول والتدرج؛

يف املرفــق األول للوثيقــة تــوفري خيــارات إلعــادة توزيــع البنــود الثابتــة احملــددة     )د(  
DP/2010/5 ؛ 

رفـــع مـــستوى الـــدعم املقـــدم للبلـــدان املتـــضررة مـــن الرتاعـــات والكـــوارث    )هـ(  
الطبيعية، مبا يف ذلك الدعم املقدم استجابة لألزمات املفاجئة، وألغراض منـع الرتاعـات واحلـد                

 من أخطار الكوارث والتعايف السريع؛

ندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة عــن إدمــاج األنــشطة الربناجميــة لــص )و(  
 طريق رصد اعتماد حمدد؛

 أنه جيوز ملديرة الربنامج يف حاالت الطوارئ، ومبوافقة احلكومـة املعنيـة،         يقرر  - ٥  
حتويل األموال عن األنشطة املعتمدة واألموال غري املربوطة، الـيت تكـون قـد ُخصـصت بالفعـل                  

وإعـادة التأهيـل، وفقـا للخطـة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائي              لبلد ما، لتغطية عمليات اإلغاثة      
 ، على أن ُيبلَّغ اجمللس التنفيذي بذلك يف دورته التالية؛٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة 

 إىل تقـــدمي اإلدارة مقترحـــا بـــشأن إطـــار متكامـــل للمـــوارد وفقـــا       يتطلـــع  - ٦  
 ؛٢٠١٠/١ من املقرر ١٩ للفقرة
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التشاور مع اجمللـس التنفيـذي علـى أسـاس منـتظم             إىل الربنامج اإلمنائي     يطلب  - ٧  
مــن أجــل إحاطــة الــدول األعــضاء بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ هــذا املقــرر وأن يأخــذ آراءهــا يف     

  .االعتبار بصورة تامة
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢

  
    ٢٠١٠/٤ 
إلمنـائي  التقرير الشفوي ملـديرة الربنـامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية برنـامج األمـم املتحـدة ا                      

  وخطة عمله للمسائل اجلنسانية 
  

 إن اجمللس التنفيذي،  

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

 ظومة؛ املتعلق باالتساق على نطاق املن٦٣/٣١١ إىل القرار يشري  - ٢  

 بأمهية تعميم املـساواة بـني اجلنـسني علـى النحـو الـوارد يف االسـتعراض                  يسلّم  - ٣  
الشامل الذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لـسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة                        

، ويف اخلطــة االســتراتيجية )٦٢/٢٠٨قــرار اجلمعيــة العامــة  (األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة  
 ؛ ٢٠١١-٢٠٠٨ئي للفترة للربنامج اإلمنا

 باجلهود اليت يبـذهلا الربنـامج اإلمنـائي يف جمـاالت األحبـاث واكتـساب                 يرحب  - ٤  
املعــارف والتــدريب علــى التــصدي آلثــار تغــري املنــاخ واألزمــة االقتــصادية واملاليــة علــى املــرأة    

هــداف والرجــل، ويــشجع الربنــامج اإلمنــائي علــى اإلســهام يف جهــود مماثلــة تتعلــق بتقيــيم األ    
 ؛٢٠١٠اإلمنائية لأللفية قبيل االجتماع العام الرفيع املستوى املقرر عقده يف عام 

 باالستثمارات اليت متت مؤخرا يف جمال قـدرات االستـشارة اجلنـسانية             يرحب  ‐ ٥  
 إىل مــديرة الربنــامج كفالــة قيــام املكاتــب اإلقليميــة أو املتخصــصة بترمجــة اســتراتيجية ويطلــب

سني إىل خطــط عمــل متعــددة الــسنوات للــشؤون اجلنــسانية كــل يف منطقتــه  املــساواة بــني اجلنــ
 يف جمال ختصصه؛  أو

للربنـامج اإلمنـائي مـن أجـل        “ املؤشـر اجلنـساين   ” بتطوير وتطبيـق أداة      يرحب  - ٦  
ــذي          ــس التنفي ــرر اجملل ــا اســتجابة ملق ــربامج ونفقاهت ــوارد ال ــا يتركــه ختــصيص م ــضل مل ــيم أف تقي

 إىل الربنـامج اإلمنـائي أن ُيطلـع اجمللـس     ويطلـب اة بـني اجلنـسني،    من أثر على املساو   ٢٠٠٦/٣
التنفيذي على التقدم احملـرز بواسـطة التقريـر الـسنوي ملـدير الربنـامج والتقـارير الـشفوية املقبلـة                     

  بشأن تنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني؛



E/2010/35
 

11-27554 104 
 

نفيذيـة للـشؤون     باألعمـال املتواصـلة الـيت تؤديهـا اللجنـة التوجيهيـة الت             يرحب  - ٧  
اجلنــسانية الــيت تترأســها مــديرة الربنــامج، مــن أجــل اســتعراض نتــائج تعمــيم املنظــور اجلنــساين   

 إىل املديرة اإلبقاء على التزام اإلدارة العليـا بكفالـة بـذل    ويطلبوحتقيق املساواة بني اجلنسني،     
ــائج يف جمــ          ــن النت ــدر م ــصى ق ــق أق ــة لتحقي ــود املمكن ــائي كــل اجله ــامج اإلمن ال املــساواة الربن

 اجلنسني؛ بني

 اإلدارة على حتديد املزيد مـن التـدابري، مبـا يف ذلـك تقيـيم وضـع الفريـق                    حيث  - ٨  
اجلنساين يف مكتب السياسات اإلمنائية وواليته، من أجل زيادة التعريف بالسياسات اجلنـسانية             

 للربنامج اإلمنائي وزيادة االهتمام بتنفيذها؛

الربنــامج بتقــدمي تقريــر شــفوي ســنوي إىل اجمللــس       طلبــه إىل مــديرة  يكــرر  - ٩  
التنفيذي يف دورته العادية األوىل من كل عام بـشأن تنفيـذ اسـتراتيجية املـساواة بـني اجلنـسني،                    

  .، وذلك خالل الفترة املتبقية من اخلطة االستراتيجيةDP/2005/7على النحو املبني يف الوثيقة 
  

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/٥ 
 تنفيذ سياسة صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية السترداد التكاليف    

  
 إن اجمللس التنفيذي، 

ــالتقرير عــن تنفيــذ سياســة صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع    حيــيط علمــا  - ١    ب
 ؛)DP/2010/6(اإلنتاجية السترداد التكاليف 

ــأن يعتمــد الــصندوق فئــات تــصنيف التكــاليف الــيت أ   ييوصــ  - ٢   قرهــا اجمللــس   ب
  بالنسبة للربنامج اإلمنائي؛٢٠٠٩/٢٢التنفيذي يف مقرره 

 اســتمرار الــصندوق يف التركيــز علــى أقــل البلــدان منــوا، يالحــظ مــع التقــدير  - ٣  
 إدارة الـصندوق أيـضا علـى تكثيـف جهودهـا للتـصدي للتحـديات اجلديـدة والناشـئة              ويشجع

 اليت تواجه أقل البلدان منوا؛

 علـى  ويـشجع الـصندوق مـن أجـل حتـسني ممارسـاته اإلداريـة        جبهـود  يرحـب   - ٤  
  .مواصلة تعزيز هذه اجلهود

  
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
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    ٢٠١٠/٦ 
 ٢٠١١- ٢٠١٠تقديرات ميزانية صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة لفترة السنتني     

  
 ،إن اجمللس التنفيذي 
ؤشــرات واالحتياجــات مــن املــوارد  باملهــام والنتــائج اإلداريــة واملحيــيط علمــا  - ١  

 ٢٠١١-٢٠١٠الواردة يف تقـديرات ميزانيـة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان لفتـرة الـسنتني                   
)DP/2010/7(؛ 

 ما أحرزه الصندوق من تقدم يف حتـسني الـصياغة القائمـة      يالحظ مع التقدير    - ٢  
الحظـات الـواردة يف تقريـر      هبـذا الـصدد بامل     ويرحـب على النتائج مليزانية الدعم لفترة السنتني،       

 ؛)DP/2010/5(اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 

ــدير    - ٣   ــع التق ــدد       يالحــظ م ــادة ع ــن أجــل زي ــصندوق م ــذهلا ال ــيت ب ــود ال  اجله
 إىل ٢٠٠٧ حكومــة يف الفتــرة مــن ١٠١ إىل ٤٩احلكومــات املــسامهة يف املــوارد العاديــة مــن  

جــه النــاجح يف االتــصال بــصناديق األمــم املتحــدة  الــصندوق علــى تقاســم هنويــشجع، ٢٠٠٩
 وبراجمها األخرى؛

 مليــون دوالر متثــل جممــوع ٣٩,٨ علــى رصــد مــوارد إمجاليــة قــدرها  يوافــق  - ٤  
، ممولـــة مـــن املـــوارد العاديـــة؛ ويـــشري إىل أن  ٢٠١١-٢٠١٠ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة الـــسنتني 

تكـاليف الـدعم ستـستخدم للتعـويض         ماليـني دوالر املتأتيـة مـن         ٧,١تقديرات الـدخل البالغـة      
مـن املـوارد    “ صـافية ”عن االعتمادات اإلمجالية من املـوارد العاديـة، ممـا يـسفر عـن اعتمـادات                 

  مليون دوالر؛٣٢,٧العادية تقدر مببلغ 

ــق  - ٥   ــغ  يواف ــى ختــصيص مبل ــة    ١,٦ عل ــة لتغطي ــوارد العادي ــون دوالر مــن امل  ملي
 مليـون دوالر لتغطيـة   ٠,٦ األمـم املتحـدة، ومبلـغ    التكاليف األمنية اليت صـدر هبـا تكليـف مـن          

التكــاليف املتعلقــة باعتمــاد املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام وتعزيــز نظــام أطلــس، علــى 
 النحو املبني يف تقديرات امليزانية؛

 أن ُيستخدم املبلغ املرصود إلجناز النتائج املـذكورة ضـمن املهـام احملـددة               يقرر  - ٦  
  ت امليزانية؛يف تقديرا

 إىل الصندوق أن يرصد مستويات الدخل من مجيع املوارد، وال سـيما             يطلب  - ٧  
املوارد األخرى، وأن يالزم جانب احليطة يف ختطيط الزيـادات يف عـدد املـوظفني بـسبب عـدم                   

 إمكانية التنبؤ باملوارد األخرى؛ 
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يزانية بالتعاون مـع     إىل املديرة التنفيذية مواصلة حتسني أسلوب وضع امل        يطلب  - ٨  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان واليونيـسيف، لكـي تقـدم كـل                 
منظمة ميزانية واحـدة متكاملـة تـشمل مجيـع الفئـات الداخلـة يف ميزانيـة الـصندوق، مـن أجـل                       

 ٢٠١١نيـة لعـام    أن ُتقـدم إليـه يف دورتـه العاديـة الثا    ويطلـب تنفيذ اخلطة االستراتيجية املقبلـة،    
مذكرةُ إحاطة أولية مشتركة عن اخلطوات املتخـذة والتقـدم احملـرز يف هـذا الـصدد، وأن ُيقـدم         

 ؛٢٠١٢إليه تقريٌر مشترك يف دورته السنوية لعام 

 إىل املديرة التنفيذية أن تتعاون مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي         يطلب أيضا   - ٩  
ونيسيف من أجل زيادة مواءمة ميزانيـة الـدعم للـصندوق           وصندوق األمم املتحدة للسكان والي    

  :، وأن تقدم إليه يف دورته العادية الثانية تقريرا مشتركا عن٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

حتسني التركيـز علـى النتـائج وتعزيـز الـروابط مـع النتـائج اإلداريـة الـواردة يف                     )أ(  
 اخلطة االستراتيجية؛ 

امليزانيـة، مبـا يف ذلـك توزيـع التكـاليف علـى ميـزانييت         زيادة مواءمة منهجيات      )ب(  
الربامج والـدعم، وحتديـد أسـلوب مـشترك ملعاملـة بنـود النفقـات املتماثلـة فيمـا بـني امليزانيـات                   
وأُطر التمويل وداخلها، مع مراعاة الفـروق بـني منـاذج أعمـال برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                     

يـسف، وتلـك املـستخدمة يف صـندوق األمـم املتحـدة             وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليون       
 اإلمنائي للمرأة؛ 

ــرة     يطلــب كــذلك   - ١٠   ــصندوق لفت ــة دعــم ال ــة حتــسني ميزاني ــديرة التنفيذي  إىل امل
، باعتبار ذلك خطوة حنـو وضـع ميزانيـة واحـدة متكاملـة للـصندوق،                ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

 : وذلك عن طريق

 ئج؛حتسني الربط بني املوارد والنتا )أ(  

تقدمي شروح موجزة ألي تغيريات مقترحـة يف امليزانيـة وعزوهـا إىل الـتغريات                )ب(  
 يف احلجم وإىل التغريات يف األمساء واللوائح؛

ــة حــساب          )ج(   ــان كيفي ــق بي ــن طري ــاليف ع ــترداد التك ــن اس ــات ع ــدمي معلوم تق
 معلومات مـستكملة    استردادات التكاليف املتوقعة من املوارد اخلارجة عن امليزانية، مبا يف ذلك          

عن التكاليف املتغرية غري املباشرة الـيت يتكبـدها الـصندوق، مـن أجـل الـسماح بتحليـل معـدل                     
 استرداد التكاليف كما ينبغي؛
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 علــى احلاجــة إىل تقــدمي معلومــات عــن األداء املــايل الفعلــي يف إطــار     يــشدد  - ١١  
طـة املـوارد املدرجـة يف ميزانيـة         التقارير عن االستعراض املايل السنوي، وذلـك بـصيغة مماثلـة خل           

  .تنينالدعم لفترة الس
  

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/٧ 
 ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات ميزانية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع لفترة السنتني     

  
 إن اجمللس التنفيذي، 

فتـرة   بتقديرات ميزانية مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع ل             حييط علما  - ١  
، وباســـتخدام النـــهج املنـــسق للميزنـــة القائمـــة علـــى   )DP/2010/9 (٢٠١١-٢٠١٠الـــسنتني 
  فيها؛ النتائج

 توجيــه املــوارد حنــو حتقيــق األهــداف االســتراتيجية والنتــائج احملــددة يف   يؤيــد - ٢  
 ؛٢٠١٣-٢٠١٠اخلطة االستراتيجية للمكتب للفترة 

 ماليـــني دوالر للفتـــرة ٥لبـــالغ  املبلـــغ املـــستهدف لـــصايف اإليـــرادات ا يؤيـــد  - ٣  
 ؛٢٠١١-٢٠١٠

ـــق  - ٤   ــة   يـوافـــ ــد املاليــ ـــذ القواعــ ـــف تنفيـــ  ٠٢-١٠٩ و ٠١-١٠٩ علــــى وقـــ
، فـــــــــضال )و (٠١-١٢١و ) د (٠١-١٢١و ) ج (٠١-١٢١ و ٥-١٠٩ و ٠٣-١٠٩ و

ــايل    ــود النظــام امل ــسمرب / كــانون األول٣١، حــىت ٠٧-٢١ و ٠٦-٢١ و ٠١-٢١عــن بن دي
ى إعادة إعمال القواعد املالية وبنـود النظـام املـايل املـشار إليهـا أعـاله                 ، ويوافق أيضا عل   ٢٠١١

 ؛٢٠١٢يناير / كانون الثاين١يف 

 املتعلق هبيكل احلوكمة يف مكتب األمم املتحـدة    ٢٠٠٨/٣٥ إىل مقرره    يشري - ٥  
 رغبة الدول األعضاء يف وقت الحـق بتكـريس جـزء منفـصل مـن                ويالحظخلدمات املشاريع،   

قبلة للمجلس التنفيذي ملعاجلة شؤون املكتب وتغيري اسم اجمللـس التنفيـذي إلدراج             الدورات امل 
 ؛٢٠٠٨/٣٥مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف عنوانه، نتيجة للمقرر 

 بالرسائل الواردة من املدير التنفيذي للمكتب ومن مكتـب األمـم            حييط علما  - ٦  
اجمللــس التنفيــذي، بــشأن اجلوانــب اإلجرائيــة  املتحــدة للــشؤون القانونيــة، بطلــب مــن مكتــب  
 والفنية للتغيري احملتمل يف اسم اجمللس التنفيذي؛
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 إىل املـدير التنفيـذي ملكتـب خـدمات املـشاريع اسـتطالع رأي األمـني                 يطلب - ٧  
 هـذه املعلومـات إىل اجمللـس        وأن يقـدم  العام لألمم املتحدة واحلصول على موافقته هبذا الشأن،         

ــ ــر /ول منتــصف شــباطالتنفيــذي حبل ، باإلضــافة إىل معلومــات عــن نطــاق هيكــل   ٢٠١٠فرباي
 احلوكمة يف املكتب وسياقه؛

ــرر - ٨   ــات       يق ــشأن املعلوم ــذي ب ــس التنفي ــري رمســي للمجل ــا غ ــد اجتماع  أن يعق
 ، بعد إحالة املعلومات إىل أعضاء اجمللس بأسبوعني؛٧الواردة يف الفقرة 

 عضو يف اجمللس التنفيذي عـن اعتراضـه يف          ، أنه إذا مل ُيعرب أي     يقرر كذلك  - ٩  
، فـإن اسـم اجمللـس    ٨غضون أسبوعني من انعقاد االجتماع غـري الرمسـي املـشار إليـه يف الفقـرة              

يف عنوانـه؛ ويـضاف   “ مكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع  ”التنفيذي سيتم تغيريه ليشمل    
 التنفيـذي، كمـا وردت يف       ضـمن مهـام اجمللـس     “ صندوق أو برنـامج   ”اسم املكتب إىل عبارة     

ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٤٨/١٦٢ مــن مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة     ٢١الفقــرة 
 أن ُيحيل اجمللـس التنفيـذي توصـية بتغـيري االسـم إىل اجلمعيـة العامـة عـن                    ويقرر أيضا ،  ١٩٩٣

  .طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/٨ 
تقرير املشترك ملديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملـديرة التنفيذيـة لـصندوق األمـم               ال    

  املتحدة للسكان املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

 إن اجمللس التنفيذي، 

 بـالتقرير املـشترك ملـديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملـديرة                 حييط علمـا   - ١  
ــصندوق ا  ــة لـ ــاعي     التنفيذيـ ــصادي واالجتمـ ــدم إىل اجمللـــس االقتـ ــسكان املقـ ــدة للـ ــم املتحـ ألمـ

)E/2010/5(؛ 

 بشأن تقرير مديرة برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           ٢٠٠٩/٣ إىل مقرره    يشري - ٢  
واملديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحـدة للـسكان املقـدم إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             

)E/2010/5(؛  

ــة العامــة   كيــديكــرر تأ - ٣   ــة التنفيــذ الكامــل لقــرار اجلمعي  بــشأن ٦٢/٢٠٨ أمهي
تـضطلع هبـا     الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية الـيت              االستعراض  

 أجل التنمية؛ منظومة األمم املتحدة من 
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 مبا أحرزه الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان مـن تقـدم يف املـسامهة يف               يشيد - ٤  
 الشامل؛  نفيذ االستعراض ت

 مبــا يبذلــه الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان مــن جهــود لتــضمني   يرحــب - ٥  
التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي تقييما وحتليال أفـضل للنتـائج احملققـة والتقـدم                

هبـذا الـصدد     حتقيـق املزيـد مـن التقـدم          ويطلباحملرز والصعوبات املاثلة والدروس املستخلصة،      
 يف التقارير املقبلة؛ 

 إىل الربنامج اإلمنائي وصندوق الـسكان مواصـلة حتـسني التركيـز علـى               يطلب  - ٦  
 النتائج يف التقارير األخرى اليت يقدماهنا إىل اجمللس التنفيذي؛

 إىل الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان أن ُيــضمنا تقاريرمهــا   يطلــب أيــضا - ٧  
  جل مواصلة حتسني تنفيذ االستعراض الشامل؛املقبلة توصيات من أ

ــرر - ٨   ــه أعــاله    يق ــشار إلي ــر امل ــة التقري ــصادي  ) E/2010/5( إحال إىل اجمللــس االقت
 واالجتماعي مشفوعا مبوجز للتعليقات والتوجيهات اليت قدمتها الوفود يف الدورة احلالية؛

ذية لـصندوق الـسكان،    إىل مديرة الربنامج اإلمنائي واملديرة التنفييطلب أيضا  - ٩  
بالتشاور مع املـديرة التنفيذيـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، النظـر يف سـبل مواصـلة حتـسني                        
وترشيد تقاريرمها، آخذتني يف االعتبار قـرارات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي ذات الـصلة،             

ذا الـشأن لكـي    تتـضمن اخليـارات هبـ   ٢٠١٠، وأن ُتعدا ورقة يف عـام  ٢٠٠٨/٢مبا فيها القرار   
  .ينظر فيها اجمللس التنفيذي

  
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢

  



E/2010/35
 

11-27554 110 
 

    ٢٠١٠/٩  
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦التقارير عن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات لفترة السنتني     

  
 إن اجمللس التنفيذي، 

 :فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

ت جملـس مراجعـي احلـسابات للفتـرة          بـالتقرير عـن تنفيـذ توصـيا        ُيحيط علمـا   - ١  
٢٠٠٧-٢٠٠٦) DP/2010/11(؛   

األولويـات العليـا    ” مبـا أحـرزه الربنـامج اإلمنـائي مـن تقـدم يف معاجلـة                 يعترف - ٢  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة “ اإلحدى عشرة

ــظ - ٣   ــسابات      يالحـ ــي احلـ ــس مراجعـ ــيات جملـ ــة توصـ ــرز يف معاجلـ ــدم احملـ  التقـ
)A/63/5/Add.1(؛  

نـــامج اإلمنـــائي علـــى مواصـــلة االســـتثمار يف اســـتقدام املـــوظفني   الربيـــشجع  - ٤  
وتدريبهم املهين بصورة استراتيجية واحملافظة على التحسينات الـيت جـرت يف الـسنوات القليلـة                

 ؛يت تنطوي عليها مراجعة احلساباتاملاضية يف جمال التصدي للمخاطر ال
  

 :فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان 

 بــالتقرير عــن تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي احلــسابات للفتــرة   علمــاحيــيط - ٥  
٢٠٠٧-٢٠٠٦) DP/FPA/2010/15 (        واإلجراءات اإلضافية اليت خيطط الصندوق الختاذهـا يف

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦اجعي احلسابات للفترة معرض تنفيذ توصيات جملس األمم املتحدة ملر
  

 :يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعفيما  

 بـالتقرير عـن تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات للفتـرة                 ُيحيط علمـا   - ٦  
٢٠٠٧-٢٠٠٦) DP/2010/14(؛  

 ؛ بالتقدم احملرز حىت اآلنيسلم - ٧  
  

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان        فيمــا يتعلــق بربن
 :ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتـب خـدمات املـشاريع علـى             الربنام يشجع - ٨  
 من الربنامج اإلمنائي وصـندوق    ويطلبإيالء التوصيات ذات األولوية القصوى اهتماما وثيقا،        
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ــيات مراجعـــي      ــل لتوصـ ــلة إدراج الـــنص الكامـ ــشاريع مواصـ ــدمات املـ الـــسكان ومكتـــب خـ
ملقبلـة، مبـا يف ذلـك عنـد االقتـضاء           احلسابات واإلجراءات املتخـذة بـشأهنا يف مرافـق تقاريرهـا ا           

  .التوصيات اليت مل ُتقبل
  

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/١٠ 
معلومــات مــستجدة عــن سياســة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان الســترداد التكــاليف      

 املباشرة  غري
  

 إن اجمللس التنفيذي، 

ق األمـــم  املتعلـــق باســـتعراض سياســـة صـــندو٢٠٠٧/١٥ إىل مقـــرره يـــشري  - ١  
 املتحدة للسكان السترداد التكاليف غري املباشرة؛

 بالتقرير عن اسـتعراض تنفيـذ سياسـة صـندوق الـسكان السـترداد           حييط علما   - ٢  
 ؛)DP/FPA/2010/16(التكاليف غري املباشرة 

 التأكيد على أن املوارد العادية نظرا لطبيعتها غـري املربوطـة، هـي حجـر                يكرر  - ٣  
ــة تكــاليف دعــم     األســاس للمــسامهات  ــستخدم إلعان ــسكان، وأهنــا ينبغــي أال ُت  يف صــندوق ال

 املشاريع والربامج اليت متول من موارد أخرى؛

ــشري  - ٤   ــرره يـ ــصندوق   ٢٠٠٩/٢٦ إىل مقـ ــدعم لـ ــة الـ ــديرات ميزانيـ ــشأن تقـ  بـ
، الـذي طلـب فيـه إىل املـديرة التنفيذيـة حتـسني ميزانيـة          ٢٠١١-٢٠١٠السكان لفترة الـسنتني     

ــرة الــسنتني  الــدعم لــصند ــار ذلــك خطــوة حنــو وضــع   ٢٠١٣-٢٠١٢وق الــسكان لفت ، باعتب
ميزانيــة واحــدة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تقــدمي معلومــات عــن اســترداد التكــاليف ُتــبني كيفيــة  
حــساب اســترداد تكــاليف املــشاريع مــن املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة، علــى أن يــشمل ذلــك  

رة املـتغرية الـيت يتكبـدها صـندوق الـسكان، مـن            معلومات مستكملة عـن التكـاليف غـري املباشـ         
 إجراء حتليل مناسب ملعدل استرداد التكاليف؛بأجل السماح 

 أن مسألة اسـترداد التكـاليف مدرجـة يف خريطـة الطريـق              يالحظ مع التقدير    - ٥  
ــررين       ــة يف املقـ ــداف املبينـ ــاز األهـ ــل إجنـ ــن أجـ ــدورة مـ ــذه الـ ــى هـ ــة علـ  ٢٠٠٩/٢٢املعروضـ

  ذلك هدف وضع ميزانية واحدة متكاملة؛، مبا يف٢٠٠٩/٢٦ و

 أن الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان ومنظمـة            يالحظ مـع التقـدير أيـضا        - ٦  
ــة ســتقوم، علــى النحــو املــبني يف خريطــة الطريــق، باســتعراض مــشترك       األمــم املتحــدة للطفول
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علــق لتعــاريف التكلفــة وتــصنيفات األنــشطة ومــا يتــصل هبــا مــن تكــاليف، مبــا يف ذلــك مــا يت    
 هبذا الصدد على احلاجـة إىل إجـراء دراسـة واسـعة النطـاق لعمليـة                 ويؤكدباسترداد التكاليف،   

  .استرداد التكاليف، مبا فيها التكاليف غري املباشرة الثابتة واملتغرية
  

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
  

    ٢٠١٠/١١ 

تعزيـز امليثـاق العـاملي      : اديةاستجابة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لألزمة املاليـة واالقتـص             
 لتوفري فرص العمل 

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 الـيت وقعتـها مـديرة برنـامج         ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٩ إىل الرسالة املؤرخة     يشري - ١  
األمم املتحدة اإلمنائي واملـدير العـام ملنظمـة العمـل الدوليـة مـن أجـل تعزيـز التعـاون والـشراكة                       

ــم ا    ــال األم ــا ألعم ــهما دعم ــرص       بين ــن ف ــد م ــر وإجيــاد املزي ــن الفق ــة إىل احلــد م ملتحــدة اهلادف
 الالئق؛ العمل

ــالقرار يرحــب - ٢   ــصادي واالجتمــاعي،    L.24/2009 ب ــذي اختــذه اجمللــس االقت  ال
وطلب فيه من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمها أن تأخذ امليثـاق العـاملي                

 ساهتا وبراجمها؛لتوفري فرص العمل يف االعتبار يف سيا

 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إعطاء األولية للتوصـيات الـواردة يف             يطلب - ٣  
امليثاق، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأن ُيدرج امليثاق ضـمن أنـشطته الفنيـة عنـد تنفيـذ                   

 ؛٢٠١٣-٢٠٠٨خطته االستراتيجية للفترة 

فيـذ إجـراءات هتـدف إىل تعزيـز التعـاون            إىل مديرة الربنامج حتديـد وتن      يطلب - ٤  
والتنسيق بني الوكاالت على الصعيد القطري، بالتـشاور مـع بلـدان الـربامج، الـيت ميكنـها عنـد                 
االقتضاء أن تقوم بـإدراج امليثـاق يف أنـشطتها التنفيذيـة وبتعزيـز الـصالت املواضـيعية مـع احلـد                      

 األدىن العاملي للحماية االجتماعية؛

ــديرة      يطلــب كــذلك  - ٥   ــسنوي مل ــر ال ــدرج يف التقري ــائي أن ُي ــامج اإلمن إىل الربن
  .الربنامج تقريرا مرحليا يبني املبادرات اليت اختذها الربنامج لتنفيذ هذا القرار

  
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
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    ٢٠١٠/١٢ 
  ٢٠١٠   عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام    

  
 إن اجمللس التنفيذي، 

  :٢٠١٠ إىل أنه يف دورته العادية األوىل لعام يشري 
  

 ١البند 
 املسائل التنظيمية

 :٢٠١٠انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام   

 )أنتيغوا وبربودا(سعادة السيد جون أشي    :الرئيس

 )أذربيجان(السيد فريد جعفروف   :نائب الرئيس

  )كندا( كلود ليميو السيدة  :نائبة الرئيس
 )مجهورية الكونغو الدميقراطية(سعادة السيد أتوكي إليكا   :نائب الرئيس

 )باكستان(السيد حممد أيوب   :نائب الرئيس

ــام       ــة األوىل لعـــ ــه العاديـــ ــل لدورتـــ ــة العمـــ ــال وخطـــ ــدول األعمـــ ــر جـــ  ٢٠١٠أقـــ
)DP/2010/L.1(؛ 

 ؛)DP/2010/1 (٢٠٠٩أقر التقرير عن دورته العادية الثانية لعام   

 ؛)DP/2010/CRP.1 (٢٠١٠أقر خطة عمله السنوية لعام   

 ؛٢٠١٠وافق على خطة العمل املؤقتة لدورته السنوية لعام   

 :٢٠١٠اتفق على اجلدول التايل للدورات املتبقية للمجلس التنفيذي لعام   

 ؛)جنيف (٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢١من  :٢٠١٠الدورة السنوية لعام 

 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣أغسطس إىل / آب٣٠من : ٢٠١٠الدورة العادية الثانية لعام   
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 اجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  

 ٢البند 
 امليزانية واإلدارةوشؤون املالية الشؤون 

   املتعلـــق بتقـــديرات ميزانيـــة برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للفتـــرة ٢٠١٠/١اختـــذ املقـــرر   
 ؛٢٠١١-٢٠١٠

أحاط علما بتقرير اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات ميزانيـة                   
  ).DP/2010/4 (٢٠١١-٢٠١٠برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 

  
 ٣البند 

 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(ترتيبات الربجمة 

  تيبـــات الربجمـــة للفتـــرة املتعلـــق باســـتعراض منتـــصف املـــدة لتر٢٠١٠/٣اختـــذ املقـــرر   
٢٠١١-٢٠٠٨. 

  
 ٤البند 

 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 املتعلق بالتقرير الـشفوي ملـديرة الربنـامج عـن تنفيـذ اسـتراتيجية               ٢٠١٠/٤اختذ املقرر     
  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وخطة عمله للمسائل اجلنسانية

  
 ٥البند 

 املسائل ذات الصلةالربامج القطرية و

 :وافق على الربامج القطرية التالية  

 أوغندا :منطقة أفريقيا

 رومانيا :منطقة أوروبا ورابطة الدول املستقلة

 األرجنتني وغواتيماال :منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 :وافق على الربامج اإلقليمية التالية  

 .دول العربيةوثيقة الربنامج القطري لل: الدول العربية
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 ٦البند 
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

 املتعلـــق بتنفيـــذ سياســـة صـــندوق األمـــم املتحـــدة للمـــشاريع  ٢٠١٠/٥اختـــذ املقـــرر   
 .اإلنتاجية السترداد التكاليف

  
 ٧البند 

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة        املتعلق بتقديرات ميزانية صندوق      ٢٠١٠/٦اختذ املقرر     
  ؛٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

أحاط علما بتقرير اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات ميزانيـة                   
 .)DP/2010/4 (٢٠١١-٢٠١٠صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة لفترة السنتني 

  
 ريع اجلزء اخلاص مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشا    

  
 ٨البند 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 املتعلــق بتقــديرات ميزانيــة مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات       ٢٠١٠/٧اختــذ املقــرر    
  ؛٢٠١١-٢٠١٠املشاريع لفترة السنتني 

أحاط علما بتقرير اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات ميزانيـة                   
 ).DP/2010/10 (٢٠١١-٢٠١٠دمات املشاريع لفترة السنتني مكتب األمم املتحدة خل

  
  اجلزء املشترك    

  
 ١١  و٢البندان 
برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم         (امليزانية واإلدارة   وشؤون   املالية   الشؤون

 )املتحدة للسكان

ــامج األمــم امل   ٢٠١٠/٢اختــذ املقــرر     ــشتركة لربن ــق مبــذكرة املعلومــات امل تحــدة  املتعل
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بشأن خريطـة الطريـق     

 .حنو ميزانية متكاملة
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 ٩البند 
 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 املتعلـق بـالتقرير املـشترك ملـديرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 ٢٠١٠/٨اختذ املقرر     
 .ندوق األمم املتحدة للسكان املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعيواملديرة التنفيذية لص

  
 ١٠البند 

 توصيات جملس مراجعي احلسابات

 املتعلق بالتقارير عن تنفيذ توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات             ٢٠١٠/٩اختذ املقرر     
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني 

  
 ١٣البند 

 مسائل أخرى

ستجابة برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لألزمـة املاليـة             املتعلق با  ٢٠١٠/١١اختذ املقرر     
 . تعزيز امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل :واالقتصادية

  
  اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  
 ١١البند 

  امليزانية واإلدارةوشؤون املالية الشؤون

لــسكان الســترداد  املتعلــق بــسياسة صــندوق األمــم املتحــدة ل ٢٠١٠/١٠اختــذ املقــرر   
 .التكاليف غري املباشرة

  
 ١٢البند 

 الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة

 :وافق على وثائق الربامج القطرية التالية  

 أوغندا: منطقة أفريقيا

 غواتيماال: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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 اجللسة املشتركة

صندوق األمـم   / األمم املتحدة اإلمنائي   عقد جلسة مشتركة للمجالس التنفيذية لربنامج       
 ١٨ و ١٥املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي يــومي 

تعزيـز االسـتجابة علـى     :توحيـد األداء ) أ( :، تناولت املواضيع التاليـة ٢٠١٠يناير /كانون الثاين
رية ترتانيا املتحـدة بـشأن وثيقـة        الصعيد القطري للعنف اجلنساين، وعرض قدمته حكومة مجهو       

التعـايف مـن األزمـة االقتـصادية        ) ج(تغري املنـاخ؛    ) ب(الربنامج القطري املوحد لألمم املتحدة؛      
  .تقييم األهداف اإلمنائية لأللفية) د(األمن الغذائي وشبكات األمان؛  :واملالية

 :وعقد أيضا اإلحاطات غري الرمسية التالية  

  .ن االستعراض املستقل لسياسات التقييم يف الربنامج اإلمنائيإحاطة غري رمسية بشأ
  

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢
    

    ٢٠١٠/١٣  
ــرلا     ــ  الــسنويتقري ــة االســتراتيجية   مل األداء والنتــائج  :دير الربنــامج بــشأن اخلط

  ٢٠٠٩ لعام
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
األداء  :طـة االسـتراتيجية   دير الربنامج بـشأن اخل    مل  السنوي تقريرل با حييط علما   - ١  

  ؛)DP/2010/17( ٢٠٠٩والنتائج لعام 
زيادة التركيـز علـى النتـائج وكـذا بزيـادة تقـدمي املعلومـات التحليليـة                  ب يرحب  - ٢  

 إىل برنـامج األمـم   ويطلببشأن التحديات والفرص واإلجراءات العالجية يف التقرير الـسنوي   
هذا الصدد يف التقـارير املقبلـة مبـا يف ذلـك حتـسني           املتحدة اإلمنائي أن يواصل تعزيز جهوده يف        

  تبليغ ونشر املعلومات عن األنشطة واألداء والنتائج؛
أمهيــة مــساندة ودعــم القــدرة الوطنيــة لتحقيــق األهــداف املتفــق عليهــا   ؤكــدي  - ٣  

أن دوليا، وخباصة األهداف اإلمنائية لأللفية، ويطلب يف هذا الصدد إىل إدارة الربنامج اإلمنـائي               
يبذل مزيدا من اجلهود لبناء قدرة الربنامج على حتقيق نتائجـه وحتـسني إدارتـه للنتـائج وتقييمـه                   

  وإبالغه عما يبذله من جهود لتنمية القدرات؛
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ــ  - ٤   ــني        شجعي ــساواة ب ــى صــعيدي امل ــائج عل ــى إدراج النت ــائي عل ــامج اإلمن الربن
 بالربنـامج أن  ويهيـب  ،دير الربنـامج اجلنسني وتنمية القدرات يف مجيع أجزاء التقرير السنوي ملـ    

  يواصل حتسني أدائه بصدد هاتني املسألتني الشاملتني؛
 الربنــامج اإلمنــائي علــى تعزيــز دعمــه ملنــع نــشوب الرتاعــات ووقــوع   يــشجع  - ٥  

 إىل الربنــامج يف هــذا الــصدد أن يتــيح خــالل دورتــه العاديــة ويطلــباألزمــات، وفقــا لواليتــه، 
 تنظـيم دورة غـري رمسيـة بـشأن اسـتعراض أنـشطة              ٢٠١٠سـبتمرب   /يلـول املقبلة اليت سـتعقد يف أ     

  ؛مكتب منع األزمات والتعايف منها
تلقــي  خبطــة العمــل لألعمــال التجاريــة للربنــامج اإلمنــائي ويتطلــع إىل  يرحــب  - ٦  

  حتديثات منتظمة يف اجمللس التنفيذي؛
 جمـــال  الربنـــامج اإلمنـــائي علـــى تعزيـــز شـــراكاته االســـتراتيجية يف     يـــشجع  - ٧  

  املناخ؛ تغري
 بـــإدراج التحـــديات والـــدروس املستخلـــصة مـــن أجـــل التوجهـــات   يرحـــب  - ٨  

 إىل الربنـامج اإلمنـائي أن يـضمن تقـاريره       ويطلـب  ،املستقبلية يف التقرير السنوي ملدير الربنـامج      
للتغلب على التحديات واالسـتفادة مـن   ، تدابري ملموسة ٢٠١١السنوية املقبلة، ابتداء من عام      

  دروس املستخلصة ومن التوصيات؛ال
 التقريـر  يـشمل  ، تقـدمي تقريـر موحـد عـن اسـتعراض منتـصف املـدة       قراريؤيد    - ٩  

لربنامج، إىل اجمللس التنفيذي يف دورتـه الـسنوية         لخلطة االستراتيجية   عن ا  ٢٠١٠السنوي لعام   
مل هبــذه الفرصــة لتعزيــز التوجــه االســتراتيجي وإجــراء اســتعراض شــا  ويرحــب ، ٢٠١١لعــام 

 وحتديـد حتـسينات أخـرى جتـرى خـالل           ٢٠١١إلطار النتائج هبـدف إجـراء حتـسينات يف عـام            
  السنوات املتبقية من فترة اخلطة االستراتيجية؛

ــشدد   - ١٠   ــة      ي ــسياسة العام ــضايا ال ــشأن ق ــة إجــراء مناقــشات منتظمــة ب ــى أمهي عل
امج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       اجلوهرية املتصلة بواليـة الربنـامج اإلمنـائي يف اجمللـس التنفيـذي لربنـ              

  وصندوق األمم املتحدة للسكان، على أساس التقارير اليت يعدها مدير الربنامج هلذا الغرض؛
 إىل مــدير الربنــامج أن يقــدم إحاطــات غــري رمسيــة بــشأن اجملــاالت        يطلــب  - ١١  

، ٢٠١١ىل لعـام    املواضيعية الرئيسية األربعة للخطة االستراتيجية قبل انعقاد الدورة العادية األو         
  ؛٢٠١١يف ضوء استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية خالل الدورة السنوية لعام 

 أن بعض البلدان النامية، مبا فيها تلك اليت شدَّ وقـع األزمـة              يالحظ مع القلق    - ١٢  
املالية واالقتصادية عليهـا وتلـك الـيت تـضررت مـن الرتاعـات والكـوارث الطبيعيـة، متخلفـة يف                     
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 إىل يطلــب، ويف هــذا الــصدد، ٢٠١٥عي حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام  مــسا
مدير الربنامج كفالة تـصميم األنـشطة الربناجميـة وتنفيـذها وتزويـدها بـاملوارد الكافيـة ملواجهـة                   

  حتديات البلدان النامية، وال سيما االحتياجات والتحديات اخلاصة بأفريقيا؛
، اللـــذين حثـــا الربنـــامج يف ٢٠٠٨/١٤ و ٢٠٠٨/١٥ه  إىل مقـــررإذ يـــشري  - ١٣  

مجلة أمور على إيالء األولوية القصوى لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والقضاء علـى الفقـر،               
 مبــدير الربنــامج أن يواصــل تكثيــف يهيــبيــدرك الــدور احلفــاز للربنــامج يف هــذا الــصدد،  وإذ

، وخباصـة  ٢٠١٥إلمنائية لأللفية حبلـول عـام      اجلهود لتسريع خطى التقدم حنو حتقيق األهداف ا       
  يف البلدان املستفيدة من الربنامج، وأن يقدم تقريرا عن التطورات يف دوراته السنوية؛

 املسامهة املتزايدة والكـبرية الـيت تـتم يف سـبيل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                  يدرك  - ١٤  
ــدان اجلنــوب والتعــاون       ــة مــن خــالل التعــاون فيمــا بــني بل ــيلأللفي ــدير ويطلــب ،الثالث  إىل م

الربنامج أن يواصل تقدمي املزيد من الدعم للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي                     
  بغية تعزيز التعاون على حتسني نتائج التنمية؛

عنـــصر أساســـي للربنـــامج مـــوظفني ذوي مـــؤهالت عاليـــة  أن تـــوافر يـــدرك  - ١٥  
ه االسـتراتيجية، ويالحـظ األمهيـة الـيت يكتـسيها التمثيـل             اإلمنائي لتحقيق أهدافه املبينـة يف خطتـ       

  املتوازن واملتنوع على مستوى إدارة الربنامج وموظفيه؛
لبلـدان الرائـدة املـستفيدة مـن الربنـامج           باالجتمـاع احلكـومي الـدويل ل       يرحب  - ١٦  

ــشرين األول   ــدا، يف ت ــايل، روان ــود يف كيغ ــوبر /املعق ــام، يف ٢٠٠٩أكت  ، ويف هــانوي، فييــت ن
  .، وحييط علما مع التقدير ببياين كيغايل وهانوي٢٠١٠يونيه /حزيران

  
  ٢٠١٠يوليه / متوز١

  
    ٢٠١٠/١٤  
   وما بعده٢٠١٠لربنامج اإلمنائي وصناديقه وبراجمه لعام االتزامات متويل     

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
) ‘‘األساسـية ’’(على أمهية وجـود قاعـدة مـستقرة ومـضمونة للمـوارد             شدد  ي  - ١  
  ؛ربنامج األمم املتحدة اإلمنائيلالعادية 

 علــى أمهيــة تعزيــز  ويــشدد، مبــدأي امللكيــة والقيــادة الــوطنيتني  يعيــد تأكيــد  - ٢  
  ؛جهاز األمم املتحدة اإلمنائياتساق 
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املسامهات يف املوارد العادية للربنامج اإلمنـائي اخنفـضت          أن   يالحظ مع القلق    - ٣  
 وأنه بالتايل مل يتـسن      ٢٠٠٩ بليون دوالر يف عام      ١ىل   إ ٢٠٠٨ بليون دوالر يف عام      ١,١من  

 املبني يف خطته االستراتيجية، الـيت       ٢٠٠٩بلوغ اهلدف التمويلي للموارد العادية لعام       للربنامج  
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨تغطي الفترة 

 أن التوقعات احلاليـة تفيـد أن املـسامهات يف املـوارد           يالحظ مع القلق كذلك     - ٤  
 وال يـزال يستعـصي بـشدة يف الوقـت احلـايل      ٢٠١٠تنخفض أكثر يف عـام  العادية للربنامج قد  

  ؛٢٠١١التنبؤ مبسامهات عام 
ــة    يرحــب   - ٥   ــوارد العادي ــامج حلــشد امل ــذهلا مــدير الربن ــاجلهود الــيت يب  وحيــث ،ب

  الربنامج اإلمنائي على مواصلة حشد هذه املوارد ومواصلة زيادة عدد البلدان املسامهة؛
  الستدالل على نتائج التنمية واإلبالغ عنها؛ بأمهية ايسلم  - ٦  
 بــشأن االســتعراض الــشامل الــذي  ٦٢/٢٠٨قــرار اجلمعيــة العامــة  إىل يــشري  - ٧  

جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمـم املتحـدة مـن                 
دة، هـي الركيـزة األساسـية        أن املوارد العادية، نظرا لكوهنا غـري مقيـ         ويكرر تأكيد أجل التنمية   

  لتمويل الربنامج؛
للربنـامج  ) ‘‘املخصصة’’أو  ‘‘ غري األساسية ’’(بدور املوارد األخرى    يـعترف    - ٨  

 ويـشدد اإلمنائي باعتبارها عنصراً مكمالً لقاعدة املوارد العادية للربنامج وبزيادة هـذه املـوارد،              
ساق وامللكية الوطنيـة للبلـدان املـستفيدة    على ضرورة أن تدعم املوارد األخرى على الدوام االت  

   أن املوارد األخرى ال تزال تتجاوز املوارد العادية للربنامج؛مع القلق ويالحظمن الربنامج، 
إىل مجيـــع البلـــدان الـــيت مل تقـــدم بعـــد مـــسامهاهتا يف املـــوارد العاديـــة يطلـــب   - ٩  

علـن تربعاهتـا لعـدة سـنوات      الدول األعضاء على أن تويشجع ، أن تبادر إىل ذلك ٢٠١٠ لعام
ــة     ــا بعــــد هبــــذه التربعــــات املعلنــ إن أمكــــن، وأن تعلــــن جــــداول الــــسداد، وأن تلتــــزم فيمــ

  .السداد وجبداول
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
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    ٢٠١٠/١٥  
  تقرير السنوي عن التقييمال    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 ملتحــدة اإلمنــائييف برنــامج األمــم ا الــسنوي عــن التقيــيم بــالتقرير حيــيط علمــا  - ١  

)DP/2010/19(؛  
  من الربنامج اإلمنائي أن يعـاجل املـسائل الـيت تثريهـا التقييمـات املـستقلة                يطلب  - ٢  

  ويتخذ إجراءات لكفالة تنفيذ ورصد ردود اإلدارة؛
التقييمـات   التحدي املستمر واخلطري املتمثل يف مدى مشـول  يالحظ مع القلق   - ٣  

ا واالســتفادة منــها ويطلــب يف هــذا الــصدد مــن الربنــامج    ومــدى تقيــدها وجودهتــالالمركزيــة
ــادة           ــيم الالمركــزي وزي ــدرات التقي ــز ق ــى تعزي ــة، عل ــبيل األولوي ــى س ــل، عل ــائي أن يعم اإلمن

االســتعراض املــستقل لــسياسة التقيــيم يف  املتعلــق ب٢٠١٠/١٦االســتفادة منــه متــشيا مــع املقــرر 
  ة له؛ واستجابة اإلداربرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

بإجنــاز تقييمــات نتــائج التنميــة يف الوقــت املناســب مــن أجــل حتــسني  يرحــب   - ٤  
قيمتها يف ختطيط برامج قطرية جديدة، وتعزيز املشاركة الوطنية واالستعانة باخلربة الوطنيـة يف              

  هذه التقييمات؛
   إىل الربنامج اإلمنائي أن يدعم تنمية قدرات التقييم الوطنية؛يطلب  - ٥  
الربنامج اإلمنائي أن يعاجل املسائل اليت تثريها تقييمـات نتـائج           ىل   إ ب أيضا طلي  - ٦  

عـدم  ) أ: (التنمية بشأن مسائل شاملة من قبيل تنمية القدرات وتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين        
ــة   ــشطة التنميـ ــسانية يف أنـ ــاج اجلوانـــب اجلنـ ــايف  ) ب( و ؛إدمـ ــدر الكـ ــوارد بالقـ ــصيص املـ  ؛ختـ

   سائر وكاالت األمم املتحدة اليت تعىن باجلنسانية؛ضعف التنسيق مع )ج( و
ــه مكتــــب التقيــــيم للفتــــرة      يوافــــق  - ٧   ــامج العمــــل الــــذي اقترحــ    علــــى برنــ
 بــصالته الواضــحة باخلطــة االســتراتيجية للربنــامج اإلمنــائي للفتــرة   ويرحــب ،٢٠١١-٢٠١٠
٢٠١١-٢٠٠٨.  

  
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
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    ٢٠١٠/١٦  
   واستجابة اإلدارة لهة التقييم يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائياالستعراض املستقل لسياس    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 االستعراض املستقل لسياسة التقييم يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي          ب رحبي  - ١  

)DP/2010/20 (؛ويكرر تأكيد أمهية سياسة التقييم بالنسبة للمنظمة  
ذا باملــشاكل والتحــديات املطروحــة يف جمــال  التقــدم احملــرز وكــ بيط علمــاحيــ  - ٢  

  تنفيذ سياسة التقييم، كما مت إبرازها يف االستعراض املستقل؛
  باستجابة اإلدارة لالستعراض املستقل لسياسة التقييم؛ رحبي  - ٣  
 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يكثــف جهــوده لتعزيــز الرقابــة  يطلــب  - ٤  

 أجـل زيـادة التغطيـة واالمتثـال واجلـودة وكـذا مـدى االسـتفادة،                 ودعم التقييم الالمركزي من   
ــديرو         ــيما مـ ــا، وال سـ ــسؤولية اإلدارة العليـ ــزام ومـ ــة التـ ــى أمهيـ ــصدد علـ ــذا الـ ــشدد يف هـ ويـ

  اإلقليمية؛ املكاتب
على أمهيـة إدمـاج جهـد حتـسني التقيـيم الالمركـزي يف اجلهـود العامـة                  يشدد    - ٥  

  لى النتائج؛للربنامج لتحسني اإلدارة القائمة ع
ــامج اإلمنــائي أن يكفــل ورود  يطلــب  - ٦   ــة    إىل الربن ــربامج القطري ــائق ال ــع وث مجي

ــة        ــة تغطــي كامــل طائف ــة حمــددة التكــاليف ومميزن ــة مــشفوعة خبطــط تقييمي ــة والعاملي واإلقليمي
نتــائج التنميــة وتــصمم لالسترشــاد هبــا يف تعــديل الــربامج واســتحداث   املــسامهات املتوخــاة يف 

  ة؛برامج جديد
، يف حالــة الــربامج القطريــة، أن تــتم ميزنــة خطــط التقيــيم يف   يطلــب كــذلك  - ٧  

  موعد ال يتجاوز تاريخ اعتماد خطة عمل الربنامج القطري؛
 أن يكفــل الربنــامج اإلمنــائي أن تكــون خطــة العمــل التقييميــة يطلــب كــذلك  - ٨  

ــدمج هــذه التكــاليف يف وظيفــة مي     ــيم حمــددة التكــاليف وأن ت ــرة  ملكتــب التقي ــدعم لفت ــة ال زاني
  السنتني املتصلة بالتقييم؛

لـربامج الـيت يـضطلع هبـا الربنـامج       على أمهية تعزيز قابلية تقييم ا   يشدد كذلك   - ٩  
ــوطنيني       اإلمنــائي كــشرط مــسبق للتــصميم الفعــال للــربامج، والرصــد املــستمر مــع الــشركاء ال

  والتقييم؛
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يدة مــن الربنــامج وتــويل زمــام  احلاجــة إىل تعزيــز ملكيــة البلــدان املــستفيؤكــد  - ١٠  
األمور يف جمال التقييم ويطلب يف هذا الصدد أن يقوم الربنامج اإلمنائي بالتعـاون مـع األعـضاء                  

  فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم بتوضيح أدواره يف تنمية قدرات التقييم الوطين؛اآلخرين يف 
 ويطلـب إىل  ٢٠٠٩ يف عـام   بزيادة القدرة التقييمية للمكاتب القطرية  يرحب  - ١١  

الربنــامج اإلمنــائي مواصــلة خفــض العــدد املرتفــع للمكاتــب القطريــة الــيت تنعــدم فيهــا قــدرات    
  الرصد والتقييم أو ال تكفي فيها؛

 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يعــزز املــشاركة يف التقييمــات   يطلــب  - ١٢  
دة اإلمنائيــة مــن جانــب اهليئــات احلكوميــة إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعاملــشتركة لنتــائج 

ومؤسسات األمم املتحدة املسامهة مـع االحتفـاظ بتقيـيم ملـسامهة الربنـامج اإلمنـائي املـستقلة يف          
  النتائج املشتركة؛

ــة ويــشجع   يرحــب  - ١٣    بتحــسني تقــدمي اســتجابات اإلدارة للتقييمــات الالمركزي
ــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة حتــسني تقــدمي اســت    ــتعلم  الربن جابات اإلدارة ورصــدها لتحــسني ال

واملساءلة والشفافية فيما يتعلق مبتابعة التقييمات وإطالع احلكومـات الـشريكة وسـائر شـركاء               
  الربنامج على استجابات اإلدارة؛

 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يقــدم سياســة تقييميــة منقحــة    يطلــب  - ١٤  
ارة التالية، وذلك مـن أجـل املوافقـة عليهـا خـالل الـدورة              للربنامج تعكس عناصر استجابة اإلد    

  :٢٠١١العادية األوىل للمجلس التنفيذي لعام 
الترســـيخ املؤســـسي الســـتقاللية مكتـــب التقيـــيم مبـــا يف ذلـــك تعـــيني املـــدير     )أ(  

ومــوظفي مكتــب التقيــيم، والعالقــات بــني املــدير وغــريه مــن كبــار مــديري الربنــامج اإلمنــائي،  
  ى برنامج عمل وميزانية مكتب التقييم؛واملوافقة عل

واملـشاركة الوطنيـة يف التقييمـات        القطـري    الـُنهج املتبعـة علـى املـستوى       تعزيز    )ب(  
  املستقلة والالمركزية؛

ــال        )ج(   ــار ذلــك شــرط امتث ــة باعتب ــيم حمــددة التكــاليف ومميزن اعتمــاد خطــط تقي
  بالنسبة للتقييم الالمركزي؛

ــي     )د(   ــبة لكـ ــوات مناسـ ــاذ خطـ ــائي    اختـ ــامج اإلمنـ ــا للربنـ ــستخدم اإلدارة العليـ  تـ
  التقييمات املستقلة والالمركزية استخداما نشطا واستراتيجيا؛

ــيم، مبــا يف ذلــك فريــق األمــم       )هـ(   ــامج اإلمنــائي ومكتــب التقي توضــيح أدوار الربن
  املتحدة املعين بالتقييم، يف تنمية قدرات التقييم الوطنية؛
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 أن يكلف بإجراء اسـتعراض مـستقل آخـر للـسياسة             إىل مكتب التقييم   يطلب  - ١٥  
  : ويشمل مجلة أمور منها٢٠١٣التقييمية للربنامج اإلمنائي يقدم إىل اجمللس التنفيذي يف عام 

مــدى أداء األدوار واملــسؤوليات الــواردة يف الــسياسات واإلجــراءات املتعلقــة    )أ(  
التخطيط لنتــائج التنميــة ورصــدها  والــدليل اجلديــد املتعلــق بــ٢٠٠٧بــالربامج والعمليــات لعــام 
  وتقييمها، بالكامل وبفعالية؛

مــدى إســهام اعتمــاد الــنُّهج الــيت ينــادي هبــا الــدليل اجلديــد يف تعزيــز اإلدارة      )ب(  
  القائمة على النتائج والتقييم الالمركزي على املستوى القطري؛

  مدى الترسيخ املؤسسي الستقاللية مكتب التقييم؛  )ج(  
ذ السياسة ومـدى إسـهامها بإجيابيـة يف الـصناديق والـربامج املرتبطـة               مدى تنفي   )د(  

  بالربنامج اإلمنائي؛
مــا إذا كــان هنــج فعــال لتعزيــز امللكيــة الوطنيــة وبنــاء القــدرات قــد مت حتديــده    )هـ(  

  .وجيري تنفيذه
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
  

    ٢٠١٠/١٧  
منــائي وصــندوق األمــم املتحــدة  تقــارير مكاتــب األخالقيــات بربنــامج األمــم املتحــدة اإل     

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعللسكان و
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
بتقريــر مكتـب األخالقيــات بربنـامج األمـم املتحــدة اإلمنـائي عــن      حيـيط علمـا    - ١  

ــام  ــواردة يف تقريـــر  )DP/2010/26 (٢٠٠٩أنـــشطته عـ ــة باألخالقيـــات الـ ، وباألنـــشطة املتعلقـ
، ٢٠٠٩تحــدة للــسكان عــن خــدمات مراجعــة احلــسابات والرقابــة يف عــام  صــندوق األمــم امل

  ؛٢٠٠٩ لعام التقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعو
بالتقدم احملرز يف إنشاء مكاتب األخالقيات يف كل منـها وبإسـهاماهتا            يعترف    - ٢  

ويـشجع  الـسكان ومكتـب خـدمات املـشاريع،         القيمة يف عمليات الربنامج اإلمنائي وصـندوق        
اإلدارة يف الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع علـى إشـراك رؤسـاء               
ــراقبني،         ــصفتهم م ــبة ب ــا املناس ــات اإلدارة العلي ــها يف اجتماع ــات يف كــل من ــب األخالقي مكات

  لتشجيع معايري السلوك السامية ومنع تضارب املصاحل بني املؤسسات؛
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الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان ومكتــب خــدمات املــشاريع  إىل يطلــب  - ٣  
إبقاء اجمللس التنفيذي على علم بالتقدم احملرز يف إجناز خطط العمل، مبـا يف ذلـك تقـدمي األدلـة                 

  على األثر واإلجناز؛
 مكاتــب األخالقيــات علــى االســتفادة مــن اآلراء واملالحظــات بــشأن يــشجع  - ٤  

دم لكفالــة أن تكــون أنــشطة التــدريب فعالــة ومالئمــة ملــوظفي الربنــامج اإلمنــائي  التــدريب املقــ
  وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع، ومتثل استثمارا جيدا للموارد؛

 مكاتب األخالقيات على مواصلة تعزيز اإلحاطات والتـدريبات         يشجع أيضا   - ٥  
   املقدمة لإلدارة واملوظفني؛خدمات املشورةو

 وأحكامـه املتعلقـة بتجنـب تـضارب املـصاحل يف            ٢٠٠٨/٣٧ إىل مقـرره     يشري  - ٦  
، يف هــذا الــصدد، أن يعــني مكتــب األخالقيــات يف ويطلــبتعــيني مــوظفي الرقابــة الرئيــسيني، 

الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان ومكتــب خــدمات املــشاريع باعتبــاره الوحــدة    كــل مــن 
املعيـنني يف   املـصاحل احملتملـة خبـصوص       املسؤولة يف كل مؤسـسة عـن اسـتعراض أوجـه تـضارب              

ــا        ــيت ال تغطيه ــة ال ــام املراقب ــون مبه ــذين يقوم ــا ال ــب العلي ــام لفحــص    الرت ــني الع ــات األم عملي
  التعيينات؛
الربنامج اإلمنـائي وصـندوق الـسكان ومكتـب خـدمات            إىل اإلدارة يف     يطلب  - ٧  

اعدة مكاتب األخالقيات هبـا علـى     املشاريع أن تواصل توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة ملس        
االضطالع بأعماهلا بفعالية، مع إيالء األولوية ملواصلة بناء مهارات وقدرات مـوظفي الربنـامج              

  داخل مكاتب األخالقيات؛والصندوق واملكتب 
 إىل مدير الربنامج اإلمنائي وإىل املـديرين التنفيـذيني لـصندوق الـسكان              يطلب  - ٨  

تعيني رؤساء مكاتب األخالقيات يف كل منـها اسـتنادا          ) أ: ( يلي ومكتب خدمات املشاريع ما   
كفالـة قيـام كيـان مـستقل        ) ب(إىل ما أبانوا عنه من اقتدار وخـربة يف امليـادين ذات الـصلة؛ و                

حتديـد مـدة التعـيني يف مخـس سـنوات           ) ج(بإجراء استعراض لتضارب املصاحل قبـل التعـيني؛ و          
منــع الــدخول مــرة ) د(ملــدة أقــصاها مخــس ســنوات؛ و  كاملــة، جتــدد اســتثنائيا مــرة واحــدة،  

  أخرى إىل كل منها؛
 إىل مكتـــب األخالقيـــات يف كـــل مـــن صـــندوق الـــسكان وبرنـــامج  يطلـــب  - ٩  

  .خدمات املشاريع أن يقدم تقارير إىل اجمللس التنفيذي خالل الدورات السنوية املقبلة
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
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    ٢٠١٠/١٨  
 ٢٠٠٩يت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام تقرير عن النتائج ال    

  
  إن اجمللس التنفيذي، 

ــ  - ١  ــاحي ــالتقرير  يط علم ــم املتحــدة     ب ــا صــندوق األم ــيت حققه ــائج ال ــق بالنت املتعل
ــة  ــرب ،للمــشاريع اإلنتاجي ــا      ويع ــيت حققه ــة ال ــة اهلام ــة والتنفيذي ــائج الربناجمي ــديره للنت  عــن تق

  ؛٢٠٠٩الصندوق يف عام 
مبــسامهات الــصندوق امللموســة والقابلـة للقيــاس يف تــوطني األهــداف  يرحـب    - ٢  

اإلمنائيــة لأللفيــة بأقــل البلــدان منــوا، عــن طريــق تــوفري رؤوس األمــوال االســتثمارية واملــساعدة   
التقنية لتحقيـق التنميـة احملليـة والتـشجيع علـى تـوفري خـدمات القـروض البالغـة الـصغر الـشاملة             

 الــصندوق إىل أن يــضمن ويــدعو الفقــرية واملــشاريع الــصغرية والبالغــة الــصغر؛  لفائــدة األســر
تقاريره السنوية املقبلة إىل اجمللس التنفيذي مزيدا من التحليل املتعمق يف الكيفية اليت تـسهم هبـا       
أنــشطة الــصندوق يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى الــصعيد احمللــي، مــع اإلشــارة إىل   

  ستفادة والتحديات املصادفة؛الدروس امل
 الصندوق على مواصـلة جهـوده حلـشد املـسامهات يف مـوارده العاديـة                يشجع  - ٣  

أو املسامهات املواضيعية املتعددة السنوات الالزمة لتنفيـذ اخلطـة االسـتثمارية للـصندوق للفتـرة                
غطيـة  ، مبا ميكن الصندوق من النهوض بدعم اخلدمات واالستثمار والتوسع لت          ٢٠١١-٢٠٠٨

  زيد من أقل البلدان منوا؛امل
 الــصندوق علــى بــذل جهــود أخــرى لزيــادة وتعزيــز مــسامهات يــشجع أيــضا  - ٤  

الــــدول األعــــضاء القــــادرة وســــائر الــــشركاء اإلمنــــائيني يف مــــوارده العاديــــة، وكــــذلك يف   
  األخرى؛ املوارد

ز  جبهود الصندوق لتحسني ممارساته اإلدارية ويشجع على زيادة تعزيـ          يرحب  - ٥  
 أيضا جبهود الصندوق للحفاظ على اجلـودة الربناجميـة العاليـة مـع تنـامي          ويرحبهذه اجلهود،   

  .حافظة الربامج استجابة لزيادة الطلب من أقل البلدان منوا
  

  ٢٠١٠يوليه / متوز١
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    ٢٠١٠/١٩  
 تقرير مدير الربنامج -   األمم املتحدةومتطوع    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي 
لتقرير الــسنوي ملــدير الربنــامج بــشأن برنــامج متطــوعي األمــم   بــاحيــيط علمــا  - ١  
  ؛)DP/2010/28(املتحدة 
بإجنــازات متطــوعي األمــم املتحــدة دعمــا للبلــدان املــستفيدة مــن الــربامج قــر ي  - ٢  

ومؤســسات األمــم املتحــدة يف جهودهــا الراميــة إىل حتقيــق الــسالم والتنميــة، مبــا يــشمل حتقيــق 
  ، واالستدامة البيئية، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛األهداف اإلمنائية لأللفية

 اإلنترنـت زيادة نطاق وحجم العمـل التطـوعي عـرب           ب حييط علما بوجه خاص     - ٣  
 برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة علـى مواصـلة جهـوده مـن                 ويـشجع ملتطوعي األمم املتحـدة،     

   اجلنسني يف مهامه؛وتعزيز التوازن بني، عمل التطوعيتنويع طرائق الو أجل ابتكار
 مـن   ربامجمع البلدان املستفيدة من ال    شاركة متطوعي األمم املتحدة      مب يرحب  - ٤  

ــسياسات، وســن         ــا يف ذلــك وضــع ال ــة، مب ــى إدارة نظــم التطــوع الوطني ــدرهتا عل ــاء ق أجــل بن
  التشريعات، ودعم التنفيذ؛

ألمــم  متطــوعي األمــم املتحــدة علــى مواصــلة العمــل يف إطــار أفرقــة ا  يــشجع  - ٥  
ــراف مب     ــى دمــج التطــوع يف الربجمــة، واالعت ــة عل ــم املتحــدة املتحــدة القطري ــى تطــوعي األم  عل

  ؛ األمم املتحدةيت تقدمهاجزءا ال يتجزأ من املساعدة الم  باعتبارهاملستويني الوطين والدويل
بــأن صــندوق التربعــات اخلــاص لربنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة يــدعم  يقــر   - ٦  

  البتكارات اليت تدل على أثر التطوع يف حتقيق السالم والتنمية؛البحث واستكشاف ا
ــد   - ٧   ــرر تأكي ــسيق      يك ــة تن ــاره جه ــم املتحــدة باعتب ــوعي األم ــامج متط  دور برن

، كمـا طلـب ذلـك قـرار         ٢٠١١للسنة الدولية للمتطوعني يف عام      لالحتفال بالذكرى العاشرة    
  ؛٦٣/١٥٣اجلمعية العامة 

يف التنفيـذي    اجمللـس    أمام اعرضطوعي األمم املتحدة    أن يقدم برنامج مت   يقرر    - ٨  
سنة الدوليــة للمتطــوعني يف ذكرى العاشــرة للــالتخطــيط للــعــن  ٢٠١١ لعــامسنوية دورتــه الــ

  .إلنشاء الربنامج األربعنيلذكرى بصفته جهة تنسيق، وبشأن ا ٢٠١١ عام
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
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    ٢٠١٠/٢٠  
  ة لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةالتقرير السنوي للمديرة التنفيذي    

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

ــا   - ١   ــة    حيــيط علم ــديرة التنفيذي ــسنوي للم ــالتقرير ال ــزه ) DP/2010/29( ب وبتركي
  النتائج؛ على

الـدعم للبلـدان املـستفيدة    األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة     بتقدمي صـندوق     ينوه  - ٢  
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،      هـا   منائية املتفق عليهـا، مبـا في      باألولويات اإل وهي تنهض   من الربامج   

بــذل حتقيــق هــذه األهــداف ويف التقــدم ربــط إحــراز وذلــك مبــساعدة الــشركاء الــوطنيني علــى 
تنفيذ منهاج عمل بيجني واتفاقيـة األمـم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال                  من أجل   اجلهود  

  ؛التمييز ضد املرأة
أن يــضمن تقــاريره املقبلــة املزيــد مــن العناصــر املتعلقــة    إىل الــصندوق يطلــب  - ٣  

  بتحليل النتائج احملققة، والدروس املستخلصة، والتحديات املتبقية؛
 باستعراض منتصف املدة للخطـة االسـتراتيجية باعتبـاره فرصـة لتعزيـز            يرحب  - ٤  

 يف التوجــه االســتراتيجي وإجــراء اســتعراض شــامل إلطــار النتــائج هبــدف إجــراء حتــسينات         
ــام ــدة        ٢٠١١ عـ ــن مـ ــة مـ ــرة املتبقيـ ــالل الفتـ ــتجرى خـ ــيت سـ ــسينات الـ ــاقي التحـ ــد بـ  وحتديـ
  االستراتيجية؛ اخلطة

 باملناقـشات اجلاريـة يف اجلمعيـة العامـة بـشأن إنـشاء كيـان جديـد                  حييط علما   - ٥  
يعــىن باملــسائل اجلنــسانية ويطلــب إىل الــصندوق أن يتخــذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة يف حينــها 

إجناز الطرائق اليت اتفقت عليها اجلمعية العامـة خبـصوص الترتيبـات االنتقاليـة يف املوعـد                 لكفالة  
  .احملدد الذي وافقت عليه اجلمعية العامة

  
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
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    ٢٠١٠/٢١  
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
ومبــسامهات ) DP/2010/30( بــالتقرير الــسنوي للمــدير التنفيــذي   علمــاحيــيط  - ١  

ــتم يف أعــىت       ــا مــا ت ــة لألمــم املتحــدة وشــركائها، الــيت غالب ــائج التنفيذي املكتــب املتنوعــة يف النت
  البيئات؛
 وزيـادة   ملكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع       بتحسني املركز املايل     يرحب  - ٢  

  بالنسبة خلدماته وموظفيه؛االلتزام باألصول املهنية 
كامـل املبـالغ الالزمـة       بتجديد كامل االحتياطيات التـشغيلية واعتمـاد         يرحب  - ٣  

لسداد مجيـع التزامـات هنايـة اخلدمـة، مـا يـدل علـى اسـتعادة االسـتدامة املاليـة للمكتـب ويعيـد                
   التمويل؛ةتأكيد صالح منوذجه لألعمال الذاتي

 املـدير   ويـشجع راتيجية واملـسامهة يف النتـائج،        بتعزيز الشراكات االست   يرحب  - ٤  
التنفيذي، مع وضع الوالية األساسية للمكتب يف اعتباره وهبدف تعزيز اتساق األمـم املتحـدة،               
على مواصلة تعزيـز االلتـزام كجهـة تقـدم اخلـدمات لـشىت اجلهـات الفاعلـة يف جمـاالت التنميـة                      

ــا األمــ      ــا فيه ــسالم، مب ــظ ال ــسانية وحف ــساعدة اإلن ــات، واملؤســسات   وامل م املتحــدة، واحلكوم
ــاع         ــا، والقط ــة، واملؤســسات عموم ــة واإلقليمي ــة الدولي ــة، واملؤســسات املالي ــة الدولي احلكومي

  اخلاص، واملنظمات غري احلكومية؛
 املدير التنفيذي على مواصلة اجلهود الرامية إىل إدماج تنمية القـدرات            يشجع  - ٥  

  الوطنية يف عملياته؛
ــود يرحــب   - ٦   ــشفافية       جبه ــن ال ــدر أكــرب م ــق ق ــن أجــل حتقي ــذي م ــدير التنفي امل

واملساءلة، وخباصة الكشف العام التام عن بيانات املشاريع، مبـا فيهـا املعلومـات املتعلقـة بكافـة                  
  .العقود املمنوحة واملدفوعات املقدمة، بصرف النظر عن املبلغ

  
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٩
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    ٢٠١٠/٢٢ 
تحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم               قارير برنامج األمم امل   ت    

  املتحدة خلدمات املشاريع عن املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
عـــن التحقيقـــات برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي بتقريـــر ) أ: (حيــيط علمـــا   - ١  

بـالتقرير  ) ب(ابة اإلدارة ذات الـصلة؛ و       واستج) DP/2010/31(واملراجعة الداخلية للحسابات    
ــة يف صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان     املتعلــق ب ــة للحــسابات والرقاب ــشطة املراجعــة الداخلي أن
تقريــــر النــــشاط ب) ج(واســــتجابة اإلدارة ذات الــــصلة؛ و ) DP/FPA/2010/20( ٢٠٠٩ عــــام
التـابع ملكتـب األمـم       الصادر عن فريق املراجعة الداخلية للحـسابات والتحقيقـات           ٢٠٠٩ لعام

  واستجابة اإلدارة ذات الصلة؛) DP/2010/32(املتحدة خلدمات املشاريع 
للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات التابعـة      بالتقرير السنوي   ) أ: (حييط علما   - ٢  

ــائي؛ و   ــامج اإلمن ــة      ) ب(للربن ــة احلــسابات التابع ــشارية ملراجع ــة االست ــسنوي للجن ــالتقرير ال ب
للجنة االستشارية للشؤون االسـتراتيجية ومراجعـة       بالتقرير السنوي   ) ج(ان؛ و   لصندوق السك 

  احلسابات التابعة ملكتب خدمات املشاريع؛
 باسـتمرار التركيــز علـى املـسائل اإلداريــة الرئيـسية واملتكـررة، وعلــى      يرحـب   - ٣  

  التخطيط ملراجعة احلسابات على أساس درجة املخاطرة؛
مج اإلمنـــائي وصـــندوق الـــسكان ومكتـــب خـــدمات   بامتثـــال الربنـــايرحـــب  - ٤  

 املتعلقني بالكشف عـن تقـارير املراجعـة         ٢٠٠٩/١٥ و   ٢٠٠٨/٣٧املشاريع ألحكام املقررين    
  ، مبا يف ذلك اإلفادة بأنشطة الكشف يف التقرير السنوي لكل منها؛الداخلية للحسابات

 لـصندوق الـسكان      إىل مدير الربنامج اإلمنائي وإىل املـديرين التنفيـذيني         يطلب  - ٥  
ــة         ــة الثانيـ ــه العاديـ ــذي، يف دورتـ ــس التنفيـ ــدموا إىل اجمللـ ــشاريع أن يقـ ــدمات املـ ــب خـ ومكتـ

، ورقــة اجتمــاع منــسقة تــبني آثــار الطلــب الناشــئ علــى املزيــد مــن الكــشف عــن  ٢٠١١ عــام
املعلومات يف تقارير املراجعـة الداخليـة حلـسابات الربنـامج والـصندوق واملكتـب، مبـا يف ذلـك                    

  رات املتاحة لالستجابة للحاجة إىل تقدمي املعلومات ذات الصلة؛اخليا
  فيما يتعلق بالربنامج اإلمنائي،  
ــة     يعــرب  - ٦   ــة الداخلي ــز مهمــيت التحقيقــات واملراجع  عــن اســتمرار دعمــه لتعزي

ــائي،   ــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـ ــواردة يف التقريـــر  ويرحـــبللحـــسابات يف برنـ  باملعلومـــات الـ
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ــشارية     وبالطائفــة املتنوعــ ــة االست ة مــن املواضــيع االســتراتيجية الــيت تنــدرج ضــمن عمــل اللجن
  ملراجعة احلسابات، مما يسهم يف تعزيز املساءلة والرقابة يف الربنامج اإلمنائي؛

 بالتحليــل املتعــدد الــسنوات لالجتاهــات يف مــسائل املراجعــة الداخليــة  يرحــب  - ٧  
، ويطلب مواصلة تقـدمي إفـادات       ٢٠٠٩-٢٠٠٥للحسابات على مدى فترة اخلمس سنوات،       

  يف هذا الصدد يف التقارير املقبلة؛
 بإسـهامات الربنـامج اإلمنـائي يف حتقيـق املزيـد مـن االتـساق يف ممارسـات                   يقر  - ٨  

  املراجعة الداخلية للحسابات مبنظومة األمم املتحدة؛
 ويطلـب  ، الزيادة الكـبرية يف عـدد الـشكاوى الـيت تـستدعي التحقيـق              يالحظ  - ٩  

  ىل الربنامج اإلمنائي أن يكفل توافر القدرة املناسبة يف الوقت املناسب إلجراء التحقيقات؛إ
أكثــر مــن   بعــدمل تنفــذعــدد توصــيات مراجعــة احلــسابات الــيت    أن يالحــظ  - ١٠  

أن يواصـل جهـود متابعتـه مـن أجـل           ربنـامج اإلمنـائي      إىل ال  ويطلـب  ظل ثابتا نسبيا،     شهرا ١٨
 سيما تلك اليت تندرج ضمن نطاق سيطرته والـيت تتطلـب مـساعدة              ، وال تنفيذ هذه التوصيات  

  من املؤسسة أو مواءمة أحسن للموارد؛
 زيـــادة نـــسبة النتـــائج يف إدارة املـــشاريع، وال ســـيما يف يالحـــظ مـــع القلـــق  - ١١  

 بـاجلهود املـستمرة ملعاجلـة مـواطن الـضعف العامـة علـى مجيـع                 وحيـيط علمـا   املكاتب القطريـة،    
ا يف ذلك على صعيد اإلشـراف، وممارسـات الـشركات والتـدريب، ويطلـب إىل             املستويات، مب 

  اإلدارة أن تواصل معاجلة هذه القضايا من أجل تبيان حتسن يف التقرير املقبل؛
 باستمرار اجتاه تدين املخـاطر املاليـة يف مراجعـات حـسابات املـشاريع               يرحب  - ١٢  

 يف هــذا الـصدد الربنــامج  وحيـث نيــة، أو حكومـات وط /الـيت تنفـذها منظمــات غـري حكوميــة و   
  اإلمنائي على مواصلة جهوده وكذا كفالة تقدمي تقارير مراجعة احلسابات يف مواعيدها؛

 أن يضمن تقريـره الـسنوي       مكتب التحقيقات ومراجعة احلسابات    إىل   يطلب  - ١٣  
  ت؛املقبل معلومات عن مدى كفاية املوارد املتاحة إلجراء التحقيقات ومراجعة احلسابا

  فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان،  
عمليتــه املتعلقــة بكفالــة  بــالتزام صــندوق الــسكان مبواصــلة تعزيــز حيــيط علمــا  - ١٤  

لرقابـة  لطـار   حتسني تنفيذ إ  ) أ( على مواصلة    ة التنفيذي ة املدير وحيث ،املساءلة وتوفري الضمانات  
مـع مراعـاة مقتـضى االتـساق مـع املعـايري            الداخلية وفقا ألفضل املمارسات املعترف هبا دوليـا،         

 ءمــل) ج ( ونظــام إدارة املخــاطر يف املؤســسة؛تنفيــذ ) ب(احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام؛ و 
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لعمليـــات التحقيـــق كافيـــة التغطيـــة الضمان لـــشـــعبة خـــدمات الرقابـــة الوظـــائف الـــشاغرة يف 
  ؛ احلساباتومراجعة
ــشري  - ١٥   ــررين يـــ ــندوق  ٢٠٠٨/١٣ و ٢٠٠٦/١٣ إىل املقـــ ، ويطلـــــب إىل صـــ

السكان تكملة تقاريره السنوية املقبلة عن قضايا مراجعة احلـسابات والرقابـة بتـوفري معلومـات                
ــسنوات لالجتاهــات يف أســباب     ) أ: (مــوجزة بــشأن ــسية مــع مقارنــات متعــددة ال ــائج الرئي النت

ب الـسنة   نتائج مراجعة احلسابات اليت مل يتم البت فيها بعد، حـس          ) ب(مراجعة احلسابات؛ و    
أكثـر؛    شـهرا أو   ١٨شـرح النتـائج الـيت ظلـت دون بـت ملـدة              ) ج(والفئة ودرجة األولويـة؛ و      

  أهم مسائل وتوصيات الرقابة املتكررة ملعاجلتها؛ )د( و
 إىل تقيــيم مــدى كفايــة املــوارد البــشرية واملاليــة ألغــراض التحقيــق        يتطلــع  - ١٦  

  ت الرقابة؛ومراجعة احلسابات يف التقرير املقبل لشعبة خدما
 ويطلـب  الزيادة الكـبرية يف عـدد الـشكاوى الـيت تـستدعي التحقيـق،                يالحظ  - ١٧  

إىل الــصندوق اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملواءمــة املــوارد ذات الــصلة بغيــة كفالــة تــوافر القــدرة 
الصندوق على إجياد برنـامج للكـشف عـن الغـش     وحيث املناسبة يف حينها إلجراء التحقيقات،   

  قليل إىل أدىن حد من اخلسائر املالية؛ومنعه للت
ــائج املتــصلة بطريقــة    يرحــب  - ١٨   ــة ملعاجلــة النت  باســتمرار إيــالء الــصندوق األولوي

التنفيــذ الــوطين مــن خــالل التــصدي للمخــاطر ومــواطن الــضعف التــشغيلية احملــددة يف تقــارير   
الـشركاء املنفـذين،    مراجعة احلسابات، مع إيالء اهتمام خاص لبناء قدرات املكاتب القطريـة و           

 إىل الــصندوق كفالــة القــدر الكــايف مــن اإلشــراف واملراقبــة ملعاجلــة مــواطن الــضعف، ويطلــب
وتقــدمي خطــط وتقــارير   األرصــدة غــري املــسددة ســيما رصــد الــربامج واملــشاريع احملليــة، و  وال

حملـرز يف  مراجعة حسابات التنفيذ الوطين يف الوقت املناسب، وإبالغ اجمللس التنفيذي بالتقـدم ا        
  هذا الصدد؛

ويكــرر  ،ميثــاق املراجعــة الداخليــة للحــسابات إىل سياســة الرقابــة وإىل يــشري  - ١٩  
 أن شــعبة خــدمات الرقابــة حيــق هلــا أن تطلــع اطالعــا تامــا حبريــة ودون قيــود علــى كــل  تأكيــد

ســجالت الــصندوق، وأن حتــصل علــى نفــس املنــوال علــى املمتلكــات املاديــة وتتــصل بــنفس     
 أنـه يلـزم   ويكـرر تأكيـد  بأي من مهام الصندوق قيد االستعراض، ملوظفني املرتبطني  الشاكلة با 

  على مجيع املوظفني معاونة الشعبة يف االضطالع بدورها؛
 أن شعبة خدمات الرقابة مستقلة وأن مـديرها لـه القـول الفـصل               يكرر تأكيد   - ٢٠  

اللية حبيــث هــو مــسؤول يف تقــارير مراجعــة احلــسابات الــيت تــصدرها الــشعبة وحيظــى باالســتق 
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 أن تعنـون    ويقتـرح مسؤولية مباشرة أمام اجمللس التنفيذي عن األعمال الـيت تقـوم هبـا الـشعبة،                
التقــارير املقبلــة تقريــر مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة عــن أنــشطة املراجعــة الداخليــة للحــسابات 

  والرقابة؛
ــال للــسياسات واإلجــراءا  يطلــب  - ٢١   ت واألنظمــة  إىل الــصندوق أن يعــزز االمتث

والقواعد املالية للمؤسسة وأن يعتمـد الفـصل بـني املهـام فيمـا يتعلـق باملعـامالت املاليـة، مبـا يف                       
  ذلك املشتريات؛

 الرقابـــة لتنفيـــذ توصـــيات مراجعـــة   بتحـــسني تتبـــع شـــعبة خـــدمات يرحـــب  - ٢٢  
 أن توجز التقارير املقبلة عدد توصـيات مراجعـة احلـسابات حـسب درجـة        ويطلباحلسابات،  

  ؛األولوية وحيث الصندوق على تسريع خطى تنفيذ التوصيات املتبقية
  فيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع،  
، ٢٠٠٩التغطية خبدمات املراجعة الداخلية للحسابات يف عـام          بزيادة   يرحب  - ٢٣  

 األداء،  ومتديد نطاق تركيز األعمال أبعد من االمتثال ليشمل مراجعـة احلـسابات علـى أسـاس               
  والتحسينات اليت مت حتقيقها يف تتبع تنفيذ التوصيات؛

 بالعمل اجلاري إلنـشاء نظـام مهيكـل إلدارة املخـاطر علـى نطـاق                حييط علما   - ٢٤  
   إىل معرفة املزيد عن النظام حينما ينشأ؛ويتطلعاملنظمة، 
 وإدارة   نتائج مراجعة احلسابات املتكررة يف جمـاالت املـوارد البـشرية،           يالحظ  - ٢٥  

ــل؛    ــشراء والتموي ــربامج، وال ــضا املــشاريع وال ــة  ويالحــظ أي  أن االفتقــار إىل اإلجــراءات اخلطي
والزيادة الكبرية يف حاالت عدم االمتثال لسياسات املكتب وإجراءاته مهـا أبـرز سـببني يؤديـان        

  إىل هذه النتائج؛
د سياسـات  ، يف هذا الصدد، أن إدارة املكتب قامـت بتنقـيح أو اعتمـا         يالحظ  - ٢٦  

ــد        ــا يف ذلــك سياســة اتفــاق التعاق ــة احلــسابات، مب ــدة ملعاجلــة شــىت توصــيات مراجع مــع جدي
 علــى أن يواصــل املكتــب جهــوده مــن أجــل معاجلــة نتــائج مراجعــة  وحيــثاملتعاقــدين األفــراد، 

  إىل حتقيق حتسن يف النتائج يف التقارير املقبلة؛ويتطلع احلسابات، 
  بـتحفظ  ةشفوعاض النسبة املئوية آلراء املراجعني املـ       باستمرار اخنف  حييط علما   - ٢٧  

 ويطلـب ،  ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٨، قياسا إىل عامي     ٢٠٠٩يف مراجعات حسابات املشاريع يف عام       
  .تضمني التقارير املقبلة معلومات عن األثر املايل لنتائج مراجعة احلسابات

  
  ٢٠١٠يوليه / متوز١
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    ٢٠١٠/٢٣ 
التقدم واإلجنازات يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية : ٢٠٠٩ تقرير املديرة التنفيذية عن عام    

  لصندوق األمم املتحدة للسكان
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
: ٢٠٠٩الوثائق اليت يتألف منها تقرير املديرة التنفيذيـة عـن عـام     بحييط علما   - ١  

DP/FPA/2010/17 (Part I) و DP/FPA/2010/17 (Part I, Add.1)  وDP/FPA/2010/17 (Part II)؛  
 باإلجنـــازات وأوجـــه التقـــدم املبينـــة يف تقريـــر املـــديرة التنفيذيـــة عـــن يرحـــب  - ٢  

، إىل  ٢٠٠٩/١٦إدراج خطوط أساس وأهداف اسـتجابة للمقـرر          ب وحييط علما  ،٢٠٠٩ عام
  معلومات مستوفاة عن وضع اخلطة االستراتيجية ومؤشرات نتائج اإلدارة؛جانب 

ني التركيـز علـى النتـائج يف التقـارير الـيت         الصندوق على مواصـلة حتـس      يشجع  - ٣  
 إىل أن يـرى تقـدما يف هـذا الـصدد يف التقـارير الـسنوية            ويتطلـع  ،يقدمها إىل اجمللـس التنفيـذي     

  ، مبا يف ذلك حتسني االستدالل على إسهامه يف النتائج احملققة؛٢٠١١ابتداء من عام 
توجهـــات التحـــديات والـــدروس املستخلـــصة مـــن أجـــل ال  بـــإدراج يرحـــب  - ٤  

ــة    إىل الــصندوق أن يــضمن تقــاريره  ويطلــب ،املــستقبلية يف التقريــر الــسنوي للمــديرة التنفيذي
للتغلب على التحديات واالسـتفادة مـن   ، تدابري ملموسة ٢٠١١السنوية املقبلة، ابتداء من عام      

  الدروس املستخلصة ومن التوصيات؛
اعتبـاره فرصـة لتعزيـز    بلخطـة االسـتراتيجية      ل استعراض منتصف املدة   ب يرحب  - ٥  

التوجــه االســتراتيجي وإجــراء اســتعراض شــامل إلطــار النتــائج هبــدف إجــراء حتــسينات يف          
   وحتديــــد بــــاقي التحــــسينات الــــيت ســــتجرى يف اخلطــــة االســــتراتيجية للفتــــرة ٢٠١١ عــــام

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤
باســتمرار جهــود الــصندوق مــن أجــل تــوفري بيانــات مفــصلة حــسب يرحــب   - ٦  

  واملوقع والدخل؛نوع اجلنس والعمر 
 على الصندوق ملا أبداه من التزام وما بذله مـن جهـود متواصـلة لتحقيـق                 يثين  - ٧  
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا             أهداف  

تنفيذيــة إىل  املــديرة الويــدعودوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقــة بالــصحة،  
مواصلة تكثيف اجلهـود يف البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج الـيت تواجـه مـشاكل يف حتقيـق هـذه                       

  األهداف والغايات؛



E/2010/35 
 

135 11-27554 
 

ــشدد  - ٨   ــة      ي ــسياسة العام ــضايا ال ــشأن ق ــة إجــراء مناقــشات منتظمــة ب ــى أمهي  عل
 تعـدها املـديرة     اجلوهرية املتصلة بوالية الصندوق يف اجمللس التنفيذي، اسـتنادا إىل التقـارير الـيت             

  التنفيذية للصندوق هلذا الغرض؛
 إىل املـــديرة التنفيذيـــة للـــصندوق أن تقـــدم إحاطـــات عـــن اجملـــاالت   يطلـــب  - ٩  

، ٢٠١١املواضيعية الرئيسية الثالثة للخطة االستراتيجية قبل انعقاد الـدورة العاديـة األوىل لعـام               
  ؛٢٠١١دورة السنوية عام يف ضوء استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية خالل ال

 إىل املـــديرة التنفيذيـــة أن تقـــدم، خـــالل الـــدورة الـــسنوية للمجلـــس  يطلـــب  - ١٠  
 يـشمل اسـتعراض منتـصف املـدة       ٢٠١٠، تقريرا سنويا موحدا عـن عـام         ٢٠١١التنفيذي عام   

  .٢٠١٣-٢٠٠٨للخطة االستراتيجية املمددة للفترة 
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥
  

    ٢٠١٠/٢٤ 
املـسامهات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء وغريهـا إىل صـندوق األمـم املتحـدة                   تقرير عـن        

   والسنوات املقبلة٢٠١٠للسكان وتوقعات اإليرادات لعام 
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 بالتقرير املتعلـق باملـسامهات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء وغريهـا                حييط علما   - ١  

 والــسنوات املقبلــة  ٢٠١٠يــرادات لعــام  إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وتوقعــات اإل    
)DP/FPA/2010/18(؛  

ــام  يرحـــب  - ٢   ــادة املـــسجلة يف عـ ــة  ٢٠٠٩ بالزيـ ــرادات العاديـ  يف مـــستوى اإليـ
 باملــسامهات املقدمــة مــن البلــدان املــستفيدة ويرحــب أيــضا ،لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان

  الربامج؛ من
ألساسـية لـصندوق األمـم املتحـدة         على أن املوارد العادية هي الركيـزة ا        يؤكد  - ٣  

 ،للسكان وأهنا ضرورية للحفاظ على طبيعة عمله املتسمة بتعدد األطـراف واحليـاد والـشمولية              
 الصندوق على مواصلة تعبئة هـذه املـوارد ومواصـلة زيـادة عـدد البلـدان املـسامهة مـع                 ويشجع

  ه املواضيعية؛االستمرار أيضا يف تعبئة املوارد التكميلية من أجل صناديقه وبراجم
ــستوى      يقــر  - ٤   ــهوض هبــذا امل ــصندوق والن ــل ال ــى مــستوى متوي ــأن احلفــاظ عل  ب

يتطلبان من البلدان اليت ميكنها زيادة مسامهاهتا أن تفعل ذلك خـالل فتـرة اخلطـة االسـتراتيجية                  
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨للصندوق، 
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نة  مجيع البلـدان الـيت ميكنـها تقـدمي مـسامهاهتا يف وقـت مبكـر مـن الـس                   يشجع  - ٥  
  وجعل إعالنات تربعاهتا متعددة السنوات على أن تفعل ذلك؛

 أن الصندوق حيتاج إىل دعم سياسي قوي وإىل مزيـد مـن الـدعم املـايل          يؤكد  - ٦  
إضافة إىل زيادة التمويل األساسي الذي ميكـن التنبـؤ بـه لكـي يتـسىن تعزيـز مـساعدته للبلـدان                      

تنمية دجما كامال يف االستراتيجيات واألطـر       على دمج جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان وال       
اإلمنائيــــة الوطنيــــة وحتقيــــق األهــــداف اإلمنائيــــة املتفــــق عليهــــا دوليــــا، مبــــا فيهــــا األهــــداف  

  .لأللفية اإلمنائية
  

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥
  

    ٢٠١٠/٢٥ 
 أن تعرض مشروع وثيقة مشتركة للربنـامج القطـري علـى     طلب مجهورية ترتانيا املتحدة       

صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة     /س التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     اجملال
  األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 املــــــتعلقني بعمليــــــة املوافقــــــة ٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١إىل املقــــــررين إذ يــــــشري   

  الربامج؛ على
 أن تعرض مشروع وثيقـة مـشتركة     نيا املتحدة  بطلب مجهورية ترتا   حييط علما   - ١  

للربنامج القطري تتضمن سردا مشتركا إىل جانب العناصر اخلاصة بكل وكالة، وأطـر النتـائج               
ــدة         ــم املتحـ ــامج األمـ ــة لربنـ ــالس التنفيذيـ ــى اجملـ ــصلة علـ ــوارد ذات الـ ــن املـ ــات مـ واالحتياجـ

لطفولــــة وبرنــــامج صــــندوق األمــــم املتحـــدة للــــسكان ومنظمــــة األمـــم املتحــــدة ل  /اإلمنـــائي 
  العاملي؛ األغذية

 أن مشروع الوثيقة املشتركة للربنامج القطـري سـتقدم لتناقـشها كـل              يالحظ  - ٢  
 وللموافقـة علــى العنــصر اخلــاص  ٢٠١١وكالـة علــى حــدة خـالل الــدورة العاديــة األوىل لعــام   

  ؛٢٠١١بكل وكالة على حدة خالل الدورة السنوية عام 
مهوريـة ترتانيـا    وثيقـة املـشتركة للربنـامج القطـري جل         النظر يف مشروع ال    يقرر  - ٣  

  املتحدة بصفة استثنائية؛
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الوثيقـة املـشتركة املنقحـة للربنـامج القطـري يف املوقـع        أن تنـشر    يقرر كـذلك    - ٤  
الشبكي لكل مؤسسة يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع بعـد إجـراء املناقـشة، وأن تقـدم األمانـة            

  قحة، بناء على الطلب، إىل أعضاء اجملالس التنفيذية؛نسخة مطبوعة من الوثيقة املن
، ٢٠٠٦/٣٦ و   ٢٠٠١/١١، أنه متاشـيا مـع مقـرري اجمللـس التنفيـذي             يؤكد  - ٥  

سـتتم املوافقــة علــى عنــصر الوكالــة يف الوثيقــة املــشتركة للربنــامج القطــري، علــى أســاس عــدم  
ل األمانــة خطيــا قبــل مــا مل يبلــغ مخــسة أعــضاء علــى األقــاالعتــراض، دون عــرض أو مناقــشة، 

  .انعقاد االجتماع برغبتهم يف عرض الوثيقة املشتركة للربنامج القطري على اجمللس التنفيذي
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣
  

    ٢٠١٠/٢٦ 
  التقييم عن سنتني كل املقدم التقرير    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
) DP/FPA/2010/19 (التقيــيم عــن ســنتني كــل املقــدم التقرير بــحيــيط علمــا   - ١  

  وباستجابة اإلدارة ذات الصلة؛
 بــإجراءات صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لتعزيــز مــوارده البــشرية  يرحــب  - ٢  

على نطاق املنظمة من أجل تنفيـذ سياسـة التقيـيم، وااللتـزام باالسـتثمار يف خـربة املـوظفني يف                     
ــصميم التق     ــائج، وت ــى النت ــا يف ذلــك اإلدارة القائمــة عل ــيم، مب ــهجياهتا،  جمــال التقي ييمــات، ومن

  وتنفيذها، وإجرائها؛
 علـى أن جتـسيد الـدروس املستخلـصة يف سياسـات وبـرامج وعمليـات                 يشدد  - ٣  

 أمهيــة تنفيــذ النظــام مــن أجــل ضــمان اســتجابة ومتابعــة عــامتني    ويؤكــدمقبلــة أمــر أساســي،  
  لتوصيات التقييم الالمركزي ونشر الدروس املستخلصة؛

 قائمة على األدلة شرط ضروري من أجـل قابليـة            بأن وجود منهجيات   يسلم  - ٤  
 بـالتزام الـصندوق بوضـع مبـادئ توجيهيـة      يرحـب الربامج واملشاريع للتقييم، ويف هذا الصدد،      

  ؛٢٠٠٩/١٨، كما طلب املقرر ٢٠١٠بشأن الربجمة القائمة على األدلة يف عام 
 يف إطــار  ضــرورة تعزيــز ملكيــة وقيــادة البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج يؤكــد  - ٥  

 إىل الــصندوق أن يتعــاون، يف امتثــال لقــرار اجلمعيــة يطلــبأنــشطة التقيــيم، ويف هــذا الــصدد، 
، مــع مؤســسات أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة علــى تعظــيم بنــاء قــدرات          ٦٢/٢٠٨العامــة 
  املنفذين؛ الشركاء
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 أن تتــضمن خطــة  ويطلــب، ٢٠٠٩/١٨ و ٢٠٠٨/١٢ إىل املقــررين يــشري  - ٦  
 طلبه أن ترتبط خطـة التقيـيم       ويكرر تأكيد لسنتني تقييمات ال مركزية ومركزية،      التقييم لفترة ا  

باخلطة االستراتيجية احلالية للصندوق لتمكني شعبة خدمات الرقابة من توفري ضمانات معقولـة             
  بشأن نتائج التقييمات، مبا يف ذلك الدروس املستفادة واآلثار املترتبة يف الربامج؛

ــص يرحــب  - ٧   ــإيالء ال ــة إلجــراء   ب ــربامج   ندوق األولوي ــة دورات ال تقييمــات هناي
ــة، ويف هــذا       ــربامج القطري ــسنة قبــل األخــرية مــن ال ــة خــالل ال ــسنتني احلالي ــرة ال ــة يف فت القطري

ــصدد،  ــع ال ــربامج       يتطل ــيم ال ــة وخطــط تقي ــربامج القطري ــة دورات ال إىل عــرض تقييمــات هناي
ــة      ــربامج القطري ــائق ال ــة إىل جانــب وث ــة املميزن ــس    القطري ــسنوية للمجل ــدورة ال ــن ال ــارا م اعتب

  ؛٢٠١١ التنفيذي لعام
 بالتدابري الـيت اختـذها الـصندوق لتعزيـز الرقابـة ودعـم التقيـيم الالمركـزي                  يقر  - ٩  

 يف هذا الـصدد علـى أمهيـة    ويشددبغية زيادة تغطيته، ومدى امتثاله وجودته، واالستفادة منه،     
   اجلهود؛مواصلة اإلدارة العليا االلتزام بتكثيف هذه

 أن شعبة خدمات الرقابة حيق هلـا، وفقـا لـسياسة الرقابـة وميثـاق                يكرر تأكيد   - ١٠  
املراجعة الداخلية للحسابات، أن تطلع على مجيع الوثائق يف الصندوق، ويعرب عـن قلقـه إزاء            

 ويطلـب اخنفاض معدالت تقدمي الوثائق لغـرض إجـراء التقييمـات إىل شـعبة خـدمات الرقابـة،                  
وق أن ميتثــل للــسياسات واإلجــراءات ويقــدم مجيــع التقييمــات واســتجابات اإلدارة  إىل الــصند

  ذات الصلة، على سبيل األولوية، من خالل استحداث قاعدة بيانات تتيح رصد االمتثال؛
 يف التقريـر، مبـا يف ذلـك     ٢٠٠٩ بنتائج تقييم جودة تقييمات عـام        حييط علما   - ١١  

 بـالتزام   ويرحـب عايري اخلاصة بتقييم جدوى الربامج وأثرهـا،        تدين نسبة التقييمات اليت تفي بامل     
ــات مــن أجــل حتــسني الربجمــة القائمــة           ــصندوق مبعاجلــة مــواطن الــضعف يف جــودة التقييم ال

  األدلة؛ على
ــة     يكــرر  - ١٢   ــيم يف مجل ــة بــشأن التقي ــه أن تعــاجل تقــارير فتــرات الــسنتني املقبل  طلب

يـل العوامـل املـؤثرة يف اجلـودة، ومتابعـة التقييمـات         تعاجله نتائج وتوصـيات التقييمـات، وحتل       ما
  اليت جيريها الصندوق؛

 باعتزام الصندوق حتسني معدل االمتثـال يف تقـارير التقيـيم الـيت تنـشر                يرحب  - ١٣  
ــرار    ــا طلـــب القـ ــشبكي، كمـ ــه الـ  تيـــسري االطـــالع علـــى  ويطلـــب، ٢٠٠٩/١٨علـــى موقعـ

  التقارير؛ هذه
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مات الرقابـة حيظـى باالسـتقاللية حبيـث هـو            أن مـدير شـعبة خـد       يكرر تأكيـد    - ١٤  
  مسؤول مسؤولية مباشرة أمام اجمللس التنفيذي عن مجيع األعمال اليت تقوم هبا الشعبة؛

جــدوى نتــائج التقييمــات إلعــداد اســتعراض منتــصف املــدة للخطــة   يالحــظ   - ١٥  
  ؛٢٠١١االستراتيجية يف عام 

وفة لرصـد اسـتجابة املؤسـسة     مببادرة إدارة الـصندوق إىل إعـداد مـصف       يرحب  - ١٦  
 أن ينظــر يف االســتجابة يف ســياق اســتعراض ويطلــبللتقريــر املقــدم كــل ســنتني عــن التقيــيم،  

  منتصف املدة للخطة االستراتيجية؛
ــداء     يقــرر  - ١٧   ــذي، ابت ــصندوق يف اجمللــس التنفي ــشة التقييمــات املواضــيعية لل  مناق

  ؛٢٠١٠ العادية الثانية لعام بتقييم االستجابة اإلنسانية للصندوق خالل الدورة
ــع   - ١٨   ــسنوية     يتطل ــدورة ال ــصندوق خــالل ال ــة لل ــسياسة التقييمي إىل اســتعراض ال

، مبــا يف ذلــك تقيــيم لكفايــة املــوارد البــشرية واملاليــة املكرســة  ٢٠١٢للمجلــس التنفيــذي عــام 
  .للتقييم

  
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥

  
    ٢٠١٠/٢٧  
  ٢٠١٠   لس التنفيذي يف دورته السنوية لعامعرض عام للمقررات اليت اختذها اجمل    

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
 : مبا يلي٢٠١٠يف دورته السنوية لعام قام أنه  إىليشري   

  
 ١البند 

 املسائل التنظيمية

 DP/2010/L.2(وخطـــة عملـــها  ٢٠١٠أقــــر جـــدول أعمـــال الـــدورة الـــسنوية لعـــام    
 ؛)DP/2010/L.2/Corr.1 و

 ؛)DP/2010/15 (٢٠١٠ العادية األوىل لعام ةدورص بالا التقرير اخلافق علىو  

 :٢٠١٠ يف عاموافق على اجلدول الزمين التايل للدورات املقبلة للمجلس التنفيذي   

 ؛٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣أغسطس إىل / آب٣٠من  :٢٠١٠ الدورة العادية الثانية لعام

  . للمجلس التنفيذي٢٠١٠ خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام اعتمد  
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  لق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائيعاجلزء املت    
  

  ٢البند 
  التقرير السنوي ملدير الربنامج اإلمنائي

 : اخلطـة االسـتراتيجية  عندير الربنامج  مل السنوي بشأن التقرير    ٢٠١٠/١٣اختذ املقرر     
  ؛٢٠٠٩األداء والنتائج لعام 

عـام   ن توصـيات وحـدة التفتـيش املـشتركة يف         أحاط علما بتقريـر الربنـامج اإلمنـائي عـ           
٢٠٠٩ (DP/2010/17/Add.1) واملرفق اإلحصائي) DP/2010/17/Add.2.(  

  
  ٣البند 

  االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ــرر     ــذ املق ــة للربنــامج       ٢٠١٠/١٤اخت ــل املــوارد العادي ــة االلتزامــات بتموي  بــشأن حال
  . فصاعدا٢٠١٠ج املرتبطة به لعام والصناديق والرباماإلمنائي 

  
  ٤البند 
  التقييم

ــرر     ــذ املقـ ــم      ٢٠١٠/١٥اختـ ــامج األمـ ــيم يف برنـ ــن التقيـ ــسنوي عـ ــر الـ ــشأن التقريـ  بـ
  اإلمنائي؛ املتحدة

 بـشأن االسـتعراض املـستقل لـسياسة التقيـيم يف برنـامج األمـم                ٢٠١٠/١٦اختذ املقرر     
   واستجابة اإلدارة له؛املتحدة اإلمنائي

للفتـرة   الربنـامج اإلقليمـي اخلـاص بأوروبـا ورابطـة الـدول املـستقلة       ما بتقيـيم    أحاط عل   
٢٠١٠-٢٠٠٦) DP/2010/22 ( ورد اإلدارة عليه)DP/2010/23.(  

  
  ٥البند 

  تقرير التنمية البشرية
ــا مبــــستجدات     ــودة بــــشأن املــــشاورات أحــــاط علمــ ــشرية املعقــ ــة البــ ــر التنميــ  تقريــ

)DP/2010/24.(  
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  ٦البند 
  قطرية واملسائل املتصلة هباالربامج ال
أللبانيـــا وأوكرانيـــا لـــربامج القطريـــة ل ســـنة واحـــدةبـــأول متديـــد ملـــدة أحـــاط علمـــا   

ــام         ــت ن ــا وفيي ــا وغيان ــشيل وغان ــرأس األخــضر وسي ــا وال ــوب أفريقي ــشاد وجن ــنغالديش وت وب
  ؛ )١، اجلدول DP/2010/25(وقريغيزستان وموريتانيا 

ــدة ســتة أشــهر للرب      ــد مل ــا بتمدي ــا املتحــدة    أحــاط علم ــة ترتاني ــامج القطــري جلمهوري ن
)DP/2010/25 ؛)١، اجلدول  

، DP/2010/25(زمبــابوي  للربنــامج القطــري لســنة واحــدةوافــق علــى متديــد ثــان ملــدة   
  ؛)٢اجلدول 
ــدة أول علـــى وافـــق    ــد ملـ ــنتني متديـ ــةسـ ــربامج القطريـ ــللـ ــال  لـ ــا ونيبـ سرياليون وناميبيـ

)DP/2010/25 ؛)٢، اجلدول  
  : والتعليقات عليهاواإلقليمية  مشاريع وثائق الربامج القطرية  منا يليأحاط علما مب  
  أفريقيا

  ؛)DP/DCP/SWZ/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسوازيلند 
  

  الدول العربية
  ؛)DP/DCP/IRQ/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري للعراق 

  ؛)DP/DCP/LBY/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للجماهريية العربية الليبية 
  

  آسيا واحمليط اهلادئ 
  ؛ )DP/DCP/KHM/2 (كمبوديامشروع وثيقة الربنامج القطري ل
  ؛)DP/DCP/CHN/2( للصني مشروع وثيقة الربنامج القطري

  
   الدول املستقلة ورابطةأوروبا 

   ؛)DP/RPD/REC/2( الدول املستقلة ورابطةوروبا قليمي ألمشروع وثيقة الربنامج اإل
  ؛)DP/DCP/AZE/2/Rev.1 (ذربيجان الربنامج القطري ألمشروع وثيقة

  ؛)Corr.1 و DP/DCP/BLR/2 (بيالروسمشروع وثيقة الربنامج القطري ل
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  ؛)DP/DCP/GEO/2/Rev.1 (ورجيامشروع وثيقة الربنامج القطري جل
  ؛)DP/DCP/SRB/1/Add.1 و DP/DCP/SRB/1 (صربيامشروع وثيقة الربنامج القطري ل

  .)DP/DCP/TUR/2 (يانامج القطري لتركمشروع وثيقة الرب
  

   ٧البند 
ــم املتحــدة         ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــات بربن ــب األخالقي ــارير مكات تق

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعللسكان و
ــرر اختــذ   ــشأن ٢٠١٠/١٧ املق ــم املتحــدة      ب ــامج األم ــات بربن ــب األخالقي ــر مكت تقري
 .٢٠٠٩لعام اإلمنائي 

  
  ٨البند 

  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
التقريــر املتعلــق بالنتــائج الــيت حققهــا صــندوق األمــم    بــشأن ٢٠١٠/١٨اختــذ املقــرر   

  .٢٠٠٩املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف عام 
  

  ٩البند 
  متطوعو األمم املتحدة

  .مم املتحدة املتعلق مبتطوعي األتقرير مدير الربنامج بشأن ٢٠١٠/١٩اختذ املقرر   
  

  ١٠البند 
  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

ــشأن ال٢٠١٠/٢٠اختــذ املقــرر     ــر  ب ــصندوق األمــم   تقري ــة ل ــسنوي للمــديرة التنفيذي ال
  .املتحدة اإلمنائي للمرأة

  
  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

  
  ١١البند 

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  . بشأن التقرير السنوي للمدير التنفيذي للمكتب٢٠١٠/٢١ذ املقرر اخت  
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  اجلزء املشترك    
  

  ١٢البند 
  مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان

 بشأن تقارير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم             ٢٠١٠/٢٢اختذ املقرر     
مراجعــة احلــسابات والرقابــة املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن 

  .الداخليتني
  

  ١٣البند 
  الزيارات امليدانية

  :أحاط علما بالتقريرين التاليني  
  ؛ )DP-FPA/2010/CRP.1(رواندا تقرير عن الزيارة امليدانية املشتركة إىل   )أ(  
ربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم   عــن الزيــارة امليدانيــة لتقريــر )ب(  
  ).DP/2010/CRP.2-DP/FPA/2010/CRP.1 (إىل اجلمهورية العربية السوريةللسكان املتحدة 

  
   ١٦  و٦ان البند

  االربامج القطرية واملسائل املتصلة هب
ــا املتحــدة  ٢٠١٠/٢٥اختــذ املقــرر     ــة ترتاني ــشأن طلــب مجهوري  أن تعــرض مــشروع   ب

ــامج    ــة لربنــ ــامج القطــــري علــــى اجملــــالس التنفيذيــ ــة املــــشتركة للربنــ ــدة الوثيقــ  األمــــم املتحــ
صــــندوق األمــــم املتحـــدة للــــسكان ومنظمــــة األمـــم املتحــــدة للطفولــــة وبرنــــامج   /اإلمنـــائي 
  .العاملي األغذية

  
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  
 ١٤البند 

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية

التقـــدم : ٢٠٠٩تقريـــر املـــديرة التنفيذيـــة عـــن عـــام  بـــشأن ٢٠١٠/٢٣ قـــرراختـــذ امل  
  .واإلجنازات يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان
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  ١٥البند 
 تمويل صندوق األمم املتحدة للسكانبلتزامات اال

التقرير املتعلق باملـسامهات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء       بشأن ٢٠١٠/٢٤قرر اختذ امل   
ــسكان وتوقعــات اإل    ــام  وغريهــا إىل صــندوق األمــم املتحــدة لل ــرادات لع ــسنوات ٢٠١٠ي  وال

  .املقبلة
  

 ١٦البند 
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

أحاط علما بالتمديدات ملدة سنة واحدة لـربامج ألبانيـا وأوكرانيـا وبـنغالديش وتـشاد                  
  وجنوب أفريقيا والرأس األخضر وغانا وفييت نام وموريتانيا وميامنار؛

  شهر لربنامج مجهورية ترتانيا املتحدة؛أحاط علما بالتمديد ملدة ستة أ  
  ات ملدة سنتني لربامج باكستان وسرياليون وناميبيا ونيبال؛دوافق على التمدي  
  ؛) اإلسالمية-مجهورية (وافق على متديد ثان ملدة سنة واحدة لربنامج إيران   
 :عليهاحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية وبالتعليقات أ  

  
 ياأفريق

  ؛)DP/FPA/DCP/SWZ/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري لسوازيلند 
  

  الدول العربية
  ؛)DP/FPA/DCP/IRQ/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري للعراق 

  ؛)DP/FPA/DCP/OPT/4(مشروع الربنامج القطري لألرض الفلسطينية احملتلة 
  

  آسيا واحمليط اهلادئ 
  ؛)DP/FPA/DCP/KHM/4 (كمبوديامشروع وثيقة الربنامج القطري ل
  ؛)DP/FPA/DCP/CHN/7 (لصنيمشروع وثيقة الربنامج القطري ل
  ؛)DP/FPA/DCP/PRK/5 (جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةمشروع وثيقة الربنامج القطري 
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  شرق أوروبا ووسط آسيا
   ؛)DP/FPA/DCP/AZE/3 (ذربيجانمشروع وثيقة الربنامج القطري أل

  ؛)(DP/FPA/DCP/BLR/1 بيالروسالربنامج القطري لوثيقة مشروع 
  ؛)(DP/FPA/DCP/GEO/2 ورجياوثيقة مشروع الربنامج القطري جل
  .)(DP/FPA/DCP/TUR/5 تركياوثيقة مشروع الربنامج القطري ل

  
 ١٧البند 
 التقييم

  .التقييم عن سنتني كل املقدم التقرير بشأن ٢٠١٠/٢٦قرر اختذ امل  
  

   ١٨البند 
  ى مسائل أخر

  : لقاءات على النحو التايلعقد جلسات إحاطة و  
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
  ؛ التقييم الدويل لألهداف اإلمنائية لأللفيةإحاطة بشأن 

  .صور االعتناء باألرض: عرض الصورحفل استقبال وافتتاح م
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان 
أمهيـة الـصحة    :  القـضاء علـى الفقـر      -لـسكان   حلقة النقـاش اخلاصـة لـصندوق األمـم املتحـدة ل           

  اجلنسية واإلجنابية؛
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  .سانية واالستجابة حلالة الطوارئنشاط مواز مشترك يتعلق باالستجابة اإلن

  
 تحــدة األمــم املمكتــب/صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان /برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

  دمات املشاريع خل
ــسكان        ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــشأن دور برن ــة نقــاش ب حلق

  .يف تنمية القدرات وحتقيق فعالية التنمية دمات املشاريع األمم املتحدة خلمكتبو
  

  ٢٠١٠يوليه / متوز١
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    ٢٠١٠/٢٨   
فيذية لصندوق األمم املتحدة للـسكان  ثريا أمحد عبيد، املديرة التن لاإلعراب عن التقدير        

  ٢٠١٠إىل  ٢٠٠١يف الفترة من 
  

 إن اجمللس التنفيذي،  

ثريــا أمحــد عبيــد مــن منــصبها كمــديرة تنفيذيــة   تقاعــد  بإذ حيــيط علمــا مــع األســف   
 ،٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١لصندوق األمم املتحدة للسكان اعتبارا من 

ملـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة يف صـلب           يف وضـع برنـامج عمـل ا       نجاحهـا   ب وإذ يقر   
 مـن أجـل كفالـة       الربامج اإلمنائية واحلوارات املتعلقة بالسياسات علـى الـصعد الوطنيـة والعامليـة            

أن يكون كل محل مرغوبا فيه وكل والدة آمنـة وكـل شـاب خاليـا مـن فـريوس نقـص املناعـة                        
 بــاحترام وعلــى حنــو حيفــظ  ُيعامــل اجلميــع مــن فتيــات ونــساء وشــباب البــشرية واإليــدز، وأن 

 ،لفقر على بيانات سليمة، وأن تستند سياسات القضاء على اكرامتهم

ثريــا عبيــد مــن أجــل تعزيــز الــسيدة  بالــدور احملــوري الــذي اضــطلعت بــه وإذ يعتــرف  
الوثيق بني تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة وحتقيـق األهـداف               ترابط  الفهم لل 

 وزيـادة االسـتثمارات      للمـرأة  لفية، وال سيما أمهية احتـرام حقـوق اإلنـسان الواجبـة           اإلمنائية لأل 
 ،القضاء على الفقر املدقع واجلوعيف ميداين التعليم والصحة من أجل 

ثريـا عبيـد مـن التـزام عميـق وثابـت بـدعم املـساواة         الـسيدة   مبا تتسم به    وإذ يقر أيضا    
ــدعوة إليهمــ    ــرأة وال ــساء    بــني اجلنــسني ومتكــني امل ــإعالء صــوت عــدد ال ُيحــصى مــن الن ا، وب

ــورة      ــاء املعم ــع أحن ــشباب يف مجي ــشاركون  والرجــال وال ــث ي ــز صــحتهم اإلجنابيــة   يفحبي  تعزي
 ،ورفاههم

ثريــا الــسيدة  مهــارات القيــادة االســتراتيجية الــيت أظهرهتــا وإذ يالحــظ مــع اإلعجــاب  
 الثقافـة خلدمـة برنـامج عمـل         عملها مع الشركاء يف مجيع أحناء العامل من أجل تـسخري          يف  عبيد  

مــن الــداخل لــضمان  التغــيري أن ينبــعملبــادئ العامليــة، وتعزيــزا لالعتــراف بأمهيــة االتنميــة ودعــم 
 ،استدامة التنمية

هلمـا،  القـوي   بأمهية امللكية والقيادة الـوطنيتني ودعمهـا        متسكها الشديد    إىل   وإذ يشري   
وطنيــة يف جمــال  الةظمــنالســتعانة باألاالــوطين ووتأييــدها لتعزيــز القــدرات احملليــة علــى التنفيــذ  

 ،التعاون اإلمنائي

 ،بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب إىل التزامها العميق وإذ يشري أيضا  



E/2010/35 
 

147 11-27554 
 

ثريا عبيد ملا بذلته مـن مـساعي حثيثـة حلـشد املـوارد أسـفرت عـن                  السيدة   ب وإذ يشيد   
 وعـن تلقـي املنظمـة تربعـاتٍ       ن  األمـم املتحـدة للـسكا     زيادة ملحوظة يف قاعدة موارد صـندوق        

 ،يد منظومة األمم املتحدة بأسرهاعلى صعمل يسبق له مثيل من عدد من الدول األعضاء 

ثريـا عبيـد يف إطـار       الـسيدة    بالـدور القيـادي الـديناميكي الـذي اضـطلعت بـه              وإذ يقر   
يد  علـى صـع  “داءاأل وحـدة ”هود إصـالح األمـم املتحـدة ومبـادرة      جل املؤسسي   الترسيخعملية  

 ، بالغ األمهية هو ممارسات العملاملنظومة، مبا يف ذلك يف جمال

ملــها كمــديرة أثنــاء ع  قامــت،ثريــا عبيــدالــسيدة  أن وإذ يــدرك مــع عميــق التقــدير   
 إنـساين علـى التنميـة بـسبل عـدة منـها          طـابع  ، بإضـفاء  تنفيذية لصندوق األمم املتحدة للـسكان     

ف وروح مهنية، فجسدت بذلك أمسى قيم األمـم         ممارستها مهام منصبها الرفيع بتواضع وتعاط     
  ، التنمية يف مجيع أحناء العاملاملتحدة وكسبت إعجاب موظفيها وشركائها يف

  :عبيد ويكرمها تكرميا خاصا من خاللأمحد أن يودع ثريا  يقرر  - ١  
ــراف  )أ(   ــصرية يف جمــا     االعت ــان وب ــزام وتف ــه مــن الت ــسمت ب ــا ات ــز دور يل مب  تعزي

وتوســيع تحــدة للــسكان علــى الــصعد العامليــة واإلقليميــة والقطريــة وتعميــق   صــندوق األمــم امل
الـــشراكات اإلمنائيـــة مـــع احلكومـــات واجملتمـــع املـــدين، مبـــا يف ذلـــك الربملـــانيون واملنظمـــات   

ــري ــن        غـ ــك مـ ــري ذلـ ــسات وغـ ــة واملؤسـ ــاط األكادمييـ ــة واألوسـ ــات الدينيـ ــة واملنظمـ احلكوميـ
  اخلاصة؛ الكيانات
ا لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان وإدارهتــا لــه بفعاليــة يف  بتوجيههــاإلشــادة  )ب(  

تعزيـــز اإلصـــالح يف األمـــم ، وبريادهتـــا الديناميكيـــة يف جمـــال ٢٠١٠إىل  ٢٠٠١الفتـــرة مـــن 
  املتحدة؛
ــراب   )ج(   ــناإلع ــه ع ــدما      امتنان ــضي ق ــة إىل امل ــساعي الرامي ــزة للم ــا املتمي  لقيادهت

 األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـاً، مبـا يف       بأهداف املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة وسـائر       
  هداف الواردة يف إعالن األلفية؛ذلك األ
صحة والنجـــاح يف عبيـــد بـــدوام الـــأمحـــد عـــن أطيـــب متنياتـــه لثريـــا  يعـــرب  - ٢  
  .املقبلة مساعيها

  
  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢
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    ٢٠١٠/٢٩   
 ٢٠٠٩ لعام االستعراض السنوي للحالة املالية    

  
 التنفيذي، إن اجمللس   

 ؛DP/2010/35/Add.1 و DP/2010/35بالوثيقتني  يط علماحي  - ١  

ــامج األمــم    يالحــظ أيــضا   - ٢   ــتمكني برن ــة الالزمــة ل االخنفــاض يف املــوارد العادي
 واحليـادي والعـاملي، وتـوفري       التعـددي املتحدة اإلمنائي من الوفاء بواليته، واحلفـاظ علـى طابعـه            

فايـة واألمـان لـدعم الـُنهج اإلداريـة االسـتراتيجية واملرنـة الـيت                قاعدة متويـل منتظمـة تتـسم بالك       
  التنمية املستدامة؛ونتائجالفعالية الطويلة األجل حتقيق تركز على 

التمويــل، فــسداد التربعــات يف املواعيــد  بالتنبــؤ القــدرة علــى إىل أمهيــة  يــشري  - ٣  
  يف املوارد العادية؛إىل السيولةاملقررة هلا يعترب أمرا أساسيا لتاليف االفتقار 

قـدم الـدعم إىل برنـامج األمـم املتحـدة           أن ت  الـدول األعـضاء كافـة علـى          حيث  - ٤  
ساهم يف أن تــاملــوارد احملــددة يف اخلطــة االســتراتيجية، واألهــداف مــن اإلمنــائي حــىت تتــوافر لــه 

ــسنة     ــامج ل ــة للربن  مــن خــالل تقــدمي  بعــدهاومــا  ٢٠١٠أقــرب وقــت ممكــن يف املــوارد العادي
 هدات متعددة السنوات مىت أمكن ذلك؛تع

ــق       حيــث  - ٥   ــة حتقي ــه وكفال ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى ترتيــب أولويات برن
ــادة الكفــاءة،    ــامج أن تــستمر يف ويطلــباملكاســب والوفــورات الناجتــة عــن زي  إىل إدارة الربن

وأن تواصـل   تعديل خطط اإلنفاق يف ضوء اإليرادات املتوقعة وأن ختـصص الوفـورات للـربامج               
 عن هذه الوفـورات وعـن الـسفر     التنفيذي، بانتظام وحسب االقتضاء، مبعلومات  موافاة اجمللس 
 ؛من التكاليفوغري ذلك 

ــة    التقــاريُرتتــضمن  أن يطلــب  - ٦   ــة املالي ــسنوي للحال ــة عــن االســتعراض ال  املقبل
األمــم املتحــدة آلثــار املترتبــة علــى تقلبــات ســعر الــصرف يف املــوارد العاديــة لربنــامج    عرضــاً ل

 هــذه التقــارير نبــذة عــن اخلطــوات املتخــذة مــن أجــل تقلــيص آثــار تلــك    تقــدماإلمنــائي، وأن 
  .التقلبات على النتائج املالية

  
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢
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    ٢٠١٠/٣٠  
  الربنامجة مذكرة من مدير-  تقدمي املساعدة إىل ميامنار    

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

وبــالتقرير املقــدم مــن بعثــة التقيــيم  ) DP/2010/36(يقــة وثلذه اهبــ حيــيط علمــا  - ١  
املستقلة املوفدة إىل ميامنار، وخاصة ما ورد فيـه عـن التحـديات االسـتراتيجية ومـا تـضمنه مـن                     

 توصيات؛

 الربنامج علمـا باالسـتنتاجات الـيت خلـصت إليهـا بعثـة       ةيط مدير حتأن  يطلب    - ٢  
 ناسب يف إطار مبادرة التنمية البشرية؛نفذها على النحو املتالتقييم املستقلة وأن 

ــرب وقــت ممكــن      يوصــي  - ٣   ــائي، يف أق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــادر برن ــأن يب  ب
ــارا مــن عــام      كامــلباالســتعانة بو ــة اعتب ــة القائمــة، بتــصميم األنــشطة الربناجمي إمكانــات الوالي

  .، مع مراعاة توصيات بعثة التقييم املستقلةوما بعده ٢٠١٢
  

  ٢٠١٠مرب سبت/ أيلول٢
  

    ٢٠١٠/٣١  
التقرير اإلحصائي السنوي عن أنشطة الشراء اليت اضطلعت هبا كيانات منظومـة األمـم                  

  ٢٠٠٩املتحدة يف عام 
  

 إن اجمللس التنفيذي،  

أنـشطة الـشراء    املتعلـق ب   بـالتقرير اإلحـصائي الـسنوي        حييط علما مع التقـدير      - ١  
 ؛)DP/2010/38/Corr.1 و DP/2010/38 (اليت اضطلعت هبا كيانات منظومة األمم املتحدة

ــيرحـــب  - ٢   لملحـــق ا للبيانـــات، ومبـــوحتليـــل لعـــرض ا ورد يف التقريـــر مـــن  مبـ
 ؛ من أمهيةاملواضيعي

باجتـــاه منظمـــات األمـــم املتحـــدة املتزايـــد إىل الـــشراء مـــن مـــوردين   يرحـــب  - ٣ 
  .االتفاق العاملييدعمون 

  
  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢
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    ٢٠١٠/٣٢ 
شترك لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة التقرير امل    

ــة متكاملــة    ــة عــن خارطــة الطريــق إىل ميزاني تــصنيف التكــاليف : األمــم املتحــدة للطفول
 وامليزنة القائمة على النتائج

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 ؛DP/FPA/2010/1-E/ICEF/2010/AB/L.10بالتحليل الوارد يف الوثيقة  حييط علما  - ١  

علـى   األنـشطة وتـصنيفاهتا ومـا يـرتبط هبـا مـن تكـاليف       اليف تعاريف تكـ   يقر  - ٢  
، حبيـث   )DP/FPA/2010/1-E/ICEF/2010/AB/L.10(حنو ما اقُتـرح يف الوثيقـة املـذكورة أعـاله            

 :مع إدخال التعديالت التالية ٢٠١٣-٢٠١٢يبدأ تطبيقها اعتبارا من فترة السنتني 

  ئية؛الفعالية اإلمنا) ب(الربامج؛ ) أ: (ة اإلمنائيةاألنشط  )أ(  
 تنسيق األمم املتحدة للتنمية؛  )ب(  

 ؛التكاليف غري املتكررة) ب(التكاليف املتكررة؛ ) أ: (التنظيم  )ج(  
اخلـــدمات املقدمـــة إىل ) ب(االســـتثمارات اإلنتاجيـــة؛ ) أ( :الغـــرض اخلـــاص  )د(  

 نظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة؛م

، ٢٠١١ موافاتـــه كتابـــة، قبـــل انعقـــاد الـــدورة العاديـــة األوىل لعـــام   طلـــبي  - ٣  
ــات إضــافية   ــدم مبعلوم ــة عــن أوجــه الت   ُتق ــذكرة غــري رمسي ــسيم التكــاليف إىل   يف م ــاين يف تق ب

 مصنفة؛ فئات

 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان أن            يطلب  - ٤  
ــرة  املتعلقــة مبيمــاوثائقها يقــدم ــة الفت اليف هــذه  باســتخدام تعــاريف التكــ ٢٠١٣-٢٠١٢زاني

 وتصنيفاهتا؛

 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان أن            يطلب  - ٥  
ــة        ــاهتم املالي ــدة يف بيان ــصنيفات اجلدي ــة باســتخدام الت ــا مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفول يقوم

فصاعدا، حـىت تتـسىن املقارنـة بـني          ٢٠١٣ عام   اعتبارا من دمة  واستعراضاهتم املالية السنوية املق   
 النفقات الفعلية وامليزانيات؛

 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان أن            يطلب  - ٦  
من أجـل التوصـل إىل تقـدمي ميزانيـة واحـدة            ،  مع منظمة األمم املتحدة للطفولة    العمل،  يواصال  

ــة لكـــل م ــام  متكاملـ ــارا مـــن عـ ــة اعتبـ ــا ٢٠١٤نظمـ ــة امليزانيـــات مـــع نتـ ئج اخلطـــط ، ومواءمـ
  االستراتيجية لكل منها؛
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 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان أن            يطلب  - ٧  
 منوذجـا يوضـح الـشكل       تعتـرب يقوما مع منظمة األمم املتحدة للطفولة بإعداد وثيقة غـري رمسيـة             

ــرة  الــذي ســتكون عليــ  ــة الفت ــا جــاء يف املقــررين    ٢٠١٣-٢٠١٢ه ميزاني ــا مل  ٢٠٠٩/٢٢وفق
وضــع روابــط تتــسم بالــشمول والــشفافية تــصله  ، وهــو الــشكل الــذي ســيكفل٢٠٠٩/٢٦ و

 وذلـك ملناقـشه     ،باألطر املؤسسية وأطر نتائج اإلدارة اخلاصة باخلطط االستراتيجية لكل منظمة         
 علـــى ضـــرورة إجـــراء ويـــشدد؛ ٢٠١١ لعـــام النمـــوذج املـــذكور يف الـــدورة العاديـــة األوىل 

مشاورات منتظمـة مـع اجمللـس التنفيـذي عـن مـسائل منـها تـصنيف التكـاليف وامليزنـة القائمـة                       
  .٢٠١١ على النتائج قبل انعقاد الدورة العادية األوىل لعام

  
  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢

  
    ٢٠١٠/٣٣  
 نتقييم االستجابة اإلنسانية لصندوق األمم املتحدة للسكا    

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

 الـذي يـضطلع بـه صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف                احليـوي  بالدور   ميسل  - ١  
، وال سـيما    واإلنعـاش  يـة راحل االنتقال شؤون امل ميدان التأهب للطوارئ واالستجابة اإلنسانية و     

ــات     ــة لألمه ــصحية الطارئ ــة ال ــدمي الرعاي ــسية واإلجنا   يف جمــاالت تق ــصحية اجلن ــة ال ــةوالرعاي  بي
 العنف اجلنساين ومجع البيانات وحتليلها؛يتصل ب وما

 إىل صندوق األمـم املتحـدة للـسكان أن يـنقح اسـتراتيجيته لالسـتجابة                يطلب  - ٢  
لكي يناقشها اجمللس التنفيذي يف الـدورة العاديـة األوىل لعـام             ٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلنسانية للفترة   

 إىل ترشـيد األنـشطة الـيت يقـوم هبـا            من خالل عرض شفوي بغية توجيه اجلهود الرامية        ٢٠١١
مع مراعاة االستنتاجات املستخلصة مـن التقيـيم املواضـيعي لالسـتجابة             الصندوق يف هذا اجملال   

ــسانية يف ســياق خطــة       ــصندوق، والنظــر يف االســتراتيجية املنقحــة لالســتجابة اإلن ــسانية لل اإلن
 الصندوق االستراتيجية املتوسطة األجل؛

وق أن يدرج يف استراتيجيته املنقحـة إطـارا لنتـائج األنـشطة              إىل الصند  يطلب  - ٣  
سائل تـرتبط مبـ   اإلنسانية له مؤشرات حمددة بوضـوح، مـع نقـاط مرجعيـة وأهـداف ذات صـلة                  

ــها املــساواة بــني اجلنــسني، حبيــث    ــستندمن ــائج املتــضمن يف خطــة   إ هــذا اإلطــار  ي ىل إطــار النت
 الصندوق االستراتيجية؛
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 تغـيريات أو إيـضاحات يف اهليكـل    أن تكون أُيكفالة   على الصندوقَ يشجع  - ٤  
الـيت  االسـتجابة اإلنـسانية   أنـشطة  التنظيمي احلايل ويف األدوار واملـسؤوليات املندرجـة يف إطـار      

 اإلنسانية على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية؛لألزمات ستجابة لال  مواتيةًيضطلع هبا

ءات، مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة   علــى أمهيــة حتــسني األنظمــة واإلجــرا يــشدد  - ٥  
بــإجراءات التــشغيل املوحــدة والقــدرة علــى ســد االحتياجــات املفاجئــة، وتعزيــز وتنفيــذ إطــار   

 ويـشدد أيـضا  الرصد والتقييم ذي الصلة بأنشطة االستجابة اإلنسانية اليت يقوم هبا الـصندوق،   
 كاء املنفذين والشركاء الوطنيني؛على ضرورة تعزيز قدرات الشر

 الـصندوق علـى مواصـلة العمـل مـع اجملموعـات اإلنـسانية املعنيـة عنـد              يشجع  - ٦  
ــى األو      ــز عل ــى التركي ــة وعل ــسانية الطارئ ــك    االســتجابة للحــاالت اإلن ــضعها تل ــيت ت ــات ال لوي

  .اجملموعات
  

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢
  

    ٢٠١٠/٣٤  
 للمقــــررات الــــيت اختــــذها اجمللــــس التنفيــــذي لربنــــامج األمــــم املتحــــدة  عــــرض عــــام    

  ٢٠١٠صندوق األمم املتحدة للسكان يف دورته العادية الثانية لعام /اإلمنائي
  

 إن اجمللس التنفيذي،  

  :مبا يلي ٢٠١٠ إىل أنه قام يف دورته العادية الثانية لعام يشري  
  

  ١البند 
 املسائل التنظيمية

 ؛)DP/2010/L.3 (هاوخطة عمل ٢٠١٠الدورة العادية الثانية لعام  أقـر جدول أعمال  

 ؛)DP/2010/33( ٢٠١٠الدورة السنوية لعام اخلاص بتقرير الوافق على   

 :٢٠١١ وافق على اجلدول الزمين التايل لدورات اجمللس التنفيذي يف عام  

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٢   :٢٠١١ انتخاب أعضاء املكتب لعام
  ٢٠١١فرباير /شباط ٣يناير إىل /كانون الثاين ٣١من    :٢٠١١ الدورة العادية األوىل لعام
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صـندوق األمـم املتحـدة    /لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     االجتماع املشترك بني اجملالس التنفيذية    
 /شــــباط ٧  و٤: للــــسكان ومنظمــــة األمــــم املتحــــدة للطفولــــة وبرنــــامج األغذيــــة العــــاملي 

  ٢٠١١ فرباير
 )يوركنيو( ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧إىل  ٦من     : ٢٠١١ الدورة السنوية لعام 

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٩إىل  ٦من    :٢٠١١ الدورة العادية الثانية لعام
 ؛ ٢٠١١اعتمد خطة العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعام   

 .٢٠١١ استعرض مشروع خطة العمل السنوية لعام  
  

 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  

  ٢البند 
 نية واإلدارة الشؤون املالية وشؤون امليزا

  .٢٠٠٩ لعام االستعراض السنوي للحالة املالية املتعلق ب٢٠١٠/٢٩اختذ املقرر   
  

 ٣البند 
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

ــرر     ــق ب٢٠١٠/٣٠اختــذ املق ــار  املتعل ــساعدة إىل ميامن ــدمي امل ــدير - تق  ة مــذكرة مــن م
 الربنامج؛

ريـة التاليـة علـى أسـاس عـدم االعتـراض، دون             وافق على الوثائق النهائيـة للـربامج القط         
 :٢٠٠٦/٣٦عرض أو مناقشة، وفقا للمقرر 

  سوازيلند؛:أفريقيا

 اجلماهريية العربية الليبية والعراق؛  :الدول العربية

  باكستان والصني وكمبوديا؛ :آسيا واحمليط اهلادئ

وصــربيا، ووثيقــة  أذربيجــان وبــيالروس وتركيــا وجورجيــا :أوروبــا ورابطــة الــدول املــستقلة
 الربنامج اإلقليمي ألوروبا ورابطة الدول املستقلة؛ 

 لربنامج القطري جلمهورية إيران اإلسالمية؛ لملدة عام واحد الثاين تمديدالوافق على   
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 :أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية وبالتعليقات اليت أُبديت عليها  

 أفريقيا

 ؛)DP/DCP/BFA/2( القطري لبوركينا فاسومشروع وثيقة الربنامج 

  ؛)DP/DCP/ZMB/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري لزامبيا
  

 الدول العربية

  ؛)DP/DCP/SOM/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للصومال 
  

 آسيا واحمليط اهلادئ

 ؛)DP/DCP/PRK/3( مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ؛)DP/DCP/IDN/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري إلندونيسيا

  ؛)DP/DCP/MDV/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري مللديف 
  

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ؛)DP/DCP/CHL/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لشيلي 

 .)DP/DCP/URY/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري ألوروغواي
  

 زء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعاجل    
  

  ٤ البند
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

التقرير اإلحـصائي الـسنوي عـن أنـشطة الـشراء الـيت             املتعلـق بـ    ٢٠١٠/٣١اختذ املقرر     
 .٢٠٠٩ اضطلعت هبا كيانات منظومة األمم املتحدة يف عام
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 اجلزء املشترك    
  

  ٥البند 
 الية وشؤون امليزانية واإلدارةالشؤون امل

التقرير املــشترك لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي      املتعلــق بــ ٢٠١٠/٣٢اختــذ املقــرر    
وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة عــن خارطــة الطريــق إىل    

  .تصنيف التكاليف وامليزنة القائمة على النتائج :ميزانية متكاملة
  

  ٦البند 
متابعة اجتماع جملس تنسيق برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                    

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

أحاط علما بالتقرير املتعلـق بتنفيـذ املقـررات والتوصـيات الـصادرة عـن جملـس تنـسيق                     
متالزمــة نقــص املناعــة  /البــشريةبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة    

 ).DP/2010/39-DP/FPA/2010/26) (اإليدز(املكتسب 
  

 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  

  ٧البند 
 التقييم

تقيــــيم االســــتجابة اإلنــــسانية لــــصندوق األمــــم  املتعلــــق ب ٢٠١٠/٣٣اختــــذ املقــــرر   
  .للسكان املتحدة

  
   ٨البند 

 املتصلة هباالربامج القطرية واملسائل 

وافق على الربامج القطرية التالية على أساس عدم االعتراض، دون عـرض أو مناقـشة،          
 :٢٠٠٦/٣٦ وفقا للمقرر

  سوازيلند؛:أفريقيا

  العراق واألرض الفلسطينية احملتلة؛ :الدول العربية

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصني وكمبوديا؛:آسيا واحمليط اهلادئ

  أذربيجان وبيالروس وتركيا وجورجيا؛: الشرقية ووسط آسياأوروبا
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 :أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية وبالتعليقات اليت أُبديت عليها

 :أفريقيا

 ؛)DP/FPA/DCP/BFA/7( مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوركينا فاسو

  ؛)DP/FPA/DCP/ZMB/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري لزامبيا 
  

 :الدول العربية

  ؛ )DP/FPA/DCP/SOM/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للصومال 
  

 :آسيا واحمليط اهلادئ

 ؛)DP/FPA/DCP/IDN/8( مشروع وثيقة الربنامج القطري إلندونيسيا

  ؛)DP/FPA/DCP/MDV/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري مللديف 
  

 :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  .)DP/FPA/DCP/URY/2( روع وثيقة الربنامج القطري ألوروغوايمش
  

  ٩البند 
 مسائل أخرى

 مراسم توديع املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان

ــرر     ــديرة        ا٢٠١٠/٢٨اختــذ املق ــد، امل ــا أمحــد عبي ــدير لثري ــن التق ــاإلعراب ع ــق ب ملتعل
 .٢٠١٠ إىل ٢٠٠١من التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان يف الفترة 

 : عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية التالية  

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 جلسة إحاطة غري رمسية عن استجابة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفيضانات يف باكستان؛

 إلنترنت؛جلسة إحاطة غري رمسية عن مبادرات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على شبكة ا

 جلسة إحاطة غري رمسية عن االسـتعراض االسـتراتيجي ملكتـب منـع األزمـات واإلنعـاش التـابع                  
  .لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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 صندوق األمم املتحدة للسكان

 جلسة إحاطة غري رمسية بشأن استراتيجية األمني العام العاملية لصحة املرأة والطفل؛

جابة صـــندوق األمــم املتحـــدة للــسكان للفيـــضانات يف   جلــسة إحاطــة غـــري رمسيــة عـــن اســت    
  .باكستان

  
  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢ 
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  الثايناملرفق 
  ٢٠١٠يف عام اجمللس التنفيذي عضوية     
  )تنتهي مدة العضوية يف اليوم األخري من السنة املشار إليها(    

، مجهوريــة )٢٠١٠(ا املتحــدة ، مجهوريــة ترتانيــ )٢٠١٢(بوركينــا فاســو  : الــدول األفريقيــة 
ــة   ــو الدميقراطيـ ــا  )٢٠١٢(الكونغـ ــوب أفريقيـ ــدا )٢٠١٢(، جنـ ، ســـرياليون )٢٠١٢(، روانـ

  )٢٠١١(، موريتانيا )٢٠١٢(، الكامريون )٢٠١١(
ــران : دول آســيا واحملــيط اهلــادئ  ــة (إي ، )٢٠١٢(، باكــستان )٢٠١١) ( اإلســالمية-مجهوري

، اهلنـد   )٢٠١٢(، قطـر    )٢٠١٠(دميقراطية الشعبية   ، مجهورية الو ال   )٢٠١٠(مجهورية كوريا   
  )٢٠١١(، اليمن *)٢٠١٢(

، )٢٠١١(، كوبـا    *)٢٠١٢(أنتيغـوا وبربـودا     : دول أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب               
  )٢٠١٠(، هاييت )٢٠١١(، املكسيك )٢٠١٠( كولومبيا

ــشرقيةدول  ــا الــ ــاد الروســــي : ودول أخــــرى   أوروبــ ــان ، أذر)٢٠١١(االحتــ ، )٢٠١٠(بيجــ
  )٢٠١٠(، سلوفينيا )٢٠١٠(سلوفاكيا 

ــا الغربيــة ودول أخــرى دول  ــدا،  إســبانيا، بلجيكــا، الــسويد :   **أوروب ، سويــسرا، فرنــسا، فنلن
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة              ،كندا

  اليابانة، ياألمريك
  

070411    070411    11-27554 (A) 

*1127554*
  

 
  

  .أعيد انتخابهعضو  * 
 . جدول تناوب خاص هبا، خيتلف من سنة إىل أخرىموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمل  *  


