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اجلزء األول 
الدورة العادية األوىل    

املعقودة مبقر األمم املتحـدة يف نيويـورك، يف الفـترة مـن ٢٨ كـانون الثـاين/ينـاير 
إىل ٨ شباط/فرباير ٢٠٠٢     
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املسائل التنظيمية  أوال -  
عقدت الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠٢ للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة   - ١
اإلمنـائي وصنـــــدوق األمــــــم املتحـــــدة للسـكان يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك، وذلــك يف 
الفترة من ٢٨ كانون الثاين/يناير إىل ٥ شباط/فرباير ٢٠٠٢. وعقد قبلـها االجتمـاع املشـترك 
للمجلسني التنفيذيني لربنامج األمم املتحدة اإلمنــائي/صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان ومنظمـة 
األمم املتحدة للطفولة (اليونيســيف) مبشـاركة برنـامج األغذيـة العـاملي، وذلـك يف ٢٥ كـانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٢.  
وانتخب الس التنفيذي أعضاء مكتب الس لعام ٢٠٠٢ على النحو التايل:  - ٢

سعادة السيد ديرك يان فان دين بريغ  (هولندا)  الرئيس:
سعادة السيدة نوميي إسبينوسا مدريد  (هندوراس)  نائب الرئيس:

السيد حازم فهمي  (مصر)  نائب الرئيس:
السيد بايل مونياغا  (إندونيسيا)  نائب الرئيس:

د. يانا سيمانوفا  (اجلمهورية التشيكية)  نائب الرئيس:
وأدىل رئيس الس التنفيذي ببيان استهاليل شـكر فيـه األعضـاء علـى انتخابـه رئيسـا  - ٣
للمجلس لعام ٢٠٠٢. وأعرب عن تطلعه إىل إدخال الـس يف حـوار بنـاء مـع مديـر برنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي واملديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان بشـأن طـرق ووسـائل 

حتسني فعالية عملهما وكفاءته. 
ـــتخلصة، معربــا عــن اعتقــاده بــأن يف وســع  وشـدد علـى ضـرورة متثـل الـدروس املس  - ٤
الس، باعتباره شريكا ملنظمات األمم املتحدة، أن يكفل استخالص الـدروس علـى صعيـدي 
اجلهات املاحنة والوكاالت أيضـا. كمـا الحـظ الطـابع امللـح للنقـاش املتعلـق بفعاليـة املعونـة يف 
البلدان املاحنة اليت خيامر سكاا القلق إزاء النتـائج احلقيقيـة واملسـتدامة والدائمـة يف جمـال احلـد 

من الفقر.  
والحظ الرئيس أن املعونة ال ميكن أن حتــدث مفعوهلـا إال عندمـا تتوافـر البيئـة املناسـبة  - ٥
للسياسات العامــة. وقـال إن نوعيـة احلكـم علـى الصعيـد الوطـين ال تـزال متثِّـل العـامل الوحيـد 
األهم واملفتاح لتحقيق مجلـة أمـور منـها األمـن، والتمكـني، وإمكانيـة االسـتفادة مـن الفـرص، 
وتوافـر األصـول. وشـدد علـى أن علـى اجلـهات املاحنـة أيضـــا الداللــة علــى تقبــل الـــمساءلة، 
والتخلي عن املشـاريع املنعزلـة، وتنسـيق اإلجـراءات، وجتميـع املـوارد، والدخـول يف التزامـات 
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طويلـة األجـل. ورأى أن األمـم املتحـدة حتتـاج إىل مواءمـة وتبســـيط إجراءاــا، وإيــالء عنايــة 
خاصة لتطوير القدرات على الصعيد الوطين. 

وفيمـا يتعلـق بامللكيـة والسـياق احمللـــي، ذكــر رئيــس الــس التنفيــذي أن األهــداف  - ٦
اإلمنائيـة لأللفيـة حتتـاج إىل حتويلـها إىل أهـداف قطريـة فرديـة. وينبغـي أن يضـع كـل بلـد علــى 
حدة خطته وفقا لظروفه اخلاصة، مبشـاركة اإلدارات ومنظمـات اتمـع املـدين احملليـة. وأشـاد 
يف هذا الصدد بالتقدم احملرز خبصوص التقييم القطري املوحد، وإطار األمم املتحدة للمسـاعدة 

اإلمنائية، وورقات استراتيجية احلد من الفقر. 
واختتم بيانه بالتشديد على أمهية اتساق أنشطة احلد من الفقر على الصعيدين الوطـين  - ٧
والدويل. وقال إن االتساق ميكن توخيه ضمن سياسات التنمية، عن طريق السياسـة اخلارجيـة 
عامة، من خالل التعاون فيما بـني اإلدارات، والسياسـات الدوليـة ملؤسسـات ومنظمـات مثـل 
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، ومنظمـة التجـارة العامليـة، واألمـم املتحـدة. وأضـاف أن 
للمجلس التنفيذي مسؤوليته احملددة يف جمال االتساق الـدويل. والحـظ ازديـاد التوافـق الـدويل 
يف اآلراء بشأن الطرق والدواعي اليت متلي ضـرورة عمـل الربنـامج اإلمنـائي يف سـبيل احلـد مـن 
الفقر، على حنـو مـا يتجلـى يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ودعـا الـس التنفيـذي إىل تصديـق 

القول بالعمل.  
وأقـر الـس التنفيـذي جـــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورتــه العاديــة األوىل لعــام   - ٨

٢٠٠٢ (DP/2002/L.1 وCorr.1 و2) بصيغتهما املعدلة شفويا.  
  .(D P/2001/20) لس التنفيذي تقرير الدورة السنوية لعام ٢٠٠١وأقر ا - ٩

 .(DP وأقر الس التنفيذي تقرير الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠١ (2002/1/ - ١٠
 .(DP /2002/CRP.1) لس التنفيذي خطة عمله السنوية لعام ٢٠٠٢١١- وأقر ا

ــــه املقبلتـــني يف عـــام ٢٠٠٢  ووافــق الــس التنفيــذي علــى اجلــدول الزمــين لدورتي  - ١٢
كما يلي: 

الدورة السنوية لعام ٢٠٠٢: ١٧ إىل ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (جنيف)؛  
الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٢: ٢٣ إىل ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢.  
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اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
خطط عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ٢٠٠٠-٢٠٠٣   ثانيا -

استعرض مدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف بيانـه االسـتهاليل مـا يتيحـه اعتمـاد   - ١٣
األهداف اإلمنائية لأللفية - واملؤمتر الـدويل املعـين بتمويـل التنميـة املزمـع عقـده يف آذار/مـارس 
٢٠٠٢ يف مونتـريي باملكسـيك، ومؤمتـر القمـــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، الــذي ســيعقد يف 
آب/أغسطس وأيلــول/سـبتمرب ٢٠٠٢ يف جوهانسـربغ - لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن 
فـرص إلدراج عملـه يف جمـال مكافحـة الفقـر يف سـياق عـاملي أوسـع. وأبلـغ أيضـا عـــن الــدور 
الـذي يضطلـع بـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف أفغانسـتان، والتحديـات املنتظـرة يف جمــال 

اجلهود املبذولة لتحقيق االنتعاش واإلعمار يف ذلك البلد. 
وقـدم مديـر الربنـامج املعلومـات املسـتكملة عـن خطـط عمـل برنـامج األمـــم املتحــدة  - ١٤
اإلمنائي للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣ (DP/2002/CRP.2) والتقرير املستكمل عن دوره يف األزمـات 
وحاالت ما بعد الصراع: التغيريات التنظيميـة (DP/2002/CRP.3). وتطـرق باقتضـاب للتقـدم 
اهلائل الذي أحرز يف تنفيذ خطط العمل، وشدد علـى الـتزام الربنـامج اإلمنـائي بتحسـني األداء 
العـام ـدف مسـاعدة البلـدان الـيت تنفـذ الـربامج علـى بنـاء القـدرات الالزمـة لتحقيـــق التنميــة 

املستدامة. 
وأثنت الوفود ثنـاء حـارا علـى مديـر الربنـامج واملوظفـني علـى اإلجنـازات املسـجلة يف  - ١٥
عام ٢٠٠١، وأبرزت املزية النسبية للربنـامج اإلمنـائي يف جـهود حتقيـق االنتعـاش واإلعمـار يف 
أفغانستان. وأيدت، يف هذا الصدد، إنشاء �مكتب اتقاء األزمات وحتقيق االنتعـاش� وتعيـني 
مديـر لـــه يف رتبــة مديــر الربنــامج املســاعد. علــى أن عــدة وفــود أعربــت عــن األســف ألن 
املشاورات املؤدية إىل التعيني مل تكن كافية. وأشار بعضـها إىل ضـرورة جتنـب وجـود اختـالل 

لصاحل أفغانستان يف التوازن يف أولويات الربنامج اإلمنائي. 
وفيمـا يتعلــق باملعلومــات املســتكملة عــن خطــط العمــل، الحظــت الوفــود ارتفــاع  - ١٦
ـــا هــو وارد يف النتــائج األوليــة للدراســة  مسـتوى الشـعور بالرضـا لـدى املوظفـني علـى حنـو م
االستقصائية ورحبــوا بـه، وقـالوا إن اسـتجابة املوظفـني متثـل دليـال واضحـا علـى أن مـا مت مـن 
إصالح خالل السنتني املاضيتني مبا ولّده من آالم قد بدأ يـؤيت مثـارا إجيابيـة. ويف هـذا الصـدد، 
أبـرزت تلـك الوفـود األثـر اإلجيـايب لتطبيـق الالمركزيـة يف املكـاتب القطريـــة وإعــادة تنظيمــها 
باعتبـاره دليـال علـى تأثـري عمليـة اإلصـالح يف قـدرة الربنـامج اإلمنـائي علـى األداء علـى النحــو 
املتوخى يف خطط العمل. ودعت وفـود عـدة الربنـامج اإلمنـائي إىل القيـام بـدور خـاص، وفقـا 

ملقتضى احلال، يف املسائل املتصلة باملنافع العامة العاملية. 
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ـــدة  وأكـدت الوفـود جمـددا أن املـوارد العاديـة (األساسـية) تظـل تشـكل القـاعدة الوطي - ١٧
ألنشطة املنظمة، ودعت إىل زيادة التمويل األساسـي. وحـذر وفـد مـن خطـر االسـتعاضة عـن 
الربجمة اليت تضطلـع ـا البلـدان بالربجمـة الـيت تضطلـع ـا اجلـهات املاحنـة عـن طريـق الصنـاديق 
االستئمانية املواضيعية. وطلب وفد آخر تقريرا عن إدارة تلك الصناديق، وشدد علـى ضـرورة 

استعمال املوارد غري األساسية بطريقة بناءة ومنهجية. 
وركزت مناقشة موضوع الشـراكات علـى اخلطـط الطويلـة األجـل إلجـراء دراسـات  - ١٨
استقصائية عن الشراكات، واحلاجة إىل التدليل على تولد نتائج إمنائية حقيقية وموضوعية مـن 

تعزيز الشراكات. 
ـــة شــبكات  ورحبـت وفـود عديـدة بزيـادة التركـيز علـى جمـاالت التطبيـق السـتة وإقام - ١٩
املعارف. وطلبت بعض الوفود أن تشتمل االستكماالت املقبلة خلطط العمل بشأن أثـر عمليـة 
اإلصـالح، علـى جـداول تبـني النتـائج الفعليـة واألعمـال املزمـع القيـام ـا، وذلـك علـى ســبيل 

تيسري الرجوع إىل السنوات السابقة. 
ويف معرض الرد، وافق موظفو الربنامج اإلمنائي على وجوب أن تقـدم االسـتكماالت  - ٢٠
املقبلـة خلطـط العمـل مزيـدا مـن املعلومـات، مبـا يف ذلـك جـداول داعمـة تتعلـق بتنفيـذ خطـــط 
العمل. واقترحوا أن يقدم الربنامج اإلمنــائي إىل الـس التنفيـذي عرضـا لنظـام التقييـم املتـوازن 
وأن يتيـح وصلـة علـى اإلنـترنت ألعضائـه. ووافقـــوا علــى تقــدمي تقريــر عــن إدارة الصنــاديق 
االستئمانية املواضيعية إىل الس التنفيذي، وقرروا تقدمي مزيـد مـن املعلومـات بشـأن الدراسـة 

االستقصائية عن الشراكات، اليت سيجري توسيعها لتشمل ٣٠ بلدا يف عام ٢٠٠٢. 
وأحــاط الــس التنفيــذي علمــا باملعلومــات املســتكملة عــن خطــط العمــل للفـــترة  - ٢١

  .(DP/2002/CRP.2) ٢٠٠٠-٢٠٠٣
وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا بـالتقرير املسـتكمل عـــن دور برنــامج األمــم املتحــدة  - ٢٢

 .(DP /2002/CRP.3) اإلمنائي يف األزمات وحاالت ما بعد الرتاع: التغيريات التنظيمية
 

أطر التعاون القطري واملسائل ذات الصلة   ثالثا - 
 إطار التعاون اإلقليمي الثاين ألفريقيا 

قدم مدير املكتب اإلقليمي ألفريقيـا �إطـار التعـاون اإلقليمـي الثـاين ألفريقيـا� للفـترة  - ٢٣
ـــة  ٢٠٠٢-٢٠٠٦ (DP/RCF/RBA/2)، مشــريا إىل أنــه مثــرة عمليــة حبــث ومشــاورات متأني
ـــع األولويــات  أجريـت مـع أصحـاب املصلحـة الرئيسـيني، ومـن مث فـإن هـذا اإلطـار يتمشـى م
الواردة يف �الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا� و �إطار برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي للتعـاون 
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العــاملي�. وقــال إن �إطــار التعــاون اإلقليمــي� ركــز بصــورة حمــــددة علـــى تعزيـــز اإلدارة 
ـــة التقــاء الرتاعــات  الدميقراطيـة والتشـاركية؛ وتسـخري العوملـة لصـاحل أفريقيـا؛ وإعطـاء األولوي
وبناء السالم وإدارة الكوارث؛ واحلد من خطـر فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص 
ــون  املناعـة املكتسـب (اإليـدز) يف أفريقيـا. وتبلـغ ميزانيـة �إطـار التعـاون اإلقليمـي� ١٠٠ ملي
دوالر من املوارد العادية، بينمـا يتوقـع أن تبلـغ مـوارده مـن املصـادر غيــــر األساسـية مـا قـدره 

٧٠ مليون دوالر.  
وأشادت الوفود باملكتب اإلقليمي ألفريقيا وهي تالحظ جـودة وأمهيـة وحمـور تركـيز  - ٢٤
إطار التعاون اإلقليمي وعملية التشاور. كما أيـدت مـا يقدمـه املكتـب اإلقليمـي مـن مسـاعدة 

ألفريقيا يف انتقاهلا من منظمة الوحدة األفريقية إىل االحتاد األفريقي. 
على أن الوفود أعربت عن القلق وطلبـت إيضاحـات بشـأن حمدوديـة املـوارد بالقيـاس  - ٢٥
إىل حجـم التحديـات؛ وبشـأن املشـاورات مـع أصدقـاء منظمـة الوحـدة األفريقيـة (وهـو احتـــاد 
اجلـهات املاحنـة الـيت تقـدم الدعـم ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة)؛ ومسـألة إمكانيـة احلصـــول علــى 
ـــدز، ومــا ســيقوم بــه املكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا يف  أدويـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإلي

املستقبل من مشاورات مع الشركاء الثنائيني. 
وأشار مدير املكتب اإلقليمـي ألفريقيـا يف رده إىل أن كـل جمـال مـن جمـاالت التركـيز  - ٢٦
الواردة يف إطار التعاون يتضمـــن اسـتراتيجيته اخلاصـة بتعبئـة املـوارد وإقامـة الشـراكات، وإىل 

أن مبلغ ٧٠ مليون دوالر املتوقع وروده من املصادر غري األساسية هو جمرد رقم إرشادي. 
وقال إنه سيتم قريبا الشروع يف جولة جديدة من املشاورات مع الشـركاء، مبـن فيـهم  - ٢٧
ـــأن املشــاورات مــع أصدقــاء منظمــة  الشـركاء الثنـائيون، يف إطـار عمليـة الربجمـة. كمـا أفـاد ب
الوحـدة األفريقيـة سـبق عقدهـا يف أديـس أبابـا يف إطـــار األعمــال التحضرييــة إلطــار التعــاون 
اإلقليمي. واختتم كالمه باإلشارة إىل أنـه سـيجري أثنـاء تنفيـذ إطـار التعـاون اإلقليمـي تعزيـز 

القدرة التفاوضية ملنظمة الوحدة األفريقية مع شركات صناعة األدوية. 
ووافق الس التنفيذي علـى اإلطـار اإلقليمـي الثـاين ألفريقيـا للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦  - ٢٨

 .(DP/RCF/RBA/2)
 

 إطار التعاون اإلقليمي الثاين ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
عرضـت مديـرة املكتـب اإلقليمـي ألمريكـــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب إطــار  - ٢٩
التعـاون اإلقليمـي الثـاين ألمريكـــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب للفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ 
(DP/RCF/RLA/2). وأشارت إىل أن هذا اإلطار أعد بالتشاور الوثيق مع احلكومـات وغريهـا 
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من أصحاب املصلحة، وأنه يتمشى مع األولويات اإلقليمية يف جماالت احلد من الفقر وانعـدام 
املســاواة، واإلدارة الدميقراطيــة، والطاقــة وتغــري املنــاخ، فضــال عــن املواضيــع الشــاملة لعـــدة 
قطاعـات واملتعلقـــة بنــوع اجلنــس والتنميــة، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، والتنميــة 
ـــد احمللــي. وأشــارت إىل أنــه مت ختصيــص ١٦ مليــون دوالر مــن املــوارد  البشـرية علـى الصعي
العادية. وسيجري تعبئة مبلغ آخر قدره ٤٠ مليون دوالر من املوارد غري األساسية. وشـددت 
املديرة على أن الربنامج سينفذ بالشراكة مع العديد مـن أصحـاب املصلحـة مـن داخـل املنطقـة 

وخارجها، وذلك على حنو ما حصل أثناء تنفيذ إطار التعاون اإلقليمي األول. 
ــات  ووافقـت الوفـود علـى أن جمـاالت التركـيز الـواردة يف الوثيقـة تتمشـى مـع األولوي - ٣٠
اإلقليمية ومع خطط عمل الربنامج اإلمنـائي. لكنـها أعربـت عـن القلـق جتـاه اخنفـاض مسـتوى 
املـوارد املخصصـة للـربامج، وطلبـت معلومـات بشـــأن أي اســتراتيجية يــراد ــا تعبئــة مــوارد 
إضافية. وطلبت أيضا أن يقـدم الربنـامج اإلمنـائي إىل الـس التنفيـذي يف دورتـه السـنوية لعـام 
٢٠٠٢ تقريرا عن أثر اخنفاض املوارد األساسية على الـربامج. ووافقـت املديـرة علـى االمتثـال 

هلذين الطلبني. 
وفيمـا يتعلـق بالفسـاد، أعلمـت املديـرة الـس التنفيـذي بـأن شـركاء إمنـائيني آخريـــن  - ٣١
ـــادت بــأن الربنــامج اإلمنــائي قــدم املســاعدة إىل  يقدمـون دعمـهم يف هـذا امليـدان. بيـد أـا أف

احلكومات بناء على طلبها يف نطاق إطار التعاون اإلقليمي األول.  
ووافق الس التنفيذي علـى اإلطـار اإلقليمـي الثـاين ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر  - ٣٢

 .(DP/RCF/RLA/2) الكارييب للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥
 

 إطار التعاون اإلقليمي للدول العربية 
قدمـت مديـرة املكتـب اإلقليمـي للـدول العربيـة إطـار التعـاون اإلقليمـي الثـاين للـــدول   - ٣٣
العربية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ (DP/RCF/RAS/2). وأفـادت أن اإلطـار جـاء مثـرة ملشـاورات 
واسعة، وشددت على أن ميادين التركيز فيه - العوملـة واإلدارة واملعرفـة - متثـل االحتياجـات 
احلقيقية للمنطقة. وأبرزت املديرة توجه األنشطة املخططة حنو حتقيـق النتـائج وارتكازهـا علـى 
الطلب وآثارها املعززة بعضـها بعضـا، فضـال عـن أمهيـة إقامـة شـراكات فنيـة وماليـة أقـوى يف 

معرض إعداد املبادرات. وقالت إن امليزانية اإلمجالية لإلطار تبلغ ٣٣ مليون دوالر.  
وأعربــت الوفــود عــن ارتياحــها إلطــار التعــاون اإلقليمــي واملالحظــــات التمهيديـــة  - ٣٤
للمديـرة. وأثنـت عـدة وفـود علـى بـدء إعـداد تقريـر التنميـة البشـرية يف البلـدان العربيـة وعلــى 
النهج التشاركي الذي استخدم يف إعداد اإلطـار. ومت تـأييد جمـاالت التركـيز الثالثـة. علـى أن 
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الوفود طلبت توضيحات بشأن األمن البشري وفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز. وعـالوة 
على ذلك، الحظت الوفود أن ركن التعليم (املعارف) متطور كثريا على حنو يلفت النظر.  

وأشارت املديرة يف ردها إىل أن األمـن البشـري يف إطـار التعـاون اإلقليمـي دالـة علـى   - ٣٥
الناتج الصايف للتنمية البشرية. وأوضحت أن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز ال يؤثـر يف 
الدول العربية قدر تأثريه يف املناطق األخرى، ولكن ذلك ال يـربر اخللـود إىل الدعـة. وضربـت 

أمثلة بعدة أطر للتعاون القطري يف املنطقة حيث يتم تناول املسألة على حنو شامل.  
ووافـق الـس التنفيـذي علـى إطـــار التعــاون اإلقليمــي الثــاين للــدول العربيــة للفــترة   - ٣٦

 .(DP/RCF/RAS/2) ٢٠٠٢-٢٠٠٥
 

 أطر التعاون القطري 
وافق الس التنفيذي على ٢٥ إطارا جديدا من أطر التعاون القطـري، وأحـاط علمـا   - ٣٧
بتمديد ١٤ إطارا جاريا (DP/2002/8) على أساس عـدم إبـداء اعـتراض. ووافـق الـس أيضـا 

على منح مكافأة استقالل ليوغوسالفيا (انظر املقرر ٤/٢٠٠٢ يف مرفق هذا التقرير). 
 

الربنامج املشترك املشمول برعاية متعـددة واملعـين بفـريوس نقـص املناعـة  رابعا - 
 البشرية/اإليدز 

قدم مدير مكتب سياسات التنمية بالنيابـة التقريـر املعـد عـن مسـامهات برنـامج األمـم  - ٣٨
املتحدة اإلمنائي الراميـة إىل التغلـب علـى وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز يف سـياق 
اخلطة االستراتيجية ملنظومة األمم املتحدة ملكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز للفـترة 
٢٠٠١-٢٠٠٥ (DP/2002/3). وأفـاد بـأن مسـألة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز متثــل 
إحـدى أوىل أولويـــات الربنــامج اإلمنــائي وأحــد جمــاالت تركــيزه الســتة الرئيســية. وقــال إن 
الربنامج اإلمنائي، بوصفه إحدى اجلهات الثماين الراعية لربنامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين 
بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، يركـز علـى إجيـاد البيئـة املواتيـــة يف ميــدان السياســات 
والتشريعات واملوارد للتصدي بطريقة فعالة لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. ولذلـك فـإن 
الربنامج اإلمنائي يساعد البلدان علـى مواجهـة التحـدي اإلداري املتمثـل يف ختطيـط االسـتجابة 
املتعـددة القطاعـات هلـذا الوبـاء وتنسـيقها وتنفيذهـا، مـع التركـيز علـى مخـس خدمـات حمــددة 
تعـرض علـى البلـدان الـيت تنفـذ الـربامج وهـي: الدعـوة واحلـوار املتعلـق بالسياســـات؛ وتطويــر 
القدرات؛ وإدماج فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز يف صلـب التخطيـط اإلمنـائي؛ وحقـوق 

اإلنسان واخلدمات اإلعالمية بوسائط اإلعالم املتعددة. 
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وشـدد مكتـب سياسـات التنميـة الـذي يعتـرب املستشـار الرئيسـي وقـائد الفريــق املعــين   - ٣٩
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، علـى احلاجـة إىل تعبئـة اجتماعيـة وسياسـية غـري مسـبوقة 
يف مجيـع القطاعـات، وعلـى األمهيـة املركزيـة لتغيـري املواقـف واملعايـري املتعلقـــة بفــريوس نقــص 

املناعة البشرية/اإليدز، والعالقات بني اجلنسني، وحقوق األشخاص املتأثرين بالوباء. 
ـــورك أن الوبــاء يتطلــب تعبئــة ملنظومــة األمــم  وذكـر مديـر الربنـامج املشـترك يف نيوي - ٤٠
املتحدة كلها ختتلف عن كل ما عرفته من قبـل دعمـا لالسـتجابات الوطنيـة خبصـوص فـريوس 
نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. وأعـرب عـن تقديـره ملـا يوحـد مـن صـالت بـني برنـامج األمــم 
املتحـدة اإلمنـائي، واألهـداف العامـــة للخطــة االســتراتيجية ملنظومــة األمــم املتحــدة، وإعــالن 
االلـتزام الصـادر عـن الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة بشــأن فــريوس نقــص 
املناعة البشرية/اإليدز، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، والـدور الرئيسـي الـذي يقـوم بـه الربنـامج 
اإلمنائي يف تشجيع إجياد استجابة منسقة لألمم املتحدة على الصعيد القطـري مـن خـالل نظـام 

املنسقني املقيمني. 
وأيدت الوفود التوجه االستراتيجي اجلديد لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واـاالت  - ٤١
D. وذكـــرت عـــدة وفـــود أن  P/2002/3 احملــددة اخلمســــة للخدمـــات املعروضـــة يف الوثيقـــة
االستراتيجية اجلديدة تتمشى مع الوالية العامة واملـيزة النسـبية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
يف جمـاالت احلكـم، والتنسـيق، وتنميـة القـدرات، وأكـدت هـذه الوفـود علـى الـدور الرئيســـي 

الذي تؤديه املنظمة يف دعم التصدي املتعدد القطاعات هلذا الوباء. 
وأعرب أحد الوفود عـن األسـف ألن موضـوع فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز  - ٤٢
مل يــطرق عنــد التحضـري للمؤمتـر الـدويل املعـين بتمويــل التنميــة املقــرر عقــده يف آذار/مــارس 
٢٠٠٢ يف مونتـريي باملكسـيك. ومت تقـدمي اقـتراح بضـرورة معاجلـــة موضــوع فــريوس نقــص 
املناعــة البشــرية/اإليــدز يف مؤمتــر القمــة العــاملي املقبــل للتنميــة املســــتدامة املقـــرر عقـــده يف 

آب/أغسطس وأيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ يف جوهانسربغ. 
ووافقـت الوفـــود يف معــرض إشــارا إىل الصنــدوق االســتئماين املواضيعــي الــذي مت  - ٤٣
إنشاؤه مؤخرا خبصوص فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز، علـى ضـرورة أن حيشـد برنـامج 

األمم املتحدة اإلمنائي موارد إضافية من أجل تنفيذ استراتيجيته. 
وطلبت عدة وفـود معلومـات حـول: (أ) مشـاركة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف  - ٤٤
الصنـدوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والسـل واملالريـا؛ (ب) واخلطـط املـُـعــــدة لتنميــة القــدرات 
داخل برنامج األمـم املتحـدة لتنفيـذ االسـتراتيجية اجلديـدة؛ (ج) واملؤشـرات الكميـة والنوعيـة 
الـيت سـوف تسـتخدم؛ (د) واخلطـط املـُـعــــدة ملعاجلــة املســائل املتعلقــة باجلنســني وبالعالقــات 
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اجلنسية والعوامل اليت جتعل الناس معرضني للعدوى؛ (هـ) والسياسة العامة الـيت تتبعـها املنظمـة 
يف جمال شؤون املوظفني فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز؛ (و) ودور كـل مـن 
أمانة الربنامج املشترك املشمول برعايـة متعـددة واملعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 

واجلهات املشاركة يف رعاية هذا الربنامج على الصعيد القطري. 
وأعربت بعض الوفود عن قلقها بسبب اإلشـارة يف النـص إىل مبـادئ توجيهيـة دوليـة  - ٤٥
تتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وحقوق اإلنسان، وهـي مبـادئ مل تــقر بعـد يف أي 
عملية حكومية دولية، كمـا أا ميكن أن تتنــاىف مـع القوانـني والتقـاليد الدينيـة لبعـض البلـدان. 
وبناء عليه، حثت هذه الوفود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تنفيـذ اسـتراتيجيته علـى حنـو 
يتمشـى مـع إعـالن االلـتزام الـذي اعتمدتـه الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـــدة 

بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
وردا على سؤال حـول العالقـة بـني اسـتراتيجية فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز  - ٤٦
الـيت وضعـها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبـني الصنـدوق العـاملي اجلديـــد ملكافحــة اإليــدز 
والسل واملالريا، قال املدير بالنيابة إن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعب دورا هاما يف تطويـر 
ـــوري يف تنفيذهــا عــن طريــق بنــاء القــدرات علــى  االسـتراتيجية، وأنـه سـيواصل أداء دور حم
الصعيد القطري، األمر الذي سـيفيد يف تقـدمي اقتراحـات جيـدة للصنـدوق. وأوضـح أيضـا أن 
ـــة واإلقليميــة  امليزانيـة املوحـدة وخطـة العمـل املتعلقتـني بـاإليدز ال تتنـاوالن إال األنشـطة العاملي
للجهات اليت ترعى الربنــامج املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. ويف حـني 
أنــه يتعـني حشـد املـوارد علـى حنـو منفصـل للـربامج الـيت تنفـَّــذ علـى املسـتوى القطـري، فـــإن 
الصنـدوق االسـتئماين املواضيعـي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بشـأن فـريوس نقــص املناعــة 
البشرية/اإليدز قد بدأ عملـه واجتــذب بـالفعل ١٠,٤ مليـون دوالر يف شـكل تعهــدات علـى 

الرغم من أن جهود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حلشد املوارد هلذا الصندوق مل تبدأ بعد. 
وحتدث املدير بالنيابة أيضــا عـن السياسـة العامـة الـيت يتبعـها الربنـامج يف جمـال شـؤون  - ٤٧
املوظفني فيما يتعلق بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، فقـال إن مجيـع املوظفـني الوطنيـني 
والدوليـني الثـــابتني يتمتعــون بتــأمني صحــي يتيــح هلــم املعاجلــة مبضــادات فريوســات النســخ 
العكسي، بغض النظر عن مكان العمـل. وينظـم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أيضـا دورات 
لتوعية املوظفني وتقدمي اخلدمات الوقائية هلم، مع االهتمام بصفة خاصة باملوظفني العـاملني يف 

البلدان اليت توجد فيها أعداد كبرية من املصابني. 
ــــة الدوليـــة املتصلـــة بفـــريوس نقـــص املناعـــة  وفيمــا يتعلــق مبســألة املبــادئ التوجيهي - ٤٨
البشرية/اإليدز وحقوق اإلنسان، وافق املدير بالنيابة علـى أن هـذه اإلشـارات ميكـن أن تـؤدي 
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إىل خالف غري مقصود. وأكد للمجلس التنفيذي أن استراتيجية الربنـامج ستنفَّــذ مـع مراعـاة 
إعالن االلتزام. 

وفيما يتعلق بعمـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف جمـال شـؤون اجلنسـني وفـريوس  - ٤٩
نقص املناعة البشــرية/اإليـدز، أوضـح املستشـار الرئيسـي ورئيـس الفريـق املعـين بفـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية/اإليـدز أن الربنـامج، سـيقوم، بالشـراكة مـع صنـدوق األمـم املتحـــدة للســكان 
وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وغريمها مـن منظمـات األمـم املتحـدة، بالتشـجيع علـى 
األخذ بنهج تراعى فيه شؤون اجلنسني فيما يتعلق بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز علـى 
الصعيدين العاملي والوطين. وسوف يتـم التشـديد علـى دور الشـباب يف وقـف انتشـار فـريوس 

نقص املناعة البشرية. 
وفيمــا يتعلــق برصــــد التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ اســـتراتيجية فـــريوس نقـــص املناعـــة  - ٥٠
البشرية/اإليدز اليت وضعـها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، أكـد املستشـار الرئيسـي علــى أن 

اهتماما خاصا سيوجـه ألمهية املؤشرات النوعية والكمية لقياس ما يتم إجنازه. 
وخلـص املمثـل املقيـم واملنسـق املقيـــم يف بوركينــا فاســو دور برنــامج األمــم املتحــدة  - ٥١
اإلمنــائي علــى الصعيــد القطــري يف تصديــه للتحديــات الــــيت ميثلـــها فـــريوس نقـــص املناعـــة 
البشرية/اإليدز، فركـز علـى إسـداء املشـورة األماميـة يف جمـال السياسـات العامـة وتعزيـز إجيـاد 
مستوى جديد من القيـادات السياسـية يف جمـال التصـدي للوبـاء. وأضـاف أنـه مت إنشـاء فريـق 
مواضيعي موسع معين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز لتنسيق الدعم الذي تقدمه منظومـة 
األمم املتحدة واملاحنون، ومت تنظيم اجتمـاع مـائدة مسـتديرة وتعبئــة ٩٥ مليـون دوالر لتنفيـذ 
االسـتراتيجية اجلديـدة. ومت إصـدار تقريـر وطـين يف جمـال التنميـة البشـــرية عــن فــريوس نقــص 
املناعـة البشـرية/اإليـدز السـتخدامه كـأداة حامســـة يف رســم السياســات وإلدمــاج األولويــات 

املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر. 
واعتمد الس التنفيذي املقرر ١/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول).   - ٥٢

 
الصناديق والربامج اخلاصة   خامسا -

تقريـر عـن أنشـــطة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي الــيت ميوهلــا مرفــق البيئــة العامليــة  - ٥٣
وبروتوكول مونتريال. 

ـــة العامليــة وبروتوكــول مونتريــال مهــــا مــن أكــرب  ذكـر املديـر املــعاون أن مرفـق البيئ - ٥٤
الصناديق االســتئمانية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وأن لديهمـــا مــا جمموعـه ١,٥٨ بليـون 
دوالر يف شكل منح و ٢,٢ بليـون دوالر يف شـكل متويـل مشـترك. وقـد لعـب برنـامج األمـم 
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املتحـدة اإلمنـائي دورا رئيسـيا يف توفـري التعـاون التقـين وتطويـر القـدرات وإســـداء املشــورة يف 
جمال السياسـة العامة والتشريع، ونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية. 

ــة  وعـرض املنسـق التنفيـذي ملرفـق البيئـة العامليـة، وهـو أيضـا نـائب املديـر لفريـق التنمي - ٥٥
ـــر املتعلــق بأنشــطة برنــامج األمــم  املسـتدامة بيئيـا فــي مكتـب السياسـة اإلمنائيـة العامـة، التقري

 .(DP املتحدة اإلمنائي اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية وبروتوكول مونتريال (2002/4/
 

 مرفق البيئة العاملية 
اضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف إطار مرفق البيئة العاملية، بتنفيـذ مشـاريع يف  - ٥٦
جمـاالت التنـوع البيولوجـي، وتغـري املنـاخ، ومحايـة امليـاه الدوليـة وطبقـة األوزون، مـع التركــيز 
على جمالني جديدين مها تدهور األرض وامللوثات العضوية الثابتة، ومها موضوعـان يرجــح أن 
يضافا يف غضون عام ٢٠٠٢. واملبلغ اإلمجايل املتوفر لدى مرفق البيئة العاملية – برنـامج األمـم 
املتحـدة اإلمنـائي هـــو ١,٢٣ بليــون دوالر باإلضافــة إىل متويــل مشــترك قــدره بليونــا دوالر. 
وينتظر أن تصل املخصصات يف عام ٢٠٠٢ إىل ١٥٠ مليون دوالر (يف شكل منـح) و ٢٣٧ 
مليـون دوالر (يف شـكل متويـل مشـترك). وقـد جتـاوز برنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي أهدافــه 
احملددة يف خطط عمله، وبلغ نصيبه ٣٤ يف املائـة مـن جممـوع خمصصـات مرفـق البيئـة العامليـة. 
وركزت أنشطة مرفق البيئة العاملية – برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تقدمي التعـاون التقـين، 
مـع التركـيز بصفــة رئيســية علــى تطويــر القــدرات، وإجيــاد بيئــة متكينيــة للسياســات العامــة 
ــــوم  والتشـريع، وتعبئـة املـوارد اإلضافيـة للتصـدي ملـا تواجهـه البيئـة العامليـة مـن ديـدات. ويق
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيضا بتنفيذ الربامج املشـتركة ملرفـق البيئـة العامليـة، وهـي برنـامج 
املنح الصغرية، وحلقات العمل للحوار بني األقطار، وبرنامج دعم االتصاالت الوطنيـة املتعلقـة 
بتغري املناخ. وقد أثنـت التقييمـات املسـتقلة علـى أداء برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف إطـار 

مرفق البيئة العاملية. 
ـــوارد مرفــق البيئــة العامليــة  وأفـاد املنسـق التنفيـذي أنـه خـالل الفـترة الثالثـة لتجديـد م - ٥٧
(٢٠٠٣-٢٠٠٦) كان برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يأمـل يف أن تزداد موارده ازديادا كبـريا 
حبيث ال يؤدي التمويل املخصص ملسألة تدهور األرض وامللوثات العضوية الثابتـة إىل ختفيـض 
األموال املخصصة لألنشطة املتصلة بتغري املناخ، والتنـوع البيولوجـي، وامليـاه الدوليـة. وخـالل 
السنوات الالحقة، سيتجاوز عدد املشاريع اليت يضطلع ا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي طاقـة 

ما هو متاح لـه مـن األموال. 
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 بروتوكول مونتريال 
يعترب برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أحـد املنظمـات املنفـذة الـيت مت إنشـاؤها يف إطـار  - ٥٨
الصنـدوق املتعـدد األطـــراف لــربوتوكول مونتريــال، وقــد دعــم برناجمــه، الــذي تتوفــر لديــه 
اعتمادات جمموعها ٣٥٠ مليون دوالر، أنشطة يف ٧٨ بلدا للقضاء على اسـتخدام املـواد الـيت 
ـــواد  تستنفــد األوزون. ومت بـالفعل التخلـص مـن أكـثر مـن ٠٠٠ ٢٥ طـن متــري مـن هـذه امل
خالل العقد املاضي بفضل مساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وعمل الربنــامج أيضـا علـى 
حنو وثيق مع القطاع اخلاص، وقـدم املسـاعدة ألكـثر مـن ٨٠٠ مـن املشـاريع الصغـرية احلجـم 
واملتوسطة احلجم بغيـة حتويل عملياا، مما ساعد على محاية الوظائف القائمـة وخلـق وظـائف 
جديدة. وتقدم املساعدة إىل أكـثر مـن ٠٠٠ ٣٠٠ مـزارع يف سـياق جـهودهم للتخلـص مـن 
ـــى الغلــــة.  بروميــد امليثيــل، وهـو مبيــد آفـات يضــر أيضـا طبقـة األوزون، وعلـى أال يؤثـر عل
ــــتحداث  وقدمـــت املســاعدة يف جمــال بنــاء القــدرات إىل ٢٢ بلــدا ليتسنـــى للحكومــات اس
سياسات وإجراءات مالئمة لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف بروتوكـول مونتريـال. ويتـم 
متويـل هـذه الـربامج متويـال كـامال مـن تكـاليف الدعـم مـن املشـاريع املعتمـــدة، ويتــم تعويــض 

املكاتب القطرية عن اخلدمات اليت تقدمها. 
ـــامج اخلــامس لتجديــد املــوارد (٢٠٠٣- ويـؤدي تغيـري طرائــق التنفيـذ يف إطـار الربن - ٥٩
٢٠٠٥)، الذي يركز على اخلطـط الوطنيـة والقطاعيـة، إىل آثـار تتعلـق بتكـاليف الدعـم علـى 
الوكاالت املنفذة، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وبنـاء عليـه، فـإن أي دعـم قـوي 
تقدمـه املكـاتب القطريـة إىل احلكومـات سـيكون أساسـيا بالنسـبة إىل متكـــني احلكومــات مــن 

استحداث سياسات وتشريعات مالئمة من أجل جناح الربامج. 
وأبلغ كبري املسؤولني يف أمانة الصنـدوق املتعـدد األطـراف الـس التنفيـذي بـاألدوار  - ٦٠
واملسـؤوليات املتغـرية ألصحـاب املصـاحل، مبــن فيـهم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي. وأوضــح 
كذلك أنه مت تعبئـة مبلغ ١,٤ بليون دوالر يف املـدة اليت انقضـت منذ إنشاء الصنـدوق املتعـدد 
ــــام بـــدور رئيســـي يف تلــك  األطـراف يف عـام ١٩٩٠، وأن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ق
اجلهود اجلديرة بالثناء. وأضاف أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تكيف بسرعة، وأنـه بعـد أن 
كــان يقــدم التعــاون التقــين أصبــح يلعــب دورا رئيســيا يف مشــــاريع االســـتثمار يف القطـــاع 
الصناعي. ويف إطار التخطيط االستراتيجي اجلديد، سيلـزم لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن 
يزيــد مــن تركــيزه علــى أداء دور استشــاري يف جمــال السياســة العامــة ملســاعدة البلـــدان يف 
استراتيجياا املتصلة باالمتثال للشروط اليت تقتضيـها اخلطـط الوطنيـة والقطاعيـة القائمـة علـى 

األداء واليت سيتم املوافقة عليها بصورة متزايدة. 
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وأثنت الوفود على برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملـا حققـه مـن جنـاح يف إطـار برامـج  - ٦١
مرفق البيئة العاملية وبروتوكول مونتريال. ويف إطـار مرفـق البيئـة العامليـة، شــددت عـدة وفـود 
علـى دعمـها إلدخـال مفـهوم تدهـور األراضــي بوصفـه جمـاال جديـدا يركـز عليـه مرفـق البيئــة 
العاملية، كمـا شددت على أمهية مشاركة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي هـذا يف اـال اجلديـد 
للتركيز، وال سيما خبصوص أقـل البلـدان منـوا. ويف هـذا الصـدد، طُــرحت أسـئلة حـول قـدرة 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على االستجابة بسـرعة، وال سـيما يف إطـار انتقـال املوظفـني إىل 
امليدان. وذكرت عدة وفود أن جتديد موارد مرفق البيئة العاملية على حنو كاف أمـر ضـروري، 
وأن تطوير القدرات ينطوي على أمهية رئيسية بالنسبة إىل كثري من البلـدان. وطُــرحت أسـئلة 
عن املدى الذي ميكن بــه لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي املسـامهة مبـوارده األساسـية يف برامـج 
مرفق البيئة العاملية. وأعربت الوفود أيضـا عـن دعمـها للعمـل اجليـد الـذي أجنـزه برنـامج املنـح 

الصغرية وحلقات العمل املعنية باحلوار بني األقطار. 
وشــددت عدة وفود على أمهية تقـدمي الدعـم يف إطـار برنـامج بروتوكـول مونتريـال،  - ٦٢
وال سيما فيما يتعلق باملشاريع الصغرية احلجـم واملتوسـطة احلجـم. ومت أيضـا توجيـه الثنـاء إىل 
مكتب خدمات املشاريع التابع لألمم املتحدة ملا يقدمه من خدمات. غري أنـه مت اإلعـراب عـن 

القلق حول إمكانية زيادة التكاليف وأعباء العمل على مستويات املكاتب القطرية واملقر. 
وردا على ذلك، ذكر مدير مكتب السياسات اإلمنائية بالنيابة أن انتقال املوظفـني مـن  - ٦٣
املقـر إىل امليـدان عـزز يف الواقـع قـدرات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وأنـه يســـهم بصــورة 
مباشرة يف زيادة فعالية أنشطة الربنـامج يف جمـال التصـدي لتدهـور األراضـي. وحـذر مـن أنـــه 
بسبب اخنفاض مستوى املوارد األساسية، ال ميكن توقع أن تزداد قدرة برنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنائي على املشاركة يف التمويل من مـوارده اخلاصـة. وكـرر التـأكيد علـى أن برنـامج مرفـق 
البيئة العاملية وبرنامج بروتوكول مونتريــال ال يعتمـدان علـى األمـوال األساسـية، وأن املكـاتب 
القطرية تـعـوض عن خدماا. وشـدد على أن الدعم اإلضايف احملتمل النـاجم عـن تغيـري هيكـل 
الرســوم اخلــاص بــربوتوكول مونتريــال سيمكِّـــن مــن االســتعانة بــالقدرات اخلارجيــة علــــى 
املستويني اإلقليمي و/أو القطري، وعلى أنــه ليسـت هنـاك أي خطـط لزيـادة أعــداد املوظفـني 

يف املقر. 
وذكر املنسق التنفيــذي ملرفـق البيئـة العامليـة أنـه سـبق أن كفــل مرفـق البيئـة العامليـة –  - ٦٤
برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي املوافقـة علـى عـدة مشـاريع تتعلـق بتدهـور األراضـي يف جمالَـــي 
التنوع البيولوجي وتغري املناخ. غري أن التمويل اإلضـايف الـالزم فيمـا يتصـل بتدهـور األراضـي 
سيعتمد على حجم املوارد اليت توفرها الفترة الثالثة لتجديد مـوارد مرفـق البيئـة العامليـة، األمـر 
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الذي سيحدد أيضا طول املدة الـيت سيسـتغرقها تـأخر تنفيـذ املشـاريع، واملـوارد الـيت ميكـن أن 
ختصـص لتنميـة القـدرات. وأبـرز املنسـق التنفيـذي اجلـهود الـيت يبذهلـا برنــامج األمــم املتحــدة 

اإلمنائي لزيادة التمويل من أطراف ثالثة يف إطار مرفق البيئة العاملية. 
ويف اخلتـام، أثـىن رئيـــس الــس علــى أداء برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف إطــار  - ٦٥

الصناديق االستئمانية ملرفق البيئة العاملية وبروتوكول مونتريال. 
ــــد عــن أنشــطة برنــامج األمــم املتحــدة  لـس التنفيـذي علمـا بـالتقرير املـُـعوأحـاط ا - ٦٦

 .(DP اإلمنائي املمولة من مرفق البيئة العاملية وبروتوكول مونتريال (2000/4/
 

التقييم   سادسا -
 التقرير السنوي الذي أعـده مدير الربنامج عن التقييم 

عرض مدير الربنامج تقريره السنوي عن التقييم (DP/2001/26)، والحظ باهتمـام أن  - ٦٧
هناك طلبا متزايدا على التقييم وعلى اإلدارة اليت تركز على النتائج، وال سـيما خـارج برنـامج 
األمـم املتحـدة اإلمنـائي. وبنـاء علـــى ذلــك يتعــني علــى التقييــم أن يتوســع يف إطــالع اإلدارة 
الداخلية علـى التطورات وقــت حدوثـها الفعلـي. والحـظ كذلـك أن التقريـر الـذي مت إعـداده 
عن فعالية التنمية يعرض دروسا جارية بالنسـبة إىل عمـل الربنـامج، وأن مكتـب التقييـم يعمـل 
على حنو وثيـق مـع فريـق دعـم العمليـات ومكتـب مراجعـة احلسـابات واسـتعراض األداء بغيـة 
التوصــل إىل ــج مشــترك إلدمــاج الــدروس املســتخلصة. وعليــه، ميكــن للممثلــني املقيمـــني 
االستفادة من النظرة الشاملة املتوفـرة يف املكـاتب القطريـة عـن هـذه املسـائل. وأكـد أن تعزيـز 
مـهارات التقييـم جمـال يركـز عليـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي بشــكل رئيســي وال ســيما 
فيمـا يتعلـق بالنتـائج الـيت مت حتقيقـها علـى املسـتوى القطـري، وأنـــه يتــم احملافظــة علــى نوعيــة 
واستقالل التقييم. والحظ أن عمليـة التقييم قدمت مسامهات إجيابية فـي تعزيز توجــه برنـامج 

األمم املتحدة اإلمنائي حنو حتقيق النتائج. 
والحظ مديــر مكتب التقييم أن التحدي الرئيسي الذي يواجه مكتـب التقييـم يتمثـل  - ٦٨
يف إدخال عملية التقييم يف عمل املنظمة، وجعل توفر األدلة التجريبيـة شـرطا مـتزايدا يف اختـاذ 
القرارات اإلدارية وتعزيز نوعية الربامج. وحتدث عن عدة جماالت مت حتقيق تقــدم فيـها، ومنـها 
زيادة طلب املكـاتب القطريـة علـى األدلـة التجريبيـة والـدروس املسـتخلصة، والتنقيـح الشـامل 
لـنـهـُـج الرصد والتقييم، وإنشاء جمموعة للتتبع ومراقبة االمتثال باالستناد إىل شبكة اإلنـترنت، 
وإجيـاد عالقـة أوثـق بـني األولويـات املشـتركة والتقييمـات االسـتراتيجية. وحتــــدث أيضــا عــن 
التحديات اليت تتصل بفعالية التنمية. وقال إن تكوين الرابطـة الدوليـة لتقييـم التنميـة بالشـراكة 
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مع البنك الدويل يشكِّل جهدا رئيسيا لتعزيز القدرات التقييميـة يف العـامل النـامي، األمـر الـذي 
سيشجع بدوره االضطالع باملسؤولية الوطنية عـن تقييمات األداء يف جمال التنمية. 

وأعربـت الوفـود عـن تقديرهـا الكـامل الرتفـــاع مســتوى نوعيــة التقريــر، والبيانــات  - ٦٩
االستهاللية، والتقدم احملـرز. ومت اإلعـراب عـن التقديـر لتكويـن الرابطـة الدوليـة لتقييـم التنميـة 

وملسامهتها املزمعـة يف تعزيز القدرة على التقييم يف البلدان اليت تنفذ فيها الربامج. 
وأثنت عدة وفود على التوسع يف عملية اإلدارة اليت تركز علـى النتـائج وتعزيـز توجـه  - ٧٠
الربامج القطرية حنـو حتقيق النتائج، واالستعراضات اليت مشلـت بلدانـا خمتـارة. واقـترحت تلـك 
الوفود على برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يقوم بتخطيـط املزيـد مـن األنشـطة بالتعـاون مـع 
شركاء آخرين يف جمال التنمية. وطلبـت توضيحات عـن املـدى الـذي تـــم بــه تنفيـذ الـدروس 
املســتخلصة مــن عمليــة التقييــم؛ والتقـــدم احملــرز يف تطبيــق نظـــام التتبــع؛ ومعاجلــة النتــــائج 
والتوصيـات يف الوقـت املناسـب؛ وفعاليـة التقـارير السـنوية الـيت تركـز علـى النتـائج مـن حيــث 
ختصيص املوارد لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ واملدى الذي تـم بـــه حتويـل الفريـق العـامل 
ــة  املشـترك بـني الوكـاالت واملعـين بـالتقييم إىل هيئـة فعالـة لترويــج الـدروس املسـتخلصة وعملي

املراجعة اليت يقوم ا األقــران. 
وأكد أحد الوفود ضرورة وجـود منتــوج رفيـع املسـتوى وشــدد علـى أمهيـة ذلـك يف  - ٧١
مرحلـة التصميـم. وطلـب كفالـة توفـــر مشـاركة حكوميـــة وغــري حكوميــة أكــرب يف املراحــل 

األوىل. 
والحظــت عــدة وفــود أن التقييــم أداة اســتراتيجية لتعزيــز فعاليــة التنميــة. وطلبــــت  - ٧٢
توضيحات عن كيفية إدخـال نتائج التقييم يف عملية الربجمة؛ والصعوبات اليت يصادفها تطويـر 
مؤشرات للتدخل يف جماالت تطبيقيـة، مثل اإلدارة الرشـيدة؛ وإسـناد النتـائج يف احلـاالت الـيت 
يتواجـد فيها عدة شركاء؛ وكيفية تتبع أثـر الـربامج علـى املـدى القصـري، وكيفيـة التوفيـق بـني 
الطلبات على النتائج القصرية األجل وبيـن التدخالت الطويلة األجل. وكان هنــاك دعـم قـوي 
لتنميـة القـدرات يف البلـدان الـيت تنفـذ فيـها الـربامج. وعلـى الرغـــم مــن أن تقييــم األثــر علــى 
املسـتوى القطـري قـد بـدأ لتـــوه، كـان هنـاك شـعور بـأن عمليـة التقييـم ينبغـــي أن تـــُوسع إىل 
منظمات أخرى يف األمم املتحدة من خالل إطار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة. وأعـرب 
عـن االرتيـاح بشـأن درجـة الشـراكة والتعـاون فيمــا بـني مكتـب التقييـم وعـدد مـن الشـــركاء 

الثنائيني واملتعددي األطراف. 
وأثريت مسألة اآلثـــار النامجـة عـن عـدم كفايـة التمويـل املقــدم مـن املـاحنني علـى أقـل  - ٧٣
البلدان منوا، وأثر ختفيض عدد موظفي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أفريقيـا. ومت التشــديد 
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علـى أن بنـاء القـدرات عنصـر رئيسـي يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بطريقـة مســـتدامة. 
وبينما كان هناك تقدير لتعـاون برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـع شـركاء آخريـن يف عمليـة 
التقييم، متـت التوصية بضرورة احملافظة على استقالل مكتب التقييـم يف برنـامج األمـم املتحـدة 

اإلمنائي. 
وأعربت عدة وفود عن تفهمهـا لتزايد الطلـب علـى التقييـم فيمـا يتعلـق بـاإلدارة الـيت  - ٧٤
تركز على النتائج، إال أا أعربت عن اهتمامها مبعرفة املزيد عن املنهجية املتبعة يف تقييم األثـر 
على الصعيد القطري، واستخدام قاعدة بيانات التقييم املركزية، ونظام التتبع اجلديـد. وحثـت 
على إدخال مزيد من التحسـينات يف منهجيـة التقييـم، مبـا يف ذلـك تقييـم التنميـة املسـتدامة يف 

البلدان اليت تنفذ فيها الربامج. 
ورّد مديـر مكتـب التقييـم علـى األسـئلة املطروحـة، وقـال، فيمـــا يتعلــق بنظــام التتبــع  - ٧٥
اجلديد، إنه مت إدخـال هـذا النظـام يف ايـة عـام ٢٠٠١. وفيمـا يتعلـق بقـاعدة بيانـات التقييـم 
املركزية، كــان رّده أن املكتب يف سبيل جتربة منهجية تكفـل فعالية هذه القاعدة، وأنـه جيـري 
يف الوقت ذاته جتربة لتقييم األثر علـى املسـتوى القطـري مـن أجـل معرفـة املنهجيـة الـيت ينبغـي 
استخدامها يف تقييم أثر التنمية. وأضاف أن تقييـم األثـر علـى املسـتوى القطـري يقـدم تغذيــة 
عكسيــة عـن كيفيـة قيـام برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـإجراء التقييمـات القطريـة. واختتـــم 
كالمه باإلشارة إىل أن إجياد التوازن بـني التدخـالت الطويلـة األجـل والنتـائج القصـرية األجـل 

يركـز على قياس النتائج، وأنه ينبغي وضع منهجية من أجل ذلك. 
وخلـص رئيـس الـس التنفيـذي املناقشـة، وأكـد علـى أمهيـة عمليـة التقييـم واالهتمــام  - ٧٦
ـــع اجلديــد،  الـذي أبـدتــه الوفـود بالنـهج املتبـع يف اإلدارة الـيت تركـز علـى النتـائج، ونظـام التتب
واستقالل مكتب التقييم، وأمهية وجــود ج يعتمـد على تعدد الوكـاالت بالنسـبة إىل اجلـهود 

املبذولة يف جمال التقييم وإلــى فعالية التنمية واالشتـراك يف وضع منهجية تقييم مالئمة. 
وأحاط الس التنفيذي علما بالتقرير السنوي الذي أعـده مدير الربنـامج عـن التقييـم  - ٧٧

 .(DP/2001/26)
 

 تقييم موارد التمويل غري األساسية 
قـــدم مديـــر مكتـــب التقييـــم التقريـــر املعـــد عـــن تقييـــم التمويـــل غـــري األساســـــي  - ٧٨
(DP/2001/CRP.12)، مع التركيز على النتائج والتوصيات. والحظ املدير املعاون يف بيانـه، أن 
التقريـر يـأيت بأسـاس مـدروس ومفيـد إلجـراء حـــوار داخــل وخــارج برنــامج األمــم املتحــدة 
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اإلمنائي. وذكــر أن بيئـة مواتيـة قـد يـأت جتـاه توسـع االهتمـام بـالتمويل غـري األساسـي، وأن 
العمل جيري على إجياد استراتيجية للموارد غري األساسية بالنسبة ألقل البلدان منوا. 

ـــر وعمليــات التقــدمي. غــري أــا أثــارت بعــض  وأعربـت الوفـود عـن ارتياحـها للتقري - ٧٩
الشـواغل، وطلبـت توضيحـات بشـأن عـدم التـوازن بـــني املــوارد األساســية وغــري األساســية، 
والتوزيع غري املنصف بني املناطق، وعدم توفر بيانات وافية من املكاتب القطريـة عـن اسـترداد 
التكلفة. ومشلت موضوعات االهتمام األخرى كيفية التحقــق مـن النتـائج املترتبـة علـى املـوارد 
غري األساسية وتأثريها على املديونية وخفض املساعدة اإلمنائية الرمسيـة. وفيمـا خيتـص بـاملوارد 
ـــد اإلجــراءات احملاســبية، وإىل امللكيــة  األساسـية، أعربـت بعـض الوفـود عـن احلاجـة إىل توحي
الوطنيـة، وأشـارت إىل التخصيـص غـري املنصـف للمـوارد غـــري األساســية، مــع حصــول أشــد 
البلـدان فقـرا علـى أقـل قـدر منـها، وتســـاءلت عمــا إذا كــانت الصنــاديق املواضيعيــة ســتعبئ 

ما يكفي من املوارد للوفاء باحتياجات التنمية أم ال. 
واقترحت بعض الوفود إجراء دراسة عن العالقة بني موارد التمويل األساسية ومـوارد  - ٨٠
التمويل غري األساسية لكي يتسـىن إعـداد اسـتراتيجيات جديـدة للتصـدي للتحديـات. وسـلّط 
الضوء على تنمية القدرات اإلمنائية يف البلدان اليت تنفذ الربامج، وعلـى رفـع مسـتوى املكـاتب 
القطريـة، وتقاسـم الـدروس املسـتفادة يف جمـال تعبئـة املـوارد وحتسـني النظـم املاليـة فيمـا يتعلــق 

مبوارد التمويل غري األساسية، باعتبارها عناصر حامسة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.  
وأعرب أحد الوفود عن أسفه لعدم معاجلة التقرير ملسألة توفري التمويل غري األساسـي  - ٨١
من القطاع اخلاص. وأضاف أنه كان من الواجـب أن يتضمـن التقريـر توصيـات أكـثر حتديـدا 
بشأن حالة موارد الربنامج اإلمنائي يف أفريقيا، وصيغة مستكملة ملذكـرة التفـاهم بـني الربنـامج 
اإلمنـائي ومصـرف التنميـة األفريقـي، ومعلومـات عـن التعـاون مـــع املؤسســات املاليــة الدوليــة 

األخرى. 
وطلبت بعض الوفود إيضاحات بشأن تكـاليف دعـم الـربامج، ومـا إذا كـان الربنـامج  - ٨٢

اإلمنائي يعتزم استرداد كامل تكلفة املشاريع املمولة من املوارد غري األساسية. 
وأقـر املديـر املعـاون يف رده، أن املـوارد العاديـة (األساسـية) ال تـزال تشـــكل األســاس  - ٨٣
الوطيد ملصدر متويل الربنامج اإلمنائي، مع استكماله باملوارد غري األساسية. ووافـق أيضـا علـى 
أنه يتعني على السلطات الوطنية أن تتوىل قيادة املسرية اإلمنائية ومتلك اجلـهود الـيت تبـذل علـى 
املستوى القطري. والحظ وجود حاجة لكفالة اتساق املوارد غري األساسـية مـع إطـار النتـائج 

االستراتيجية. 
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ورّد مدير مكتب الشؤون اإلداريـة علـى مسـألة اسـترداد التكلفـة، فذكـر أن املنهجيـة  - ٨٤
اليت يستخدمها الربنامج اإلمنائي لتحديد مقدار ما تستوفيه من التكاليف شبيهة باملنهجيـة الـيت 

تستخدمها اليونيسيف. 
وأحاط املكتب التنفيذي علما بالتقرير املعد عن تقييـم مـوارد التمويـل غـري األساسـي  - ٨٥

 .(DP/2001/CRP.12)
 

 تقييم التنفيذ املباشر 
 ،(DP /2001/CRP.13) م مدير مكتب التقييم التقرير املعد عن تقييــم التنفيـذ املباشـرقد - ٨٦
مع التركيز على النتائج واالستنتاجات. وعرض املدير املعاون رّد اإلدارة علـى التقريـر، فذكـر 
أن التقييـم أجـري يف عـام ٢٠٠٠، وأن التقريـر قـدم إىل الـس التنفيـذي يف عـام ٢٠٠١ مــع 
تأجيل النظر فيه إىل الدورة احلاليـة. وقـال إن رّد اإلدارة أخـذ آراء الـس يف االعتبـار. وأكـد 
على أن امللكية الوطنيـة والقـدرات الوطنيـة املسـتدامة هـي مـن بـني املبـادئ األساسـية للتعـاون 
اإلمنائي. وأكد التزام الربنامج اإلمنائي بالتنفيذ الوطين بوصفه الطريقـة املفضلـة لتنفيـذ الـربامج. 
وذكـر أن النتـائج والتوصيـات الـواردة يف التقريـر سـاعدت الربنـامج اإلمنـائي علـى االســـتجابة 
بشكل أكثر فعالية الحتياجات البلدان اليت تنفذ فيها الربامج. وقال إنه كان مــن نتيجـة عمليـة 
التبسيط أنه جيري اآلن إدخال حتسينات على تصميم إطار أكثر مرونـة لتقـدمي اخلدمـات، مـن 

شأنه أن يمكِّن الربنامج اإلمنائي من االستجابة السريعة وخفض تكاليف املعامالت. 
وأعربـت الوفـود عـن ارتياحـها للتقريـر وللبيانـــات االســتهاللية، وطلبــت إيضاحــات  - ٨٧
بشأن: معايري استخدام التنفيذ املباشر؛ وآثار التنفيـذ املباشـر علـى عـبء العمـل والقـدرات يف 
املكـاتب القطريـة؛ والتكـاليف املترتبـة علـى التنفيـذ املباشـر مقارنـة بتكـــاليف التنفيــذ الوطــين؛ 
وعالقـة التنفيـذ املباشـر بامللكيـة الوطنيـة وبنـاء القـدرات؛ وتأثـري التنفيـذ املباشـــر علــى التنفيــذ 
الوطين بوصفه طريقة التنفيذ املفضلة لدى الربنامج اإلمنائي؛ وأمهيــة التركـيز علـى النتـائج بـدال 
مـن التركـيز علـى الطرائـق؛ وضـرورة تبسـيط إطـار خـاص باملســـاءلة؛ وضــرورة املقارنــة بــني 
التنفيذ املباشر وطرائق التنفيذ األخرى املتبعة من قبل هيئات األمم املتحدة؛ وفـائدة التوصيـات 
املتعلقـة بـالتقييم باعتبـاره عمليـة داخليـة جتـري بطلـب مـــن الربنــامج اإلمنــائي. وطلــب بعــض 
املتكلمـني أن يقـدم املديـر إىل الـــس التنفيــذي يف دورتــه الســنوية لعــام ٢٠٠٢ تقريــرا عــن 
الكيفية اليت يعتزم الربنامج اإلمنـائي أن يتـابع ـا التوصيـات الـواردة يف التقريـر. وأثـريت أيضـا 

مسألة تكاليف الربامج والتكاليف اإلدارية املتصلة بالتنفيذ املباشر. 
وأكـد مديـر مكتـب التقييـم يف رده أن إدارة عمليـة تقييـم التنفيـذ املباشـر تطبـق نفــس  - ٨٨
اإلجـراءات املتبعـة يف تنفيـذ سـائر التقييمـات. وأكـد أنـه متـت احملافظـة علـى اسـتقاللية مكتــب 
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التقييم وأن بعثة التقييم حللـت تكـاليف تنفيـذ الـربامج، بغـض النظـر عـن طريقـة التنفيـذ، وأن 
النتائج كانت ذات طبيعة عامة تنطبق على مجيع الطرائق. 

وشكر املدير املعاون املتكلمني على احلوار البناء واجليد التوقيت حـول تقريـر التقييـم.  - ٨٩
وأعرب عن موافقته على أن التنفيذ الوطين، مبا له من ميزات نسبية يف جماالت امللكيــة الوطنيـة 
وتنميـة القـدرات، سـيظل طريقـة التنفيـــذ املفضلــة لــدى الربنــامج اإلمنــائي. وأبــرز يف حديثــه 
ضـرورة املرونـة يف تقـدمي اخلدمـــات، وأكــد أن الربنــامج اإلمنــائي ملــتزم بإدخــال املزيــد مــن 
التحسينات يف هذا الصدد. وذكر أن معايري استخدام التنفيذ املباشر ال تزال قيـد املناقشـة وأن 
الس التنفيذي سيحاط علما بالنتيجة. واختتم حديثـه بالتـأكيد علـى أن عمليـة إعـادة إعـداد 
ـــائج  املوجـزات الوصفيـة سـتعزز القـدرات يف املكـاتب القطريـة ـدف رفـع الكفـاءة وتوليـد نت

أفضل.  
وذكر مدير مكتب الشؤون اإلدارية أن اآلثار املترتبـة علـى التنفيـذ املباشـر يف امليزانيـة  - ٩٠
ظلت حمايدة حىت ذلك الوقـت، نظـرا إىل مـا تتسـم بـه اموعـة الصغـرية مـن مشـاريع التنفيـذ 
املباشر من طابع متويلي يعتمد علـى التمويـل مبـوارد غـري أساسـية والتمويـل الـذايت. وأشـار إىل 
أنه سيستمر التصدي لآلثار املترتبة يف امليزانية على التنفيذ املباشر وسيستمر رفـع تقـارير عنـها 

إىل الس التنفيذي بغية النظر فيها.  
وعلى سبيل تلخيص املناقشة، الحظ رئيس الـس، أن التنفيـذ املباشـر يتسـم باملرونـة  - ٩١
كطريقـة للتنفيـذ، وأن التنفيـذ الوطـين هـو اخليـار املفضـل، ملـا لـه مـــن مــيزات تتعلــق بامللكيــة 
الوطنية وتنمية القدرات. وذكر أن التقرير له أمهيته بالنسبة إىل نظام تقدمي اخلدمـات بأكملـه. 
واختتـم كالمـه مبالحظـة أن الـس التنفيـذي يرغـب يف معرفـــة الكيفيــة الــيت يعــتزم الربنــامج 

اإلمنائي أن يتابع ا التوصيات الواردة يف التقرير. 
وأحـــاط الـــس التنفيـــــذي علمــــا بــــالتقرير املعــــد عــــن تقييــــم التنفيــــذ املباشــــر  - ٩٢

  .(DP/2001/CRP.13)
 

 العالقة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
طلب رئيس الس التنفيذي، يف معـرض تقدميـه للبنـد ٦ مـن جـدول األعمـال بشـأن  - ٩٣
التقييـم، رفـع درجـة الوثيقتـني DP/2002/CRP.4 و DP/2002/CRP.5، املتصلتـــني بالعالقــة بــني 
الربنامج اإلمنائي ومكتب خدمات املشاريع حبيث تنتقالن مـن فئـة أوراق غـرف االجتماعـات 
إىل فئـة الوثـائق العاديـة، وذلـك يف ضـوء الـدور احلسـاس الـذي تؤديانـه يف املناقشـات املتعلقـــة 

بذلك املوضوع.  
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وأوضح املدير اخلطوط العريضة االت العمل الواردة يف الورقـة املشـتركة الـيت تنظـم  - ٩٤
العالقـة بـني الربنـامج اإلمنـائي ومكتـب خدمـات املشـــاريع. وأعــرب عــن إدراكــه أن مكتــب 
خدمات املشاريع أنشئ بوصفه كيانـا ذايت التمويـل، منفصـال وذا هويـة خاصـة، وجهـة تقـدم 
ــــات  اخلدمــات إىل هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة. وأنــه لذلــك يقــدم اخلدمــات إىل الكيان
احلكوميـة، واحلكوميـة الدوليـة، وغـري احلكوميـة املرتبطـة بـه يف سـياق برامـــج وأنشــطة األمــم 

املتحدة وعن طريق منظماا.  
وأشار إىل أنه مت االتفاق على أن مكتب خدمات املشاريع ليست لديه، وال يعـتزم أن  - ٩٥
تكون له، قدرة فنية تناظر قدرات املنظمات الرباجمية من أمثال برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي. 
لكنـه سـلّم بـأن املنظمتـني هلمـا طبيعـة متكاملـة يف جمـال دعـم البلـدان الـيت تنفـذ فيـها الــربامج. 

وشدد على أن التدابري ستتخذ لتفادي االزدواجية وتكرار األدوار واخلربات والتكلفة. 
وفيما يتعلق بالتمثيل على املستوى القطري، أفاد املدير بأن املمثلني املقيمـني للربنـامج  - ٩٦
اإلمنائي سيواصلون متثيل مكتب خدمات املشاريع. غري أنـه يف احلـاالت الـيت تتطلـب احلضـور 
املادي للمكتب ويربر حضوره فيها حجم ونطاق أنشطته، سيتم إثبات هذا احلضور مـع أخـذ 
برنامج األمني العام اإلصالحي يف االعتبار، مبا يف ذلـك اسـتخدام املبـاين املشـتركة واخلدمـات 
املتكاملـة. وأضـاف أمـا سيســـتعينان بذلــك خبدمــات بعضــهما بعضــا بغيــة كفالــة الفعاليــة 

والكفاءة. 
ـــا علــى أن  وأكـد املديـر أن الربنـامج اإلمنـائي ومكتـب خدمـات املشـاريع متفقـان متام - ٩٧
تعبئة املوارد لدعم الربامج وأولويات البلدان اليت تنفذ فيها الربامج، كمـا تتمثـل يف أطـر األمـم 
املتحدة للمساعدة اإلمنائية اخلاصة ا ستكون من مسؤولية املنظمات املمولـة، وال سـيما منـها 
الربنامج اإلمنائي. وقال إن مكتب خدمات املشاريع سيضطلع بالتنفيـذ ال باألنشطة التمويليـة، 
وفقـا ملـا مت التـأكيد عليـه يف مقـرر الـس التنفيـــذي ١٢/٩٤. وأضــاف أن مكتــب خدمــات 
ـــاج إىل احلــرص يف ختطيــط ميزنتــه وإىل أن يكفــل  املشـاريع، بوصفـه كيانـا ذايت التمويـل، حيت
لنفسـه مسـتوى مـن األنشـطة يتسـق مـع خططـه. غـري أن مكتـب خدمـات املشـاريع قـد يعمـد 
مبوافقة ومعرفة الربنامج اإلمنائي ومنظمـات التمويـل األخـرى، إذا طلبـت إليـه ذلـك، إىل دعـم 

جهودها الرامية إىل تعبئة املوارد ملنفعة البلدان اليت تنفذ فيها الربامج. 
وتطـرق املديـر إىل مسـألة تنفيـذ الـربامج، فذكـر أن التنفيـذ الوطـــين سيســتمر بوصفــه  - ٩٨
الوسيلة املفضلة لتنفيذ غالبيـة الـربامج الـيت ميوهلـا الربنـامج اإلمنـائي. وأعـرب عـن ترحيبـه بـأي 
دعم قد يود مكتـب خدمـات املشـاريع تقدميـه علـى سـبيل تعزيـز التنفيـذ الوطـين، كاملسـاعدة 
مثال يف بناء القدرات داخـل الكيانـات الوطنيـة املنفـذة ألغـراض إعـداد التقـارير املاليـة. وأكـد 
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املدير على أن مكتب خدمات املشاريع ما زال يعتـرب مـن اجلـهات اهلامـة الـيت تقـدم اخلدمـات 
إىل األنشطة اليت ميوهلــا الربنـامج اإلمنـائي، وأن الربنـامج سيسـتمر يف التشـجيع علـى االسـتفادة 
مـن خدمـات املكتـب يف كـل مكـان تتسـم فيـه هـذه اخلدمـات بفاعليـة التكلفـة والقـدرة علــى 

املنافسة، وال سيما فيما خيتص بتنفيذ املشاريع الضخمة املعقدة. 
وأعرب املدير عن تأييده الكامل آلراء األمني العام بشأن جلنـة التنسـيق اإلداري قـائال  - ٩٩
إنه سيظل يفوض إليها سلطاته التنفيذيـة والرقابيـة علـى مكتـب خدمـات املشـاريع واملسـؤولية 
عن رصد أنشطة املكتب. وفيما يتعلق بوظيفة املدير التنفيذي ملكتب خدمات املشاريع، ذكـر 
املدير أنه يتمتع بامتياز موافاة األمني العـام بترشـيحاته لتلـك الوظيفـة كمـا هـي احلـال بالنسـبة 
للتعيينـات األخـرى علـى مسـتوى األمـني العـام املسـاعد داخـــل الربنــامج اإلمنــائي والصنــاديق 

والربامج املرتبطة به.  
١٠٠ -وذكر املدير كذلك أنه يعتزم، بوصفـه رئيسـا للجنـة التنسـيق اإلداري، ختصيـص كـل 
مـا يلـزم مـن الوقـت للقيـام بالوظيفـة اهلامـة املتمثلـة يف رئاسـة تلـــك اللجنــة، وتقــدمي التقــارير 
الدورية إىل األمني العام بشأن أدائه لتلك الوظيفة. والحظ املدير أيضا أن من املـهم أن تعتمـد 
ـــرض ممارســتها لدورهــا اإلشــرايف، خطــة عمــل متفــق عليــها  جلنـة التنسـيق اإلداري، ويف مع
بالكامل حبيث تعرض عليها مجيـع مسـائل العمـل املتصلـة مبكتـب خدمـات املشـاريع ملناقشـتها 

على الوجه الصحيح ويف الوقت املناسب. 
١٠١ -وأعرب املدير عن تأييده القتراح األمني العام لتوسـيع جلنـة التنسـيق اإلداري، وإنشـاء 
فريق عامل للتحضري الجتماعاا. وشدد على أن الس التنفيذي سيواصل تقدمي اإلرشـادات 
ــامج  والتوجيـهات يف جمـال السياسـة العامـة إىل مكتـب خدمـات املشـاريع كمـا يفعـل مـع الربن
ـــة أن تــترجم إرشــادات  اإلمنـائي. وأضـاف أن جلنـة التنسـيق اإلداري سـتعمل فقـط علـى كفال
الس يف جمال السياسة العامة ومسؤوليات األمني العام يف جمال الرقابـة إىل نظـام إداري فعـال 

بالنسبة إىل مكتب خدمات املشاريع. 
١٠٢ -واختتم املدير كالمه مبا يؤكـد للمجلـس التنفيـذي أن الربنـامج اإلمنـائي سيسـارع إىل 
وضع مجيع الترتيبات التشـغيلية الضروريـة لتنفيـذ االتفاقـات واملقترحـات. وأعـاد أيضـا تـأكيد 
التزامـه الشـخصي باحملافظـة علـى وجـود عالقـة فعالـة وسلسـة مـع مكتـب خدمـــات املشــاريع 
وتعزيز تلك العالقة. وأردف قائال إن التعاون بني الربنامج اإلمنائي ومكتب خدمات املشـاريع 
سيترجم، ليس على مستوى املقـر فقـط، بـل أيضـا علـى املسـتوى امليـداين، إىل مـا يكفـل قيـام 

الربنامج واملكتب سوية خبدمة البلدان اليت تنفذ فيها الربامج بشكل يتسم باالتساق. 
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١٠٣ -وذكـر املديـر التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـــات املشــاريع أن التوقعــات لعــام 
٢٠٠٢ تبشـر باخلـري ملـا يتوقـع مـن أن يتجـاوز الطلـب علـــى خدمــات املكتــب ٩٠٠ مليــون 
دوالر. وقال إن الوثيقة DP/2002/CRP.4 تعترب أيضـا وثيقـة تبشـر باخلـري، ألـا تـدل علـى أن 
الربنامج اإلمنائي ومكتب خدمات املشاريع ملتزمان كالمها بإعادة صياغة عالقتهما. وأضـاف 
أن اثنتني من النقاط الرئيسية الواردة يف الورقـة املشـتركة متثـالن اعترافـا مـن جـانب املنظمتـني 
بدور كل منهما واحترامهما لذلك الدور، فمكتب خدمات املشـاريع لـن يتعـدى علـى واليـة 
الربنامج اإلمنائي يف جمال تعبئة املوارد، كما أن الربنامج اإلمنـائي لـن ينشـئ نسـخة أخـرى مـن 

املكتب يف داخله. 
١٠٤ -وقارن املدير التنفيذي بني مكتب خدمات املشــاريع يف حالتـه الراهنـة ومـا كـان عليـه 
يف عام ١٩٩٥، حني كانت املشاريع متثل حصة األسـد مـن عمـل املكتـب. وقـال إن جمموعـة 
القروض يف عام ٢٠٠٢ شكلت أكثر من نصف عمـل املكتـب؛ باإلضافـة إىل أن جـزءا كبـريا 
من عمل املكتب يف عام ٢٠٠٢ كان لصاحل منظمـات يف األمـم املتحـدة تقـع والياـا خـارج 

جمال التنمية (مثل السلم، واألمن، وحقوق اإلنسان، ونزع السالح). 
١٠٥ -ومضى املدير التنفيـذي قـائال إن أدوات إدارة املخـاطرة سـاعدت علـى وضـع مكتـب 
خدمات املشاريع على رأس قائمة االختصاصيني يف جمال االستعانة باملوارد اخلارجية يف األمـم 
املتحدة. ففي عام ١٩٩٥ كانت تناط مبكتب خدمات املشاريع عادة مسؤولية تنفيذ مشـاريع 
بأكملها. أما يف عام ٢٠٠٢، بات التنفيذ يستند إىل تقسيم عبء العمل بني الزبائن واملكتـب 
مما يعين أنه بوسع منظمات األمم املتحدة االستعانة مبوارد خارجية يف تنفيذ جـزء مـن عملـها، 
وبالتايل إسناد املسؤوليات بناء على اخلربة واملزية النسبية. وأضاف املدير التنفيـذي أن مكتـب 

خدمات املشاريع أصبح أيضا أكثر توجها حنو الزبائن. 
١٠٦ -واقترح املدير التنفيـذي ختصيـص جـزء منفصـل مـن دورة الـس التنفيـذي يركـز فيـه 
على مكتب خدمات املشاريع لتمكني املنظمـة مـن معاجلـة املسـائل الـيت تثريهـا الوفـود بشـكل 
ــا  مباشـر. وتطـرق إىل تـأييد األمـني العـام لفكـرة إنشـاء هـذا اجلـزء يف عـام ١٩٩٤، فضـال عم
حظيت به الفكرة من تأييد من مدير الربنامج اإلمنــائي مؤخـرا. وأعـرب املديـر التنفيـذي أيضـا 
عن تأييده ملا اقترحه األمني العـام يف اآلونـة األخـرية مـن توسـيع جلنـة التنسـيق اإلداري التابعـة 

ملكتب خدمات املشاريع بإضافة ممثلني لزبائن املكتب إليها. 
 (DP/2002/CRP.5 و D P/2002/CRP.4) ١٠٧ -وأعربت بعض الوفود عن ارتياحها للوثيقتني
وللبيـانني االســـتهالليني اللذيــن أدىل مــا مديــر الربنــامج اإلمنــائي واملديــر التنفيــذي ملكتــب 

خدمات املشاريع. 
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١٠٨ -وأكـدت وفـود كثـرية مـن جديـد علـى أنـه يتعـني علـى مكتـب خدمـات املشــاريع أن 
يكـون جهـة تقـدم اخلدمـات إىل هيئـات منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال تنفيـذ املشــاريع، وأن 
يعمـل مـع الربنـامج اإلمنـائي ملنفعـة البلـدان الـيت تنفـذ فيـها الـربامج. ويف هـذا الصـــدد، أعــرب 
كثـريون عـن رأيـهم يف أنـه يتعـــني أن يظــل مكتــب خدمــات املشــاريع كيانــا منفصــال وذايت 
التمويـل وذا هويـة خاصـة، وأن يعمـل علـى أسـاس االسـتجابة للطلبـات داخـل منظومـة األمــم 
املتحدة. وشجعت تلك الوفود أيضا منظمات األمم املتحدة على االستفادة الكاملة مما يقدمـه 
مكتـب خدمـات املشـاريع مـن خـربات ومعـــارف وخدمــات. وأشــار وفــدان إىل أن املكتــب 
أصبح حلقة وصل هامة داخل منظومة األمم املتحدة، وأن خربته وكفاءته يف تنفيـذ املشـاريع، 
ـــه جاذبيتــه  وخدماتـه ذات اجلـودة العاليـة، واسـتجابته السـريعة، ومرونتـه، جتعـل منـه شـريكا ل
بالنسبة إىل حكومات البلدان اليت تنفذ فيها الربامج. واقترح هذان الوفـدان السـماح بالتفـاعل 
املباشر فيما بني احلكومات ومكتب خدمات املشـاريع علـى املسـتوى القطـري، وذهبـا إىل أن 
توجيه التمويل عـرب قنـوات اهليئـات األخـرى ذات الواليـات املواضيعيـة داخـل منظومـة األمـم 
املتحدة جتعل العملية برمتـها أكـثر تكلفـة بالنسـبة إىل البلـدان الـيت تنفـذ فيـها الـربامج. غـري أن 
وفودا أخرى أحلت على أال يقدم املكتب خدمات مباشرة إىل منظمات أخـرى غـري منظمـات 
األمم املتحدة. وأعرب وفدان آخـران عـن قلقـهما للشـائعات القائلـة بوجـود عجـز يف ميزانيـة 

مكتب خدمات املشاريع لعام ٢٠٠١. 
١٠٩ -وذكــرت بعــض الوفــــود أن صياغـــة العبـــارات املتعلقـــة بتعبئـــة املـــوارد يف الوثيقـــة 
DP/2002/CRP.4 مبهمة وتتيح جماال واسعا لتعدد التفسريات. وبناء على ذلـك، شـددت تلـك 

الوفود على أنه يتعني أال يقوم مكتـب خدمـات املشـاريع بتعبئـة املـوارد بـالرغم مـن أن الورقـة 
املشـتركة بـني الربنـامج اإلمنـائي واملكتـب أشـارت إىل أن املكتـب قـد يعمـد، مبوافقـة الربنـــامج 
اإلمنـائي واملنظمـات األخـرى ومبعرفتـها، إىل تقـدمي الدعـم إليـها يف جـهودها الراميـــة إىل تعبئــة 

املوارد للبلدان اليت تنفذ فيها برامج. 
١١٠ -ونوقـش بشـيء مـن اإلســـهاب مقــترح ختصيــص جــزء منفصــل مــن دورات الــس 
ـــر الربنــامج اإلمنــائي أعــرب عــن تــأييده  التنفيـذي ملكتـب خدمـات املشـاريع. وبرغـم أن مدي
القتراح املدير التنفيذي ختصيص جزء منفصـل ملكتـب خدمـات املشـاريع فإنـه تـرك أمـر اختـاذ 
القرار النهائي يف هذا الشأن للمجلس. وأعـرب وفـدان عـن تأييدمهـا الكـامل للفكـرة، ذاهبـني 
إىل أن ذلك سيسمح مبمارسة إشـراف أكـثر فعاليـة علـى مكتـب خدمـات املشـاريع. وطلبـت 
عدة وفود املزيد من التوضيـح عـن فـائدة ختصيـص اجلـزء املنفصـل. وأعربـت ثالثـة وفـود عـن 
ـــها يف  تفضيلـها للترتيبـات القائمـة الـيت تنـاقش البنـود املتعلقـة مبكتـب خدمـات املشـاريع مبوجب

إطار اجلزء املتعلق بالربنامج اإلمنائي. 
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١١١ -وأيدت وفود عديدة توسـيع جلنـة التنسـيق اإلداري بضـم زبـائن وشـركاء يف منظومـة 
ـــع ممثلــني للربنــامج  األمـم املتحـدة إليـها، كمـا أيـدت إنشـاء فريـق عـامل ليعمـل مبثابـة أمانـة م
اإلمنائي ومكتب خدمات املشاريع. وأعرب أيضا عن تأييد مشاركة املدير التنفيـذي للمكتـب 
بوصفـه عضـوا حبكـم منصبـه يف جلنـة التنسـيق اإلداري ورأت أن مـن شـأن هـذه الترتيبــات أن 
تعـزز التعـاون بـني الربنـامج اإلمنـائي ومكتـب خدمـات املشـاريع، وأن تزيـد التفـــاعل املتعــاظم 
ـــيت تتخــذ بشــأن العالقــة بــني هــاتني  بينـهما إىل حـده األقصـى، وأن تيسـر تنفيـذ القـرارات ال

اهليئتني. وحذر أحد الوفود من جتاوز جلنة التنسيق اإلداري لسلطات الس التنفيذي. 
١١٢ -وذكر أحد الوفود أنه يتعني على كيانات األمم املتحدة األخـرى االمتنـاع عـن إنشـاء 
خدمات تنفيذ شبيهة خبدمـات املكتـب. وطلـب وفـد آخـر املزيـد مـن املعلومـات عـن املسـائل 
والفـرص ذات الصلـة مبكتـب خدمـات املشـــتريات املشــتركة بــني الوكــاالت. وقــال يف هــذا 
الصـدد إنـه يتعـني احلـد مـن الصالحيـات الـيت متنحـها واليـة هـذا املكتـب لـه يف إطـار الربنـامج 

اإلمنائي. 
١١٣ -وأكد املدير التنفيـذي مـن جديـد، يف معـرض رّده علـى الوفـود، أن مكتـب خدمـات 
املشاريع مؤسسة تقدم اخلدمات إىل منظومة األمم املتحدة بأكملها بناء على ما يقدم إليـه مـن 
طلبـات. وقـال إن املكتـب وإن مل تكـن لديـه واليـة فنيـة، ميلـك قـدرا كبـــريا مــن املعــارف يف 

جماالت مثل إدارة املشاريع واملشتريات اليت جتزي قيمتها عن مثنها. 
١١٤ -وأعـرب مديـر الربنـامج اإلمنـائي يف معـرض رّده، عـن ترحيبـه باملقترحـات الـــواردة يف 
ــا.  الورقـة املشـتركة وبإرشـادات األمـني العـام، وشـدد علـى اسـتعداد الربنـامج اإلمنـائي لتنفيذه
وأكد على الدور الرقايب للجنة التنسيق اإلداري، قائال إنه جيـب أن حيظـى بـاالحترام الكـامل. 
وأشار إىل أن على املدير التنفيذي تقدمي تقاريره إىل الس التنفيذي واألمني العـام عـن طريـق 
جلنة تنسيق اإلدارة. وأكد على أن جلنة التنسيق اإلداري املوسعة سيكون هلا دورها الفعـال يف 

العالقة بني الربنامج اإلمنائي ومكتب خدمات املشاريع. 
١١٥ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ٢/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول).  
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ـــم  ـــدوق األم ـــائي وصن ـــدة اإلمن ـــم املتح اجلــزء املشــترك بــني برنــامج األم
  املتحدة للسكان 

توصيات جملس مراجعي احلسابات، ١٩٩٨-١٩٩٩   سابعا -
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

١١٦ -قدم املدير املعاون للربنامج تقريرا عن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلســابات لفـترة 
السنتني ١٩٩٨-١٩٩٩ (DP/2002/5). وأفاد بأن برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ممـنت لـس 
مراجعـي احلسـابات بسـبب مشـاركته يف حـوار بنـاء ســـاعد علــى احملافظــة علــى الشــفافية يف 

املسائل املتعلقة باملساءلة املؤسساتية. 
١١٧ -والحـظ أن التقريـر يشـتمل علـى موجـز لتوصيـات جملـس مراجعـي احلســـابات لفــترة 
السـنتني ١٩٩٨-١٩٩٩ وحالـة أعمـال املتابعـة الـيت يقـوم ـا الربنـامج، مبـا يف ذلـك التواريـخ 
ـــذل مــن  املسـتهدفة لالنتـهاء منـها. وشـدد علـى إحـراز تقـدم يف جمـاالت عديـدة، وعلـى مـا يب
جهود للتصدي للمسائل املعلقة. وطرح أحـد الوفـود بضـع أسـئلة عـن التقريـر واقـترح إثارـا 

بشكل ثنائي مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  
١١٨ -وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا بـالتقرير املعـد عـــن تنفيــذ توصيــات جملــس مراجعــي 

 .(DP/2002/5) احلسابات لفترة السنتني ١٩٩٨-١٩٩٩
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان 
١١٩ -قدمـت نائبـة املديـر التنفيـذي (اإلدارة) الوثيقـة DP/FPA/2002/2، الـيت تشـــتمل علــى 
ـــابات األمــم  تقريـر عـن حالـة تدابـري متابعـة التوصيـات الـواردة يف تقريـر جملـس مراجعـي حس
 .(A/ 55/5/Add.7) املتحــدة لفــترة الســــنتني املنتهيـــة يف ٣١ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩
ـــات جملــس مراجعــي  وخلصـت نائبـة املديـر التنفيـذي النـهج العـام للصنـدوق جتـاه تنفيـذ توصي
احلسابات . وصرحت أن صندوق األمم املتحدة للسكان ملتزم التزاما تاما بالنهج املبـين علـى 
النتـائج يف مجيـع عملياتـه وهـو يعمـل علـى أن يكـون التركـيز يف تلـك العمليـات واإلجــراءات 
ـــة االنتقاليــة اجلاريــة. وأفــادت بــأن رســائل اإلدارة  املصاحبـة هلـا علـى النتـائج يف إطـار العملي
وتقارير جملس مراجعي احلسابات كـانت تعمـم علـى كبـار املوظفـني فـور تلقيـها مث تـدرج يف 
جدول أعمال اللجنة التنفيذية للتأكد مـن أن كبـار املسـؤولني يدركـون املسـؤوليات املوكولـة 
إليـهم فيمـا يتعلـق بأعمـال املتابعـة. وأكـدت علـى أن إدارة صنـدوق األمـــم املتحــدة للســكان 
تعـتزم اختـاذ موقـف اســـتباقي يف طلــب مشــورة وإرشــاد مــن جملــس مراجعــي احلســابات يف 
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الفـترات الـيت تتخلـل الزيـارات وذلـك إلقامـة شـراكة وثيقـة مـن أجـل زيـادة تعزيـز ممارســـات 
الرقابة واإلدارة الداخلية. 

١٢٠ -وأحاط الس التنفيذي علما مبتابعـة تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات لفـترة السـنتني 
 .(DP/FPA/2002/2) ١٩٩٨-١٩٩٩: حالة تنفيذ التوصيات

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

١٢١ -قـدم نـائب املديـر التنفيـذي الوثيقـة DP/2002/6 وبــين للمجلـس التنفيـذي أن مكتــب 
األمم املتحدة خلدمات املشاريع دائب على العمل بشكل وثيق للغايـة مـع مراجعـي احلسـابات 
اخلارجيني. ونظرا ألن التقرير املقدم حاليـا إىل الـس يتعلـق بفـترة السـنتني األسـبق ١٩٩٨-
١٩٩٩، قال إن مجيع التوصيات اليت اقترحها مراجعـو احلسـابات اخلـارجيون إمـا أـا نفـذت 

بالكامل أو أا قيد التنفيذ. 
١٢٢ -وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا بـالتقرير املعـد عـــن تنفيــذ توصيــات جملــس مراجعــي 

 .(DP/2002/6) احلسابات لفترة السنتني ١٩٩٨-١٩٩٩
 

التقارير املقدمة إىل الس االقتصادي واالجتماعي  ثامنا -  
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

١٢٣ -قدم املدير املعاون للربنامج التقريـر املرفـوع إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي لعـام 
٢٠٠١ (DP/2002/7). وركز التقرير على املواضيع الرئيسـية الثالثـة التاليـة: (أ) تنفيـذ برنـامج 
اإلصـالح وأحكـام االسـتعراض الشـامل الـذي جيـرى كـل ثـالث سـنوات لسياسـات األنشــطة 
التنفيذية من أجـل التنميـة الـيت تضطلـع ـا منظومـة األمـم املتحـدة لعـام ٢٠٠١؛ (ب) متابعـة 
نتائج املؤمترات الكربى ومؤمترات القمـة وإعـالن األلفيـة؛ (ج) متابعـة املسـاعدات االقتصاديـة 

اخلاصة واملساعدات اإلنسانية واملساعدات الغوثية املقدمة يف حاالت الكوارث. 
١٢٤ -وشدد املدير املعاون للربنامج على أن أحد األعمدة الرئيسية الـيت يقـوم عليـها برنـامج 
اإلصـــالح هـــو تطويـــر اهليـــاكل واألدوات الـــيت تســـمح بزيـــادة التماســـك يف السياســــات 
واإلجراءات واألنشطة التنفيذية من أجل التنمية. وضــرب مثـاال لذلـك الفريـق املشـترك بشـأن 
أفغانسـتان املؤلـف مـن جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة واللجنـة التنفيذيـة للشـؤون اإلنســـانية، 

الذي ُأنشئ لتوجيه االستجابة التنفيذية لألمم املتحدة يف ذلك البلد. 
١٢٥ -واستمر تسجيل تقدم بشأن دور األمم املتحدة، حيث أنشئت مخسـة دور جديـدة يف 
عام ٢٠٠١. كما يسرت املناقشات املتعلقة بأفضل املمارسات والـدروس املسـتفادة يف إعـداد 
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التقييم القطري املوحد وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة وذلـك بفضـل إنشـاء خدمـات 
 UN DG Devlink :شـــبكة اإلنـــترنت لصـــاحل أعضـــاء جمموعـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــــة

 .CCA/UNDAF learning network, RCNet و
١٢٦ -ونـال تطويـر التقييـم القطـري املوحـد وإطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة دعمــا 
ــــة  قويــا. ولــدى تقييــم هــاتني األداتــني، قدمــت الــدول األعضــاء وإدارة الشــؤون االقتصادي

واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة اقتراحات قيمة لتحسينهما. 
١٢٧ -وأحرز الربنامج اإلمنائي تقدما حنـو تعزيـز املواءمـة بـني إجـراءات الربجمـة واإلجـراءات 
املعمول ا يف الصنــاديق والـربامج األخـرى امتثـاال لتعليقـات الـس االقتصـادي واالجتمـاعي 
والس التنفيذي. ودعت اجلمعية العامة يف قرارها ٢٠١/٥٦ إىل زيادة سـرعة التقـدم احملـرز، 
مع وضع جداول زمنيـة حمـددة لتحقيـق املواءمـة بـني النظـم املاليـة واإلداريـة واملتعلقـة بشـؤون 
املوظفني. وستشكل تلك التوصيات جزءا ال يتجزأ مـن برنـامج عمـل جمموعـة األمـم املتحـدة 

اإلمنائية يف عام ٢٠٠٢. 
١٢٨ -وواصل الربنامج اإلمنائي تعزيز نظام املنسق املقيـم عـن طريـق تعيـني موظفـني مؤهلـني 
تأهيال عاليا وتنفيذ منهجية جديـدة لتقييـم كفـاءات املرشـحني. غـري أنـه يلـزم بـذل املزيـد مـن 
اجلهود لتحسني التوازن بني اجلنسني يف هذا الصدد. ولذلك اعتمـدت جمموعـة األمـم املتحـدة 
اإلمنائية يف عام ٢٠٠١ سياسة لتشجيع مجيع املنظمات على اقتراح نسـبة قدرهـا ٥٠ يف املائـة 
من النساء كمرشـحات لتقييـم مؤهالـن للعمـل يف وظيفـة املنسـق املقيـم. وجيـري أيضـا بـذل 
جـهود لتحسـني تقييـم املنسـقني املقيمـني العـاملني والعمـل علـى إنشـاء نظـام للتغذيـة العكســية 
التامة. وكان هناك تأكيد على احلاجة إىل تعيـني عـدد أكـرب مـن املنسـقني املقيمـني ممـن تتوافـر 
لديهم خربة إنسانية للبلدان اليت توجد يف حاالت إمنائيـة خاصـة، أو يف البلـدان الـيت تكـون يف 

مرحلة الحقة النتهاء صراع. 
١٢٩ -وظـل تعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين ميثـل جـزءا حيويـا مـن أنشـــطة جمموعــة األمــم 
املتحـدة اإلمنائيـة. وأظـهر حتليـل التقييمـات القطريـة املوحـدة وأطـر األمـــم املتحــدة للمســاعدة 
اإلمنائية والتقارير الواردة من ثلثي مكاتب الربنامج اإلمنائي أنه حــدث تزايـد يف أعمـال الربجمـة 
مـن أجـل تعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين وزيـادة التنسـيق فيمـا بـني الوكـاالت. ومـع ذلـــك، 
ما زال هناك جمال للتحسني، مبا يف ذلك إعــداد جمموعـات مـن البيانـات املصنفـة حبسـب نـوع 
ــة يف  اجلنـس ومراعـاة تعميـم املنظـور اجلنسـاين يف التخطيـط بالنسـبة جلميـع القطاعـات الربناجمي

احلاالت الالحقة النتهاء صراع. 
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١٣٠ -ومت تعزيـز التنســـيق مــع مؤسســات �بريتــون وودز�، وخباصــة فيمــا يتعلــق بــإعداد 
ورقات استراتيجية احلد من الفقر على الصعيد الوطين بناء على طلب البلد املعين. 

١٣١ -وفيمـا يتعلـق مبتابعـة املؤمتـرات الكـــربى، كــان هنــاك تــأكيد كبــري علــى االلتزامــات 
والغايات واألهداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة. وبـدئ يف بـذل جـهود يف إطـار محلـة للتوعيـة 
بأمهيـة حتقيـق تلـك الغايـات، مبـا يف ذلـك االضطـالع بأنشـطة جتريبيـة علـــى الصعيــد القطــري 

إلعداد تقارير حتليلية عن التقدم احملرز يف سبيل حتقيق تلك الغايات وااللتزامات. 
١٣٢ -وفيما يتعلق مبتابعة املساعدات االقتصادية اخلاصة واملساعدات اإلنسانية واملسـاعدات 
الغوثيـة املقدمـة يف حـاالت الكـوارث، وفـر الربنـامج اإلمنـائي حلقـة وصـــل قويــة يف عمليــات 
اإلغاثة واإلنعاش والتنمية. ولضمان استدامة تلك اجلهود، أصبح من املهم للغايـة إقامـة تعـاون 

مع الكيانات الوطنية واحمللية ومنظمات اتمع املدين. 
ـــع يف غوجــرات، اهلنــد، أفــاد املديــر املعــاون  ١٣٣ -وباإلشـارة إىل كارثـة الزلـزال الـذي وق
للربنـامج بـأن الربنـامج اإلمنـائي أرسـل علـى وجـه السـرعة فريقـا لإلنعـاش االنتقـــايل. وكــانت 
مشاركة املوظفني الوطنيني يف اجلهد قويـة جـدا وأسـفرت عـن قـدر كبـري مـن بنـاء القـدرات. 
كما استخلصت دروس قيمة فيمـا يتعلـق بـاإلجراءات الـيت ميكـن اختاذهـا يف املسـتقبل للوقايـة 

من الكوارث الطبيعية، والتأهب هلا، والتخفيف من آثارها، والتعايف منها. 
 

 تعليقات أعضاء الس التنفيذي 
 نوعية التقرير 

١٣٤ -هنأت وفود عديدة الربنامج اإلمنائي على النوعيـة العاليـة للتقريـر وطريقـة عرضـه الـيت 
تستند إىل الشكل املوحد املعتمد من جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية. ودعـا أحـد املتكلمـني إىل 

حتسني اجلزء التحليلي من التقرير الذي يعد من النواحي األخرى شامال وغنيا باملعلومات. 
 

 التنسيق والتعاون مع الشركاء اآلخرين 
١٣٥ -أعرب بعض املتكلمني عن تأييدهم للمبادرات اليت قـامت ـا جمموعـة األمـم املتحـدة 
اإلمنائية لتنظيم ج منسق جتاه األنشطة التنفيذيـة املضطلـع ـا مـن أجـل التنميـة. والحظـوا أن 
اتباع ج متماسك ومنسق ومتوائم جتاه التنمية يعزز قيمة الدعم التقين املقدم إىل البلـدان الـيت 
تنفذ فيها الربامج يف جهودها الرامية إىل تنفيذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا يف ذلـك اهلـدف 
األعلى املتمثل يف ختفيـــض الفقـــر مبقدار النصف حبلول عـام ٢٠١٥، يف عـامل مـتزايد الـترابط 
ــــى يف  والتعقيــد. وُذكــر أن تعــاون الربنــامج اإلمنــائي يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة يتجل
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االسـتجابة السـريعة مـن حيـث تقـدمي املسـاعدات اإلنسـانية يف حـاالت األزمـات، مثـل حــاليت 
أفغانستان واهلند. 

١٣٦ -وبالرغم من التشديد على زيادة توثيق التعاون مع شـركاء التنميـة اآلخريـن، ُذكـر أن 
تلك العالقات ينبغي أن تكون متكاملة حبيث يتم احلفاظ على والية الربنامج اإلمنـائي وميزاتـه 
النسـبية وعامليتـه وحيـاده ونزاهتـه، وحبيـث تظـل براجمـه لتقـدمي الدعـم قطريـــة التوجــه وقطريــة 

امللكية.  
 

 نظام املنسق املقيم 
١٣٧ -الحظـت الوفـود مـع التقديـر اجلـهود املبذولـة لتوسـيع نطـــاق جممــع اختيــار املنســقني 
املقيمـني وإنشـاء مرفـق لتقييـم الكفـاءة. وقيـل إن مـن شـأن تلـــك الترتيبــات أن توســع نطــاق 
املنسقني املقيمني ذوي الكفاءة العاليـة الذيـن يقـودون أفرقـة املكـاتب القطريـة بأسـلوب يتسـم 
بالكفـاءة والفعاليـة. فاملنسـقون املقيمـون الذيـن يتمتعـون مبؤهـالت وخـــربات عاليــة يشــكلون 
عنصـرا حيويـا يف ضمـان اإلعـــداد اجليــد للتقييمــات القطريــة املوحــدة وأطــر األمــم املتحــدة 
للمساعدة اإلمنائية بالتعـاون واالتفـاق مـع احلكومـات. وحـث بعـض املتكلمـني علـى ضـرورة 

بذل املزيد من اجلهود لتنويع جممع املرشحني ولتحسني التوازن بني اجلنسني.  
 

 املسائل املتعلقة بالتمويل 
١٣٨ -شدد بعض الوفود على أن املوارد العاديـة (األساسـية) تشـكل األسـاس الوطيـد الـذي 
تقوم عليه أنشـطة الربنـامج اإلمنـائي. وبـالرغم مـن أن هنـاك املزيـد الـذي يتعـني عملـه، كـانت 
هناك إشادة كبرية مبا حدث من قلب اجتاه اخنفاض املوارد األساسـية، وأظـهر ذلـك أن جمتمـع 
املاحنني والبلدان الـيت تنفـذ فيـها الـربامج راضيـة عـن االجتـاه الـذي يسـري فيـه الربنـامج اإلمنـائي 
اجلديـد. كمـا ُأعـرب عـن التقديـر للزيـادة يف املـوارد غـري األساسـية بوصفـها مكملـة للمـــوارد 

العادية. وكان هناك اقتراح بأن ختصص املوارد بني املناطق بصورة منصفة.  
 

 االستجابة 
١٣٩ -أعرب املدير املعاون للربنامج عن شكره للوفود على تعليقـام البنـاءة واإلجيابيـة علـى 
التقرير. ووعد بأنه سيجري بذل كل جهد ممكن لتحسني احملتوى التحليلي للتقارير املقبلة.  

١٤٠ -وفيما يتعلق بالتوازن بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، أعـرب عـن أسـفه 
ألن النسـاء ال يشـغلن حـىت اآلن بـأعداد كبـرية املنـاصب الرفيعـة املســـتوى املطلوبــة ليصبحــن 
مؤهالت للترشيح ملناصب املنسقني املقيمني. وأكد للمجلس التنفيـذي بأنـه سـيجري تكثيـف 
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اجلـهود داخـل جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة لتنويـع جممـع املرشـحني ولتحسـني التـوازن بــني 
اجلنسني.  

١٤١ -وفيمـا يتعلـق بالتعـاون مـع املؤسسـات املاليـة الدوليـة، وخباصـة البنـك الـدويل، أوضــح 
املديـر املعـاون للربنـامج الصبغـة التكامليـة لعالقـــات تلــك املؤسســات مــع الربنــامج اإلمنــائي. 
ـــة عــن التنميــة  والحـظ، علـى سـبيل املثـال، أن ـج حتليـل الفقـر املسـتخدم يف التقـارير الوطني
البشرية والتقييمات القطرية املوحــدة كـان مبثابـة منـوذج لورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، 
اليت جرى ربطها مببادرة البلدان الفقرية املثقلة بالدين، امللتزمة بتخفيف عبء الديـن اخلـارجي 
وختصيص الوفورات النامجة عن ذلك للقطاعات االجتماعية بغية ختفيـض الفقـر املدقـع. وقـال 
املدير املعاون للربنامج إن الربنامج اإلمنائي، بوصفه مستشارا أمينـا للبلـدان الـيت تنفـذ الـربامج، 

ساعد على تيسري إعداد ورقات استراتيجية احلد من الفقر من جانب احلكومات. 
ــــس  ١٤٢ -وأحــاط الــس التنفيــذي علمــا بــالتقرير املقــدم مــن الربنــامج اإلمنــائي إىل ال
ــه إىل  االقتصـادي واالجتمـاعي (DP/2002/7) ووافـق علـى تقدميـه والتعليقـات الـيت أبديـت علي

الس.  
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان 
١٤٣ -قدم نائب املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان التقريـر املرفـوع إىل الـس 
االقتصادي واالجتماعي (DP/FPA/2002/1). وأبرز أمهية مقرر الــس التنفيـذي ١١/٢٠٠١، 
الذي واءم فعليا بني عملييت الربجمة لصندوق األمم املتحدة للسكان والربنامج اإلمنـائي، وأتـاح 
ألعضاء الس فرصة اإلسهام يف صياغة الربامج القطرية. ووجه االنتباه إىل ما ورد يف التقريـر 
من تأكيد علـى الـدور الـذي تضطلـع بـه جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، والحـظ أن التقريـر 
اعتمـد كثـريا علـى التقريـر التوليفـي للتقـارير السـنوية للمنسـقني املقيمـني الـذي أعـــده مكتــب 
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية. وأشار نائب املديـر التنفيـذي أيضـا إىل مـا جـاء يف التقريـر مـن 
حبث ملسألة تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف واليـة الصنـدوق وبرناجمـه، ومشـاركة املكـاتب 
القطرية يف عملية وضع ورقات استراتيجية احلد من الفقـر، واجلـهود املبذولـة لضمـان مسـامهة 

األعمال اليت يضطلع ا الصندوق يف جدول أعمال األلفية. 
 

 تعليقات الوفود 
١٤٤ -يف معـرض التعليـق علـى التقريـر، قـالت عـدة وفـود إـا تـرى أن التقريـر مفيـــد وغــين 
ـــد مــن التحليــل والتقليــل مــن  باملعلومـات. وطلـب البعـض أن تنحـو التقـارير املقبلـة حنـو املزي
األسلوب الوصفي. وأعربت وفود عن دعمها للتوصيات الواردة يف الفقـرة ٧١ بشـأن متابعـة 



3603-26799

E/2002/35

املؤمتـرات الدوليـة ومؤمتـرات القمـة واألهـداف اإلمنائيـــة لأللفيــة، وشــددت علــى ضــرورة أن 
تكـون امللكيـة والقيـادة مكفولتـان علـى الصعيـد الوطـين، فيمـا يتعلـق بعمليـيت التقييـم القطــري 

املوحد وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.  
١٤٥ -وكان هناك تأييد واسع النطاق للتأكيد على تعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين، بـالرغم 
من أن أحد الوفود كان من رأيه أن التقرير كان ينبغي أن يدعم صراحـة قـدرات النسـاء علـى 
حتسني صحتهن اإلجنابية. وأشاد أحـد الوفـود باالهتمـام الـذي أواله الصنـدوق ملسـألة العنـف 
املوجـه ضـد النسـاء والفتيـات، وطلـــب توفــري املزيــد مــن التفــاصيل عــن النــهج الــذي يتبعــه 
الصندوق للتصدي للعنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلنـس يف جمـال الرعايـة الصحيـة اإلجنابيـة 
والنتائج اليت أسفر عنها اإلصدار التجرييب للمنشور املعنون �ج عملي ملواجهة العنف القـائم 

على أساس نوع اجلنس: دليل ملقدمي ومديري الرعاية الصحية�. 
١٤٦ -وشجع أحد الوفـود كـال مـن الربنـامج اإلمنـائي والصنـدوق علـى التصـدي للمشـاكل 
املوثقة يف تقييمات االســتعراض الشـامل للسياسـات الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لعمليـيت 
التقييم القطري املوحد وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وحذر الوفد نفسه من أنه مـن 
غـري املسـتصوب اختـاذ النـهج القـائم علـى النتـائج بوصفـه العـامل احملـدد األساســـي لتخصيــص 
املوارد على الصعيـد العـاملي. ورغـم أن هـذا الوفـد سـلم بفـائدة الرصـد والتقييـم لكفالـة إدارة 
املوارد بصورة استراتيجية، إال أنه أعرب عن قلقـه مـن أن التـأكيد املفـرط علـى حتقيـق النتـائج 

يف األمد القصري ميكن أن خيل بأولويات املنظمات. 
١٤٧ -ورحـب عـدد مـن الوفـود باجلـهود الـيت بذهلـــا الصنــدوق لتعزيــز التعــاون مــع البنــك 
الدويل، وطلب احلصول على مزيـد مـن املعلومـات عـن التعـاون يف جمـال ضمـان توافـر السـلع 
املتصلة بالصحة اإلجنابية. ومع ذلك، أعربت بعض الوفود عـن رأي مفـاده أن تعـاون جمموعـة 
األمم املتحدة اإلمنائية مع البنك الدويل أمر معقد، وأن عملييت التقييـم القطـري املوحـد وإطـار 

األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية جيب أن تظال قطرية التوجه وأال تكونا خاضعتني لشروط. 
واتفقت عدة وفود على ضـرورة إنشـاء جممـع أكـثر تنوعـا للمنسـقني املقيمـني، يتسـم  – ١٤٨
بقدر أكرب من التوازن بني اجلنسني ومشاركة أكرب من وكاالت أخرى غري الربنامج اإلمنـائي. 
وطلب أحد الوفود تقدمي تفسريات لألسباب املمكنة الختالل التــوازن بـني اجلنسـني، يف حـني 
أعرب وفد آخر عن قلقه ألن االقتراح الداعي إىل تنفيذ حصة ٥٠ يف املائة قد ال يكون أكـثر 
السبل فعالية لتصحيح املشكلة. وشدد وفد آخر علـى أمهيـة الوعـي باملسـألة اجلنسـانية واتبـاع 

ج يقوم على التوازن بني اجلنسني. 
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ـــدوق والربنــامج اإلمنــائي املمارســة الــيت تتبعــها  ١٤٩ -وأوصـى أحـد الوفـود بـأن يتبـع الصن
اليونيسيف واملتمثلة يف إعالن املسامهات خالل دورة الس األوىل للسنة بــدال مـن إعالـا يف 

الدورة السنوية للمجلس، كما هي احلال يف املمارسة احلالية. 
 

 رد اإلدارة 
١٥٠ -ردا على خمتلف التعليقات واألسئلة، قدم نـائب املديـر التنفيـذي الشـكر للوفـود علـى 
تعليقاـا وعلـى دعمـها ملواءمـة األنشـطة الـيت تضطلـــع ــا الوكــاالت التابعــة موعــة األمــم 
املتحـدة اإلمنائيـة. وأحـاط علمـا مبـا أبدتـه الوفـود مـن اهتمـام شـديد بضـرورة الوعـي باملســـألة 
اجلنسـانية وأفـاد بـأن الدليـل الربنـاجمي بشـأن العنـف القـائم علـــى أســاس نــوع اجلنــس جيــري 

اختباره حاليا. 
١٥١ -وردا علـى طلـب احلصـول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن أعمـال الصنـدوق يف جمــال 
ضمـان توافـر السـلع املتصلـة بالصحـة اإلجنابيـة، أكـد أن الصنـدوق يعتـرب رائـدا علـــى الصعيــد 
العاملي يف هذا اال، وهو دور اعترف به يف االجتماع الذي عقـد يف اسـطنبول يف أيـار/مـايو 
٢٠٠١ بشأن ضمان توافر وسائل منع احلمـل والرفـاالت ألغـراض الوقايـة مـن فـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز. وذكر أن الصنـدوق يعمـل حاليـا مـع شـركائه لترمجـة جـدول األعمـال 

العاملي إىل خطط خمصوصة بكل بلد على حدته. 
١٥٢ -واسـتجابة للشـواغل املتصلـــة بــتزايد شــراكة الصنــدوق مــع البنــك الــدويل، قــال إن 
الوكاالت التابعة موعة األمــم املتحـدة اإلمنائيـة ومؤسسـات �بريتـون وودز� تتمتـع مبـيزات 
نسـبية خمتلفـة، وأن الصنـدوق يـدرك أمهيـة احملافظـــة علــى خــط واضــح يف عالقاتــه مــع هــذه 
املؤسسات. وفيما يتعلق باختالل التوازن بني اجلنسـني يف نظـام املنسـق املقيـم، قـال إن لذلـك 
عـدة تفسـريات، منـها إحجـام بعـض الوكـاالت عـن التخلـي عـن املوظفـني املؤهلـني، وخباصــة 

النساء، فضال عن الشواغل املتعلقة بالتطوير الوظيفي. 
١٥٣ -واختتم نائب املدير التنفيذي مالحظاته بقوله إن التقارير املقبلة سـتنحو بدرجـة أكـرب 

حنو الطابع التحليلي. 
١٥٤ -واتفق مدير شعبة التخطيط والتنسـيق االسـتراتيجيني مـع التعليـق الـذي ذهـب إىل أنـه 
ال  يكفي أن يكون املرء واعيا باملسألة اجلنسـانية، ولكـن مـن املـهم للغايـة أن يكـون لـه أيضـا 
منظـور جنسـاين. والحـظ أن خـربة الصنـدوق يف عمليـة وضـع ورقـات اسـتراتيجية احلـــد مــن 
الفقر كانت خمتلطة، وإنـه يـأمل أن يـرى مزيـدًا مـن الروابـط يف املسـتقبل بـني قضايـا السـكان 
والتنمية والفقر. واختتم كالمه بأن أكد على مـا أحـرزه الصنـدوق مـن تقـدم يف جمـال ضمـان 
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توافر السلع املتصلة بالصحة اإلجنابية، أكد أيضا أن هذه املسألة ستظل واحدة مـن األولويـات 
العليا للصندوق. 

١٥٥ -وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا بـالتقرير املقـدم مـن الصنـدوق إىل الـس االقتصـــادي 
واالجتماعي (DP/FPA/2002/1) ووافق على تقدميه مع التعليقات اليت أبديت عليه إىل الس. 
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اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان   
 بيان املديرة التنفيذية 

١٥٦ -هنـأت املديـرة التنفيذيـة رئيـس الـس التنفيـذي علـى انتخابـه، وشـكرته علـــى البيــان 
الذي أدىل به يف افتتاح الدورة قبل أسبوع. وأكدت له أا أحاطت علما بالنقـاط الـيت أثارهـا 
يف ذلك البيان، ووافقت على أنه ينبغي احلكم على صندوق األمم املتحدة للسكان تبعـا ملـدى 

جناح براجمه يف حتقيق النتائج. 
١٥٧ -وذكّرت املديرة التنفيذية أعضاء الـس بالتحديـات الثالثـة الـيت حددـا لـدى مثوهلـا 
ألول مـرة أمامـهم يف العـام الفـائت، وهـي: كفالـة االسـتقرار املـايل للصنـدوق، وتعزيـز قدرتــه 
املؤسسية، والتصدي للسياق االجتماعي – الثقايف لدى وضع الـربامج وتنفيذهـا.  وقـالت إـا 
تضيـف إليـها حتديـا رابعـا هـو: التكيـف مـع بيئـة تعمـل، بـالنظر إىل الواليـة احلساســـة املنوطــة 
بـالصندوق، علـى التأثـري يف قدرتـه علـى اجتـذاب املـوارد وبنـــاء القــدرات املؤسســية، وتنفيــذ 

الربامج. 
١٥٨ -وأردفت املديرة التنفيذية قائلة إن ما يزيد التحدي الرابع حدة هو ميـل بعـض منـاوئي 
الصنـدوق إىل تعمـد إشـاعة األكـاذيب وأنصـاف احلقـــائق واحلقــائق املشــوهة. وحتدثــت عــن 
الضـرورة امللحـة إىل االسـتجابة بوصـف منصـف ودقيـق للصنـدوق وأعمالـــه، وشــددت علــى 
ما يقوم به الس التنفيـذي مـن زيـارات إىل مشـاريع الصنـدوق يف امليـدان. ورأت أن الـس 
التنفيذي، مبا لديه من معرفة مباشـرة بأعمـال الصنـدوق، هـو املؤهـل علـى حنـو فريـد إلطـالع 
العامل على الغرض من إنشاء الصندوق، وما ميثله، وما يقوم به، مث - وهذه نقطة ال  تقل عـن 
ذلك أمهية، ما ال يقوم به. ورغم أن معظم التهم اليت سـيقت ضـد الصنـدوق باطلـة، يبـدو أن 
بعضها لقي آذانا صاغيـة لـدى أنـاس عقـالء. وبـاتت احلمـالت املوجهـة ضـد الصنـدوق تشـن 

اآلن بشكل دائم ومنهجي ومنسق وعاملي، وينبغي مواجهتها بقول احلقيقة. 
١٥٩ -وأعلنـت املديـرة التنفيذيـة أن جممـوع اإليـــرادات املســتمدة مــن املــوارد العاديــة لعــام 
٢٠٠١ بلغ ٢٦٢ مليون دوالر، أي أقل من املبلغ املتوقع بنحو ١٠ ماليـني دوالر. ورأت أن 
هناك بعض األخبار اليت تبشر باخلري رغم وجود شيء مــن القلـق إزاء التقديـرات بالنسـبة لعـام 
٢٠٠٢، وهو قلق يعزى يف جزء كبري منه إىل املستوى غري احملدد إلسـهام أحـد كبـار املـاحنني 
يف الصنـدوق: فـاإليرادات املسـتمدة مـن املـوارد التكميليـة لعـام ٢٠٠١ فـــاقت إىل حــد كبــري 
املبلـغ املسـتهدف، وبلـغ عـدد اجلـهات الـيت تقـدم منحـا إىل الصنـدوق رقمـا قياسـيا هــو ١٢٠ 
جهة. ومع ذلك، مـا زال كثـري مـن أعمـال الصنـدوق مـهددا مـن جـراء انعـدام وجـود قـاعدة 
أكيدة ميكن التنبؤ ا من املوارد األساسية. وأضافت أنه، استجابة للتحول العـاملي مـن املـوارد 
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األساسية إىل املوارد غري األساسية، يتعني علـى الصنـدوق تعديـل براجمـه والصـالت الـيت تربـط 
هذين النوعني من التمويل. ورأت أن من املهم أيضا كفالة تأديـة املشـاريع املمولـة مبـوارد غـري 

أساسية إىل توليد أثر مباشر على ااالت الربناجمية األساسية للصندوق. 
وأفادت املديرة التنفيذية أن نتائج دراسة تقييـم االحتياجـات امليدانيـة الـيت أجريـت يف  -١٦٠
حزيران/يونيه ومتوز/يوليه ٢٠٠١ واجلـهود األخـرى املتصلـة باملرحلـة االنتقاليـة، بـدأت حتقـق 
نتائج ملموسة من حيث: الكيفية اليت يقوم الصندوق ا برصد موارده املالية والبشرية بشـكل 
أكثر استراتيجية؛ واليت يقوم ا بتعزيز الدعم الذي يوفـره للميـدان سـواء مـن الناحيـة البنيويـة 
أو التشـغيلية؛ والـيت يبسـط ـا أنظمتـها وإجراءاتـه املاليـة واإلداريـة. وأكـدت أن عـــام ٢٠٠٢ 

سيخصص لتنفيذ واختبار االستراتيجيات والنظم اجلديدة اليت ُوضعت حىت اآلن. 
١٦١ -ووصفت املديرة التنفيذيـة بعـض األنشـطة الـيت يضطلـع ـا الصنـدوق يف جمـال الديـن 
والثقافـة. فقـالت إنـه عقـد اجتمـاع للجنـــة مؤلفــة مــن البــاحثني واخلــرباء يف الديــن وحقــوق 
اإلنسـان والشـؤون الدوليـة يف تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١ لبــدء حــوار حــول دور الديــن 
والثقافة يف سياق العوملة والتنمية. وبعد أن نوهـت بالنجـاح الـذي حققتـه تلـك اللجنـة، وهـو 
جناح يوظَف يف املساعدة على وضع النهج واملبادئ التوجيهية التشغيلية عـن طريـق االسـتفادة 
من القيم الثقافية اإلجيابية املوجودة يف مجيع اتمعات، قالت إن ذلك النجـاح أهلـم الصنـدوق 
تنظيم أنشطة أخرى ذات صلة، مثل تكوين فريق نقاش لبحـث دور الثقافـة والديـن يف الربجمـة 
السـكانية يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢. وأضـافت أـا أوردت هـاتني املبـادرتني علـى ســـبيل 
املثـال ال احلصـر؛ إالّ أن هنـاك العديـد مـن املبـادرات الـيت اضطلـع ـا يف املقـر وامليـدان ــدف 
الترويج الحترام تنــوع الثقافـات واحلـوار بينـها. واسـتدركت قائلـة إن تلـك املبـادرات نفـذت 
ــادئ  كحـاالت خاصـة يف املـاضي، وقـد آن األوان العتمـاد إطـار مفـاهيمي بشـأن الثقافـة واملب

التوجيهية املناسبة من أجل تعميمه يف الربامج على حنو منهجي ومطرد. 
١٦٢ -وشددت املديرة التنفيذية على أن الصنـدوق كثّـف جـهوده الراميـة إىل تعميـم األخـذ 
بنهج قائم على حتقيق النتائج لدى إعداد براجمه، وإىل بناء قدرات موظفيــه وشـركائه الوطنيـني 
على حتقيق النتائج. وأكدت أن الصندوق ملتزم بعمليـة برجمـة يكـون للبلـد املعـين دور القيـادة 
ـــة  والتوجيـه فيـها، باالسـتناد إىل االحتياجـات واألولويـات الوطنيـة. مث سـلطت املديـرة التنفيذي
الضوء على بعض التحديات اإلمنائيـة الرئيسـية الـيت يصادفـها الصنـدوق يف املنـاطق الـيت يعمـل 

فيها. 
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ـــا هــو فــريوس  ١٦٣ -ورأت أن أكـرب التحديـات الـيت يواجهـها الصنـدوق يف عملـه يف أفريقي
نقص املناعة البشرية/اإليدز وارتفاع معدل وفيات األمهات، وافتقـار املراهقـني إىل الرعايـة يف 

جمال الصحة اإلجنابية. 
١٦٤ -وأفادت أن بعض البلدان العربيـة أحـرز تقدمـا كبـريا يف إبطـاء النمـو السـكاين وتوفـري 
خدمـات ميسـورة يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة، إال أن هنـاك بلدانـا أخـرى يف املنطقـة مــا زالــت 
متلكئة يف هذا اال. فمعدل وفيـات األمـهات مـا زال مرتفعـا إىل حـد غـري مقبـول، كمـا أن 
ـــهات يفتقــرن إىل إمكانيــات احلصــول علــى معلومــات بشــأن الصحــة اإلجنابيــة  ماليـني األم
واالستفادة من خدمات جيدة النوعية، وال يزال الوضع االجتماعي واالقتصـادي للمـرأة جمـاالً 

يبعث على القلق. 
ـــادئ  ١٦٥ -ورأت أن هــذه التحديــات ختتلــف اختالفــا كبــريا يف منطقــة آســيا واحمليــط اهل
الشاسعة. ومثال لذلك أن العديد من البلدان يف جنوب آسيا أحرز تقدمـا ملحوظـاً يف خفـض 
معدل وفيات الرضع واألطفـال واألمـهات، إال أن اسـتمرار جوانـب اإلحجـاف القائمـة علـى 
ـــس ومعــدالت الــثراء مــا زال يشــكل عائقــا خطــريًا يعــترض ســبل حتقيــق التنميــة  نـوع اجلن
االجتماعية واالقتصادية، كما أن اسـتمرار ارتفـاع معـدالت النمـو السـكاين يف بعـض البلـدان 
ميحو أثر املكاسب اليت سبق حتقيقـها. ويف جـزر احمليـط اهلـادئ، يعتـرب توفـري خدمـات الصحـة 
اإلجنابية للمراهقني ضرورة ملحة بسبب ارتفاع النسـبة املئويـة للشـباب بـني السـكان ، إال أن 

إيصال هذه اخلدمات أمر معقد ومكلف بسبب التشتت اجلغرايف للسكان. 
١٦٦ -وأضافت أن أغلبية البلدان يف منطقة أوروبا الشرقية والوسطى تواجه حتديـا مـن نـوع 
خمتلـف متامـا: وهـو تـدىن معـدالت اخلصوبـة اإلمجاليـة إىل مـا دون مسـتويات اإلحـالل. ومـــن 
ـــات املقدمــة يف جمــال الرعايــة الصحيــة؛  التحديـات األخـرى: رداءة نوعيـة املعلومـات واخلدم
وأكثر الزيادات حدة يف العـامل يف اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز؛ واالرتفـاع 

اهلائل يف االجتار بالنساء وصغار الفتيات. 
١٦٧ -واعتربت أن منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب تتسـم عمومـا بارتفـاع معـدالت 
وفيـات األمهــــات، وأن مشـكلة تفشـي فـريوس نقـــص املناعـة البشـرية/اإليـدز تـــتزايد حــدة، 
وال سيما يف بلـدان منطقة البحر الكارييب وبني جمموعات حمددة من السـكان يف خمتلـف أحنـاء 
هذه املنطقة. وما زاد من حدة التحديات اإلمنائية اليت تواجهها أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر 
الكارييب هو ارتفاع معدالت الفقر واالستبعاد االجتمـاعي، وال سـيما بـني السـكان األصليـني 

واجلماعات املهمشة. 
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١٦٨ -واختتمت املديرة التنفيذية مالحظاـا بـاإلقرار بأـا تنـاولت بعـض القضايـا احلساسـة 
ـــر ال مفــر منــه. وأضــافت أن احلكــم علــى  واملثـرية للجـدل إىل حـد كبـري، معتـربة أن هـذا أم
الصنـدوق، ورمبـا كـان حالـه يف ذلـك أكـثر مـن حـال أي منظمـة إمنائيـة أخـــرى تابعــة لألمــم 
املتحدة، ينبغي أال يكون علـى أساسـه أدائـه فحسـب بـل أيضـا علـى أسـاس واليتـه احلساسـة، 
علماً بأن قدرته على االضطالع بواليته على حنو فعال تستلزم إقامة عالقة شفافة وصرحية مـع 

أعضاء جملسه التنفيذي. 
 

 تعليقات الوفود 
١٦٩ -أكد بيان حظي بتأييد أكثر من ٣٠ وفدا أن الصندوق يضطلع بـدور بـالغ األمهيـة يف 
املساعدة على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وعلى وجه أكثر حتديـدا، يف الـترويج للحقـوق 
املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية. واعترب البيــان أن الصنـدوق حيتـاج، للنجـاح يف االضطـالع 
ـــل األساســي وغــري األساســي. ويف هــذا  بواليتـه، إىل مـا يكفـي مـن الدعـم السياسـي والتموي
السـياق، أعربـت الوفـود الـيت أيـدت هـذا البيـان عـن قلقـها البـالغ إزاء اخنفـاض املســـامهات يف 
ميزانية الصندوق، وناشدت اجلميع إعادة تأكيد التزامهم بربنامج عمل املؤمتر الدويل للسـكان 
والتنمية واملقاصد واألهداف الدولية إلعالن األلفية، اليت تتضمن تشـجيع البلـدان املاحنـة علـى 
أن تواصـل، وأن تزيــد إن أمكــن مســامهاا املقدمــة إىل مــيزانييت الصنــدوق األساســية وغــري 

األساسية. وأعرب العديد من الوفود األخرى عن القلق عينه. 
١٧٠ -وشددت عــدة وفـود أيضـا علـى الـدور البـالغ األمهيـة الـذي يضطلـع بـه الصنـدوق يف 
الـترويج للصحـة اإلجنابيـة، وأمهيـة الزيـارات امليدانيـة، وضـــرورة مواجهــة التضليــل اإلعالمــي 
املتعمد بشأن أنشطة الصندوق. وأثنت وفود عدة على الصندوق ملا يضطلع به مـن أنشـطة يف 

جمايل الدين والثقافة، وما حيرزه من تقدم يف جمال اإلصالح الداخلي واملرحلة االنتقالية. 
١٧١ -وأعرب وفد عن قلقه إزاء القدرة احملدودة للصنــدوق علـى تلبيـة االحتياجـات املتعلقـة 
بالصحة اإلجنابية يف حاالت الطوارئ، وشدد على ضرورة توعية واضعـي السياسـات والـرأي 
العام مبدى إحلاح تلك االحتياجـات. وأعلـن وفـد آخـر عـن احلاجـة إىل احلصـول علـى مـوارد 
جديـدة مـن أوسـاط املـاحنني باإلضافـة إىل األمـوال الـيت سـبق مجعـها ألنشـطة الـربامج، ـــدف 
تضييق اهلوة بني االحتياجات املتعلقة بالصحة اإلجنابية يف حـاالت الطـوارئ وقـدرة الصنـدوق 
على تلبية تلك االحتياجات. وأشار الوفد نفســه أيضـا إىل أن جنـاح الصنـدوق عمومـا يتوقـف 
على قدرته علــى تكييـف أهدافـه وأهـداف إعـالن األلفيـة مـع كـل مـن األهـداف واألولويـات 

اإلمنائية للبلدان اليت يعمل فيها الصندوق. 
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١٧٢ -وشكرت املديرة التنفيذية الوفود على ما أدلت به من تعليقـات ومـا أعربـت عنـه مـن 
دعـم. وأوردت األنشـطة الـيت يضطلـع ـــا الصنــدوق يف أفغانســتان مثــاال علــى كيفيــة قيــام 
الصندوق بتحسني قدراته على توفري اخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية يف حـاالت الطـوارئ. 
وأوضحت أنه جـرى إرسـال مبـادئ توجيهيـة إىل مجيـع املكـاتب القطريـة لتشـجيعها علـى أن 
تدرج يف تقاريرها التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، ويف توفـري تغطيـة يف جمـال 
الرعاية املتعلقة بالصحة اإلجنابية، بوجه خاص. وأعربت عن األمل يف زيـادة عـدد املـرات الـيت 

يزور الس التنفيذي فيها البلدان اليت تنفذ فيها الربنامج. 
١٧٣ -واختتم الرئيس هذا اجلزء بإجياز املداخالت على النحو التايل: (أ) إعراب الوفـود عـن 
تقديرها للمالحظات الصرحية والشاملة اليت أبدا املديـرة التنفيذيـة؛ (ب) مناشـدة عـدد كبـري 
من الوفود املاحنني الرئيسيني زيادة ما يقدمونه من التمويل إىل الصنــدوق؛ (ج) الترحـاب بـأي 
توســيع يف قــاعدة املــاحنني؛ (د) اإلعــراب عــن التقديــر للمبــادرات يف جمــال الديــن والثقافـــة 
واعتبارهـا هامـة للغايـة؛ (هــ) إحاطـة الوفــود علمــا ببيــان املديــرة التنفيذيــة أن ممــا لــه أمهيتــه 
القصـوى أن يقـوم الـس التنفيـذي مبســـاعدة الصنـــدوق علــى دحــــض املعلومــات املغلوطــة 

املتعلقة بأنشطته. 
 

برنامج املشورة التقنية   تاسعا –
ـــامج املشــورة التقنيــة  ١٧٤ -قدمـت املديـرة التنفيذيـة التقريـر املعـد عـن الترتيبـات املقبلـة لربن

 .(DP/FPA/2002/3)
١٧٥ -وصفت برنامج املشورة التقنية بأنـه ترتيـب مشـترك بـني الوكـاالت ميكـن مـن خاللـه 
توجيـه التعـاون التقـين املقـدم مـن الصنـدوق إىل البلـدان لدعـم األنشـــطة الســكانية واإلمنائيــة. 
وأفـادت املديـرة التنفيذيـة أن الـترتيب اجلديـد املقـترح سـينطبق مـن مواطـن القـوة لـــدى أفرقــة 
الدعـم القطـــري احلاليــة باعتبارهــا أفرقــة إقليميــة/دون إقليميــة مــن اخلــرباء التقنيــني متعــددة 
االختصاصات وموجودة يف امليدان بينما يضيـف أيضـا حتسـينات هامـة، مثـل إقامـة شـراكات 
أكثر فعالية تستند إىل حتقيق النتـائج مـع املنظمـات التابعـة لألمـم املتحـدة واللجـان االقتصاديـة 

اإلقليمية. 
١٧٦ -وقد أتى هذا التقرير مثرة لعمليـة تشـاورية مكثفـة يف املقـر مـع املكـاتب القطريـة ومـع 
شـركاء الصنـدوق، ومنـــهم مؤسســات األمــم املتحــدة وأعضــاء فرقــة العمــل املشــتركة بــني 
الوكاالت. وخلُص التقرير عمومـا إىل أن برنـامج املشـورة التقنيـة قـدم إىل الـربامج السـكانية، 
واإلمنائيـة الوطنيـة دعمـا استشـاريا كبـريا، وهـو مـا أعطـى الصنـدوق مـيزة نســـبية عــن طريــق 
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تزويده مبجموعة جاهزة من اخلرباء لتلبية االحتياجـات التقنيـة للـربامج القطريـة. بيـد أن هنـاك 
ـــة  جمـاالً إلدخـال حتسـينات، وتتضمـن املعايـري املسـتقرة الـيت تسـتخدم يف تقييـم الترتيبـات املقبل
للدعم التقين املقدم من الصندوق ما يلي: بناء القـدرات الوطنيـة، ونوعيـــة املساعـــدة التقنيــة، 

واألخذ بنهج إقليمي، والتكلفة، واملرونة، وإمكانيات إقامة الشراكات. 
١٧٧ -ورأت املديـرة التنفيذيـة أن الترتيبـات اجلديـدة املتصلـة بربنـامج املشـورة التقنيـة خليقــة 
بأن تسهم فيما يلي: (أ) تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية علـى تقـدمي الدعـم التقـين لألنشـطة 
السكانية، واإلمنائية؛ و (ب) وزيـادة توافـر واسـتعمال االسـتراتيجيات واملعـارف بغيـة حتسـني 
فعاليـة الـربامج الســـكانية واإلمنائيــة الوطنيــة؛ و (ج) وحتســني الدعــم التقــين االســتراتيجي يف 
مراحل رئيسية من مراحل دورة الربامج القطريـة للصنـدوق وكذلـك لعمليـات إصـالح األمـم 

املتحدة وغريها من النهوج املأخوذة ا على نطاق املنظومة. 
١٧٨ -وبغية متكني برنامج املشورة التقنية من الوفاء بتلك املعايري، مشلت الترتيبـات املقترحـة 
عدة تعديالت مـن بينـها: (أ) تكييـف حجـم ومـهارات أفرقـة الدعـم القطـري مبـا يتمشـى مـع 
االحتياجات والقدرات احملددة للمناطق اإلقليميـة ودون اإلقليميـة؛ (ب) وتنقيـح اختصاصـات 
أفرقـة الدعـم القطـري بغيـة تركـيز مهامـــها علــى التدخــالت االســتراتيجية يف عمليــــة إعــداد 
الربامــج القطريـــة، وذلـك كالتقييمـات القطريـة املشـتركة وورقـات اسـتراتيجية ختفيـف حـــدة 
الفقر؛ (ج) وتعزيز مرونة الدعـم التقـين؛ (د) ووضـع برنـامج شـراكة اسـتراتيجية أكـثر فاعليـة 
ــــة؛  ويســتند إىل حتقيــق النتــائج مــع مؤسســات األمــم املتحــدة واللجــان االقتصاديــة اإلقليمي
(هـ) وتعزيز الرصد والتقييم العامني لربنامج املشورة التقنية؛ (و) وتوحيـد ممارسـات التوظيـف 
وأحكامه وشروطه، ورصد وتقييم األداء من خالل تـويل الصنـدوق اإلدارة املباشـرة لتوظيـف 

أفراد أفرقة الدعم القطري يف املستقبل. 
١٧٩ -ومضـت املديـرة التنفيذيـة قائلـة إن سـنة ٢٠٠٢ سـتكون سـنة انتقاليـة وفـترة خمصصــة 
للتصدي لعدة قضايا هامة بغية كفالة التشغيل الكـامل لربنـامج املشـورة التقنيـة اجلديـد حبلـول 
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣. وتشمل تلك القضايا: (أ) إجياد شـركاء جـدد يف جمـال التوظيـف؛ 
(ب) وتيسـري إدخـال التغيـريات الثقافيـة الالزمـة؛ (ج) وكفالـة تزويـد برنـامج املشـورة التقنيـــة 
بنظام قوي لإلدارة والدعم التقين. وشددت على أن هذا النظام لن يطبق إال مبقدار مـا تسـمح 
به املوارد املتاحة، وأن العمل جار يف إعـداد خطـط احتياطيـة لتعديـل نطـاق الربنـامج يف حالـة 
ـــى أن برنــامج املشــورة التقنيــة اجلديــد  اخنفـاض التمويـل. واختتمـت مالحظاـا بالتشـديد عل

يرتبط ارتباطا وثيقا بالعملية االنتقالية اليت يشهدها الصندوق. 
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 تعليقات الوفود 
١٨٠ -وشـكر عـدد مـن الوفـود املديـرة التنفيذيـة لعرضـها، وشـــاطروها الــرأي بــأن برنــامج 
املشـورة التقنيـة أدى دورا أساسـيا يف تقـدمي املسـاعدة التقنيـــة إىل البلــدان يف جمــاالت الصحــة 
اإلجنابية، واالستراتيجيات السكانية واإلمنائية، والدعوة. وأعـرب بعـض الوفـود عـن ثقتـه بـأن 
برنامج املشورة سيكون منسـجما مـع إطـار التمويـل املتعـدد السـنوات للصنـدوق، وسـيواصل 
إسهامه يف تعزيز القـدرات الوطنيـة يف البلـدان الـيت تنفـذ الـربامج. وأعربـت وفـود أخـرى عـن 
تقديرها إليالء التقرير اهتمامـا ملختلـف املسـائل اإلداريـة املرتبطـة بإقامـة نظـام جديـد لربنـامج 
املشورة التقنية، وال سيما إقامـة صـالت تربـط التنفيـذ مبجمـل العمليـة االنتقاليـة الـيت يشـهدها 

الصندوق.  
١٨١ -وشدد وفد من بلد ينفذ الربامج على الدور البـالغ األمهيـة الـذي أداه برنـامج املشـورة 
التقنيـة يف املسـاعدة علـى تطويـر القـدرات الوطنيـة وعلـى أن أبـرز ثلـث جممـوع أنشـطة فريـــق 
اخلدمة التقنية القطرية يف امليدان يتصل باجلهود املبذولة يف ســبيل بنـاء القـدرات. ووافـق الوفـد 
على ضرورة حتسني القدرات التقنيــة احملليـة وتعزيـز الـدور الـذي يضطلـع بـه اخلـرباء الوطنيـون 
بالقياس إىل دور املوظفني الدوليني. إذ ميكن، بالقيام بذلك، أن يرفع يف الوقت نفسه مسـتوى 
ونوعية التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب. ورحـب هـذا الوفـد بـأي ترتيبـات مـن شـأا التـأييد 
بقدر أكرب على تبادل املعارف، وال سيما من خالل تطويـر نظـم املعلومـات، وعلـى اسـتخدام 

املوارد الوطنية واإلقليمية يف توفري الدعم التقين. 
١٨٢ -وأعرب أحد الوفود عن قلقه إزاء عدم مرونة برنامج املشورة التقنية، كما أكـد ذلـك 
التقرير، وهلذا أيد اخليـار املفضـل الداعـي إىل تعديـل الربنـامج. وهـذا اخليـار يدعـو إىل تقليـص 
عدد املستشارين يف الوظائف اإلقليميـة ألفرقـة الدعـم القطـري وإىل االسـتعاضة عـن أخصـائي 
املشـورة التقنيـة بآليـة جديـدة تقـدم املســـاعدة التقنيــة وتتــوىل االتصــال باملنظمــات األخــرى. 
وطلب الوفد احلصول على مزيـد مـن املعلومـات عـن كيفيـة إعـادة صياغـة العالقـة مبؤسسـات 
األمم املتحدة األخرى وعن األثر املترتب على تلـك العالقـة اجلديـدة يف جممـل واليـة وأنشـطة 
الصنـدوق. وأيـد الوفـد أيضـا التشـديد املـتزايد علـى بنـاء القـدرات الوطنيـة عـــن طريــق جعــل 
املكاتب اإلقليمية تركز على التدخالت االستراتيجية. وطُلب احلصول على معلومـات إضافيـة 
بشـأن: (أ) كيفيـة اسـتخدام مصـادر الدعـم التقـين الوطنيـــة واإلقليميــة؛ و (ب) كيفيــة تبــادل 
اخلربات فيما بينها من أجل بناء القدرات؛ و (ج) حتديـد نواتـج خمصوصـة، ووضـع مؤشـرات 
ميكن التحقق منها موضوعيا. وإسهام حتليل األطر املنطقية الذي جيريه برنـامج املشـورة التقنيـة 

يف حتقيق أهداف وغايات إطار التمويل املتعدد السنوات. 
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١٨٣ -وحظي اخليار املفضل كذلـك بتـأييد وفـود أخـرى. وطُلـب احلصـول علـى معلومـات 
إضافية عن الطريقة اليت ستعمل ـا يف الواقـع الشـراكات املذكـورة يف التقريـر. وباإلشـارة إىل 
مـا قالتـه املديـرة التنفيذيـة مـن أن برنـامج املشـورة التقنيـة لـن يطبـق إال مبـا يتمشـى مـع املــوارد 
املتاحة، أعرب أحد الوفود عن القلق إزاء ما قد يترتب على خفض املـوارد املتاحـة مـن أثـر يف 
فعالية الربنامج. ورحب وفد آخر بالتأكيد على أن النظر يف الترتيبـات اجلديـدة املقترحـة جـاٍر 
باالقتران مع املسح املتعلق بتقييم االحتياجات امليدانية، وعلى أن أفرقة الدعـم القطـري سـيعاد 
تشكيلها لإلسهام يف احلوار املتعلق بسياسات القطاع الصحي لكفالة أخذ الصحة اإلجنابيـة يف 
االعتبار على النحو الصحيح يف خطط هذا القطاع. وأفاد وفدان أما يتطلعــان إىل اسـتعراض 

الترتيبات اجلديدة خـالل الدورة العادية الثانية للمجلس اليت ستعقد يف عام ٢٠٠٤. 
١٨٤ -وكرر أحد الوفود تعليقات سبق اإلدالء ا تدعو إىل تشجيع األخذ مبزيـج سـليم مـن 
اخلربة الداخلية والقدرة على االستفادة من خربة استشاريني خـارجيني عنـد الضـرورة. وأشـار 
إىل أن اخلربات األكثر تطورًا وجـدوى ومراعـاة للجوانـب الثقافيـة واألكـثر فعاليـة مـن حيـث 
التكلفة كثريًا ما تتواجد يف بلدان اجلنوب. وتساءل أحد الوفود عمـا إذا كـان مـن الضـروري 
إنشاء شراكة استراتيجية جديدة، يف حني أعربت وفود أخرى عـن رغبتـها يف معرفـة الطريقـة 

اليت ستعزز ا املكاتب القطرية. 
١٨٥ -مث أدلـت املديـرة التنفيذيـة للمجموعـة املعنيـة بصحـة األسـرة واتمـــع التابعــة ملنظمــة 
الصحة العاملية ببيان، أعربت فيه عن تقديرها هلذا التقرير باسم منظمة الصحـة العامليـة وغريهـا 
من مؤسسات األمم املتحدة املشاركة يف برنامج املشورة التقنيـة، وهـي منظمـة األمـم املتحـدة 
لألغذيـة والزراعـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة األمـم املتحـــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
(اليونسكو). وأضافت أن برنامج املشورة التقنية يعترب مثاالً حيتذى علـى التعـاون الفعـال فيمـا 
بـني مؤسسـات األمـم املتحـدة، وأبلغـت الـس التنفيـذي بـأن هـذا الربنـامج اعتـرب مـن أفضــل 

املمارسات خالل مشاورة أجراها البنك الدويل مؤخرًا بشأن الشراكات الفعالة. 
١٨٦ -وعـددت املديـرة التنفيذيـة للمجموعـة املعنيـة بصحـة األسـرة واتمـــع التابعــة ملنظمــة 
الصحـة العامليـة مخسـة مـن اإلجنـــازات الرئيســية الــيت حتققــت إىل حــد اآلن يف إطــار برنــامج 
املشـورة التقنيـة، وهـي: (أ) بنـاء القـدرات والكفـاءات الوطنيـة يف جمموعـة واسـعة مـن مســائل 
الصحة اإلجنابية والسكان والتنمية؛ و (ب) واإلسهام باملسـاعدة التقنيـة االسـتراتيجية يف تلـك 
امليادين داخل أطر إمنائية أوسع، وتنسيق اجلـهود واملـوارد ذات الصلـة علـى الصعيـد القطـري؛ 
و (ج) وتزويـد احلكومـات يف الوقـت املناسـب باملســـاعدة واملشــورة التقنيتــني بشــأن برامــج 
الصحة اإلجنابية والسكان؛ و (د) وتعزيـز اسـتعمال املبـادئ التوجيهيـة واملعايـري لدعـم مسـائل 
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الصحة اإلجنابية والسكان والتصدي لالحتياجات على الصعيد القطـري؛ (هــ) وتيسـري إدمـاج 
ـــه املنظمــات املشــاركة يف  مسـائل الصحـة اإلجنابيـة والسـكان والتنميـة يف نطـاق مـا تضطلـع ب

برنامج املشورة التقنية من أنشطة حتظى باألولوية. 
١٨٧ -ووفقـا ملـا ذكرتـه املديـرة التنفيذيـة للمجموعـــة، فقــد أمكــن حتقيــق تلــك اإلجنــازات 
بفضل ثالث مميزات رئيسـية لربنـامج املشـورة التقنيـة هـي: (أ) صبغتـه املتعـددة التخصصـات؛ 
و (ب) وتعـدد الوكـاالت املكونـة لـه؛ و (ج) وتعـدد مسـتويات النـهج املتبـع يف تقـدمي الدعــم 
التقين، ومبوجبه جند أن أعمال البحث وتطوير املعايري املضطلع ا يف مقار املنظمات املشـتركة 
توجه على حنو فعال إىل الزمالء من أعضاء أفرقـة الدعـم القطـري. كمـا أقـرت بوجـود بعـض 
القيود اليت واجهـها الشـركاء لـدى تنفيـذ نظـام الربنـامج للدعـم القـائم علـى تعـدد الوكـاالت 
والتخصصـات. وكـان بعـــض تلــك القيــود ذا طــابع إداري؛ يف حــني أن غريهــا جــاء نتيجــة 
للتقلبـات يف التمويـل، ممـا أدى إىل إلقـاء أعبـاء فادحـة علـــى موظفــي أفرقــة الدعــم القطــري. 
وارتئي أنه رمبا كان من املفيد توثيق بعـض تلـك التحديـات عـن طريـق إجـراء تقييـم خـارجي 

رمسي لربنامج املشورة التقنية.  
١٨٨ -وأيـدت املديـرة التنفيذيـة للمجموعـة، باسـم منظمـة الصحـة العامليـــة، ومنظمــة األمــم 
املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافة (اليونسكو)، التعديالت املقترحة يف التقرير، ولكنها أعربت عن القلـق مـن أن فقـدان 
موظفي برنامج املشورة التقنية املتفانني يف العمل يف مقر كـل منظمـة مـن املنظمـات، واختفـاء 
موظفـي الوكـاالت الشـريكة يف أفرقـة الدعـم القطـــري قــد يؤثــران تأثــريا ســلبيا علــى بعــض 
املميزات الرئيسية اليت جعلت الربنامج ينجح هذا النجاح الكبري حلد اآلن. وأعربت عن تـأييد 
املنظمـات لربنـامج الشـراكة االسـتراتيجية املقـترح كجـزء مـن الترتيبـات اجلديـدة، وقـــالت إن 
العنصر اجلديد ينبغي أن يقوم مبا يلي: (أ) متابعة البناء على قاعدة من األدوار املعياريـة واملزايـا 
النسبية لكل منظمة من املنظمات؛ (ب) وحتديد آليات واضحة وعملية لتوحيـد وضـع املعايـري 

واملقاييس مع الدعم التقين للبلدان؛ و (ج) وتوفري التمويل املتعدد السنوات.  
١٨٩ -وأعربـت املديـرة التنفيذيـــة لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان عــن شــكرها للوفــود 
وللمديرة التنفيذية للمجموعة املعنية بصحة األسرة واتمع التابعة ملنظمة الصحة العامليـة علـى 
تدخالـم. وأكـدت للمجلـس أن الشـراكات مـع منظمـات األمـم املتحـدة األخـــرى ســتكون 
ذات صبغة استراتيجية وسترتكز على املزيـة النسـبية؛ وأن تلـك الشـراكات لـن تقـام اسـتجابة 
لطلبات خمصصة. أمـا فيمـا يتعلـق مبسـألة تعزيـز القـدرات امليدانيـة، فقـالت إن صنـدوق األمـم 
املتحـدة للسـكان ينظـر يف تصنيـف املكـــاتب القطريــة ويعمــل علــى تقييــم كفــاءات املمثلــني 
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املقيمـني ملعرفـة جوانـب مـهارام الـيت حتتـاج إىل تطويـر. وأكـدت أنـه سـيتم اسـتعمال اخلـــربة 
الوطنية واإلقليمية حيثما أمكن ذلك. وأعربت أيضا عن االلتزام بالتقييم، وأكدت مـن جديـد 

أن التمويل قضية قائمة وأن وجوه العجز قد تؤدي إىل بقاء بعض الوظائف شاغرة.  
١٩٠ -وقال رئيس فرع الربامج القطرية األقاليمية والدعم امليداين إن هنـاك حاجـة إىل وضـع 
إطار عمل للشراكات االستراتيجية لربنامج املشورة التقنية. ووصـف هـذه الشـراكات بكوـا 
تشتمل على أربعة عنـاصر هـي: النتـائج، والدعـم التقـين، والبعثـات، والتدريـب. وفيمـا يتعلـق 
مبسـألة بنـاء القـدرات الوطنيـة، قـال إن أفرقـة الدعـم القطـري حتتـاج إىل التركـيز علـــى تطويــر 
القدرات الوطنية واإلقليمية عن طريق تقدمي مساعدة هادفة إىل األفراد واملؤسسـات. أمـا فيمـا 
يتعلق بالرصد والتقييم، فشدد على احلاجة إىل تنقيح اإلطار املنطقـي لربنـامج املشـورة التقنيـة، 
وارتأى أن مثة حاجة إىل أداة أبسـط للرصـد. وتطـرق أخـريا لالجتماعـات السـنوية الـيت تعقـد 
بني صندوق األمم املتحدة للسكان واألفرقة القطرية للخدمات التقنية واليت سـيتم فيـها إعـداد 
خطط العمل املرتكـزة علـى النتـائج، وتقييـم التقـدم احملـرز، واختيـار النواتـج واملؤشـرات ذات 

الصلة للسنة التالية.  
١٩١ -وأضاف نائب املدير التنفيذي (الربنامج) أن برنامج الشراكات االستراتيجية جيـب أن 

يكون �سابقا خبطوتني� وأن من املهم النظر يف املزايا النسبية لكل منظمة من املنظمات.  
١٩٢ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ٣/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول).  

 
الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة   عاشرا -

١٩٣ - قبـل عـرض الـربامج القطريـة للموافقـة، قـدم نـائب املديـر التنفيـذي (الـربامج) مقدمــة 
مقتضبة تتناول بعض التحديات العامة اليت يواجهها موظفو الربامج يف خمتلــف املنـاطق. وذكـر 
إطارين مهمني للنظر يف أثر الربامج القطرية لصندوق األمم املتحـدة للسـكان ومهـا: األهـداف 
اإلمنائية لأللفية، وأهداف الصنـدوق كمـا ينـص عليـها إطـار التمويـل املتعـدد السـنوات للفـترة 
٢٠٠٠-٢٠٠٣. وكرر نائب املدير التنفيذي تأكيد قلق صندوق األمم املتحـدة للسـكان مـن 
أن تعميم إمكانية احلصول على معلومات وخدمات عاليـة املسـتوى يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة 
حبلول العام ٢٠١٥ مل يدرج ضمـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ووعـد الـس بـأن الصنـدوق 
سيعمل مع احلكومات وغريها من الشركاء اإلمنائيني من أجل حتويل هذا اهلـدف مـن أهـداف 
املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة إىل حقيقـة واقعـة وكفالـة رصـد التقـدم يف هـذا اـال بشـكل 

سليم يف فترات منتظمة.  
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ـــة علــى  ١٩٤ -وقـال إن صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان واصـل التركـيز يف املنطقـة األفريقي
ـــادة انتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب  الوقايـة مـن زي
(اإليـدز)، وحتسـني الصحـة اإلجنابيـة، وخفـــض معــدل وفيــات األمــهات، والتصــدي ألوجــه 
التفاوت بني اجلنسني. وظل وباء فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز ميثـل أخطـر التحديـات 
الــيت تواجــه التنميــة يف املنطقــة، وهــو يعمــل بســرعة علــى تقويــض املكاســــب االجتماعيـــة 
واالقتصادية اليت حتققـت علـى مـدى العقـود الثالثـة السـابقة. ولكـن رغـم اآلثـار املدمـرة هلـذا 
الوباء، استمرت معـدالت النمـو السـكاين مرتفعـة يف معظـم البلـدان األفريقيـة الواقعـة جنـوب 
الصحراء الكربى، وظل مراهقو تلك البلدان وشباا عامة يواجـهون عقبـات كـأداء يف سـبيل 
احلصول على خدمات الصحـة اإلجنابيـة امليسـرة للشـباب. وبقيـت معـدالت انتشـار اسـتعمال 
وسائل منع احلمل منخفضة يف بلدان عديدة، وهو وضع تفاقم جراء تكرر حاالت النقـص يف 
تلك الوسائل. ولذلك السـبب، اسـتمر تدريـب وتوعيـة نظـراء الصنـدوق احلكوميـني وغـريهم 
مـن الشـركاء يف مجيـع البلـدان الواقعـة جنـوب الصحـراء الكـربى يف طليعـة أولويـات املنظمــة، 
وذلـك إىل جـانب وضـــع وتنفيــذ اســتراتيجيات شــاملة مــن أجــل توســيع نطــاق املعلومــات 

واخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية ورفع مستواها.  
١٩٥ -وعزا نائب املدير التنفيذي اسـتمرار ارتفـاع معـدالت وفيـات األمـهات إىل عـدد مـن 
ـــدة  العوامـل، مـن بينـها ازديـاد عـدد حـاالت اإلجـهاض غـري املـأمون، واالفتقـار إىل رعايـة جي
املستوى يف جمال التوليد يف حاالت الطوارئ وإىل مشـرفات مـاهرات لـدى الـوالدة، والتبكـري 
يف ممارسـة النشـاط اجلنسـي، وعـدم اإلملـام باألخطـار الـيت تكتنـــف النشــاط اجلنســي، وضآلــة 
معدل استعمال وسائل منع احلمل احلديثة. وقد أعدت برامج صندوق األمم املتحدة للسـكان 
دف دعم االستراتيجيات الشاملة اليت تركز يف آن معا على تشجيع تنظيـم األسـرة، وكفالـة 
حضور مشرفات ماهرات ومدربات لدى الوالدة، وتوفر الرعايـة يف جمـال التوليـد يف حـاالت 
الطــوارئ. وفيمــا يتعلــق بقضايــا املــرأة، حققــت البلــدان األفريقيــــة تطـــورات يف التصـــدي 
للممارسـات التقليديـة الضـارة، وخاصـة منـها بـتر األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، ولكـن مـــا زال 

يتعني القيام مبزيد من اجلهود لتمكني املرأة يف حياا االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  
١٩٦ -وكانت التحديات اليت واجهتها الربامج الـيت حتظـى مبسـاعدة صنـدوق األمـم املتحـدة 
للسـكان يف منطقـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ متنوعـة وعديـدة. فقـد أحـرزت بلـدان جنـوب آســيا 
تقدما حمسوسا يف القطاع االجتماعي، مبا يف ذلك خفض وفيات املواليـد واألطفـال، ووفيـات 
األمهات، وإمجايل معدل اخلصوبة، فضال عن إحداث حتسينات عامة يف الصحـة ككـل. علـى 
أن الفقر والتفاوت بني اجلنسني يعيقان حتقيق املزيد من التقدم االجتماعي واالقتصـادي، كمـا 
أن إمعـان معـدالت منـو السـكان يف بعـــض البلــدان يف االرتفــاع يقضــي علــى مــا حتقــق مــن 
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مكاسب. وظل جنوب آسيا يشهد بعض أدىن معدالت حمو األمية يف العـامل وأوسـع هـوة بـني 
الذكور واإلناث من حيث اإلملـام بـالقراءة والكتابـة، كمـا ظـل التميـيز بـني اجلنسـني والعنـف 
املوجـه ضـد املـرأة متفشـيني علـى حنـو كاسـح، ممـا جيعـل احلاجـة إىل برامـج السـكان والصحــة 
اإلجنابيـة ذات أولويـة عاجلـة. وواصلـت معظـم بلـدان شـرق وجنــوب شــرق آســيا انتعاشــها 
التدرجيي من األزمة املالية لعـام ١٩٩٧، ولكـن التركـيز دون اسـتثناء تقريبـا علـى إدارة قطـاع 
االقتصاد الكلي والشؤون املالية كان معناه استمرار عدم إعطاء أولويــة كافيـة لقطـاعي التعليـم 
والصحـة يف امليزانيـات والسياسـات العامـة. وقـد صممـت الـربامج القطريـة اجلديـــدة يف نيبــال 
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية للتصدي لتدين نوعية املعلومات واخلدمات يف جمـال الصحـة 

اإلجنابية وللتفاوت بني اجلنسني.  
١٩٧ -واتسـمت الـدول العربيـة بارتفـاع معـدالت النمـو السـكاين، وصغـر ســـن اجلماعــات 
ــــني اجلنســـني، وتبـــاين األداء  الســكانية، وارتفــاع معــدالت وفيــات األمــهات، والتفــاوت ب
ـــر التنفيــذي أن الــربامج الثالثــة الــيت  االقتصـادي علـى الصعيـد اإلقليمـي. والحـظ نـائب املدي
قدمت إىل الس من تلك البلدان ركزت على حتسني توافر ونوعية اخلدمـات واملعلومـات يف 
جمال الصحة اإلجنابية يف أشد املناطق حرمانا من املزايـا علـى مسـتويات خمتلفـة مـن مسـتويات 
تقدمي اخلدمات. ومشلت االستراتيجيات بناء القدرات، وتوفـري اللـوازم الصحيـة، وتعزيـز نظـم 
اإلحالة. وقد مت دعم تلك االستراتيجيات بأنشطة ترمي إىل التوعيـة بقضايـا الصحـة اإلجنابيـة، 
ــرة  ومـن بينـها بـتر األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، والـزواج يف سـن مبكـرة، واحلمـل يف سـن مبك
وأمهيـة مشـاركة الرجـل يف الرعايـة يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة، واملمارسـات التقليديـة الضــارة، 
ومتكني املرأة، وتشجيع تعليم البنات، ومكافحـة انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 
وغريه من األمراض اليت تنقل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي. ومشلـت ميـادين التركـيز األخـرى 
للدعـم الـذي يقدمـه صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يف املنطقـــة صــوغ السياســة الســكانية، 
وحتليل السياسات العامة، واألحباث، وتعداد السكان وغريه من أوجـه مجـع البيانـات، وإنشـاء 

قواعد للبيانات الدميغرافية تضم بيانات تراعي نوع اجلنس.  
١٩٨ -وكانت الربامج القطرية السبعة املقدمـة مـن أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب 
ترمـي إىل دعـم السياسـات احلكوميـة واملبـادرات الوطنيـة احملـددة اهلادفـة إىل حتسـني الظـــروف 
االجتماعية واالقتصادية للفئات الفقرية من السكان، مع إيالء عناية خاصـة للنسـاء، وال سـيما 
الالئي يعشن منهن يف املناطق الريفية. وتضمنت الربامج املقترحـة مـن صنـدوق األمـم املتحـدة 
ـــة لغــرض صــوغ السياســات احلكوميــة،  للسـكان مزجيـا مـن أنشـطة الدعـوة واملسـاعدة التقني
وتعزيز بناء القدرات الوطنية، ووضع برامـج سـكانية تدعـم االسـتراتيجيات الوطنيـة لتخفيـف 
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وطأة الفقر. وأعطيت أولوية عالية للصحـة واحلقـوق اإلجنابيـة، واملسـاواة بـني اجلنسـني، ومهـا 
جماالن مل يدجما يف املاضي إدماجا كافيا يف استراتيجيات احلد من الفقر.  

١٩٩ - وكـانت برامـج صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـــر 
الكارييب ترمي أيضا إىل التصدي ملشكلة ارتفاع معـدالت وفيـات األمـهات الـيت اسـتمرت يف 
بعض البلدان ويف مناطق حمددة داخل تلك البلـدان، وذلـك أساسـا عـن طريـق تشـجيع تنظيـم 
األسرة والرعاية يف جمال التوليد يف حاالت الطوارئ. كما أعطيت أولوية عالية لوقــف انتشـار 
فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/اإليــدز، وخباصــة يف بلــدان أمريكــا الوســطى ومنطقــة البحــر 
الكـارييب. واسـتمر أيضـا التـأكيد علـى الصحـة اجلنسـية واإلجنابيـة للمراهقـني بوصفـها عنصــرا 

أساسيا يف مجيع الربامج القطرية املقدمة.  
٢٠٠ -ونظرا لفرط ضآلة موارد ميزانية صندوق األمم املتحدة للسـكان املخصصـة للمنطقـة، 
حظيت االستراتيجيات الرامية إىل التأثري يف السياسات احلكومية على الصعيد الوطـين وصعيـد 
الواليـات بأولويـة أكـرب مـن تشـجيع املبـادرات الصغـرية النطـاق الـيت ـــم أجــزاء صغــرية مــن 
ـــها األنشــطة الصغــرية النطــاق موضــع دعــم، أعطيــت  السـكان. ويف احلـاالت الـيت كـانت في
األفضليــة لتجريــب اســتراتيجيات جديــدة وابتكاريــة ميكــــن يف ايـــة املطـــاف أن تعتمدهـــا 

احلكومات على الصعيد الوطين.  
٢٠١ -واختتم نائب املدير التنفيذي مالحظاته بوعـده بـأن صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان 
ــة  سـريصد بكـل دقـة أثـر الـربامج املدعومـة مـن الصنـدوق علـى التنميـة االجتماعيـة واالقتصادي
وذلك بواسطة جمموعة من املؤشرات املتفـق عليـها. وأكـد للمجلـس أن الـربامج الـيت يدعمـها 
صندوق األمم املتحدة للسكان ستقام على االسـتراتيجيات الوطنيـة القائمـة للحـد مـن الفقـر. 
وشدد على أمهية التحليـل العـايل اجلـودة والتخطيـط االسـتراتيجي باعتبارمهـا أساسـا لتخطيـط 
الربامج، مع تأكيد التزام الصندوق بالعمل على حنو وثيـق مـع شـركائه للوصـول بـأثر الـربامج 
إىل حده األقصى عن طريق التقييـم القطـري املوحـد/إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، 

وورقات استراتيجية احلد من الفقر، والنهج القطاعية، والربجمة املشتركة حيثما أمكن.  
٢٠٢ -ووافق الس التنفيذي على الربامج القطرية املقترحة لكــل مـن بـاراغواي، والـربازيل، 
ـــة الكونغــو  وتوغـو، واجلزائـر، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، واجلمهوريـة الدومينيكيـة، ومجهوري
الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيـا، والـرأس األخضـر، وروانـدا، 
وزامبيـا، وغـــابون، وغينيــا، ولبنــان، واملكســيك، ومــالوي، ونيبــال، ونيكــاراغوا، وهــاييت، 
وهندوراس، واليمن دون أن يفرد ألي منها مناقشة مسـتقلة، وذلـك علـى حنـو مـا ينـص عليـه 

املقرر ١٢/٩٧.  
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 تعليقات الوفود 
٢٠٣ -رحبت الوفود ترحيبا حارا بإعالن نـائب املديـر التنفيـذي أن صنـدوق األمـم املتحـدة 
للسكان سريكز موارده علـى االسـتراتيجيات الراميـة إىل التأثـري يف السياسـات احلكوميـة علـى 

الصعيد الوطين وصعيد الواليات وعلى مبادرات بناء القدرات يف خمتلف البلدان.  
ـــام املكــاتب القطريــة بتحديــد أولويــات  ٢٠٤ -وارتـأى أحـد الوفـود أن هنـاك حاجـة إىل قي
واضحة، على الصعيديـن اجلغـرايف والربنـاجمي، السـتغالل املـوارد الشـحيحة إىل احلـد األقصـى 
وإتاحة التنفيذ والرصد الفعـالني. ورحـب ذلـك الوفـد بتركـيز املسـاعدة علـى منـاطق جغرافيـة 
حمددة يف برناجمي مـالوي وزامبيـا، مثـال، وأعـرب عـن أملـه يف إضافـة مقاطعـة مبوماالنغـا إىل 
برنامج جنوب أفريقيا بالنظر إىل أن املؤشرات االجتماعية واالقتصاديـة يف تلـك املقاطعـة تـدل 
علـى احتياجـها للمسـاعدة. وطلـب الوفـد ذاتـه أيضـــا أن حتيــل التقــارير املقبلــة إىل األهــداف 

املنصوص عليها يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر.  
٢٠٥ -وفيما يتعلق بربنامج زامبيا، أيد أحد الوفـود بقـوة التدخـالت االسـتراتيجية للربنـامج، 
مثل مبادرات بناء القـدرات، واألنشـطة املعنيـة بالسـكان والتنميـة، إال أنـه ارتـأى أنـه كـان يف 
اإلمكـان توجيـه عنصـر الصحـة اإلجنابيـة مـن الربنـامج املقـترح إىل التأثـري يف قطـاع أوسـع مــن 

السكان بدال من التركيز على مقاطعة وحيدة ال تضم سوى ٦ يف املائة من سكان البلد.  
٢٠٦ -وفيما خيص برنامج نيبـال، أعـرب الوفـد نفسـه عـن مسـاندته القويـة لتركـيز الربنـامج 
على قدرة اخلدمات الصحية على االستجابة والالمركزيـة، ومـدى توافـر وسـائل منـع احلمـل، 
وخدمات الصحة اإلجنابية، والتوسع يف التدريب، وضرورة إعطاء مزيد من االهتمـام لفـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز. ولكن ذلك الوفد أعرب عن القلق من التخلف، فيما يبـدو، عـن 
حتديد ميادين لزيــادة التعـاون مـع الـربامج القائمـة حلكومـة نيبـال وغريهـا مـن اجلـهات املاحنـة. 
وأعـرب الوفـد عـن قلقـه أيضـا مـن كـون أن برنـامج نيبـال اجلديـد معـرض خلطـر إدامـة أوجــه 
التفاوت اجلغرافية القائمـة يف جمـال تقـدمي اخلدمـات، وعرقلـة قـدرة وزارة الصحـة علـى رصـد 

األموال بأجدى طريقة ممكنة.  
ــــة،  ٢٠٧ -وأيــد وفــد آخــر تــأييدا قويــا الــربامج املقترحــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي
ومالوي، وهندوراس، ونيبال، واليمن، وأشاد بالدور القيادي للصندوق يف حـوار السياسـات 
العامـة حـول قضايـا السـكان، والصحـة اإلجنابيـة، وصحـة الطفـل. بيـد أن ذلـك الوفـــد طــرح 
أسئلة بشأن التوقعـات املتصلـة بـالتمويل املشــــــــترك الـواردة يف املقترحـات القطريـة، وخاصـة 
فيما يتعلق باجلمهورية الدومينيكية وهاييت، كما أنه سـأل عـن كيفيـة تعديـل اخلطـط املقترحـة 
إذا مل تتحقق التوقعات املتصلة بـالتمويل املشـترك. وفيمـا خيـص التوفـر املضمـون لوسـائل منـع 
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احلمـل، وال سـيما يف سـياق مقترحـات هنـدوراس وبـاراغواي، أعـرب الوفـد عـــن القلــق إزاء 
قدرة احلكومات على احلصول على وسائل منع احلمـل عـن طريـق آليـات االسـتعانة باملصـادر 
اخلارجية. وأشري بضرورة استحداث آليات لالستجابة السريعة لتجنــب نفـاد املخـزون الوطـين 
ـــدمي الدعــم للمنظمــات غــري احلكوميــة، لوحــظ أن ازديــاد  مـن اإلمـدادات. وفيمـا يتعلـق بتق
االعتمـاد علـى التمويـل املشـــترك والنــهج القطاعيــة أدى إىل تقلــص كبــري يف توفــر املســاعدة 
للمنظمات غري احلكومية يف بعض البلدان، وتساءل الوفد عما إذا مل يكن مـن الصعـب حتقيـق 
األهداف الطموحة احملددة يف برنامج ترتانيا بدون التغطية اخلدميـة الـيت تتيحـها املنظمـات غـري 
احلكومية. وأخريا، أعرب الوفد عن الثقـة يف متانـة املزيـة النسـبية الـيت يتمتـع ـا الصنـدوق يف 
جمال املساعدة على إجراء ما متس إليه احلاجة من اإلصالحات املهمـة فيمـا يتعلـق باسـتحداث 

املعايري التقنية واهلياكل الالزمة لتنفيذها.  
٢٠٨ -وتوجـه ممثـل غـابون بشـكره للمجلـس علـى دعمـه املتواصـل للـربامج القطريـة يف هـذا 
البلد، ووصف كيف أعانت املساعدة اليت قدمها صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان بلـده علـى 
احلد من الفقر وحتقيق غري ذلك من األهداف اإلمنائية. وقال إن مساعدة الصندوق حىت اليـوم 
قد سامهت يف صياغة سياسة سـكانية وطنيـة، واإلعـداد إلحصـاء عـام ٢٠٠٣، ومجـع بيانـات 

سكانية أخرى.  
٢٠٩ -وشكر وفد اليمن نائب املدير التنفيـذي علـى مالحظاتـه، كمـا شـكر صنـدوق األمـم 
املتحدة للسكان على مساعدته السخية اليت ساعدت اليمن على توفري رعايـة أفضـل يف ميـدان 
الصحة اإلجنابية، وحتسني االستراتيجيات السكانية الوطنية، واحلـد مـن الفقـر عمومـا. وشـكر 
فرادى البلدان املاحنة على مشاركتها السخية يف التمويل، ولكنه قال إن اليمـن ال يـزال حباجـة 

إىل مساعدة إضافية لتعزيز قدرته الوطنية على دعم اجلهود احمللية.  
ـــائج الــيت  ٢١٠ -وشـكر الوفـد املكسـيكي الـس علـى الربنـامج املعتمـد لبلـده، ووصـف النت
حتققت بفضل الصندوق خالل السنوات السـبع وعشـرين مـن تعاونـه يف املكسـيك. وقـال إن 
الربنامج القطري السابق، الذي غطى الفترة ١٩٩٧-٢٠٠١، أسهم مسامهة جليلة على وجـه 
اخلصـوص، يف جـهود حتقيـق الالمركزيـــة يف ميــدان التخطيــط الســكاين، كمــا أن الصنــدوق 
واحلكومـة عمـال سـويا مـن أجـل نقـل املـوارد املتعـددة املصـادر إىل أكـثر الواليـات والبلديـات 
حاجة إليها، أي ما يبلغ عدده ٣٠٦ بلديات يف مناطق تشياباس وغرييرو وهيدالغـو وأوخاكـا 
وبويبـال ينـاهز جممـوع سـكاا ٣,٥ مليـون نسـمة كـانت قـد صنفـت علـى أـــا تعــاين أعلــى 
مستويات التهميش. وحتدث الوفد عن أمهيـة الفدراليـة يف تلبيـة االحتياجـات احملليـة، ووصـف 
كيــف ســاعدت الالمركزيــة علــى العمــل األوثــق مــع اتمــع املــدين. وأعربــت احلكوميــــة 
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املكسـيكية عـن اهتمامـها بتشـجيع املبـادرات بـني بلـدان اجلنـوب، وهـي مبـادرات ميكــن عــن 
طريقها تبادل التطورات احلاصلة يف ميدان السكان مع البلدان األخرى يف املنطقة.  

٢١١ -علـى أن الوفـد املكسـيكي تـابع قـائال إنـه رغـم التقـدم احملـــرز، فمــا زال يتعــني عمــل 
الكثـري. ذلـك أن عمليـة حتقيـق الالمركزيـة وتعزيـز املؤسسـات املنفـذة علـى صعيـــد الواليــات 
حتتـاج إىل أن تتوطـد وتتوسـع لتشـــمل كيانــات أخــرى، وخباصــة منــها الكيانــات الــيت متثــل 
السـكان األصليـني وغـريهم مـن الفئـات الـيت أحلـــق ــا الفقــر. كمــا يتعــني معاجلــة املشــاكل 
اجلديـدة، مثـل آثـار ازديـــاد اهلجــرة إىل الواليــات املتحــدة وأثــر العوملــة االقتصاديــة. فــهاتان 
املشكلتان وسوامها جتعل تقليص األموال املتاحة لربنامج املكسيك املعتمــد مبعـث قلـق شـديد، 
من حيث أن مبلغ الـ ٥ ماليني دوالر املتاح لـه هـو أقـل مـن نصـف املبلـغ الـذي أتيـح للـدورة 
الربناجمية السابقة. ورغم أن من الصحيح أنه حصلت زيادة يف ضروب التمويل األخرى، فـإن 

تلك املوارد ال ميكن ضمان توفرها.  
٢١٢ -وشكر الوفد الربازيلي صندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى الربنـامج اجلديـد لبلـده، 
وتكلم عن جه املبتكر جتاه التعاون بني بلـدان اجلنـوب. وأعـرب وفـد هنـدوراس عـن امتنانـه 
للدعم الذي يقدمه الصندوق لألنشطة السكانية يف ذلك البلد، وحتدث عن احلاجـة املاسـة إىل 
خفض سرعة وترية منوها السكاين واإلقالل من انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. 
ووجه ممثل نيكاراغوا شكره للصندوق على برنامج املساعدة اخلامس املعتمد حديثا، قـائال إن 
دعـم احلكومـة لألنشـطة السـكانية ذو أمهيـة بالغـة وجيـب تشـجيعه. وأعـرب عـــن عميــق قلــق 
احلكومـة فيمـا يتعلـق بترقيـة نيكـاراغوا إىل بلـد مـن الفئـة �بـاء�، بـــالنظر الســتمرار الثغــرات 
ـــدويل للســكان والتنميــة، واتســاع احتياجــات  القائمـة فيمـا يتصـل بتحقيـق أهـداف املؤمتـر ال
نيكــاراغوا يف ميــدان الصحــة اإلجنابيــة، وعــدم كفايــة املــوارد الوطنيــة الالزمــة لتلبيــة تلـــك 

االحتياجات.  
٢١٣ - وشكر نائب مدير الربنامج الوفود على دعمها وعلى تعليقاا. وقال إنـه يوافـق علـى 
احلاجة إىل حتديد األولويات للوصول باستغالل املـوارد احملـدودة إىل حـده األقصـى. وقـال ردا 
على سؤال حول ماهية اإلجراءات اليت تتخذ يف جمال التوفري املضمون لوسائل منـع احلمـل إن 
صندوق األمم املتحدة للسكان يتعاون يف هـذا اـال مـع عـدد مـن الشـركاء الدوليـني، منـهم 

وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية.  
٢١٤ -وتناولت املديرة التنفيذية أيضا مسألة التوفر املضمـون لوسـائل منـع احلمـل، فأشـارت 
ـــاك حاجــة إىل أمــوال إضافيــة لتتبــع  إىل أن للصنـدوق نظامـا قائمـا يف هـذا الشـأن، ولكـن هن

إمدادات وسائل منع احلمل. 
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٢١٥ -وشكرت مديرة شعبة أفريقيا للوفود دعمها للـربامج الـيت تنفـذ يف أفريقيـا. وردا علـى 
تعليق بشأن احلاجة إىل تفادي االزدواجية، أكدت املديرة للمجلس أن ممثلي املكاتب القطريـة 
جيـرون اتصـاالت مـع املكـاتب القطريـــة األخــرى ومــع احلكومــات لكفالــة تكــامل اجلــهود. 
وأكدت للمجلس أنـه لُجـئ، لـدى حتديـد أولويـات الـربامج القطريـة، إىل ورقـات اسـتراتيجية 
احلد من الفقر والتقييمات القطرية املوحدة/إطار األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة. وشـكرت 
البلــدان علــى دعمــها لالســتهداف اجلغــرايف يف برامــج بلــدان مــن أمثــال مــالوي وزامبيـــا، 
والحظت أن ذلك االستهداف ضروري ملضاعفة األثر إىل حـده األقصـى ولتخصيـص املـوارد 
إىل حيث تكون احلاجة إليها على أقصاهـا. ومثـال ذلـك أنـه مت تركـيز اجلـهود يف زامبيـا علـى 
مقاطعتـها الشـمالية الغربيـة، الـيت يوجـد فيـها أكـرب مجـع مـن الالجئـني ومـن املصـابني بفـريوس 
نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليـدز). وأحـاطت مديـرة شـعبة أفريقيـا 
علما بالطلبات الرامية إىل كفالة عمل برامج صندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى حنـو أوثـق 

مع الوكاالت اإلمنائية الوطنية لفرادى البلدان املاحنة. 
٢١٦ -وشكر مدير شعبة الدول العربية وأوروبا مندوب اليمن على مالحظاته، وأكـد لـه أن 
الربنـامج القطـري اجلديـد أعـد بالتعـاون الوثيـق مـــع احلكومــة ومــع وكــاالت األمــم املتحــدة 
األخرى يف إطار اخلطة الوطنية اليمنية. وأعرب املدير عن ترحيبه باجلهود اليت يبذهلا اليمـن يف 

جمال حتقيق الالمركزية. 
٢١٧ -وشكرت مديرة شـعبة أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب وفـود البلـدان املاحنـة 
على دعمها وتعليقاا، كما شكرت وفود البلدان اليت تنفــذ الـربامج القطريـة تسـليطها الضـوء 
على قيمة عمل الصنـدوق يف تلـك البلـدان. وقـالت إن مـا يشـجعها هـو عـدد وتنـوع املـاحنني 
ـــامج القادمــة، وأكــدت ألحــد  لترتيبـات النـهج القطاعيـة يف نيكـاراغوا بالنسـبة إىل دورة الربن
الوفود أنه نظر على النحــو الكـامل يف ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر لـدى إعـداد الربنـامج 
القطـري لنيكـاراغوا. وأحـاطت املديـرة علمـا بـالدعم املقـدم للتدخـالت الراميـــة إىل التأثــري يف 
ــــك يشـــكل جانبـــا أساســـيا مـــن  السياســات الوطنيــة. ويف الوقــت الــذي أقــرت فيــه أن ذل
االستراتيجيات املقترحة يف الربامج اجلديدة، حتدثت أيضا عن أمهيـة دعـم األنشـطة احملليـة الـيت 
ميكن أن ختترب النهج االبتكارية يف امليدان وأن تعتمدها احلكومات الوطنية على نطاق أوسع. 

٢١٨ -واستجابت مديرة شـعبة أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب إىل شـواغل تتصـل 
بـالتمويل املشـترك يف بعـــض الــربامج املقترحــة. فتطرقــت إىل حالــة اجلمهوريــة الدومينيكيــة، 
وقـالت إن مسـتوى املـوارد املتعـددة األطـراف – الثنائيـة املـراد تعبئتـها يف هـــذه احلالــة هــي يف 
الواقع متواضعة جدا. والحظت املديرة أن تعبئـة صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان للمـوارد يف 
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هاييت خالل الدورة الربناجمية السابقة كانت إجيابية جدا، وذلك ليـس يف جمـال متويـل مشـاريع 
الصحة اإلجنابية فقط، بل أيضا يف دعم األعمال التحضرييـة للتعـداد. وبالنسـبة إىل بـاراغواي، 
أبلغـت املديـرة أن احلكومـة سـبق هلـا أن بـدأت يف املشـاركة مبواردهـا للوفـاء باالحتياجــات يف 
جمال منع احلمل، وقـالت إن هنـاك دالالت واضحـة علـى أن هـذا االجتـاه سيسـتمر يف الـدورة 
الربناجميـة القادمـة، الـيت يتوقـع أن تنفـذ خالهلـا ترتيبـات لتقاسـم التكـاليف. واختتمـت املديـــرة 
مالحظاا بتوجيه الشكر لوفدي املكسيك والربازيل على دعمهما ملبادرات التعاون فيمـا بـني 
بلدان اجلنوب، وذكرت فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليـدز) 

كمثل على جمال سيشجع فيه على اختاذ مثل هذه املبادرات التعاونية. 
٢١٩ -وشكر مدير شعبة آسيا واحمليط اهلادئ خمتلف الوفـود علـى دعمـها للربنـامج القطـري 
يف نيبال، وقال إن الصندوق يعمل مع احلكومـة لضمـان عـدم تعـرض أنشـطته للخطـر بسـبب 

الصراع الداخلي هناك. 
 

 البيان اخلتامي لرئيس الس التنفيذي 
٢٢٠ -شدد الرئيس على أن الدورة العاديـة األوىل لعـام ٢٠٠٢ للمجلـس التنفيـذي لربنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان متخضت عن نتائج طيبة ومفيدة جـدا. 
وأثـىن علـى الربنـامج اإلمنـائي والصنـدوق إلجنازمهـا امللحـوظ يف إصـالح املؤسسـتني مبجموعـــة 
جديدة من البعثات، واألهداف، ونظم اإلدارة. وأشار علـى الـس بـأال يكتفـي برصـد عمـل 
الربنامج اإلمنائي والصندوق، بل أن يركز أيضا على الروابط بني هـاتني املنظمتـني وبـني سـائر 
مؤسسات األمم املتحدة. وأثىن، يف هذا اخلصوص، على املباحثات والنتائج املفيــدة الـيت أسـفر 

عنها اجتماع الدورة املشتركة للمجلسني يف ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
٢٢١ -ورحب الرئيس مبشـاركة املنسـق املقيـم يف بوركينـا فاسـو يف الـدورة وبعرضـه للعمـل 

احلقيقي الذي يضطلع به ذوو املصلحة على الصعيد القطري. 
٢٢٢ -ويف اخلتـام، شـدد الرئيـس علـى الـدور احليــوي لالتصــال مبختلــف الســلطات بشــأن 
النتائج اليت حيققها الربنامج والصندوق. وارتـأى ختصيـص وقـت يف الـدورات القادمـة ملناقشـة 

كيفية إبالغ النتائج إىل األطراف املعنية. 
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 حادي عشر -  مسائل أخرى 
 املعامل املالية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع للسنة املالية ٢٠٠١ 

٢٢٣ -قــدم املديــر التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة خلدمــات املشــاريع بيانــا موجــزا عـــن 
املستجدات املالية واإلدارية، مبا فيـها حالـة امليزانيـة يف بدايـة عـام ٢٠٠٢ وتقريـر مرحلـي عـن 

جهود اإلصالح اجلارية. 
ــــة ٢٠٠١ بـــني النفقـــات  ٢٢٤ -وأبلــغ املديــر التنفيــذي عــن وجــود فجــوة يف الســنة املالي
واإليرادات. وهي تشمل مبلغ مليون دوالر طلبت األمم املتحدة استيفاءه عن خدمات إداريـة 
مركزية قدمتها قبل ذلك بسنوات عديدة ومبلـغ مليـون دوالر آخـر اقتطـع لتغطيـة املبـالغ الـيت 
ُردَّت للموظفـني مـن مواطـين الواليـات املتحـدة عـن ضريبـة الدخـــل لعــام ٢٠٠١. وتــأخرت 
بشكل حمسوس أيضا املدفوعات املستحقة للمكتب عن اتفاقـات اخلدمـات اإلداريـة (وُأجلـت 
تلك االتفاقات يف بعض احلاالت)، يف حني هبطت اإليرادات اليت تدرها املشـاريع الـيت تمـول 
باملوارد العادية لربنامج األمــم املتحـدة اإلمنـائي بسـبب التخفيـض احلـاد يف ميزانيـات عـدد مـن 
املشاريع. ويف أثناء ذلك، مل يتجسـد زهـاء ١٤ مليـون دوالر مـن عقـود الشـراء لعمليـة األمـم 
ـــامالت املتعلقــة بــإصدار  املتحـدة يف كوسـوفو، ويف العـراق أدت التأخـريات يف تصريـف للمع
التأشريات ألكثر مـن ١٠٠ خبـري إىل إحـداث تأخـري كبـري يف إجنـاز املشـاريع. وهبطـت أيضـا 
اإليرادات املستمدة من خدمات املكتب يف جمايل إدارة القروض واإلشـراف علـى املشـاريع يف 
عام ٢٠٠١. ذلك أن ١٤ قرضا من أصل ما يقرب من ١٠٠ قرض مت التصـرف بشـأا نيابـة 

عن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مل تدخل حيز النفاذ خالل السنة املالية ٢٠٠١. 
٢٢٥ -وسـيتطلب هبـوط اإليـرادات مـــن املكتــب ســحب قســط مــن االحتيــاطي التنفيــذي 
للمنظمة. وعرض املدير التنفيذي سيناريوهات خمتلفة ستحدد مدى ذلـك السـحب. وقـال إن 
احلد األدىن للعجز سيكون بني ٢,٩ مليون و ٣,٦ مليون دوالر، وذلك وفقا موع امليزانيـة 
اإلداريـة للسـنة. وأوضـح املديـر التنفيـذي، مسـتعينا باملخططـات والرسـوم البيانيـة، الفـــارق يف 
تشكيل حافظة مشاريع املكتب ما بني عـام ١٩٩٧ وعـام ٢٠٠١. ففـي عـام ١٩٩٧، بلغـت 
املوارد املركزية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي زهـاء ٤٥ يف املائـة مـن إمجـايل حافظـة مشـاريع 

املكتب، اليت هبطت نسبتها عام ٢٠٠١ إىل ١١ يف املائة. 
٢٢٦ -وأوضح املدير التنفيذي أنه بالرغم من الصعوبـات املاليـة املؤقتـة، فـإن املكتـب منظمـة 
تتمتـع بالعافيـة وأن الطلـب علـى خدمـات املشـاريع أشـد ممـا كـان عليـه مـن قبـــل، مشــريا إىل 
النجاح األخري يف حتقيق تنوع الزبائن يف منظومة األمم املتحدة كلها ونقـل قـروض الصنـدوق 
الـدويل للتنميـة الزراعيـة مـن البنـك الـدويل إىل املكتـب. وأضـاف املديـــر التنفيــذي أن الزيــادة 
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ـــة يف جمــاالت فعاليــة  اجلاريـة يف الطلـب علـى خدمـات املكتـب، تعكـس مـا للمنظمـة مـن مسع
التكـاليف، والكفـــاءة، وتقــدمي اخلدمــات يف حينــها، والتوجــه االســتباقي يف خدمــة الزبــون، 
واخلربة. وبالنسبة إىل عام ٢٠٠٢، يتوقع أن يبلغ الطلـب اإلمجـايل علـى اخلدمـات زهـاء ١,١ 
بليون دوالر، وهو أعلى مبلغ سجله املكتب على مدى سـنوات عـدة. وأبـرز املديـر التنفيـذي 
أيضا األساس املتحفظ الذي بنيت عليه تلك احلسابات، وما أحدثته املنظمـة مـن حتسـينات يف 
اإلنتاجيـة أدت إىل حصـول وفـورات كبـرية. وأشـار إىل حـدوث هبـوط مؤقـت يف اإليــرادات 

بسبب تفاوت تدفق السيولة، قائال إنه يعكس سري دورة األعمال ال تدين الفعالية. 
٢٢٧ -وبني املدير التنفيذي أن وضع ميزانية ختضع لقيود صارمة وتتسم بالتوازن هـو املسـألة 
ذات األولوية بالنسبة إىل عام ٢٠٠٢. وأوضح بإجياز كيف تزمع املنظمـة حتقيـق ذلـك، قـائال 
إنه مت اختاذ العديد من اخلطـوات يف هـذا السـبيل، أمهـها احتـواء التكـاليف، وجتميـد التوظيـف 
ابتـداء مـن منتصـف عـام ٢٠٠١، وجتميـد إعـادة تصنيـف الوظـائف، وتـأجيل بعـض النفقــات 
ــــل يف  اإلداريــة. وهنــاك أولويــة أخــرى لــدى املديــر التنفيــذي بالنســبة إىل العــام التــايل تتمث
االضطالع جبولة أخرى من اإلصالحات اإلدارية، وستبىن هذه اجلولة اجلديـدة علـى دراسـات 
داخلية عن دور املكتب يف منظومة األمم املتحـدة وهـدف املكتـب يف أن يصبـح أكـثر تركـيزا 
على خدمة الزبائن. وسيكون املكتب قادرا من خالل اإلصالحات اهليكلية على فتح حسـاب 
فـردي (يشـرف عليـه �مديـر حسـاب�) لكـل زبـون مـن زبائنـه يف األمـم املتحـدة. وســتؤدي 
تلك اإلصالحات إىل حتقيق درجة كبرية من الالمركزية، وحتسني ما يقدم من التقارير املاليـة، 
وإجياد آلية متطورة لتقييم رضـا الزبـائن. وسـتتولد املكاسـب يف اإلنتاجيـة، الـيت سـتبلغ حـوايل 
ــــة، وهبـــوط يف  ٨ ماليــني دوالر ســنويا، مــن زيــادة تقــدر نســبتها ١٥ يف املائــة يف اإلنتاجي

التكاليف اإلدارية، واخنفاض يف تكاليف اإلجيار وتناقص يف عدد وظائف كبار املديرين. 
ـــه ال ضــرورة ألن يتخــذ الــس التنفيــذي أي  ٢٢٨ -ويف اخلتـام، الحـظ املديـر التنفيـذي أن
إجراء يف ذلك الوقت، نظرا إىل أن عجز اإليرادات وتقلب صايف املوارد النقدية سيعوض عنـه 
ويغطيه االحتياطي التنفيذي وفقا ألحكام النظام املايل. وذكر أعضاء الس بأنه يقـدم تقريـره 
قبل أن يقفل املكتب حسابات عام ٢٠٠١، كما الحـظ أن النتـائج النهائيـة بالنسـبة إىل العـام 

سريد بياا يف التقرير النهائي على غرار السنوات السابقة. 
٢٢٩ -وشكرت مجيع الوفود اليت تكلمت املدير التنفيذي على بيانه، وعلق البعض مبا مفـاده 
أن ذلـك النـوع مـن التحليـل املـايل املتعمـق والشـفافية املاليـة ميكّـن الـس التنفيـذي مـن توفــري 
إشراف حقيقي وتوجيه يف جمال السياسة العامة بالنسـبة إىل املنظمـة. وطلـب أحـد الوفـود مـن 
املدير التنفيذي تقدمي توضيح عن هبوط األعمال العائدة إىل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف 
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حافظة مشاريع املكتب؛ وطلب وفد آخر توضيحا عن الكيفية الــيت يقيـم ـا املكتـب املخـاطر 
لـدى االضطـالع باملشـاريع؛ والتمـس وفـد آخـــر تقــدمي توضيــح بشــأن الرصيــد املتبقــي مــن 
االحتياطي التنفيذي قبل السحب املتوقع وبعده. وطلب وفدان اثنان بـالتحديد تقـدمي توضيـح 

عن تعريف الزبون �املمول بالكامل�. 
٢٣٠ -وأعربت بضعة وفود عن قلقها بشأن العجز املايل املبلغ عنه بالنسـبة إىل عـام ٢٠٠١. 
وطلـب أحـد الوفـود إىل املديـر التنفيـذي تقـدمي توضيحـات بشـأن االختـالف بـني مـا جــاء يف 
التقريـر الـذي قـدم إىل الـس يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ مـــن أن جتديــد االحتيــاطي التنفيــذي 
سـيبدأ يف عـام ٢٠٠١ مبسـامهة قدرهـا ١,٥ مليـون دوالر، وبـني مـا هـو مبلـغ عنـه مـن عجـــز 
حاليا. وتساءل ذلـك الوفـد عمـا إذا كـانت خمططـات اإلصـالح سـتؤدي إىل تكـاليف إضافيـة 
على املدى القصري. كما طالب مع وفد آخر بإضافة خطط اإلصالح اليت وضعـها املكتـب إىل 

جدول أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي يف عام ٢٠٠٢. 
٢٣١ -وتساءل أحد الوفود عما إذا كانت املخاطر املبينة واملواجهة يف عـام ٢٠٠١ سـتكون 
موجودة أيضا يف عام ٢٠٠٢. ورأى ذلك الوفد أن على الـس التنفيـذي أن يدعـم ويشـجع 
املكتـب بشـأن بعـض التطـورات اإلجيابيـة احلاصلـة يف األشـهر األخـرية، وال سـيما منـها تنويــع 
الزبائن وكسب زبائن جدد. وأعرب وفد آخر عن خيبة أمله جـراء التأخـري احلـاصل يف تنفيـذ 
التوصيـات الـواردة يف الوثيقـة DP/2002/13 (�تقريـر فنـدي�)، وال سـيما فيمـا يتعلـق بإجـــاد 

نظام واضح وفعال لفرض التكاليف الكاملة، وحث على اإلسراع يف تلك التوصية. 
٢٣٢ -ورد املدير التنفيذي أوال على االستفسار املتعلق خبفض عـدد املشـاريع الـيت متـول عـن 
ـــامج ألغــى يف الســنة  طريـق املـوارد األساسـية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، فشـرح أن الربن
السابقة التزامات مع املكتب وسعى بدل ذلك إىل األخذ خبيـارات تنفيـذ أخـرى، مثـل التنفيـذ 
الوطـين، والتنفيـذ علـى يـد الوكـاالت عـن طريـق وكـاالت متخصصـــة أخــرى مــن وكــاالت 
ـــك التحــول، اســتمر املكتــب يف إدارة عــدد كبــري مــن  املنظومـة، والتنفيـذ املباشـر. ورغـم ذل
املشاريع اليت تدعمها الصناديق االسـتئمانية الـيت يديرهـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي – ويف 
ذلــك داللــة علــى أن مديــري تلــك الصنــاديق ظلــوا راغبــني يف إســناد إدارة مشـــاريعهم إىل 
املكتب. وبالنسبة إىل الوفود اليت التمست تقدمي توضيحات بشأن العجـز يف اإليـرادات، كـرر 
املدير التنفيذي ذكر النقص املتوقـع البـالغ مـا بـني ٢,٩ و ٣,٦ مليـون دوالر بالنسـبة إىل عـام 
٢٠٠١، والحظ أنه يرجح أن يهبط رصيد االحتياطي، بعد السحب، إىل أقـل مـن ٧ ماليـني 

دوالر. 
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٢٣٣ -وذكر املدير التنفيذي إىل أنه كان يف نية املكتب، حىت أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠١، جتديـد 
ـــة الســنة ألن  مـوارد االحتيـاطي مببلـغ ١,٥ مليـون دوالر. ولكـن ذلـك بـات مسـتحيال يف اي
وقت البدء بالنسـبة إىل حافظـات املشـاريع مـن الزبـائن اجلـدد يكـون يف العـادة أطـول ممـا هـو 
بالنسبة إىل حافظات مشاريع الزبائن اجلاري التعامل معهم، وكمـا أن نسـبة الزبـائن اجلـدد يف 
عـام ٢٠٠١ كـانت كبـرية بصفـة اسـتثنائية. وولـدت املنظمـة إيـرادات مـن رسـوم اإلدارة عــن 
اخلدمات املقدمة، وهي ال تصبح مستحقة إال بعـد إجنـاز املشـروع. وبالتـايل فـإن النـهج املتبـع 
بالنسبة إىل عام ٢٠٠٢ سيتمثل يف تقليص التكاليف، وسيبلغ الس التنفيذي مبزيد التفـاصيل 

عن ذلك يف دورته السنوية اليت سوف تعقد يف حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
٢٣٤ -وأوضح املدير التنفيذي أنه يف إطار إجراءات قبول املشاريع اليت يتبعـها املكتـب، نفـذ 
برنامج تقييم منهجي للمخـاطر املاليـة. وقـد حـددت التقديـرات املخـاطر املاليـة ملكتـب األمـم 
املتحدة خلدمات املشاريع مبا بـني ١٠ و ١٥ يف املائـة مـن العـائدات السـنوية – شـأنه يف ذلـك 
كشأن شركة متوسـطة مـن شـركات القطـاع اخلـاص ناشـطة يف جمـال أعمـال مشـابه، وذلـك 
حبسب �الس االستشاري لألعمال� التابع ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع. وردا 
على شواغل تتعلق باسترداد الكلفة، أوضـح املديـر التنفيـذي أن إصـالح املكتـب سـيجعل مـن 
كل حساب �مركز تكلفة�، ويكون مدير احلساب مسؤوال عن استرداد كـامل الكلفـة عـن 
اخلدمـات املقدمـة إىل كـل منظمـة زبونـة. ويواصـل املكتـب تنفيـذ توصيـات تقريـــر �فنــدي� 
الـذي قدمـه إىل الـس مديـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي قبـل سـنتني. وإحـدى التوصيـات 
األساسـية يف ذلـك التقريـر هـي اإلجنـاز النـهائي لنظـام حاسـويب لتحديـد الرسـوم يرتكـــز علــى 
تقديرات عبء العمل. وقد أكملت تلك العملية وجيري اختبارهـا ـدف تطبيقـها النـهائي يف 

كل أجزاء املكتب. 
ــة  ٢٣٥ -وقـال املديـر التنفيـذي إنـه توجـد فـوارق هامـة بـني حافظـة مشـاريع ٢٠٠١ وحافظ
مشـاريع ٢٠٠٢ يف ثالثـة مسـتويات علـى األقـل. وذلـك أن الطلـب اإلمجـــايل علــى خدمــات 
ـــام ٢٠٠٢، كمــا أن املكتــب زاد عــدد  املكتـب زاد بزهـاء ٢٠٠ مليـون دوالر بالنسـبة إىل ع
وثـائق املشـاريع املوقعـة ائيـا بنسـبة وصلـت إىل ٣٠ يف املائـة علـى سـبيل توفـري شـبكة أمــان. 
يضاف إىل ذلك أن العديد من زبائن املكتـب اجلـدد �ممولـون بالكـامل�، ممـا ال يفسـح كبـري 
جمال الحتمال إجراء اقتطاعـات مفاجئـة أو إلغـاء مشـاريع. وأردف قـائال إن هنـاك عـددا مـن 
منظمـات األمـم املتحـدة الـيت تطلـب خدمـات تنفيـذ وضعـت ميزانيـات مشـاريع تغطـــي فــترة 
سنوات عديدة. وتعترب وثيقة املشروع املوقعة التزاما ملزما قانونـا جلعـل املكتـب يعمـل بصفتـه 
الوكالة املنفذة، على أن يكون مفهوما أن بعض الزبـائن، كمـا هـي احلـال بالنسـبة إىل برنـامج 
األمـم املتحـدة اإلمنـائي، جيمعـون مواردهـم املاليـة علـى أسـاس سـنوي عـــن طريــق التربعــات، 
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وتوجد حاالت يوقع فيها على مشروع ما لفترة ثالثة أو أربعة أعوام، مث قد ال تتوفر األمـوال 
له بالقرب من انتهائه. وهناك مؤسسات أخرى مـن مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة تصنـع 
املشاريع على أساس موارد مالية متوفرة مـن قبـل – وهـذه هـي املشـاريع �املمولـة بالكـامل�، 
وستؤدي زيادة نسبة الزبائن املمولني بالكامل يف حافظة مشاريع املكتــب إىل تقليـص حمسـوس 

يف املخاطر اليت كانت تواجه يف السابق. 
٢٣٦ -وأحاط رئيس الس التنفيذي علما بتقرير املدير التنفيذي، الـذي أكـد جمـددا التزامـه 
بتقدمي املعلومات إىل الس التنفيذي يف دورته السنوية لعام ٢٠٠٢ حني تتوفـر النتـائج املاليـة 

النهائية للمكتب لعام ٢٠٠١. 
 



6203-26799

E/2002/35

ـــــدة  ـــــم املتح ـــــامج األم ــــذي لربن ــــس التنفي ــــتركة للمجل ــــدورة املش ال
اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة للسكان والـس التنفيـذي لليونيسـيف، 

 مبشاركة برنامج األغذية العاملي(١) 
 تقدمي من مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

٢٣٧ -قدم مدير الربنامج، بصفته رئيس اموعة اإلمنائية لألمم املتحدة، موضـوع األهـداف 
اإلمنائيـة لأللفيـة. ولفـت انتبـاه الوفـود إىل قائمـة األهـداف واملؤشـرات الـيت تضمنتـها املذكـــرة 
التوجيهية الصادرة عن تلك اموعة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية. وقال إن تلك األهـداف 
تشكل إطارا شامال وعامليا أقرته بلدان من الشمال ومـن اجلنـوب علـى السـواء وحظـي بتـأييد 
واسع النطاق. وهلـذا فـإن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة هـي بيـان لألمـاين يرسـي األسـاس لقيـاس 
فعالية التنمية. وهي متثل سلسلة متصلة احللقات بدءا من مؤمتـر قمـة األلفيـة إىل املؤمتـر الـدويل 
لتمويل التنميــة املزمـع عقـده يف آذار/مـارس ٢٠٠٢ يف مونتـريي، املكسـيك – الـذي سـيناقش 
– ومؤمتــر القمــــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة، املزمـــع عقـــده يف  فيــه متويــل هــذه األهــداف 
أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ يف جوهـانزبورغ – الـذي سـيتفق فيـه علـى السياسـات الكفيلـة ببلـــوغ 
تلك األهداف. وبين أن األهداف اإلمنائية لأللفية تشكل أساسا إلعادة تساوق عمـل منظومـة 
األمم املتحدة والعناصر الفاعلة يف جمال التنميـة، مثـل أعضـاء جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني املعـين 

بالتنسيق، مبا يف ذلك مؤسسات �بريتون وودز� والشركاء اآلخرين. 
٢٣٨ -غري أن الربنامج أوضح أن األهداف اإلمنائية لأللفية جيب أال ينظر إليـها كاسـتراتيجية 
برناجمية، وال كبديل عن العمل الذي يسـتهدف اهليـاكل الدوليـة واملاليـة، وال كاسـتراتيجيات 
إمنائية وطنية. كذلك جيــب أال يعتـرب أن تلـك األهـداف حتـل حمـل مجيـع األهـداف املعتمـدة يف 

املؤمترات ومؤمترات القمة اليت عقدا األمم املتحدة. 
٢٣٩ -ومضـى مديـر الربنـامج قـائال إن األمـني العـام طلـب منـه أن يعمـــل بصفتــه �مســجل 
اإلصابات� بالنسبة إىل األهداف اإلمنائية لأللفية وذلك بصفته رئيس اموعـة اإلمنائيـة لألمـم 

 __________
مت االتفاق على جدول أعمال الدورة املشتركة يف اجتماع مشترك عقده مكتبا اهليئتني يف ٩ كانون الثاين/يناير  (١)
٢٠٠٢. وقرر املكتبان أن يكون موضوع الدورة املشتركة هو أولويات اموعة اإلمنائية لألمم املتحدة بالنسبة 
إىل عام ٢٠٠٢ وما بعده، وذلك استجابة لالستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل ثالث سنوات، مـع 
التركيز بشكل حمدد على األهداف اإلمنائية لأللفية، والتقييمات القطرية املوحدة/أطر األمــم املتحـدة للمسـاعدة 
اإلمنائية، ومواءمة اإلجـراءات وتبسـيطها. وإضافـة إىل ذلـك، طلـب أعضـاء مكتـيب اهليئتـني أن تتصـدى الـدورة 
املشتركة ملسألة سالمة املوظفني وأمنهم، وأن يطلع السان على نتائج مؤمتر طوكيو املعين بأفغانسـتان. واتفـق 
أيضا على أن يشارك يف الدورة املشـتركة أعضـاء مكتـب برنـامج األغذيـة العـاملي الذيـن هـم أعضـاء يف جملسـه 

التنفيذي وذلك نيابة عن مجيع أعضاء هذا الس. 
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املتحـدة. وهـو سـيعمل أيضـا، وفقـا ملـا طلـب منـه ذلـك األمـني العـام، بصفـــة �مديــر محلــة� 
بالنسـبة إىل محلـة عامليـة ترمـــي إىل دعــم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ويطلــب مــن وكــاالت 
اموعة اإلمنائية لألمم املتحدة مسـاعدة احلكومـات علـى إعـداد تقـارير قطريـة عـن األهـداف 
اإلمنائية لأللفية بالتعاون مع منظمات شريكة، واتمع املدين، وكيانـات مـن القطـاع اخلـاص. 
وقـد سـبق أن نشـرت التقـارير األربعـة األوىل مـن هـذا القبيـل (عـن جمموعـــة ترتانيــا املتحــدة، 
وفييـت نـام، والكامـريون، وكمبوديـا) وجيـري إعـــداد ١٤ تقريــرا آخــرا. وينبغــي أن تتجــذر 
التقارير يف اإلطار القطري وتتفـادى األخـذ بنـهج موحـد جـامد. وينبغـي أن تكـون القيـادات 
وامللكيات احمللية القوة الدافعة للتقارير، اليت جيب أن تكون موضوعية يف تقييمها للتقدم احملـرز 
حنـو بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى الصعيـد الوطـين وأن تـأخذ يف احلسـبان مــا تتخــذه 
البلدان املتقدمة النمو من إجراءات لتيسري حتقيق تلك األهداف بوسائل عدة مـن بينـها، مثـال، 
إتاحــة إمكانيــة املشــاركة يف املبــادالت التجاريــة، وختفيــف عــبء الديــون، واالســــتثمارات 

األجنبية. 
٢٤٠ -وفيما يتعلق باحلملة املتصلـة بـاألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، حـدد مديـر الربنـامج هدفـني 
واضحـني: (أ) املضـي قدمـا بـاإلرادة السياسـية الـيت ولدهـا مؤمتـر قمـة األلفيـة حنـو الدخــول يف 
نقاش عام من أجل دعم التعاون اإلمنائي واحلد من الفقـر؛ (ب) وحفـز احلـوار بشـأن إصـالح 

السياسات العامة من أجل األخذ بسياسات أكثر �مواالة للفقراء�. 
٢٤١ -وستغطي احلملة البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة علـى السـواء، وهـي ترمـي إىل 
إطـالق حركـة علـى أوسـع نطـاق، ترتبـط جبـذور عميقـة مـع احلكومـات، ومنظمـات اتمـــع 
املدين، والقطاع اخلاص يف كل بلد من البلدان. أما دور األمم املتحدة فيـها فسـيتمثل يف دعـم 

امللكية احمللية يف احلملة ال يف احللول حملها. 
 

 تعليقات الوفود 
٢٤٢ -أثـار عـرض مديـر الربنـامج نقاشـا مـهما. وركـز بعـض الوفـود علـى مـا اختـذه اتمــع 
ـــن طريــق دعــم النمــو  الـدويل مـن إجـراءات يف سـبيل تقليـص حجـم الفقـر مبقـدار النصـف ع
االقتصادي والتنمية االجتماعية. ويف هـذا السـياق، أبـرزت أمهيـة إجيـاد بيئـة وهيـاكل أساسـية 
لسياسات اقتصادية كلية مناسـبة لدعـم منـو القطـاع اخلـاص. وشـددت وفـود أخـرى علـى أن 

تنمية القدرات يف البلدان النامية مسألة أساسية بالنسبة إىل كفالة استدامة التنمية. 
٢٤٣ -والحظ بعض املتحدثني أن موضوع األهداف اإلمنائية لأللفيـة أداة ذات أمهيـة حامسـة 
ـــة علــى  خلـوض النقـاش العـام بشـأن املسـائل اإلمنائيـة يف البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان النامي
السواء. غري أنه من الالزم التكفل بأن تكون التقارير املتعلقة بتلك األهداف على درجة عاليـة 
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من اجلودة حـىت جتـد مكاـا املالئـم سـواء يف اإلطـار املشـترك بـني الوكـاالت أو يف املنتديـات 
احلكومية الدولية، مثل مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة. ويشـكل التقريـران الوطنيـان مـن 
مجهورية ترتانيا املتحدة وفييت نام مثالني جديدين على جهود املواءمة الـيت يبذهلـا الشـركاء يف 

التنمية. 
٢٤٤ -وربـط عـدد مـن املتحدثـني مناقشـة األهـداف اإلمنائيـــة لأللفيــة باالســتعراض الشــامل 
للسياسات الذي جيري كـل ثـالث سـنوات بشـأن األنشـطة التنفيذيـة، والـذي سيسـاعد علـى 
حتقيـق تلـك األهـداف بـاالقتران مـع التقييـم القطـري املوحـد وإطـار األمـم املتحـدة للمســاعدة 
ـــادة كفــاءة أداء التعــاون التقــين، وتعزيــز التنســيق داخــل الــربامج  اإلمنائيـة، وذلـك بفضـل زي

والصناديق، وتبسيط القواعد واإلجراءات. 
٢٤٥ -وركـزت عـدة وفـود علـى دور احلملـة املتعلقـة بـاألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف معــرض 
الدعوة إىل زيادة الفعالية اإلمنائيـة وحجـم املبـالغ املخصصـة للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة. وقيـل 
إنـه ينبغـي لتلـك األهـداف أن تسـلط الضـوء علـى التحديـات الـيت تواجهـها البلـدان الناميــة يف 
بيئتها اخلارجية، ويف جمايل التجارة واملديونية علــى وجـه التحديـد. وذهبـت وفـود مـن البلـدان 
النامية إىل وجوب إيالء السياق احمللي األمهية املناسبة لدى وضع التقارير عــن تلـك األهـداف. 
وحذرت بعض البلدان من مغبة حتول أمر وضع التقارير عن تلـك األهـداف إىل شـكل جديـد 

من أشكال املشروطية يف جمال تقدمي املساعدات. 
٢٤٦ -وأعـرب أحـد املتحدثـني عـن القلـق إزاء الـدور الـذي يقـوم بـه برنـامج األمـم املتحــدة 
اإلمنائي �كمدير للحملـة� أو �كمسـجل إصابـات� بالنسـبة إىل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، 
مضيفا أنه رمبا كان من الالزم أن يكون ذلـك مـن مسـؤولية احلكومـات الوطنيـة بـدال مـن أن 
تتحمل املسؤولية عنـه أيـة منظمـة مبفردهـا. وذكـر متحـدث آخـر أن رصـد األهـداف الوطنيـة 
بواسـطة كـل بلـد سـوف يسـاعد يف بنـاء القـــدرات. ومت التشــديد علــى أمهيــة كفالــة إدمــاج 
أهداف األمم املتحدة بالتعاون الكامل من جانب احلكومات املستفيدة. وفيما يتعلــق بتفويـض 
السلطات والرصد، ذكر متحدث آخر أن ذلك قد يؤدي إىل فقـدان اهلويـات املؤسسـية، الـيت 
يعترب وجودها أساسيا بالنسبة إىل جهود الدعوة. ولذلك فقد ارتئي أن تنظر األمــم املتحـدة يف 
ـــامج يف رصــد األهــداف  حتديـد �هويتـها� اخلاصـة ـا. وأوضـح مديـر الربنـامج أن دور الربن
ال يقصد به بأي حال من األحوال االنتقاص من الدور الذي تضطلع به األمم املتحدة يف بنـاء 
القــــدرات وأنــــه ليســــت مثــــة واليــــة جديــــدة. وتشــــمل املهمــــة يف جــــزء منــــها مجــــــع 
ـــة العامــة، منــح  البيانـات/اإلحصـاءات علـى الصعيـد الوطـين. ويف إطـار الواليـة العامـة للجمعي
األمـني العـام اموعـة اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة وبرنـــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مهمــة قيــادة 
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مـا يقـدم مـن دعـم لألفرقـة القطريـة يف جمـال مجـع البيانـات. وأضـاف نـــائب املديــر التنفيــذي 
لصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان أن هنـاك مبـادئ توجيهيـة مت وضعـها لألفرقـة القطريـة لكــي 
تعمل مع احلكومات الوطنية وأن التعاون يف جمال الرصد مـن قبـل مجيـع اجلـهات املعنيـة يعتـرب 
أمرا حيويا. وأضاف مساعد املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي أن مـن املـهم إدراك رداءة 
نوعيـة اإلحصـاءات يف كثـري مـن املنـاطق. ومسـتوى املعلومـات املتاحـة علـــى الصعيــد املركــزي 
ال يدل يف مجيع األحوال على احلالة على املستوى احمللي، وهنالك حاجة لكثري من االستثمار يف 

ذلك القطاع إلتاحة الرصد الصحيح للتقدم احملرز يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. 
٢٤٧ -وأقر مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالدعم الـذي قدمتـه العديـد مـن البلـدان الـيت 
ساعدت على وضـع إطـار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وطـرق وضـع التقـارير عنـها. وأكـد أنـه 
يتطلع إىل احلصول علـى دعـم قـوي مـن اللجـان اإلقليميـة ومـن إدارة األمـم املتحـدة للشـؤون 
ـــق بــالطرق  االقتصاديـة واالجتماعيـة علـى الصعيديـن اإلقليمـي والعـاملي، وال سـيما يف مـا يتعل
اإلحصائيـة واملعلومـات. والحـظ مديـر الربنـامج أيضـا أن إعـداد التقـــارير املتعلقــة بــاألهداف 
اإلمنائية لأللفية وتنفيذ احلملة سيتطلبان الشراكة مع سائر الوكاالت املتخصصة لألمم املتحـدة 
والصناديق، والربامج، وكذلك مع مؤسسات �بريتون وودز� إضافة إىل الشراكة مع اتمـع 
املــدين والقطــاع اخلــاص. ورأى، يف ذلــك الســياق، نشــوء نــوع مــن توزيــع العمــل تركــــز 
مؤسسات �بريتون وودز� فيه على قضايا السياسات املتعلقة باالقتصـاد الكلـي وتقـدم األمـم 
املتحـدة املسـاعدة يف رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وقـال إن مـن املـهم مالحظـــة الروابــط 
املفاهيمية واملتعلقة بالسياسة فيما بني ورقات استراتيجية احلـد مـن الفقـر، واألهـداف اإلمنائيـة 
لأللفيـة، وإطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة. وذكـر مديـر الربنـامج أيضـــا أن األهــداف 
اإلمنائيـة لأللفيـة لـن تكـون االسـتراتيجية الوحيـدة، كمـا أـا لـن حتـد مـن العمـل بشـأن حتقيــق 
أهـداف مؤمتـرات األمـم املتحـدة األخـرى الـيت تتنـاول، علـى ســـبيل املثــال، الصحــة اإلجنابيــة 

واألمن الغذائي. 
ـــة  ٢٤٨ -وأبـدى أعضـاء الفريـق اآلخـرون تعليقـات عـن الصلـة بـني األهـداف اإلمنائيـة لأللفي
وبـني عملـهم. فذكـرت املديـرة التنفيذيـة لليونيسـيف أن األهـــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ســبق أن 
انعكسـت يف إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، وبالتـــايل يف الــربامج القطريــة ملختلــف 
الوكاالت. وقالت إن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة تتفـق متامـا مـع اخلطـة االسـتراتيجية املتوسـطة 
ـــذي لليونيســيف يف كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١. وقــد  األجـل الـيت اعتمدهـا الـس التنفي
ركـزت اخلطـة االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل علـى ٥ أهـداف عامليـة كـــربى، وســوف تقــدم 
اليونيسيف تقريرا عن التقدم احملرز يف تلك ااالت. وفيما يتعلـق بالوكـاالت الـيت تعمـل معـا 
لدعـم بنـاء القـدرات، ذكـرت أن قـاعدة البيانـات الـيت تسـتخدمها حكومـة ترتانيـا املتحـــدة يف 
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إعـداد تقريرهـا عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة قـد نشـأت أصـال مـن قـــاعدة بيانــات وضعتــها 
اليونيسيف يف األصل يف نيبال واهلنـد، وقـام برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واليونيسـيف بعـد 
ذلك بتعديلها. أمـا اآلن فـإن ٦ حكومـات أخـرى يف أفريقيـا تسـتخدم قـاعدة البيانـات تلـك، 
بعـد أن عدلتـها لتناسـب االحتياجـات اخلاصـة ـا وذلـك بدعـــم مــن الوكــالتني املذكورتــني. 
ـــر التنفيــذي لربنــامج األغذيــة العــاملي أن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة قــد  وذكـر مسـاعد املدي
ساعدت يف تعزيز تركيز الربنامج على الفقراء. فعلى سبيل املثال، قام برنـامج األغذيـة العـاملي 
ـــة الغذائيــة علــى الصعيديــن  بـإعداد خرائـط لتحليـل أوجـه الضعـف تقـدم معلومـات عـن احلال
اإلقليمـي واحمللـي بـدال مـــن اإلحصــاءات العامــة علــى الصعيــد الوطــين، وهــي تســاعد علــى 
استهداف الشرائح األفقر. وهناك موضوع مهم آخر هو الكيفية اليت تؤثر ـا اإلغاثـة وإعـادة 
التأهيل يف عملية التنمية. وتشترك وكاالت جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف هـذا احلـوار يف 
منـاطق الصـراع، وال سـيما يف السـودان، ومنطقـة البحـريات الكـربى يف أفريقيـا، وأفغانســتان. 
واتفق نائب املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان مع الوفود اليت أعربت عـن القلـق 
ـــة احلصــول علــى خدمــات الصحــة اإلجنابيــة يف إطــار  إزاء انعـدام هـدف حمـدد بشـأن إمكاني
األهداف اإلمنائية لأللفية. وقد ناقشت اموعة اإلمنائية لألمم املتحدة ذلك املوضـوع وطلبـت 
مـن األفرقـــة القطريــة إدراج إمكانيــة احلصــول علــى خدمــات الصحــة اإلجنابيــة كمؤشــر يف 

تقاريرها القطرية. 
 

 مالحظات ختامية 
٢٤٩ -ذكر رئيس الس التنفيذي لربنــامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة 
للسـكان أن إدراج األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف جـدول أعمـال الـدورة املشـتركة للمجلســـني 
التنفيذيني كان مفيدا. وقال إن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة متثـل بوضـوح إطـارا مشـتركا لعمـل 
ـــق يف اآلراء الــذي متخضــت عنــه املناقشــة أن  اموعـة اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة. وأظـهر التواف
األهداف اإلمنائية لأللفية ال تعترب بديال عن االسـتراتيجية اإلمنائيـة، ولكنـها قـد صيغـت لقيـاس 

التقدم احملرز وللمساعدة يف فعالية تقييم املعونة. 
٢٥٠ -وأكـد الرئيـس علـى أن مناقشـــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ليســت عمليــة إحصائيــة 
فحسب بل هي أيضا إطار مهم تبىن عليـه جمموعـة مـن األهـداف الـيت ميكـن أن حتـرك النقـاش 
علـى مجيـع املسـتويات احملتملـة: املسـتوى العـاملي؛ واملسـتوى الوطـين، ليـس يف البلـدان الناميـــة 
وحدها بل أيضا يف العامل املتقدم النمو؛ واملسـتوى املؤسسـي، وذلـك عـن الـدور الـذي ينبغـي 
أن تضطلع به منظومـة األمـم املتحـدة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وأبـرز العديـد مـن 
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الوفود أمهية املؤمتر الدويل لتمويل التنمية ومؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة كحلقتـني مـن 
سلسلة واحدة ينبغي النظر فيها بدقة وبطريقة متكاملة. 

٢٥١ -وشددت بعض الوفود علـى أمهيـة امللكيـة واإلطـار القطـري فيمـا يتعلـق باجلـهود الـيت 
تبذهلا البلدان النامية على الصعيد الوطين. ومثلما الحظ مدير الربنامج، فإن اتبـاع ـج موحـد 

وجامد لن يؤدي إىل نتيجة. ومت التأكيد على مسألة تنمية القدرات. 
٢٥٢ -وأشار الرئيس إىل ضرورة نقل النقاش على الصعيد الوطين إىل البلدان املتقدمة النمـو، 
حيـث يكـون مـن الضـروري خماطبـة عامـة اجلمـهور، وتشـكيل النقـاش حـول املسـامهات الـــيت 
ما فتئت البلـدان املتقدمـة النمـو تسـهم ـا يف سـبيل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وشـدد 
على أن البلدان املتقدمة النمو هـي الـيت يتعـني علـى برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن يكـافح 
فيـها فقـدان الرغبـة يف تقـدمي املعونـة والـيت ختـدم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة فيـها الغـرض املــهم 
للغاية املتمثل يف حتريـك النقـاش. وباإلضافـة إىل ذلـك ينبغـي أال يقتصـر النقـاش علـى جمموعـة 
األمم املتحدة اإلمنائية ولكن أن ميتد أيضا إىل جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومـة األمـم املتحـدة 

املعين بالتنسيق وإىل املؤسسات املالية الدولية ومنظمة التجارة العاملية. 
 

 التقييمات القطرية املوحدة وأطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 
 تقدمي من نائب املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان 

٢٥٣ -قدم البند نائب املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان الذي قـال إن التقييـم 
القطري املوحد وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ميثالن العمود الفقـري يف عمـل جـهاز 
األمم املتحدة اإلمنـائي بأسـره. وأشـار إىل قـرار اجلمعيـة العامـة األخـري عـن االسـتعراض الـذي 
جيري كل ثـالث سـنوات لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة (القـرار ٢٠١/٥٦) 
املـؤرخ ٢١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، وهـو القـرار الـذي دعـا مجيـــع مؤسســات األمــم 
املتحدة إىل تعزيز تنسيقها وتعاوا، وأكد أمهية الدور الذي تقوم به كـل مـن هـاتني األداتـني، 
ـــم املتحــدة  مـع مـا ميثلـه التقييـم القطـري املوحـد كـأداة حتليليـة مشـتركة ومـا يوفـره إطـار األم

للمساعدة اإلمنائية كإطار للتخطيط املشترك. 
٢٥٤ -وقـال إن التقييـم القطـري املوحـد وإطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـــة ســبق أن 
أصبحا جزءا ال يتجزأ من عمليات الربجمة لكل من صندوق األمم املتحـدة للسـكان، وبرنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، وإن اخلطـوات تتخـذ لكفالـة أن تفضـي مجيعـا إىل إعـداد 
الـربامج مبزيـد مـن التعـاون وأن تشـكل يف النهايـة أساسـا للـربامج القطريـة الفرديـة. ومـع هـــذا 
فـال يـزال هنـاك جمـــال كبــري للتحســني يف النوعيــة ويف التركــيز االســتراتيجي لعمليــة التقييــم 
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القطـري املوحـد/إطـار األمـم املتحـــدة للمســاعدة اإلمنائيــة، وقــد اختــذت الوكــاالت يف عــام 
ــــم التابعـــة للتقييـــم القطـــري  ٢٠٠١ خطــوات لتحقيــق هــذا اهلــدف. وكثفــت شــبكة التعل
املوحـد/إطـار األمـم املتحـــدة للمســاعدة اإلمنائيــة مــن جــهودها لتحديــد املمارســات اجليــدة 
وتبادهلـا. ونـاقش املشـاركون يف اجتمـاع للـهياكل الربناجميـة اإلقليميـة نظمـه مكتـب اموعـــة 
اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة يف كـانون األول/ديسـمرب سـبل إشـــراك املكــاتب اإلقليميــة لوكــاالت 
اموعـة اإلمنائيـة لألمـم املتحـــدة يف عمليــيت التقييــم القطــري املوحــد وإطــار األمــم املتحــدة 

للمساعدة اإلمنائية. 
٢٥٥ -وسلم أعضاء اموعة اإلمنائية لألمـم املتحـدة باحلاجـة إىل حتسـني العمليـة التحضرييـة 
وللتقييم القطري املوحد وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وحتسني نوعيتـها وجعلـوا مـن 
ذلـك أولويـة. وتعمـل الوكـاالت علـى استكشـاف السـبل لتعزيـز قـدرات مكاتبـها القطريــة يف 
ذلـك اـال وكفالـة احلصـول علـى الدعـم املالئـم مـن املسـتوى اإلقليمـي. وأوكلـت إىل فرقـــة 
عمل مشتركة بني الوكـاالت مهمـة تنقيـح املبـادئ التوجيهيـة للتقييـم القطـري املوحـد وإطـار 
األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة. وســـتتكفل فرقــة العمــل هــذه، انطالقــا مــن روح القــرار 
٢٠١/٥٦، بأن تكون عملية التنقيح شاملة، ملتمسة يف ذلك آراء هيئات األمـم املتحـدة ذات 
ـــة  الصلـة، والـدول األعضـاء، وأعضـاء األفرقـة القطريـة. ومـن املتوقـع إكمـال املبـادئ التوجيهي
ـــري اإلنــذار  املنقحـة واملوافقـة عليـها حبلـول نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، وسـوف تشـمل إدمـاج تداب

املبكر واإلجراءات الوقائية إضافة إىل األهداف اإلمنائية لأللفية. 
 

 تعليقات الوفود 
٢٥٦ -أقـرت الوفـود بتعزيـز التعـاون والتكـامل الـذي أتاحـه التقييـم القطـري املوحـد وإطـــار 
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية حـىت اآلن وذلـك ليـس فقـط فيمـا بـني وكـاالت األمـم 
املتحـدة ولكـن أيضـا مـــع احلكومــات الوطنيــة، والبنــك الــدويل، واملــاحنني الثنــائيني، وســائر 
الشـركاء اإلمنـائيني. وكـان هنـالك توافـق يف اآلراء بضـرورة أن يسـتند التعـاون اإلمنـائي علـــى 
استراتيجيات احلد من الفقر، مبا فيها ورقات استراتيجية احلـد مـن الفقـر، وضـرورة أن يكـون 
ـــة مبثابــة وســيلة لتحقيــق هــذا  التقييـم القطـري املوحـد/إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائي
التساوق، وأن يتوىل التقييم القطري املوحد الريادة يف حني أن إطار األمـم املتحـدة للمسـاعدة 
اإلمنائيـة يكـون مبثابـة خطـة لألمـم املتحـدة علـى املسـتوى القطـري تحـدد الكيفيـــة الــيت يزمــع 
أعضاء اموعة اإلمنائية لألمم املتحـدة أن يتعـاونوا ـا مـع احلكومـات الوطنيـة، ومـع بعضـهم 
بعضا، ومع الشركاء اخلـارجيني بغيـة دعـم األهـداف املتعلقـة بـاحلد مـن الفقـر. ودعـا البعـض 
أيضا إىل أن تقوم وكــاالت اموعـة اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة بتكثيـف متابعـة التعـاون وتنسـيق 
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األنشـطة، وال سـيما علـى الصعيـد القطـري ويف حـاالت الطـوارئ. وأعـرب أحـد الوفـود عــن 
خيبة أمله لقلة عدد أطر األمــم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة الـيت مت إعدادهـا حـىت اآلن، وسـأل 
عن الكيفية اليت تنفذ ا األطر املوجودة. وحتدث وفد آخر عـن احلاجـة إىل املزيـد مـن املرونـة 
واقترح ختصيص املزيد من املوارد على الصعيد القطري لتحسني نوعية الوثـائق. وأعـرب أحـد 
الوفـود عـن ارتياحـه لنوعيـة التقييـم القطـري املوحـد/إطـار األمـم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة 
اآلخذة يف الظهور، ولكنه قال إنـه يـود أن يسـمع املزيـد عـن دوره وأثـره لكـي يفـهم الكيفيـة 
اليت يسهم ا يف تفهم حاالت خمتلف البلدان على حنـو أفضـل. وتـردد صـدى ذلـك يف تعليـق 
وفد آخر طلب تقدمي أمثلة ملموسة على الكيفية اليت ميكن أن يتم ا تقاسم ما جتمعـه إحـدى 

الوكاالت من بيانات وجتريه من تقييمات مع وكالة أخرى. 
٢٥٧ -وعلقـت عـدة وفـود علـى احلاجـة إىل تعزيـز امللكيـة الوطنيـــة لعمليــة التقييــم القطــري 
املوحد/إطار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، وأشـاروا إىل النتـائج املماثلـة الـيت مت اخللـوص 
إليها يف التقييم الذي أجرته بلـدان مشـال أوروبـا يف عـام ٢٠٠١. وقـالوا إن علـى البلـدان الـيت 
تنفـذ الـربامج أن تتـوىل الريـادة يف حتديـد احتياجاـا اإلمنائيـة واســـتراتيجياا احملتملــة لتلبيتــها. 
واختـص نظـام املنسـق املقيـــم بــالذكر بوصفــه وســيلة مــن أفضــل الوســائل لتعزيــز مشــاركة 
احلكومـات الوطنيـة يف وضـع خططـها اإلمنائيـة، وأطلقـت دعـوات ملتابعـة تعزيـز ذلـك النظـام. 
وأخريا، ُأعرب عن القلق من أن كل ما يؤدي إليه إطار األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة هـو 

زيادة أعباء العمل وإضافة طبقة جديدة إىل طبقات البريوقراطية. 
٢٥٨ -ووافـق نـائب املديـرة التنفيذيـة لصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى وجـــود حاجــة 
لنوعيـة أفضـل مـن التحليـل والتفكـــري االســتراتيجي، وعلــى أن علــى الوكــاالت األعضــاء يف 
اموعـة اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة أن تعـزز قـدرات أفرقتـها القطريـة بغيـة مواءمـة أنشــطتها مــع 
أنشطة البنك الدويل والشـركاء اإلمنـائيني الوطنيـني. وأقـر بأمهيـة توخـي املرونـة، وبـأن التقييـم 
القطري املوحد قد ال يكون ضروريا يف مجيع األحوال إذا وجد بالفعل نوع آخـر مـن التقييـم 
ــم  املالئـم. وقـد اتضحـت اآلن الرسـالة املوجهـة إىل األفرقـة القطريـة، أال وهـي أن عمليـة التقيي
القطـري املوحـد/إطـار عمـل األمـم املتحـــدة للمســاعدة اإلمنائيــة مل تعــد اختياريــة؛ ال بــل إن 
وكاالت اموعة اإلمنائية لألمم املتحدة ستقوم اآلن باستعراض الربامج وفقـا للتقييـم القطـري 
املوحد/إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة، وهـي تتوقـع إجـراء حتسـينات كـربى يف نوعيـة 

تلك الوثائق. 
٢٥٩ -وقالت املديرة التنفيذية لليونيسيف إا تتفهم الدعوة إىل وضـع املزيـد مـن أطـر األمـم 
املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، ولكنـها تشـدد علـى أمهيـة اسـتنباط الـدروس مـن األطـر القائمــة. 
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وبالرغم من أنه ميكن أن تكون عملية التقييـم القطـري املوحـد أكـثر مرونـة وأن مجيـع أعضـاء 
جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يبحثـون اآلن عـن أي العنـــاصر مــن عنــاصر اإلجــراءات الــيت 
ـــة لأللفيــة تتعلــق بــالفقر  يتبعوـا مل تعـد ضروريـة، فإنـه جيـب االنتبـاه إىل أن األهـداف اإلمنائي
والتنمية االجتماعية، يف حني أن ورقات استراتيجية احلد من الفقر تركز يف كثري مــن األحيـان 
تركيزا شديدا على التنمية االقتصادية. ونظرا ألن التقييم القطري املوحد وإطار األمم املتحـدة 
للمسـاعدة اإلمنائيـة يتصديـان للجـانب األقـرب إىل اجلـانب االجتمـاعي مـن التنميـة، فـــإن مــن 
املـهم التـأكد مـن إدمـاج األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف التقييـم القطـري املوحـــد وإطــار األمــم 

املتحدة للمساعدة اإلمنائية وذلك لعكس ما ينبغي عمله بشكل أفضل. 
٢٦٠ -وذكر مساعد مدير برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن حتسـني االتصـاالت هـو أفضـل 
وسـيلة لتشـجيع زيـادة امللكيـة الوطنيـة لعمليـة التقييـــم القطــري املوحــد/إطــار األمــم املتحــدة 
للمساعدة اإلمنائية. وقال إن هنالك حاجة مللكيـة أوسـع داخـل منظومـة األمـم املتحـدة أيضـا. 
وردا علـى مـا أثـري مـن خمـاوف بشـأن زيـادة أعبـاء العمـل نتيجـة لعمليـة إطـــار األمــم املتحــدة 
للمساعدة اإلمنائية، قال إنه بالرغم من وجود ما يربر تلك املخاوف، فإن الفوائـد العـائدة مـن 
زيـادة التنسـيق فيمـا بـني أعضـاء جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـــة ســوف تفــوق التكــاليف يف 

النهاية. 
٢٦١ -وذكر مساعد املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي أن الربنامج ملـتزم متامـا بـالتقييم 
القطـري املوحـد/إطـار عمـل األمـم املتحـــدة للمســاعدة اإلمنائيــة، وباتبــاع نــهج علــى نطــاق 
القطاعـات بشـكل عـام. ولكـن علـــى أعضــاء اموعــة اإلمنائيــة لألمــم املتحــدة وأن يكونــوا 
ـــة يف بعــض األحيــان، وال تكــون كذلــك يف  واقعيـني؛ ذلـك أن الربجمـة املشـتركة تكـون ممكن
ـــة  أحيـان أخـرى. مث قـدم تعليـال للسـبب الـذي ال تكـون فيـه ملكيـة احلكومـات الوطنيـة لعملي
التقييـم القطـري املوحـد/إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة بـالقوة الـيت يـأمل البعـــض أن 
تتسـم ـا. فبـني أن العمليـة أدخلـت يف ذات الوقـت الـذي مت فيـه تقليـص التمويـل األساســي، 

وكان معىن ذلك مطالبة احلكومات القيام مبزيد من العمل مبساعدة مالية أقل. 
 

 مالحظات ختامية 
٢٦٢ -أوجز رئيس الس التنفيذي لليونيسيف النقاط الرئيسية للمناقشة. وبدأ بسـرد بعـض 
مزايا التقييم القطري املوحد/إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة، قـائال إن هـاتني األداتـني: 
(أ) وحدتـا االسـتجابة حلالـة قطريـة معينـة وكانتـا مفيدتـني للغايـــة لألمــم املتحــدة فضــال عــن 
املـاحنني الثنـائيني واملنظمـات الدوليـة األخـــرى؛ (ب) وفرتــا ســياقا وطنيــا لألهــداف اإلمنائيــة 
لأللفية؛ (ج) كانتا مبثابة خطة عمل لألمم املتحدة فيمـا يتعلـق باالسـتراتيجيات الوطنيـة للحـد 
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ـــن الفقــر؛ (د) وأتاحتــا التعــاون وتقاســم  مـن الفقـر، مبـا يف ذلـك ورقـات اسـتراتيجية احلـد م
اخلـربات فيمـا بـني األمـم املتحـدة؛ (هــ) وشـكلتا عمليـــة ديناميكيــة متواصلــة أتــاحت تراكــم 
الـدروس املسـتفادة. وتشـمل التحديـات املســـتقبلية: (أ) احلاجــة إىل بــذل املزيــد مــن اجلــهود 
لكفالة املزيد من التقارب بني التقييم القطري املوحـد/إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة 
وبني استراتيجيات احلد من الفقر؛ (ب) جيب متثيـل هـاتني األداتـني بطـرق قابلـة للقيـاس حـىت 
ميكن رصد التقدم والتنفيذ؛ (ج) جيب تعزيز امللكية على الصعيد احمللي وداخل منظومـة األمـم 
املتحـدة؛ (د) هنـاك حاجـــة إىل مزيــد مــن التعــاون علــى مجيــع املســتويات، وال ســيما علــى 

املستوى القطري. 
 

 مواءمة وتبسيط اإلجراءات 
 تقدمي من املديرة التنفيذية لليونيسيف 

٢٦٣ -ذكـرت املديـرة التنفيذيـة لليونيسـيف أن هـذا االجتمـاع املشـترك قـد أتـاح لكثـري مــن 
أصحـاب املصلحـة الرئيسـيني يف الشـراكة اإلمنائيـة للمجموعـة اإلمنائيـة لألمـــم املتحــدة فرصــة 
فريـدة إلجـراء حـوار بنـاء. وكـان واضحـا مـن النقـاش األسـبق أن األمـم املتحـدة، ووكـــاالت 
اموعة اإلمنائية لألمم املتحدة بصفة خاصة، تعمل على االستجابة للتحديـات الـيت وردت يف 
املبادرات اإلصالحية لألمني العام، ولدعـوة الـدول األعضـاء الـواردة يف اسـتعراض السياسـات 

الذي جيري كل ثالث سنوات، ويف التوجيهات اليت أصدرها كل من السني التنفيذيني. 
٢٦٤ -وقـالت إنـه باإلضافـة إىل اجلمـع بـني الشـركاء اإلمنـائيني الرئيسـيني لألمـــم املتحــدة يف 
ـــة، مبــا فيــها  السـياق األوسـع للمجموعـة اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة واللجـان التنفيذيـة للمجموع
ـــح  الوكـاالت املتخصصـة اهلامـة، فـإن اهليكـل التنظيمـي للمجموعـة اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة يتي
أيضا منربا للحوار والتعـاون الناشـطني مـع البنـك الـدويل. وقـد مت عـن طريـق التقييـم القطـري 
املوحد إنشاء إطار حتليلي يف ٩٣ بلـدا، وجعـل إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة األداة 
ــدا.  األساسـية لتخطيـط الـربامج يف ٤٨ بلـدا، وتأسـيس دور مـن دور األمـم املتحـدة يف ٤٦ بل
ومت حتسـني عمليـة اختيـار املنسـق املقيـم، وإجيـاد آليـات حاليـا لتقييـم األداء، ورصـــد وتقاســم 
النتائج، ومناقشة االجتاهات املستقبلية. وشددت على أمهية توافق اآلراء الدويل بشـأن مقـاصد 
التنمية وأهدافها اليت نشأت يف إطار إعالن األلفية ونتائج املؤمترات الدولية الرئيســية األخـرى، 
مبا فيها مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل لعـام ١٩٩٠، والـدورة االسـتثنائية املقبلـة للجمعيـة 

العامة املعنية بالطفل. 
٢٦٥ -واعـترفت املديـرة التنفيذيـة بأنـه، مـع إحـراز تقـدم يف سـبيل املواءمـة والتبســـيط، فإنــه 
ال يزال هناك جمال إلحداث زيادات يف الكفاءة والفعالية. وأشـارت إىل حتقيـق إجنـازات هامـة 
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ـــد طــرق عــرض امليزانيــة ومصطلحاــا؛ واالتفــاق علــى التعــاريف  يف اـاالت التاليـة: توحي
والطرائـق الرئيسـية للربجمـة املشـتركة والتعاونيـة؛ والتوجيـهات املشـــتركة فيمــا خيــص جمــاالت 
التنسيق الرئيسية على املستوى القطري. وإليضاح النقطة األخرية، أفادت بأنه يف وقت سـابق 
من األسبوع، وافـق الـس التنفيـذي لليونيسـيف علـى عمليـة مبسـطة إلعـداد برامـج التعـاون 
القطرية والنظر فيها واملوافقة عليها، علـى غـرار العمليـة الـيت وافـق عليـها جملـس إدارة برنـامج 
األمم املتحدة اإلمنــائي/صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يف عـام ٢٠٠١. وأضـافت أن العمليـة 
املنقحة سوف ختتصر الوقت وعبء العمل الالزمني لتصميم برامج تعاون جديـدة بالنسـبة إىل 
ـــى  السـلطات الوطنيـة ووكـاالت األمـم املتحـدة ذات الصلـة، مـع احملافظـة يف الوقـت نفسـه عل
سالمة عملية الربجمة وتعزيزها. وقالت إن من املتوقع نتيجـة لذلـك أن تسـاعد العمليـة املنقحـة 
علـى التخلـص مـن تداخـل املراحـل والتقليـل مـن ازدواج الوثـائق، وهـي عوامـل كـانت تثقـــل 
العمليـة الســابقة. وقــالت إن هــذه التغيــريات تســتجيب مباشــرة لألصــوات املطالبــة مبواءمــة 

وتبسيط إجراءات الربجمة، وبزيادة تركيز االستراتيجية، واالجتاه إىل حتقيق النتائج. 
٢٦٦ -وقـالت إنـه بـالرغم مـن ترسـخ اهليـاكل العامـة للتقييـــم القطــري املوحــد/إطــار األمــم 
املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة، فقــد حــان الوقــت اآلن للتركــيز علــى تفــاصيل كيفيــة عمــــل 
ـــات. وأضــافت أن  الوكـاالت علـى املسـتوى القطـري، وكيفيـة حتسـني تقـدمي الدعـم للحكوم
استعراض السياسات الذي جيري كل ثالث سنوات يربز أمهية القيام مبزيد من العمــل يف عـدد 
مـن اـاالت الـيت ميكـن للوكـاالت فيـها تبسـيط ومواءمـة طريقـة عملـها، مبـا يف ذلـك: حتقيــق 
الالمركزيـة وتفويـض السـلطات؛ والسياسـات واإلجـراءات املاليـة؛ اإلجـــراءات املعــدة لتنفيــذ 
الربامج/املشاريع، وال سيما متطلبات الرصد وإعداد التقـارير؛ وتقاسـم اخلدمـات املشـتركة يف 
املكـاتب القطريـة؛ وتعيـني وتدريـب ومكافـــأة موظفــي املشــاريع الوطنيــني. وقــالت إن هــذه 
املهمة، وإن مل تكن مهمة سهلة، فإنه يتم االضطالع ا حبماسـة ألـا ذات معـىن ومـن شـأا 

أن حتسن الكفاءة والفعالية. 
٢٦٧ -مث قدمـت املديـرة التنفيذيـة معلومـات عـن اإلجـراءات الـيت تتخذهـا اموعـة اإلمنائيـــة 
لألمم املتحدة استجابة للقرار املتعلق باستعراض السياسات الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات. 
وقالت إن اللجنة التنفيذية للمجموعة اإلمنائية لألمم املتحدة وافقـت مؤخـرا علـى خطـة عمـل 
قائمة على النتائج لعام ٢٠٠٢ تشـمل االسـتعراض الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات باعتبـاره 
أولويـة هامـة، وأضـافت أن املـهام الـيت يتـم حتديدهـا سـوف تنفـذ أساســـا مــن خــالل األفرقــة 
الربناجمية واإلدارية للمجموعة اإلمنائية لألمم املتحدة. وباإلضافة إىل احلاجـة ذات األولويـة إىل 
ـــد وإطــار األمــم  تعزيـز عمليـات الـربامج القطريـة املضطلـع ـا مبوجـب التقييـم القطـري املوح
املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة، فـإن اجلـزء األكـرب مـن العمـل خـالل السـنتني القـادمتني سـينصب 
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على جمايل تبسيط اإلجراءات ومواءمتها. وستسمح العملية بتحديد ااالت الـيت يشـكل فيـها 
تعقيد طرائق وممارسات تنفيذ الـربامج أو افتقارهـا إىل التـواؤم عائقـا أمـام العمـل املشـترك، أو 

ااالت اليت يولد فيها ذلك التعقيد واالفتقار إىل املواءمة قيودا على الكفاءة والفعالية. 
٢٦٨ -وقالت يف اخلتام إن هناك برنامج عمـل أوليـا أعـد بالتشـاور مـع الشـركاء الرئيسـيني، 
مبا يف ذلك احلكومات، سـيعرض علـى الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف دورتـه املوضوعيـة 
لعام ٢٠٠٢. وأضافت أن النجاح، يف اية املطاف، سوف يعتمـد علـى إحـداث التحسـينات 
يف القدرة على إيصال اخلدمات. ومع أنه يتعني على وكاالت اموعة اإلمنائية لألمـم املتحـدة 
أن تكفل أداء التبسيط واملواءمة إىل إضافة قيمة على عملها، فإنـه قـد يكـون مـن األصـوب يف 
بعض ااالت ترشيد مشاركة تلك الوكاالت، وكفالة تركيز كل منها على ااالت والنـهج 
اليت تتمتع فيها مبزايا نسبية. وذكرت أن اموعة اإلمنائية لألمم املتحدة سبق أن بـدأت عمليـة 
مراجعة واستكمال املبادئ التوجيهية للتقييم القطري املوحد وإطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة 
اإلمنائية، ومن هذه املبادئ ضـرورة كفالـة مرونـة العمليـة علـى حنـو يـؤدي إىل ختفيـف العـبء 

عن مجيع الشركاء. 
 

 تعليقات الوفود 
٢٦٩ -قال نائب رئيس الس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي إنه بـالنظر إىل مهمـة برنـامج 
األغذية املتمثلة يف كفالة توفري األغذية يف حـاالت الطـوارئ للفئـات اهلشـة مـن السـكان، ويف 
إعادة تأهيل مناطق الكوارث والصراعات، فإن التنسيق مـع عمـل املنظمـات األخـرى أمـر ذو 
أمهية أساسية. وقال إن برنامج األغذية العاملي شدد يف مناسـبات عديـدة علـى أمهيـة التنسـيق، 
ــد  وهـو يعمـل علـى تنفيـذ التوصيـات ذات الصلـة. وأضـاف أنـه يقـر بـأن األسـاليب املفصلـة ق
تتطلب إجراء بعض التغيـريات مـن جـانب املنظمـة، ولكنـه جيـد يف املرحلـة الراهنـة مـن عمليـة 
اإلصالح اجلارية يف برنامج األغذيـة العـاملي أنـه ميكـن متابعـة التنسـيق بشـكل فعـال. وقـال يف 
هذا الصدد إن الربنامج شكل فريقا عامال سـيقوم بـإعداد مذكـرة عـن جممـل العمليـة لتقدميـها 

إىل الس التنفيذي. 
وسلمت الوفود بأمهية اجلـهود الـيت تبذهلـا الوكـاالت التنفيذيـة لألمـم املتحـدة ملواءمـة  -٢٧٠
اإلجراءات وتبسيطها، وكذلك بالتقدم احملرز إىل اليوم. وذكر أحد املتكلمني أن تقرير األمـني 
العـام يعـترف باحلاجـة إىل حتقيـق فتـح حقيقـي يف هـذا اـال. ورحـب بـالقرارات الـيت اختذــا 
اجلمعية العامة، والـيت دعـت بقـوة إىل زيـادة التبسـيط واملواءمـة، ودلـت علـى سـبيل السـري إىل 
ـــن تــأييد،  أمـام لسـنوات عديـدة يف املسـتقبل. إال أن بعـض املتكلمـني، رغـم مـا أعربـوا عنـه م
ـــادة للتماســك يف  أشـاروا إىل أن هنـاك عمـال كثـريا ينتظـر اإلجنـاز. فمثـال هنـاك حاجـة إىل زي
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اجلـهود الـيت تبذهلـا األمـم املتحـدة، وال سـيما بـالنظر إىل االخنفـاض العـــام يف مســتوى املــوارد 
العاديـة. ويف هـذا الصـدد، حـث أحـد الوفـود الصنـاديق والـربامج علـى تعجيـل خطـى اجلــهود 
الرامية إىل خفض التكاليف. وأثار أحد املتكلمني سؤاال حول ما إذا كانت إجـراءات املواءمـة 
تتسم باملرونة الكافية، إذا أخذت االختالفات يف أحـوال البلـدان بعـني االعتبـار. وقـال متكلـم 
آخـر إنـه يقـر بفوائـد املواءمـة، إال أنـه يـود معرفـة سـبب تنفيـذ العمليـة مـن خـــالل اســتعراض 
السياسات الذي جيري كل ثالث سنوات. ونظرا ألن املواءمة والتبسيط مـا مهـا إال الوسـيلتان 
اللتان يستعان ما لتحقيق األهداف، فإن النجـاح سـيتوقف علـى حتسـن القـدرة علـى إيصـال 

اخلدمات. 
٢٧١ -وأبلغ متكلم آخر عن مشاركة حكومته يف مواءمة إجراءات املاحنني، وذلك بالتعـاون 
مع البنك الدويل وغريه من املاحنني. وقال إن من املهم أن تشـارك وكـاالت األمـم املتحـدة يف 
منتديات أوسع، وإنه يود احلصول على معلومات عن اخلطط القائمة يف هذا اـال. وأجـابت 
ـــة عامــة، بــاقيتني يف  املديـرة التنفيذيـة لليونيسـيف أن مسـألة املواءمـة والتبسـيط مـا زالتـا، بصف
سياق األمم املتحدة األوسع، وأن عضويتـها سـوف تسـتمر يف االتسـاع. وفيمـا يتعلـق بنطـاق 
إجراءات املاحنني، قالت إن ذلك األمر يتطلـب البحـث كذلـك. وأفـاد نـائب املديـرة التنفيذيـة 
لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان أن مشــاورات عقــدت مــع البنــك الــدويل، ومؤسســـات 
�بريتون وودز�، والوكاالت الثنائية، ومصارف التنمية اإلقليمية. وقــال إن هنـاك أيضـا جمـاال 

للعمل بتعاون أوثق مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية. 
٢٧٢ -وتناولت مداخالت كثرية مواءمة الدورات الربناجمية وعملية اعتماد الـربامج. وأدلـت 
عدة وفود بتعليقات إجيابية على موافقة السني التنفيذيني لليونيسيف وبرنامج األمـم املتحـدة 
ـــى عمليامــا املتعلقــة باعتمــاد الــربامج،  اإلمنـائي/صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان مؤخـرا عل
وشجعوا املنظمات األخرى على االنضمام إىل هـذا اـهود الـذي مـن شـأنه أن يسـهل العمـل 
بالنسبة إىل مجيــع الشـركاء. وقـال أحـد املتكلمـني أيضـا إن متابعـة حتسـني العمليـة قـد يتطلـب 
مواءمـة القواعـــد واإلجــراءات أيضــا، رغــم أنــه ميكــن الســماح بشــيء مــن املرونــة يف هــذا 
ـــامج األغذيــة العــاملي ال يتبــع مواءمــة اإلجــراءات  اخلصـوص. وأشـار أحـد الوفـود إىل أن برن
الربناجمية على حنو وثيق كما تفعــل الصنـاديق والـربامج األخـرى، وسـأل عمـا إذا كـانت هـذه 
احلالة ستتغري. وأجابت املديرة التنفيذية لليونيسيف أن اموعة اإلمنائية لألمـم املتحـدة ليسـت 
يف وضـع يسـمح هلـا مبعاجلـة مجيـع املسـائل يف جمـــال اإلجــراءات اإلداريــة وسياســات شــؤون 
املوظفـني، إال أـا بـدأت السـعي إىل حتقيـق شـيء مـن التنسـيق يف تلـــك اــاالت. وقــالت إن 
اموعـة ستسـتعرض هـذا األمـر بانتظـام مـع املوظفـني األقدمـني لتحديـد اـاالت الـــيت ميكــن 
تبسيطها. وأضافت أن التفاصيل احملددة يف هـذا الشـأن سـوف توفَّـر يف موعـد الحـق. وتكلـم 
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رئيس الس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي، الذي كـان يـترأس هـذا اجلـزء مـن االجتمـاع، 
فأكد للوفود أن الربنامج يتابع التطورات يف نيويورك عن كثب، ولكن عليه أن يقدم التقـارير 
لكل من األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة. غري أن الس التنفيذي للربنامج وافـق علـى 
إجراءاتـه. وأضـاف املديـر التنفيـذي املسـاعد لربنـامج األغذيـة العـاملي أن املنظمـة تشـارك كـــل 
املشـاركة يف مجيـع جمـاالت املواءمـة مـن خـالل مكتـب االتصـــاالت التــابع هلــا، وأن الربنــامج 
سـوف يسـتعرض مـا ميكـن وال ميكـن مواءمتـه، وكيفيـــة إجــراء تلــك املواءمــة. وفيمــا يتعلــق 
بالتوقيت، قال إن هناك متطلبات حمددة تتعلق بـالعمل املتبـادل مـع منظمـة األغذيـة والزراعـة. 

إال أنه ال توجد أية مشاكل فيما خيتص بالشؤون الداخلية ألمانة برنامج األغذية العاملي. 
٢٧٣ -وأوىل املتكلمـون أمهيـة خاصـة ملناقشـة برنـامج العمـل الرامـي إىل التبســـيط واملواءمــة. 
ووفقـا للقـرار ذي الصلـــة، يتعــني علــى اــالس التنفيذيــة للصنــاديق والــربامج أن تشــارك يف 
العملية؛ وقد أراد أحـد الوفـود معرفـة كيفيـة سـري هـذا التفـاعل فيمـا بـني الوكـاالت وهيئـات 
اإلدارة. وقـال نفـس املتكلـم إنـه يـود أن يعـرف كيـف يكفـل حتقيـق التقـدم وكيـف ينبغــي أن 
يدرج يف جداول أعمال االس التنفيذية. وردا على ذلك قـالت املديـرة التنفيذيـة لليونيسـيف 
إن االس التنفيذية للصناديق والربامج سوف تشارك من خالل التقارير السـنوية الـيت تقدمـها 
ـــالت إن األمانــات ســوف يتعــني عليــها عــرض أيــة  إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي. وق

تغيريات مقترحة على جمالسها التنفيذية للموافقة عليها. 
٢٧٤ -وفيما يتعلق باعتماد االجتماعات املشـتركة للمجـالس التنفيذيـة، قـال أحـد املتكلمـني 
إن االجتماع احلايل دليل على أن هناك ما يسـوغ ختصيـص يـوم كـامل للمـداوالت. وأضـاف 
أن االسـتعدادات لالجتمـــاع، أي إعــداد جــدول األعمــال وأيــة ورقــات تتضمــن معلومــات 
أساسـية ينبغـي أن يبـدأ يف موعـد مبكـر يف السـنة املقبلـة. وقـال إن االجتمـاع املشـترك يشــكل 
منتدى مثاليا ملناقشة مسائل من قبيل املواءمة والتبسيط. واقـترح أن يتـم اسـتطالع الشـكليات 
القانونيـة، مـن حيـث أن االجتمـاع املشـترك ليـس لـه دور يف جمـال اختـاذ القـرارات ولكـن قـــد 
يكــون مــن املســتصوب أن يســمح للوفــود بــــالتقدم بتوصيـــات. وقـــالت املديـــرة التنفيذيـــة 
ـــن شــأن الــدول األعضــاء أن تعــرض مســألة عقــد االجتماعــات املشــتركة  لليونيسـيف إن م
للمجالس التنفيذية على الس االقتصادي واالجتماعي، مبا يف ذلك مسألة دوره هـو يف تلـك 
االجتماعات. وبينت أن حتديد مواضيع مناسبة ألي اجتماع مشترك قد ينطـوي علـى صعوبـة 

نظرا إىل اختالف واليات الصناديق والربامج. 
وفيمـا خيتـص مبوضـــوع املكــاتب املشــتركة، أشــار أحــد الوفــود إىل أن هنــاك علــى  -٢٧٥
ما يبدو ختوفا من فقدان اهلوية يف البلدان اليت تكون برامج الوكاالت فيـها صغـرية، واستفسـر 
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عما إذا كان هذا حمل أي تفكـري. وأعـرب متكلـم آخـر عـن تـأييده لإلسـراع يف تنفيـذ عمليـة 
إجياد أماكن عمل مشتركة أو إقامة �دار األمم املتحدة�. وأكد على العمل املشـترك يف بلـده 
ويف بلدين آخرين، وخباصة يف أعقاب حادثة تشـرينوبيل، وناشـد الصنـاديق والـربامج مواصلـة 
اجلـهود الراميـة إىل تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة هنـــالك. وأفــادت املديــرة التنفيذيــة بــأن 

اموعة اإلمنائية لألمم املتحدة سوف تبدأ دراسة جدوى بشأن املكاتب املشتركة. 
٢٧٦ -واقترح أحد الوفـود أن تنظـر الصنـاديق والـربامج يف تنظيـم زيـارات ميدانيـة مشـتركة 
ألعضـاء جمالسـها التنفيذيـة. ودعـا نفـس الوفـد أيضـا إىل تعزيـز التنسـيق فيمـا بـني الوكــاالت، 
وتسـاءل عـن اإلجـراءات املزمـــع اختاذهــا لتبســيط العمليــة. كمــا ُذكــرت احلاجــة إىل وضــع 
تقييمـات مشـتركة. وقـالت املديـرة التنفيذيـة لليونيسـيف إـا وإن كـــانت توافــق علــى فكــرة 
الزيارات امليدانية املشتركة، فإـا تشـعر بـأن تلـك الزيـارات سـوف تركـز اهتمامـا أكـرب علـى 
املسائل املتعلقة بالتنسيق، ولن تويل للمسائل الربناجمية غـري أمهيـة ثانويـة. بيـد أـا أضـافت أنـه 
قد يكون يف اإلمكـان تنظيـم زيـارات ميدانيـة مشـتركة ألعضـاء اـالس التنفيذيـة تـأخذ كلتـا 

املسألتني بعني االعتبار. 
٢٧٧ -وقوبل تعديل نظام املنسق املقيم بالترحـاب. وُأعـرب عـن رأي مفـاده أن هـذا سـوف 

يؤدي إىل حتسني كفاءات املرشحني، كما يؤمل أن يؤدي إىل زيادة عدد املرشحات. 
ـــن أن  ٢٧٨ -وأثـار عـدد مـن املتكلمـني مسـألة تقـدمي التقـارير املاليـة. وُأعـرِب عـن اخلشـية م
يؤدي استخدام برامج حاسوبية وقواعد خمتلفة إىل ارتفاع تكـاليف املعـامالت. وشـدد متكلـم 
آخر على أن اهلدف يتمثل يف ختفيـض التكـاليف مـع احملافظـة علـى الفعاليـة الربناجميـة. وقـالت 
املديرة التنفيذية لليونيسيف إن أحد سبل املساعدة على ختفيـض تكـاليف املعـامالت يتمثـل يف 
التقليل من تقدمي التقارير من جانب املاحنني، وعلـى األخـص فيمـا يتعلـق بالـربامج املمولـة مـن 
املسامهات حمددة الغرض. وأضافت أنه حتقق شـيء مـن التقـدم يف هـذا املضمـار، إال أن هنـاك 
مزيدا من العمل ينتظر اإلجناز. وبينت أن هذا جمال تشـتد فيـه احلاجـة إىل التبسـيط، وناشـدت 

املاحنني النظر يف هذا األمر. 
٢٧٩ -وطُرحت كذلك أسئلة خبصوص مـا جيـري اختـاذه يف اـاالت التاليـة: (أ) املواءمـة يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات، وعلـى األخـص فيمـا خيتـص بتحديـث النظُـم؛ (ب) تسـهيل تنقـل 
ــم  املوظفـني فيمـا بـني املنظمـات؛ (ج) اسـتخدام التقييمـات/الـدروس املسـتفادة وأسـاليب التقيي
املناسـبة، وكيفيـة قيـاس جنـاح إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة؛ (د) تبسـيط إجـــراءات 
املاحنني، وتقاسم املعــارف واملنـهجيات والـدروس املسـتفادة لـتزويد كـل مـن املـاحنني والبلـدان 
الـيت تنفـذ الـربامج باملعلومـات علـى حـد سـواء. وأراد متكلـم آخـر معرفـة أي األولويـات هــي 
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األكثر إحلاحا. وفيمـا يتعلـق باملواءمـة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات، قـالت املديـرة التنفيذيـة 
لليونيسـيف إن هـــذا املوضــوع مــدرج يف �قائمــة مــهام� املنظمــة. وأعلنــت أن اليونيســيف 
أنشأت فريق تنسيق مقره نيويورك ملعاجلـة تلـك املسـألة. وأضـافت أن إمكانيـة تنقـل املوظفـني 
يسـهلها يف الوقـت احلـاضر تعيـني املنسـقني املقيمـني باسـتقدامهم مـن وكـاالت أخـرى، وعـــن 
طريـق �برنـامج التنقـل الوظيفـي فيمـا بـني الوكـاالت�. وقـالت إـا توافـق علـى إمكـان فعــل 
املزيد يف جمال التقييم وتقاسم املعلومـات والتكنولوجيـا، وعلـى األخـص فيمـا يتعلـق بـاإلبالغ 
عـن النتـائج. أمـا فيمـا خيـص األولويـــات، فقــالت إن اللجنــة التنفيذيــة ناقشــت هــذه املســألة 

وحددت توفري الدعم لتحسني النوعية وتوفري الدعم لتحسني اإلدارة كمسألتني مهمتني. 
 

 املالحظات اخلتامية 
٢٨٠ -أدىل رئيس الس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي مبوجز للبيانات التقدميية. وكـانت 
ـــة  املديـرة التنفيذيـة لليونيسـيف قـد تنـاولت التقـدم املنجـز حـىت اآلن يف جمـال التبسـيط واملواءم
دف ختفيض التكاليف وبناء القدرة الوطنيـة، مـع التشـديد علـى ملكيـة احلكومـات للعمليـة. 
كمـا خلصـت اخلطـوات التاليـة الـيت ينبغـي للمجموعـة اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة اختاذهـــا، والــيت 
سـيقدم عنـها تقريـر إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف دورتـــه املوضوعيــة لعــام ٢٠٠٢. 
وكان املدير التنفيذي املساعد لربنامج األغذية العاملي قد عرض اخلطوط العامـة خلطـة العمـل، 
وقال إن عملييت الربجمة واالسـتعراض القطريـني مهـا قيـد اإلعـداد. وقـال إن تقريـرا سـيعد بعـد 
التشــاور حبلــول تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢. وأضــاف أن هنــاك برامــج قــد ُوضعـــت يف 
ـــم الرئيــس فأشــار أيضــا إىل بعــض التعليقــات الــيت أدلــت ــا الوفــود أثنــاء  ٣٣ بلـدا. وتكل
املداوالت، مبا يف ذلك احلاجة إىل بذل مزيد من اجلـهود يف جمـايل املواءمـة والتبسـيط، وأيلولـة 
الســلطة، وإمكانيــة تنقــل املوظفــني، وتقاســم حــيز املكــاتب. ويف أجوبتـــهم، قـــال رؤســـاء 
الوكـاالت إـم ملـتزمون بـالنظر يف االقـتراح الداعـي إىل عقـد اجتماعـات مشـتركة، وســوف 
يتفقون على طرائق حتقيق ذلـك. ووافقـوا أيضـا علـى أنـه إذا كـانت هنـاك تقـارير فإنـه ينبغـي 
إعدادها قبل االجتماع بوقت كاف. وشجعوا مكاتب وكاالم على النظر يف تلك املسائل. 

 
سالمة املوظفني وأمنهم   

 املدير التنفيذي املساعد، برنامج األغذية العاملي 
٢٨١ -قـال املديـــر التنفيــذي املســاعد لربنــامج األغذيــة العــاملي إنــه يف حــني أدت أحــداث 
١١ أيلـول/سـبتمرب إىل الشـــك يف كفايــة املعايــري األمنيــة يف مجيــع أحنــاء العــامل، فإــا ينبغــي 
أال حتجب التقدم الكبري الذي حققته األمم املتحـدة خـالل السـنة املاضيـة فيمـا يتعلـق بـاألمن. 
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ـــني الوكــاالت قــد  وقـال إن سلسـلة مـن املبـادرات الـيت بـدأ اختاذهـا علـى املسـتوى املشـترك ب
وصلت إىل اجلمعية العامة، ومتخضت عن وضع �املعايري األمنية التنفيذية الدنيا�، و �املعايـري 
األمنية الدنيا لالتصاالت السلكية والالسلكية�؛ وإصدار توصيات لتعزيـز التعـاون بشـأن أمـن 
املوظفني فيما بني مؤسسات األمم املتحدة وبني شركائها مـن املنظمـات الدوليـة احلكوميـة أو 

املنظمات غري احلكومية؛ وإنشاء املنتدى املشترك بني الوكاالت املعين بسالمة الطائرات. 
٢٨٢ -وقال إن هناك إجنـازا رئيسـيا آخـر هـو االتفـاق النـاجم عـن طلـب اجلمعيـة العامـة إىل 
األمني العام وإىل رؤساء وكاالت األمم املتحـدة يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ أن يضعـوا 
ـــة لتقاســم نفقــات جــهاز اإلدارة األمنيــة لألمــم املتحــدة. وبــدأ، يف ١ كــانون  ترتيبـات فعال
الثاين/يناير ٢٠٠٢، نفـاذ الترتيبـات اجلديـدة الـيت ستسـمح بترشـيد عمليـة وزع ١٠٠ ضـابط 
أمن ميداين. وذكر أن الوكاالت التنفيذية عقدت، يف الفترة الـيت انقضـت منـذ ذلـك التـاريخ، 
مداوالت هاتفية مشتركة أسبوعية مع مكتب املنسق األمين لألمم املتحدة، بغيـة حتديـد أفضـل 
أساليب توزيع املـوارد األمنيـة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة. وبيـن أن األمـم املتحـدة ومخـس 
وكـاالت – هـي برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئــني، 
واليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العامليـة – تسـتأثر مـا يزيـد عـن ٧٥ يف 
املائة من املوظفني امليدانيني. واستنادا إىل صيغـة مت االتفـاق عليـها سـوف تدفـع األمـم املتحـدة 
١١ مليـون دوالر مـن أصـل ٥٣ مليـون دوالر هـــي إمجــايل التكــاليف املتعلقــة بــاألمن لفــترة 
السنتني، وسوف تدفع الوكاالت اخلمس األخرى ٣١ مليـون دوالر مـن ذلـك املبلـغ، ويبقـى 

مبلغ ١١ مليون دوالر تتقامسه الوكاالت الـ ٢١ الباقية. 
٢٨٣ -وقال إن اجلمعية العامة إضافة إىل ذلك طلبـت مؤخـرا مـن األمـني العـام إعـداد تقريـر 
شامل عن إنشاء آلية واضحة للمساءلة واملسؤولية، مبا يف ذلك نطاق اإلنفاذ وعمقـه ومعايـريه 
املشـتركة وأسـاليبه، يف داخـل هيكـل مشـترك بـني الوكـاالت. وكـان أعضـــاء اللجنــة الرفيعــة 
املسـتوى املعنيـة بـاإلدارة قـد حـددوا االختصاصـات الالزمـة إلنشـاء آليـة قويـة لـإلدارة تكفـــل 

اإلدارة الفعالة ملستوى كاف من األمن للموظفني داخل منظومة األمم املتحدة. 
٢٨٤ -وقال إن املساءلة احلقة تقع على عاتق مرتكيب اجلرائم ضد العاملني اإلنسـانيني. ذلـك 
أن وكاالت األمم املتحـدة فقـدت، يف الفـترة الـيت انقضـت منـذ عـام ١٩٩٢، ٢٠٤ موظفـني 
مدنيني راحوا ضحيـة العنـف، وال يـزال املوظفـون يتعرضـون إىل اليـوم لالحتجـاز أو االعتـداء 
أو القتـل يف معـرض ممارسـة واجبـــام. وأضــاف أن الــدول األعضــاء والوكــاالت ينبغــي أن 
تواصـل يف مجيـع املنتديـات دعـوة احلكومـات املضيفـــة إىل االضطــالع مبســؤولياا يف ضمــان 
سـالمة وأمـن العـاملني اإلنسـانيني، ويف سـوق املرتكبـني إىل العدالـة. وينبغـي أن تكـون مســألة 
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حياد املوظفني نصب األعني. وقال إن موظفي األمـم املتحـدة حيتـاجون إىل محايـة احلكومـات 
كما حيتاجون إىل محاية موظفي األمن التابعني لألمم املتحدة. وال بد من وجـود ثقافـة حتـرص 
على محاية املوظفني اإلنســانيني لألمـم املتحـدة، سـواء مـن حيـث توفـري اإلطـار القـانوين لتلـك 

احلماية أو توفري تلك احلماية داخل اتمعات احمللية. 
٢٨٥ -وتكلـم ممثـل ملكتـب املنســـق األمــين، فقــال إن األمــن اجليــد يتطلــب مــوارد كافيــة. 
وأضـاف أن األمـم املتحـدة، بعـد مـا أجـري مؤخـرا مـــن تغيــريات علــى إدارة شــؤون أمنــها، 
وهيكلها األمين واملوارد املخصصة ألمنها، ميكنها اآلن حتسني أدائها يف هـذا اـال. وسـتكون 

نتيجة ذلك إنقاذ حياة املوظفني، الذين قُتل منهم ستة خالل العام املاضي. 
٢٨٦ -وقـالت متكلمـة إن األمـن اجليـــد مرهــون بالتعــاون الوثيــق بــني مجيــع الوكــاالت يف 
امليـدان. وأضـافت أن األمـر يسـتوجب اتبـاع ـج مـرن، ولكـن ال حاجـة لوجـود جـهاز أمــين 
ـــة. وبينــت أن املنظومــة حتتــاج إىل نظــام اتصــاالت واضحــة ومفتوحــة،  كـامل يف كـل وكال
مشفوع خبطوط تسلسل جيدة التحديد للمسؤولية واملساءلة. وسألت عن ماهية اآلليـات الـيت 
جيري إنشاؤها أو اليت أقيمت اسـتجابة لطلـب تقـدمي التقريـر عـن املسـاءلة. وشـددت متكلمـة 
أخـرى علـى مسـاءلة احلكومـات املضيفـة، وقـالت إن علـــى األمــم املتحــدة أن تبــذل وســعها 
للسماح ملوظفيها بالعمل آمنني. وأوضحت أن إحدى املشاكل هي عدم الثقة املزمـن مبوظفـي 
األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف بعـض اتمعـات. وأعربـت عـن ترحيبـها بزيـــادة 
اهتمام جملس األمن، واللجنة اخلامسة، واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة باملسـألة. 
وأضاف وفد ثالث أن اللجنة السادسة تعمـل كذلـك مـن أجـل تعزيـز اتفاقيـة سـالمة موظفـي 

األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا. 
٢٨٧ -وقال ممثل مكتب املنسـق األمـين إن نظـام املسـاءلة احلـايل يتمثـل يف سياسـة مدونـة يف 
وثـائق تـرد تفاصيلـها يف �دليـل األمـن امليـداين�، واألمـــني العــام هــو حمــل املســاءلة النهائيــة. 
وأضـاف أن هنـاك �موظفـا معينـا� يف كـل مركـز عمـل مسـؤول عـن مجيـع املوظفـــني، وهــو 
يلتقــي بصــورة متكــررة مــع فريــق اإلدارة األمنيــة يف مركــز العمــل، ويضــم اللقــاء رؤســـاء 
الوكاالت. وأوضح أن مكتب املنسق األمين قائم بإعداد اقتراح لتعزيـز هـذا النظـام، سـيعرض 
أوال علـى االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املقـرر عقـده يف شـباط/فـــرباير، مث علــى هيئــات 
أخـرى تشـمل اللجنـة الرفيعـة املسـتوى املعنيـة بـاإلدارة، للموافقـة النهائيـة عليــه. وقــال املديــر 
التنفيذي املساعد لربنامج األغذية العاملي إن مسألة املساءلة ينبغـي توسـيعها مبـا يسـمح بسـوق 

مرتكيب اجلرائم ضد املوظفني إىل العدالة. 
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٢٨٨ -وتكلـم نـائب املديـرة التنفيذيــة لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، فقــال إن جتربتــه 
الشخصية جتعله يتفهم مدى أمهية املسألة، من حيث أنـه هـو نفسـه تعـرض لالعتـداء، واضطـر 
أيضا يف املاضي إىل التفاوض لكفالة سالمة املوظفني خـالل حياتـه املهنيـة. وبيـن أن مـن املـهم 
احلصـول علـى الدعـم اجليـد لكفالـة االتصـاالت اجليـــدة واســتخدام احلنكــة. وشــدد علــى أن 
املوظفـني احملليـني كثـريا مـا يسـاعدون علـى إنقـاذ حيـاة املوظفـني الدوليـني، هـذا إىل أـم هـــم 
أنفسهم حيتاجون إىل الدعم املناسـب. وشـددت املديـرة التنفيذيـة لليونيسـيف علـى تغـري البيئـة 
العاملية، وما تتسم به من الصراعات الداخليـة، وتنـاقص احـترام العـاملني اإلنسـانيني، وأعمـال 
القتـل واالختطـاف الـيت حتـدث مبـأمن مـن العقـاب. وقـالت إن ســـالمة وأمــن موظفــي األمــم 
املتحــدة، يف هــذا الســياق، ينبغــي أن يكونــا يف الصميــم مــن عمــل املنظمــــة. وأضـــافت أن 
الوكـاالت حتمـل مسـألة املســـاءلة علــى حممــل اجلــد، ولكنــها تفتقــر إىل القــدرة علــى اختــاذ 
القـرارات علـى املسـتوى امليـداين، الـذي كثـريا مـا يتعـني فيـه اختـاذ تلـك القـرارات علـى وجــه 
السرعة. وقال مديـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إن لـدى رؤسـاء الوكـاالت مشـاعر قويـة 
خبصوص هذا املوضوع، وطاملا انزعجوا لنقص املوارد. وبين أن هـذه املسـائل تكتسـب مزيـدا 
من األمهية يف الوقت الذي تقدم فيه األمم املتحدة على االضطالع ببعثة كربى يف أفغانستان. 

 
 موجز قدمه الرئيس 

ـــاك توافقــا قويــا يف  ٢٨٩ - إجيـازا للمناقشـة، قـال رئيـس الـس التنفيـذي لليونيسـيف إن هن
اآلراء بشأن التصدي ملشكلة أمن املوظفني، مع اختاذ أهم هيئات األمـم املتحـدة ملوقـف حيـال 
املسألة، ومن هذه اهليئـات جملـس األمـن، واجلمعيـة العامـة، واآلن اـالس التنفيذيـة للصنـاديق 
والـربامج، الـيت هـي جـزء مـن الـس االقتصـادي واالجتمـاعي. وأضـــاف أن االجتمــاع أثــار 

جمموعة واسعة التنوع من القضايا، تشمل ما يلي: 
مسألة املسؤولية، حيـث يتحمـل البلـد املضيـف املسـؤولية األوىل عـن سـالمة  (أ)

موظفي األمم املتحدة؛ 
مسـألة املسـاءلة الـيت تتطلـب مزيـدا مـن املناقشـة، باالسـتناد إىل تقريـر األمــني  (ب)

العام الذي جيري إعداده؛ 
مسألة التمويل واجلهة اليت تتحمل تكاليف حتسني األمن، وما إذا كـان ذلـك  (ج)

سيمول من امليزانية العادية أو من آليات بديلة؛ 
يتعلق األمر بنظام معقد للتعاون، ليس داخل منظومة األمم املتحدة فقط، بـل  (د)

أيضا مع حكومات البلدان املضيفة واملاحنة؛ 
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القرارات الواجب اختاذها خبصـوص اهليكـل املؤسسـي داخـل األمـم املتحـدة،  (هـ)
وأية تغيريات يتعني إدخاهلا يف ذلك النظام. 

 
مسائل أخرى   

 إحاطة بشأن مؤمتر طوكيو املعين بأفغانستان 
٢٩٠ -قدم مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي إحاطـة للمجلسـني التنفيذيـني بشـأن �املؤمتـر 
الـدويل املعـين بتقـدمي املسـاعدة يف تعمـــري أفغانســتان� الــذي عقــد يف طوكيــو يف ٢١ - ٢٢ 
كانون الثاين/يناير. وقال إن املؤمتـر مثـل جناحـا فائقـا بالنسـبة ألسـرة األمـم املتحـدة بأكملـها، 
حيث اتسم حبضـور رفيـع املسـتوى ودعـم قـوي مـن املـاحنني، علمـا بـأن التربعـات املعلنـة فيـه 
بلغــت ١,٨ بليــون دوالر عــن الســنة األوىل و ٤,٥ بليــون دوالر اختــــذت شـــكل تربعـــات 
لسـنوات متعـددة. وقـد ركـز املؤمتـر علـى اإلنعـاش والتعمـري نظـرا ألن االحتياجـات اإلنســانية 
املباشرة مشمولة بنداءات أخـرى وأثـار بذلـك عـددا مـن املسـائل فيمـا يتعلـق جبـهد اإلنعـاش. 
أوال، بـالنظر إىل خمـاوف اإلدارة املؤقتـة بشــأن الوقــت، فــإن املتابعــة ستتســم بأمهيــة حامســة. 
وتشكك أيضا بعض املاحنني يف معقوليـة التكـاليف املتكـررة الـيت ذكرـا اإلدارة املؤقتـة، كمـا 
طرحت أسئلة بشأن مقدار األموال اليت ميكن للحكومة اجلديدة على وجــه املعقـول أن تنفقـها 
يف األغـراض الصحيحـة. وحـاّج كـل مـن اموعـة اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة ومصـــرف التنميــة 
اآلسيوي، والبنك الدويل وبعض املاحنني بأن بناء السالم يعـين أكـثر مـن جمـرد احملصلـة النهائيـة 
موعة من املشاريع. وحلقة الوصل احلامسة تتمثل يف استعادة الثقة باحلكومـة املركزيـة، نظـرا 
إىل أن املشـاريع وحدهـا ال ميكـــن أن تعــوض عــن قيــام احلكومــة بتلبيــة احتياجــات شــعبها. 

والعالقة بني احلكومة والشعب هي يف الصميم من عملية بناء السالم يف أفغانستان. 
٢٩١ -ومضـى قـائال إن األمـن ميثـل أحـد أهـم التحديــات اإلمنائيــة وأكثرهــا صعوبــة، وهــو 
مصدر انشغال رئيسي بالنسبة إىل مجيع األفغانيني. فهم يريـدون اسـتتباب القـانون والنظـام يف 
قراهم، وخدمات شرطة يف جمتمعام ومنوذجـا للعدالـة. وتشـمل األولويـات األخـرى إرجـاع 
األطفـال إىل املـــدارس حبلــول ٢١ آذار/مــارس؛ وإنعــاش االقتصــاد الزراعــي؛ وتوليــد نشــاط 
اقتصادي يف شكل أشغال عامة – �عائد ســالم�؛ وتسـريح احملـاربني، وإزالـة األلغـام، وعـودة 

الالجئني. 
٢٩٢ -وأردف قائال إن املؤمتر، من منظور األمم املتحـدة، كفـل للمـرة األوىل وجـود تركـيز 
ـــرة األوىل الــيت يتحقــق فيــها  كـاف علـى اإلغاثـة والتعمـري ومتويـل كـاف هلمـا. وهـذه هـي امل
النجـاح يف سـد الفجـوة بـني االثنـني. وقـال إن جـهد بنـاء السـالم ينطـوي علـى جـــانبني، وإن 
السـيد األخضـر اإلبراهيمـي، املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف أفغانســـتان، ســيعمل مــع اإلدارة 
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املؤقتة، اليت ستكون مسؤولة عن العمليـة بأسـرها، وسيتشـاور معـها بشـأن مسـائل وأولويـات 
من أمثال أطر الربامج، واستخدام الصندوق االستئماين. وبذلـك لـن تكـون القـرارات املتعلقـة 
بالتنميـة مسيسـة. هـذا وإن قيـام األمـني العـام بتعيـني نـاجيل فيشـر، مـن منظمـة األمـم املتحـــدة 
للطفولة (اليونيسيف)، نائبا للممثـل اخلـاص للشـؤون اإلنسـانية يف أفغانسـتان جديـر بترحـاب 
خاص ألن واليته تشمل مسؤولية التنسيق بني األنشطة اإلمنائية واألنشطة التنفيذية اإلنسانية.  
٢٩٣ -ويف اخلتـام، أشـــار مديــر الربنــامج إىل الدعــم الواســع النطــاق الــذي قدمــه املــاحنون 
التقليديون وغري التقليديني يف مؤمتر طوكيو، مستشهدا بالتربعات املقدمـة مـن اململكـة العربيـة 
السعودية واهلند وباكستان ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية كأمثلـة علـى التعـاون فيمـا بـني بلـدان 

اجلنوب. 
٢٩٤ -وأعربـت الوفـود عـن تقديرهـــا لقيــام األمــم املتحــدة واملــاحنني بتجديــد االلــتزام إزاء 
أفغانستان، بيد أا شددت على أن السالم مل يستتب بعد وأنـه يتعـني علـى اتمـع الـدويل أن 
يدعم العملية السياسية لكفالة األمن يف البلد. وقـال أحـد الوفـود إنـه جيـب عـدم نسـيان البعـد 
املتعلق بالالجئني، بالنظر إىل العدد الكبري من الالجئني املوجودين يف البلدان ااورة. وأعـرب 
املتكلم عن األمل يف أن تقود جهود إعادة بناء أفغانستان بعد ما يربو على عقدين مـن الدمـار 
إىل ختييم جو من السالم واألمن. وأضاف أن تعمري البىن األساسية املدمرة ميثل عمال ملموسـا 
من شأنه اإلسهام يف تعزيز احلكومة املركزية. وستكون هنـاك حاجـة إىل تعـاون دويل مكثـف 
ـــني وكــاالت األمــم  جلعـل خطـط التعمـري حقيقـة واقعـة. وقـالت مندوبـة أخـرى إن التعـاون ب
املتحدة وحجم املوارد اليت ُأعلن عـن التـربع ـا يدعـوان إىل اإلعجـاب. بيـد أن بلدهـا يـدرك 
من خربته أنه ما إن تنقضي مرحلة الطوارئ احلادة األوىل من الكارثة حىت يصبح مـن املمكـن 
للكثـري مـن الزخـم أن يضيـع. وشـدد أحـد الوفـود علـى أمهيـة وجـود تنسـيق جـار بـني أنشــطة 
األمم املتحدة، وعلى أن إطار التنسيق ينبغي أن يشمل مكتب األمم املتحدة ملراقبـة املخـدرات 

ومنع اجلرمية. 
٢٩٥ -وقال مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إن األمم املتحدة جيب أن تنفذ تعـهداا وأن 
تكفـل ترمجـة تلـك التعـهدات إىل برامـج. وســـتوفر املعلومــات عــن طريــق شــبكة اإلنــترنت، 
بالتعـاون مـع اإلدارة املؤقتـة، ممـا يكفـل ملكيـة اإلدارة املؤقتـة لتلـك الـربامج. وشـــكر حكومــة 
اليابان على دعمها، كمـا أعـرب عـن شـكره اخلـاص للسـيدة سـاداكو أوغاتـا، مفوضـة األمـم 

املتحدة السامية السابقة لشؤون الالجئني، اليت ترأست جانبا من أعمال املؤمتر. 
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 تكرمي كاثرين برتيين 
٢٩٦ -تكلمت املديرة التنفيذية لليونيسيف على سبيل تكرمي كاثرين برتيين، املديرة التنفيذيــة 
لربنـامج األغذيـة العـاملي، الـيت سـتغادر ذلـك املنصـب يف ايـة فـترة عملـها يف نيســـان/أبريــل. 
وقالت إن السيدة برتيين، اليت تشاركها انتماءها إىل نيويورك، تتصف بقيادا القويـة والفعالـة 

لربنامج األغذية العاملي، الذي هو اآلن أكرب وكالة لألغراض اإلنسانية يف العامل.  
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 اجلزء الثاين 
الدورة السنوية     

املعقودة يف جنيف يف الفترة من ١٧ إىل ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢    
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املسائل التنظيمية   أوال -
عقدت الدورة السنوية لعام ٢٠٠٢ للمجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي  - ١
ـــه يف جنيــف. ويف  وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يف الفـترة مـن ١٧ إىل ٢٨ حزيـران/يوني
تلك الدورة، أقر الس التنفيذي جدول األعمال وخطة العمل لدورتـه السـنوية لعـام ٢٠٠٢ 
ـــة األوىل لعــام ٢٠٠٢  (DP/2002/L.2)، بالصيغـة املعدلـة شـفويا، واعتمـد تقريـر الـدورة العادي

 .(DP/2002/10)

ووافـق الـس التنفيـذي علـى اجلـدول الزمـين التـايل للـدورات املقبلـة للمجلـس، الـــيت  - ٢
ستعقد يف عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣: 

٢٣-٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢  الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٢: 
٢٠-٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٣  الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠٣: 

٩-٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ (نيويورك)  الدورة السنوية لعام ٢٠٠٣: 
٨-١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣  الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٣: 

ومتت املوافقة، بصفة مؤقتة على املواعيد املقررة لعقد الدورة السـنوية. وسـوف ينظـر  - ٣
فيها يف االجتماع املقبل ملكتـب الـس التنفيـذي. وأقـام الـس التنفيـذي، يف دورتـه السـنوية 
لعام ٢٠٠٢، مناسبة خاصة لصندوق األمم املتحدة للسكان حتت شعار �دور املـرأة والرجـل 
يف الصحـة اإلجنابيـة يف حـاالت مـا بعـد الصـراع، مـــع التركــيز بصــورة خاصــة علــى منطقــة 

البحريات الكربى�. 
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 اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان 
تقرير املديرة التنفيذية لعام ٢٠٠١   ثانيا -

 التقرير السنوي لعام ٢٠٠١ 
تناولت املديرة التنفيذيـة، يف كلمتـها أمـام الـس التنفيـذي، عـدة مسـائل هامـة منـها  - ٤
التحديات اليت واجهها صندوق األمم املتحدة للسكان. واغتنمت الفرصـة، أوال، لتعـرب عـن 
عميق نئتها للشعب السويسري ملا أبـداه مـن مبـادرة شـعبية لالنضمـام إىل األمـم املتحـدة. مث 
أشارت إىل أن التقرير السنوي يقدم حملة شاملة عن برنامج صندوق األمم املتحدة للسـكان يف 
عام ٢٠٠١. وأوضحت أن التقرير يتناول األحداث الرئيسية واألنشـطة األساسـية يف جمـاالت 
برناجمية هامة، واجلهود املبذولة ملساعدة بلدان الربامج على بناء قدرات وطنية، ومسـائل ماليـة 
وبرناجمية خمتارة لصندوق األمـم املتحـدة للسـكان، سـواء بالنسـبة للمنظمـة ككـل، أو حسـب 
كل منطقة على حدة. وتضمن التقرير أيضا معلومات عن بنود طلبها الـس التنفيـذي بوجـه 
خـاص، ومنـها جـــهود الصنــدوق يف جمــال أمــن ســلع الصحــة اإلجنابيــة ويف جمــال املســاعدة 
اإلنسانية؛ وحالة التنفيذ املايل للربامج القطرية للصندوق؛ واإلطـار التمويلـي املتعـدد السـنوات 

للصندوق، يف مجلة أمور أخرى. 
وألقت املديرة التنفيذية الضوء على األولويات التنظيميـة السـت للصنـدوق، والغـرض  - ٥
منـها هـو تعزيـز قـدرة الصنـدوق بوصفـه وكالـة رائـدة يف تنفيـذ برنـامج عمـــل املؤمتــر الــدويل 
للسكان والتنمية وجدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية + ٥، وزيـادة دور الصنـدوق 
يف احلملة العاملية الرامية إىل احلد من الفقـر ومحايـة حقـوق اإلنسـان ودعمـها، وتعزيـز السـالم 
واألمـن. ومتثلـت األولويـة التنظيميـة األوىل لعـام ٢٠٠٢ يف التكيـــف بســرعة ملــا حيــدث مــن 
تغـريات. فقـد أتـاحت العمليـة االنتقاليـة للصنـدوق فرصـــة لدراســة أســاليب العمــل الداخلــي 
للصندوق والبيئة اخلارجية اليت يعمل فيها، ليتم حتديد جماالت اإلصـالح املطلوبـة علـى املديـني 
الفوري واملتوسط األجل بتحويـل الصنـدوق إىل منظمـة إمنائيـة أكـثر فعاليـة. ومتثلـت األولويـة 
الثانيــــة يف وقف االخنفاض املستمر يف التربعات. وقد شـكل هـذا أولويـة عليـا وحتديـا هـائال. 
ومل تكن حالة اإليرادات بالنسبة لعام ٢٠٠٢ واعدة كما كان مؤمال، غري أن صنـدوق األمـم 
املتحدة للسكان استبشر بالتربعات اإلضافية األخـرية الـيت وردت مـن هولنـدا ونيوزيلنـدا، مـع 
وجود مؤشرات إىل ورود تربعات من جـهات أخـرى. وتشـري التوقعـات احلاليـة إىل أن هنـاك 
اخنفاضا يبلغ قرابـة ٣٠ يف املائـة يف جممـوع اإليـرادات مقارنـة بعـام ٢٠٠١. وأشـارت إىل أن 
هناك قرارا ال يزال معلقا بشأن تربعات جهة ماحنة رئيسـية. وأكـدت أن الصنـدوق، يف حالـة 

استمرار االخنفاض يف املوارد، لن يكون قادرا على تنفيذ براجمه لتلبية احتياجات السكان. 
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وذكرت أن األولية التنظيمية الثالثة لعام ٢٠٠٢ تتمثل يف جعـل الصنـدوق قـوة فعالـة  - ٦
يف جمال التنمية. واهلدف الرئيسـي يف هـذا الصـدد هـو إعطـاء الصنـدوق وضعـا اسـتراتيجيا يف 
إطار اجلهود الدولية الرامية إىل احلد من الفقـر ومحايـة ودعـم حقـوق اإلنسـان وتوطيـد دعـائم 
ـــط واليتــه بشــكل وثيــق بتلــك  السـالم واألمـن. ولتحقيـق ذلـك، سـيعمل الصنـدوق علـى رب
املبــادرات، وخاصــة يف ســياق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. وسيســــعى الصنـــدوق أيضـــا إىل 
املشاركة بنشاط وفعالية يف أطر التنميـة مـن قبيـل ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر والنـهج 
القطاعية، وبناء شراكات مع اجلهات احلكوميــة النظـرية، وغريهـا مـن شـركاء التنميـة – سـواء 
داخل منظومة األمـم املتحـدة أو خارجـها. وأشـارت إىل أن الصنـدوق اختـذ بـالفعل إجـراءات 

للحصول على دعم لبناء قدرته يف هذه ااالت البالغة األمهية. 
وأضـافت قائلـة إن األولويـة التنظيميـة الرابعـة هـــي العمــل بصــورة اســتباقية يف جمــال  - ٧
الدعوة لصاحل برنامج العمل. ففي الشهور األخرية كثـف خصـوم الصنـدوق جـهودهم لوقـف 
تنفيذ برنامج العمل وتقويض أعمال الصندوق. فالصندوق حباجة إىل أن يدحض فعليا حجـج 
هؤالء اخلصوم واستراتيجيام وأن يدعم وجود بيئة مساعدة علـى تعزيـز برنـامج عمـل مؤمتـر 
الــدويل للســكان والتنميــة وأعمــال صنــدوق األمــم املتحــدة للســــكان. وشـــددت علـــى أن 
الصنـدوق يـدرك أن احلقيقـة هـي حليفـه األعظـم، وأن الصنـدوق سـيواصل ويتـابع مســريته يف 
دحض أعمال التشويه واملعلومات املضللة والتفسريات الباطلة واألكاذيب حيثما كانت ومـىت 

ووجهت.  
وأفادت بأن األولوية التنظيمية اخلامسة للصندوق هي ذات شـقني ومهـا: (أ) توضيـح  - ٨
مفـاهيم الصحـة اإلجنابيـة واحلقـوق اإلجنابيـــة وحتديدهــا وتنفيذهــا علــى حنــو أفضــل يف إطــار 
برنـاجمي متسـاوق؛ و (ب) حتديـد اسـتراتيجية متجانسـة وشـاملة يف جمـال االسـتجابة للشــؤون 
اإلنسانية. فالشق األول يـأخذ يف االعتبـار األوضـاع االجتماعيـة والثقافيـة املتنوعـة الـيت يعمـل 
فيـها الصنـدوق ويراعيـها؛ ويسـتجيب الشـق الثـاين لذلـــك التوجــه اجلديــد يف منظومــة األمــم 
املتحـدة حنـو قضايـا السـالم واألمـن. وهلـذا الغـرض سـوف تضـم وحدتـان تنظيميتـان لتشــكال 
وحـدة الثقافـة والشـؤون اجلنسـانية وحقـوق اإلنسـان يف شـــعبة الدعــم التقــين. وأعربــت عــن 
شـكرها حلكومـة سويسـرا لتقدميـها التمويـل هلـذه الوظيفـة. والحظـــت أن األولويــة التنظيميــة 
السادسـة تضـم األولويـــات اخلمــس األخــرى، وتتمثــل يف توظيــف اإلدارة مــن أجــل حتقيــق 
النتـائج. واهلـدف هـو تعميـم مبـادئ اإلدارة بـاألهداف والنتـائج ومفاهيمـها تعميمـا كــامال يف 
مجيع العمليات اإلدارية والربناجمية للصندوق. وأكدت أمهية تقاسـم املعرفـة وشـددت علـى أن 
بإمكاا أن حتسن كثريا مـن نوعيـة برامـج وعمليـات الصنـدوق وفعاليتـها، وأن تعـزز التفـاعل 
فيما بني املوظفني وتشجع على بث روح الفريق يف مجيع املستويات وحتسن إىل حد بعيد مـن 
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ــن مث  الدعـم الـذي يقدمـه الصنـدوق إىل مكاتبـه القطريـة. وأفـادت بـأن الصنـدوق قـد وضـع م
اســتراتيجية لتقاســم املعرفــــة تتـــألف مـــن ثالثـــة عنـــاصر رئيســـية هـــي: الســـكان والعمـــل 

والتكنولوجيا.  
وأشارت إىل أن أيا من األعمال املذكورة آنفا ما كان ليتحقـق لـوال دعـم حكومـات  - ٩
 Bi l l and Melinda السويد وسويسرا واململكة املتحدة فضال عن الدعم الذي قدمته مؤسسة
 John D. and Catherine T. و William and Flora Hewlett Foundation و Gates Foundation.

 Rockfeller Foundation و David and Lucile PACKARD Foundation و Foundation

ومؤسسة األمم املتحدة. ونوهت إىل أن اهلدف من مجيـع أنشـطة املرحلـة االنتقاليـة هـو تعزيـز 
العمليـات امليدانيـة للصنـدوق. وقـد ضمنـت األمثلـة عـن النتـــائج الــيت حتققــت حــىت اليــوم يف 
جماالت التغيري املختلفة مذكرة معلومات معنونة �صندوق األمـم املتحـدة للسـكان يف املرحلـة 
االنتقالية: تنفيذ التغيري (حزيران/يونيه ٢٠٠٢)�، وهي مذكـرة عرضـت علـى أعضـاء الـس 
التنفيذي يف جلســة اإلحاطـة غـري الرمسيـة الـيت عقـدت يف وقـت سـابق يف نيويـورك. وسـلطت 
الضـوء علـى بضعـة نتـائج رئيسـية تـربز الـتزام الصنـدوق بـإحداث تغيـري وتـترتب عليـها أقــوى 
اآلثار الفورية يف تعزيـز العمليـات امليدانيـة للصنـدوق حتقيقـا ألهـداف املؤمتـر الـدويل للسـكان 
والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلـة، وتصميـم وتطبيـق منـوذج للمكـاتب القطريـة؛ 

ووضع استراتيجية للموارد البشرية؛ وكفالة وجود توجه استراتيجي واضح. 
وفيمـا يتعلـق حبالـة إيـرادات الصنـدوق، أشـارت إىل أن اإليـرادات مـن املـوارد العاديــة  - ١٠
لعام ٢٠٠٢، وفقا للتوقعات احلالية، تقدر مببلغ ٢٣٣ مليون دوالر. ويقل هـذا بنسـبة ١٤,٣ 
يف املائة تقريبا عن مبلغ ٢٦٨,٧ مليون دوالر الذي حصل عليه الصنـدوق كمـوارد عاديـة يف 
عام ٢٠٠١. وأفادت بأن هذا االخنفاض جاء نتيجـة لعوامـل عـدة هـي: االخنفـاض الكبـري إىل 
حد ما يف التربعات املقدمة من اجلـهات املاحنـة الرئيسـية، سـواء بـالعمالت الوطنيـة أو بـدوالر 
الواليـات املتحـدة؛ وعـدم التيقـن مـن احلصـــول علــى تــربع كبــري مــن جهــة ماحنــة رئيســية؛ 
واخلسائر اليت حدثت يف صرف العمالت إزاء دوالر الواليات املتحدة بالنسبة خلمس جـهات 
ماحنة رئيسية حافظت على نفس مستوى تربعاا يف عام ٢٠٠١ بـالعمالت احملليـة. وأشـارت 
إىل أن تربعات مثاين جهات ماحنة رئيسية زادت، سواء بـالعمالت احملليـة أو بـدوالر الواليـات 
املتحدة. وأكدت أن املوارد العادية أساسية للمحافظـة علـى الطـابع املتعـدد األطـراف ألعمـال 
الصنــدوق وكفالــة حتقيــق إدارة فعالــة للــربامج. وأضــافت قائلــة إن املــوارد األخــرى، مثــــل 
التربعـات الثنائيـة أو املتعـددة األطـراف، مهمـة أيضـا ومفيـدة للغايـة، ألـا تســـتخدم لتكميــل 
ودعم األنشطة املمولة من املوارد العادية. وأوجزت بعض النتائج احملتملة اليت ميكـن أن تـترتب 

على النقص يف املوارد بالنسبة لربامج الصندوق القطرية.  
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وأعربت عن شكرها جلميع اجلهات املاحنــــــة للصنـدوق ويبلـغ عددهـــا ١٢٠ جهـة،  - ١١
ملـا قدمتـه مـن دعـم يف عـام ٢٠٠١. وأعربـت عــن شــكرها اخلــاص لــس االحتــاد األورويب 
لـــوزراء التعاون اإلمنائي ملـا أبـداه مـن دعـم قـوي للصنـدوق وللقـرار الـذي اختـذ باإلمجـاع يف 
٣٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، والـذي يشـري، يف مجلـة أمـور، إىل أن اللجنـة األوروبيـــة تعــتزم توثيــق 
تعاوا مع الصندوق. وشكرت املديرة التنفيذية أيضا الشبكات الربملانية والربملـانيني العديديـن 

يف مجيع املناطق ملا قدموه من دعم وأبدوه من تشجيع ألعمال الصندوق. 
وأعربت وفود عديـدة، أثنـاء املناقشـة الـيت تلـت، عـن شـكرها للصنـدوق ملـا أداه مـن  - ١٢
دور قيادي يف جماالت الصحة اإلجنابية والسكان. وأعربت الوفــود بوجـه خـاص عـن تقديرهـا 
للصندوق ملا قدمه من مساعدة ومن تعاون يف جماالت بناء القدرة الوطنيـة، والصحـة اإلجنابيـة 
والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعــة املكتسـب (اإليـدز) وأمـن سـلع 
الصحة اإلجنابية، ومتكـني املـرأة وأنشـطة الدعـوة لصاحلـها. وأعربـت وفـود عديـدة عـن قلقـها 
البالغ بشأن احلالة املالية اخلطرية للصندوق. ففي حني أكدت الوفـود دعمـها التـام للصنـدوق، 
ـــها علــى  حثـت اجلـهات املاحنـة علـى زيـادة تربعاـا للصنـدوق يف ضـوء االلتزامـات الـيت قطعت
نفسها يف املؤمتر املعين بتمويل التنمية. وأعربـت عـدة وفـود عـن شـكرها للكسـمربغ لتقدمـها 
مببادرة يف الس األورويب حلفز الدعم األورويب للصندوق. وكـان مـن دواعـي سـرور الوفـود 
أن أحـاطت علمـا بـــأن وزراء التعــاون اإلمنــائي يف االحتــاد األورويب قــد اختــذوا، يف اجتمــاع 

الس الذي عقد يف أيار/مايو، قرارا يدعم الصندوق ويدعو إىل تعزيز التعاون معه. 
وأعربت عدة وفود عـن قلقـها إزاء املزاعـم املغلوطـة واألكـاذيب واملعلومـات املضللـة  - ١٣
املوجهة حبق الصندوق. ومع تأكيدها على أن احلقيقة هي احلليف األكرب للصنـدوق، شـجبت 
الوفود احلملة الرامية إىل تشويه مسعــة الصنـدوق. وأعربـت الوفـود عـن ثقتـها التامـة يف أعمـال 
الصندوق، وحثته على أن يبادر إىل زيادة ظهوره يف الساحة، وذلك بأمور منـها زيـادة توزيـع 
ـــود أن اهلجــوم علــى الصنــدوق أفــاد يف حقيقــة األمــر يف جعــل  منشـوراته. وذكـر أحـد الوف
الصندوق أكثر قوة. فقد واجه الصندوق التحديات بأن أصبح أكثر شفافية وزاد مـن أنشـطته 
يف جمال التوعية. ويف معـرض إشـارته إىل أن املسـائل املتعلقـة بالصحـة اإلجنابيـة تتسـم يف كثـري 
من احلاالت باحلساسية والتعقيـد والتقنيـة، حـث نفـس الوفـد الـس التنفيـذي علـى ختصيـص 
وقت، أثناء الدورات املقبلة، لتنظيم جلسات إحاطة بشـأن اآلثـار الطبيـة واالجتماعيـة ملسـائل 
الصحـة اإلجنابيـة، مـن قبيـل األمـراض الـيت تنتقـــل عــن طريــق االتصــال اجلنســي، والناســور، 
والعنف ضد املرأة. وحث الوفد الصندوق على أن يبث دعاية بسيطة وواضحة تـربز مـا يقـوم 

به من أعمال قيمة يف إنقاذ األرواح وحتسني صحة األمهات واألطفال. 
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وأهاب وفد آخــر بوكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى، مبـا فيـها برنـامج األمـم املتحـدة  - ١٤
اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحـة العامليـة أن تثبـت دعمـها 
للصندوق وما يؤديه من أعمال لتحسني الصحة اجلنسية واإلجنابية لدى الفقراء. وأشـار الوفـد 
ـــدوق  إىل زيـارة قـام ـا إىل الصـني مؤخـرا ثالثـة أعضـاء مـن برملـان بلـده لدراسـة برامـج للصن
كانت موضوع مزاعم واهية بأا تنطوي على أنشـطة قسـرية يف جمـال تنظيـم األسـرة. وكـان 
لدى أحد أعضاء الربملان آراء شديدة معارضة للصنـدوق قبـل الزيـارة. بيـد أن أعضـاء الربملـان 
ـــرا مــع وزيــر خارجيــة بلدهــم، عــن  الثالثـة أعربـوا باإلمجـاع، يف اجتمـاع إحاطـة عقـد مؤخ
تـأييدهم لـربامج الصنـدوق يف الصـني، ونوهـوا إىل أن الصنـدوق يشـكل قـوة حقيقـة للخــري يف 
الصني. كما أعربوا عن ثقتهم يف أن الصندوق ال يدعم األنشـطة القسـرية يف الصـني وأنـه، يف 

حقيقة األمر، يشكل حافزا لإلصالح ولتعزيز الرعاية واحلقوق اجلنسية واإلجنابية يف الصني. 
وأثىن عدد مـن الوفـود علـى مـا أحـرزه الصنـدوق مـن تقـدم يف عمليتـه االنتقاليـة الـيت  - ١٥
ترمـي إىل تزويـد الصنـــدوق بتوجــه اســتراتيجي وهيكــل مبســط لتحســني فعاليتــه التنفيذيــة. 
ورحبـت الوفـود بـالتركيز اجلديـد علـى السـياق االجتمـاعي الثقـايف لوضـع الـربامج وتنفيذهـــا. 
وشـددت الوفـود علـى أن مـن األمهيـة مبكـان أن يكـــون للــربامج دور يف متابعــة مؤمتــر القمــة 
العاملي للتنمية املستدامة. واستفسر أحد الوفـود عـن كيفيـة تصـور الصنـدوق للتحـدي املتمثـل 
يف إشــراك املوظفــني مــن مجيــع املســتويات يف املناقشــــات املتعلقـــة بفـــريوس نقـــص املناعـــة 
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) واسـتراتيجية الصنـدوق. وحـث أحـد الوفـود 
الصندوق على أن يكون صرحيا وشفافا يف تقـاريره وأن يواصـل تبسـيط عمليـات التقييـم الـيت 

يقوم ا واليت ينبغي أن تكون حمايدة وموضوعية ومتعددة اجلوانب. 
وأبرز أحد الوفود دعم بلـده ملشـاريع إشـراك املـرأة يف التنميـة يف أفريقيـا، وأعلـن عـن  - ١٦
ـــرى املنــاطق الريفيــة يف  بـدء مبـادرة جديـدة قريبـا ـدف إىل التخفيـف مـن حـدة اجلـوع يف ق
أفريقيا. وأعرب الوفد عـن أملـه يف أن يتسـىن االسـتفادة مـن خـربات الصنـدوق التقنيـة لتعزيـز 
هذه املبادرات يف أفريقيا. ويف معرض إشارته إىل الصحة اإلجنابية لدى املراهقني، حـث الوفـد 
الصندوق واليونيسيف علـى تنسـيق أعماهلمـا بشـكل وثيـق لتجنـب االزدواجيـة. وحـث أحـد 
الوفــود الصنــدوق علــى دراســة جتربــة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف جمــــال الصنـــاديق 
التخصصيـة املتعـددة املـاحنني، وأن ينظـر يف السـبل والوســـائل الالزمــة العتمــاد ــج التمويــل 
التخصصي. ونوه الوفد إىل أن حالة أفغانستان وغريها من احلاالت الطارئة تبني أن الصنـدوق 

سيستفيد من آليات التمويل األكثر مرونة. 



03-2679991

E/2002/35

أثنـت بضعـة وفـود علـى اسـتجابة صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان السـريعة حلـــاالت  - ١٧
الطـوارئ واملسـاعدات اإلنسـانية الـيت يقدمـها، ومـن بينـها املسـاعدات املقدمـة إىل أفغانســتان. 
وشجعه بعضها على مباشرة ضروب من التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف أفغانستان، ومنـها 
التعاون مع جارات أفغانستان. وأعربـت الوفـود عـن سـعادا ملـا الحظتـه مـن تزايـد مشـاركة 
الصندوق يف عملية النداءات املوحدة وأكدت أن بوسعه أن يساهم يف عبـور الفجـوة الفاصلـة 

لالنتقال من طور اإلغاثة إىل طور التنمية. 
وأكـدت الوفـود ضـرورة أن يغـدو بنـاء القـدرات الوطنيـة وتعزيـز امللكيـة الوطنيـة مــن  - ١٨
حماور أنشطة الصندوق. والحظ  أحدهـا أنـه ال ينبغـي حصـر بنـاء القـدرات يف جمـال الصحـة 
اإلجنابيـة، وإمنـا ينبغـي أن يشـمل مجيـع جوانـب السياسـة الســـكانية. وأكــد آخــر ضــرورة أن 
يستفيد الصندوق إىل أقصى حد من اخلرباء احملليني وأن يعزز أيضـا مـن قدراـم. وأشـار أحـد 
الوفود إىل الفقرة ٢٤ من التقرير (DP/FPA/2002/4 (Part I)) متسائال عما إذا كان للصندوق 
ج منظم لبناء القدرات. وأوضح آخـر أمهيـة وضـع أسـس مرجعيـة ومؤشـرات يف تعزيـز بنـاء 
القدرات. وأعرب وفد ثان عن قلقه ألن الصنـدوق يسـتخدم مقيـاس �معـدل تسـلم املـوارد� 
الذي ال يعكس بدقة األداء الربناجمي. وحذر وفـد ثـالث مـن أن اتبـاع ـج اإلدارة بـاألهداف 
والنتائج ال جيب أن يؤدي إىل تدخل املاحنني يف كل صغــرية وكبـرية يف إدارة الصنـدوق أو إىل 

فرض شروط على الصندوق أو على البلدان املشمولة بالربامج. 
وذكرت الوفود أن عددا من األهداف اإلمنائية لأللفية متصل اتصــاال مباشـرا بالصحـة  - ١٩
ـــة البشــرية/اإليــدز، واحلــد مــن وفيــات  واحلقـوق اإلجنابيـة، والوقايـة مـن فـريوس نقـص املناع
األمـهات أثنـاء النفـاس. والحـظ آخـر أن التقريـر مل يركـــز علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. 
ـــة بالصحــة اإلجنابيــة  وأوضـح الوفـد أن إدراج أهـداف املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة املتعلق
واإلبالغ عنها يف التقارير املعدة على املستوى القطري بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة مسـألة 
أساسية. وحث الوفد الصندوق على املشاركة يف متابعة اإلعالن املتعلـق باأللفيـة والدعـوة إىل 
استخدام األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف التقييمـات القطريـة املوحـدة وأطـر عمـل األمـم املتحـدة 
للمساعدة اإلمنائية وورقات استراتيجية احلـد مـن الفقـر، إلعطـاء دفعـة لألمومـة اآلمنـة وتوفـري 
اخلدمات الصحية األساسية للفقراء. وأشار وفد آخر إىل أن املوافقة على إعداد تقـارير قطريـة 

مل تتم، رغم أن اجلمعية العامة طلبت إعداد تقرير عاملي عن األهداف اإلمنائية لأللفية. 
وأبـدى عـدد مـن الوفـود تـأييدا للـدور القيـادي الـذي ينـهض بـه الصنـــدوق يف جمــال  - ٢٠
ضمان توافر السلع املتصلة بالصحـة اإلجنابيـة. وطلـب أحدهـا مـن الصنـدوق التوسـع يف دمـج 
مسألة ضمان توافر السلع املتصلـة بالصحـة اإلجنابيـة يف الـربامج القطريـة، وحثـه علـى االنتـهاء 
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من إعداد قائمة بالسلع األساسية املتصلة بالصحة اإلجنابية وإجراء دراسات اسـتقصائية لبلـدان 
حمددة من أجل جتنب أي نقص يف تلك السـلع. وشـجع وفـد آخـر الصنـدوق علـى أن يكـون 
سباقا يف تعزيز إنتاج السلع املتصلة بالصحة اإلجنابية يف البلدان النامية. وأضاف الوفد ذاتـه أن 
من املمكن التعجيل بتحقيق ذلك اهلدف بأن يزيد الصندوق مـن مشـترياته مـن تلـك البلـدان. 
وحث الوفد الصندوق يف هذا املقـام علـى حتديـد العوائـق الـيت تواجهـها الشـركات العاملـة يف 

البلدان النامية وإزالتها. 
وشكرت املديرة التنفيذية الوفود ملـا أكدتـه بقـوة يف بياناـا مـن تـأييد للصنـدوق وملـا  - ٢١
حبتـه بـه مـن ثقـة. وأكـدت أن تعبئـة املـوارد أولويـة عليـا لـه. وأوضحـت أنـه يسـعى يف إطـــار 
استراتيجيته لتعبئة املـوارد إىل زيـادة التربعـات املقدمـة واحلصـول علـى تعـهدات بالتـربع لعـدة 
ـــراكات جديــدة مــع املــاحنني وتوفــري خيــارات جديــدة لإليــرادات. كمــا  سـنوات وإقامـة ش
أوضحت أن الصندوق يسعى إىل تعزيـز شـراكته مـع املفوضيـة األوروبيـة، والحظـت النجـاح 
ـــه يف  يف إقامـة شـراكة مـع صنـدوق منظمـة البلـدان املصـدرة للنفـط (األوبـك)، وأبـرزت جناح

تقاسم التكاليف مع عدد من البلدان املشمولة بالربامج.  
وفيما يتعلق بسياسات الصندوق يف جمال االتصال، أوضحت أنه منظمة شـفافة تنشـر  - ٢٢
ـــك يشــمل املنشــورات وأفــالم الفيديــو وموقعــه علــى  املعلومـات علـى نطـاق واسـع، وأن ذل
اإلنترنت. وأشارت إىل تأسيس فريق معين بالتصدي لألزمات، ومـن بـني مهامـه الـرد السـريع 
ـــة وافيــة ردا علــى  علـى االستفسـارات الـواردة. وذكـرت أن الصنـدوق قـدم معلومـات متنوع
ـــات الــيت  االستفسـارات الـيت وافتـه ـا مؤخـرا حكومـات عـدة، وأنـه يوفـد متحدثـني للجماع
تطلـب منـه ذلـك. واتفقـت يف الـرأي مـع الوفـد الـذي أكـد أمهيـة بـث دعايـة واضحـة بســيطة 
حـول جـهود الصنـدوق يف إنقـاذ األرواح وتوفـــري ســبل متتــع األمــهات واألطفــال بالصحــة. 
وشددت على أن احلقيقة هي خري حليف للصندوق يف مواجهة املزاعم الكاذبة املثارة ضده. 

وأشارت، فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، إىل أن إتاحـة االنتفـاع مـن خدمـات  - ٢٣
الصحة اإلجنابية مسألة مل تدرج يف األهداف اإلمنائيـة الثمانيـة لأللفيـة، مـع أن صنـدوق األمـم 
ـــى أن إتاحــة  املتحـدة للسـكان كـان قـد سـعى إىل إدراجـها. وأعربـت عـن موافقتـها التامـة عل
االنتفـاع مـن خدمـات الصحـة اإلجنابيـة مقـــوم أساســي لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. 
ونوهت إىل أن الصندوق يسعى إىل ضمان أن تـدرج البلـدان معلومـات عـن توافـر إمكانيـات 
االنتفـاع مـن خدمـات الصحـة اإلجنابيـة يف تقاريرهـا الوطنيـة. وقـــالت إن ثالثــة مــن التقــارير 
الوطنية الثمانية املتاحة مشلت ذلك املؤشر. وذكرت أن التقـارير الوطنيـة منشـورة علـى املوقـع 
اخلاص باألهداف اإلمنائية لأللفية على اإلنترنت. وأعربت عن موافقتها على أن إصـدار تقريـر 
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عـاملي أمـر مســـوغ. وأكــدت مشــاركة الصنــدوق يف مبــادرات األمــني العــام بشــأن متابعــة 
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا يف ذلـك حسـاب تكلفـة تلـك األهـــداف؛ واألنشــطة املختلفــة 
موعة األمم املتحدة اإلمنائيـة، مثـل تشـكيل فريـق استشـاري دويل و ١٤ فريقـا عـامال معنيـا 
ـــاء  بـأمور منـها الفقـر واجلنسـانية وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز ووفيـات األمـهات أثن
النفاس. وقالت إن الصندوق يسعى حبق إىل ربط األهداف اإلمنائية بورقـات اسـتراتيجية احلـد 
مـن الفقـر والنـهج القطاعيـة، وإنـــه يــدرك متامــا أمهيــة املشــاركة يف تلــك الورقــات والنــهج. 
وأوضحت أنه سعيا إىل حتقيق هـذه الغايـة جيـري إعـداد مقـترح اللتمـاس التـأييد لتعزيـز قـدرة 
الصندوق على املشاركة يف ورقات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر والنـهج القطاعيـة. وقـالت إن 
املكـاتب القطريـة سـتزود مبسـاعدات، مـــن بينــها التدريــب، مــن أجــل بنــاء هــذه القــدرات. 
والحظـت أن لـدى الصنـدوق برناجمـا مشـتركا للتدريـــب مــع البنــك الــدويل بشــأن ورقــات 

استراتيجية احلد من الفقر. 
ويف معرض اإلشارة إىل اهتمام الصندوق اجلديد بالسياق االجتماعي الثقـايف، نوهـت  - ٢٤
إىل أنه نظم اجتماعات وحلقات عمل ملناقشة املسائل والنهج الرئيسية. وقالت إنـه يسـعى إىل 
تنظيم إدراج املسائل االجتماعية والثقافية يف تصميم الربامج وتطويرهـا وإجنازاـا. وأوضحـت 
أنـه وثـق عالقتـه مـع املنظمـات العقائديـة الـــيت قبلــت بربنــامج عمــل املؤمتــر الــدويل للســكان 

والتنمية. وتوقعت إعداد مبادئ توجيهية حبلول اية العام. 
وأشـارت املديـرة التنفيذيـة إىل أن الصنـدوق شـارك بـدور نشـط يف عـــدة اســتجابات  - ٢٥
إنسانية على مدار العام، بعضها يف أفغانستان، حيث يعمل على إصـالح مستشـفيني ومدرسـة 
للبنـات. وقـالت إنـه يوفـر أيضـا الرعايـة الصحيـة يف حـاالت الطـوارئ باملشـاركة مـــع مــاحنني 
آخرين، ويدعم املشاريع املقامة من أجل الالجئني يف باكستان، كما أنه ينـهض بـدور املنسـق 
الرمسي خلدمات الصحة اإلجنابية يف أفغانستان، وميارس دور املنظمـة الرائـدة يف إنشـاء مكتـب 

لشؤون السكان واإلحصاء. 
وفيما يتعلق مبؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، حثت املديـرة التنفيذيـة الوفـود علـى  - ٢٦
كفالة اإلشارة يف اإلعالن إىل الصلة القائمة بني السـكان والبيئـة والتنميـة املسـتدامة، وذكـرت 
أن حجم سكان البلدان النامية سيتضاعف ثالث مـرات تقريبـا حبلـول عـام ٢٠٥٠. وأكـدت 

أنه ستكون هلذا عواقب خطرية على احلد من الفقر والتنمية املستدامة.  
وفيما يتعلق بضمان توافر السلع املتصلـة بالصحـة اإلجنابيـة، أشـارت املديـرة التنفيذيـة  - ٢٧
إىل تنظيم حلقات عمل من أجـل املوظفـني امليدانيـني، وأوضحـت أن الصنـدوق يتعـاون أيضـا 
ـــا  مـع منظمـة الصحـة العامليـة يف إعـداد قائمـة بالسـلع األساسـية املتصلـة بالصحـة اإلجنابيـة وأ
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ستصدر يف منشور مشترك. والحظـت أن الصنـدوق شـرع يف مبـادرة رائـدة لتحديـد نفقـات 
برامج الصحة اإلجنابية حىت تتمكـن املكـاتب القطريـة مـن الربـط بـني املـوارد والنتـائج بطريقـة 
أفضـل. وذكـرت أنـه اشـترى بـالفعل عـددا مـن السـلع املتصلـة بالصحـة اإلجنابيـة مـــن البلــدان 

النامية. ووافقت على ضرورة القضاء على أية معوقات اليت متنع الشراء من البلدان النامية. 
وفيما يتعلق باالستفسار اخلـاص بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، الحظـت أن  - ٢٨
الصندوق اعتمد مدونة منظمة العمل الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز، وأنـه 
يـزود موظفيـه مبعلومـات عـن فـريوس نقـــص املناعــة البشــرية/اإليــدز وأنــه أقــر بأمهيــة إتاحــة 
املعلومـات باللغـات احملليـة والـــترويج ألنشــطة التوجيــه املتبــادل بــني األنــداد. وأوضحــت أن 
الصندوق يعتزم استئجار مستشـار متخصـص يف فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز ملعاجلـة 
احتياجات موظفيه. والحظت ضرورة تنمية املهارات بشأن كيفية احلديث عن فـريوس نقـص 

املناعة البشرية/اإليدز مبا يضمن جتنيب األفراد التعرض للوصم. 
والحظت املديرة التنفيذية أنه مل ميض سوى عـام واحـد علـى بـدء العمليـة االنتقاليـة،  - ٢٩
وعليـه قـالت إن أنشـطة التنفيـذ سـتبدأ يف متـوز/يوليـه، وأبلغـت الـــس التنفيــذي بــأن وحــدة 
للتخطيط االستراتيجي ستؤسس يف مكتبها. ويف إطـار إعـادة تنظيـم أعمـال الصنـدوق، قـالت 
إن فرعـا معنيـا بتقاسـم املعـارف قـد تأسـس وأن فريـق االسـتجابات اإلنسـانية سـريفع تقــاريره 
اآلن مباشــرة إىل نائبــها (الربنــــامج). وأضـــافت أن الصنـــدوق ســـيعرض يف أيلـــول/ســـبتمرب 

استراتيجيته اخلاصة باملوارد البشرية على الس التنفيذي يف دورته العادية الثانية.  
وأكدت املديرة التنفيذية أن جــهود الصنـدوق يف جمـال بنـاء القـدرات ال تقتصـر علـى  - ٣٠
الصحة اإلجنابية، بل تشمل مجيع اجلوانب املتصلة بالسكان. وفيما يتعلق بالسياسـة السـكانية، 
ـــة بالســكان  قـالت إن الصنـدوق تعـاون مـع الكثـري مـن احلكومـات علـى إنشـاء وحـدات معني
وآليـات خمتلفـة للتنسـيق. وأكـدت أن تنفيـــذ األعمــال باجلــهود الوطنيــة كــان دائمــا سياســة 
الصنــدوق. وأوضحــت أن الصنــدوق يعتمــد علــى موظفيــه الوطنيــني يف براجمــه، وأن فــــرق 
اخلدمات التقنية القطرية تنـهض بـدور رئيسـي يف توفـري املسـاعدة التقنيـة وتعزيـز بنـاء قـدرات 

املوظفني واملؤسسات على األصعدة الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي. 
ووافقـت علـى ضـرورة أال تـؤدي اإلدارة بـاألهداف والنتـائج إىل فـــرض أيــة شــروط  - ٣١
والحظــت أن الفقــرة ١١(أ) مــن املقــرر ٢٤/٩٨ ال جتــــيز بوضـــوح أن يســـتحدث اإلطـــار 
التمويلي املتعدد السنوات للصندوق أية شـروط. وفيمـا يتعلـق بـالتمويل املوضوعـي، الحظـت 
أن الصندوق يتمتع ببعض اخلربة يف ذلك اال وأنه سيقارن أيضـا مالحظاتـه ـذا الشـأن مـع 
مالحظـات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي. وأكـدت أن القضـــاء علــى الفقــر لــب األهــداف 
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اإلمنائية لأللفية وأن املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة والصنـدوق قـد استرشـدا بذلـك الشـاغل 
الطاغي. والحظت أن التقرير التايل للصندوق عن حالة السكان يف العامل ركـز علـى السـكان 

والفقر. 
وأكد نائب املديـرة التنفيذيـة (الربنـامج) للمجلـس التنفيـذي أن الصنـدوق يعمـل جبـد  - ٣٢
بشأن والية املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف إطـار مـن الشـراكة مـع احلكومـات والوكـاالت 
ـــق تقــدم مطــرد يف جمــال  الثنائيـة واملتعـددة األطـراف واملنظمـات غـري احلكوميـة. والحـظ حتق
التنسيق، وأن الصندوق ملتزم أيضا بتهيئة القيادة يف جمال ضمان توافر السلع املتصلـة بالصحـة 
اإلجنابية. وأعرب عن قلقه حول سالمة املوظفني يف البلدان الـيت متزقـها احلـروب. والحـظ أن 
تنفيذ الربامج قد تعترضه صعاب يف املناطق اليت تشهد صراعات ومنازعات. كما أكـد الـدور 
األساسي للصندوق يف جمال املساعدات اإلنسانية وذكر أنه يشارك مشـاركة كاملـة يف عمليـة 

النداءات املوحدة. 
 

 إطار التمويل املتعدد السنوات 
ويف معرض مناقشة تقريـر املديـر التنفيـذي لعـام ٢٠٠١ عـن اإلطـار التمويلـي املتعـدد  - ٣٣
ـــود بــالتقدم املمتــاز الــذي حتقــق  السـنوات (DP/FPA/2002/4 (Part II))، رحبـت بعـض الوف
وحماولة توثيق النتائج. وأقرت االعتبارات الرئيسية اليت طرحــت يف اإلطـار. والحظـت الوفـود 
حتسن نوعية التقريـر وأعربـت عـن أملـها يف مزيـد مـن التحسـن يف القريـب. وقـال أحدهـا إن 
الوقـت قـد حـان بـالفعل لبـدء النظـر يف أمـر الـدورة القادمـة لإلطـار وســـبل االرتقــاء بعملــها. 
ـــدد  وبينمـا أعـرب وفـد آخـر عـن تقديـره جلـدول األنشـطة، الحـظ أنـه مـن الصعـب حتديـد ع
البلدان اليت حتققت فيها النتـائج وهويـة املسـتفيدين مـن الـربامج وعـدد مسـتخدميها. وأضـاف 
قائال إنه سريحب بتحليل للدروس املستفادة واملطبقة. وقـال وفـد إن التقريـر ينبغـي أن ينـاقش 
بقدر أكرب من التفصيل الربامج العامليـة واإلقليميـة وكذلـك الـربامج املمولـة مـن خـالل املـوارد 
األخرى. وأكدت الكثـري مـن الوفـود أمهيـة بنـاء القـدرات الوطنيـة وشـددت علـى أـا مفتـاح 
النجاح. وقال أحدها إنه يرى دالئل مشجعة يف جـهود الصنـدوق الراميـة إىل تنميـة القـدرات 
الوطنية يف جمال ضمـان توافـر السـلع املتصلـة بالصحـة اإلجنابيـة. وأضـاف الوفـد قـائال إنـه مـن 
املمكن املضي قدما يف تدعيم هذه اجلهود بالشراء من البلدان النامية. ويف هذا املقـام أشـار إىل 
ضرورة أن حيدد الصندوق عقبات الدخول اليت تواجهها الشركات يف البلــدان الناميـة وتنظيـم 
حلقة دراسية عن الشراء إلبالغ البلدان النامية بسياسـاته الشـرائية والتعـرف منـها عـن األمـور 

اليت تعتربها حواجز مانعة. 
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وأعربـت بضعـة وفـود عـن قلقـها بشـــأن إمكانيــة االطــالع علــى البيانــات والوثــوق  - ٣٤
بالبيانات وحثت الصندوق على أن يزيد مـن اسـتثماره يف ذلـك اـال، علـى أن يشـمل ذلـك 
مواصلة جهوده يف العمل على بنــاء القـدرة علـى مجـع البيانـات يف البلـدان املشـمولة بالـربامج. 
وقال أحد الوفود حمذرا إن على الصندوق وهو يساعد البلدان على بناء نظمها اإلحصائيـة أن 
يتجنب إنشاء نظم موازية. واستفسرت الوفود عن تعاون الصندوق مع الشـركاء اآلخريـن يف 
ــه  العمـل علـى حتسـني إمكانيـات التعويـل علـى البيانـات وتسـاءلت عـن املـدى الـذي وصـل إلي
الصندوق يف العمل على جتميع املوارد واخلربات والـدروس املسـتفادة مـع الوكـاالت األخـرى 
العاملة التابعة لألمم املتحدة سـعيا إىل الوصـول إىل اسـتراتيجية موحـدة تعـاجل مسـألة البيانـات 
على خري وجه. وحث أحد الوفود الصندوق على وضـع تدابـري ومبـادئ توجيهيـة عمليـة مـن 
أجل بناء القدرات الوطنية يف جمال مجـع وحتليـل البيانـات يف إطـار أي برنـامج قطـري جديـد. 
وشجع وفد آخر الصنــدوق علـى تعزيـز شـراكته مـع البلـدان املشـمولة بالـربامج لتمكينـها مـن 
النهوض بدور قيادي يف جماالت من قبيـل وضـع الـربامج وتقييمـها ورصدهـا. ورحـب الوفـود 
بعمليات تبادل املعلومات القائمـة بـني مقـر الصنـدوق واملكـاتب القطريـة وفيمـا بـني املكـاتب 

القطرية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية. 
وأطـرت الوفـود جـهود الصنـدوق يف العمـــل علــى تعميــم املســاواة واإلنصــاف بــني  - ٣٥
اجلنسـني. وشـجع أحدهـا الصنـدوق علـى زيـادة تعاونـه مـع شـــركاء جمموعــة األمــم املتحــدة 
اإلمنائيـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بـالتقييم القطـري املوحـد وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمســـاعدة 
اإلمنائية، وحث الصنــدوق علـى تعزيـز شـراكته يف النـهج القطاعيـة وورقـات اسـتراتيجية احلـد 
مـن الفقـر. وفيمـا يتعلـق باالهتمـام اجلديـد الـذي يوليـه الصنـدوق للقيـم الثقافيـة، أكـــد الوفــد 
ضرورة أن يتم ذلك يف سياق حقوق اإلنسان العاملية وبالتوافق معها. وذكـر الوفـد أن اإلطـار 
التمويلي املتعدد السنوات يعترب أداة لتسليط مزيـد مـن الضـوء علـى الصنـدوق والتعـرف علـى 
حتديات املستقبل. وأوضح الوفد أن على الس أن يبحث إمكانية االنتفاع من اإلطـار كـأداة 
لتوفري موارد منتظمة، واقترح عقد مناقشات غري رمسية فيما بني الدورات ــذا الشـأن. وذكـر 
أحد الوفود أن التقرير اخلاص باإلطار التمويلي املتعـدد السـنوات هـو أداة يقيـم ـا الصنـدوق 
أداءه، وأشار إىل أن التدليل على الفعالية سيشجع املاحنني على تقـدمي املزيـد مـن التربعـات إىل 

الصندوق. 
وأيـدت الوفـود إضافـة مؤشـرين لألهـداف -- معـدل انتشـار اسـتعمال وســـائل منــع  - ٣٦
احلمــل ونســبة الســكان الذيــن يقــل دخلــهم عــن دوالر واحــد يوميــا -- لعكــس مســامهة 
ـــة. وأعربــت  الصنـدوق يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وأهـداف املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنمي
الوفـود عـن غبطتـها إذا الحظـت أن مثانيـة مـن املؤشـرات احملـددة علـى صعيـد أهـداف اإلطــار 
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التمويلي املتعدد السنوات تتفق مع املؤشرات اخلاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية. وشـجع أحـد 
الوفـود الصنـدوق علـى املضـــي قدمــا يف تكميــم املؤشــرات واقــترح االســتعانة بسلســلة مــن 
املؤشرات الوسيطة اليت تتسم بطابع أكثر عملية واليت ميكن مجـع البيانـات املطلوبـة مـن أجلـها 
بقدر أكرب من اليسر. والحظ أحد الوفود أن مجع البيانات املصنفة علـى أسـاس اجلنـس ينبغـي 

أن يعد أولوية. 
ـــدد فروعــها.  وحثـت الوفـود الصنـدوق علـى ترشـيد التقـارير واحلـد مـن تعددهـا وتع  – ٣٧

وطلبت استعراض املقررات السابقة بغية توحيد التقارير ووقف ما ال يرى ضرورته منها. 
وأوضـح أحـد الوفـود ضـرورة إفـــراد أولويــة عليــا إلعــداد أدوات اســتداللية للرصــد  - ٣٨
والتقييم على الصعيـد القطـري وتعزيـز تلـك األدوات ابتغـاء املزيـد مـن الدقـة يف قيـاس مـا قـد 
تصيبه استراتيجية حمددة من جناح وإخفاق يف حتقيق نواتج اإلطار التمويلي املتعـدد السـنوات، 
وأضـاف أن التحديـد الواضـح للنتـائج املتوقعـة ومؤشـرات القيـاس سيسـاعد املكـاتب القطريـــة 
على االنتقال من طور التقييم الشخصي للنجاح إىل تقييم الربامج من واقع التجربة مما سييسـر 
السبيل أمام حتسني التنسيق مع الربامج املماثلـة األخـرى. ووافـق الوفـد علـى أن احلاجـة تدعـو 
إىل زيـادة االسـتثمارات يف مجـع البيانـات وحتليلـها مـــن أجــل وضــع السياســات علــى أســس 
استداللية واختاذ القرارات على بينـة. واعـترف الوفـد بـاخلطوات الـيت اختذهـا الصنـدوق لنشـر 
ثقافة األداء داخل املنظمة، وتساءل عن التقدم الذي حققه الصندوق يف بناء قدرات املوظفـني 
من حيث فهم أمهية اإلدارة بـاألهداف والنتـائج وجـدوى اإلطـار التمويلـي املتعـدد السـنوات. 
وقال إنه يود حتديدا أن يعـرف مـا إذا كـان اعتمـاد ـج قـائم علـى النتـائج قـد حسـن بصـورة 
قابلة للقياس من األداء التنظيمي والربنـاجمي للصنـدوق. واستحسـن اإلشـارة الـواردة يف تقريـر 
املديرة التنفيذية بشأن املساءلة ووافـق علـى أنـه مـن احملتـم للصنـدوق أن يـربهن علـى االرتبـاط 

املباشر بني استخدام املوارد وحتقيق النتائج. 
وأوضحت املديرة التنفيذية يف ردها أا قد أحاطت علما بالتعليقـات املتصلـة بتوسـيع  - ٣٩
ـــهج القطاعيــة واســتخدام اإلطــار  دائـرة املشـاركة يف ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر والن
التمويلـي املتعـدد السـنوات كـأداة لتحسـني أداء الصنـدوق، ورحبـــت بتوصيــات الوفــود الــيت 
ـــا يتعلــق مبســألة  أكـدت ضـرورة الترشـيد والتبسـيط يف إعـداد التقـارير لتـاليف اإلفـراط.  وفيم
إمكانية التعويل على البيانات، أشارت إىل أن هذا األمر قـد نوقـش فيمـا بـني شـركاء جمموعـة 
األمم املتحدة اإلمنائية واتفق الرأي على ضرورة عدم إثقال البلدان بطلبات مسـتقلة للحصـول 
على بيانات، كما اتفق أيضا على ضرورة أن تستفيد الوكاالت من البيانـات املعـدة مـن أجـل 
التقييم القطري املوحد وإطار عمل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة. ووافقـت علـى أن بنـاء 
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القدرات الوطنية يف جمال مجع البيانات وتعزيز نظـم املعلومـات أمـران يتطلبـان قـدرا أكـرب مـن 
االستثمارات واملزيد من املوارد. وذكرت أن هذا سيظل من أولويات الصندوق. وأكـدت أن 
اهتمـام الصنـدوق بـالقيم الثقافيـة متفـق قلبـا وقالبـا مـع ـج حقـوق اإلنسـان. وأحـاطت علمـا 
باالقتراح الداعي إىل أن ينظم الصندوق حلقة دراسية بشأن السياسة الشـرائية. وأوضحـت أن 
الصندوق، بوصفه منظمة، ملتزم التزاما شــديدا بـاإلدارة بـاألهداف والنتـائج، وأنـه يشـارك يف 

عملية انتقالية من بني مهامها التأكيد على بناء ثقافة أداء. 
وشـكرت رئيسـة مكتـب اإلدارة بـاألهداف والنتـائج الوفـــود علــى تعليقاــا البنــاءة،  - ٤٠
مشـرية إىل أن صنـدوق السـكان خـاض جتربـة تأهيليـة صعبـة املـراس. وقـالت إن تقريـر اإلطـار 
التمويلي املتعدد السنوات يستند إىل  فترة تنفيـذ طوهلـا ١٨ شـهرا فقـط. وأكـدت أن املكتـب 
التنفيذي لصندوق السكان سيواصل إدخال التحسينات على التقارير املقبلـة. وأحـاطت علمـا 
مبا اقترح من أن يتضمن تقرير اإلطار التمويلي القـادم املتعـدد السـنوات مزيـدا مـن التفـاصيل. 
وأشارت إىل أن صندوق السكان سـيجري اسـتعراضا مكثفـا لتجربتـه، وحتليـال ألوجـه جناحـه 
والتحديات اليت واجهها. وذكرت أن توافر البيانات يعتـرب مشـكلة علـى املسـتوى املسـتهدف 
دوليا وقطريا. وقالت إن هناك صعوبات تتعلق بـالدورات الزمنيـة للبيانـات الوطنيـة. وأكـدت 
أن التقرير ال يستند إىل تقييمات ذاتية، بـل إىل بيانـات حقيقيـة مقدمـة مـن املكـاتب القطريـة. 
وأوضحت أن صندوق السكان دأب دومـا علـى تفـادي إنشـاء أنظمـة بيانـات موازيـة. وفيمـا 
يتعلق باملؤشرات الكمية، ذكرت أنه سيكون مـن الصعـب جتميـع البيانـات ألغـراض املقارنـة. 
وأشارت إىل أن أطر العمل املنطقية على املستوى القطري تتضمـن أهدافـا وبيانـات. وذكـرت 
ـــدرات الوطنيــة يعتــرب مــن أساســيات عمــل صنــدوق الســكان. وأشــارت إىل أن  أن بنـاء الق
الصنـدوق، يسـعى جبـد، لـدى إعـــداده الســتراتيجية تســتند إىل الــرباهني، إىل االعتمــاد علــى 
األصول املعرفية اخلاصة به وبشركائه يف التنمية. وأضافت أن تركيز صندوق السـكان ينصـب 

بقدر أكرب على اقتسام املعارف، القتسام املعلومات فحسب. 
وفيمـا يتعلـق باالستفسـار عـن املشـاركة يف العمـل، ذكـرت أن قـدرا كبـريا مـن تلـــك  - ٤١
املشـاركة جـرى علـى املسـتوى القطـري، يف مرحلـة التخطيـط إلعـداد الـربامج القطريـة وأطـــر 
نتائجها ومواردها. وركزت على أمهية الشراكات من أجل مجع البيانـات . وأبـدت موافقتـها 
علـى أن التقييـم القطـري املوحـــد يعتــرب وثيقــة حيويــة بالنســبة ملنظومــة األمــم املتحــدة، وأن 
صندوق السكان يف حاجة إىل كفالة تضمني التقييم البعد اجلنساين واملسائل املتعلقة بالسـكان 
والصحـة اإلجنابيـــة بشــكل مناســب. وأكــدت علــى أن املشــاركة يف العمــل والتعــاون علــى 
املستوى الدويل من األمــور الضروريـة، ال سـيما يف ضـوء حمدوديـة مـوارد الصنـدوق. وأبـدت 
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موافقتها على أن ورقات استراتيجية احلد من الفقـر والنـهج القطاعيـة تتيـح فرصـا مثينـة إلقامـة 
شراكات مترابطة، وفرصا للترويج للمسائل املرتبطة بالسكان والصحة اإلجنابية. 

واختـذ الـس التنفيـذي املقـــرر ٥/٢٠٠٢ (انظــر املرفــق)، واعتمــد التقريــر الســنوي  - ٤٢
لصندوق السكان، وااللتزامات بتمويله. 

ـــه. وذكــر  وعقـب اختـاذ املقـرر ٥/٢٠٠٢ حتـدث وفـد الواليـات املتحـدة معلـال موقف - ٤٣
الوفــد أنــه برغــم انضمامــه إىل توافــق اآلراء بشــأن املقــرر ٥/٢٠٠٢، فــأن حكومتــه لديـــها 
حتفظات جادة بشأن عناصر برنامج العمـل الـوارد يف تقريـر املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة. 
ـــة أهــداف متفــق  وأكـد الوفـد أن الواليـات املتحـدة تـأخذ يف اعتبارهـا - عنـد اإلشـارة إىل أي
عليها أو أغراض مضمنة يف برنامج عمـل املؤمتـر، ال سـيما مـا يتصـل منـها بـاحلقوق والصحـة 
اإلجنابية - التحفظات الواردة ضمن الوثيقة يف صورا اليت اعتمدا اجلمعية العامـة. وأضـاف 
الوفد أن الواليات املتحدة تدعـم بشـكل كـامل مبـادئ تنظيـم األسـرة الطوعـي، لكـن فهمـها 
ـــأي شــكل مــن األشــكال اإلجــهاض أو اخلدمــات  ملصطلـح �الصحـة اإلجنابيـة� ال يشـمل ب
املتصلـة بـه أو اسـتخدام وســـائل لإلجــهاض. وأردف الوفــد أن الواليــات املتحــدة مل تدخــل 
معاجلة اإلصابات أو األمراض اليت يسببها اإلجهاض املشـروع أو غـري املشـروع، مثـل الرعايـة 
اليت تعقب  اإلجهاض، ضمن اخلدمات املتصلة به. وأضــاف أن الواليـات املتحـدة كـانت مـن 
املاحنني األسخياء للربامج اإلمنائية على امتداد العقود الثالثة املاضية، وأـا ملتزمـة مبواصلـة أداء 
ذلك الدور القيادي، لكن متويلها خيضع للتشريعات واألولويات الوطنية ويسترشد ـا، شـأا 
شأن األعضاء اآلخرين. ومن مث، فإن أي التزامـات بـالتمويل، تكـون ُأولـت أو استشـفت مـن 

املقرر، ستخضع للتشريعات واألولويات الوطنية وتسترشد ا. 
 

االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان   ثالثا -
عرضت املديرة التنفيذية التقرير املعنون �االلتزامـات بتمويـل صنـدوق األمـم املتحـدة  - ٤٤
للسكان: تقرير عن تربعات الدول األعضـاء للمـوارد العاديـة واملـوارد األخـرى، لعـام ٢٠٠٢ 
ـــات  واألعـوام التاليـة� (DP/FPA/2002/5). وأكـدت علـى أن حشـد املـوارد يعتـرب مـن األولوي
ـــت الراهــن،  األساسـية لصنـدوق السـكان. وقـالت إن حالـة إيـرادات الصنـدوق صعبـة يف الوق
ـــة تقلبــات يف  حسـب مـا يوضحـه التقريـر. وأضـافت أن الصنـدوق ذا قابليـة شـديدة للتـأثر بأي
مستويات التمويل املتعلقة مباحنيه اخلمسة عشـر الرئيسـيني، الذيـن تقـع عليـهم حاليـا مسـؤولية 
توفري نسبة ٩٥ يف املائة من املوارد العاديـة للصنـدوق. وأفـادت أن الصنـدوق ظـل يعمـل جبـد 
من أجل احلصول على املزيد من أرصدة التمويل، عن طريق توسيع قاعدة ماحنيه، بغيـة كفالـة 
اسـتقرار اإليـرادات وزيـــادة املســامهات. وذكــرت أنــه بينمــا يشــوب مســامهة أحــد املــاحنني 
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الرئيسيني شيء من عدم التـأكيد، فـإن هنـاك دالالت مشـجعة علـى أن دعمـا ماليـا يف طريقـه 
من عدة بلدان نامية أو بلدان مير اقتصادها مبرحلة حتول. وشكرت مجيع اجلـهات املاحنـة علـى 
مـا تقدمـه مـن دعـم، معربـة عـن التقديـر العميـق ملـــن قدمــوا أعلــى املســامهات خــالل الفــترة 
١٩٩٩-٢٠٠٢، وهـم: أيرلنـدا وإيطاليـا وبلجيكـا وسويسـرا ولكســـمربغ واململكــة املتحــدة 
وهولنـدا. وأكـدت علـى أن الـس التنفيـذي يشـارك يف حتمـل املسـؤولية، كمـا أكـدت أمهيــة 
ـــن شــكرها العميــق  الدعـم الـذي يقدمـه الـس جلـهود حشـد املـوارد للصنـدوق. وأعربـت ع
للنرويج وهولندا واليابان، الذين حيتلون رأس قائمـة مـاحني الصنـدوق. وأكـدت أن الصنـدوق 
حيتاج إىل التزام مايل وسياسي قوي، وإىل تلقي الدعم من الس التنفيــذي والـدول األعضـاء، 

من أجل تنفيذ مهمته. 
وقدم رئيس فرع حشد املوارد أحدث البيانات عـن احلالـة الراهنـة لإليـرادات، مشـريا  - ٤٥
ــــة قـــد وردت، وأن ٢٦ بلـــدا قدمـــت تعـــهدات متعـــددة  إىل أن ٧٣ مــن التعــهدات الكتابي
السنوات. وشكر مجيع املاحنني على ما قدموه من مسامهات، معربا عن تقديـره اخلـاص للذيـن 
زادوا مســامهام. وأشــار إىل أن املدفوعــات املبكــرة ســاعدت الصنــدوق يف جمــال الســــيولة 
النقديـة. وسـلط الضـوء علـى األمهيـة القصـوى للمـوارد العاديـة. وذكـــر أن تركــيز الصنــدوق 
انصب على احلصول على الدعم القوي من ماحنيه الرئيسيني، مع السـعي يف الوقـت نفسـه إىل 
توسيع قاعدة املاحنني. وشدد على أن أعضاء الس التنفيذي يقومون بـدور رئيسـي يف زيـادة 

املوارد العادية للصندوق، وناشدهم تقدمي الدعم واآلراء واملقترحات. 
وحتدثت عدة وفود لتؤكد تأييدهـا لصنـدوق السـكان، وتـربز ضـرورة زيـادة مـوارده  - ٤٦
العادية. وأعربت وفود عن قلقـها لصعوبـة احلالـة املاليـة للصنـدوق، مشـرية إىل التعـهدات الـيت 
صدرت عن املاحنني يف مؤمتر متويل التنمية. وأشادت عـدة وفـود جبـهود الصنـدوق الراميـة إىل 
توسـيع قـاعدة ماحنيـه، ال سـيما يف ضـوء أن االعتمـاد علـى عـدد صغـري مـن املـــاحنني ال يؤمــن 
استقرار احلالة املالية. وبينما أعربت عن ترحيبها بزيادة املوارد األخـرى، مبـا يف ذلـك التمويـل 
التخصصـي، أكـدت الوفـود أنـه ال جيـب أن تعتـرب تلـك املـوارد بديـال للمـوارد العاديـة. وفيمــا 
يتعلق بالتمويل التخصصي، أشار بعض الوفـود إىل أنـه يتعـني أن خيضـع املوضـوع للمزيـد مـن 
املناقشة من قبل الس التنفيذي. وأشـار أحـد الوفـود إىل أمهيـة اسـتخدام التعبـريين املتناسـقني 
�املوارد العادية� و �املوارد األخرى�، مضيفا أن عبـارة �التربعـات� جيـب حذفـها، إذ أـا 
ال تؤدي سوى إىل فتح الطريق أمام خفض املسامهات. وذكر أحد الوفود أنـه ال يتيسـر دومـا 
تقدمي تعهدات متعددة السنوات بسـبب تغـري احلكومـات، وعـدم إمكانيـة احلكـم مسـبقا علـى 
ما ستقرره احلكومات القادمـة. وأوضـح أحـد الوفـود أنـه إذا كـان بإمكـان احلكومـات تقـدمي 
تعهدات متعددة السنوات إىل املصارف اإلقليمية، والصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة ومرفـق 
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البيئة العاملية، فإا تسـتطيع فعـل الشـيء نفسـه بالنسـبة للصنـدوق. وحـث الوفـد علـى معاملـة 
املنظمات على قدم املساواة. وفيما يتعلق باملبالغ املرحلة، ذكر الوفد أنه كثريا ما تكـون هنـاك 
أسباب وجيهة لذلك، وأنه يتعني على اجلهات املاحنة أن تدرج الصندوق ضمن هـذا املفـهوم، 
مثل ما تفعل مع املؤسسات املالية الكبرية. وحث بعض الوفود الصندوق على ترشيد التقـارير 
املقدمة إىل الس، مشريين إىل أنه رمبا مل تعد هناك حاجة اآلن إىل بعض التقارير الـيت كـانت 

مطلوبة يف املاضي. 
ــون  وبيـن وفـد فنلنـدا املبلـغ الفعلـي ملسـامهة بـالده يف عـام ٢٠٠٢، وهـو ١٢,٤٥ ملي - ٤٧
ـــون يــورو. وذكــر الوفــد أن املســامهة  يـورو، ومسـامهتها يف عـام ٢٠٠٣، وهـي ١٢,٩٥ ملي
(حمسوبة بالدوالرات) قد ازدادت بنسبة ١١ يف املائة يف عـام ٢٠٠٢، مقارنـة بالعـام السـابق. 
وأعـرب الوفـد عـن أملـه يف أن يســـمح الصنــدوق ببقــاء املســامهة علــى حاهلــا، أي بــاليورو، 
للمحافظة على قيمتها. وذكر وفد أيرلندا أن بلده قـدم مسـامهة تزيـد علـى ١,٨ مليـون يـورو 
يف عام ٢٠٠٢، وأن هذا املبلغ سيزداد يف عام ٢٠٠٣. وذكر وفد اليابان أنـه نظـرا للظـروف 
الصعبة اليت متر ا املساعدة اإلمنائية الرمسية، فإن بلـده سـيخفض مسـامهته لعـام ٢٠٠٢ بنسـبة 
١٩ يف املائة. وأضاف الوفد أن مسامهة اليابـان البـالغ قدرهـا ٣٩,٥١٧ مليـون دوالر متوقفـة 
على املوافقة النهائية من قبل السلطات املالية حلكومــة اليابـان. وطلـب الوفـد أن ميـده صنـدوق 
السكان مبعلومات مالية إضافيـة. وذكـر وفـد هولنـدا أن حكومـة بلـده، سـعيا منـها إىل تـأكيد 
دعمها القوي لصندوق السكان، وتأكيدا منها اللتزامها بربنامج عمل املؤمتـر الـدويل للسـكان 
والتنمية، ستزيد مسامهتها مببلغ إضايف قدره مليوين يورو، لريتفع بذلك جمموع مسامهتها لعـام 
٢٠٠٢ إىل ٦٠,٥ مليون يورو. وأعلن وفد السويد أن مسامهة حكومتــه لعـام ٢٠٠٢، البـالغ 
قدرهـا ١٦٥ مليـون كرونـة سـويدية، تشـكل زيـــادة قدرهــا ٣ يف املائــة علــى مســامهة العــام 
السابق. وأعلن وفـد اململكـة املتحـدة أن اململكـة سـتحافظ علـى مسـتوى متويلـها البـالغ قـدره 
١٥ مليون جنيه إسترليين، وأن ذلك املستوى سيكون مبثابـة احلـد األدىن للمسـامهة يف العـامني 
التاليني. وذكر الوفـد أن بلـده ينظـر يف أمـر زيـادة املسـامهة يف عـام ٢٠٠٢، وأن تـأكيد ذلـك 
يعتمد على اآلثار املترتبة على خطة صندوق السكان االنتقالية، ال سيما تأثريها علـى مسـتوى 
األداء القطري. وأعلن وفد فييت نام أن مسـامهة حكومتـه لصنـدوق السـكان يف عـام ٢٠٠٢ 

تعكس زيادة قدرها ٨ يف املائة على مسامهة العام السابق. 
ـــت عــن تفهمــها  وشـكرت املديـرة التنفيذيـة الوفـود علـى مـا قدمتـه مـن دعـم. وأعرب - ٤٨
للقيود اليت تواجهها بعض البلدان فيمـا يتعلـق بالتعـهدات املتعـددة السـنوات. وأحـاطت علمـا 
مبالحظـات بعـض الوفـود فيمـا يتعلـق بــالتمويل التخصصــي، وذكــرت أن صنــدوق الســكان 
سيجري مقارنة أيضـا مـع مالحظـات الربنـامج اإلمنـائي بشـأن ذلـك املوضـوع. وأعربـت عـن 
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موافقتها الكاملة على ما ذهبت إليـه الوفـود مـن أن املـوارد األخـرى ال جيـب أن تصبـح بديـال 
عـن املـوارد العاديـة. وقـالت إن صنـدوق السـكان سـيفحص مسـألة تعـدد تقـاريره ويرشــدها، 
ـــالغ املرحلــة، أشــارت إىل أن  ويرفـع تقريـرا عـن ذلـك إىل الـس التنفيـذي. وفيمـا يتعلـق باملب
التنفيـذ يف بعـض البلـدان مل يتـم وفـق املعـدالت املخطـط هلـا، ممـا أسـفر عـــن عمليــات النقــل. 

وأشارت إىل أن الصندوق جيري فحصا للمسألة على أساس كل بلد على حده. 
وأشارت نائبة املديرة التنفيذية (لشؤون اإلدارة) إىل أن صندوق السكان، التزامـا منـه  - ٤٩
بقــرار اجلمعيــة العامــة ٢٠١/٥٦، قــام مبعيــة شــركائه يف جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــــة، 
باملشاركة يف اجلهود الرامية إىل تبسيط وحتقيق اتسـاق األدوار واإلجـراءات املتصلـة مبجموعـة 
مــن املســائل، مبــا يف ذلــك التنفيــذ علــى املســتوى الوطــين، وتطبيــق الالمركزيـــة وتفويـــض 
السـلطات، وشـؤون املوظفـني، واإلجـراءات املاليـة، وتكنولوجيـا املعلومـات. وأشــارت إىل أن 
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية قامت، من أجل متابعة ذلك العمل، بإنشاء فريق عامل مشـترك 
ـــن فريــق الــربامج وفريــق اإلدارة، اللذيــن  معـين بالتبسـيط واملواءمـة، يضـم يف عضويتـه كـل م
يشكالن جلنتني فرعيتـني تـابعتني للجنـة التنفيذيـة للمجموعـة اإلمنائيـة، الـيت تـرأس هـي نفسـها 
فريق اإلدارة فيها. وقالت إن عددا مـن حلقـات العمـل قـد عقـد، وأن الفريقـني بصـدد إعـداد 
توصيات رئيسية من أجل رفع الكفاءة وخفض تكاليف املعامالت وكفالة املسـاءلة. وأعربـت 
عـن توقعـها احلصـول علـى نتـــائج خــالل فــترة عــام. وأضــافت أن اإلجــراءات املاليــة جيــري 
تبسيطها ومواءمتها، من أجل حتسني اإلدارة املالية، مبا يف ذلـك مسـألة تقـدمي التقـارير املتعلقـة 
بالنفقات. وأشارت إىل أنه جيـري إحـراز تقـدم علـى املسـتوى القطـري أيضـا يف جمـال تبسـيط 
إجـراءات إعـداد التقـارير. ويف ذلـك الصـدد، أبـدت مالحظتـها بـأن األخـــذ بــالنظم اآلليــة يف 

العمل سيكون له دور كبري. 
وشكر رئيس فرع حشد املوارد الوفود علـى تعليقاـا املفيـدة. وأحـاط علمـا بـاقتراح  - ٥٠
تفـادي اسـتخدام عبـارة �التربعـات�، قـائال إن صنـدوق السـكان سـيواصل العمـل مـن أجـــل 
ـــالتمويل التخصصــي،  حتقيـق جتـانس املصطلحـات. وأحـاط علمـا أيضـا باملالحظـات املتعلقـة ب

موضحا أن صندوق السكان داوم على حماولة الربط بني املوارد األخرى وبراجمه القطرية. 
 (DP /FPA/2002/5) لـس التنفيـذي بـالتقرير املتعلـق بااللتزامـــات بــالتمويلوأحـاط ا - ٥١
ــــل  واختــذ املقــرر ٥/٢٠٠٢ (انظــر املرفــق األول) بشــأن التقريــر الســنوي والتزامــات التموي

لصندوق األمم املتحدة للسكان. 
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صندوق األمم املتحدة للسكان والنهج القطاعية   رابعا -
ـــائب املديــرة التنفيذيــة (للــربامج) التقريــر املتعلــق بصنــدوق األمــم املتحــدة  عـرض ن - ٥٢
)، واملقـــدم إىل الــس  DP/FPA/2002/6) للسـكان والنـهج القطاعيـة: متابعـة املقـرر ٨/٢٠٠٠
التنفيــذي اســتجابة للمقــرر ٨/٢٠٠٠. ونــوه إىل أن صنــدوق الســكان يــويل أمهيــــة كبـــرية 
ملشاركته يف النهج القطاعية، بصورة خاصة، ألا تتيح فرصا كبـرية إلدمـاج الصحـة اإلجنابيـة 
والشـواغل اجلنسـانية يف برامـج قطـاعي الصحـة والتعليـــم، وللنــهوض بربنــامج املؤمتــر الــدويل 
للسكان والتنمية واإلجراءات الرئيسية للمؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة + ٥. وأبـرز اجلـهود 
اليت يبذهلا صندوق السكان لزيادة مشاركته يف النهج القطاعيـة، ومنـها اجتمـاع فريـق اخلـرباء 
املعقـود يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠؛ ومذكـرة إرشـادية؛ واجتمـاع للموظفـــني امليدانيــني 
عقـد يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١؛ ودورة تدريبيـة نظمـت بالتعــاون مــع البنــك الــدويل؛ 
والشـروع يف تكويـن أفرقـة دعـم صغـرية مشـتركة بـني الشـعب ومؤلفـة مـن املوظفـني التقنيــني 
وموظفـي الـربامج مـن املقـر ومـن فـرق اخلدمـات التقنيـة القطريـة؛ وإصـــدار رســالة دوريــة يف 
كـانون األول/ديسـمرب، تذيـل بـالفعل العقبـات األخـرية يف سـبيل املشـاركة الكاملـة لصنـــدوق 
السكان يف النهج القطاعية وترتيبات التمويل املشترك. وتوجه بالشكر إىل حكومـات السـويد 
والنرويج وهولندا على ما قدمته من دعـم لتدريـب موظفـني خمتـارين للحكومـات والصنـدوق 
يف جمـال النـهج القطاعيـة يف معـهد تطويـر القطـــاع الصحــي، الــذي يوجــد مقــره يف اململكــة 

املتحدة. 
وذكـر أنـه ال توجـد حواجـز أمـام مشـاركة الصنـدوق يف ترتيبـات التمويـل املشــترك،  - ٥٣
ـــل املوازيــة،  وقـال إن مشـاركة الصنـدوق يف النـهج القطاعيـة كـان مـن خـالل ترتيبـات التموي
أساسا. وأشار أن الشـواغل املتعلقـة بعـزو املدخـالت واملسـاءلة عـن النواتـج مـن العوامـل الـيت 
تـؤدي إىل إحجـام ممثلـي صنـدوق السـكان عـن االسـتفادة مـن التمويـل املشـترك. وأوضـــح أن 
صنـدوق السـكان، يعتـرب نفسـه شـريكا متعاونـا، يف األسـاس، وليـس شـريكا ممـوال، يف قطــاع 
معني، وذلك أسوة باهليئـات املنـاظرة لـه يف منظومـة األمـم املتحـدة – فـهو يوفـر اخلـربة التقنيـة 
والتجربة والدراية – ويقوم بدور حمــوري يف جمـال الدعـوة. والحـظ أن صنـدوق السـكان قـام 
ـــا وبنغالديــش  ـذا الـدور يف عـدة حـاالت، مـن بينـها، فيمـا يتصـل بالنـهج القطاعيـة يف إثيوبي
ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة والسـنغال ومـالوي وزامبيـا. والحـظ أن قـدرة املوظفـني مـــا زالــت 
حمـدودة. بيـد أن خـربة صنـدوق السـكان قـد زادت بالنسـبة للنـهج القطاعيـــة، وأنــه ســيجري 
مزيدا من التحسينات ويصبـح شـريكا أكـثر فعاليـة يف هـذه النـهج، مـع اسـتمرار دعـم أعضـاء 

الس التنفيذي وتشجيعهم. 
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وخـالل املناقشـة الـيت أعقبـت ذلـك، أعربـت عـدة وفـود عـن تقديرهـا للتقريـــر املفيــد  - ٥٤
ـــة، يلــزم ضمــان عــدم  للغايـة: وأوصـى أحـد الوفـود بـاحلرص ألنـه، رغـم فـائدة النـهج القطري
التخفيف من حياد املساعدة املتعددة األطراف نتيجة خلطط جهات ماحنة معينة. وقال البعـض 
أن قدرة احلكومات املتلقية علـى ممارسـة دور قيـادي يف عمليـة النـهج القطاعيـة تعتـرب حامسـة. 
وذكر وفد من الوفود أن استقالل صنع القرار احلكومي قـد ال يتعـرض لقيـود يف البلـدان الـيت 
ــــة. بيـــد أن  متثــل فيــها املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة نســبة مئويــة صغــرية مــن ميزانيــات التنمي
هنــاك خطــرا يف البلــدان الــيت تتلقــى مســاعدة إمنائيــة رمسيــة كبــــرية، مـــن أن يكـــون علـــى 
احلكومـات، بـالفعل، االلـتزام بـــالقواعد السياســية املوضوعــة بالتنســيق بــني اجلــهات املاحنــة، 
مـع قيـام هـــذه احلكومــات بــدور قيــادي يف عمليــة النــهج القطــاعي، مــن الناحيــة النظريــة. 
ولذلــك يعتــرب اضطــالع احلكومــــات املتلقيـــة بتنســـيق النـــهج القطاعيـــة، مســـألة أساســـية. 
وأضاف الوفد نفسه أن التمويل املشترك ال يعد ضروريا لألخـذ بالنـهج القطاعيـة. ونظـرا ألن 
DP، جيـب  /FPA/2002/6 التمويل املشترك يبدي عدة صعوبات، على النحو املدون يف الوثيقـة
أن يستخدم على أساس كل حالة على حــدة، يف إطـار القيـادة الوطنيـة، مـع وضـع مـا لـه ومـا 
ـــار، بعنايــة. وأشــار الوفــد إىل أن املســاءلة خمففــة يف عمليــة النــهج القطاعيــة،  عليـه يف االعتب
ال سيما بالنسبة للشركاء الذين تكـون مسـامهام املاليـة صغـرية نسـبيا. وبذلـك، ال ينتظـر أن 
يعمـل صنـدوق السـكان علـى اجلبـهتني، ويلـزم أن تكـرس اجلـهات املاحنـة بعـض التفكـري هلــذه 

املسألة. 
وتكلم وفد باسم ١١ وفدا آخر، فســلم، مـع التقديـر، بـالدور الفعـال الـذي يقـوم بـه  - ٥٥
ــــهج القطاعيـــة، خاصـــة يف بنغالديـــش وغانـــا ومـــالوي  صنــدوق الســكان يف عــدد مــن الن
وموزامبيق، وشجع الصندوق على القيام بدور كامل يف مناقشات النهج القطاعيـة الـيت جتـري 
يف بلدان رئيسية أخرى. وأكدت الوفود أن احلجـج الـيت يسـتند إليـها دعـاة الصحـة واحلقـوق 
اإلجنابيـة واجلنسـية لـن تسـمع يف مناقشـــات النــهج القطاعيــة يف غيــاب اإلســهامات الفكريــة 
للصندوق. والحظ هؤالء أن الصندوق عليه القيام بــدور هـام يف كفالـة إبـراز مسـائل الصحـة 
اإلجنابية واملساواة بني اجلنسني وإنصاف املرأة، وكذلـك الصحـة واحلقـوق اإلجنابيـة واجلنسـية 
للشـباب يف آليـات هـذا القطـاع. وذكـرت الوفـد أن مشـاركة الصنـــدوق يف النــهج القطاعيــة 
ـــم  ال ينبغـي أن يقتصـر علـى قطـاع الصحـة بـل ينبغـي أن يشـمل قطاعـات أخـرى، منـها التعلي
والشؤون االجتماعية. وحثت الوفود ممثلي صندوق السكان غـري امللـتزمني حـىت ذلـك الوقـت 
ـــهج القطاعيــة علــى االلــتزام ــا كمســألة ملحــة. والحظــت الوفــود أن صنــدوق  بعمليـة الن
السكان، بوصفــه الوكالـة الرائـدة لتنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة، عليـه 
زيادة مشاركته يف وضع ورقات استراتيجية احلد من الفقر. كما أن مسائل مـن قبيـل الصحـة 
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واحلقوق اإلجنابية واجلنسية والسكان والتنمية مل حتظ، بصورة عامـة، مبـا تسـتحقه مـن اهتمـام 
ووزن يف هـــذه الورقـــات. وحثـــت الوفـــود صنـــدوق الســـكان علـــى زيـــادة مشــــاركته يف 
ـــة لأللفيــة. وأثنــت الوفــود علــى الصنــدوق  اجلـهود العامليـة املبذولـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائي
لتعاونـه الوثيـق مــع معــهد البنــك الــدويل يف إعــداد دورة تدريبيــة يف جمــال إصــالح القطــاع 
ــــة، وشـــجعت الصنـــدوق علـــى مواصلـــة تعاونـــه وعلـــى توســـيع  الصحــي والنــهج القطاعي
ــــرا  نطــاق الفــرص التدريبيــة املقدمــة ملوظفيــه. وطلبــت الوفــود إىل الصنــدوق أن يقــدم تقري
عــن دوره وعــن األنشــطة الــيت يقــوم ــــا يف جمـــال النـــهج القطاعيـــة كجـــزء مـــن التقريـــر 
ـــود كذلــك إجــراء مناقشــة عــن النــهج القطاعيــة  السـنوي للمديـرة التنفيذيـة. واقـترحت الوف
تركز االهتمام على تبادل اخلربات واملشاكل العمليـة والـدروس املسـتفادة، مبـا يشـمل مسـائل 
العزو واملساءلة، وذلك يف الـدورة املشـتركة املقبلـة الـيت سـتعقد مـع الـس التنفيـذي لربنـامج 
األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومبشــاركة برنــامج األغذيــة العــــاملي، واملقـــرر عقدهـــا يف كـــانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٣. 
وذكـر أحـد الوفـود أن صعوبـة تتبـع األمـوال تثـــري شــواغل حــول إنســاب املســؤولية  - ٥٦
). والحظ أن هناك  DP/FPA/2002/6) واملساءلة، كما جرى تأكيده يف الفقرة ١٤ من التقرير
�تنافسـا�، علـى مـا يبـدو، بـني �الكفـــاءة� و �غــرور املؤسســات� يف جمــال تنفيــذ النــهج 
القطاعية، ال سيما فيما يتصل بـالتمويل املشـترك. وطلـب الوفـد إيضاحـا بشـأن هـذه املسـألة. 
) فســأل عــن كيفيــة  DP/FPA/2002/6) ـــن التقريــر وأورد وفـد آخـر مـا جـاء يف الفقـرة ١٣ م
التصـدي للمسـائل املثـارة يف تلـك الفقـرة، وهـي تقلـص مظـاهر تواجـد الـربامج املدعومـة مــن 
صندوق السكان، وأوجه عــدم اليقـني الـيت تكتنـف شـفافية املدفوعـات املاليـة، وعـدم اإلبـالغ 
عـن النفقـات يف حينـها، ممـا يثـري القلـق حيـال املسـاءلة املاليـــة ومشــكلة تتبــع األمــوال وربــط 
مدخالت كل جهة ماحنـة بنواجتـها. وسـأل الوفـد عـن سـبب عـدم جلـوء أي بلـد إىل التمويـل 
املشترك ومع التشديد علــى ضـرورة قيـادة احلكومـات للـربامج القطريـة وملكيتـها هلـا، تسـاءل 
عمـا إذا كـان التمويـل الكبـري مـن جـانب املـــاحنني ســيؤثر علــى القيــادات احملليــة ويــؤدي إىل 

حتيزها. 
وأعرب وفد آخر عن خيبة أمله ألن التقرير تعميمي نسبيا وأنـه مل يقـدم أمثلـة حمـددة  - ٥٧
ـــني  لتجربـة الصنـدوق يف النـهج القطاعيـة. ووافـق الوفـد علـى االقـتراح املقـدم مـن عـدة مندوب
آخرين مبناقشة النهج القطاعية يف الدورة املشتركة للمجلـس التنفيـذي الـيت سـتعقد يف كـانون 
الثاين/يناير ٢٠٠٣. وقال إنه متفق مع اآلخرين على أن التواجد واملساءلة مسـألتان أساسـيتان 
متعلقتـان بـالتمويل املشـــترك، وأنــه ليــس مــن الســهل التوصــل إىل حــل هلمــا. وحبــذ الوفــد 
الترتيبات التعاونية مع الشركاء اإلمنائيني، مبا يف ذلك، برنامج التدريـب الـذي جيـري بالتعـاون 
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مع البنك الدويل. وشجع الوفد التعلم عـن طريـق املمارسـة وأكـد أن خـربة صنـدوق السـكان 
ودرايته الفكرية الزمتان يف الترتيبات التعاونيـة مـع الشـركاء اإلمنـائيني اآلخريـن. وأكـد الوفـد 
أن التعـاون جيـب أن يتـم تدرجييـا وأن صنـدوق السـكان عليـه اتبـاع ـج تدرجيـــي إزاء النــهج 

القطاعية. 
وذكـــر وفـــد آخـــر أنـــه متفـــق مـــع املتكلـــم الســـــابق، وأكــــد ضــــرورة تشــــجيع  - ٥٨
الترتيبـات التعاونيـة. وقـال إنــه يــرى أن النــهج القطاعيــة بالغــة األمهيــة وطلــب إىل صنــدوق 
ــــهوض باآلليـــات القائمـــة والعمـــل علـــى توكيـــد اآلليـــة القطريـــة مـــن خـــالل  الســكان الن
الدعـوة. والحـظ الوفـــد أنــه ســيجري النظــر يف كــل قطــاع، بصــورة منفصلــة، يف التمويــل 
ـــز القــدرة الوطنيــة مــع  املشـترك، وأنـه يلـزم تفـادي هـذا التعقيـد. وأشـار الوفـد إىل أمهيـة تعزي
النـهوض بقـدرة صنـدوق السـكان. وشـجع وفـد صنـدوق الســـكان علــى املشــاركة، بشــكل 
كامل، يف النهج القطاعية وذكـر أن الصنـدوق يضيـف قيمـة حقيقيـة للنـهج القطاعيـة. وأشـار 
إىل مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون، فذكـر أنـه يؤيـد النـهج القطاعيـة بوصفـها منـــهجا 
عمليا لتخفيف الديون. وقال إنه متفق مع متكلم سابق علـى أن يتبـع صنـدوق السـكان جـا 

تدرجييا بالنسبة للنهج القطاعية. 
ـــد آخــر أن التقريــر ممتــاز، مث أعــرب عــن بعــض شــواغل منــها أنــه رغــم  وذكـر وف - ٥٩
ـــإن هنــاك جمموعــة متنوعــة مــن  كـون النـهج القطاعيـة أداة مفيـدة للتنفيـذ الكـفء للـربامج، ف
ـــذ، وبالتــايل يلــزم اســتخدام مزجيــا منــها؛ وأنــه يلــزم تبيــان املســاءلة يف إطــار  أسـاليب التنفي
التمويــل املشــترك؛ وتنســيق أســاليب املعونــة للحــد مــن تكــاليف املعــــامالت؛ وأن تبســـيط 
املنهجيات واإلجراءات أمــر مسـتصوب ينبغـي دراسـته. وذكـر الوفـد أنـه متفـق مـع املتكلمـني 
ـــهج القطاعيــة جيــب أن  السـابقني يف الـرأي الـذي مـؤداه أن مشـاركة صنـدوق السـكان يف الن

تكون عملية تدرجيية. 
وذكر وفد آخر أنه مع اتفاقه على أن النهج القطاعيـة تضيـف أداة مفيـدة للمجموعـة  - ٦٠
الكبـرية مـن النـهج اإلمنائيـة، فـإن أي أداة إمنائيـة جيـب أن تبقـى مرنـة وأنـه يلـــزم توافــر أدوات 
خمتلفة لتلبية االحتياجـات اإلمنائيـة املتنوعـة للبلـدان املختلفـة. وشـجع الوفـد صنـدوق السـكان 
على أن يشارك يف النهج القطاعية إذا كان هـذا جـا متمشـيا مـع برجمتـه الشـاملة ومـىت كـان 

كذلك. 
وشكر نائب املديرة التنفيذية (للربامج) الوفود على ما أبدته من تعليقات وأسدته مـن  - ٦١
مشورة، وأعرب عن سروره لنيل تـأييد الـس التنفيـذي لقيـام صنـدوق السـكان باتبـاع ـج 
تدرجيي إزاء النهج القطاعية. وأحاط علما مبا أبدتـه عـدة وفـود مـن قلـق إزاء ضـرورة احلفـاظ 
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علـى الـدور املركـزي للحكومـــات يف عمليــة النــهج القطاعيــة. وذكــر أن صنــدوق الســكان 
سـيتخذ منـهجا تدرجييـا، وأن الصنـدوق يـود، يف الوقـت نفسـه، االســتجابة لتوصيــة اجلــهات 
املاحنــة مبشــاركته يف البدايــة بشــكل مــتزايد، مبــا يف ذلــك، يف احلــوار الــــذي جيـــري بشـــأن 
السياسات. وقال إنه يوافق على أن صنـدوق السـكان جيـب أن يشـارك يف النـهج القطاعيـة يف 
خمتلـف القطاعـات، وليـس يف قطـاع الصحـة فحسـب. وأضـاف أن صنـدوق الســـكان يــهتم، 
بصورة خاصة، بالتأثري على النهج القطاعية يف جمال التعليم. وأكـد أن صنـدوق السـكان عليـه 
القيام بدور هام يف جمال الدعوة رغم صغر حجمه. وذكر أن الصندوق يف سبيل بنـاء قـدرات 
املوظفـني فضـال عـن قـدرات النظـراء احلكوميـني. وقـال إن الصنـدوق يـدرك ضـرورة تواجــده 
على الطاولة ليكفل أن ورقات استراتيجية احلد من الفقر والتقييمـات القطريـة املوحـدة لألمـم 
املتحدة وأطر املساعدة اإلمنائية اليت تقدمها األمم املتحدة، تويل كلها قدرا كافيا مـن االهتمـام 
للتغريات السكانية ومسائل الصحة اإلجنابية. وقال إنه متفق على أنه مــن املفيـد أن تعقـد دورة 
مشتركة بشأن النهج القطاعية يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣، وأضاف أنه يتعني علـى جمموعـة 
األمم املتحدة اإلمنائية أن تتوىل النظر يف املسائل املتصلـة بالنـهج القطاعيـة. وذكـر أن صنـدوق 
السكان أحاط علما بتوصيــة الـس بـإدراج األنشـطة والتجـارب اخلاصـة بالنـهج القطاعيـة يف 
التقرير السنوي املقدم مـن املديـرة التنفيذيـة. وقـال إنـه متفـق مـع الوفـد الـذي أبـرز أمهيـة دور 
الصنـدوق يف الترتيبـات التعاونيـة. وأنـه أحـاط علمـــا بالصلــة املوجــودة بــني النــهج القطــاعي 
ومبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون والنهج العملـي املقـترح مـن أحـد الوفـود. وأضـاف أنـه 
أحـاط علمـا أيضـا بالشـواغل املختلفـة الـيت أعـرب عنـها وفـد آخـر، ومنـها ضـرورة اســـتخدام 

جمموعة متنوعة من أساليب الربجمة. 
وتوجـهت مديـــرة شــعبة الدعــم التقــين بالشــكر إىل أعضــاء الــس التنفيــذي علــى  - ٦٢
مـا قدمـوه مـن دعـم وتعليقـات مفيـدة للغايـة؛ والحظـــت أن صنــدوق الســكان أحــاط علمــا 
باملشـورة املقدمـة مـن الـس. والحظـــت أن مشــاركة الصنــدوق يف النــهج القطاعيــة عمليــة 
مستمرة مل تتم بعد وأن صندوق السكان قد أحاط علمــا بـأن أعضـاء الـس قـد أكـدوا عـدم 
وجود ج معياري موحد إزاء وضـع برامـج التنميـة، وأن الصنـدوق عليـه اتبـاع ـج تدرجيـي 
حيـال النـهج القطاعيـة. والحظـت أن صنـدوق السـكان يتعلـم عـن طريـق املمارســـة. ودعــت 
أعضـاء الـس، يف هـذا الصـــدد إىل تقاســم خــربم اخلاصــة ومــا اســتفادوه مــن دروس مــع 
صندوق السكان. وفيما يتعلق بالتعليق الذي أبداه وفد من الوفود ومؤداه أن التقرير ذو طـابع 
عام، الحظت أن التقرير (DP/FPA/2002/6) يعد ملحقا لتقريرين سابقني جرى فيهما إيضـاح 
خربة الصندوق فيما يتصل بالنهج القطاعية. وأضافت أن صنـدوق السـكان سـيوفر معلومـات 
إضافية يف الدورة املشتركة اليت ستعقد يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣. وقــالت إـا متفقـة علـى 
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أن مسـائل إنسـاب املسـؤولية واملسـاءلة والرصـد والتقييـم تثـري شـــواغل ال بــد مــن معاجلتــها. 
وأكدت أن الصندوق ملتزم بشدة ببناء القدرات الوطنية وملكيـة احلكومـة للربنـامج وللعمليـة 
وأكدت للمجلس التنفيذي أن الصندوق سيتبع جا تدرجييا حـذرا إزاء النـهج القطاعيـة، مـع 

كفالة ملكية احلكومة يف مجيع األوقات. 
واعتمد الس التنفيذي املقرر ٦/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول).  - ٦٣

 
التقييم   خامسا -

 (DP /FPA/2002/7) عرضت رئيسة مكتب الرقابة والتقييم التقرير الدوري عن التقييم - ٦٤
ــــف.  املوجـــه إىل الـــس التنفيـــذي اســـتجابة لقـــراري جملـــس اإلدارة ٢٠/٨٢ و٣٥/٩٠ أل
والحظت أن مستوى املوارد املخصصة للتقييمات اخلارجية قد ارتفع مـن ٣,٦ ماليـني دوالر 
يف ١٩٩٨-١٩٩٩ إىل ما يقارب ٤,٤ ماليـني دوالر يف ٢٠٠٠-٢٠٠١. ويف ٢٠٠١، بـدأ 
الصنـدوق يف تقييمـني مواضعيـني لتقييـم اسـتراتيجيات الصنـدوق وجـه يف جمـال الوقايـــة مــن 
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وحتليـل مســـامهة الصنــدوق يف بنــاء القــدرات الوطنيــة. 
وقالت إنه خـالل فـترة السـنتني اتخـذ عـدد مـن اإلجـراءات لتعزيـز القـدرة املؤسسـية يف جمـال 
اإلدارة بـاألهداف والنتـائج، مبـا يف ذلـك الرصـد والتقييـم. وعلـى سـبيل املثـال، نظمـــت عــدة 
حلقات عمل إقليمية؛ وصممـت وحـدات تدريبيـة وأتيحـت عـن طريـق اإلنـترنت واإلنـترانت 
(الشـبكة الداخليـة)؛ ووظفـت ردود الفعـل الـيت خلفتـها هـذه األنشـطة يف التخطيـــط ألنشــطة 
التطوير الوظيفي األخرى ويف تدقيق سياسـات وإجـراءات الرصـد والتقييـم؛ ونقحـت أشـكال 
ختطيط الربامج واإلبالغ عنها؛ وأعلـن عـن عـدة رصـد وتقييـم برامـج املديريـن، وأنشـئ فريـق 
ـــة وحتديــث املبــادئ التوجيهيــة للربجمــة، مبــا فيــها املبــادئ  عـامل مشـترك بـني الشـعب ملراجع
ـــل القــول إنــه تزايــد التركــيز علــى تبــادل املعرفــة والتعلــم  التوجيهيـة للرصـد والتقييـم. وجمم
التنظيمي، مبا يف ذلك االستفادة من املعرفة احملصلة من الرصـد والتقييـم. والحظـت أن العديـد 
من التحديات ال يزال يف األفق. غري أن الصندوق ملتزم باستخدام التقييـم ال كـأداة للمسـاءلة 

فحسب بل كرصيد لإلدارة والتعلم. 
وخـالل املناقشـة الـيت أعقبـت تقـدمي التقريـر، قـال أحـد الوفـود إنـــه ينبغــي أن يكــون  - ٦٥
الغـرض مـن التقييمـات علـى املســـتوى القطــري هــو مســاعدة البلــدان علــى وضــع براجمــها. 
وبالتايل، ينبغي أن يتم التقييم الشامل قبل انتهاء الربنـامج اجلـاري حـىت يتـم توظيـف الـدروس 
املستفادة يف وضع الربنامج اجلديـــــد. وأضـاف الوفـد قولـه إنـه ينبغـي أن يقـوم البلـد املسـتفيد 
ـــربامج ألنــه أكــثر إطالعــا علــى حالــة البلــد  مـن الربنـامج بـدور حمـوري يف التقييـم ووضـع ال
ومشاكله وأولوياته. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي االستفادة من اخلرباء احملليـني، ال سـيما عندمـا 
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ال تعترضـهم حواجـز اللغـة وتكـون هلـم معرفـة شـاملة بـالظروف احملليــة. وأعــرب الوفــد عــن 
ارتياحه الستعانة الصندوق باخلرباء احملليني وأعرب عن تأييده لذلـك. كمـا أعـرب الوفـد عـن 
تقديره للخربة التقنية وامليزة النسبية ألعضاء أفرقة اخلدمات التقنية القطريـة التابعـة للصنـدوق، 
وأضـاف قولـه إنـه ينبغـي أن تقـوم أفرقـة اخلدمـات التقنيـة القطريـة بـدور استشـــاري يف تقييــم 

الربامج وأال يمن على العملية. 
وحتـدث وفـد باسـم مخسـة وفـود أخـرى، فشـكر الصنـدوق علـى هـذا التقريـر املمتــاز  - ٦٦
والحظ أنه يدل علـى الـتزام الصنـدوق باالسـتثمار يف تقييـم ـج اإلدارة بـاألهداف والنتـائج، 
ـــة يف الربجمــة. وقــال إن مــن دواعــي ارتيــاح الوفــود أن يركــز  الـذي سـتكون لـه نتـائج إجيابي
الصندوق بصورة متزايدة على التقييم واإلدارة باألهداف والنتائج ممـا يعكـس اجلـهود اجلاريـة 
يف الوكاالت الثنائية. وشجعت الوفــود الصنـدوق علـى االسـتمرار يف االعتمـاد علـى الوسـائل 
واملوارد األخرى اليت طورت لتلبية احتياجات املساعدة التقنية فيما يتعلق بالتقييمـات واإلدارة 
بـاألهداف والنتـائج. وقـالت الوفـود إنـه لتحديــد املؤشــرات وتدقيــق أســاليب قياســها، يلــزم 
االتفاق أوال على ثوابت البعـد اإلمنـائي املزمـع قياسـه. وبالتـايل، شـجع الصنـدوق علـى زيـادة 
مشــاركته يف اجلــهود اجلاريــة الدوليــة واملشــتركة بــني املؤسســات لوضــع إطــــار مفـــاهيمي 
ومؤشرات لقياس بناء القدرات. وأعربت الوفود عن أملها يف أن يساهم الصندوق يف املعاجلـة 

املنتظمة باطراد والدقيقة للموضوع مستقبال وأن يستفيد منها. 
وأعربـت الوفـود ذاـا عـن ارتياحـها للعمـل بإطـــار يقــوم علــى النتــائج يف موجــزات  - ٦٧
الربامج القطرية وشجعت الصندوق على أن يواصل استثماره يف استخدامها وتطويرهـا. كمـا 
D) بشأن دور التقييم  P/FPA/2002/7) أعربت الوفود عن ارتياحها للمناقشة الواردة يف التقرير
يف صـوغ برنـامج أوغنـدا القطـري وقـالت إـا تتطلـع مسـتقبال إىل أن تـرى املزيـد مـن األمثلــة 
املشاة لنموذج أوغندا. وأقرت الوفود مبحدودية أعـداد موظفـي الصنـدوق ومـوارده يف املقـر 
وشجعته علــى أن يواصـل بـذل مسـاعيه يف إطـار جـهود منسـقة مـع شـركاء متعدديـن لتطويـر 
رصـد وتقييـم خطـط فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. ويف هـذا الصـــدد، مــن األساســي 
لتنسيق االستثمارات الرامية إىل كبح مجاح وباء فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز مواصلـة 
توحيـد مؤشـرات وآليـات رصـد وتقييـم الربجمــة املتعلقــة ــذا الوبــاء لــدى املــاحنني والنظــراء 
ـــود الصنــدوق علــى املشــاركة يف أنشــطة الرصــد والتقييــم املتعلقــة  الوطنيـني. وشـجعت الوف
باألهداف اإلمنائية لأللفية، بصـورة انتقائيـة، وأثنـت علـى الصنـدوق الختـاذه إلجـراءات ترمـي 
إىل ضمان اتساق أنشطة التقييم اليت يقوم ا مع األنشطة املضطلع ا لدعم األهداف اإلمنائيـة 

لأللفية وضمان تكاملها.  
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وحتدث وفد باسم ثالثة وفـود أخـرى فرحـب بـالتقرير الشـامل واملفصـل عـن التقييـم  - ٦٨
وأعـرب عـن ارتياحـه لكـون االسـتنتاجات املتعلقـة بتقييـم دعـم الصنـدوق لـربامج الوقايـة مـــن 
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز قـد اسـتخدمت يف حتسـني الـرد الربنـاجمي واالســتراتيجي 
للصنـــدوق علـــى وبـــاء فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــــرية/اإليــــدز. والحظــــت الوفــــود أن 
التقرير(DP/FPA/2002/7) يبني وجه القصور يف ضمـان إضفـاء الطـابع املؤسسـي السـليم علـى 
نتـائج التقييـم والـدروس املسـتفادة. ويف هـذا الصـدد، أعربـت الوفـود عـن أملـها يف أن يفضــي 
األخـذ بـاإلدارة بـاألهداف والنتـائج إىل حتسـينات يف النظـم. ورحبـت الوفـود بشـــبكة التقييــم 
(Evalnet) باعتبارهـا أداة لتبـادل نتـائج التقييـم وخالصاتـه مـع الوكـــاالت األخــرى. وأيــدت 
D) ومفـاده أن  الصنـدوق  P/FPA/2002/7) الوفود االستنتاج الوارد يف الفقرة ٥٠ مـن التقريـر
يـدرس ممارسـاته بغـرض مواءمتـها مـع املمارسـات الوطنيـة يف جمـال الرصـد والتقييـــم. وحثــت 
الوفود على أن يربز الصندوق يف تقارير التقييم املقبلة التوصيات االسـتراتيجية  إىل جـانب رد 

كبار اإلداريني عليها. 
وطلب أحد الوفود يف معرض اإلشارة إىل استنتاجات تقريـر مسـتقل أعدتـه حكومتـه  - ٦٩
يف عـام ٢٠٠٠، ردا علـى املالحظـة الـواردة يف التقريـر والقائلـة بـأن مثـة اخنفاضـــا يف مســتوى 
التقيد بالتقييم اإللزامي للربامج القطرية املمولة من الصندوق. وقـال ذلـك الوفـد إنـه ينبغـي أن 

يؤكد الصندوق على شرط التقييم اإللزامي وأن حيدد أهدافا لتحسني التقيد به. 
وأعرب أحد الوفود عن تقديـره هلـذا التقريـر الشـامل واملفيـد وأكـد علـى ضـرورة أن  - ٧٠
ـــات الحتياجــات أفرقــة املشــاريع، واألفرقــة القطريــة والســلطات الوطنيــة.  تسـتجيب التقييم
ـــة إىل البيانــات  وأضـاف الوفـد قولـه إنـه ينبغـي أن توفـر التقييمـات منظـورات نوعيـة، باإلضاف
الكمية، حىت تساهم يف التعلم وحتصيل املعرفة. وأعرب الوفد عن ارتياحه للطـابع الالمركـزي 
لنظام التقييم يف الصنـدوق وأيـد اسـتمراره. وقـال الوفـد ذاتـه إنـه إذا كـان التقييـم يتيـح قيـاس 
الفعالية، مبا يف ذلك فعالية التكاليف، فإنه ال يتيح استخالص الدروس على املستوى الشـمويل 
لوضع السياسات. فمن املهم أن حيمل التقييــم رسـالة الفعاليـة اإلمنائيـة إىل البلـدان املاحنـة. غـري 
أنـه ال ينبغـي السـماح باختاذهـا ذريعـة لتفـادي مسـألة زيـادة املـوارد أو أي خـروج علـى مبـــدأ 
العاملية عند حتديد حصص املوارد العاملية. وأكـد الوفـد علـى أمهيـة مسـاعدة البلـدان املسـتفيدة 
مـن الـربامج علـى تقييـم براجمـها وطلـب إىل الصنـــدوق املســامهة  يف تعزيــز آليــات التقييــم يف 
البلدان املستفيدة من الربامج. وأكـد الوفـد علـى أن وضـع منـهجيات التقييـم ينبغـي أن يكـون 
عملية تشاركية تشرك السلطات الوطنية يف البلدان املسـتفيدة مـن الـربامج. وينبغـي أن تشـمل 
هـذه املشـاركة صـوغ صالحيـات أفرقـة التقييـم واختيـار أعضائـها والنظـر املشـترك يف تقـــارير 

التقييم. 
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ـــال إن  وشــكر نــائب املديــرة التنفيذيــة (شــؤون الــربامج) الوفــود علــى تعليقاــا وق - ٧١
الصندوق قد أحاط علمـا بدعمـها واقتراحاـا. وأعـرب عـن اعـتزاز الصنـدوق بـأن يكـون لـه 
مكتب مستقل للمراقبـة والتقييـم يعمـل حتـت السـلطة املباشـرة للمديـرة التنفيذيـة. والحـظ أن 
للمكتب موظفني على درجة عاليـة مـن الكفـاءة. وقـال إنـه يتفـق مـع املالحظـات الـيت أبداهـا 
وفدان واليت تدعو إىل ضرورة االستفادة من التقييمات يف وضـع الـربامج؛ وضـرورة اسـتخدام 
اخلـرباء احملليـني؛ ومسـامهة الصنـدوق يف وضـع آليـة للتقييـم يف البلـدان املسـتفيدة مـن الـــربامج. 
وأعرب عن تقديره الرتياح عدة وفود اللتزام الصندوق بـالتقييم والرصـد واإلدارة بـاألهداف 
والنتائج واستثماره فيها. وقال إنه يقر بوجود عدة حتديـات منهجيـة وأنـه ال يـزال مثـة الشـيء 

الكثري مما ينبغي القيام به يف جمال التقييم. 
وشكرت رئيسة مكتب املراقبة والتقييم الوفود على ما أســدته مـن مشـورة ومـا أبدتـه  - ٧٢
من تعليقات. وقالت إا تتفق مع الوفود الـيت قـالت بأمهيـة اسـتخالص الـدروس مـن الربنـامج 
ـــق هــذا  املنتـهي لتطعيـم الربنـامج الالحـق ـا. وأكـدت علـى أن للصنـدوق آليـات شـىت لتحقي
الغرض، منها استعراضات منتصف املدة الـيت جيـري القيـام ـا بـاطراد يف ايـة الربنـامج والـيت 
توفر دروسا وتوجيهات جيدة لتطوير الربنامج اجلديد وتصميمه. وأكدت علـى أن الصنـدوق 
يسعى دائما إىل اسـتخدام اخلـرباء احملليـني، والسـيما يف التقييمـات املواضيعيـة. وقـد مت إشـراك 
اخلرباء الوطنيني يف العملية التحضريية كمـا اسـتعني ـم بصفتـهم أشـخاصا مرجعيـني. وقـالت 
إـا توافـق علـى ضـرورة أن يكـون دور أفرقـة اخلدمـات التقنيــة القطريــة دورا داعمــا ال دورا 
توجيهيا، ما مل يطلب منها ذلك البلد املعين املستفيد من الربامج. وقالت إا تتفـق مـع الوفـود 
اليت أشارت إىل ضرورة حتديد املفاهيم وتدقيق املؤشرات لقياس بنـاء القـدرات. والحظـت أن 
ذلك مت التأكيد عليـه يف تقييـم بنـاء القـدرات. والحظـت أن الصنـدوق حباجـة إىل تنـاول بنـاء 
القــدرات بطريقــة اســتراتيجية  أكــثر انســجاما وتتوخــى أهدافــا واضحــة. وأشـــارت إىل أن 
الصندوق قد درس املوضوع دراسة شاملة، مبا يف ذلك تقـارير الربنـامج اإلمنـائي وإدارة األمـم 
املتحـدة للشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة. وفيمـا يتعلـق باســـتغالل أدوات التقييــم األخــرى، 
أكدت أن الصندوق، إدراكا منه حملدوديـة مـوارده وقدراتـه، اسـتغل وكيـف األدوات والعمـل 
املنهجي للجهات األخرى العاملـة يف جمـال التعـاون اإلمنـائي، والسـيما يف تطويـر عـدة الرصـد 
والتقييم. ويف هذا الصدد، كان اإلنترنت مـوردا قيمـا اسـتغله الصنـدوق لإلطـالع علـى عمـل 

عدة منظمات متعددة األطراف وثنائية واستعراضه.  
وفيما يتعلق بتعليقات الوفود بشأن تقييم برامـج نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، قـالت  - ٧٣
إـا تقـر بـأن مثـة حاجـــة إىل تنســيق وتوحيــد رصــد تلــك الــربامج وتقييمــها. والحظــت أن 
الصندوق قد استعان مبنشـور لربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بـاإليدز بشـأن املؤشـرات 
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والذي ثبت أنه مورد جيد للغاية للمؤشرات القابلة للقياس واملوثوق ا. وبطبيعة احلـال، فـإن 
اختيـار املؤشـرات يتوقـف علـى توفـر البيانـات يف البلـد املعـين. وأحـاطت علمـا بطلـــب بعــض 
الوفـود إدراج التوصيـات االسـتراتيجية ورد كبـار اإلداريـني عليـها يف تقـــارير التقييــم املقبلــة. 
وفيما يتعلق باستفسار بشأن التقيد بالتقييم اإللزامي للربامج القطرية، الحظت أن التقيـد التـام 
يف الوقت الراهن مل يتحقق لعدة أسباب منها: أن استعراضات منتصف املدة كثـريا مـا تتـم يف 
فترة متأخرة من دورة الربنامج، وكثريا ما يتم ذلك يف السنة الرابعة مـن الربنـامج الـذي يـدوم 
مخس سنوات، وحيل بذلك حمل تقييم الربنامج القطري؛ كما أنه يف ايـة برنـامج مـن الـربامج 
يكون مثة عمل كثري يتعلق بتقييـم الربنـامج القطـري، وتقييـم األمـم املتحـدة القطـري املوحـد، 
وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مما يصعب معه على مكاتب الصنـدوق القطريـة 
الصغرية أن تقوم بتقييمات شاملة للربامج. وبالتايل، مثة ميل إىل القيام بتقييمـات مواضيعيـة أو 
إجراء تقييم قبل وضع برامج فرعية مباشـرة. واتفقـت مـع وفـد أشـار إىل حـدود التقييـم. غـري 
أا أضافت أن بعض النـهج ميكـن اسـتخدامها علـى نطـاق عـاملي وميكـن أن تـزود أي منظمـة 

خبيارات استراتيجية الختاذ القرار، ال جمرد حتديد مستويات التمويل. 
وأبـدى رئيـس الـس التنفيـذي اهتمامـه بكـون املناقشـة قـد ركـــزت يف الواقــع علــى  - ٧٤
�تقييـم� التقييـم. وارتـأى أن تلـك  وظيفـة مهمـة ومفيـدة، وضروريـة لتفـــادي نشــوء بعــض 
احلقائق االفتراضية. وأضاف قوله إن مـن املـهم واملفيـد للمجلـس أن يقـف علـى أمثلـة ونتـائج 
ملموسة جلهود التقييم الـيت يقـوم ـا الصنـدوق، وإال فإنـه قـد تكـون مثـة توقعـات كبـرية غـري 
واقعية. واقترح أنه من املفيد أن تعقد يف فترة الحقة دورة مشتركة بشأن ج التقييم املوحـدة 
اليت يستخدمها الصندوق والربنامج اإلمنائي ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة وبرنـامج األغذيـة 

العاملي. 
وأحــاط الــس التنفيــذي علمــا بــالتقرير الــدوري للصنــدوق عــن أنشــــطة التقييـــم  - ٧٥

  .(DP/FPA/2002/7)
 

الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا   سادسا -
قدم نائب املديرة التنفيذية (شؤون الربنامج) أول موجـز للـربامج القطريـة الـذي صيـغ  - ٧٦
ـــس  يف إطـار اإلجـراءات املنسـقة اجلديـدة للموافقـة علـى الـربامج القطريـة، متشـيا مـع قـرار ال
التنفيــذي ١١/٢٠٠١. كمــا أن جــهد التبســيط واملواءمــة يســتجيب لقــرار اجلمعيــة العامـــة 
ـــدمي:  ٢٠١/٥٦. وأضــاف إن الشــكل اجلديــد يعــد حتســينا كبــريا باملقارنــة مــع الشــكل الق
فموجزات الربامج القطرية قصرية ومركزة؛ وكل موجز مشفوع بإطـار للنتـائج واملـوارد يبـني 
احلصيالت والنواتج واملؤشرات املتعلقة ــا، فضـال عـن املـوارد الالزمـة لتحقيـق تلـك النتـائج. 
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وقال إن من املتعني مواصلة تطوير ربط املوارد بنواتج حمددة. ومبـا أن املكـاتب القطريـة تفتقـر 
يف الوقت الراهن إىل القدرة علـى تقييـم تكـاليف تلـك النواتـج، فـإن الصنـدوق منـهمك علـى 
وضع منهجية لتحسني حتديد التكاليف حسب النواتج. والحظ أنه من السابق ألوانه يف هـذه 
العمليــة معرفــة مــا إذا كــانت العمليــة اجلديــدة قــد أدت إىل زيــادة التعــاون والتنســيق بــــني 
الوكاالت يف وضع براجمها. غري أن موظفي املكاتب القطرية، يف ردهم األويل، أبـدوا ارتياحـا 

للتوجه اجلديد. وأكد أن الصندوق ملتزم بتحسني نوعية صياغة الربامج القطرية وتنفيذها. 
وأثنت عدة وفود على الشكل املنسق اجلديـد الـذي اعتمـده الصنـدوق والحظـت أن  - ٧٧
الوثـائق أدق وأوضـح وأكـثر تركـيزا وبسـاطة مـــن ســابقاا. ورحبــت الوفــود بــإدراج إطــار 
للنتائج واملوارد وأعربت عن ارتياحها الستخدام الصندوق لإلطار املنطقي. وقال أحد الوفـود 
إنه يرى أن موجزات الربامج وصفية والحـظ أن اإلطـار التمويلـي املتعـدد السـنوات ال يـدَرج 
دائمـا. وأضـاف الوفـد إن العالقـة السـببية بـني التطـورات اإلجيابيـة يف جمـــال الصحــة اإلجنابيــة 
وأنشطة الصندوق ليست واضحة دائما. وقال أحــد الوفـود إن مـن دواعـي غبطتـه أن يالحـظ 
التحـول مـن أنشـطة التقـدمي املباشـر للخدمـات إىل أنشـطة الدعـوة ووضـع السياسـات. وأشــار 
الوفــد بــأن توضــح بدقــة أكــرب املصطلحــات املســــتخدمة يف موجـــزات الـــربامج، مبـــا فيـــها 
مصطلحات املراهقني، ومشاركة الذكور، والعـدل بـني اجلنسـني. وأكـد الوفـد أمهيـة التنسـيق 
مع املاحنني وقال إنه ينبغي إدراج وصف للمساعدة املقدمة من املـاحنني الرئيسـيني اآلخريـن يف 

موجزات الربامج. 
 

 منطقة أفريقيا 
أشارت مديرة شـعبة أفريقيـا إىل أن أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى تواجـه أصعـب  - ٧٨
التحديات اإلمنائية، مبا فيها الفقر، ومعـدالت الزيـادة السـكانية املرتفعـة؛ وسـوء حالـة الصحـة 
اإلجنابيـة، مبـــا يف ذلــك ارتفــاع معــدالت وفيــات األمــهات النامجــة عــن مضاعفــات احلمــل 
والـوالدة؛ واالنتشـار السـريع لإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز؛ والفـــوارق بــني 
اجلنسـني. وتشـمل القيـود الـيت تواجهـها البلـدان يف املنطقـة مـا يلـي: ضعـف األطـــر املؤسســية 
الوطنيـة؛ وضعـف القـدرات علـى التخطيـط واإلدارة؛ وعـدم كفايـة املوظفـني وارتفـاع معـــدل 
دوراـم؛ ونقـص البيانـات الالزمـة للتخطيـط والرصـد والتقييـم؛ وسـوء احلكـم؛ وعـدم كفايــة 
املـوارد؛ ووبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز والفقـر اللـذان يغذيـان بعضـهما البعــض؛ 
وثقـل أعبـاء الديـن اخلـارجي؛ وعواقـب الصراعـــات. وأوضحــت أن العديــد مــن احلكومــات 
األفريقيـة قـد اختـذت عـدة خطـوات هامـة منـذ انعقـاد املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة لرســـم 
سياسات وطنية للسكان، أو تنقيح القائم منها، وحتسني الصحة اإلجنابية. وبالرغم مـن إحـراز 
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بعض التقدم نتيجة هلذه اجلهود، فإن حالة الصحة اإلجنابية ال تزال يف جمملها سيئة يف أفريقيـا، 
وما زالت البلدان بعيدة عن بلوغ أهداف املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة واألهـداف اإلمنائيـة 
لأللفية. وال تزال معـدالت شـيوع اسـتعمال وسـائل منـع احلمـل منخفضـة يف معظـم البلـدان؛ 
كما أن بتر أجزاء من أعضاء األنثى التناسلية ال يـزال شـائعا، بـالرغم مـن القوانـني الـيت أقرهـا 
العديد من البلدان إللغاء هذه املمارسة؛ ومـا زال حصـول املراهقـني والشـباب علـى اخلدمـات 
الصحية اجلنسية واإلجنابية غري كاف. وقد ُأعدت الربامج املعروضـة علـى الـس التنفيـذي يف 
ـــن  إطـار القضـاء علـى الفقـر وتتضمـن عنـاصر متعلقـة بالصحـة اإلجنابيـة تشـدد علـى التقليـل م
معدالت وفيات األمهات النامجة عن مضاعفات احلمل والوالدة والوقاية من اإلصابة بفـريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز، مع إيالء اهتمام خاص للصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني. 
وأبرزت الوفود التعاون املمتاز بني بلدام وصندوق األمم املتحدة للسكان وأشـارت  - ٧٩
إىل أن الـربامج القطريـة املقترحـة قــد وضعــت بالشــراكة الوثيقــة مــع احلكومــات وأصحــاب 
ـــها  املصلحـة املعنيـني. ونظـرا للعـدد الكبـري مـن املشـاكل اإلمنائيـة الـيت تواجهـها بلداـم، مبـا في
هشاشة النمو االقتصادي واالنتشار السـريع لوبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، فقـد 
شـددت عـدة وفـود علـى احلاجـة إىل زيـادة املـوارد املتاحـة للصنـدوق وأشـــارت إىل أن لديــه، 
لكونه الشريك الرئيسي يف القضايا السكانية يف بلدام، ميزة نسـبية خاصـة. وأكـدت الوفـود 
التزام الصندوق والدور القيادي الـذي يضطلـع بـه وأشـارت إىل أنـه غالبـا مـا يكـون الشـريك 
الوحيـد الـذي ال يغـادر البلـد يف الظـروف الصعبـة يف حـني أن شـركاء آخريـن يعلّقـون تقـــدمي 

مساعدم أو يغادرون البلد. 
وطلب أحد الوفود احلصـول علـى إيضاحـات للصلـة بـني األولويـات واملـوارد املتاحـة  - ٨٠
ـــد نفســه إىل أن  وتسـاءل عـن السـبب يف اختـالف النـهج املتبعـة يف بلـدان خمتلفـة. وأشـار الوف
عبارة الصحة اإلجنابية قد متت ترمجتها بعبارات متفاوتة إىل اللغــة الفرنسـية وسـأل عـن وجـود 

ترمجة موحدة. 
وفيما يتعلق مبخطط الربنامج القطـري لنيجرييـا (DP/FPA/CPO/NGA/5)، قـال أحـد  - ٨١
الوفـود إنـه وجـد الربنـامج املقـترح خميبـا لآلمـال وجمـزءا إذ بولـغ يف التركـــيز فيــه علــى تنفيــذ 
مشاريع صغرية. وسأل عن املشاورات اليت جرت مع ماحنني آخريـن بشـأن الربنـامج املقـترح. 
وأضاف الوفد أن املستشار الصحـي لبلـده يف نيجرييـا كـان يـود املشـاركة ولكنـه مل يستشـر. 
وأكد الوفد األمهية اخلاصة للتشاور مع ماحنني آخرين يف جمـال املسـتلزمات األساسـية للصحـة 
اإلجنابيـة حيـث أن الطلـب عليـها يتجـــاوز العــرض بأشــواط. وشــجع الوفــد صنــدوق األمــم 
املتحدة للسكان على االضطالع بدور أكرب يف التنسيق بني املاحنني يف نيجرييا. ونظـرا لوجـود 



03-26799115

E/2002/35

العديد من األطراف الفاعلـة يف نيجرييـا الـيت تعمـل يف جمـال مكافحـة اإلصابـة بفـريوس نقـص 
املناعة البشــرية/اإليـدز وألن الصنـدوق هـو إحـدى املنظمـات القليلـة العاملـة يف جمـال السـكان 
والصحة اإلجنابية، تساءل الوفد عما إذا كان يتعين على الصنــدوق أن يركّـز علـى الوقايـة مـن 
اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البشـرية يف إطـار االسـتجابة الوطنيـة لنيجرييـا بـدال مـن التركـيز 
علـى األنشـطة التنفيذيـة. وأشـار وفـد نيجرييـا إىل أنـه ال يعتـرب أن ـج الربنـامج املقـترح يتســم 
بالتجزئة. وأضاف أنه مت التشاور على نطاق واســع مـع أصحـاب املصلحـة وأن مـا يزيـد علـى 

٥٥ منظمة شاركت يف عملية التخطيط. 
) أبدى أحــــد  DP/FPA/CPO/MLI/5) وباإلشــارة إىل خمطــط الربنــامج القطــري ملــايل - ٨٢
الوفـود التعليقـات التاليـة: إن الدعـم الـذي يقدمـه صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان مـــن أجــل 
وضع برنامج ذي أولوية لالستثمار السكاين للفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧ سيكون أمرا بـالغ األمهيـة 
ـــامج  الســتراتيجية احلــد مــن الفقــر يف البلــد؛ ومل تــرد أي إشــارة إىل اهلجــرة يف خمطــط الربن
القطري، وهي مسألة سكانية هامـة؛ ومل تـرد أي إشـارة إىل الرضاعـة وأثرهـا علـى اخلصوبـة؛ 
ومبـا أن نسـبة األطفـال املسـجلني يف املـدارس االبتدائيـة ال تتجـاوز ٥٠ يف املائـة، كيـف يعــتزم 
الصندوق تزويد الشباب الذين ال يرتادون املدارس مبعلومـات عـن الصحـة اإلجنابيـة واإلصابـة 
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وكيـف يعـتزم الصنـدوق تعزيـز ودعـم السـلوك اجلنسـي 
املأمون لدى تلك الفئة؟ وأضـاف الوفـد أن ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر يف مـايل مل تـوِل 
اهتماما كافيا للقضايـا السـكانية. وتسـاءل هـذا الوفـد عمـا إذا كـان مـن األهـم للصنـدوق أن 
يستخدم موارده الشحيحة لإلسهام يف رسم السياسات، على سـبيل املثـال يف النـهج القطـاعي 
الصحي، بدال من تنفيذ برامج حمـددة خاصـة بـه. وحـث الوفـد الصنـدوق علـى حتديـد الـدور 
اخلاص به وشدد على أن الدعـوة جيـب أن تكـون عنصـرا هامـا مـن عنـاصر الربنـامج القطـري 
ملـايل. وأشـار وفـد مـايل إىل أن الربنـامج املقـترح يسـتند إىل أولويـات احلكومـة. وعـالوة علــى 
ذلك، فقد شارك مجيع الشركاء اإلمنائيني يف العملية. والبلد يواجه العديد مـن التحديـات، مبـا 
فيها النمــو السـكاين السـريع؛ وأوجـه انعـدام املسـاواة االجتماعيـة واالقتصاديـة، مبـا فيـها تلـك 
املتعلقة بوضع املرأة؛ وانتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وأضـاف الوفـد أن 
ـــتخدام طرائــق تقليديــة لتعميــم  مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز جيـري فيـها اس

تعليمات الوقاية. 
وأشار أحد الوفـود إىل أن بلـده علّـق املسـاعدة الـيت يقدمـها إىل جـزر القمـر. غـري أن  - ٨٣

بلده راغب يف التعاون مع الصندوق ودعم الربنامج الذي ينفّذه يف جزر القمر. 
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ووافق نائب املدير التنفيذي (للربنامج) على أن الصندوق حباجـة إىل تعزيـز مشـاركته  - ٨٤
يف احلوار بشأن السياسـات وورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر والنـهج القطاعيـة. وقـال إن 
صندوق األمم املتحدة للسـكان، يف سـياق التحـول الـذي يشـهده، يضطلـع بعمليـة تقـوده إىل 
القيام مبزيد من أنشطة رسـم السياسـات. وأشـار إىل أن احلـوار بشـأن السياسـات ال ميكـن أن 
حيصل يف فراغ وأن هناك حاجة إىل توافر نتائج ملموسة للتأثري على الشركاء يف هـذا احلـوار. 
ـــه. وشــدد علــى أن  ووافـق علـى أن اهلجـرة وعالقتـها بـالفقر هـي موضـوع هـام ينبغـي معاجلت
الصندوق يويل عناية خاصة وأولوية مرتفعة للتنسيق مع شـركاء آخريـن يف التنميـة، مبـن فيـهم 
املـاحنون. وقـال إن الصنـدوق سـيتابع موضـوع انعـدام التنسـيق يف إحـدى احلـاالت الـيت أشــار 
إليها أحد الوفود. وقال إن الصندوق أحاط علما جبميع التعليقات اليت أدلـت ـا الوفـود علـى 

خمططات الربامج القطرية وإنه سيحيلها إىل املكاتب القطرية املعنية. 
وفيما يتعلق باالستفهام عن ختصيص املوارد، أشارت مديرة شعبة أفريقيـا إىل أن هـذا  - ٨٥
التخصيص يستند إىل األولويات القطرية واملناقشات الـيت تجـرى مـع احلكومـات املعنيـة. ومبـا 
أن األولويـات ختتلـف مـن بلـد إىل آخـر، فـهناك تفـاوت أيضـا يف نـهج ختصيـص املـوارد لتلبيـة 
االحتياجات ذات األولوية للبلدان. وشكرت الوفد الذي عرض تقـدمي الدعـم للربنـامج الـذي 
ينفّذ يف جزر القمر. وبالنسبة إىل الترمجـة الفرنسـية لعبـارة �الصحـة اإلجنابيـة�، الحظـت أنـه 
سيكون من املفيـد اسـتعمال ترمجـة موحـدة. غـري أنـه بـرزت ترمجـات خمتلفـة هلـذه العبـارة إىل 
اللغة الفرنسية منذ البداية. وردا على تعليق آخـر، أشـارت إىل أن الصنـدوق يشـارك يف وضـع 
النهج القطاعية ويف احلوار بشأن السياسات. ففي موريتانيا على سبيل املثـال، دعـم الصنـدوق 
الربنامج الوطين للصحة اإلجنابية الذي ُأدمج يف إصالح القطاع الصحي. وقُـدم دعـم ممـاثل يف 
مايل والكامريون. والحظت أن الصندوق استخدم ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر يف مـايل 
إلعـداد الربنـامج املقـترح. وأضـافت أن الصنـدوق يسـعى دائمـا إىل إدمـاج املواضيـع الســكانية 
واجلنسـانية والصحيـة اإلجنابيـة يف احلـوارات بشـأن السياســـات ويف النــهج القطاعيــة. غــري أن 
مشاركة الصندوق غالبا ما تكون مقيدة بسـبب صغـر حجـم مكاتبـه القطريـة. ووافقـت علـى 
أن اهلجـرة هـي مسـألة سـكانية هامـة وأضـافت أن احلكومـات املعنيـة هـي الـيت حتـدد اــاالت 
ذات األولويـة عنـد إعـداد الـربامج. وأشـارت إىل أن الصنـدوق دعـم  دراسـة اســتقصائية عــن 
ـــات واملعلومــات مــن هــذه  اهلجـرة يف غـرب أفريقيـا وأن بعـض البلـدان تنـوي اسـتخدام البيان
الدراسة يف تصميم اسـتراتيجياا للوقايـة مـن اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. 
وفيمـا يتعلـق بـالتعليق الـذي ورد علـى الرضاعـة الطبيعيـة، قـالت إن املعلومـات عـــن الرضاعــة 
الطبيعيـة تدمـج يف جمموعـة املعلومـات الدنيـا عـن الصحـة اإلجنابيـــة الــيت تقــدم (علــى أصعــدة 
خمتلفة) منها الصعيد األهلي. وباإلشارة إىل التعليق على الشباب الذين ال يرتادون املـدارس يف 
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مايل، قالت إن الصندوق يدعم مراكز للشباب متعـددة األغـراض تلـيب أيضـا احتياجـات هـذه 
الفئة من الشباب. 

والحظ ممثل صندوق األمم املتحـدة للسـكان يف نيجرييـا أن مجيـع أصحـاب املصلحـة  - ٨٦
يشاركون يف عملية إعداد الربامج يف نيجرييا. وشكر كندا علـى الدعـم الـذي قدمتـه يف جمـال 
تأمني توافر املستلزمات األساسية للصحة اإلجنابية. وأشـار إىل أن نظـام إدارة اللوجسـتيات يف 
نيجرييـا حباجـة إىل تعزيـز وأن الصنـدوق يتعـاون مـع إدارة التنميـة الدوليـة (للمملكـة املتحــدة) 
ووكالة التنمية الدولية التابعـة للواليـات املتحـدة ملعاجلـة تلـك املسـائل. وأوضـح أن الصنـدوق 
ال يشارك يف عالج اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ولكنه يقـدم املعلومـات بـدال 
من ذلك، مبـا يف ذلـك عـن طريـق البـث اإلذاعـي. وأضـاف أن الصنـدوق يـرأس أيضـا الفريـق 

املعين مبوضوع فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف نيجرييا. 
وقـال رئيـس الـس التنفيـذي إن التعليقـات علـى خمططـات الـربامج، كـل منـها علــى  - ٨٧

حدة، ستحال إىل البلدان املعنية وستورد أيضا يف التقرير الرمسي للدورة السنوية. 
ووافـق الـس التنفيـذي علـى برنـامج تقـدمي املسـاعدة إىل حكومـــة مجهوريــة أفريقيــا  - ٨٨
الوسـطى (DP/FPA/CAF/5) وأحـاط علمـــا مبخططــات الــربامج القطريــة التاليــة وبالتعليقــات 
عليــها: غينيــا االســــتوائية (DP/FPA/CPO/GNQ/4)؛ والكامـــريون (DP/FPA/CPO/CMR/4)؛ 
ــــــا  وكـــــوت ديفـــــوار (DP/FPA/CPO/CIV/5)؛ ومـــــايل (DP/FPA/CPO/MLI/5)؛ وموريتاني

 .(DP/FPA/CPO/NGA/5) ؛ ونيجرييا(DP/FPA/CPO/MRT/5)
 

 منطقة الدول العربية 
قدم مدير شعبة الدول العربيـة وأوروبـا عرضـا موجـزا للتطـورات الرئيسـية يف املنطقـة  - ٨٩
العربيــة املتصلــة بواليــة صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان والــربامج املعروضــة علــى الـــس 
التنفيـذي: مشـريا إىل أن هنـاك صلـة وثيقـة بـني الفقـــر يف املنطقــة والســكان ومعايــري الصحــة 
ـــهناك  اإلجنابيـة؛ وبـالرغم مـن أن غالبيـة البلـدان العربيـة أحـرزت تقدمـا يف حتوهلـا الدميغـرايف، ف
مسائل دميغرافية مستجدة تتداخل مع تنفيذ السياسات والربامج ومع اجلهود الرامية إىل حتقيـق 
التنمية املستدامة؛ كما أن سكان املنطقة، الذين قُـدر عددهـم يف عـام ٢٠٠٠ بــ ٢٨٠ مليـون 
نســمة، يــتزايدون بنســبة عاليــة تبلــغ ٢,٤ يف املائــة ســنويا؛ وســيؤثر تزايــد أعــداد الشــباب 
واملراهقــني علــى الطلــب علــى التعليــم واإلملــام مببــادئ الصحــة اإلجنابيــة وعلــــى اخلدمـــات 
والتوظيف واإلسكان؛ وسيؤدي هـذا االجتـاه أيضـا إىل تفـاقم أوجـه التفـاوت يف دخـل الفـرد، 
واستراتيجيات احلد من الفقر، وموجات اهلجرة، والتحضـر، واملسـاواة بـني اجلنسـني، وتقـدمي 
اخلدمات االجتماعية األساسية، مبـا فيـها خدمـات الصحـة اإلجنابيـة الـيت تراعـي نـوع اجلنـس. 
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وبـالرغم مـن التقـدم احملـرز يف حتقيـق املسـاواة والعـدل بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، مـــا زالــت 
املراهقات والنساء يف املنطقة العربية تعـانني مـن سـوء وضعـهن وعـدم إمكانيـة حصوهلـن علـى 
املعلومات واخلدمات اجليـدة يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة. ويف معظـم بلـدان املنطقـة، ال يعكـس 
العدد املبلغ عنه من حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واألمراض اليت تنتقـل 
عن طريق االتصال اجلنسي الفعلي هلـذه األمـراض. وقـد تنـامى علـى مـر السـنني الدعـم الـذي 
يقدمه الصندوق إلعداد الربامج املتصلة ذا الداء. والربامج اليت يدعمها الصندوق واملعروضـة 
ـــات واخلدمــات املتعلقــة بالصحــة  علـى الـس تركّـز يف مجلـة أمـور علـى زيـادة توافـر املعلوم
اإلجنابيــة وحتســني نوعيتــهما؛ وتلبيــة االحتياجــات اخلاصــــة للمراهقـــني والشـــباب؛ وإقامـــة 

الشراكات مع اتمع املدين. 
ودعا عدد من الوفود إىل زيادة املساعدة ملواجهة التحديات يف املنطقة. وتساءل أحـد  - ٩٠
الوفود عما إذا كانت هناك معلومات جديدة تربر املالحظـة الـيت ُأبديـت أثنـاء تقـدمي التقريـر، 
ومفادهـا أن العـدد املبلـغ عنـه مـن حـاالت اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز يف 
معظـم بلـدان املنطقـة ال يعكـس االنتشـار الفعلـي لـدى السـكان. وأفـاد الوفـــد أن بلــده يضــم 
نصف سكان املنطقة وأن عدد اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية الـيت تنشـرها احلكومـة 
يتطابق مع نتائج دراسـة دوليـة أجريـت مؤخـرا ومشلـت الفئـات األكـثر عرضـة هلـذه اإلصابـة. 
وأفاد أحد الوفود بأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز هي حتد رئيسي لبلده وأنـه 
حيتاج إىل موارد إضافية حملاربة هذه اآلفة اليت تؤثر بشكل رئيسي على الشـباب الذيـن تـتراوح 
أعمارهم بني الرابعة عشـرة والثامنـة عشـرة. وطـالب الوفـد أيضـا باملسـاعدة يف حتمـل األعبـاء 
الثقيلة اليت تسببها الصراعات واجلفـاف وتدفـق املـهاجرين. وأعـرب أحـد الوفـود عـن تقديـره 
ملخطط الربنامج القطري جليبويت وأشار إىل أن الربنامج الذي أعده الصندوق يكمـل الربنـامج 
الذي يدعمه بلده، وال سيما يف جمال مكافحة اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. 
وأضاف الوفد أن بلده يقدم الدعم للبنية الصحية يف جيبويت وسيسـعى أيضـا إىل دعـم اجلـهود 

اليت يبذهلا الصندوق ملكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
وبالنسبة إىل اإلشارة إىل عدم اإلبالغ بدقة عن عدد حـاالت اإلصابـة بفـريوس نقـص  - ٩١
املناعة البشرية/اإليدز، قال مدير شعبة الدول العربية وأوروبا إن مالحظته هذه تتنـاول املنطقـة 
ككل وليس البلد الذي أثار وفـده املسـألة. وأشـار إىل أنـه يف حـني أن نظـام اإلبـالغ يف ذلـك 
البلد يعمل بصورة جيدة، فإن هذا ال ينطبق على العديد مـن البلـدان األخـرى يف املنطقـة. بـل 
لقـد دلّـت األرقـام الـيت متخضـت عـن املراقبـة يف عـدة بلـدان أن األرقـام احلكوميـة كـانت أقــل 
بكثري. وبالنسبة إىل طلب أحد الوفود احلصول على متويل إضايف لبلده ملكافحة فـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز، قال إن صندوق األمم املتحدة للسكان يســعى حاليـا إىل احلصـول علـى 
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ـــدوق منظمــة البلــدان املصــدرة  مـوارد إضافيـة لتلبيـة تلـك االحتياجـات، مبـا يف ذلـك مـن صن
للنفـط. وأضـاف أن مسـألة اهلجـرة والالجئـني هـــي مســألة ذات أولويــة عليــا وأن الصنــدوق 

سيبذل كل ما يف وسعه ملعاجلتها. وشكر إيطاليا واليابان على دعمهما. 
  ( DPA/FPA/TUN/7) لس التنفيذي على برنامج املساعدة لكـل مـن تونـسووافق ا - ٩٢
ومصــر (DP/FPA/EGY/7)، وأحــــاط علمـــا مبخطـــط الربنـــامج القطـــري لكـــل مـــن األردن 

 .(DP/FPA/CPO/DJI/2) وجيبويت (DP/FPA/CPO/JOR/6)
 

 منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
أبرز مدير شعبة آسيا واحمليط اهلادئ بعض التحديات الرئيسية يف منطقة آسيا واحمليـط  - ٩٣
اهلادئ: مشريا إىل أن الفقر املدقع هـو مشـكلة رئيسـية يف العديـد مـن بلـدان املنطقـة؛ كمـا أن 
الزيـادة السـكانية السـنوية يف العـامل يقـع نصفـها تقريبـا يف آسـيا الـــيت تضــم ٦٠ يف املائــة مــن 
سكان العامل؛ ويوجد تفاوت شاســع يف دميغرافيـة املنطقـة؛ وبـالرغم مـن إحـراز تقـدم كبـري يف 
القطـاع االجتمـاعي، مبـا يف ذلـك يف جمـايل السـكان والصحـة اإلجنابيـة، يف العديـد مـن بلـــدان 
شرق وجنوب شرق آسيا، فإن البلدان الواقعــة يف جنـوب آسـيا تواجـه مشـاكل خطـرة تتعلـق 
ـــو  بوفيـات األمـهات النامجـة عـن مضاعفـات احلمـل والـوالدة ووفيـات الرضـع ومعـدالت النم
السكاين املرتفعة؛ كما أن احلد من الفقر يف جنوب آسـيا يسـري مبعـدل بطيـئ؛ ومـا زال توفـري 
خدمـات كافيـة وجيـدة النوعيـة يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة حتديـا رئيسـيا يف العديـد مـن بلـــدان 
املنطقة؛ فاملراهقون (الذين تتراوح أعمارهم بني العاشـرة والتاسـعة عشـرة) يشـكّلون مـا يزيـد 
ـــة  علـى مخـس جممـوع سـكان املنطقـة وهـم األكـثر عرضـة للحمـل غـري املرغـوب فيـه ولإلصاب
بــاألمراض الــيت تنتقــل عــن طريــق االتصــال اجلنســي، مبــا يف ذلــك فــــريوس نقـــص املناعـــة 
البشرية/اإليدز؛ ويشكل ارتفاع عـدد حـاالت اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 
أحــد أكــرب املخــاطر الــيت ــــدد املنطقـــة؛ وبـــالرغم مـــن أن مـــرض فـــريوس نقـــص املناعـــة 
ـــث يقــدر أن ٧,١  البشـرية/اإليـدز قـد وصـل متـأخرا إىل آسـيا، فـإن انتشـاره كـان سـريعا حي
ماليني نسمة يف املنطقة مصابون حاليا به. وقـد وضعـت خمططـات الـربامج القطريـة املعروضـة 
على الس التنفيـذي لتلبيـة االحتياجـات احملـددة للبلـدان املعنيـة وأولوياـا. وسـتركّز الـربامج 
اليت يدعمها صندوق األمم املتحدة للسكان علـى معاجلـة مشـاكل السـكان والصحـة اإلجنابيـة 
واحلد من الفقر، حيث ستربط بني األنشطة وأولويات التنمية القطاعية وستدجمها فيها؛ فضـال 
عن تعميم الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز؛ وحتسـني إمكانيـة احلصـول علـى 
معلومات وخدمات الصحة اإلجنابية الصديقـة للشـباب؛ وتعزيـز وضـع املـرأة؛ وبنـاء القـدرات 

الوطنية. 
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وأبـــدت الوفـــود التعليقـــات التاليـــة علـــى خمطـــط الربنـــامج القطـــــري لبنغالديــــش  - ٩٤
ــــب القطـــري  (DP/FPA/CPO/BGD/6): خمطــط الربنــامج القطــري ممتــاز، وجيــب نئــة املكت

لصندوق األمم املتحدة للسكان يف بنغالديـش علـى العمليـة  اجلامعـة الـيت اضطلـع ـا إلعـداد 
ـــامج قطــاع الســكان والصحــة يف بنغالديــش  الربنـامج؛ والصنـدوق هـو الداعيـة الرئيسـي لربن
والدعـم الـذي يقدمـه قيـم للغايـة؛ وجـرى الـترحيب باجتـاه الصنـدوق إىل زيـادة التركـيز علـــى 
الدعـوة بـدال مـن تنفيـذ أنشـطة مباشـرة؛ وذكـر أن التركـيز الرئيسـي للصنـدوق يف بنغالديـــش 
ـــهات النامجــة عــن مضاعفــات احلمــل والــوالدة  جيـب أن ينصـب علـى احلـد مـن وفيـات األم
وحتسني إمكانية احلصـول علـى خدمـات تنظيـم األسـرة؛ وجيـب الثنـاء علـى الصنـدوق لـدوره 
القيادي يف جمال الصحة اإلجنابية يف سياق النهج القطاعي؛ وجيب الربط بني االتصـال اهلـادف 
ـــترح صلــة بربنــامج التغذيــة  إىل تغـري السـلوك وبـني اخلدمـات، وجيـب أن تكـون للربنـامج املق
املتكاملة يف بنغالديش الذي يتضمن عنصرا هاما من عناصر االتصال اهلادف اىل تغري السـلوك 
وهـو عنصـر يدعـم األمومـة املأمونـة والصحـة اإلجنابيـة؛ وقـد قـام برنـامج التغذيـة املتكاملـــة يف 
ـــوالدة،  بنغالديـش بعـدة أنشـطة أسـهمت يف التخفيـف مـن احلاجـة إىل الرعايـة الطارئـة عنـد ال
وجيب أن يعكس الربنامج الذي يقترحه الصندوق ذلـك ويسـتفيد مـن الـدروس املسـتفادة مـن 
برنامج التغذية؛ كما ينبغـي للصنـدوق أن ينظـر يف تركـيز جـهوده علـى حتسـني صحـة األم يف 
القطاعـات الـيت خيتارهـا برنـامج التغذيـــة املتكــامل يف بنغالديــش؛ وجيــب علــى الصنــدوق أن 
يوضح كيفية إسهام األنشـطة املقترحـة يف بلـوغ نسـبة قـد تصـل إىل ٤٠ يف املائـة مـن احنسـار 

التوقف عن استعمال وسائل منع احلمل على مدى الربنامج املقترح. 
وفيما يتعلق مبخطط الربنامج القطري للهند (DP/FPA/CPO/IND/6)، أثارت الوفـود  - ٩٥
النقاط الرئيسية التالية: جيب على الصندوق أن يضطلـع بـدور قيـادي علـى الصعيـد الوطـين يف 
تنسـيق الدعـم الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة إىل برنـــامج رعايــة األســرة يف اهلنــد؛ كمــا ينبغــي 
للصنـدوق أن يوضـح كيفيـة اتسـاق برناجمـــه مــع خطــط وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى؛ 
ـــى  ويستحسـن فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز تركـيز املـوارد الشـحيحة عل
الفئـات األكـثر عرضـة لإلصابـــة، مبــا يف ذلــك املراهقــون، بــدال مــن تركيزهــا علــى الفئتــني 
ــوايت  املعرضتـني بدرجـة أكمـل نسـبيا واملذكورتـني يف خمطـط الربنـامج أي احلوامـل والنسـاء الل

بلغن سن اليأس. 
ـــأن خمطــط الربنــامج القطــري لبــابوا غينيــا  وأبـدى أحـد الوفـود التعليقـات التاليـة بش - ٩٦
اجلديدة (DP/FPA/CPO/PNG/3): تتوافق ااالت اليت مت إبرازهـا يف خمطـط الربنـامج القطـري 
مع أولويات التنميـة لبـابوا غينيـا اجلديـدة؛ ولكفالـة التغطيـة وتفـادي االزدواجيـة، يتعيـن علـى 
الصنـدوق أن يعـزز التنسـيق مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـــرى واملــاحنني واملنظمــات غــري 
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احلكومية؛ كما ينبغي للصندوق أن يوضح مستوى التعاون القائم بينه وبني املـاحنني اآلخريـن؛ 
ــيت  وينبغـي للصنـدوق أن يبـني مبزيـد مـن اإلسـهاب الدعـم الـذي يقدمـه للسياسـات، كتلـك ال
تتضمنـها اخلطـة الصحيـة الوطنيـة للفـترة ٢٠٠١-٢٠١٠؛ وجيـب علـى الصنـدوق أن يوضـــح 
املستوى الذي يعتزم به املشاركة يف الربنامج القطري لتحسـني القطـاع الصحـي؛ وجيـب علـى 
الصندوق أن يسهم يف تعزيـز قـدرة املنظمـات غـري احلكوميـة عـن طريـق توفـري التدريـب علـى 

معايري اإلدارة والرصد واإلبالغ اليت يشترط االلتزام ا. 
ووافق مدير شعبة آسيا واحمليط اهلادئ على أن انتشار اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة  - ٩٧
البشرية/اإليدز هو جمال ذو أولوية وأن من املهم التركيز علـى الفئـات األكـثر عرضـة لإلصابـة 
ــن يف  يف اهلنـد، مبـا يف ذلـك املراهقـون. ووافـق علـى أن التنسـيق مـع املـاحنني والشـركاء اآلخري
ـــرية. ووافــق  التنميـة مسـألة بالغـة األمهيـة، وأنـه ينبغـي للصنـدوق أن يواصـل إيالءهـا عنايـة كب
كذلك على أنه جيب على الصندوق أن يتعاون بصورة أوثق مع املنظمات غـري احلكوميـة وأن 

يويل املزيد من االهتمام لبناء قدراا عن طريق التدريب. 
ـــص املناعــة البشــرية/اإليــدز، أشــار ممثــل  وفيمـا يتعلـق باألنشـطة املتصلـة بفـريوس نق - ٩٨
ـــى الفئــات  الصنـدوق يف اهلنـد إىل أن الربنـامج الوطـين ملكافحـة اإليـدز وافـق علـى التركـيز عل
الرئيسية، باإلضافة إىل الفئـات األكـثر عرضـة لإلصابـة. فعلـى وجـه اخلصـوص، تتسـم الوقايـة 
بأمهية حامسة لدى املراهقني الذين يشكّلون نسبة قد تصل إىل ٢٤ يف املائـة مـن سـكان البلـد. 
ووافـق علـى أن التنسـيق مسـألة بالغـة األمهيـة، والحـظ أن الصنـدوق حرصـا منـه علـى كفالـــة 
التنسيق، ينهض بعملية تشاور مع شـركاء إمنـائيني آخريـن علـى الصعيـد الوطـين وعلـى صعيـد 
املقاطعـات. كمـا يـرأس فريقـا عـامال مشـتركا بـني الوكـاالت معنيـا بالسـكان والتنميـة، وقـــد 
تعاون مؤخرا مع منظمة الصحـة العامليـة يف وضـع منـوذج للمـهارات احلياتيـة. والصنـدوق هـو 
أيضا عضو ناشط يف الفريـق املعـين مبوضـوع اإليـدز. وأشـار إىل أن الربنـامج القطـري املقـترح 

يستند إىل إجنازات حتققت يف السابق وإىل أهداف مقترحة قابلة للتحقيق. 
وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا مبخططـات الـربامج القطريـة التاليــة وبالتعليقــات الــيت  - ٩٩
أبديـــــــت عليــــــــها: بــــــــابوا غينيــــــــا اجلديــــــــدة (DP/FPA/CPO/PNG/3) وبنغالديــــــــش 

 .(DP/FPA/CPO/IND/6) واهلند (DP/FPA/CPO/BGD/6)
 

 منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
١٠٠ -أبـرز نـائب مديـر شـعبة أمريكـا الالتينيــة والبحــر الكــارييب يف تقدميــه للتقريــر بعــض 
االجتاهات الرئيسية يف املنطقـة وهـي: عـدم اسـتقرار النمـو االقتصـادي خـالل التسـعينات الـيت 
ـــدم اســتقرار رؤوس األمــوال والصراعــات  متـيزت حبـدوث أزمـات متكـررة وشـديدة نظـرا لع
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الداخلية والكوارث الطبيعية؛ واتساع نطاق الفقر والالمساواة؛ وأشار إىل أن أمريكا الالتينيـة 
هـي إحـدى أكـــثر منــاطق العــامل متــيزا بــانعدام املســاواة إذ تتســم بضخامــة أوجــه التفــاوت 
االجتماعي واالقتصادي؛ واملنطقة شديدة التحضـر إذ يعيـش ٧٥ يف املائـة مـن سـكان أمريكـا 
الالتينيـة يف املـدن؛ وهنـاك بيئـة سياسـية مواتيـة لتنفيـذ برنـــامج عمــل املؤمتــر الــدويل للســكان 
والتنمية؛ ومعظم البلدان وضعت صكوكا قانونية ووسـعت نطـاق براجمـها لتلبيـة االحتياجـات 
الصحية اجلنسية واإلجنابيـة يف سـياق ـج يراعـي حقـوق اإلنسـان. وأشـار إىل حصـول حتسـن 
مشجع يف بعض مؤشرات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وإىل إحراز تقدم يف بلوغ األهـداف 
اإلمنائية لأللفية. غري أن هناك فجوات كبرية بني بعـض البلـدان وداخـل البلـدان نفسـها. فعلـى 
ـــات يف  سـبيل املثـال، يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة للمراهقـني، فـإن معـدالت احلمـل لـدى املراهق
بعض البلدان تزيد كثريا على متوسط املنطقة. وباملثل، فإن معدالت وفيـات األمـهات النامجـة 
عن مضاعفات احلمل والوالدة مرتفعة جدا ومعدالت استخدام وسـائل منـع احلمـل منخفضـة 
يف بعض البلدان. ووباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز منتشر بتفـاوت شـديد يف املنطقـة، 
والبلدان اليت تشهد أعلى معدالت انتشار اإلصابـة تقـع يف البحـر الكـارييب. والحـظ أن املـرأة 
تنضم إىل القوة العاملة بأعداد متزايدة، ولكن يف الوقت نفسه هناك معوقات أمام متكني املـرأة 
سـببها األمنـاط الثقافيـة التقليديـة وسـيطرة الرجـــل. ونظــرا لقلــة مــوارد الصنــدوق املخصصــة 
للمنطقة، فإنه يركز على أن يصبح ذا دور حفـاز يف تعظيـم الفعاليـة وتوجيـه اسـتخدام مـوارد 
أضخم توفرها احلكومات والشركاء اآلخرون يف التنمية، وذلك ألغراض منـها تشـجيع اتبـاع 

نهج أكثر فعالية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب. 
١٠١ -وأخـذت عـدة وفـود الكلمـة أثنـاء املناقشـــة لإلعــراب عــن التــأييد ملخطــط الربنــامج 
القطري لكل من بوليفيا والسلفادور وفنـزويال ولشـكر نـائب املديـر علـى مـا اتسـم بـه تقدميـه 
للتقريــــر مــــن وضــــــوح وإجيـــــاز. وباإلشـــــارة إىل خمطـــــط الربنـــــامج القطـــــري لبوليفيـــــا 
(DP/FPA/CPO/BOL/4)، ركّزت التعليقات الـيت أبدـا الوفـود علـى النقـاط الرئيسـية التاليـة: 

ُأخضعـت االسـتراتيجية للتحليـل والدراسـة العميقـة، وجـــرى اإلعــراب عــن التقديــر الشــديد 
لتركيز الصندوق على ااالت القطاعية واجلغرافية وتزايـد اعتمـاده علـى التنفيـذ الوطـين لبنـاء 
القدرات الوطنية؛ وكما جرى الثناء على الصنــدوق للعمليـة التشـاورية النموذجيـة املسـتخدمة 
يف وضع الربنامج والـيت تنطـوي علـى مشـاركة واسـعة النطـاق مـن جـانب احلكومـة واملـاحنني 
وأصحاب املصلحة اآلخرين؛ وهناك حاجة إىل صلة أوضح بني استراتيجية الربنـامج وأهـداف 
ورقة استراتيجية احلد من الفقر لبوليفيا؛ وجـرى الـترحيب بـالتحول إىل التركـيز بدرجـة أكـرب 
على الدعوة وبدرجة أقل علـى تقـدمي اخلدمـات، غـري أنـه يلـزم أن يقـدم الصنـدوق مزيـدا مـن 
املعلومات عن نتائج أعماله املتعلقة بالدعوة اليت قام ا يف السابق وعـن خططـه للعمـل املتعلـق 
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بـالدعوة يف املســـتقبل؛ كمــا يلــزم أن يوضــح الصنــدوق مــا سيســتتبعه بنــاء التحالفــات مــع 
منظمات اتمع املـدين. وباإلضافـة إىل ذلـك، جيـب علـى الصنـدوق أن يـدرج معلومـات عـن 
موارده البشرية اخلاصة به املوجودة يف امليدان وأن يبني مبزيد من اإلسهاب كيف سيقوم ببنـاء 
قدراتـه اخلاصـة علـى تنفيـذ الربنـامج. والحـظ أحـد الوفـود أن املزيـد مـن التركـيز علـى برجمـــة 
موارد الصندوق يف بوليفيـا سيسـاعد علـى حتقيـق النتـائج. فعلـى سـبيل املثـال، تبـدو األنشـطة 
املقترحة املتعلقة مبكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز وأنشـطة التعليـم بلغتـني 
ثانوية مقارنة باجلهود الرئيسية. وعالوة علـى ذلـك، فـإن هنـاك وكـاالت أخـرى تابعـة لألمـم 
املتحدة تعىن ذين االني بالفعل. والحظ أحد الوفـود مـع التقديـر أن عـدة تعليقـات ُأبديـت 
على الربنامج القطري لبوليفيا هي أيضا مفيـدة لبلـدان أخـرى. وشـكر وفـد بوليفيـا الصنـدوق 
على دعمه املتواصل لبلده والحظ أن الربنـامج القطـري اجلديـد يسـتند إىل أولويـات احلكومـة 
والدروس املستفادة من الربنامج السابق. وأضاف الوفـد أن الربنـامج سيسـاعد علـى احلـد مـن 
الفقر. فقد مت وضعه بالتعاون الوثيق مع شركاء آخرين يف التنمية، مبن فيهم املـاحنون الثنـائيون 

ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات اتمع املدين. 
١٠٢ -وأثــار أحــد الوفــــود النقـــاط التاليـــة بشـــأن خمطـــط الربنـــامج القطـــري للســـلفادور 
(DP/FPA/CPO/SLV/5): كون الصندوق خـربة فنيـة رائعـة يف اجلوانـب األساسـية للسياسـات 

والربامج لالضطالع بالدور القيـادي يف جمـال السـكان والصحـة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك تنظيـم 
األسـرة والصحـة اجلنسـية؛ والصنـدوق قـادر علـى حتقيـق الكثـري مـن النتـائج الـيت يتعـــذر علــى 
اآلخريـن حتقيقـها؛ وجيـب علـى الصنـدوق أن يقـدم املزيـد مـن املعلومـات عـن القـــدرة احلاليــة 
لوزارة الصحة العامة واملنظمـات غـري احلكوميـة علـى تقـدمي املعلومـات واخلدمـات، وأن يبـني 
الكيفية اليت يزمع ا سد الفجوات وحتسني التغطية؛ وينبغي للربنامج أن يـدرج بنـاء القـدرات 
يف جمـال املشـتريات؛ وجيـب اسـتخدام تقنيـات التسـويق االجتمـاعي نظـرا ألن الربنـامج يركّـــز 
علـى املراهقـني؛ وفيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، جيـــب إيــالء املزيــد مــن 
االهتمام للفئات األكثر عرضة لإلصابة واحلد من انتقال الفـريوس؛ وجيـب أن يسـهم الربنـامج 
ـــد الســلفادور عــن  يف ختفيـف وطـأة اآلثـار البيئيـة الضـارة علـى الصحـة اإلجنابيـة. وأعـرب وف
تقديره للدعم الذي حظي به وأشار إىل أمهية أخذ قدرات احلكومة واملنظمات غـري احلكوميـة 

يف االعتبار واالستناد إليها بغية حتقيق التناغم وتفادي االزدواجية. 
١٠٣ -وبالنسبة إىل املالحظات اليت أبداها أحد الوفود على األنشطة اليت يقترحها الصنـدوق 
واملتعلقة مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وأنشطة التعليم بلغتـني يف بوليفيـا، شـدد 
نائب مديــر شـعبة أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب علـى أن الصنـدوق يتمتـع مبـيزة نسـبية يف 
ـــل واملســتلزمات األساســية األخــرى للصحــة اإلجنابيــة. وأضــاف أن  توفـري وسـائل منـع احلم
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الصندوق ال يكرر جهود اآلخرين يف جمال تعليم القـراءة والكتابـة بلغتـني. وتـدل اخلـربة أيضـا 
علـى أن برنـامج تعليـم القـراءة والكتابـة بلغتـني يتيـــح فرصــا قيمــة إلدراج املفــاهيم واملســائل 
السكانية واملتعلقة بالصحـة اإلجنابيـة يف بيئـات ثقافيـة متنوعـة. وأحـاط علمـا بالتعليقـات علـى 
الربنـامج القطـــري للســلفادور ووافــق علــى أن هلــذا البلــد احتياجــات خاصــة نظــرا لكثافتــه 

السكانية العالية وملا عاناه من كوارث طبيعية. 
١٠٤ -وأحـــــاط الـــــس التنفيـــــذي علمـــــا مبخططــــــات الــــــربامج القطريــــــة لبوليفيــــــا 
ــــــــــــــــــــــــزويال  (DP/FPA/CPO/BOL/4) والســــــــــــــــــــــلفادور (DP/FPA/CPO/SLV/5) وفن

(DP/FPA/CPO/VEN/1) وبالتعليقات اليت ُأبديت عليها. ووافق على برنامج املسـاعدة لبلـدان 

 .(DP/FPA/CAR/3) البحر الكارييب الناطقة باإلنكليزية واهلولندية
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اجلزء املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة 
 للسكان 

املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية   سابعا -
 صندوق األمم املتحدة للسكان 

ـــــرة التنفيذيــــة (لشــــؤون اإلدارة) التقريــــر املتعلــــق باملراجعــــة  ١٠٥ -عرضـــت نائبـــة املدي
الداخليـة للحسـابات والرقابـة الداخليـة يف صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان عـــن عــام ٢٠٠١ 
ــــدوق  (DP/FPA/2002/8)، والحظــت أن امليزانيــة املخصصــة ملهمــة مراجعــة حســابات الصن
ــــة  يف عـــام ٢٠٠١ كـــانت زهـــاء ١,٣ مليـــون دوالر، وهـــو مـــا ميثـــل زيـــادة هامـــة مقارن
ــــة عاليـــة ملـــهميت  مبيزانيــة عــام ٢٠٠٠. وشــددت علــى أن الصنــدوق ال يــزال يعطــي أولوي
مراجعـة احلسـابات والرقابـة ويتجلـى ذلـك مـــن خــالل ختصيــص ١,٥ مليــون دوالر يف عــام 
٢٠٠٢ لعمليات املراجعة الداخلية للحسابات بالرغم من احلاجـة إىل فـرض تدابـري تقشـفية يف 
ــــق  جمـــاالت أخـــرى مـــن ميزانيـــة الدعـــم للصنـــدوق. وأشـــارت إىل أنـــه مـــن دواعـــي القل
الشديد أن نسبة املكاتب الـيت حصلـت علـى تقديـر مقبـول قـد اخنفضـت مـن ٤٤ يف املائـة يف 
عام ٢٠٠٠ إىل ٣٣ يف املائة يف عام ٢٠٠١؛ ويف نفـس الوقـت اخنفضـت نسـبة املكـاتب الـيت 
صنفت على أا تشكو من عجز أو عجز شـديد مـن ٢٢ يف املائـة يف عـام ٢٠٠٠ إىل ١٨ يف 
ــــا طبيعـــة ومـــدى مـــا كشـــفت  املائــة يف عــام ٢٠٠١. وأكــدت أن الصنــدوق يرصــد حالي
عنــه عمليــات مراجعــة احلســابات مــن قصــور يف الضوابــط الداخليــة قصــد معرفــة أســــباا 
اجلذريــة وتالفيــها. وأضــافت أن قيــام الصنــدوق مؤخــرا بوضــع منــوذج موحــــد للمكـــاتب 
القطريـة سـيمكن مـن العمـل بشـكل منتظـم ويف إطـار الشـــفافية مــن أجــل حتديــد الكفــاءات 
الالزمـة للممارسـات اجليـدة يف جمـــال إدارة الــربامج واملكــاتب يف خمتلــف احلــاالت. وســيبدأ 
تطبيـق هـذا النمـوذج يف عـام ٢٠٠٣. والحظـت أنـه بغيـة ترشـيد العمليـــات وال ســيما احلــد 
من تكاليف املعامالت، يعمل الصندوق حاليا ضمـن آليـة جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة مـن 
 (DP /FPA/2002/8) أجــل تبســيط اإلجــراءات الربناجميــة ومواءمتــها. والحظــــت أن التقريـــر
يتضمـن فرعـا بشـأن تقـارير وحـدة التفتيـــش املشــتركة، اســتجابة لطلــب هــذه األخــرية بــأن 
يطلع الصندوق جملـس إدارتـه علـى إسـهاماته يف تقـارير الوحـدة وتعقيباتـه عليـها. وإضافـة إىل 
ذلك، يتضمن التقرير معلومات عن أنشطة أخرى يف جمــال الرقابـة مثـل اسـتعراضات منتصـف 
املـدة واسـتعراضات تطبيـق السياســـات. وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أن االســتنتاجات الــيت 
أفضت إليها أنشطة املراجعة الداخلية للحســابات والرقابـة الداخليـة حتظـى باهتمـام كبـري علـى 

أعلى مستوى يف الصندوق. 
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١٠٦ -وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، شدد عدد مـن الوفـود علـى أمهيـة مـهميت املراجعـة 
الداخليـة للحسـابات والرقابـة الداخليـة؛ وأعربـت هـــذه الوفــود عــن القلــق ألن ثلثــي تقــارير 
مراجعـــة احلســـابات الـــيت صـــدرت يف عـــام ٢٠٠١ خلصـــــت إىل أن مســــتوى الضوابــــط 
الداخليــة واالمتثــال للقواعــد غــري مــرض وأن عــدد التقــارير غــــري املرضيـــة زاد يف جمموعـــه 
مقارنــة بالعــام الســابق. والحظــت عــدة وفــود أن عمليــات مراجعــة احلســــابات ينبغـــي أن 
تكـــون وســـائل لتحســـني األداء، وأعربـــت عـــــن أملــــها يف أن يعتمــــد الصنــــدوق تدابــــري 
إلجنــاز حتســينات. وأعــرب أحــد الوفــود عــن قلقــه بوجــه خــاص إزاء القصــور الفــــادح يف 
إجـراءات الرقابـة الداخليـة يف إحـدى شـعب الصنـدوق. وأضـــاف أنــه مــن دواعــي االرتيــاح 
اخنفـاض نسـبة احلسـابات الـيت تشـوا نقـائص شـديدة يف عـام ٢٠٠١، ومـن دواعـي ســـروره 
ـــــة  أيضــــا أن املديــــرة التنفيذيــــة للصنــــدوق تعطــــي أولويــــة عليــــا ملعاجلــــة قضايــــا مراجع
احلسابات والرقابة. واستفسر وفدان عن األسباب اجلذريـة هلـذه املشـاكل وعـن املشـاكل الـيت 

تعترب مقبولة.  
ــا إذا  D وتسـاءل عم P/FPA/2002/8 ١٠٧ -وأشـار أحـد الوفـود إىل الفـرع الثـاين مـن الوثيقـة
كانت النتائج املبلغ عنها تتصـل بـالصندوق ككـل، ذلـك أن التقريـر مل يوضـح عـدد املكـاتب 
والشعب املشمولة كما أنـه مل يوضـح كيفيـة انتقـاء املكـاتب والشـعب الـيت تراجـع حسـاباا. 
وأعـرب عـن القلـق ألنـه مل جيـر دائمـا التقيـد بـالقواعد املاليـــة الداخليــة. وفيمــا خيــص مســألة 
التشغيل اآليل، تساءل الوفد عما إذا كان الصندوق قد حدد املخاطر احملتملة والتدابري الكفيلـة 
بـالتصدي هلـا. وأشـار إىل أن القـدرة التنفيذيـة ملكتـــب مراجعــة احلســابات واســتعراض األداء 
حمدودة، وطرح إمكانية زيادة عدد املوظفني فيـه، ذلـك أن املراجعـة الداخليـة للحسـابات أمـر 
ال غىن عنه لكي تكون املنظمة ذات كفاءة وفعالية. وأعرب الوفد ذاته عـن القلـق إزاء شـطب 
أرصدة هامة قصد إقفال بعض املشاريع، وإزاء ضعف الضوابط الداخليـة فيمـا خيـص النقديـة. 

وتساءل عما إذا كان هناك احتمال للغش. 
١٠٨ -وأشار أحد الوفـود إىل اسـتعراض مسـتقل أجرتـه حكومتـه وطلـب معلومـات إضافيـة 
بشأن النقاط التالية: إمكانية اتصال قسـم مراجعـة احلسـابات يف الصنـدوق بـاملديرة التنفيذيـة؛ 
والقيود املتصلة بتعيني موظفني جدد؛ ووجود جلنـة معنيـة مبراجعـة احلسـابات؛ ومـا إذا كـانت 
املديـرة التنفيذيـة توافـق علـى خطـة العمـل السـنوية ملراجعـة احلسـابات. والحـظ وفـد آخــر أن 
مشاكل املراقبة املالية الـيت حتـدث يف املكـاتب القطريـة قـد يكـون سـببها االفتقـار إىل موظفـني 
أكفاء. وأضاف أنه ميكن احلصول على موظفني ذوي كفـاءة عاليـة عـن طريـق زيـادة املواءمـة 

والتعاون فيما بني وكاالت األمم املتحدة. 
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١٠٩ -وشكرت نائبة املديرة التنفيذية (لشـؤون اإلدارة) الوفـود علـى تعليقاـا واستفسـاراا 
املفيـدة. وأكـدت للمجلـس التنفيـذي أن اسـتنتاجات املراجعـــة الداخليــة للحســابات والرقابــة 
الداخليـة هـي حمـــل اهتمــام جــدي وعــن كثــب. وشــددت علــى أن االســتنتاجات الرئيســية 
ــــربامج التدريبيـــة وحلقـــات العمـــل قصـــد معاجلـــة املشـــاكل الـــيت مت  أدرجــت يف املــواد وال
الكشف عنها. ومن هذا املنطلـق، تسـتخدم عمليـات مراجعـة احلسـابات كـأداة وليـس كآليـة 
للمراقبـة. وأشـارت إىل مـا أعربـت عنـه عـدة وفـود مـن قلـــق إزاء االســتنتاجات الســلبية الــيت 
خلصـت إليـها عمليـات مراجعـة احلسـابات، وذكـرت أن هـذه املسـألة مـن الشـواغل الكـــربى 
بالنسبة للصندوق وجتري حاليا معاجلتها. والحظت أنه يف إطار العملية االنتقالية الـيت يضطلـع 
ـا الصنـدوق، تبـذل جـهود لتحسـني النظـم وكفـاءات املوظفـني. وفيمـا يتعلـق بالسـؤال عـــن 
إمكانيــة اتصــال موظفــي مراجعــة احلســابات مباشــرة بــاملديرة التنفيذيــة، ذكــرت أن هنـــاك 
ـــين مبراجعــة احلســابات تــابع للصنــدوق  مقترحـات لكـي يتـم يف عـام ٢٠٠٣ إنشـاء قسـم مع
مباشـرة، سـيجري تقدميـها يف امليزانيـة املنقحـة الـيت سـتعرض علـى الـس التنفيـذي يف دورتـــه 

الثانية العادية لعام ٢٠٠٢. 
١١٠ -وبالنسبة للسؤال املتعلق بتعيني موظفني جـدد، الحظـت أن قسـم مراجعـة احلسـابات 
يضم رئيسا وثالثة موظفني فنيني واثنني من موظفي الدعم. وقد كانت بعـض هـذه الوظـائف 
شـاغرة يف أوائـل عـام ٢٠٠١ ولكنـها ملئـت مجيعـا فيمـا بعـد. ووافقـت علـى أن زيـادة عـــدد 
املوظفني من شأا أن تساعد كثريا يف أعمال مراجعة احلسابات. وأضافت أنه جيـري يف إطـار 
العملية االنتقالية وضع منوذج موحد للمكاتب القطريـة؛ ويف املكـاتب الكبـرية ذات العمليـات 
املعقدة، من املقترح إنشاء وظيفة مدير للعمليــات. ومـن املنتظـر أن يسـاعد ذلـك علـى حتسـني 
كل من وضع املوظفني وإدارة الربامج يف املكاتب القطريـة ويتيـح للممثلـني مزيـدا مـن الوقـت 
ملعاجلة القضايا اهلامة واحلامسة. وأضافت أيضا أن املديرة التنفيذية للصندوق تـويل أمهيـة كبـرية 
لتكنولوجيـا املعلومـات وهنـاك جـهود جاريـة لتحسـني الربـط الشـبكي. فـالنظم املاليـة ليســـت 
ـــل بيانــات اإلدارة املاليــة  مجيعـا مترابطـة يف الوقـت احلـاضر، إال أن الصنـدوق يعمـل علـى جع
متاحــة آنيــا يف امليــدان ويف املقــر. واختتمــت كلمتــــها مشـــرية إىل أن مراجعـــي احلســـابات 
اخلارجيني أبدوا رأيا مشفوعا بتحفظات على البيانات املالية للصنــدوق بالنسـبة لفـترة السـنتني 

اليت انتهت منذ وقت قريب. 
١١١ -وأجــابت رئيســة مكتــب الرقابــة والتقييــم عــن الســؤال املتعلــق بتخطيــــط مراجعـــة 
احلسابات، فذكــرت أن هـذه العمليـة تتـألف مـن عنصريـن. وبالنسـبة للعنصـر األول، يسـتعني 
الصندوق خبدمات املراكز اإلقليمية ملراجعة احلسـابات التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
وجيري التخطيط بالتنسيق مع رؤساء تلك املراكز وتتـم عمليـات مراجعـة احلسـابات يف نفـس 
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البلدان اليت تراجع فيها حسابات الربنامج اإلمنائي. ويتبع ج قـائم علـى دورات زمنيـة حيـث 
تراجع احلسابات كل ثـالث أو مخـس سـنوات. وحـىت وقـت قريـب كـانت عمليـات مراجعـة 
احلسابات ال جترى إال يف البلدان اليت يوجـد ـا ممثلـون مقيمـون للصنـدوق، إال أنـه منـذ عـام 
٢٠٠١، أدرجـت يف خطـــة مراجعــة احلســابات البلــدان الــيت ال يوجــد ــا ممثلــون مقيمــون 
للصندوق واليت تفوق فيها النفقات ٠٠٠ ٥٠٠ دوالر. أما بالنسبة للعنصر الثـاين مـن ختطيـط 
مراجعـة احلسـابات، فـإن كبـار املسـؤولني اإلداريـني يف الصنـــدوق يشــاركون فعــال يف انتقــاء 
املكاتب القطرية ووحدات املقـر الـيت يتعـني مراجعـة حسـاباا. ومـن معايـري االنتقـاء مـا يلـي: 
حصول احلسابات علـى تقديـر غـري مـرض؛ ومقـدار أمـوال الـربامج؛ ومقـدار األمـوال املتصلـة 
بـالتنفيذ الوطـــين؛ واملدفوعــات املباشــرة؛ ومســتوى املــوارد األخــرى. وفيمــا يتصــل بإقفــال 
املشاريع، الحظت أنه مت االضطـالع يف عـام ٢٠٠١ بعمليـة كـربى أقفـل يف إطارهـا مـا يزيـد 
على ٢٠٠ ١ مشروع. وأشارت إىل أنه مت شطب مبالغ يف بعض احلاالت، ولكن ذلـك ليـس 
من قبيل إسـاءة التصـرف يف األمـوال وإمنـا يتعلـق بالوثـائق. وخبصـوص السـؤال عـن الضوابـط 
ـــة ال تزيــد علــى ٣٠٠  النقديـة واحتمـال الغـش، أوضحـت أن األمـر يتعلـق مببـالغ نقديـة ضئيل
دوالر وهـي عـادة دون ١٠٠ دوالر. وأحيانـا تشـري مالحظـات مراجعـي احلسـابات إىل عــدم 
توافر خزانة يف املكتب و/أو سجل نقديـة مناسـب، واألثـر الـتراكمي هلـذه األمـور هـو إعطـاء 
تقديـر غـري مـرض. وأكـدت للمجلـس التنفيـذي أن األمـــر ال يتعلــق إطالقــا بعمليــات غــش. 
وأضـافت أن كبـار املسـؤولني اإلداريـني يف الصنـدوق اعتمـدوا تدابـــري صارمــة للحيلولــة دون 
ـــيت كشــفت عنــها عمليــات مراجعــة احلســابات جيــري  تكـرر هـذه احلـاالت وأن النقـائص ال

تصحيحها بشكل منتظم جدا. 
١١٢ -وفيما خيص السؤال املتعلق باملشاكل املقبولة، أشارت رئيسـة مكتـب الرقابـة والتقييـم 
إىل أن الصندوق ال يعترب عمليات مراجعة احلسابات منفصلة عـن غريهـا مـن عمليـات املراقبـة 
واالستعراض. وذكرت أن عمليات مراجعـة احلسـابات دقيقـة وعـادة مـا ال تـأخذ يف االعتبـار 
إال األمور املؤكدة. وبالتايل فإن كبار املسؤولني اإلداريني يفهمون ويراعون كل حالـة خاصـة 
و/أو ظروف خمففة. ووافقـت علـى أن املكـاتب الصغـرية احلجـم هلـا قـدرة حمـدودة وأنـه حـىت 
وقت قريب مل جير حتديد كفاءات واضحة للمكاتب القطرية؛ بيد أنه جيـري حاليـا تـاليف هـذا 
األمر من خالل العملية االنتقالية. وبالنسبة للسؤال املتعلق باللجنـة املعنيـة مبراجعـة احلسـابات، 
أشارت إىل أن الصندوق ال تتوافر لديه مثل هذه اللجنـة حاليـا؛ إال أنـه جيـري، ضمـن العمليـة 
االنتقالية، النظر يف جمموع عبء عمل الصندوق وهيكله لتحديد اللجان الالزمـة حـىت يكـون 
سـري عملـه سلسـا ويتسـم بالكفـاءة والفعاليـة. ويتجـه الـرأي إىل أن مثـــل هــذه اللجنــة ينبغــي 
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أال تقتصر على مسائل مراجعة احلسـابات وإمنـا يتعـني أن تتنـاول أيضـا قضايـا الرقابـة األوسـع 
نطاقا. 

١١٣ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ٧/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول). 
 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
١١٤ -عرض مساعد مديـر الربنـامج التقريـر املتعلـق باملراجعـة الداخليـة للحسـابات والرقابـة 
الداخليــة (DP/2002/12) الــذي يتضمــن تقييمــــا للمســـائل اإلداريـــة الرئيســـية واســـتجابات 
للمقترحـات الـيت قدمـها أعضـاء الـس التنفيـذي يف وقـت سـابق. والحـظ أن تدابـــري التنفيــذ 
أفضـت إىل نتـائج إجيابيـة ولكـن بعـض املشـاكل ال تـزال قائمـة، وخاصـة فيمـا يتصـــل بتكلفــة 
ونوعية مراجعة حسابات املشاريع املنفذة وطنيـا. وجتـري معاجلـة هـذه املشـاكل باالتفـاق مـع 
جملـس مراجعـي احلسـابات. وأفـاد بأنـه مت إنشـاء فرقـة عمـــل لتقيــم خدمــات مهمــة املراجعــة 
ـــات بتعزيــز مــهميت  الداخليـة للحسـابات، وقـد أجنـزت عملـها يف عـام ٢٠٠١ وقدمـت توصي
ـــر يف البعــض مــن هــذه  املراجعـة الداخليـة للحسـابات والرقابـة الداخليـة. وجيـري بـالفعل النظ

التوصيات. 
١١٥ -وأثنــت الوفــود علــى الربنــــامج اإلمنـــائي لقيامـــه بتقييـــم صريـــح للمســـائل املتصلـــة 
ـــــادة  بــــاملوظفني والشــــراء والرصــــد واإلبــــالغ. ورحبــــت أيضــــا جبــــهوده الراميــــة إىل زي
ـــودا عديــدة أعربــت عــن القلــق أو طلبــت إيضاحــات بشــأن  الشـفافية واملسـاءلة. بيـد أن وف
ـــن القضايــا منــها: حــاالت التأخــري يف توظيــف املنســقني املقيمــني وســرعة تنــاوم؛  عـدد م
والصعوبـات الـيت تواجـــه يف احلصــول علــى التقــارير مــن الوكــاالت املســؤولة عــن التنفيــذ؛ 
ــــة ملشـــاكل التوظيـــف والدفـــع؛ ووجـــود موظفـــني غـــري متخصصـــني يف  واألســباب اجلذري
مراجعة احلسابات ضمـن أفرقـة مراجعـة احلسـابات واخلدمـات االستشـارية كجـزء مـن واليـة 
املراجعـة الداخليـة للحسـابات؛ وعـدد التحقيقـات بشـــأن التجــاوزات؛ ودور كــل مــن أمــني 
املظامل واللجنة التأديبيـة؛ وعـدد التقديـرات الرديئـة والرديئـة جـدا الـيت خلصـت إليـها مراجعـة 

حسابات املكاتب القطرية.  
١١٦ -وأفاد مدير مكتب مراجعة احلسابات واستعراض األداء بأن عـدد التحقيقـات ظـل يف 
تزايـد. ونتيجـة لذلـك متـت االسـتعانة مبحقـق جنـائي متفـرغ. وأفـاد أيضـا بـأن عـدة عمليـــات 
ملراجعـة احلسـابات أجنـزت مـع صنـاديق وبرامـــج ووكــاالت متخصصــة أخــرى تابعــة لألمــم 
املتحدة، منها الصندوق املشترك للمعاشــات التقاعديـة ملوظفـي األمـم املتحـدة، وهنـاك أخـرى 
جارية مع برنـامج األغذيـة العـاملي، علـى سـبيل املثـال. ومـن املزمـع االضطـالع بـأربع بعثـات 

مشتركة يف عام ٢٠٠٣.  
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١١٧ -وأفاد بأنه مت تشكيل فريق السـتعراض املشـاكل املتكـررة احلـدوث عـن طريـق دراسـة 
ما إذا كانت السياسات واإلجراءات املتبعة تتطلب التنقيح أو تعزيـز إنفاذهـا أو مـا إذا كـانت 
احلاجة تدعو إىل تدريب إضايف للموظفني. وخبصوص النــهج اجلديـد إزاء مراجعـة احلسـابات، 
أشـار املديـر إىل أن سـت عمليـات جتريبيـة ُأجنـزت بنتـائج إجيابيـة، ولكنـه الحـظ أـــا ال تــزال 
عمليات تعلُّم قيد التطـور. والحـظ كذلـك أن إشـراك املوظفـني غـري املتخصصـني يف مراجعـة 
احلسابات مت قصد احلصول على املهارات الالزمـة دون اإلخـالل باسـتقالل عمليـات مراجعـة 
احلسـابات. ومـن اخلطـوات املتخـذة للحـد مـن احتمـــاالت تضــارب املصــاحل أن مجيــع أفرقــة 
مراجعة احلسابات ينبغي أن ختضع إلشراف مكتب مراجعة احلسـابات واسـتعراض األداء وأن 
ــهم.  هـؤالء املوظفـني ال ميكـن أن يشـتركوا يف مراجعـة حسـابات املكـاتب املوجـودة يف مناطق
وأشار املدير إىل أن تفاصيل التحقيق يف التجاوزات ال تشـكل جـزءا مـن هـذا التقريـر ولكنـها 

قُدمت إىل جملس مراجعي احلسابات ومت توثيقها يف تقرير منفصل. 
١١٨ -وبالنسـبة ملسـألة مـا إذا كـان هنـاك حـد مقبـول للخـروج عـن النظـام املـايل والقواعـــد 
املالية، أفاد مساعد مدير الربنامج مبكتـب شـؤون اإلدارة، بـأن هـذا اخلـروج غـري مقبـول. بيـد 
أنه من األمثلة على املشاكل مـا حيـدث مـن حـني آلخـر مـن تكبـد نفقـات قبـل تلقـي األمـوال 
وذلك ناتج عن الضغـوط املتعلقـة بتنفيـذ املشـاريع بسـرعة، وعـدم االمتثـال بسـبب عـدم فـهم 
القواعد واإلجراءات. وأضاف أن الغـش وسـوء التصـرف أمـران ال جيـري التسـامح معـهما يف 
الربنامج اإلمنائي. والحظ كذلك أنه نتيجة لإلصالحات اجلاريـة يف املكـاتب القطريـة، حيـدث 
يف بعض احلاالت أن يضطلع مبراقبة املسائل املاليـة موظفـون وطنيـون ليـس هلـم مـا يكفـي مـن 
الدراية واخلربة. بيد أنـه جيـري بـذل جـهود متضـافرة لتصحيـح هـذا الوضـع، مبـا يف ذلـك عـن 

طريق إنشاء مكاتب مشتركة.  
١١٩ -وفيما يتعلق بعدد احلاالت اليت حصلت فيها املكاتب القطرية على تقدير غـري مـرض، 
أفاد املدير بأنه نصح كبار املسؤولني اإلداريني للربنامج اإلمنائي بالتركيز أساسا علـى املكـاتب 
اليت حصلت علـى تقديـر ضعيـف أو ضعيـف جـدا. وجيـري حاليـا إدخـال نظـام جديـد حيـث 
يتضمـن التقديـــر ثــالث درجــات: �مــرض� و�مــرض جزئيــا� و�ضعيــف� وألغيــت فئــة 

�الضعيف نسبيا�. 
١٢٠ -وخبصوص تأخر الوكاالت املسـؤولة عـن التنفيـذ يف تقـدمي تقاريرهـا، أفـاد املديـر بـأن 
احلالة حتسنت بفضل استخدام تكنولوجيا املعلومات. وال حظ كذلك أن التقارير اليت تطلبـها 
اجلهات املاحنة هي قيد املناقشة يف فريق املواءمة وفرقة العمل التـابعني للجنـة املسـاعدة اإلمنائيـة 

الرمسية مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
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١٢١ -وأفــاد مســاعد مديــر الربنــامج مبكتــب شــؤون اإلدارة بــأن التأخــريات يف توظيــــف 
املنسقني املقيمني تعزى غالبا إىل طول املدة اليت تستغرقها عملية التصريح، ولكن ذلـك حتسـن 
مؤخرا. واختتم كلمته بإيضاح دوري كل من أمني املظـامل واللجنـة التأديبيـة، فذكـر أن أمـني 
املظامل يقوم بالوساطة بني املوظفني واإلدارة، أما اللجنة التأديبية فهي مبثابـة حمكمـة إذا نسـبت 

التهمة إىل املوظف وُأجنز التحقيق. 
١٢٢ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ٧/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول). 

 
التقارير املتعلقة بالزيارات امليدانية   ثامنا -

 تقرير عن الزيارة امليدانية إىل السنغال 
ـــى الترتيبــات  ١٢٣ -عـرض املقـرر التقريـر (DP/2002/CRP.6). وقـد شـكر منظمـي البعثـة عل
املمتازة. وأوضح الظروف االقتصادية واالجتماعية للبلـد وسـلط الضـوء علـى أنشـطة التنسـيق 
اليت تضطلع ا األمم املتحـدة والوكـاالت الثنائيـة يف السـنغال. وأشـاد بوجـه خـاص بالتنسـيق 
املمتاز يف جمال مكافحة وباء فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز. وأشـاد أيضـا بـالعمل اجليـد 
الذي يقوم به برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والصنـاديق املرتبطـة بـه (صنـدوق األمـم املتحـدة 
للمشاريع اإلنتاجية وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة) فضال عن صندوق األمـم املتحـدة 
للسكان. واملساعدة املقدمة أفادت العديد من الناس على مستوى القواعد الشـعبية، مبـن فيـهم 

النساء، يف حتسني مستوى معيشتهم. 
١٢٤ -وأشــاد متكلمــون عديــدون بـــالعمل اجلـــاري يف الســـنغال، خاصـــة علـــى الصعيـــد 
احمللــي، مبشــاركة نشــطة مــن اتمعــات احملليــة. وشــــدد املتكلمـــون علـــى أن البعثـــة زادت 
ــــر مســـامهات هامـــة يف عمـــل  مصداقيــة األمــم املتحــدة وأكــدت أن الزيــارات امليدانيــة توف
الـس التنفيـذي. وُأعـرب عـن تقديـر بـالغ للدعـــم املقــدم إىل النســاء يف جمــال بنــاء قدراــن 

واكتسان لألصول. 
١٢٥ -ووجه ممثل مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي اإلقليمـي ألفريقيـا الشـكر إىل البعثـة 
على تقريرها وتوصياا اللذين سيوجهان إعداد الربامج وتنسيقها وتنفيذها يف البلـد مسـتقبال. 
وأشار املمثل إىل أن التغريات يف املوظفـني علـى الصعيـد القطـري نفـذت لتحسـني كفـاءة أداء 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبناء القدرات من أجل احلد من وطأة الفقر. 
١٢٦ -وأفـاد بـأن النسـاء السـنغاليات اسـتفدن مـن الـربامج الـيت يدعمـــها الربنــامج اإلمنــائي، 

خاصة يف جمال بناء القدرات من أجل تنظيم املشاريع التجارية. 
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١٢٧ -وشكر ممثل صندوق األمم املتحدة للسكان أعضاء الس التنفيـذي علـى زيـارم إىل 
السنغال وأشار إىل أن البعثة قد وفرت فرصة فريدة للصندوق إلظهار كيفيـة اسـتخدام أمـوال 
املاحنني يف دعم برامج قيمـة ومتـس احلاجـة إليـها يف البلـدان الناميـة. وشـدد املمثـل علـى فوائـد 
الربامج اليت يدعمها الصنـدوق يف السـنغال والـيت تعـىن بالصحـة اإلجنابيـة والوقايـة مـن فـريوس 
نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. وعلـى وجـه اخلصـــوص، أشــار املمثــل إىل أن نــوادي الشــباب 
أنشئت لتوفري املعلومـات عـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز ومسـائل الصحـة اإلجنابيـة 
للشـــباب واحملرومـــني. وأتيـــح للشـــباب اســـتخدام شـــبكة اإلنـــترنت وأنـــواع أخـــرى مــــن 
تكنولوجيات املعلومات. كذلك ُوفر تدريب على كيفيـة اسـتخدام احلاسـوب. وشـدد املمثـل 

على أنه يف جمال مكافحة الفقر مثة حاجة إىل أموال وموارد إضافية. 
١٢٨ -كذلـك أشـار املمثـل إىل أن يف حـني أن املسـؤولية العامـــة عــن تنســيق أنشــطة األمــم 
املتحدة تقع على عاتق املنسق املقيـم، جيـري التنسـيق علـى حنـو مشـترك بـني مؤسسـات األمـم 
املتحدة ذات الصلة اليت هلا مقار يف البلد. وجيري تداول رئاسة اجتماعـات التنسـيق علـى حنـو 
متنـاوب شـهريا، حيـث يقـوم كـل رئيـس يف نوبتـه بوضـع جـدول أعمـــال االجتمــاع. وأكــد 

املمثل أن هذا الترتيب ناجح جدا. 
 .(D P/2002/CRP.6) لس التنفيذي علما بتقرير الزيارة امليدانية إىل السنغال١٢٩ -وأحاط ا

 
 تقرير عن الزيارة امليدانية إىل فييت نام 

١٣٠ -مل يكن التقرير عن البعثة املشتركة بني برنامج األمــم املتحـدة اإلمنـائي/صنـدوق األمـم 
املتحـدة للسـكان ومنظمـة األمـم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) إىل فييــت نــام جــاهزا بعــد 
للعرض الرمسي. بيد أن رئيس الس التنفيذي قـدم عرضـا شـفويا أوليـا للمسـائل والتوصيـات 

الرئيسية اليت أدىل بعض أعضاء الس ببعض املالحظات األولية بشأا. 
ـــــة الثانيــــة للمجلــــس يف  ١٣١ -واتفـــق علـــى تـــأجيل املناقشـــة الرمسيـــة إىل الـــدورة العادي
أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، حيث سيكون التقرير قـد وزع علـى مجيـع الوفـود وتكـون الوفـود قـد 

قرأته. 
١٣٢ -وأحاط الس التنفيذي علما باإلحاطة بشأن الزيارة امليدانية إىل فييت نام. 
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 اجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
التقرير السنوي ملدير الربنامج عن عام ٢٠٠١، مبا فيه التقريـر السـنوي  تاسعا -

 املنصب على النتائج 
 التقرير السنوي ملدير الربنامج عن عام ٢٠٠١ 

١٣٣ -عرض مدير الربنامج تقريره عــن عـام ٢٠٠١، مبـا فيـه التقريـر السـنوي املنصـب علـى 
النتائج (DP/2002/15). وركــز املديـر علـى اإلجنـازات والتحديـات الرئيسـية املاثلـة فيمـا يتعلـق 
بـاحلكم الدميقراطـي، وتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، وعمليـة اإلصـــالح، والوقايــة مــن 
الكوارث، واالنتعاش، والشراكات، ومؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، الـذي سـيعقد يف 
الفــترة مــن ٢٦ آب/أغســطس إىل ٤ أيلــول/ســــبتمرب ٢٠٠٢ يف جوهانســـربغ، واألهـــداف 
اإلمنائية لأللفية. ولتيسري االطـالع علـى بيـان مديـر الربنـامج، نشـر الربنـامج علـى موقـع أمانـة 

 .www.undp.org/execbrd/index.htm لس التنفيذي على شبكة اإلنترنت يفا
 

 تعليقات عامة على التقرير السنوي ملدير الربنامج عن عام ٢٠٠١ 
١٣٤ -أشادت الوفود بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيما يتعلق بـالعديد مـن جوانـب عملـه، 
مبـا يف ذلـك مـا يلـي: املسـتوى الرفيـع للتقريـر الــذي حــوى، للمــرة األوىل، التقريــر الســنوي 
املنصـب علـى النتـائج، يف وثيقـة موجـــزة واحــدة؛ ودور املنظمــة يف قيــادة جــهود التعمــري يف 
ـــدويل املعــين  أفغانسـتان ويف مسـاعدة الشـعب الفلسـطيين؛ ومشـاركتها يف التحضـري للمؤمتـر ال
بتمويل التنمية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. كذلك أشادت الوفود باملنظمـة ملـا يلـي: 
جناحـها يف تعزيـز الشـراكات مـع طائفـة عريضـة مـن أصحـاب املصلحـة، مثـل البنـك الـــدويل، 
وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحــدة، واللجـان واملصـارف اإلقليميـة التابعـة 
لألمـم املتحـدة، واتمـع املـدين، والقطـاع اخلـاص؛ وعكـس االجتـاه اهلـــابط للمــوارد العاديــة؛ 
وتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية؛ وإجراء إصالحات يف املقر وعلـى الصعيـد القطـري؛ وتعزيـز 
إتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مـن أجـل التنميـة؛ ودعـم أنشـطة التعـاون بـني بلـدان 

اجلنوب. 
١٣٥ -وشجعت وفود عديدة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي علـى مواصلـة مـا يلـي: التكيـف 
مع التغريات حال حدوثها؛ ومواصلة اجلهود لتعبئة املوارد العادية (املوارد األساسـية) وتوسـيع 
ـــن املــاحنني؛  مصـادر التمويـل لإلقـالل إىل احلـد األدىن مـن االعتمـاد املفـرط علـى عـدد قليـل م
وكفالة أن تظل املوارد األساسية متثل املرتكز األساسي ألموال الربنامج؛ وزيادة دور الربنـامج 
يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وتوافق مونتريي، وعملية الدوحة، عن طريق سبل تشـمل، 



13403-26799

E/2002/35

يف مجلة أمور، تعبئة اتمع الدويل ومتتني العالقـات مـع بلـدان الـربامج؛ وإنشـاء روابـط أقـوى 
بـني األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر؛ وحتسـني تعميـم مراعـــاة 
ـــز  املنظـور اجلنسـاين والتـوازن اإلقليمـي يف التوظيـف يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي؛ وتعزي
التعاون بني بلدان اجلنوب أو تعميم إدمـاج التعـاون التقـين فيمـا بـني البلـدان الناميـة يف العمـل 
العام لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ وحتسني نظام املنسق املقيم، خاصــة عمليـة التعيـني وتوفـري 
مـوارد إضافيـة لتيسـري التنسـيق؛ وتعزيـز الشـراكات، بطريقـة انتقائيـة، مـع أصحـــاب املصلحــة 
بالتشاور مع احلكومات املعنية على الصعيدين القطري واإلقليمي؛ وزيادة تعزيز قـدرة البلـدان 

على إعداد الربامج وتنفيذها وتويل مسؤولية نتائجها بدون شروط مسبقة. 
١٣٦ -وطلب بعض الوفود توضيحـات أو معلومـات إضافيـة عـن اسـتخدام املـوارد األخـرى 
(غري األساسية)؛ والتجارب املكتسبة من التقارير املقدمة عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وعـن 

الكيفية اليت تعتزم ا األمم املتحدة تعبئة اتمع الدويل ورصد تنفيذ تلك األهداف. 
 

 رد مدير الربنامج 
١٣٧ -رد مديـر الربنـامج شـاكرا أعضـاء الـس علـى إعراـم عـن الدعـم. ومـع ذلـك أشــار 
املدير إىل أن املنظمة مل تنجح يف تعبئة املوارد العادية الكافية ودعا إىل توخـي اجلديـة السياسـية 

ملواجهة هذا التحدي. 
١٣٨ -وفيما يتعلق بالصلة بني األهداف اإلمنائية لأللفية وورقات استراتيجية احلد من الفقـر، 
ذكـر املديـر أن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ترمـي إىل بنـاء ضغـــط سياســي ملواجهــة التحديــات 
ـــم مصداقيــة أصحــاب املصلحــة. أمــا الورقــات االســتراتيجية  اإلمنائيـة، وتقيـس النتـائج، وتقي
لتخفيف وطأة الفقر، فهي توفر إطارا لالقتصاد الكلي مـن أجـل ترمجـة األهـداف اإلمنائيـة إىل 
استجابة برناجمية، يف حـني أن إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة يوفـر قنـاة تسـهم 
األمم املتحدة من خالهلا يف تنفيذ عملية ورقات استراتيجية احلد من الفقـر. ويضطلـع برنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي بدور قيادي يف املسائل املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفيـة، حيـث يعمـل 
يف تعاون وثيق مع مؤسسات األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل وغريهـا علـى املسـتوى القطـري. 
ويقـود البنـك الـدويل عمليـة الورقـات االسـتراتيجية بدعـم مـن الربنـامج اإلمنـــائي. واملســؤولية 
ـــات االســتراتيجية لتخفيــف  األساسـية عـن عمليـات ونتـائج األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة والورق
وطأة الفقر تقع على البلـدان املعنيـة. ودور األمـم املتحـدة هـو حتفـيز املناقشـة بشـأن اخليـارات 

والسبل البديلة اليت ينبغي للبلدان اختاذها. 
١٣٩ -وأكـد املديـر أن املنسـقني املقيمـني يتحملـون أعبـاء تفـوق طاقتـــهم نظــرا ملســؤوليام 
بوصفهم ممثلني مقيمني ومنسقني لألفرقة القطرية. وهم يبذلون قصارى جهدهم لكفالـة مزيـد 
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من التكامل يف أنشطة األمم املتحدة عن طريق تبسيط اإلجراءات واملواءمـة بينـها وعـن طريـق 
ترتيبات الربجمة املشتركة، كما يطالب بذلك الـس االقتصـادي واالجتمـاعي وهيئـات األمـم 

املتحدة األخرى. 
١٤٠ -وفيما يتعلق بتخفيض عدد املوظفــني علـى الصعيـد القطـري، أفـاد املديـر بـأن األعـداد 
املطلقة قد اخنفضت بالتحول عن عـدد أكـرب مـن املوظفـني مـن السـعاة والسـائقني والكتبـة إىل 
عـدد أقـل، ولكـن أرقـى تـأهيال، مـن املوظفـني الوطنيـني الذيـن ســـيضطلعون بــدور حاســم يف 
املسائل املتصلة بالسياسات العامة. وبتلك الطريقة، متكن الربنامج اإلمنــائي مـن الوفـاء باحلاجـة 

إىل تعزيز القدرات املهنية على الصعيد الوطين. 
 

 حملة عامة عن التقرير السنوي لعام ٢٠٠١ املنصب على النتائج 
 تعليقات عامة على التقرير السنوي لعام ٢٠٠١ املنصب على النتائج 

١٤١ -تركز اجلزء الثاين من املناقشة على التقرير السنوي املنصـب علـى النتـائج. وأثـىن عـدد 
كبري من الوفود على برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ملـا قدمـه مـن عـرض موجـز وأمـني وأيسـر 
ـــها تقــدم، مــن قبيــل جمــال تطبيــق اإلدارة بــاألهداف  مطالعـة وأبـرزوا اـاالت الـيت ُأحـرز في
والنتائج، واليت أدت إىل إعداد وتقـدمي تقـارير تتسـم بقـدر أكـرب مـن الواقعيـة؛ وإعـداد تقـارير 

عن التنمية البشرية على الصعيد القطري وترمجة والية املنظمة إىل إجراءات إمنائية.  
١٤٢ -وأوضحوا أيضا ااالت اليت تتطلب تنفيذ املزيد من األعمال، وال سيما جمـال تعميـم 
مراعاة املنظور اجلنساين؛ ونوعية التقارير؛ ومقارنـة األداء بـأداء السـنوات السـابقة؛ وختصيـص 
املوارد فيما بني جماالت املمارسة؛ وجمال تركيز أنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي؛ وإدراج 

النتائج والتوصيات يف إجراءات اإلدارة. 
١٤٣ -وطلب بعض املتكلمني إيضاحات أو مزيد مـن املعلومـات بشـأن الطريقـة الـيت اتبعـها 
ـــازات؛ وأثــر الــربامج علــى الصعيــد القطــري؛  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف جتميـع اإلجن
وطريقة تطبيق اإلدارة اليت تستند إىل النتائج يف املقـر ويف امليـدان؛ ومـا إذا كـانت هنـاك قـدرة 
كافية لتنفيذ اإلدارة باألهداف والنتائج بصورة شاملة؛ واألولويات االستراتيجية إلطـار نتـائج 
االستراتيجية التايل، بالنظر إىل حترك البنك الدويل لتقـدمي املسـاعدة مـن خـالل املنـح واجلـدول 

الزمين إلعداد اإلطار التمويلي القادم املتعدد السنوات. 
١٤٤ -وأوصت بعض الوفود بأنه ينبغي تقدمي املزيد من املعلومات بشأن عمل مكتب األمـم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف حاالت االنتقــال؛ وضـرورة جتنـب اسـتخدام مفـاهيم مـن 
قبيل األمن البشري، اليت مل تعتمد بعد يف األمم املتحـدة؛ وضـرورة ذكـر املزيـد مـن التفـاصيل 
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عن الصلة بني احلكم احمللـي واحلـد مـن الفقـر؛ كمـا ينبغـي تقـدمي اسـتراتيجية واضحـة لطريقـة 
ـــة  اسـتفادة الفقـراء بالعوملـة علـى حنـو أفضـل؛ وضـرورة تعزيـز اجلـهود يف جمـال العالقـات العام
بشـأن إجنـازات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي؛ وضـرورة استكشـاف برنـامج األمـم املتحـــدة 

اإلمنائي لسبل تعزيز اإلدارة باألهداف والنتائج ضمن جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية. 
 

 رد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
١٤٥ -رد مسسؤولو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبا يفيد أن التقرير السنوي املنصـب علـى 
النتائج يقيم مسامهة املنظمة يف النتائج اليت كانت متوقعة علـى الصعيـد القطـري. ويقيـم ذلـك 
األثـر مـن خـالل بعثـات التقييـم الـيت تقـدم نتائجــها إىل الــس التنفيــذي يف تقريــر منفصــل. 
وذكروا أن أهداف إطار النتائج االستراتيجية حتددها املكـاتب القطريـة باالتفـاق مـع املكـاتب 
اإلقليميـة لكـل منـها وأن املكـاتب القطريـة تقـــدم النتــائج. وتتــوىل بعثــات املراجعــة الداخليــة 
للحسابات، التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، التحقق من هـذه النتـائج. وال تـزال مقارنـة 
النتائج بني البلدان وبني جماالت املمارسة متثل مشكلة تقتضي أن جيد شركاء التنمية حال هلا. 
ـــالت علــى  ١٤٦ -واتفـق مسـؤولو برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى ضـرورة إجـراء تعدي
صيغة التقرير السنوي املنصب على النتائج، بغية إثراء نوعية التقـارير. بيـد أـم ذكـروا أن مثـة 
حاجة إىل إجراء املزيد من املشاورات مع أعضاء الس التنفيذي بشأن منهجية تقييــم وإعـداد 

اإلطار التمويلي القادم املتعدد السنوات. 
١٤٧ -وفيمـا يتعلـق بالقضايـا ذات الصلـة بتعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين، أفـادت التقــارير 
بأنه قد طُلب من مكتب السياسات اإلمنائية أن يقترح تدابري تصحيحية، تشمل تعزيز قـدرات 

املوظفني، ملعاجلة تلك القضايا وتقدير النتائج على حنو مالئم. 
١٤٨ -ويوضـح ختصيـص املـوارد العاديـة (األساسـية) فيمـــا بــني جمــاالت املمارســات الســتة 

األولويات اليت حددا احلكومات يف بلدان الربنامج. 
١٤٩ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ٨/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول). 

 
صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية   عاشرا -

١٥٠ -يف عرضـه لتقريـر صنـدوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة الســـنوي لعــام ٢٠٠١ 
املنصب على النتائج (DP/2002/14)، أثىن مديـر الربنـامج املعـاون علـى إجنـازات الصـندوق يف 
مـا يتعلـق مبجـايل احلكـم احمللـي ومتويـل املشـاريع الصغـرية، بـالرغم مـن القيـود املاليـة. ورحــب 
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بتعزيـز العالقـات بـني صنـدوق األمـم املتحـــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة وبرنــامج األمــم املتحــدة 
اإلمنائي من خالل مذكرة تفاهم بشأن متويل املشاريع الصغرية. 

١٥١ -ووجه األمني التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيـة إىل أعضـاء الـس 
ثالثة أسئلة: هل حيقق صندوق األمم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة النتـائج املتوقعـة منـه؟ وهـل 
يشـغل صنـدوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة مكانـا مالئمـا يف اهليكـــل الــدويل لتمويــل 
التنمية؟ وما هو مستقبل صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيـة؟ وبعـد أن صـرح بأنـه قـد 
حتققت مرة أخرى إجنازات ملموسة لصـاحل الفقـراء يف سـنة ٢٠٠١ وأكـد علـى أمهيـة وجـود 
منظمـة متخصصـة يف مـا يتصـل بزيـادة االسـتثمارات احملـدودة الـيت ميكـن أن يكررهـا آخــرون 
وحتقق نتائج تتفق على النحو األوىف مع األهـداف احملـددة الـيت أقرـا منتديـات دوليـة سـابقة، 
مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، رد باإلجيـــاب علــى الســؤالني األول والثــاين. بيــد أن 
األمني التنفيذي أعرب عن بالغ قلقه إزاء مستقبل صندوق األمم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة 
ـــون  وبراجمـه بسـبب عـدم كفايـة املـوارد املاليـة، وطـالب بزيـادة التمويـل األساسـي إىل ٣٠ ملي

دوالر يف سنة ٢٠٠٣ و ٣٣ مليون دوالر يف سنة ٢٠٠٤. 
١٥٢ -وتكلـم اثنـان وعشـرون وفـدا تـأييدا للنتـائج الـيت توصـل إليـها املديـر املعـاون لربنـــامج 
األمم املتحدة اإلمنائي واألمني التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية. وأشـادت 
بـالعمل الـذي قـام بـه صنـدوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة والنتـائج الـيت حققـها حـــىت 
اآلن، واليت سامهت يف احلد مـن الفقـر. وأثنـت أيضـا علـى تعزيـز العالقـات فيمـا بـني برنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيـة وعلـى مكانـة الصنـدوق يف 

اهليكل الدويل لتمويل التنمية. 
١٥٣ -وأشادت الوفود بصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيـة لوضـوح عـرض التقريـر، 
ـــيت حتققــت يف ســنة  وتقـدمي مؤشـرات ذات صلـة وقابلـة للقيـاس، وتسـهيل املقارنـة بالنتـائج ال
٢٠٠٠. وأعربـت الوفـود أيضـا عـن تقديرهـا للشـفافية الـيت اتسـم ـا التحليـل املـايل وإدخــال 
ـــريون مــن بلــدان الربنــامج كثــريا علــى  نظـام امليزنـة القائمـة علـى األداء. وأثـىن متكلمـون كث

صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ملسامهته يف جهود ختفيف وطأة الفقر يف بلدام. 
١٥٤ -وطُلـب تقـدمي إيضاحـات بشـأن عـدد مـن القضايـا، منـها العالقـة بـني صنـدوق األمــم 
املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ومنظمات دولية مالية أخرى؛ واملشاريع الناجحة يف جمـاالت آثـار 
السياسات وتكرار تلك املشاريع؛ وصحة املؤشرات اإلحصائية استنادا إىل عدد قليل جدا مـن 
تقـارير املشـاريع. وطلبـت وفـود أخـرى معلومـات عـن ســـبب اخنفــاض الدعــم الــذي يقدمــه 
صنـدوق األمـم املتحـــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة للبنيــة التحتيــة يف نطــاق تركــيزه علــى تطويــر 
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مؤسسات نظم احلكم احمللي، وتساءلوا عن سبب عدم مبادرة الصندوق إىل السـعي إلحـداث 
تغيريات يف بيئة سياسات متويل املشاريع الصغرية. 

١٥٥ -وأعربت الوفود عن أسفها إزاء القيود املالية احلالية، وطـالبوا بزيـادة املـوارد األساسـية 
وبتنويع قاعدة املوارد كي يتسىن لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية أن يواصـل عملـه 

القيم، وال سيما يف أقل البلدان منوا. 
١٥٦ -وأعـرب األمـني التنفيـذي عـن الشـكر للوفـود ملـا قدمــوه مــن دعــم وتقديــر ألعمــال 
صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف سنة ٢٠٠١. وأعرب عن أسفه لعــدم متكنـه مـن 
الرد على النقاط اليت أثريت بسبب ضيق الوقت. ووعد بتقـدمي رد خطـي مفصـل وإرسـاله إىل 

مجيع الوفود يف املوعد املالئم. 
ـــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة  ١٥٧ -وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا بتقريـر صنـدوق األم

 .(DP/2002/14) السنوي املنصب على النتائج
 

االلتزامات بالتمويل   حادي عشر -
١٥٨ -قـدم مديـر الربنـامج التقريـر عـن حالـــة االلتزامــات بــالتمويل العــادي لربنــامج األمــم 
 DP املتحـدة اإلمنـائي والصنـاديق والـربامج املرتبطــة بــه يف عــام ٢٠٠٢ ومــا بعــده (2002/16/
و DP/2002/CRP.8)، والحـظ أن احلالـة املاليـة بصـورة عامـة لربنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي 
والصنـاديق والـربامج املرتبطـة بـــه قــد زادت بنســبة ٩ يف املائــة يف ســنة ٢٠٠١، وهــو أعلــى 
مستوى حققه حىت اآلن. وشهدت املوارد (األساسية) العادية أيضـا تراجعـا يف اجتاهـها اهلـابط 
للسنة السابعة. وأثىن مدير الربنامج على املاحنني الذين تسببوا يف إحـداث هـذا التغيـري اإلجيـايب 
وأعرب عن الشكر للبلدان اليت تعـهدت بتقـدمي التمويـل يف عـامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤. وناشـد 
احلكومـات الـيت مل تعلـن حـــىت اآلن عــن تعــهداا بــالتمويل أن تبــادر إىل ذلــك كــي يتســىن 
ـــى النحــو األوىف أهــداف برنــامج األمــم املتحــدة  للمنظمـة أن تكـون قـادرة علـى تنفيذهـا عل

اإلمنائي اجلديد بعد إصالحه. 
١٥٩ -وأثنـت الوفـود علـى مديـر الربنـامج وزمالئـه ملـا حققـوه مـــن جنــاح يف ســنة ٢٠٠١، 
وأكدوا أن املنظمة قد ظهرت من جديد بصفتها طرفا فاعال رئيسيا يف جمـال التنميـة علـى إثـر 
عملية اإلصالح. وطرحوا جمموعة كبرية من التعليقات علـى التقريـر واقـترحوا طرقـا لتحسـني 
حالة التمويل من خالل: تنويع مصادر التمويل لتجنـب اإلفـراط يف االعتمـاد علـى عـدد قليـل 
من املاحنني؛ وتكثيف جهود حشد املوارد؛ واستخدام شىت املنتديـات الدوليـة إلثـارة موضـوع 
زيادة تدفقات املوارد إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وأشار عدد من الوفود بصــورة حمـددة 
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إىل معاجلـة قضيـة التمويـل العـادي نظـرا إىل التطـورات املتعلقـة بتخصيـص جـزء مـن املســاعدة 
اإلمنائيــة الدوليــة كمنــح. ومت التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن ضــرورة أن تظـــل املـــوارد 

األساسية األساس الوطيد للمنظمة وضرورة عدم االستعاضة عنها بتمويل غري أساسي. 
١٦٠ -وأعرب مدير الربنامج عن الشكر للوفود على مالحظام التشجيعية ودعمـهم املـايل. 
وأكد أمهية معاجلة قضية حتقيق التوازن يف اهليكل الدويل يف ضوء التطـورات املقبلـة باملسـاعدة 
اإلمنائية الدولية. والحظ أيضـا أن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي هـو الشـريك الرائـد احملتمـل 
لعدة بلدان فيما يتعلق بتقدمي خدمــات احلكومـات حيثمـا ال تعمـل احلكومـة نتيجـة للحالـة يف 
مرحلة ما بعد الصراع. ومن شأن دعم كهذا أن يركز على تطوير قـدرات املؤسسـات. ونـوه 
إىل وجود أساس نظـري للسـعي إىل إقامـة شـراكة بـني البنـك الـدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنائي؛ غري أنه أضاف قائال إن من املستحيل إقامة تلك الشـراكة بـدون زخـم سياسـي قـوي 
من جانب أصحاب املنظمتني. وأكد على ضرورة إجيـاد منتـدى للمضـي قدمـا يف اخلطـة حـىت 

تكتمل ايتها. 
١٦١ -وقدمـت مديـرة شـعبة تعبئـة املـوارد، بيانـا ذكـرت فيـــه أن املصــادر الرئيســية لتمويــل 
التمويل املشترك تأيت من ماحنني ثنائيني، مها املفوضيـة األوروبيـة وحكومـات بلـدان الربنـامج. 
وذكـرت أن مفـهوم التمويـل يوجـد يف فكـرة االلتزامـات املشـتركة. وصرحـت بـأن املســـتوى 
الكلـي للصنـاديق االسـتئمانية املتخصصـة قـد بلـغ ٢١,٣ مليـون دوالر يف سـنة ٢٠٠١. ومــن 
حيـث التركـيز اإلقليمـي، الحظـت املديـرة أن هنـاك التزامــا قويــا مــن جــانب برنــامج األمــم 
املتحدة اإلمنائي بالعمل عن كثب مع شركاء لضمان وجود قاعدة مـوارد عريضـة، والوصـول 
إىل أقل البلدان منوا، وحتقيق مشاركة واسـعة النطـاق، وال سـيما فيمـا يتعلـق بأفريقيـا. وهنـاك 
أيضـا حتـيز أساسـي جتـاه منـح مـيزة ألقـل البلـدان منـوا كـي مـا حتصـل علـــى االعتمــادات غــري 

املخصصة اليت ترد إىل الصناديق االستئمانية املتخصصة. 
١٦٢ -وأقر الس التنفيذي بأنه على إثر التوافق يف اآلراء – الذي مت التوصـل إليـه يف املؤمتـر 
ـــل التنميــة، املعقــود يف مونتــريي، املكســيك، يف الفــترة مــن ١٨ إىل ٢٢  الـدويل املعـين بتموي
– ُأتيحــت فرصـة فريـدة للبحـث بطريقـة شـاملة وإمجاليـة يف مسـألة متويـل  آذار/مارس ٢٠٠٢ 
املنظمات املتعددة األطراف يف املستقبل، مثل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، الـذي يعمـل يف 

ميدان التنمية. 
١٦٣ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ٩/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول). 

 



14003-26799

E/2002/35

 ثاين عشر -ترتيبات متويل الربامج 
١٦٤ -قــــدم مديــــر الربنـامج املعـــاون الوثيقـــة DP/2002/17 عــن بعــض القضايــا واملبــادئ 
املتعلقـة بـالتعديالت الـيت ميكـن إدخاهلـا علـى الترتيبـات احلاليـة لتمويـل الـربامج، الـيت تضمنـت 
مقترحـات بشـأن ختصيـص املـــــوارد العاديـة يف عـام ٢٠٠٤ ومـا بعـده. وصممـت التغيـــريات 
املقترحة لتحقيــق مجلة أمور منها: (أ) حتسني املنهجيـة احلاليـة لتوزيـع هـدف ختصيـص املـوارد 
– ١؛ (ب) وزيـــــادة التركـيز علـى البلـــــدان املنخفضـة الدخـل وأقـل  من األموال األساسيــــة 
البلـدان منــــوا؛  (ج) وتعزيــــز دور برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي يف تنســيق منظومــة األمــم 
املتحدة؛  (د) وتقدمي قــــدر أكرب من املرونـــــة فـــي سياق عمليـة اإلدارة بـاألهداف والنتـائج؛ 
(هـ) وتسهيل قدرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على االستجابة لطلبـات بلـدان الربنـامج مـن 
أجـل احلصـول علـى اخلدمـات االستشـارية يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـــة؛ (ز) وتبســيط 
ـــيت تواجــه أزمــات اقتصاديــة  الترتيبـات احلاليـة؛ (ح) وتقـدمي اسـتجابة آنيـة لبلـدان الربنـامج ال

ومالية واجتماعية خطرية. 
١٦٥ -وسـبق املناقشـة املكثفـــة، الــيت أجريــت يف الــدورة الســنوية لعــام ٢٠٠٢ عقــد عــدة 
ــق  اجتماعـات وإجـراء عـدة مشـاورات غـري رمسيـة. وأشـارت الوفـود إىل املقـرر ٢٣/٩٥ املتعل
باملبـادئ األساسـية املتمثلـة يف احليـاد والشـمولية وتعدديـة األطـراف، الـيت متـــيز املســاعدة الــيت 
ـــى أن  يقدمـها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لبلـدان الربنـامج. واتفقـوا، مـن حيـث املبـدأ، عل
اجلزء األعظم من املوارد قد أفاد البلـدان املنخفضـة الدخـل وأقـل البلـدان منـوا، وعلـى ضـرورة 
أالّ تعاين البلدان يف هذه الفئة من نقــص املخصصـات. وطلبـت بعـض الوفـود إيضاحـات فيمـا 
يتعلق بتطبيق احلد األدىن من خمصصات هدف ختصيص املـوارد مـن األمـوال األساسـية، البـالغ 

٠٠٠ ٣٥٠ دوالر، لتزويد املكاتب القطرية باحلد األدىن من املوارد العادية. 
ـــة ختصيــص املــوارد  ١٦٦ -واتفقـت الوفـود، مـن حيـث املبـدأ، علـى ضـرورة أن تتسـم طريق
بالبسـاطة واملرونـة والشـفافية وأن تكـون مشوليـة إىل أقصـى قـدر مســـتطاع. واقــترحت بعــض 
الوفود اللجوء يف حـاالت معينـة، إىل اسـتخدام طـابع الشـمولية عـن طريـق الترتيبـات املتعـددة 
البلدان أو الترتيبات دون اإلقليمية. وطلبت وفود أخرى تقدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن آليـة 
تصنيف البلدان يف مركز البلدان املسامهة الصافية. وبغية اتساق فـترة إطـار عمـل الربنـامج مـع 
ميزانية الدعم لفترة السنتني، أوصى بعض الوفود بضرورة متديد ترتيبات التمويـل احلاليـة حـىت 

اية عام ٢٠٠٤. 
١٦٧ -وأكد مساعد مدير الربنامج، ملكتب شؤون اإلدارة، أن معظم املوارد العاديـة سـتوجه 
إىل البلدان املنخفضة الدخل وأقل البلدان منوا وفقا للمبادئ األساسية اليت دأب الربنـامج علـى 
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التمسـك ـا. وأحـاط علمـا بأنـه قـد وقـع االختيـار علـى اعتمـــاد خمصصــات حبــد أدىن قــدره 
٣٥٠ ٠٠٠ دوالر بغيـة االسـتجابة إىل الطلبـات العاجلـة مـن املكـــاتب القطريــة، مــع مراعــاة 
ـــه منظمــات أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة، مثــل منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  مـا تقـوم ب
(اليونيسيف). وقدم أيضا موجـزا لصيغـة ختصيـص املـوارد لفئـات خمتلفـة مـن بلـدان الربنـامج. 
وفيما يتعلق مبسألة تصنيف البلدان، أفاد بأن بعض البلدان قد صنفـت بـالفعل وحصلـت علـى 

مركز البلدان املسامهة الصافية. ومت بالفعل وضع ترتيبات متعددة البلدان يف بعض احلاالت. 
١٦٨ - واعتمـد الـس التنفيـذي املقـرر ١٠/٢٠٠٢ (انظـر املرفـق األول) الـذي طلـب فيــه، 
أمور منها، ضرورة تقـدمي املزيـد مـن اإليضاحـات والسـيناريوهات البديلـة اإلضافيـة يف دورتـه 

العادية الثانية يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
 

الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا   ثالث عشر -
١٦٩ -اسـتعرض الـس التنفيـــذي إطــار التعــاون اإلقليمــي الثــاين ألوروبــا ورابطــة الــدول 
املستقلة (٢٠٠٢-٢٠٠٥) (DP/RCF/REC/2)؛ و ١٩ خمططا من خمططات الـربامج القطريـة، 
ومخســة مــن أطــــر التعـــاون القطـــري، ومتديـــدات أطـــر التعـــاون القطـــري لتـــايلند وكوبـــا 

 .(DP/2002/CRP.9) ؛ والطلب املقدم من األرجنتني(DP/2002/22)

١٧٠ -وأيدت الوفود االستراتيجية املقترحة وحماور التركيز الثالثة: الدميقراطـي واالقتصـادي 
والتوجيه البيئي إلطار التعـاون اإلقليمـي ألوروبـا ورابطـة الـدول املسـتقلة. وأعربـوا أيضـا عـن 
تقديرهـم لعمليـــة التشــاور الشــاملة الــيت جــرت بــني األطــراف املعنيــة ال ســيما احلكومــات 

واملؤسسات اإلقليمية واجلهات الفاعلة من غري الدول. 
١٧١ -ووافق الس التنفيذي علـى اإلطـار الثـاين للتعـاون اإلقليمـي ألوروبـا ورابطـة الـدول 

 .(DP/RCF/RGC/2) املستقلة
١٧٢ -وفيمـا يتعلـق مبخططـات الـربامج القطريـة، أعربـــت الوفــود عــن احلاجــة إىل الترشــيد 
والتركيز يف بعض ااالت اليت يتمتع فيها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبيزة نسـبية مـن أجـل 
ـــربامج الــيت يدعمــها مــاحنون  حتقيـق أقصـى اسـتفادة مـن الربنـامج ولتجنـب االزدواجيـة مـع ال
آخرون. وشددت الوفود علـى احلاجـة إىل تنسـيق أفضـل جلـهود منظومـة األمـم املتحـدة علـى 

املستوى احمللي من خالل مواءمة أفضل بني دورات الربجمة والربجمة املشتركة. 
ــزز  ١٧٣ -ويف حـاالت عديـدة، تتيـح عمليـة التشـاور الفرصـة لتحسـني األداء. واقـترح أن يع
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي املشــاورات الشــاملة وأن يقــوي االتصــاالت مــع الشـــركاء 

اآلخرين، وخاصة على املستوى القطري. 
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١٧٤ -وحظيـت مسـألة ختصيـص املـوارد للمجـــاالت ذات األولويــة ببعــض االهتمــام. فقــد 
صدرت توصية ببـذل كافـة اجلـهود لكفالـة عدالـة توزيـع املـوارد علـى القطاعـات الـيت حتصـل 

على الدعم. 
١٧٥ -وأكـد احلـاضرون علـى دور برنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي يف عمليــات ومبــادرات 

التنمية اإلقليمية ويف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. 
١٧٦ -وشجع احلاضرون بناء شراكات على املستوى احمللـي، ال سـيما مـع منظمـات اتمـع 

املدين والقطاع اخلاص. 
١٧٧ -وأرسـلت املكـاتب اإلقليميـة املعنيـة تعليقاـا علـى الفـور بشـأن كـــل خمطــط لربنــامج 

قطري إىل املكاتب القطرية املعنية لكي تدرجها يف الربنامج النهائي. 
١٧٨ -وقرر مكتب الس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة 
للسـكان، يف جلسـته املعقـودة يف ١٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، أن يقتصـر هـــذا التقريــر يف تغطيتــه 
على املسألة العامة املطروحـة للنقـاش. أمـا التعليقـات املفصلـة علـى خمططـات الـربامج القطريـة 
فترســــــل إىل موقــــــع أمانــــــة الــــــس التنفيــــــذي علــــــى شــــــبكة اإلنــــــترنت وعنوانــــــه 

 .www.undp.org/execbrd/index.htm.

١٧٩ -وأحاط الس التنفيذي علما مبخططات الــربامج القطريـة التسـعة عشـر، وبالتعليقـات 
 .(D P/2002/22) اليت أبديت، وبتمديدات أطر التعاون القطري لتايلند وكوبا

١٨٠ -ووفق على أطر التعاون القطري اخلمسـة، علـى أسـاس عـدم االعـتراض، طاملـا مل تـرد 
طلبات من األعضاء اخلمسة يف الس التنفيذي ملناقشة إطار بعينه. 

١٨١ -ونظـرا لألزمـة االقتصاديـة واملاليـة الـيت متـر ـا األرجنتـني، طلبـت حكومتـها أن جيمــد 
الـس التنفيـذي وضعـها كبلـد مسـاهم صـاف يف الشـبكة. وقُوبـل هـذا الطلـب بتـأييد واســع 

النطاق من قبل أعضاء الس. 
١٨٢ -واعتمـد الـس التنفيـذي املقـرر ١١/٢٠٠٢ (انظـر املرفـق األول). وطلـب أن ينشــئ 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي صندوقا استئمانيا خاصـا كـي تتمكـن األرجنتـني مـن االسـتفادة 

من املساعدة التقنية. 
 

متطوعو األمم املتحدة   رابع عشر -
) الـذي يلقــي  DP/2002/18) ١٨٣ -قدمـت املنسـقة التنفيذيـة ملتطوعـي األمـم املتحـدة التقريـر
الضوء على األنشطة الرئيسية الـيت نفـذت خـالل فـترة السـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١، مبـا يف ذلـك 
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دور برنـامج متطوعـي األمـم املتحـدة كجهـة تنسـيق خـالل السـنة الدوليـة للمتطوعـني يف عــام 
٢٠٠١. وكـان مـن أهـم النتـائج الـيت أسـفرت عنـــها الســنة زيــادة الوعــي بأمهيــة املســامهات 
التطوعية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ والتقدير األكـرب ألمهيـة املشـاركة املدنيـة، وتقويـة 
شبكات املتطوعني. واعترافا بالدور احملوري لألعمــال التطوعيـة، شـاركت ١٢٦ دولـة عضـوا 
يف إصـدار قـرار اجلمعيـة العامـة ٣٨/٥٦ املتعلـق بـالطرق الـيت ميكـن أن تدعـم ـــا احلكومــات 
ومنظومة األمم املتحدة األعمـال التطوعيـة. وأشـارت املنسـقة التنفيذيـة، يف ختـام مالحظاـا، 
إىل اخلطوات الواسعة اليت قطعت على طريق نيل االعتراف بأمهية وقيمـة العمـل التطوعـي مـن 
املؤسسـات الـيت تـم بالتنميـة االجتماعيـة. وسـيواصل متطوعـو األمـم املتحـــدة اســتثمار هــذا 
النجاح لكفالة احلصول على تقدير واعتراف مماثل باملسامهات التطلعية من جانب املؤسسـات 
العاملـة يف جمـال التنميـة االقتصاديـة. ويف عـام ٢٠٠١ حقـق برنـامج متطوعــي األمــم املتحــدة 
مزيدا من النمو للسنة اخلامسة على التوايل، حيث بلـغ عـدد املتطوعـني ٠٩٠ ٥ ميثلـون ١٦٠ 

جنسية ويقومون بـ ٤٣٢ ٥ مهمة يف ١٤٠ بلدا. 
١٨٤ -وأشـادت الوفـود باملسـتوى الرفيـع للتقريـر ومقدمتـــه الــيت اشــتملت علــى معلومــات 
مفيـدة. وأعربـوا عـن تقديرهـم للنمـو املـتزايد للربنـامج وإسـهامه يف التعـــاون اإلمنــائي. ونظــرا 
لكـون األعمـال التطوعيـة عنصـرا مـهما يف االســـتراتيجيات املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة ومبنــع 
الكـوارث واحتوائـها، نوشـدت احلكومـات ومنظمـات األمـم املتحـدة باعتنـاق مفـهوم العمـــل 
التطوعــي واالســتفادة مــن إمكانياتــه الالحمــدودة، مبــا يف ذلــك يف اجلــهود املبذولــة لتحقيـــق 

األهداف اإلمنائية لأللفية. 
١٨٥ -وأقـرت بلـدان الربنـامج بالقيمـة املضافـة ملســـامهات املتطوعــني يف جــهودها اإلمنائيــة، 
ال سيما يف تعزيز القدرات احمللية ورعايــة املمتلكـات الوطنيـة. وأكـد العديـد منـها جمـددا علـى 
أمهية برنامج متطوعي األمم املتحدة كقناة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، مشـريين إىل أن 
الفهم واخلربة اليت يكتسبها املتطوعون خالل املهام الـيت يؤدوـا تكـون مبثابـة حـافز ملزيـد مـن 

التنمية عند عودم إىل بالدهم. 
١٨٦ -وأكدت منظمات األمم املتحدة اليت حضــرت الـدورة السـنوية أمهيـة العمـل التطوعـي 
يف حتقيق أهدافها، وأعربت عن تقديرها لروح اخلدمة والتفـاين واحلمـاس املتمثلـة يف متطوعـي 
األمم املتحدة. وباإلشارة إىل الدور احليوي الذي قام به العمل الطوعـي للمسـاعدة يف ختفيـف 
آثـار فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/اإليــدز، ُوجــهت الدعــوة لالعتمــاد بصــورة أكــرب علــى 

املتطوعني يف األنشطة الربناجمية املقبلة. 
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١٨٧ -وأقـرت الوفـــود بــالتحدي املتمثــل يف تقييــم مســامهات متطوعــي األمــم املتحــدة يف 
األنشـطة الـيت تشـرف عليـها منظمـات األمـم املتحـدة األخـرى. ومـن هـذا املنطلـــق، شــجعت 
ــود  املتطوعـني علـى تطويـر آليـات جديـدة لتقييـم أثـر العمـل الـذي يقومـون بـه. وأشـادت الوف
باملبـادرات الـيت اختـذت مـن أجـل إتاحـة فـرص أكـرب ملزيـد مـن األفـراد كـي خيصصـــوا وقتــهم 
وخدمـام طواعيـة للتنميـة، مبـا يف ذلـك األعمـال التطوعيـة عـــرب شــبكة اإلنــترنت، والــربامج 
التطوعيـة اجلامعيـة، واألعمـال التطوعيـة التشـاركية وبرامـج املتدربـــني. ومت تشــجيع متطوعــي 
األمــم املتحــدة علــى مواصلــة التعــاون مــع القطــاع اخلــاص، ال ســيما يف األنشــطة املتعلقــــة 
باملسـؤولية االجتماعيـة املشـتركة. وكـان مثـة تـأييد واسـع النطـــاق للمبــادرات التجريبيــة الــيت 
ـــني أمــواال إضافيــة  نفـذت مبـوارد مـن صنـدوق التربعـات اخلـاص. وطلـب العديـد مـن املتحدث
ملواصلة املشاريع اليت تثبـت كفـاءة املتطوعـني والقيمـة املضافـة للعمـل التطوعـي كقـوة إمنائيـة. 
وأشاد املشاركون إشادة كبـرية بربنـامج متطوعـي األمـم املتحـدة بسـبب دوره كجهـة تنسـيق 
خالل السنة الدولية للمتطوعني، ٢٠٠١، ال سيما العمل الـذي قـام بـه مـع اهليئـات احلكوميـة 

الدولية ودعمه للجان الوطنية للسنة الدولية، وإنشاء موقع هلا على شبكة اإلنترنت. 
١٨٨ -وطمــأنت املنســقة التنفيذيــة الــــس التنفيـــذي علـــى أن متطوعـــي األمـــم املتحـــدة 
سيواصلون تعزيز إطار عملـهم املتعلـق بتقـارير األداء، مشـرية إىل الشـوط الكبـري الـذي قطعتـه 
عمليـات التطويـر حنـو وضـع نظـــام آيل للتقــارير الدوريــة. وأشــارت أيضــا إىل أن مســامهات 
املتطوعني تشكل بالفعل جزءا من التقرير السـنوي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي املبـين علـى 

النتائج. 
١٨٩ -وفيما يتعلق بالدعم املقدم لدائرة تكنولوجيا املعلومات التابعة لألمم املتحـدة، ذكـرت 
املنسـقة التنفيذيـة أن الدعـم املقـدم مـن بعـض احلكومـة مكَّـن مـن حشـد مـا يقـرب مـــن ١٠٠ 
متطوع حىت اآلن، برغم أن التمويل مل يكن متيسرا كما كان متوقعا. وميكن للشراكات الـيت 
نشأت مع اجلامعات أن تعزز على حنو أفضل إمكانات املتطوعني من أجـل بنـاء قدراـم علـى 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاا من أجل التنمية. وأكدت أن متطوعـي 

األمم املتحدة أعضاء يف فرقة عمل األمم املتحدة املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
١٩٠ -وأكدت املنسقة التنفيذية أن متطوعي األمـم املتحـدة سـيواصلون دعـم أهـداف السـنة 
الدوليـة مـن خـالل أمـور منـها حتويـل موقـع السـنة علـى شـبكة اإلنـترنت إىل مدخـــل لشــؤون 
املتطوعني. وأكدت أيضا أن كافة املتطوعني مت دجمهم متامـا يف نظـام إدارة أمـن األمـم املتحـدة 
علـى املسـتوى القطـري وأن املتطوعـني أعضـاء يف الشـبكة األمنيـة املشـــتركة بــني الوكــاالت. 
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وشـكرت املنسـقة التنفيذيـة أعضـاء الـس علـــى دعمــهم املســتمر وعلــى تــأكيدهم علــى أن 
متطوعي األمم املتحدة يسريون على الطريق الصحيح. 

١٩١ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ١٢/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول). 
 

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    خامس عشر –
العالقة بني برنامج األمم املتحدة ومكتب األمـم املتحـدة خلدمـات  سادس عشر –

املشاريع    
ــــم  املراجـــعـــة الداخليــة للحســابـــات والرقــــابة الداخليــة (مكتــب األم سابعا -

  املتـحدة خلدمات املشاريع) 
١٩٢ -نظر الس التنفيذي يف مجيع البنود معا: التقرير السنوي للمدير التنفيذي عن أنشـطة 
مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع (DP/2002/19)؛ والشـؤون املاليـة وشـــؤون امليزانيــة 
ـــاريع – تقريــر خمصــص عــن تقديــرات امليزانيــة  واإلدارة مبكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املش
املنقحــة لســنة ٢٠٠٢ (DP/2002/CRP.10)؛ وتقريــر الفريــق العــامل التــابع للجنـــة التنســـيق 
)؛ وتقريـر جملــس  DP/2002/CRP.12) اإلداري بشـأن مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع
مراجعي احلسابات املقَّدم إىل اجلمعية العامــة بشـأن حسـابات مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات 
D)؛  P/2002/CRP.13) املشاريع عن فترة السنتني املنتهية يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١
والتقرير املشترك ملدير برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملديـر التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة 
خلدمات املشاريع عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ مقـرر الـس التنفيـذي ٢/٢٠٠٢ بشـأن العالقـة 
بــــني برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي ومكتــــب األمــــم املتحــــدة خلدمــــات املشــــــاريع 
(DP/2002/CRP.11)؛ وتقريـر املديـر التنفيـذي بشـــأن املراجعــة الداخليــة للحســابات والرقابــة 

 .(DP/2002/13/Add.1 و DP/2002/13) الداخلية
١٩٣ -وتنـاول مديـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، الـذي هـو أيضـا رئيـــس جلنــة التنســيق 
ـــات املشــاريع، احلالــة املاليــة العســرية  اإلداري، واملديـر التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلدم
الراهنة ملكتب األمم املتحدة خلدمـات املشـاريع وآليـة اإلشـراف اإلضافيـة املنشـأة للتعـامل مـع 
هذه احلالة؛ وذكرا أيضا أنه قد اختذت تدابـري إداريـة وتدابـري خاصـة بامليزانيـة لتنسـيق وحتقيـق 
ـــى  ميزانيـة متوازنـة يف عـام ٢٠٠٢، دون اإلخـالل بنوعيـة اخلدمـة. وشـدد املديـر التنفيـذي عل
املزايـا الـيت سـتعود علـى مجيـع شـــركاء منظومــة األمــم املتحــدة مــن تقســيم العمــل وتقاســم 
املسؤولية يف تنفيذ املشاريع على أساس قدرات كل منـهم. وأشـار الـس التنفيـذي إىل الـتزام 
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ـــم املتحــدة  األمـني العـام بتشـجيع كيانـات األمـم املتحـدة علـى العمـل عـن طريـق مكتـب األم
خلدمــات املشــاريع، شــــريطة أن يكـــون ذلـــك فعـــاال مـــن حيـــث التكلفـــة (انظـــر الوثيقـــة 

 .(DP/2002/CRP.5

١٩٤ -وأشارت الوفود إىل أن هناك حاجة إىل تطبيق نظام للتمويل الـذايت يف منظومـة األمـم 
املتحـدة، وكـررت تأييدهـا لعمـل مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـــاريع ككيــان منفصــل 
وحمدد مفتوح ملنظومة األمم املتحدة بأسرها. ورحبت الوفـود كذلـك بـاخلطوات الـيت اختـذت 
لضمـان وجـود تـوازن بـني الدخـل واإلنفـاق يف ميزانيـة عـام ٢٠٠٢، ولتنويـع عمـالء مكتــب 
األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع، والسـتعادة مسـتوى االحتيـاطي التشـغيلي. وأشـارت عـــدة 
وفود إىل كون مكتب األمــم املتحـدة خلدمـات املشـاريع مبثابـة مكتـب مبـدع، وأشـادت مـة 
ونشـاط موظفـي مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع الذيـن ميثلـــون رأس مــال املنظمــة. 
ورحـب الـس التنفيـذي باجلـهود الـيت بذلـت مؤخـرا لتحسـني الرقابـة بواسـطة جلنـة التنســيق 
اإلداري وفريقـها العـامل وشـجعهما علـى العمـل إىل جـانب مكتـب األمـم املتحـــدة خلدمــات 
املشاريع، ضمن والية كل منهما، ملواصلة رصد تنفيذ امليزانية املنقحة. ودعا الـس أيضـا إىل 
إجراء استعراض خارجي ومستقل للنموذج التجاري ملكتب األمم املتحـدة خلدمـات املشـاريع 
وذلـك بغيـة كفالـة االسـتمرارية والشـفافية والفعاليـة مـن حيـث التكلفـــة واالســتجابة املناســبة 

لطلبات هيئات منظومة األمم املتحدة على املدى الطويل. 
١٩٥ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ١٣/٢٠٠٢ (انظـر املرفـق األول) الـذي طلـب فيـه إىل 
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع االضطالع مبجموعـة مـن األنشـطة وتقـدمي تقريـر عـن 

ذلك يف الدورة العادية الثانية يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
 

مسائل أخرى   سابع عشر -
 مشاورات غري رمسية 

١٩٦ -عقـدت مشـاورات غـري رمسيـة بشـأن النـهج املتبـع والتنسـيق علـى نطـــاق املنظومــة يف 
التصـدي لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز مبشـاركة مـن منظمـة العمـل الدوليـــة، وأمانــة 
برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وبرنـامج األمـــم 
املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية، واملكاتب امليدانيـة 

يف سوازيلند وكمبوديا. 
١٩٧ -وعقـدت أيضـا مشـاورات غـري رمسيـة بشـأن حتسـني أسـاليب عمـل الـــس التنفيــذي 
وبشأن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة الدوحة للتنميـة وتقـدمي املسـاعدة التجاريـة وبنـاء القـدرات 
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وذلك مبشاركة من مركز التجارة الدولية، ومؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، وبرنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة التجارة العاملية. 

 
مقرر بشأن أقل البلدان منوا 

١٩٨ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ١٤/٢٠٠٢ (انظــر املرفـق األول) بشـأن برنـامج عمـل 
بروكسل للعقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منوا. 
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 اجلزء الثالث 
الدورة العادية الثانية    

ــــــن ٢٣ إىل ٢٧  املعقــــودة مبقــــر األمــــم املتحــــدة يف نيويــــورك، يف الفــــترة م
 أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢  
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املسائل التنظيمية   أوال -
ـــة للمجلــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  عقـدت الـدورة العاديـة الثاني - ١
وصندوق األمم املتحـدة للسـكان يف الفـترة مـن ٢٣ إىل ٢٧ أيلـول/سـبتمرب يف نيويـورك. ويف 
هذه الدورة، أقر الـس التنفيـذي جـدول األعمـال وخطـة العمـل لدورتـه العاديـة الثانيـة لعـام 
٢٠٠٢ (DP/2002/L.3 و Corr.1)، بصيغتـهما املنقحـة، وتقريـر الـدورة الســـنوية لعــام ٢٠٠٢ 
ــــام ٢٠٠٣  (DP/2002/24). وأقــر الــس التنفيــذي أيضــا قائمــة البنــود الــيت ســيتناوهلا يف ع

 .(DP/2002/CRP.14)

وأقر الس التنفيذي اجلدول الزمــين التـايل للـدورات املقبلـة الـيت سـيعقدها الـس يف  - ٢
عام ٢٠٠٣. 

الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠٣: ٢٠-٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ 
الدورة السنوية لعام ٢٠٠٣: ٩-٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ (نيويورك) 

الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٣: ٨-١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ 
وأدرجــت املقــــررات املتخـــذة يف الـــدورة العاديـــة الثانيـــة لعـــام ٢٠٠٢ يف الوثيقـــة  - ٣
DP/2003/2، اليت ميكن الوصول إليها على موقع أمانة الـس التنفيـذي علـى شـبكة اإلنـترنت 

 .www.undp.org/execbrd/index.htm
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 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية واإلدارة   ثانيا -

عـرض مديـر الربنـامج تقريـره عـن االســـتعراض الســنوي للحالــة املاليــة لعــام ٢٠٠١  - ٤
(DP/2002/25 و Add.1)، ومعلومات عن نفقات منظومة األمم املتحدة على التعاون التقين يف 

عــام ٢٠٠١ (DP/2002/26 و Add.1)، وتقريــر مكتــب خدمــات املشــتريات املشــتركة بــــني 
الوكاالت (DP/2002/31) وتقريره اإلحصائي السنوي لعام ٢٠٠١ (DP/2002/32). وأعلن أن 
املوارد العامة للربنامج اإلمنائي لعام ٢٠٠١ قد ازدادت بنسبة ٩ يف املائـة. وأن املـوارد العاديـة 
(األساسـية) قـد ازدادت بنسـبة ٣ يف املائـة. وأضـاف أن النمـو يف املـــوارد العاديــة قــد عكــس 
اجتاهـا تنازليـا علـى مـــدى مثــاين ســنوات. وأعــاد تــأكيد أن املــوارد العاديــة تشــكل املرتكــز 
األساسـي للقـاعدة التشـغيلية للربنـامج اإلمنـائي. والحـظ أن التحـــدي املــاثل أمامنــا يتمثــل يف 

السعي ما أمكن إىل تعبئة مزيد من املوارد لتلبية متطلبات بلدان الربامج. 
وقدم مدير الربنامج إحاطـة للمجلـس التنفيـذي عـن نشـر تقريـر التنميـة البشـرية لعـام  - ٥
٢٠٠٢ وتقريـر التنميـــة البشــرية يف البلــدان العربيــة لعــام ٢٠٠٢، وعــن املشــاركة الناجحــة 
للربنامج اإلمنائي يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة املعقـود يف جوهانسـربغ يف جنـوب 

أفريقيا يف الفترة من ٢٦ آب/أغسطس إىل ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
وقـد وضـع بيـان مديـر الربنـامج، تســـهيال للوصــول إليــه، علــى موقــع أمانــة الــس  - ٦

 .www.undp.org/execbrd/index.htm التنفيذي على شبكة اإلنترنت
وأشـادت الوفـود بالنوعيـة العاليـة للتقـارير وبـالعرض الفـين البليـــغ الــذي قدمــه مديــر  - ٧
ـــها بنســبة ٩ يف املاشــئة يف املــوارد  الربنـامج. وأثنـت علـى الربنـامج اإلمنـائي للزيـادة الـيت حقق
العامة، وللزيادة اليت حققها، على وجه اخلصوص، بنسبة ٣ يف املائة يف املوارد العاديـة يف عـام 
٢٠٠١. والحظـت الوفـود أن االجتـاه التصـاعدي إمنـا يعكـس تقديـر جمتمـــع املــاحنني اإلجيــايب 
ـــى اإلفــادة مــن الصــورة  للربنـاج اإلمنـائي اجلديـد. وحثـت الوفـود مديـر الربنـامج وزمـالءه عل
اإلجيابية بتعبئة مزيد من املوارد، و سيما املوارد العادية – املرتكــز األساسـي للربنـامج اإلمنـائي، 
وبتلبيته مطالب وأوليات بلدان الربامج. وأضافت أنه ينبغي أن تضم جهود تعبئة املوارد تنويـع 
قاعدة املوارد، مبا يف ذلك األموال املكرسـة ألغـراض خاصـة. وحثـت الوفـود أيضـا علـى دفـع 
ـــات نقــص الســيولة وحتقيقــا ملزيــد مــن  التربعـات قبـل موعدهـا ويف مواعيدهـا الجتنـاب عقب
إمكانيـة التنبـؤ بـاإليرادات. وشـــجعت الوفــود الربنــامج اإلمنــائي أيضــا علــى كفالــة الكفــاءة 

والفعالية يف تعبئة املوارد لتحقيق أقصى قدر من الوفورات. 
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وجـرى اإلعـراب عـن تقديـر العمـل الـذي يضطلـــع بــه مكتــب خدمــات املشــتريات  - ٨
املشتركة بني الوكاالت، مبا يف ذلـك اخلطـوات الراميـة إىل أن يصبـح هـذا املكتـب كيانـا ذايت 
التمويـل. وحثـت الوفـود هـذا املكتـب علـى زيـادة مســـتوى املشــتريات وعــدد املورديــن مــن 

البلدان النامية. 
وأكـدت الوفـود علـى فـائدة تقريـر التعـاون التقـين الـذي تضطلـــع بــه منظومــة األمــم  - ٩
املتحدة، وأشادت بالزيادة اليت حتققت بنسبة ١٧ يف املائة يف املسـاعدة التقنيـة املقدمـة يف عـام 
٢٠٠١ من جانب منظومة األمم املتحدة بأسـرها. وأمـا يف مـا يتعلـق بالربنـامج اإلمنـائي، فقـد 
شجعت بعض الوفـود علـى الربـط بـني املشـورة النظريـة علـى صعيـد السياسـة العامـة والتنميـة 
الطويلـة األجـل علـى الصعيـد القطـري. وحثـت وفـود أخـــرى علــى تعديــل املســاعدة التقنيــة 
مبا يتمشى مع التوصيات الصادرة عن مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية. وشددت وفـود كثـرية 
على ضرورة أن تضم التقارير املقبلة إسـهامات البنـك الـدويل الـذي أضحـى لديـه اآلن عنصـر 

منح يف عملياته. 
وطلبت بعض اإليضاحـات بشـأن: (أ) االجتاهـات يف متويـل الصنـاديق االسـتئمانية يف  - ١٠
عـام ٢٠٠١؛ (ب) تأثـري تقـدمي جـــزء مــن املســاعدة اإلمنائيــة الدوليــة كمنــح علــى الربنــامج 
اإلمنائي؛ (ج) اآلثار اإلقليمية للمـوارد العاديـة واملـوارد األخـرى (غـري األساسـية) وسـبل دعـم 
قاعدة املوارد العادية بصورة فعالة من موارد أخرى؛ (د) إغالق صندوق األمم املتحـدة الدائـر 
الستكشـاف املـوارد الطبيعيـة وصنـدوق األمـم املتحـدة لتسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغــراض 
التنمية؛ (هـ) واألدوار اخلاصة بالربنامج اإلمنـائي، ومنظمـات األمـم املتحـدة األخـرى، والبنـك 

الدويل، يف متابعة تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية. 
وقدمـت بعـض الوفـود توصيـات بشـأن حتسـني عمـــل الربنــامج اإلمنــائي يف البحــوث  - ١١

اإلمنائية وتقارير التنمية البشرية، وال سيما يف ما يتعلق باملنهجية والعمليات. 
وأعاد مدير الربنامج، يف رده، التأكيد على أن الربنـامج اإلمنـائي حيتـاج إىل املزيـد مـن  - ١٢
املوارد األساسية وإىل املزيد من املوارد غري األساسية لتلبية الطلبات الواردة مــن بلـدان الـربامج 
وللنهوض باملسؤوليات امللقاة على عاتق الربنامج اإلمنائي. على أنه شـدد علـى أن املـوارد غـري 
األساسـية مكملـة ال بديـل للمـوارد العاديـة الـيت هـي املرتكـز األساسـي لألنشـطة التنفيـــذ الــيت 

يضطلع ا الربنامج اإلمنائي. 
ويف ما يتعلق مبسألة مشاركة الربنـامج اإلمنـائي يف عنصـر املنـح يف عمليـات املسـاعدة  - ١٣
اإلمنائية الدولية، رحب مدير الربنامج مبشاركة املنظمـة املذكـورة. علـى أنـه أشـار إىل أن هـذه 
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املشاركة ستعتمد على حتديد واضح لـألدوار واملسـؤوليات ذات الصلـة بـني الربنـامج اإلمنـائي 
والبنك الدويل. 

ـــارير التنميــة البشــرية، الحــظ مديــر الربنــامج أن قواعــد البيانــات  ويف مـا يتعلـق بتق - ١٤
املستخدمة ذاتية وال تتمتع بسلطة حكومية دوليـة. وأكـد للمجلـس التنفيـذي أن مبـدأ امللكيـة 
القطريـة سـيلقى االحـترام الكـامل يف إعـداد تقـارير التنميـة البشـرية. وشـدد علـى أن الربنـــامج 
اإلمنائي سيواصل تعزيز الفكر اإلمنائي يف ااالت الـيت مل يتـم التوصـل فيـها بعـد إىل توافـق يف 

اآلراء. 
ويف مـا يتعلـق باملسـائل املتصلـة بـاألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أكـد مديـر الربنـــامج مــن  - ١٥
جديـد أن البلـدان تضطلـع باملسـؤولية الرئيسـية يف هـذا اجلـهد. وأن رفـع تقـارير عـن األنشــطة 
اإلقليمية والعاملية إمنا يقع على كـاهل منظومـة األمـم املتحـدة، وأن الربنـامج اإلمنـائي مسـؤول 

عن تقدمي املساعدة التقنية لألعمال التحليلية ولرصد النتائج على الصعيد القطري. 
ـــامج أن  ويف مـا يتعلـق باسـقاطات الصنـدوق االسـتئماين املواضيعـي، أعلـن مديـر الربن - ١٦
ـــه إذا مــا أضيفــت التربعــات مــن أجــل الوقايــة مــن  اإليـرادات بلغـت ٢٣ مليـون دوالر. وأن
ـــإن اإليــرادات العامــة  األزمـات واإلنعـاش يف حـال وقوعـها، الـيت تبلـغ ١٠٠ مليـون دوالر، ف

تكون أكرب بكثري. وأنه سيتم تقدمي استكمال ذا الشأن يف أواخر عام ٢٠٠٢. 
وأعلـن مديـر الربنـامج املسـاعد ومديـر مكتـب الشـــؤون اإلداريــة أن صنــدوق األمــم  - ١٧
املتحــدة الدائــر الستكشــــاف املـــوارد الطبيعيـــة وصنـــدوق األمـــم املتحـــدة لتســـخري العلـــم 
والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة قـد ُأغلقـا جـراء اختـاذ الـــس التنفيــذي مقرريــن ــذا الشــأن 
وبسبب نقص األموال الالزمة. على أنه أضاف أن األنشطة يف هذين االني مـا انفكـت تفيـد 
من املوارد األساسية وغري األساسية. ومت االتفاق على أن جيرى يف الوقـت املناسـب مزيـد مـن 

املناقشات الثنائية بني الربنامج اإلمنائي والوفود املعنية. 
واعتمد الس التنفيذي املقرر ١٦/٢٠٠٢ بشأن االسـتعراض السـنوي للحالـة املاليـة  - ١٨
لعام ٢٠٠١، واملقرر ١٧/٢٠٠٢ بشأن إنشاء احتياطي خاص لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي 

لعمليات انتهاء اخلدمة املتعلقة مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع (انظر املرفق األول). 
 

الترتيبات الربناجمية   ثالثا -
 ،(D P/2002/28) يف ما يتعلق بالتقرير عن الترتيبات الربناجميـة للفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧ - ١٩
ـــران/يونيــه  واصـل الـس التنفيـذي املناقشـة الـيت أجريـت يف الـدورة السـنوية املعقـودة يف حزي
٢٠٠٢. وعليه كانت تعليقات الوفود وردود الربنامج اإلمنائي موجزة وتركزت علـى مسـائل 
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معينـة. وأعيـد التـأكيد علـى ضـرورة ختصيـص اجلـانب األكـرب مـــن املــوارد للبلــدان منخفضــة 
الدخل واقل البلدان منوا. وأكدت الوفود أيضا على التعاون الوثيـق يب صنـاديق األمـم املتحـدة 
وبراجمها ووكاالا املتخصصة، وشددت على تنسيق الربنامج اإلمنـائي ألنشـطة األمـم املتحـدة 

على الصعيد القطري. 
وردا على سؤال عن انسـحاب الربنـامج اإلمنـائي مـن البلـدان الـيت تسـتطيع االسـتغناء  - ٢٠
عن خدمات الربنامج اإلمنائي ألا بلغت مستوى معينا من التنمية، قال مدير الربنامج املعـاون 
أنه ما زالت هناك حاجة إىل إجــراء مزيـد مـن املشـاورات قبـل إمكـان اختـاذ موقـف حمـدد مـن 
هذه املسألة. على أنـه الحـظ أن احلاجـة تقـدم إىل ضـرب جديـد مـن وسـائل إسـهام الربنـامج 

اإلمنائي ال انسحابه الكامل. 
وعقـب مشـاورات مكثفـة اعتمـد الـس التنفيـذي املقـرر ١٨/٢٠٠٢ (انظـــر املرفــق  - ٢١

األول) الذي يضم اجلوانب الرئيسية التالية. 
أعاد الس التنفيذي تأكيد مبادئ أهلية مجيع البلـدان املسـتفيدة علـى أسـاس الصبغـة  - ٢٢
العاملية واحلياد وتعدد األطـراف، واتصـاف املسـاعدة بالطـابع الطوعـي وطـابع املنـح، والقـدرة 
على تلبية احتياجات مجيع البلدان املستفيدة وفقا لسياساا وأولوياـا اإلمنائيـة. وسـلم الـس 
مببادئ أنشطة الربنامج اإلمنائي اليت تشمل يئة سـبل التقـدم والرتاهـة والشـفافية وقابليـة التنبـؤ 

بتدفق املوارد إىل مجيع البلدان املستفيدة. 
ـــس التنفيــذي تــأكيد هــدف التمويــل الســنوي البــالغ ١,١ بليــون دوالر  وأعـاد ال - ٢٣

وشجع مجيع البلدان على بلوغ هذا اهلدف. 
وأكد الس التنفيذي عملية التخصيص احلاليـة مـع إدخـال بعـض التعديـالت عليـها،  - ٢٤
وذلك على النحـو التـايل: حتديـد مبلـغ أدىن مطلـق مـن املخصصـات قـدره ٠٠٠ ٣٥٠ دوالر 
لكل برنامج قطري لضمان إمكانيـة اإليفـاء بالواليـة األساسـية للربنـامج اإلمنـائي وإتاحـة احلـد 
األدىن الــالزم مــن أمــــوال الربجمـــة األساســـية لتكملـــة املـــوارد (غـــري األساســـية) األخـــرى؛ 
ـــية�  (ب) االنتقـال إىل جممـوع واحـد لتخصيـص املـوارد مـن �منـوذج توزيـع األمـوال األساس
جتنبا لالختالالت اليت تنطوي عليها املنهجية احلالية؛ (ج) األخذ بتخصيص مبالغ ثابتـة مطلقـة 
لبنود أو عناصر برناجمية خمتارة جنبا إىل جنب مع إدخال بعـض التغيـريات يف حصـص النسـب 
املئوية للبنود املتبقية، مبا يف ذلك حتديـد حصـص مـتزايدة لبنـود �هـدف ختصيـص املـوارد مـن 

األموال األساسية� الثالثة. 
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ويف هـذا الصـدد، قـرر الـس التنفيـذي أن يعـاد ختصيـص مـوارد املرفـق احلـايل لدعــم  - ٢٥
وضع السياسات والربامج ودعم اخلدمـات التقنيـة الداخلـة يف إطـار املـوارد احلاليـة بغيـة زيـادة 

ختصيص املوارد من األموال األساسية ومرفق دعم املنسقني املقيمني. 
وأكـد الـــس التنفيــذ علــى أمهيــة التعــاون املســتمر والوثيــق بــني الربنــامج اإلمنــائي  - ٢٦
والوكاالت املتخصصة وعلى ضرورة جعل ذلك التعاون جزءا ال يتجزأ من مجيع الربامج الـيت 
حتصل على مساعدة من الربنامج اإلمنائي على الصعيدين القطـري واإلقليمـي مـن أجـل كفالـة 
االستخدام األمثل للدرايـة التقنيـة للوكـاالت املتخصصـة يف اـاالت الـيت يقـدم فيـها الربنـامج 

اإلمنائي املساعدة. 
وقرر الس التنفيذي أيضا، بالنظر إىل مد فترة الربجمـة مـن ثـالث سـنوات إىل أربـع،  - ٢٧
إجراء إعادة احلساب يف منتصف املدة ملخصصات البند ١-١-١ من هـدف ختصيـص املـوارد 
من األموال األساسية، على أساس منوذج التوزيع املتفق عليه، كما قرر العمـل بـترتيب خـاص 
إلعادة حساب خمصصات البند ١-١-١ مـن هـدف ختصيـص املـوارد مـن األمـوال األساسـية 
للبلدان املتربعة الصافية اليت تواجه حصة الفرد فيها مـن النـاتج القومـي اإلمجـايل حسـب أرقـام 

البنك الدويل اخنفاضا بنسبة ال تقل عن ٢٥ يف املائة. 
ـــن  وطلـب الـس التنفيـذي إىل مديـر الربنـامج أن يقـدم يف عـام ٢٠٠٧ تقريـرا يتضم - ٢٨

مقترحات تتعلق بترتيبات الربجمة الالحقة. 
 

التقييم   رابعا -
أبرز املدير املعاون يف مالحظاته بشأن التقرير السنوي ملدير الربنـامج عـن التقييـم  - ٢٩
(DP/2002/27) أن الربنامج اإلمنائي أخذ بنظــام اإلدارة علـى أسـاس النتـائج، وعمـل علـى 

مواءمتها واستيعاا وتبسيطها، وذلك حتسينا ألداء الربنامج وفعالية التنمية. 
وأفاد مدير مكتب التقييم بأن الربنامج اإلمنائي أنشأ نظامـا للمحاسـبة حيـل حمـل نظـام  - ٣٠
ـــارا أكــثر  التقييمـات الالحقـة السـابق. ومل يعـد االمتثـال يف التقييـم لعبـة أرقـام، بـل أصبـح خي
استراتيجية يتعلق بالدروس املسـتخلصة مـن إقامـة صلـة بـني إجـراء عمليـات تقييـم والقـرارات 
املتخذة يف جمايل اإلدارة والربجمـة يف املسـتقبل. والحـظ أن نظامـا مكونـا مـن ثالثـة مسـتويات 
للمساءلة واستخالص الدروس على الصعيد الربناجمي والقطري والكلي قد أنشـئ حبيـث يعـزز 
بعضه البعض اآلخر. ويكفل نظام التتبـع إمكانيـة قيـام مكتـب التقييـم برصـد االمتثـال بوصفـه 

جزءا ال يتجزأ من اإلدارة اجليدة. 
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وأثنت الوفود علـى التقريـر جلودتـه العاليـة واسـتنتاجاته الواضحـة، وعلـى املنشـورات  - ٣١
الـيت أصدرهـا مكتـب التقييـم. وقـد سـاعدت بيانـات مـأخوذة مـن تقريـر فعاليـة التنميـة، علــى 
سبيل املثال، أحد الوفـود يف املناقشـات الـيت دارت بـني أعضائـه بشـأن رصـد املـوارد للربنـامج 
اإلمنائي بعد املؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة، املعقـود يف مونتـريي، املكسـيك، يف الفـترة مـا بـني 
١٨ و ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢. وتبىن العديد من الوفـود العنـاصر الرئيسـية األربعـة يف التقريـر 
وهي: ضرورة تقوية فاعلية التنميـة؛ و (ب) ضـرورة دعـم القـدرات الوطنيـة يف جمـال التقييـم، 
ال سـيما يف إطـار رصـد التقـدم احملـرز يف حتقيـــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛ و (ج) ضــرورة 
توخـي التكـامل يف زيـادة تعزيـز ثقافـة اإلدارة علـى أســـــــاس النتـــائج يف الربنــامج اإلمنــــــائي؛ 
ـــة الربنــامج إلفــادة البلــدان مــن املعــارف  و (د) االلـتزام باسـتخالص الـدروس مبـا يتفـق ورؤي

واخلربات. 
وأعربت بعض الوفود عن تقديرها لدور مكتـب التقييـم يف نظـام اإلدارة علـى أسـاس  - ٣٢
النتائج والتقدم الذي أحرزه يف كفالة األخذ مبنهجيات للتقييم املنتظـم، وتقييـم اآلثـار وفعاليـة 
التنميـة. وشـددت علـى ضـرورة وضـع نقـاط مرجعيـة واضحـة لرصـد التقـدم احملـرز يف حتقيـــق 
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وحثـت مكتـب التقييـــم علــى املشــاركة يف رصــد تلــك األهــداف 
وتقييمها. وُأثين على الربنامج اإلمنائي إلسهامه، بشراكة مع البنــك الـدويل، يف جـهود الرابطـة 
الدوليـة لتقييـم التنميـة يف دعـم احلكومـات الوطنيـة مـن أجـل رصـد التقـدم احملـرز. كمـا أشــيد 
بالربنامج اإلمنائي نظرا ملا قدمه من دعم للفريق العامل املشترك بني الوكـاالت املعـين بـالتقييم. 
وألن لدى الفريق قدرة على أن يسخر منظومة األمم املتحدة لرصد األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة 
وتقييم أطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. ومت اإلعـراب عـن التقديـر لعمـل مكتـب التقييـم 
يف جمـايل احلكـم والالمركزيـة. وسـيعرض التقريـر املتعلـق بـالدروس املســـتخلصة علــى الــس 

التنفيذي يف دورته العادية الثانية اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 
وطلب بعض الوفود إيضاحات أو مزيدا من املعلومات بشـأن مـا يلـي: (أ) اسـتقاللية  - ٣٣
مكتـب التقييـم باملقارنـة بغـريه مـن املؤسسـات، مثـل البنـك الـدويل، الـيت تعتـرب مســـؤولة أمــام 
ــــم  جمالســها التنفيذيــة؛ و (ب) معلومــات عــن املعايــري املســتخدمة يف اختيــار عمليــات التقيي
االسـتراتيجية وترتيبـها مـن حيـث األولويـة؛ و (ج) عـدد عمليـات التقييـم الـيت جتـرى ســـنويا؛ 
و (د) الفـرق بـني التقريـر السـنوي الـذي يسـتند إىل النتـائج والتقـارير املتعلقـة بفعاليـة التنميــة؛ 

و (هـ) حالة عملية التقييم القطري ملوزامبيق. 
وأوصى بعض الوفود بأن يعد مكتب التقييم مزيدا من البيانات، مبا فيها رسـوم بيانيـة  - ٣٤
تسـتند إىل التعـاقب الزمـين. واقـترحت وفـود أخـرى إجـراء عمليـات تقييـم بشـأن مسـائل مــن 



15603-26799

E/2002/35

ـــة إعــادة التنظيــم واســتراتيجية  قبيـل تعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين، وخطـط العمـل، وعملي
الشراكة. ويف ضوء تزايد مسؤوليات مكتب التقييم، أثارت عـدة وفـود مسـألة قـدرة املكتـب 
على الوفاء مبهامه بـالنظر إىل اخنفـاض ميزانيتـه مـن ٣ ماليـني دوالر يف عـام ١٩٩٨ إىل املبلـغ 

احلايل الذي يزيد عن مليون دوالر بقليل. 
وأجـاب مديـر الربنـامج عـــن األســئلة املطروحــة. ونــوه بــالدعم الــذي يقدمــه كبــار  - ٣٥
املسـؤولني اإلداريـني يف الربنـامج اإلمنـائي، مالحظـا أنـــه رغــم ضــرورة توخــي الــروح املهنيــة 
واملوضوعية يف عرض النتائج، مع استعداد اإلدارة لإلجابة عن األسـئلة، فـإن مسـألة اسـتقاللية 
مكتب التقييم أكثر تعقيدا. وأفاد أن جدول األعمال يتحـدد مـن خـالل عمليـة تشـاور داخـل 
الربنامج اإلمنائي ومـع الشـركاء. وأبلـغ الوفـود بـأن جـدول األعمـال املتعلـق بعمليـات التقييـم 
االســـتراتيجية للفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ نشـــر بـــــالفعل يف املوقــــع التــــايل علــــى اإلنــــترنت: 

 .www.undp.org/eo

وأوضح أن الفرق بني التقرير السنوي الذي يستند إىل النتائج والتقرير املتعلــق بفعاليـة  - ٣٦
التنمية هو أن األول سـجل لعمليـة التقييـم الداخلـي الـيت يقـوم ـا الربنـامج اإلمنـائي، يف حـني 
ـــان متكــاملتني مــن  يسـتند التقريـر الثـاين إىل عمليـات التقييـم اخلارجيـة. وبالتـايل تعتـرب الوثيقت
حيث قياس التقدم احملرز. وخبصوص عملية التقييم يف موزامبيق، أفاد املدير بأن البدايـة كـانت 
بطيئـة غـري أن هنـاك زمخـا كافيـا يف الوقـت الراهـن. وسـتعرض النتـائج املسـتخلصة واخلـــربات 

املكتسبة على الس التنفيذي يف دورته العادية الثانية اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 
واختتـم املديـر رده بـــأن الحــظ، خبصــوص إتاحــة املزيــد مــن البيانــات املســتندة إىل  - ٣٧
التعاقب الزمين، أن مكتب التقييم يف حاجة إىل تقرير ما إذا كان األمر يتطلب زيــادة البيانـات 
أو النقـص منـها. واقـترح عقـد مشـاورات غـري رمسيـة مـع الـس التنفيـذي يف وقـت مناســـب 

إلجياد حل ذا الشأن. 
واعتمد الس التنفيذي املقرر ١٩/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول).  - ٣٨

 

الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا   خامسا -
استعرض الس التنفيذي مثانية خمططات للربامج القطرية، وخمططني للـربامج املتعـددة  -٣٩
األقطار، وبرنامج املسـاعدة املقدمـة إىل الصومـال، والتقريـر الشـفوي املتعلـق مبيامنـار، وعشـرة 

أطر للتعاون القطري، ومدا إلطار التعاون القطري املتعلق بسرياليون. 
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وعلقـت الوفـود بإسـهاب علـى املخططـات الربناجميـــة. ودار النقــاش بشــأن املواضيــع  - ٤٠
الرئيسية التالية: (أ) جماالت األولوية؛ و (ب) الصالت القائمة بني املستويني النظـري والعملـي 
من جهة والربامج الوطنية واإلقليمية من جهة أخرى؛ و (ج) تعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين؛ 

و (د) عملية التشاور؛ و (هـ) التنسيق. 
وأعرب العديد من الوفود عن االرتياح إزاء جماالت األولوية، اليت استقي بعضـها مـن  - ٤١
عمليات تقييم قطرية مشتركة ومن أطـر األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة ملعاجلـة التحديـات 

اإلمنائية الرئيسية، مثل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وتنمية القدرات. 
وأعرب أيضا عن االرتياح بشأن املزج والربط بني األنشطة النظرية والعملية. غـري أن  - ٤٢
بعض الوفود شدد، فيما يتعلق مبخططات الـربامج املتعـددة األقطـار، علـى ضـرورة إقامـة صلـة 

بني الربامج الوطنية واملتعددة األقطار. 
وحظـي تعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين باهتمـام كبـري يف املناقشـات. والحـظ بعــض  - ٤٣
الوفـود أن جـهودا جديـرة بالثنـاء بذلـت لتعميـم األنشـطة املتصلـة بتعميـم املنظـور اجلنســاين يف 

جماالت األولوية املختارة يف بعض خمططات الربامج القطرية. 
وبشأن عملية التشاور، الحظ العديـد مـن الوفـود إجـراء مشـاورات شـاملة فيمـا بـني  - ٤٤
ـــات اتمــع املــدين  مـن يعنيـه األمـر مـن أصحـاب املصلحـة، مبـن فيـهم اجلـهات املاحنـة ومنظم

والقطاع اخلاص. 
وعلـق بعـض الوفـود علـى دور التنسـيق. فشـددوا علـى األمهيـة احليويـة الـيت يكتســبها  - ٤٥
إجراء املزيد من التنسيق بني مجيع الشركاء اإلمنائيني يف حتقيق الكفاءة والفعالية عند اسـتخدام 
املوارد الشحيحة. ومت التركيز على دور الربنامج يف إنشاء وتعزيز شراكات استراتيجية حلشـد 
املوارد، وإدارة األنشطة الربناجمية وتنسيقها. ويف سـبيل حتقيـق هـذا اهلـدف، أشـري إىل ضـرورة 

تعزيز املكاتب القطرية التابعة للربنامج واستدامتها. 
وأحاط الس التنفيذي جبميع خمططات الربامج القطريـة والتعليقـات الـيت أديل ـا يف  - ٤٦
ـــة إلدماجــها يف  هـذا الصـدد. وأرسـل كـل مكتـب التعليقـات فـورا إىل املكـاتب القطريـة املعني
الربنـامج النـهائي. وستنشـر تلـك التعليقـات يف موقـع أمانـة الـس التنفيـذي علـــى اإلنــترنت، 

 .www.undp.org/execbrd/index.htm :وهو
وعمال باملقرر الصادر عن مكتب الـس التنفيـذي يف ١٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، أشـري  - ٤٧

إىل أن هذا التقرير سيقتصر على تناول املسائل الرئيسية كما عرضت أعاله. 
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وووفـق علـى أطـر التعـاون القطـري العشـرة علـى أسـاس عـدم االعـــتراض؛ إذ مل تــرد  - ٤٨
طلبات من مخسة أعضاء علــى األقـل يف الـس التنفيـذي ملناقشـة إطـار بعينـه. وأحـاط الـس 

علما مبد إطار التعاون القطري األول املتعلق بسرياليون ملدة سنة واحدة. 
تقدمي املساعدة إىل الصومال 

عمال مبقرري الس التنفيذي ٤/٩٣ و ٧/٩٩، عرض مديـر الربنـامج مذكـرة بشـأن  - ٤٩
تقـدمي املسـاعدة إىل الصومـال (DP/2002/29). وتنـاولت املذكـــرة الربنــامج املقــترح للربنــامج 
اإلمنائي يف الصومال للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤. ووضعـت يف االعتبـار نتـائج اسـتعراض الربنـامج 
وبعثة إعادة التشكيل اليت أوفدت يف عام ٢٠٠١ والبعثة املشتركة بني الوكاالت الـيت أوفـدت 
يف عـام ٢٠٠٢. وسـريكز الربنـامج علـى احلكـم، وسـيادة القـانون واألمـن، واحلـد مـن الفقـر، 
ومتكني منظمات اتمـع املـدين ونـوع اجلنـس. وسـعى املديـر إىل احلصـول علـى تـأييد الـس 

التنفيذي ملواصلة املوافقة على املشاريع على أساس النظر يف كل حالة على حدة. 
وأعرب بعض الوفود عن تقديرهم لإلجنـازات الـيت حتققـت حـىت اآلن رغـم الظـروف  -٥٠
اخلارجية البالغة الصعوبة. وأعربوا عـن تـأييدهم ـاالت األولويـة اجلديـدة للربنـامج ومواصلـة 
املوافقة على أساس النظر يف كل حالة على حـدة. وسـلموا باإلجنـازات الـيت حققـها الربنـامج، 
وخباصة يف جمال احلماية املدنية، وحثوا الربنـامج علـى أخـذ زمـام املزيـد مـن املبـادرات يف بنـاء 
السالم، مع بذل املزيد من اجلهود يف اجلزء الشـمايل الغـريب مـن البلـد. وناشـدت هـذه الوفـود 
مجاعة املاحنني أن تقدم املزيد من الدعم. ودعت إىل زيادة التنسيق مـع منظومـة األمـم املتحـدة 
وغريهـا مـن الكيانـات يف البلـد. وشـجعت أيضـا الربنـامج اإلمنـــائي ومفوضيــة األمــم املتحــدة 

لشؤون الالجئني على ترمجة املبادرات املتعلقة بإدماج الالجئني إىل خطط عمل ملموسة. 
والحظ املمثل املقيم يف رده أن للصومال تركة من اخلسائر املادية والبشـرية والفـرص  - ٥١
املضيعـة علـى األطفـال والشـباب. وأفـاد أيضـا أن انعـدام األمـن يظــل حتديــا جبــارا يف أجــزاء 
عديدة من البلد، وأن التنمية مع ذلـك ممكنـة يف بعـض املنـاطق الـيت تنعـم بـاهلدوء. ومـن أجـل 

العمل يف البلد، يدعو األمر إىل األخذ بنهج ابتكارية تتناسب والوضع السائد. 
ـــذي علمــا مبذكــرة املديــر بشــأن مواصلــة تقــدمي املســاعدة إىل  وأحـاط الـس التنفي - ٥٢

الصومال. 
 

تقدمي املساعدة إىل ميامنار 
عـرض املمثـل املقيـم تقريـرا شـفويا علـى الـس التنفيـذي بشـأن النتـائج األوليـــة الــيت  - ٥٣
خلصــت إليــها بعثــة التقييــم املســتقلة الــيت أوفــدت يف أيــار/مــايو وحزيــران/يونيـــه ٢٠٠٢، 
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وتوصيـات تلـك البعثـة. وحتـدث عـن حالـة املشـاريع املنفـذة يف إطـار مبـادرة التنميـة البشــرية، 
وأبـرز أثـر املســـاعدة الــيت يقدمــها الربنــامج علــى بنــاء القــدرات واالحتياجــات االجتماعيــة 

األساسية على مستوى القاعدة الشعبية. 
ـــها  وأفـاد، وفقـا للنتـائج الـيت خلصـت إليـها البعثـة املسـتقلة، بـأن املكاسـب الـيت حققت - ٥٤
مشـاريع مبـادرة التنميـة البشـرية مـهددة بـالزوال بسـبب الظـروف غـري املواتيـــة الســائدة علــى 
صعيـد االقتصـاد الكلـي. فمـن الضـروري إذن دعـم إجـراء حتليـالت للسياسـة العامـة وأنشـــطة 

للدعوة تكون يف صاحل الفئات الفقرية ومؤازرة اإلجنازات اليت حتققها املشاريع. 
وأكد املمثل املقيم أنه يواصل التشاور بانتظام مـع مسـؤولني مـن الرابطـة الوطنيـة مـن  - ٥٥
ـــغ ســان  أجـل الدميقراطيـة، واتمـع الـدويل ومنظمـات اتمـع املـدين. وأفـاد أيضـا أن داو أون
سوو كيي، زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، قامت، بعد اإلفراج عنـها مـن اإلقامـة 
اجلربية، بزيارة مواقع املشاريع املنفذة يف إطار مبادرة التنمية البشرية واطلعـت علـى معلومـات 

مفيدة بشأن أنشطة املشاريع وأثرها. 
وأفاد كذلك بأن الفريق القطري التـابع لألمـم املتحـدة قـد شـرع يف مناقشـات بشـأن  - ٥٦
شىت االستراتيجيات واخليارات املتعلقة بتوسيع نطاق املساعدة اإلنسـانية، مبـا يف ذلـك فـريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز وأنشطة تتعلق بالتدخالت السريعة األثر. 
ـــره إلســهام الربنــامج اإلمنــائي يف ســد االحتياجــات  وأعـرب بعـض الوفـود عـن تقدي - ٥٧
اإلنسانية واإلمنائية ألشد الفئات فقرا يف ميامنار رغم الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبـة 

واملتدهورة، وهي ظروف أعربت الوفود عن االنشغال إزاءها. 
ورغـم بـطء وتـرية احلـوار السياسـي، اقـترح بعـــض الوفــود تكييــف حجــم مســاعدة  - ٥٨
الربنامج ونوعها، وحثـوا الـس التنفيـذي علـى اسـتعراض القيـود احلاليـة. كمـا حثـوا الوفـود 

احلكومة على يئة ظروف مواتية للدخول يف حوار سياسي حقيقي مع الكيانات السياسية. 
وسلم بعض الوفود باألمور التالية: (أ) توافق حمتوى مبادرة التنميـة البشـرية وأهدافـها  - ٥٩
مع والية الس التنفيذي؛ و (ب) التركيز على دعم أشد السـكان فقـرا؛ و (ج) حتقـق نتـائج 
إجيابية بفضل املساعدة املقدمة، مبا فيها املشاركة القوية للمجتمعات احمللية يف أنشطة املشـاريع 

ونتائجها، وامتالكها لتلك األنشطة والنتائج. 
ورد املمثل املقيم بطمأنة الـس التنفيـذي إىل أخـذ تعليقاتـه يف االعتبـار، علـى النحـو  - ٦٠
الواجب، يف تنفيذ املشاريع. وأكد أن آلية فريق األمم املتحدة املواضيعي املوسع يضـم أعضـاء 
مـن كـل منظمـات األمـم املتحـدة املوجـــودة يف البلــد، ومخســة أعضــاء مــن اتمــع الــدويل. 
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وأضاف أن املناقشات دائرة إلمكان توسيع الفريق ليضم مزيدا من األعضاء يف جمتمـع املـاحنني 
ومنظمات اتمع املدين. 

ــيت  وأكـد مديـر الربنـامج املسـاعد ومديـر مكتـب آسـيا واحمليـط اهلـادئ أن املسـاعدة ال - ٦١
يقدمها الربنامج اإلمنائي إىل ميامنار معدة لتناسب الظروف اخلاصة يف البلــد. وأضـاف أنـه وإن 
يكـن مـن احلكمـة مواصلـة العمـل يف نطـاق املبـادئ التوجيهيـة الراهنـة فـــإن الربنــامج اإلمنــائي 
سيقوم يف الوقت الراهن، من أجل اإلسراع يف زيادة وتـرية األنشـطة يف حـال وقـوع تغيـريات 
سياسـية، بـإجراء تقييمـات ودراسـات اسـتعراضية شـاملة يف جمـاالت ذات أولويـة خمتـارة علــى 
ــول/سـبتمرب ٢٠٠١. ذلـك  حنو ما أقرها الس التنفيذي يف دورته العادية الثانية املعقودة يف أيل
ــي.  أن مـن شـأا التمكـني مـن التركـيز بصـورة أفضـل علـى حالـة الفقـر وحتسـني األمـن الغذائ
وسـيواصل الربنـامج اإلمنـائي أيضـا املشـاركة، علـى حنـو نشـط، يف خطـة عمـل األمـم املتحـــدة 
املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ويف عملية األمم املتحدة املقترحة لتقييـم املسـاعدة 
اإلنسانية. وكذلك اقترح أن يف اإلمكان معاودة النظر يف مسـألة اشـتراك الربنـامج اإلمنـائي يف 
احلـوار املتعلـق بالسياسـة العامـة يف الـدورة العاديـة األوىل للمجلـس التنفيـذي، الـيت ســـتعقد يف 

كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣، حني جتري مناقشة تقرير بعثة التقييم. 
وأحاط الس التنفيذي علما بالتقرير الشفهي عن تقييم املسـاعدة إىل ميامنـار، وأكـد  - ٦٢

أن تعليقاته ينبغي أخذها يف االعتبار عند تقدمي تقرير يف الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠٣. 
 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   سادسا -
ـــذي أحــرزه صنــدوق األمــم  أشـاد املديـر املعـاون للربنـامج اإلمنـائي بـالتقدم املمتـاز ال - ٦٣
املتحدة اإلمنائي للمرأة حىت اآلن يف تنفيـذ اسـتراتيجيته وخطـة عملـه للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣، 
وباجلـهود الـيت بذهلـا الصنـدوق لتعزيـز وتوسـيع شـراكته مـع الربنـامج اإلمنـــائي. وأعــرب عــن 

موافقته على توصية اللجنة االستشارية بشأن الترتيبات املقترحة للموارد البشرية. 
D)، إىل واليـة الصنـدوق  P/2002/30) وأشارت املديرة التنفيذية، يف عرضـها تقريرهـا - ٦٤
واألهداف االستراتيجية اخلمسة السـتراتيجيتني وخطـة عملـه الراهنتـني، واـاالت املواضيعيـة 
ـــل بيجــني واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والتوصيــات األخــرى  الثالثـة املسـتندة إىل منـهاج عم

ملؤمترات األمم املتحدة. 
وقدمـت تقريـرا عـن النتـائج الـــيت حققــها الصنــدوق خــالل فــترة الســنتني ٢٠٠٠- - ٦٥
٢٠٠٢، فسلطت األضواء علـى الـدروس املسـتفادة والتحديـات املقبلـة. وحتدثـت عـن ازديـاد 
التعاون مع منظومة األمم املتحدة ومـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى وجـه اخلصـوص، 
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وعـن الدعـم املقـدم إىل عمليـات التقييمـات القطريـة املوحـدة وأطـر األمـم املتحـدة للمســـاعدة 
اإلمنائيـة يف أكـثر مـن ٣٠ بلـدا، وعـن إسـهامات الصنـــدوق يف عمليــات ورقــات اســتراتيجية 
ـــام بأنشــطة مشــتركة بــني الربنــامج اإلمنــائي  خمتـارة خلفـض الفقـر. وذكـرت أيضـا أنـه مت القي
والصندوق يف عام ٢٠٠١ يف ٥١ مكتبا قطريا من مكـاتب الربنـامج اإلمنـائي، مبـا ميثـل زيـادة 

على عدد األنشطة املضطلع ا يف عام ٢٠٠٠. 
وأعلنت املديرة التنفيذية أن التحديات الرئيسـية تشـمل طلبـا علـى خـربات الصنـدوق  - ٦٦
يف جمـال املسـائل اجلنسـانية يزيـد علـى العـرض منـها؛ واحلاجـة إىل مزيـد مـن التحليـل املنـهجي 
لتلبيـة الطلـب؛ وإيضـــاح األدوار واملســؤوليات املتعلقــة بتعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف 

منظمات األمم املتحدة وعلى الصعيد القطري. 
واختتمـت املديـرة التنفيذيـة عرضـها بقوهلـا إن مـوارد الصنـــدوق العاديــة (األساســية)  - ٦٧

وموارده األخرى (غري األساسية) قد ازدادت يف عام ٢٠٠١. 
وأثنت الوفود، مبـا يف ذلـك رئيـس اللجنـة االستشـارية، علـى الصنـدوق علـى التقريـر  - ٦٨
املعد إعدادا جيدا وعلى التقارير املمتـازة. وأكـدت الوفـود علـى اإلجنـازات الـيت حتققـت حـىت 
اآلن يف تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣، ويف تعبئـة املـوارد األساسـية 
وغري األساسية؛ والحظت أن والية الصندوق ما زالــت بالغـة األمهيـة؛ وأشـادت بقـوة بـالدور 
احلفاز الذي يضطلع به الصندوق يف تعزيز حقوق املرأة. وأثنت الوفـود أيضـا علـى الصنـدوق 
لـدوره يف بنـاء القيـادات النسـائية يف حـاالت إحـالل السـالم وإعـادة اإلعمـار، مبـا يف ذلـك يف 
أفغانسـتان، ويف تعزيـز تعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف منظومـة األمـم املتحـــدة ويف إجــراء 

تقييمات هادفة للتعلم على مدى العامني املاضيني. 
ودعت وفود كثرية صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة إىل: (أ) تعزيـز جـهوده يف  - ٦٩
جمـاالت مـن مثـل فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، واألمـن االقتصـــادي، وتنفيــذ اتفاقيــة 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ (ب) تعزيـز التعـاون مـع الربنـامج اإلمنـائي وغـريه 
مـن الكيانـات، مـن مثـل البنـك الـدويل؛ (ج) تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـــن طريقــة متابعــة 
الصنــدوق للتقــدم احملــرز وعــن املؤشــــرات املســـتخدمة، وعـــن طريقـــة ترتيـــب األولويـــات 
ـــات عــن الــدروس املســتخلصة مــن التقييمــات  واالسـتراتيجيات التنظيميـة؛ (د) تقـدمي معلوم
اهلادفة إىل التعلــم؛ (هــ) تعزيـز شـراكات الصنـدوق مـع بلـدان الـربامج. وطُلـب إىل الصنـدوق 
ـــد مــن املعلومــات، علــى موقعــه علــى شــبكة اإلنــترنت، عــن حالتــه املاليــة  أيضـا تقـدمي مزي

واستراتيجيته لبناء قدرات جلانه الوطنية. 
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ويف معـرض ردهـا، أعـادت املديـرة التنفيذيـة تـأكيد أن املسـؤولية عـن تعميـــم مراعــاة  - ٧٠
املنظـور اجلنسـاين منوطـة بـأعلى مسـتوى يف منظومـة األمـم املتحـدة. وقـالت إنـه، مـــع وجــود 
اإلرادة السياســية، مــا زالــت احلاجــة قائمــة إىل آليــات للمســاءلة وإىل اخلــربات يف املســــائل 

اجلنسانية على الصعيد امليداين. 
وشـددت املديـرة التنفيذيـة علـى أن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة متثـل إطـارا هامـا لعمــل  - ٧١
الصنـدوق والحظـت أيضـا أن التقـدم حنـو املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة أمـــر ذو أمهيــة 
حامسـة لبلـوغ مجيـع األهـداف اإلمنائيـة. وسـيتواصل رصـد وتتبـع املسـاواة بـني اجلنســـني حــىت 
يشـكال اسـتراتيجية هامـة للصنـدوق. وأكـدت أن تنفيـذ برامـج ناجحـة يعتمــد علــى التعــاون 

الوثيق مع البلدان املاحنة وبلدان الربامج. 
ويف ما يتعلق باملوارد، قالت املديرة التنفيذية إا سوف ترحب بـأي زيـادة يف املـوارد  - ٧٢
األساسـية، مبـا ميكـن الصنـدوق مـن تنفيـذ برناجمـه مبرونـــة أكــرب. ويف موضــوع تكنولوجيــات 
ـــت أن هــذه التكنولوجيــات ميكــن اســتخدامها بفعاليــة إلنشــاء  املعلومـات واالتصـاالت أعلن
جمتمعـات املعرفـة اسـتجابة للطلـب املـتزايد علـى اخلـربات الـيت تقدمـها األفرقـة القطريـة بشـــأن 

املسائل اجلنسانية. 
ويف سـياق إجـراء اسـتعراض متـهيدي السـتراتيجية الصنـدوق وخطـــة عملــه، ذكــرت  - ٧٣
ـــى البــدء بــإجراء مشــاورات مــا بــني املعنيــني مــن  املديـرة التنفيذيـة أن الصنـدوق عـاكف عل
أصحاب املصلحة، وأضافت أن األهداف اإلمنائية لأللفية سـوف تشـكل مرجعـا هامـا للخطـة 
اجلديـدة. وأكــدت أن الربجمــة تعــزز قيــام وشــائج بينيــة أقــوى مــا بــني اــاالت املواضيعيــة 
للصنـدوق. وأضـافت أن اخلطـة سـتعتمد إطـارا مفاهيميـا يصـل مـا بـني العنـاصر املســـتقاة مــن 

التنمية والتمكني وغريمها من األطر املعنية بأمن املرأة وحقوقها وسيادة القانون. 
وذكرت نائبة املديرة (الربامج) أن تنفيذ االستراتيجية وخطـة أعمالـه للفـترة ٢٠٠٠- - ٧٤
٢٠٠٣ قـد بلـغ منتصـف املـدة، مبـا يتيـح الفرصـة السـتخالص الـدروس وتنقيـح إطـار النتـــائج 
احلاليـة. والحظـت أن الصنـدوق أجـرى، علـى الصعيديــن املواضيعــي والعمليــايت، عــددا مــن 
التقييمات اليت ستكون نتائجها مفيدة يف بلورة االستراتيجية وخطـة أعمالـه التاليـة. وأحـاطت 
الس التنفيذي علما بأن الصنـدوق عـاكف علـى تنفيـذ اسـتراتيجية ترمـي إىل تعزيـز قـدرات 

اللجان، مبا حييلها إىل دوائر مناصرة نشطة للصندوق. 
واعتمد الس التنفيذي املقرر ٢٠/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول).  - ٧٥
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مكتــب األمــم املتحــدة خلدمــــات املشـــاريع: املســـائل املاليـــة واملتعلقـــة  سابعا -
 بامليزانية واإلدارة 

عـرض املديـر التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـــاريع التقريــر عــن تنفيــذ  - ٧٦
امليزانيــة املنقحــة لعــام ٢٠٠٢ والتقديــرات املنقحــة مليزانيــة فــترة الســـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، 
ـــــق مبســــتوى االحتيــــاطي التشــــغيلي (DP/2002/33)؛ واملرفــــق اإلحصــــائي  والتقريـــر املتعل
ـــن التقديــرات  (DP/2002/33/Add.1)؛ وتقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة ع
املنقحـة مليزانيـة فـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (DP/2002/34)؛ وتقريـر املديـــر التنفيــذي عــن 
DP)؛  تنفيـذ توصيـات جملـس مراجعـي احلسـابات لفـــترة الســنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ (2002/35/
وخطــة العمــل املتعلقــــة بـــالوفورات املتأتيـــة مـــن التخفيضـــات املتوقعـــة يف عـــدد املوظفـــني 
(DP/2002/35/Add.1)؛ وخطــــــة الطــــــــوارئ يف مـــــــا يتعلـــــــق باالحتيـــــــاطي التشـــــــغيلي 
(DP/2002/35/Add.2)؛ واختصاصـات اسـتعراض مســـتقل للنمــوذج التجــاري ملكتــب األمــم 

 .(DP/2002/36) املتحدة خلدمات املشاريع
وأثـىن املديـر التنفيـذي علـى موظفـي مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع وعلــى  - ٧٧
الزمالء يف إدارة املوارد البشرية للجهود االستثنائية اليت جرى بذهلا يف وقــت عصيـب ملسـاعدة 
املوظفـني الذيـن ألغيـت وظائفـهم. مث قـدم اسـتكماال ملسـتويات اإليـرادات والنفقـات احلاليـــة، 
والحظ أن تنفيذ املشاريع كان متقدمـا علـى اهلـدف بقليـل. علـى أنـه حـذر مـن زيـادات غـري 
منظورة يف تكاليف املوظفني، ميكن أن تـؤدي إىل جتـاوز النفقـات حبـوايل ٠٠٠ ٨٠٠ دوالر، 
تقابله وفورات حتت بنود أخرى يف امليزانية وإيرادات من تنفيـذ أعمـال جديـدة مـع منظمـات 
األمم املتحدة، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافـة (اليونسـكو) وبرنـامج 
األمم املتحدة للبيئـة (اليونيـب) ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) وبرنـامج األمـم 

املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل). 
وأعلـن املديـر التنفيـذي أن الصنـدوق العـاملي اجلديـد ملكافحـــة فــريوس نقــص املناعــة  - ٧٨
البشرية/اإليدز والسل واملالريا، ووصية البنك الدويل، قـد أدرجـا اسـم مكتـب األمـم املتحـدة 
خلدمـات املشـاريع يف القائمـة القصـرية علـى أنـه وكيـل حتويـل حملـي مرشـح. وســـوف تكــون 
اخلدمـات الـيت يقدمـها وكيـل التحويـل احمللـي مماثلـة للخدمـات املقدمـة إىل الصنـــدوق الــدويل 

للتنمية الزراعية. 
وعلق رئيس جلنة التنسيق اإلداري على اخلطوات اليت مت اختاذها لتحسني احلالــة املاليـة  - ٧٩
ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع وعلـــى التحديــات املقبلــة وفــرص العمــل التجــاري 
اجلديدة مع منظمات األمم املتحدة. ووافـق علـى أن موظفـي مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات 
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املشاريع قد قاموا بعمل جدير بالثناء يف ظروف عصيبة. وقال إن جلنة التنسيق اإلداري تعتقـد 
ـــة كفالــة االســتقرار يف املكتــب  بعـدم وجـوب مزيـد مـن التخفيضـات يف أعـداد املوظفـني بغي

املذكور. 
ـــاخلطوات الــيت مت اختاذهــا لتحســني احلالــة املاليــة للمكتــب  ورحبـت بعـض الوفـود ب - ٨٠
ولتوفـري فـرص جتاريـة جديـدة مـع منظمـات األمـم املتحـدة املشـار إليـها أعـاله. غـري أن وفــودا 

أخرى أعربت عن القلق إزاء احلالة املالية الراهنة وشددت على أمهية استرداد التكاليف. 
) أن املكتـب يشـكل  DP/2000/CRP.5) وأيدت وفود أخرى إعادة تأكيد األمني العـام - ٨١
يف منظومـة األمـم املتحـدة كيانـا مســـتقال لــه هويتــه اخلاصــة بــه، وذايت التمويــل، وشــجعت 
منظمات األمم املتحدة على اإلفادة الكاملة من اخلدمـات الـيت يقدمـها املكتـب املذكـور علـى 
أساس تنافسي وفعال التكلفة. واقترح وفدان أن ينظر الس التنفيذي يف توسيع دائرة عمـالء 
املكتـب مبـا يتجـاوز وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة، فيمـا رأى وفــد آخــر أن ســوق األمــم 

املتحدة الراهنة مؤاتية. 
ونوقش االستعراض املستقل املقترح للنموذج التجاري للمكتب بشيء مـن التفصيـل،  - ٨٢
مبا يف ذلك مسـائل التوقيـت لتجنـب التسـبب يف نشـوء مزيـد مـن التعطيـل أو التشـكيك. ويف 
اية املطاف قرر الس التنفيـذي تنظيـم اسـتعراض النمـوذج التجـاري ملكتـب األمـم املتحـدة 
خلدمات املشاريع ولفعالية تكلفته ولنطاق زيادة فرصه التجارية داخل منظومة األمـم املتحـدة. 
ـــه  واختـذ الـس التنفيـذي أيضـا املقـرر ٢٢/٢٠٠٢ (انظـر املرفـق األول) الـذي قـرر الـس في
اسـتعراض وضـع التربعـات املقدمـة للميزانيـة، وتوقيـت االسـتعراض املسـتقل يف دورتـه العاديــة 

األوىل يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣. 
وطلبت وفود عدة تقدمي إيضاح بشأن االختالفات الظاهرة بني مذكرة جلنـة التنسـيق  - ٨٣
) وبني تقرير اللجنة  DP/2002/CRP.15) اإلداري التابعة ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية بشـأن التقديـرات املنقحـة مليزانيـة فـترة السـنتني ٢٠٠٢-

 .(DP/2002/34) ٢٠٠٣
وذكـر رئيـس جلنـة التنسـيق اإلداري أن مذكـرة جلنـة التنسـيق اإلداري التابعـة ملكتــب  - ٨٤
ـــد نــالت إْذن وموافقــة أعضــاء جلنــة  األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع (DP/2002/CRP.15) ق
ـــب  التنسـيق اإلداري. وذكـر أيضـا أن الوثيقـة (DP/2002/CRP.15) قـد مت إعدادهـا بغيـة تصوي
بعـض احلقـائق واخللفيـة الـيت قدمـها املديـــر التنفيــذي إىل اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة 
وامليزانيــة، والــيت علــى أساســها بنــت اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــــة بعـــض 

االستنتاجات. 
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وتكلم ممثلو اليونيسيف واليونسكو عن ترتيبام التعاونيـة اجلديـدة مـع مكتـب األمـم  - ٨٥
املتحدة خلدمات املشاريع استنادا إىل املزايا النسبية والواليات ذات العالقة بكل منهما. 

والحظ رئيس جلنة التنسيق اإلداري يف رده، أن أرقام امليزانيـة املعروضـة علـى الـس  - ٨٦
التنفيذي هي التقديرات األخرية اليت أعدها مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع واليت متثـل 

اتفاقا بني جلنة التنسيق اإلداري واملدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع. 
وأعاد املدير التنفيذي تأكيد أن اسـتعراضات اهليكـل التنظيمـي ملكتـب األمـم املتحـدة  - ٨٧
خلدمـات املشـاريع كـانت علـى رأس جـدول األعمـال، مبـا يف ذلـك االسـتعراض الـذي أجــراه 
مكتب األمم املتحـدة خلدمـات الرقابـة الداخليـة. ودعـا املديـر التنفيـذي إىل اسـتئناف إصـالح 
اهليكل التنظيمي ملكتب األمم املتحدة خلدمـات املشـاريع، الـذي علقتـه جلنـة التنسـيق اإلداري 

يف شباط/فرباير ٢٠٠٢. 
واعتمـد الـس التنفيـذي املقـرر ٢١/٢٠٠٢ (انظـر املرفـق األول)، وأقـــر التقديــرات  - ٨٨
املنقحـة مليزانيـة فـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بصيغتـها الـيت أوصـت ـا اللجنـة االستشـــارية 

لشؤون اإلدارة وامليزانية، وأقر أيضا خطة الطوارئ. 
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اجلـزء املشــــترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصنــدوق األمــم 
 املتحدة للسكان 

تقارير عن الزيارات امليدانية   ثامنا -
 تقرير عن الزيارة امليدانية إىل فييت نام 

). وشــكر  DP/2002/CRP.7) عـرض املقـرر التقريـر عـن الزيـارة امليدانيـة إىل فييـت نـام - ٨٩
حكومة فييت نام وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واملكـاتب القطريـة لصنـدوق األمـم املتحـدة 
للسـكان وأمانـة الـس التنفيـذي علـى الترتيبـات املمتـازة الـيت مت اختاذهـا. وأشـاد علـــى وجــه 
اخلصـوص، برئيـس الـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحــدة 

للسكان ملا أبدي خالل البعثة من قيادة فذة تدعو إىل اإلعجاب. 
وذكـر أن الزيـارة املشـتركة الـيت قـام ـا أعضـــاء الســني التنفيذيــني لربنــامج األمــم  - ٩٠
املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان وملنظمة األمم املتحدة للطفولـة (اليونيسـيف) 
أثبتت أنه ينبغـي النظـر إىل األمـم املتحـدة علـى أـا كيـان واحـد. فقـد أتـاحت الزيـارة فرصـة 
مكنت من تقييم وفهم آثار املقررات اليت يتخذها السـان التنفيذيـان علـى الصعيـد القطـري. 

وركز على املسائل يف التقرير املتعلقة بأنشطة األمم املتحدة التنفيذية يف فييت نام. 
ـــني قــد اكتســبوا معرفــة ثاقبــة مبســألة التنســيق،  والحـظ أن أعضـاء السـني التنفيذي - ٩١
وال سـيما مواءمـة اإلجـراءات وتبسـيطها، وهـي معرفـة ميكـــن أن تفضــي، إن مت تنفيذهــا، إىل 

حتسينات كبرية يف الكفاءة والفعالية واالتساق. 
وذكر أن فييت نـام هـي أول البلـدان الـيت تقـدم تقريـرا وطنيـا عـن األهـداف اإلمنائيـة  - ٩٢
لأللفيـة، يكـون وثيـق الصلـة بورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر وإطـار عمـل األمـم املتحــدة 
للمسـاعدة اإلمنائيـة. وأضـاف أن هـذه الصكـوك املعـدة وطنيـا يسـرت التنســـيق وســاعدت يف 
حتديد األولويات املشتركة ملنظمات األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز واملاحنني الثنـائيني 
يف فييت نام. وقال إن البنك الـدويل يقـدر األنشـطة النظريـة للربنـامج اإلمنـائي يف سـياق نظـام 
تقدمي جزء من املساعدة اإلمنائية الدولية يف شكل منح، مضيفا أن البنك الدويل قد عمـد، عـن 
طريـق تقـدمي مسـاعدته اخلاصـة، إىل تكـرار تطبيـق مشـاريع منوذجيـة ناجحـة للربنـامج اإلمنـائي 
علـى نطـاق أوسـع. وأشـار أيضـا إىل أن صنـدوق النقـد الـدويل قـد غـري دوره معطيـا األولويــة 
ــدويل، يف  ملزيـد مـن املشـاركة يف البلـدان الناميـة. وقـد حـدا هـذا التغيـري الـذي أجـراه البنـك ال
اتساق مع وجود قطاع خاص هائل يف اقتصـاد فييـت نـام، بـالبنك الـدويل إىل التوجـه صـوب 
أنشطة األمم املتحدة التقليدية. وعليه تعني علـى فريـق األمـم املتحـدة القطـري والبنـك الـدويل 
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إنشاء شراكة جديدة دعما جلـهود املـاحنني الـيت تتصدرهـا البلـدان. ويقـع علـى عـاتق الربنـامج 
اإلمنـائي، منسـق منظومـة األمـم املتحـدة، دور حاسـم األمهيـة أيضـا يضطلـع بـه لدعـم اجلـــهود 

الرامية إىل بناء القدرات الوطنية. 
وأكد املقرر على الفجـوة القائمـة بـني عمـل الـس التنفيـذي وأنشـطة برنـامج األمـم  - ٩٣
املتحدة اإلمنــائي وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى الصعيـد القطـري. ذلـك أنـه ينظـر يف 
امليـدان إىل الـس علـى أنـه بعيـد ونـاء وأن أثـره علـى أرض الواقـع حمـدود. وميكـن سـد هـــذه 

الفجوة بإعطاء أولوية أعلى للخربات القطرية يف جدول أعمال الس. 
وأثىن الكثري من الوفـود، مبـا فيـها الوفـود املشـاركة يف الزيـارة امليدانيـة وأكـدت علـى  - ٩٤
البيان االستهاليل الشامل الـذي قدمـه املقـرر، وذكـرت علـى حنـو خـاص أن الزيـارة املشـتركة 
كانت مثمرة للغاية، وسامهت يف تفهم التطورات والتحديات يف فييـت نـام علـى حنـو أفضـل. 
وشـددت علـى: (أ) أمهيـة اتبـاع ـج أكـثر انتظامـــا يف طرائــق العمــل والعالقــة الشــاملة بــني 
مؤسسات منظومة األمم املتحدة، من ناحية، واملؤسسات املالية الدولية مـن الناحيـة األخـرى؛ 
(ب) احلاجة إىل جعل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أداة أكـثر فاعليـة يف تنسـيق 
ومواءمـة أنشـطة األمـــم املتحــدة علــى الصعيــد القطــري؛ (ج) الصلــة بــني األنشــطة النظريــة 
والعملية التنفيذية؛ (د) ضرورة حتسني املرونة املالية اليت يتمتع ا املنسق املقيم. وأكدت أيضـا 
على أمهية امللكية الوطنية للـربامج الـيت تدعمـها األمـم املتحـدة واختيـار البلـدان بعنايـة إلجـراء 

الزيارات امليدانية املشتركة لتحسني الفوائد. 
وشــددت بعــض الوفــود علــى احلاجــة إىل إيــالء مزيــد مــن االهتمــام: (أ) للقضايـــا  - ٩٥
اجلنسانية يف الزيارات املقبلـة؛ (ب) تعزيـز األنشـطة املتعلقـة بالصحـة اإلجنابيـة وفـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز؛ (ج) وضع ترتيبات مرفق املوارد دون اإلقليمية حبيث تعكـس املـهارات 
املتاحة املتطلبات املتغرية وال تتحمل املكاتب القطرية كامل تكاليف خدماـا. وأكـدت أيضـا 
ـــد وحتســني  علـى أمهيـة سـد الفجـوة بـني قـرارات الـس التنفيـذي واألنشـطة علـى صعيـد البل
العالقة بني موظفي الربنـامج اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يف املقـر ويف مكـاتب 

الربامج القطرية. 
ردا على ذلك، وافق مديـر الربنـامج املسـاعد ومديـر املكتـب اإلقليمـي آلسـيا واحمليـط  - ٩٦
ـــني  اهلــادئ، علــى أن حتســني التنســيق واملواءمــة داخــل األفرقــة القطريــة وحتســني التعــاون ب
املؤسسات املالية الدولية ومنظومة األمم املتحدة يعدان أمرا جوهريـا، رغـم أن فييـت نـام تعـد 
بلدا منوذجيا يف املسائل املتعلقة بالتعاون. ووافـق أيضـا علـى وجـود حاجـة لكفالـة إقامـة صلـة 

وثيقة بني األدوات النظرية والعملية يف وضع برامج العمل لكفالة التآزر بني كلتيهما. 
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وفيمـا يتعلـق بامللكيـة القطريـة ذكـر املديـر املسـاعد أن فييـت نـام أبـدت ملكيـــة قويــة  - ٩٧
لعمليـة وضـع الـربامج والتزامـا عميقـا بـاحلد مـن الفقـر. وذكـر أن عمـــل الربنــامج اإلمنــائي يف 
املستقبل بشأن أهداف التنمية لأللفيـة سـيكون مدفوعـا بإحسـاس واضـح للملكيـة مـن شـعب 

فييت نام. 
وذكـر املديـر املســـاعد أنــه توجــد شــواغل بشــأن قيمــة إطــار عمــل األمــم املتحــدة  - ٩٨
للمسـاعدة اإلمنائيـة الـذي طغـت عليـه ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر وأضـاف أن إعــداد 
إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الثاين قد صمم حبيث يتـدارك ذلـك العيـب وجيعـل 
اإلطـار أداة أكـثر فعاليـة يف تنسـيق ومواءمـة أنشـطة األمـم املتحـدة. لذلـك يظـل، إطـــار عمــل 
األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أداة ضرورية. ولتحقيق هذا اهلدف، أنشئت أفرقـة مواضيعيـة 

وأفرقة للتنفيذ يف فييت نام. 
وشدد على أن القضايـا اجلنسـانية بـدأت تؤخـذ جبديـة يف املنطقـة، وذكـر أن التحـول  - ٩٩

الدميغرايف يف آسيا سيخلق ظروفا لتمكني املرأة. 
١٠٠ -وقال إن استخدام مرافق املوارد دون اإلقليمية يعترب جزءا حيويا مـن عمليـة اإلصـالح 
داخل الربنامج اإلمنائي، وأن أعمال مرفقي املوارد دون اإلقليمية يف املنطقة تسري سـريا حسـنا. 
ـــة اليومــي. ويغطــي بــاقي التكــاليف  وأفـاد أن املكـاتب القطريـة تغطـي النفقـات كبـدل اإلقام
كاملرتبـات، مـن مـوارد عامليـة وإقليميـة. ويتـم توظيـف املوظفـني يف املرفقـني لسـنتني أو ثــالث 

سنوات؛ وتعكس أعدادهم تغري الطلب على املهارات. 
١٠١ -وشـكر مديـر شـعبة آسـيا واحمليـط اهلـادئ، بصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، الــس 
التنفيذي على التوصيات املفيـدة الـواردة يف تقريـر الزيـارة امليدانيـة. وذكـر أن صنـدوق األمـم 
املتحـدة للسـكان قـد أحـاط علمـا بـالتعليق الـذي ذكـره أحـد الوفـود بشـأن تعزيـز التنســيق يف 
امليـدان. وذكـر أن أحـد أغـراض عمليـة حتـول الصنـدوق يتمثـل يف تعزيـــز العالقــة بــني املقــرر 
وامليدان. والحظ أن الربنامج القطري، الذي يدعمه صندوق األمم املتحدة للسـكان يف فييـت 
نـام بـدأ يكتسـب زمخـا. ويتمثـل غرضـه الرئيسـي يف زيـادة خدمـات الصحـة اإلجنابيـة لشــعب 
فييت نام واملسامهة يف رفع مستواه املعيشي وشكر اجلهات املاحنة اليت قدمت الدعم للربنـامج. 
ووافق على املالحظة بضرورة أن تتصـدر اخلـربات القطريـة جـدول أعمـال الـس. وذكـر أن 
أي عمليـة إصـالح جيـب أن تقـاس مـن حيـث تأثريهـا علـى الصعيـد القطـري. واختتـم كلمتـــه 

بشكر حكومة فييت نام الستضافتها الزيارة امليدانية اليت قام ا أعضاء الس. 
١٠٢ -وشكر ممثل فييت نام الس التنفيذي على هذه البعثـة املشـتركة األوىل، الـيت أتـاحت 
لألعضاء فرصة مشاهدة اإلجنازات النامجة عن التعـاون املثمـر بـني األمـم املتحـدة وفييـت نـام. 
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وأكد على أن األمم املتحدة تتمتع بالثقة واالحترام يف البلد. وخـص بالشـكر حكومـة هولنـدا 
لتقدميها الدعم اإلضايف ألنشطة صندوق األمم املتحدة للسكان يف فييت نام. 

ــة.  ١٠٣ -وأفـاد رئيـس الـس التنفيـذي، الـذي تـرأس البعثـة، أن العمليـة كـانت مفيـدة للغاي
وشـكر أفـراد البعثـة واألفرقـة القطريـة التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمــم 
املتحدة للسكان جلعل الزيارة ممتعـة ومفيـدة. وأعـرب عـن امتنانـه لفييـت نـام حكومـة وشـعبا 

للعمل التحضريي املمتاز الذي مت القيام به واملناقشات الصرحية اليت جرت. 
١٠٤ -وركز الرئيس على أربعة جماالت هامة لينظر الس التنفيذي فيها يف املسـتقبل. أوال، 
شدد على أن التنسيق والتجانس داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيـها الصنـاديق والـربامج، 
وبني منظومة األمم املتحدة، واملؤسسات املالية الدولية واملصارف اإلقليمية يعدان أمـرا حيويـا 
للجمع بني قوة األفكار واألموال. ثانيا، أكد أمهية ملكية البلـد جلميـع الـربامج واألنشـطة الـيت 
تدعمـها منظومـة األمـم املتحـدة. ثالثـا، أكـد علـى الفجـــوة الــيت تفصــل بــني الــس وبلــدان 
الربنـامج وأعـرب عـن أسـفه لذلـك. وقـال إن رأب الفجـوة يتطلـب أن يضـع الـس اخلــربات 
على الصعيد القطري يف صدر جدول أعمالـه. ويف نقطتـه الرابعـة، شـدد الرئيـس علـى املرونـة 
املاليـة للمنسـقني املقيمـني لالسـتجابة للطلبـات العاجلـة، وعلـى قـدرة إدارة املـوارد البشــرية يف 
الربنامج اإلمنائي اجلديد، املتعلقة باخلدمـات االستشـارية النظريـة املقدمـة علـى صعيـد السياسـة 
العامة، وعلى الصلة بني األنشـطة النظريـة والعمليـة لتعزيـز فعاليـة الربنـامج اإلمنـائي يف الـربامج 

القطرية. 
١٠٥ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ٢٣/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول). 
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 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان 
املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية واإلدارة   تاسعا -

استراتيجية املوارد البشرية   عاشرا -
١٠٦ -أحاطت املديرة التنفيذية الس التنفيذي مبا استجد بشأن عـدد مـن التطـورات اهلامـة 
منذ انعقاد الدورة السنوية للمجلـس يف حزيـران/يونيـه. وشـكرت أوال الـس التنفيـذي علـى 
ما أعرب من دعم قوي للصندوق وبرناجمه يف الدورة السنوية وعلى املقرر ذي العالقـة للقـرار 
املماثل (٥/٢٠٠٢)، الذي أقره الس بشأن مسائل يف غاية األمهية تتعلـق بأعمـال الصنـدوق 
ومتويله. وشكرت اجلهات املاحنة الـيت قدمـت مسـامهات إضافيـة وتلـك الـيت سـددتت دفعـات 
من تربعاا املعلنة يف وقت مبكر. وفيما يتعلـق مبسـألة املـوارد، أكـدت علـى احلاجـة إىل دعـم 
ـــى حنــو مســتقر  سياسـي ومـايل قـوي للصنـدوق، وإىل زيـادة التمويـل األساسـي للصنـدوق عل
وميكن التنبؤ به لكي يتمكن الصندوق من تأدية واليتـه علـى حنـو فعـال. والحظـت أن القـرار 
٥/٢٠٠٢ يشج مجيع البلدان، بروح من توافق مونتريي، على زيـادة دعـم الصنـدوق، خاصـة 
عـن طريـق زيـادة متويـل املـوارد األساســـية للصنــدوق. وأكــدت علــى أن املــوارد األساســية، 
وما يتربط ا مـن حياديـة ومشوليـة هـي الـيت متكـن الصنـدوق مـن االضطـالع بواليتـه بوصفـه 
شريكا ذا قيمة ويتمتع بالثقة ومن التأثري إىل حد يتجاوز بكثري املـوارد املتواضعـة املتاحـة علـى 

حنو أكرب. 
١٠٧ -وقـالت إن قـاعدة مـــوارد الصنــدوق منخفضــة علــى حنــو يبعــث علــى القلــق. إذ أن 
اإليرادات الرئيسية احلالية لسنة ٢٠٠٢، بلغــت ٢٤٢ مليـون دوالر، وهـو مبلـغ ميثـل اخنفاضـا 
ـــية –  قـدره ١٠ يف املائـة عنـه يف سـنة ٢٠٠١ ويبلـغ جممـوع املـوارد – األساسـية وغـري األساس
ـــة.  حاليــا ٣١٧ مليــون دوالر، أو مبلغــا يقــل بنســبة ٢٠ يف املائــة عــن إمجــايل الســنة املاضي
وسيكون للوضع املايل اخلطري عواقب جسيمة بالنسبة لربنامج الصندوق. فمثال تشـري التقـارير 
األوىل من املكاتب القطرية للصندوق إىل أن اخلطط املتعلقة بشـراء معـدات طبيـة يف عـدد مـن 
ـــدة لوقــف  البلـدان جيـري وقفـها وأن برامـج تنظيـم األسـرة جيـري تعليقـها؛ وأن املبـادرات املع
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز جيري تقليصها وأن املناهج املتعلقة بالتربيـة اجلنسـية 

ومهارات احلياة األسرية جيري خفض عددها. 
١٠٨ -وأعربت املديرة التنفيذية عن أعظم امتناا لالحتاد األورويب لدعمه القـوي، علـى حنـو 
ما جتلى يف قرار جملس وزراء التعاون يف التنمية املؤرخ ٣٠ أيار/مايو، الذي يؤكد االحتـاد فيـه 
من جديد دعمه للصندوق ويشدد فيه على األمهية اليت يوليها ألنشـطة الصنـدوق؛ وعلـى حنـو 
ما جتلى يف إعالن املفوضية األوروبية يف ٢٤ متوز/يوليه بشـأن إعـالن التـربع مببلـغ ٣٢ مليـون 
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يورو ملشروع مشترك إلمـداد ١٠ بلـدان يف أفريقيـا ومنطقـة البحـر الكـارييب واحمليـط اهلـادئ، 
خبدمات تنظيم األسرة وتقـدمي املشـورة بشـأن مسـائل السـكان والصحـة. ومـن إمجـايل املبلـغ، 
يتوقع أن حيصل الصندوق على ما يقرب من ٢٠ مليون يورو كموارد غري أساسية للمشـروع 
الذي تبلغ مدته ثالث سنوات ونصف السنة. وشكرت أيضا أعضاء جمموعـة الــ ٧٧ والصـني 
وجمموعة منطقة أفريقيا للدعم التام الذي قدموه. ووجهت االهتمام إىل مبـادرة شـعبية تلقائيـة 
ــيت  أال وهـي محلـة الــ �٣٤ مليـون دوالر وصديـق� الـيت جيـري القيـام ـا يف أحنـاء أمريكـا وال
حتث الناس على املسـامهة بـدوالر واحـد أو أكـثر للصنـدوق. وقـالت إن الرسـائل تنـهال علـى 
الصندوق ومت تلقي ٠٠٠ ٥٠ دوالر حىت تارخيه. وقالت إن الدعم التلقـائي يدعـو إىل الغبطـة 

ويؤكد مدى اهتمام الناس بشأن القضايا واألفكار اليت يدعمها الصندوق ويدافع عنها. 
١٠٩ -وفيما يتعلق بعمليـة التحـول املتعلقـة بـالصندوق، ذكـرت املديـرة التنفيذيـة أن العمليـة 
هــي اآلن يف مراحلــها األخــرية. وأن يف صلــب عمليــة التحــول دراســة تقييــم االحتياجــــات 
امليدانيــة، الــيت أجراهــا الصنــدوق يف متــوز/يوليــه ٢٠٠١. وأفــادت أن الصنــدوق قــد اختــــذ 
إجـراءات بشـأن أكـثر مـن ٧٥ يف املائـــة مــن التوصيــات الـــ ٢٠٨ الــيت ميكــن تنفيذهــا. أمــا 
التوصيات املتبقيــة فسـيتم التطـرق إليـها يف السـنة املقبلـة. وسـتكون األشـهر الثالثـة املقبلـة مـن 
عملية االنتقال مفعمة بالعمل نظرا ألن الصندوق وسع نطاق البحــوث الـيت جيريـها والتدريـب 
ـــدوق  وتبـادل املعلومـات يف ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر والنـهج القطاعيـة؛ وألن الصن
أعلن يف كانون األول/ديسمرب عـن اعتمـاد شـعاره وهويتـه العامـة اجلديديـن لكفالـة أن يكـون 
للصندوق عالمة مميزة موحدة يف أرجاء العامل، وطور األدوات، وما يلزم من مبـادئ توجيهيـة 
وإجـراءات لتنفيـذ اسـتراتيجية املـوارد البشـرية اجلديـدة، مبـا يف ذلـك أطـر الكفـاءة والتخطيـــط 
ــني  الوظيفـي ونظـم تقييـم األداء اجلديـدة؛ ووضـع برناجمـا تدريبيـا شـامال إلطـالع مجيـع املوظف
علـى التغـريات الـيت حصلـت يف السياسـات واإلجـراءات والنظـم النامجـة عـن عمليـة التحــول. 
وتستند كل هذه األنشطة مجيعها إىل التزام قوي لتعزيز ثقافـة تبـادل املعـارف والتواصـل، الـيت 

تعد حبد ذاا هدفا رئيسيا من أهداف عملية التحول. 
١١٠ -وأفـادت املديـرة التنفيذيـة أن تنفيـذ التوجـه االسـتراتيجي اجلديـد للصنـدوق هـو أحـــد 
اجلوانب اهلامة يف عملية التحول االنتقاليـة. وأن ذلـك نـابع عـن احلاجـة إىل وضـع اإلجـراءات 
الرئيسية لربنامج عمل املؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة واملؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة + ٥ 
سنوات يف إطار الشواغل العاملية األكثر إحلاحا اليت أعرب عنـها يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة 
وهي: القضاء على الفقر، وختفيض وفيـات واعتـالل األمـهات، وتعزيـز املسـاواة والعدالـة بـني 
اجلنسـني؛ ووقـف انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وحتسـني محايـــة البيئــة. وتتيــح 
عمليـة التحـول فرصـة مثاليـة للصنـدوق ليبـني كيـف تسـاهم براجمـه يف حتقيـق هـذه األهــداف. 
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وهـي أيضـا أداة قيمـة جـدا لتعبئـة موظفـــي الصنــدوق لوضــع الــربامج القطريــة للصنــدوق يف 
صـدارة اجلـهود الراميـة إىل التخفيـف مـن حـدة الفقـر وتوافـق اآلراء العـــاملي بشــأن األهــداف 
اإلمنائية لأللفية. وأضافت قائلة إن الدراسة اجلديدة اليت اضطلعت ا املكاتب القطريـة سـتعزز 
قـدرة املكـاتب القطريـة للصنـدوق وتسـاعد يف إحـداث وجـود ميـداين جديـد ومركـــز وأكــثر 

فعالية. 
١١١ -أما بشأن املسألة اهلامـة املتعلقـة بالثقافـة والتنميـة، فقـد ذكـرت أن الصنـدوق اسـتطلع 
اال حبثا عن النشـاط املناسـب. ويتمتـع الصنـدوق خبـربة ثريـة يف املشـاريع الـيت صممـت مـع 
األخذ باالعتبار السـياق الثقـايف، رغـم أن هـذه املشـاريع مل تقـدم علـى حنـو منـهجي ومل تكـن 
متكاملـة مـن ناحيـة املفـاهيم. وبـدأ الصنـدوق برناجمـا إقليميـا يف أفريقيـا عـن الثقافـــة والصحــة 
اإلجنابيـة، ووضـع أيضـا مقـترح مشـروع إلدمـاج مسـألة الثقافـة يف برامـج الصنـدوق. وشـــرع 
الصنـدوق يف اسـتعراض معمـق لبعـض املشـاريع املختـارة الـــيت اســتخدمت �عدســة الثقافــة� 
ال سيما يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ونوع اجلنس. وسـيقوم أيضـا باسـتعراض 
املـادة الثريـة الـيت أصدرـا جامعـة األزهـر عـن اإلسـالم والسـكان ومسـائل الصحـــة اإلجنابيــة. 
وسيسهم االستعراض يف صياغة مقـترح لتبسـيط هـذه املعـارف وجعلـها يف املتنـاول مـن أجـل 

الدعوة يف خمتلف السياقات اإلسالمية. 
١١٢ -وفيما يتعلق بورقات استراتيجية احلد من الفقر والنهج القطاعية ذكرت أن الصنـدوق 
ملـتزم بـأن يصبـح شـريكا فعـاال يف النـهج القطاعيـة والورقـات االسـتراتيجية للحـد مــن الفقــر 
ــيت دأب  إال أن هـذه العمليـات تتطلـب معـارف فنيـة وخـربات خمتلفـة بطريقـة مـا، عـن تلـك ال
الصندوق على استخدامها. والصندوق على اقتناع بأن العنصر األساسي ملشـاركته الفعالـة يف 
النهج القطاعية والورقـات االسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر يتمثـل يف التدريـب واخلـربة العمليـة. 
لذلك وضع الصندوق مقترحا ســيتم إرسـاله إىل اجلـهات املاحنـة املهتمـة ملشـروع خـاص مدتـه 
سـنتان يـهدف إىل زيـادة قـدرات الصنـدوق إىل درجـة كبـرية للمشـــاركة يف النــهج القطاعيــة 

والورقات االستراتيجية للحد من الفقر. 
١١٣ -وباإلشارة إىل األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة أبلغـت املديـرة التنفيذيـة الـس التنفيـذي أن 
الصندوق يؤدي دورا نشطا على الصعيدين العاملي واإلقليمي يف دعم اجلهود الوطنيـة لتحقيـق 
ـــة لأللفيــة  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ويـدرك الصنـدوق متامـا أن التقـدم حنـو األهـداف اإلمنائي
يتوقف كثريا على أمور منها، إحراز تقدم لتحقيـق هـدف املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة يف 
تعميـم خدمـات الصحـة اإلجنابيـة. وعلـــى الصعيــد العــاملي، ذكــرت أن الصنــدوق شــارك يف 
الفريق العامل موعة األمم املتحدة اإلمنائية املعين بأهداف التنمية لأللفية، وشـارك بنشـاط يف 
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دعـم مشـروع األلفيـة. وعلـى الصعيـد القطـري، وباإلضافـة إىل كفالـة أن تتضمـن التحليــالت 
والتقارير الوطنية مسـألة احلصـول علـى خدمـات الصحـة اإلجنابيـة كمؤشـر، يعمـل الصنـدوق 
علـى إدمـاج األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ذات الصلـة يف مجيـع عمليـات براجمـه القطريـة. ويقـــوم 
الصنــدوق أيضــا بالتشــجيع علــى إدراج مؤشــرات األهــــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة يف ورقـــات 
استراتيجية احلد من الفقر للمساعدة يف كفالة التركيز املالئم علـى السـكان والصحـة اإلجنابيـة 
واملسائل اجلنسانية يف االستراتيجيات الوطنيـة للحـد مـن الفقـر. وذكـرت املديـرة التنفيذيـة أن 
الصنــدوق ســعيد بــإقرار الــس التنفيــذي يف املقــرر ٥/٢٠٠٢ بــالدور اهلــام الــذي يؤديــــه 

الصندوق يف مساعدة البلدان على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والقضاء على الفقر. 
١١٤ -وبشأن مؤمتر القمــة العـاملي للتنميـة املسـتدامة الـذي اختتـم مؤخـرا والـذي شـارك فيـه 
الصنـدوق بفعاليـة ذكـرت املديـرة التنفيذيـة أن الوثـائق اخلتاميـة للمؤمتـر جعلـت الفقـــر مســألة 
مركزيـة أكـثر صـدارة يف جـدول أعمــال املؤمتــر الوطــين للتنميــة املســتدامة. ويتماشــى ذلــك 
بالطبع، مع التوجـهات اجلديـدة الـيت اختذهـا الصنـدوق يف دعمـه الـرباجمي للبلـدان. وقـالت إن 
الصندوق سوف يشارك على حنـو نشـط واسـتراتيجي يف متابعـة أحـداث مؤمتـر القمـة العـاملي 
للتنمية املستدامة لدعم خطة التنفيذ. ويعتزم الصندوق أيضا اغتنـام الفـرص العديـدة الـيت تنشـأ 
عن خطة التنفيذ للتعاون مع طائفة واسعة من الشــركاء يف التنميـة يف جمـاالت واليتـه. ويتمثـل 
ـــات الســكان ومســائل  أحـد األهـداف اهلامـة للتعـاون يف تعزيـز الـدور احلاسـم األمهيـة لدينامي

الصحة اإلجنابية يف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالقضاء على الفقر. 
١١٥ -أمـا فيمـا يتعلـق بـاقتراب موعـد الذكـرى السـنوية العاشـــرة للمؤمتــر الــدويل للســكان 
والتنمية، فقد أشارت إىل احلاجة إىل دراسة التقدم الذي أحرز يف حتقيق األهـداف واألغـراض 
الواردة يف برنامج العمل. واألهم من ذلك هو أن مثـة حاجـة إلجـراء اسـتعراض للتقـدم احملـرز 
علـى الصعيـد الوطـين للمســـاعدة يف التعجيــل أكــثر يف تنفيــذ برنــامج العمــل. وأضــافت أنــه 
ستجري مشاورات على الصعيد الوطين، لتبادل اخلربات واستخالص الدروس املســتفادة لكـل 
منطقـة. والحظـت أن احلاجـــة ليســت إىل عقــد �مؤمتــر آخــر�، بــل إىل اســتعراض مجــاعي 
ومدروس من قبل مجيع البلدان حلالة تنفيذ برنامج املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة وإىل إيـالء 
أمهية ملوضوع السكان وقضايا التنمية على جـدول أعمـال التنميـة العامليـة. ويسـعى الصنـدوق 
علـى حنـو نشـط إىل التمـاس دعـم لألحـداث املتواضعـة ولكـن اهلامـة الـيت جيـري التخطيـط هلـــا 

لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 
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١١٦ -ويف ختام كلمتها أعربت املديرة التنفيذية عن خـالص وعميـق تقديرهـا لدعـم الـس 
التنفيذي. وأكدت على أن الصندوق يستند إىل األساس املتني ملعايري حقـوق اإلنسـان املقبولـة 

دوليا، وأن مجيع الربامج التابعة للصندوق، اململوكة وطنيا، متتثل هلذه املعايري. 
١١٧ -وعقـب بيـان املديـرة التنفيذيـة، أخـذ وفـد الواليـات املتحـــدة الكلمــة ليوضــح القــرار 
املتعلق بتمويل الصنـدوق. ويف حـني ذكـر أن الواليـات املتحـدة دأبـت منـذ فـترة طويلـة علـى 
دعم الصندوق بقوة، أعلن الوفد أنه قرر يف متوز/يوليه، أنه ليس يف وسعه متويـل الصنـدوق يف 
عـام ٢٠٠٢ بسـبب برناجمـه يف الصـــني. وقــال إن الربنــامج أدى إىل تطبيــق تعديــل كمــب – 
كاسنت الذي ينص على عدم استخدام أية أموال تقدمها الواليات املتحدة يف برنـامج �يدعـم 
أو يشارك يف إدارة برنامج يدعو إىل اإلجهاض بـاإلكراه أو التعقيـم القسـري�. وحـث الوفـد 
على إدخال إصالحات على برنـامج الصـني التـابع للصنـدوق. وقـد تشـمل هـذه اإلصالحـات 
وضـع �جـــدار عــازل� بــني الصنــدوق وحكومــة الصــني وتوســيع اســتفادة الصنــدوق مــن 
املنظمات غري احلكومية الدولية املستقلة؛ ووضـع نظـام رصـد لكفالـة أن الربنـامج ال يدعـم أو 

يشارك يف إدارة برنامج يدعو لإلجهاض باإلكراه. 
١١٨ -وأضاف الوفد أن الصـني وافقـت يف املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة علـى مبـدأ هـام 
وهو: حق املرأة يف اختيار عدد أوالدها. لذلـك ينبغـي للصـني أن حتـترم حـق املـرأة الصينيـة يف 
ـــا وبــدون إكــراه – عــدد أطفاهلــا. وأضــاف الوفــد أنــه جيــب إلغــاء رســوم  أن ختتـار – طوع
التعويضـات االجتماعيـة، باإلضافـة إىل املمارسـات القسـرية، وينبغـــي لربنــامج تنظيــم األســرة 
التابع حلكومة الصني أن يستخدم السبل الطوعية. وذكـر الوفـد أن الواليـات املتحـدة سـتعمل 
مع الصندوق واحلكومة الصينية على وضع برنامج يتبع هذه املبادئ اهلامة. وأعرب الوفد عـن 
أمله يف حتقيق هذه اإلصالحات بسـرعة لكـي تتمكـن الواليـات املتحـدة مـن متويـل الصنـدوق 
مرة أخرى. وذكر الوفد أن الواليات املتحدة اليت دعمت الصندوق منذ نشأته، ترغـب يف أن 
يكـون بوسـعها متويـل الصنـدوق ثانيـة ومواصلـة العمــل مــع قيــادة الصنــدوق لدعــم أهــداف 

الربنامج. 
١١٩ -وذكر وفد الصني أن بلده ما انفك يتعاون منـذ أكـثر مـن ٢٠ سـنة تعاونـا مثمـرا مـع 
الصنـدوق، وقـد أسـفر هـذا التعـاون عـن نتـائج مشــجعة. وأنــه منــذ املؤمتــر الــدويل للســكان 
والتنمية، دخل التعاون مرحلة جديدة، وهو يركز بشكل رئيسي على توفــري خدمـات الصحـة 
اإلجنابية لفئات السكان، وخاصة النساء، ممن هن يف حاجـة ماسـة إىل هـذه اخلدمـات يف عـدد 
خمتار من املناطق الفقرية يف الصني. وركزت أنشطة املشروع على تقـدمي املعلومـات واملشـورة 
واخلدمات ذات النوعية اجليدة اليت تعىن بالناس وبتمكني املستفيدين من االختيار الطوعي عـن 
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علـم بشـأن وسـائل تنظيـم األسـرة. وذكـر الوفـد أن مسـاعدة الصنـدوق كـــانت حمــدودة مــن 
الناحيــة املاليــة إذ مل يتجــاوز ٣,٥ ماليــني دوالر ســنويا. أمــا مســــامهة الصـــني يف مشـــروع 
املقاطعات فقد بلغت أكثر من ثالثة إىل تسع أضعاف مسـامهة الصنـدوق. إال أنـه بـالرغم مـن 
التمويل احملدود كان للصندوق تأثري إجيايب. وذكر الوفد أن النسبة املئوية للنساء الاليت اخـترن 
ـــت مــن ٥٣ يف املائــة (يف بدايــة املشــروع) إىل  وسـائل منـع احلمـل يف منـاطق املشـروع ارتفع
٨٣ يف املائة حاليا، وهبطت نسبة وفيات األمهات مـن ٦٦ إىل ٦٢ لكـل ٠٠٠ ١٠٠ مولـود 
حي وتدنت وفيات األطفـال إىل ٢١ بـاأللف مـن املواليـد األحيـاء، ووصلـت نسـبة الـوالدات 
ـــات ومــاهرات إىل ٩٦ يف املائــة، واخنفضــت نســبة اإلجــهاض إىل  علـى أيـدي قـابالت مدرب

١١ يف املائة. 
١٢٠ -وذكـر الوفـد أن الـــس التنفيــذي نظــر يف الربنــامج القطــري للصــني ووافــق عليــه. 
ويتماشـى الربنـامج مـع مبـادئ املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة ويتسـم باالنفتـاح والشـــفافية. 
ويقع أيضا حتت رصد وإشراف وثيقـني. وذكـر الوفـد أنـه، خـالل السـنوات الثـالث املاضيـة، 
استقبلت الصني ١٦٠ بعثة رصد وتفتيش ميدانية مبا يف ذلـك البعثـات املؤلفـة مـن أعضـاء مـن 
الس التنفيذي، وممثلني عـن حكومـة الواليـات املتحـدة وأعضـاء يف برملـان اململكـة املتحـدة. 
والحظ الوفد أنه كان يتوقع أن يلقى انفتاح احلكومة الصينية التقدير. لكنه، بـدال مـن ذلـك، 
مسعت من بعض األوسـاط ذات الدوافـع السياسـية، مزاعـم عـن أنشـطة إكراهيـة وأكـد الوفـد 
على أن مجيع البعثات املذكورة أعـاله، مبـا فيـها البعثـات مـن الواليـات املتحـدة، خلصـت إىل 
النتيجة ذاا وهي أن املزاعم ال أساس هلا. واستشهد الوفد من النتيجة اليت خلصت إليــها بعثـة 
التقييـم األخـرية برئاسـة سـفري الواليـات املتحـدة، ويليـام بـراون �ال جنـد دليـال بـــأن صنــدوق 
األمم املتحدة للسكان قد دعم إدارة برنامج إجهاض باإلكراه أو تعقيـم إجبـاري يف مجهوريـة 

الصني الشعبية أو شارك فيها عن علم منه. 
١٢١ -وشكر الكثري من الوفود املديـرة التنفيذيـة للبيـان البليـغ الـذي ألقتـه. وأعربـت الوفـود 
عن بالغ قلقها بشأن الوضع املايل للصندوق. وأبـدت وفـود كثـرية ثقتـها بـالصندوق وأكـدت 
على الدور اهلام الذي يقـوم بـه يف اجلـهود العامليـة للحـد مـن الفقـر وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة 
لأللفية. ورحبت وفود عديدة باعتماد الصندوق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وقـالت إـا تـويل 
ــدويل  أمهيـة كبـرية للربنـامج العـاملي للصنـدوق الـذي يقـوم علـى أسـاس برنـامج عمـل املؤمتـر ال
ـــة  للسـكان والتنميـة، واملؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة + ٥ سـنوات األهـداف اإلمنائيـة لأللفي
أكدت الكثري من الوفـود علـى أمهيـة قيـام الصنـدوق بـالتركيز علـى حقـوق اإلنسـان، وحثـت 
الصنـدوق علـى البقـاء قويـا يف الدفـاع عـن حقـوق اإلجنـاب. ورحبـت عـــدة وفــود باســتعداد 
الصندوق للمسامهة يف ورقات استراتيجية احلد مـن الفقـر والنـهج القطاعيـة. وذكـر عـدد مـن 
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الوفود أن الصندوق أدى دورا رئيسـيا يف جمـال السـكان ويسـتحق الدعـم املعنـوي واملـايل مـن 
مجيع البلدان. وذكر أحد الوفود، متحدثا باسم اموعة اإلقليميـة ألفريقيـا أن صنـدوق األمـم 
املتحدة للسكان هو أكــثر الوكـاالت أمهيـة الـيت تسـاعد البلـدان األفريقيـة. وأثـىن أحـد الوفـود 
على الرد الشجاع من جانب الصندوق علـى اهلجمـات عليـه، وقـال إن نائبـة رئيـس الـوزراء، 
وزيـرة اخلارجيـة والتجـارة اخلارجيـة يف بلـده أكـدت خـالل اجلمعيـة العامـة علـى دعـم بلدهـــا 

الثابت للصندوق، وأكدت على ضرورة العمل الدويل إزاء الصحة اإلجنابية. 
١٢٢ -وأعربـت وفـود كثـرية عـن قلقـها البـالغ إزاء عـدم دفـع الواليـات املتحـدة تربعاــا إىل 
صندوق األمم املتحدة للسكان. ودعت الواليات املتحدة إىل إعـادة النظـر يف قرارهـا والعـودة 
ــور،  إىل متويـل الربنـامج. وذكـرت الوفـود أن االمتنـاع عـن دفـع التربعـات سـيؤثر، يف مجلـة أم
على برنامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسـب (اإليـدز)، 
وبرنامج احلد من الفقـر، وسـيكون لـه أثـر مدمـر علـى النسـاء واألطفـال يف البلـدان الناميـة يف 
سائر أرجاء العامل. ودعت الوفود مجيع البلدان إىل التمسك بقوة بــروح توافـق آراء مونتـريي، 
وكفالـة حصـول النـاس، علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية، علـــى منــافع ملموســة. ويف الوقــت 
نفسـه، حثـت وفـود كثـرية صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى توسـيع قاعدتـه مـن املــاحنني 
لكفالة االستقرار املايل. وأكد عدد من الوفود أمهية تقاسم األعباء فيما بني املاحنني. ووجـهت 
عدة وفود الشكر إىل البلدان اليت قدمت إىل صندوق األمـم املتحـدة للسـكان تربعـات إضافيـة 

و/أو تربعات مزيدة، وحثت اجلهات املاحنة األخرى على االقتداء ا. 
١٢٣ -وفيما أشادت وفود عديدة بانتفاع صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان مـن النتـائج الـيت 
توصلت إليها دراسة تقييم االحتياجات امليدانية، ذكرت أا تؤيد النمـوذج اجلديـد للمكـاتب 
ـــود إىل تأييدهــا لتركــيز  القطريـة وتركـيز مزيـد مـن االهتمـام علـى امليـدان. وأشـارت عـدة وف
الصنـدوق علـى أقـل البلـدان منـوا، وعلـى مكافحـة فـــريوس نقــص املناعــة البشــرية/(اإليــدز). 
ورحـب عـدد مـن الوفـود بـالتركيز علـى اإلطـار الثقـايف للسـكان ومســـائل الصحــة اإلجنابيــة. 
وذكـرت بعـــض الوفــود يف معــرض تأكيدهــا علــى الصلــة الــيت تربــط تلــك املســائل بــالقيم 
األخالقية، أن من األمهية مبكــان دراسـة عالقـات خمتلـف األديـان. وأشـارت وفـود أخـرى، يف 
معـرض تـأكيد تأييدهـا للنـهج الشـامل الـذي يتبعـه الصنـدوق يف معاجلـة الصحـة اإلجنابيــة، إىل 
ما يقوم به الصندوق مـن عمـل رائـد يف جمـال الثقافـة، وهـو عمـل ميكـن أن تتخـذه املنظمـات 

األخرى مثاال حتتذي به. 
١٢٤ -وأعربـت وفـــــود عديـدة عـن تقديرهـا للـربامج الــيت يدعمــها الصنــدوق ويديرهــا يف 
ــة.  بلداـا املعنيـة. وشـدد أحـد الوفـود علـى ضـرورة زيـادة التركـيز علـى بنـاء القـدرات الوطني
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ووجه أحد الوفـود االنتبـاه إىل برنـامج عمـل بروكسـل املعـين بـأقل البلـدان منـوا، لفـترة العقـد 
٢٠٠١-٢٠١٠، وأشار إىل أنه ما زال يتعني عمل الكثري يف هذا املضمار، وأعـرب عـن أملـه 
يف إحراز تقــدم مطـرد خـالل العقـد. ويف معـرض تـأكيد الوفـد علـى الـدور اهلـام الـذي تؤديـه 
املرأة يف التنمية، وال سيما فيما يتعلق مبسائل الصحة اإلجنابية، أعرب عــن أسـفه معانـاة املـرأة، 

يف بعض الثقافات، بسبب الفوارق القائمة بني اجلنسني. 
١٢٥ -ورحب عدد من الوفود حبملة القواعـد الشـعبية املقامـة حتـت شـعار �٣٤ مليونـا مـن 
األصدقاء�. واقترح بعض الوفود توسيع نطاق احلملة ليشمل البلدان املتقدمة النمـو األخـرى، 
وجعلها إن أمكن محلة على النطاق العاملي تستفيد من األفراد ومن القطـاع اخلـاص علـى حـد 

سواء. 
١٢٦ -ووجــهت املديــرة التنفيـــــذية الشـــــكر للوفـــــود علــى تعليقاــــا وتأييدهـــا القـــوي. 
وطمـأنت الـس التنفيـذي أن الصنـدوق سـيظل نشـيطا ومصممـا علـى كفالـــة إبقــاء مســائل 
الصحـــة اإلنــجابية على رأس جدول األعمال العاملي. وأعلنت بعبارات واضحة ال لبــس فيـها 
أن الصنـدوق ال يدعـم وال يشـترك يف إدارة أي برنـامج لإلجـــهاض القســري أو التعقيــم غــري 
الطوعي. وأكدت أن برامج الصندوق كافة تصمم وتنفذ يف إطار حقـوق اإلنسـان. ورحبـت 
ـــى اســتعداد لدعــم  بـاحلوار الدائـر بـني الواليـات املتحـدة والصـني، وذكـرت أن الصنـدوق عل
الصني، بناء على طلبها، يف وضع الربنامج بعــد التشـاور مـع الواليـات املتحـدة. وأعربـت عـن 

أملها يف أن تنضم الواليات املتحدة من جديد إىل صفوف مقدمي الدعم إىل الصندوق. 
١٢٧ -وأعربت عن تقديرها العميـق جلميـع املـاحنني الذيـن أعلنـوا عـن تربعـات إضافيـة و/أو 
مزيـدة. وشـكرت أيضـا املـاحنني علـى مـا قدمـوه مـن إرشـادات وعلـى إبـراز وسـائط اإلعـــالم 
مؤخـرا للعمـل الـذي يقـوم بـه الصنـدوق. ووجـهت الشـكر للوفـد الـــذي أعــرب عــن تــأييده 
للصنـدوق يف اجلمعيـة العامـة. كمـا شـكرت الوفـد نفســـه علــى تقــدمي التمويــل ألفغانســتان، 
وذكرت أن املبلغ قد استخدم باالقتران مـع التربعـات املقدمـة مـن البلـدان األخـرى، يف شـراء 
مستشفى متنقل حلاالت الطوارئ، يضم ٧٢ سريرا، وكذلك إلصالح �مستشفى خـري خانـا 
للتوليد�. وأكدت للمجلس التنفيذي أن الصندوق ملتزم بتوسيع قاعدتـه مـن املـاحنني: حيـث 
ـــا مــع  يتمثـل اهلـدف احملـدد لعـام ٢٠٠٢ بــ ١٢٥ بلـدا. وأشـارت إىل أن الصنـدوق وقَّـع اتفاق

صندوق التنمية الدولية التابع ملنظمة البلدان املصدرة للنفط (أوبك). 
١٢٨ -وذكرت املديرة التنفيذية، يف معـرض إشـارا إىل مبـادرة الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل 
تنميـة أفريقيـا، أن باإلمكـان إحـراز قـدر كبـري مـن اإلجنـازات عـن طريـــق املبــادرة. ووجــهت 
االنتباه أيضا إىل االستعراض اإلجيايب للعمـل الـذي يضطلـع بـه الصنـدوق يف أفريقيـا الـوارد يف 
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ـــدم إىل  �التقييـم املسـتقل لتنفيـذ برنـامج عمـل األمـم املتحـدة اجلديـد للتنميـة يف أفريقيـا�، املق
اجلمعية العامة يف وقت سابق من هذا العام. وأحاطت علمـا باالقتراحـات الـيت قدمتـها الوفـود 
بصدد احلملة املقامة حتت شعار �٣٤ مليونا مـن األصدقـاء�. وأوضحـت أن احلملـة مل تـأت 
مببادرة من الصندوق، وإمنا قامت ا بصـورة مسـتقلة امرأتـان أمريكيتـان مهـا: جـني روبرتـس 
ولويس ابراهام. وأشارت إىل أن بعض املنظمات غري احلكومية األوروبية بدأت باملشـاركة يف 
احلملة. وأعربت عن أملها يف أن تصبـح احلملـة جـهدا علـى النطـاق العـاملي. واختتمـت بياـا 
ـــدوق األمــم  بتوجيـه الشـكر إىل الـس التنفيـذي ملـا يقدمـه مـن دعـم ومـا يوليـه مـن ثقـة لصن

املتحدة للسكان. 
١٢٩ -وقـد تنـاول الـس التنفيـذي البنديـن ٩ و ١٠ مـــن جــدول األعمــال معــا. وقدمــت 
املديـرة التنفيذيـة الوثـائق املعروضـة علـى الـس حتـت البنديـن املذكوريـن، وهـــي: التقديــرات 
D)؛ وتقريــر اللجنــة  P/FPA/2002/9) ـــة الدعــم لفــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ املنقحـة مليزاني
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن التقديرات املنقحـة لصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان 
مليزانيــة الدعــــم لفـــترة الســـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (DP/FPA/2002/10)؛ واالســـتعراض املـــايل 
ــــم  الســنوي لعــام ٢٠٠١ (DP/FPA/2002/12)؛ واســتراتيجية املــوارد البشــرية لصنــدوق األم
املتحـدة للسـكان (DP/FPA/2002/11). وذكـرت املديـرة التنفيذيـــة أن ميزانيــة الدعــم املنقحــة 
لفترة السنتني، تعكس النتائج اليت خلصت إليها دراسة تقييـم االحتياجـات امليدانيـة واملصادقـة 
علــى التعديــالت املتخــذة بشــأن املقــر. وأكــــدت أن امليزانيـــة املنقحـــة، تقـــع مـــن الناحيـــة 
االسـتراتيجية، يف صلـب عمليـة التحـول الـيت شـرع ـا الصنـدوق يف العـام املـــاضي. وأبــرزت 
املالمح الرئيسية للمقترحات املعروضة على الـس، وهـي: تنفيـذ النمـوذج اجلديـد للمكـاتب 
ـــة وإلغــاء مكتبــني قــائمني؛ ووضــع اســتراتيجية شــاملة  القطريـة؛ وإنشـاء ثالثـة مكـاتب قطري
للموارد البشرية؛ ومواصلة إدخال تعديالت هيكلية علـى املقـر؛ وتوظيـف اسـتثمارات إضافيـة 
من أجل حتسـني إمكانيـة التواصـل بـني املكـاتب القطريـة؛ وإجـراء ختفيـض كلـي يف الوظـائف 
ـــرت أن هنــاك احتيــاجني ممولــني مــن املــوارد  األساسـية مـن ٠٢٠ ١ وظيفـة إىل ٩٧٢. وذك
اخلارجة عن امليزانية واردين يف الوثيقة DP/FPA/2002/9، ومها تنفيـذ مشـروع ختطيـط مـوارد 
املؤسسات، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي؛ ومبلـغ لتغطيـة تكـاليف إـاء خدمـة 

املوظفني املبكر بنتيجة إعادة تشكيل املكاتب القطرية. 
١٣٠ -وأشارت املديرة التنفيذية إىل أن ميزانية الدعم املنقحـة لفـترة السـنتني تتضمـن عنـاصر 
ـــى  تنفيـذ اسـتراتيجية تنميـة املـوارد البشـرية. وذكـرت أن اقـتراح امليزانيـة املنقحـة املعـروض عل
الس التنفيذي، يقل مببلـغ ١٣,١ مليـون دوالر عـن املبلـغ الـذي وافـق عليـه الـس يف العـام 
ـــق التدابــري اإلضافيــة الحتــواء التكــاليف، ســينخفض االعتمــاد اإلمجــايل  املـاضي. وبعـد تطبي
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للصنـدوق إىل مبلـغ ١٤٧,٨ مليـون دوالر، وهـو مبلـغ يقـل بــ ٢٠,٥ مليـون دوالر أو بنســبة 
ــس يف  ١٢,٢ يف املائـــــة عـن االعتمـاد البـــالغ ١٦٨,٣ مليـون دوالر الـذي وافــــق عليــــه ال
عام ٢٠٠١. وذكرت املديرة التنفيذية أن الصندوق لن حيصل يف عام ٢٠٠٢ علـى تـربع مـن 
أحد كبار املاحنني له. وأكدت أن ذلك سيؤثر بشدة على الربامج املضطلع ـا يف البلـدان الـيت 
تتلقى مساعدة من الصندوق. وأشــارت إىل أن اإليـرادات حيتمـل أن تبلـغ ٤٩٢ مليـون دوالر 
لفترة السنتني، إذا مل يقم املاحنون اآلخرون بسد الفجوة يف اإليرادات العادية. وقدمت املديـرة 
التنفيذيـة إىل الـس التنفيـذي تقريـــرا شــفويا مســتكمال عــن االجتمــاع املعقــود مــع اللجنــة 
االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة، والحظــت احلــوار البنــاء الــــذي أجـــري يف إطـــاره. 
وباإلشارة إىل مسألة إعادة التصنيف اليت أثارا اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة، 
ذكرت أن استعراض إعادة التصنيف الـذي أجـراه صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، هـو أول 
اسـتعراض مـن نوعـه منـذ ١٤ عامـا علـى صعيـد املنظمـة، واسـتهدف، يف مجلـة أمـــور، حتقيــق 

اتساق اهليكل التنظيمي مع أهداف الربنامج. 
) عن ميزانية  Power Point) ١٣١ -وقدم مدير شعبة اخلدمات اإلدارية عرضا بواسطة برنامج
الدعم املنقحة لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ركز فيه على امليزانية املنقحة وخطة الطـوارئ؛ 
ومنوذج املكاتب القطرية، مبا فيه األثر املترتب على التكـاليف والوظـائف؛ واإليـرادات، مبـا يف 
ذلك أثر التخفيضات واإلجراءات املطلوب اختاذها؛ وحتليل هيكل ونسـب التكـاليف املدرجـة 
يف ميزانيـة الدعـم لفـترة السـنتني؛ وحتديـد العوامـل اخلاصـة باحتياجـات ميزانيـــة الدعــم لفــترة 
السنتني واآلثار املترتبة على تقلبات اإليرادات؛ واملسـائل املتعلقـة باللجنـة االستشـارية لشـؤون 

اإلدارة وامليزانية. 
ـــها عــن تقديرهــا للعــروض  ١٣٢ -وتـال ذلـك العـرض مناقشـة أعربـت وفـود عديـدة يف أثنائ
املمتازة املقدمة. وفيما أعرب عدد من الوفود عن القلـق إزاء احلالـة املاليـة اخلطـرية للصنـدوق، 
أعربت كذلك عن أملها يف حتسن احلالة يف القريب العـاجل. ووجـه عـدد مـن الوفـود الشـكر 
ـــى  للبلـدان املاحنـة الـيت أعلنـت عـن زيـادة تربعاـا إىل الصنـدوق، وحثـت املـاحنني اآلخريـن عل
االقتداء ا. وأكدت وفود كثرية الدور الرئيسـي الـذي يقـوم بـه الصنـدوق يف حتقيـق أهـداف 
برنامج عمل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة، واملؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة بعـد انقضـاء 

مخس سنوات عليه، واألهداف اإلمنائية لأللفية. 
١٣٣ -وذكَّر أحد الوفود الس التنفيذي بالقرار الذي اختذه وزراء التعـاون اإلمنـائي للـدول 
األعضـاء يف االحتـاد األورويب، يف أيـار/مـايو ٢٠٠٢، الـذي أكـدوا فيـه، يف مجلـة أمـور، علـــى 
األمهيـة الـيت يعلقوـا علـى مـا يقـوم بـه الصنـدوق مـن أنشـطة، وأكـدوا كذلـك أن الصنـــدوق 
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يسـتحق الدعـم القـوي ملواصلـة االضطـالع بأنشـطته، ممـا يسـهم يف بلـــوغ األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفية. ودعا الوزراء مجيع البلدان املاحنة ملواصلة دعمـها للصنـدوق، ورحبـت بعـزم املفوضيـة 
على متتني أواصر تعاوا مع الصندوق. وأعرب عدد من الوفود عن تقديره لإلشـارة إىل دعـم 

وزراء التعاون اإلمنائي للدول األعضاء يف االحتاد األورويب لصندوق األمم املتحدة للسكان. 
١٣٤ -وأيدت وفود عديدة ميزانية الدعم املنقحة لفترة السنتني، مبا يف ذلك خطة الطـوارئ. 
وأعـرب أحـد الوفـود عـن القلـق إزاء ختصيـص ٣٠ يف املائـة مـن إمجـايل ميزانيـــة الدعــم لفــترة 
السنتني لإليرادات، وحث الصندوق على ختفيضها ما أمكن. وأعرب أحد الوفـود عـن األمـل 
يف أال تدعو احلاجة إىل تطبيق خطـة الطـوارئ، ومـع ذلـك، فـهو يؤيـد ختصيـص نسـبة ٣٠ يف 
املائة من امليزانية لتكاليف الدعم. وأعرب أحد الوفـود عـن رغبتـه يف أن تكـون وثيقـة امليزانيـة 
يف املستقبل مقدمة يكل أفضل ومبوجز تنفيذي أقصر. وطلب الوفد توضيحـا بشـأن اإلشـارة 
الـواردة يف الفقـرة ١١٣ مـن الوثيقـة DP/FPA/2002/9 القائلـة بوجـود مؤشـرات مشـجعة عــن 
ظهور دعم مايل قوي. وأكد الوفد على أمهية توسـيع قـاعدة املـاحنني للصنـدوق، وشـدد علـى 
أمهيـة ترمجـة تقاسـم األعبـاء فيمـا بـني املـاحنني إىل حقيقـة ملموسـة. وسـأل الوفـد عـن التعديــل 
املدخـل علـى معـدل الشـواغر يف املكـاتب القطريـة مـن ٢ يف املائـة إىل ١٠ يف املائـة، وتســـاءل 
عما إذا كان بإمكان الصندوق مواصلة عمله ذا املعـدل املرتفـع مـن الشـواغر. وشـدد الوفـد 
على أن تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، جنبا إىل جنب مع تنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل 

للسكان والتنمية، هو موضع اهتمام اجلميع. 
١٣٥- وتساءل أحد الوفود بشأن دقة رصيد اإلقفال الصفري املشـار إليـه يف اجلـدول الـوارد 
بالصفحـة ١٢، مسـتفهما حـول مـا إذا رحلـت مبـالغ للميزانيـة املقبلـــة ومعربــا عــن رغبتــه يف 
معرفة كيفية استعمال األموال يف حالة عـدم الـترحيل. وأعـرب أحـد الوفـود عـن قلقـه مـن أن 
األنشطة املمولة من املوارد األخرى حتصل على الدعم املايل من املـوارد العاديـة. وحـث الوفـد 
صنـدوق األمـم املتحـدة للســـكان علــى كفالــة االســترداد املناســب للتكــاليف يف مثــل تلــك 
ـــود أن مــن املفيــد يف املســتقبل توفــري معلومــات بشــأن بيانــات  احلـاالت. والحـظ أحـد الوف

النفقات حسب البلدان واألقاليم فيما يتعلق بدورات امليزانية السابقة.  
١٣٦- وأشاد العديد مـن الوفـود باسـتراتيجية الصنـدوق يف جمـال املـوارد البشـرية، وال سـيما 
ــود  التصنيـف اجلديـد للمكـاتب القطريـة والتركـيز علـى تعزيـز تلـك املكـاتب. وقـدم أحـد الوف
االقتراحات التالية: ينبغي أن تشمل االستراتيجية مؤشـرات ومقـاييس؛ وينبغـي متديـد اجلـدول 
الزمين إىل ما بعد السنة احلالية، كما ينبغي معاودة النظر يف الوثيقة وتنقيحها مع مرور الوقـت 
استجابة الحتياجات املنظمة؛ وينبغي إعداد خطة عمل تنطوي على أهداف ومقاييس حمـددة؛ 



03-26799181

E/2002/35

وينبغي أن تتضمن االسـتراتيجية فرعـا خاصـا باحتياجـات التدريـب احملـددة للموظفـني وحـث 
أحـد الوفـود الصنـدوق علـى إيـالء اهتمـام أكـرب لتعزيـز املكـاتب القطريـة. وأضـاف الوفـد أنــه 
ينبغي زيادة اللجوء إىل املوظفني احملليني، ويف حالة استخدام املوظفـني الدوليـني فإنـه ينبغـي أن 
يتم ذلك بتشاور مع احلكومة الوطنية. وأعرب أحـد الوفـود عـن القلـق مـن إلغـاء وظيفـة ممثـل 
صندوق األمم املتحدة للسكان من بلده يف إطار النموذج املقترح للمكـاتب القطريـة. وطلـب 
الوفـد توضيحـا بشـأن الطريقـة الـيت سـيعمل ـا املكتـب القطـري يف اآلمـاد القصـري واملتوســط 

والطويل بدون وجود ممثل للصندوق.  
١٣٧- وذكـر أحـد الوفـود أن اسـتراتيجية املـوارد البشـرية جيـب أن تلقـى الدعـم الكـامل مــن 
اإلدارة وينبغي ترمجتها إىل أعمال ملموسة. وأضاف أن على الصنـدوق أن يعمـل بعـد حتقيقـه 
التـوازن السـليم بـني الرجـال والنسـاء يف صفـوف موظفيـه علـى كفالـة وجـود فـرص للتطويـــر 
الوظيفي وحتسينه. وطلـب الوفـد احلصـول علـى معلومـات إضافيـة بشـأن إجـراءات التوظيـف 
اليت ينتهجها الصندوق، ملتمسا آراءه بشأن توظيف برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي للمنسـقني 
املقيمـني. وشـجعت عـدة وفـود الصنـدوق علـى االسـتمرار يف التركـــيز علــى عمليــة التحــول 
وأيدت إعادة التصنيف املقترحة وإنشاء ثالثة مكاتب قطرية جديدة. والحظ عدد من الوفـود 
أن إعـادة التصنيـف تشـكل جـزءا ال غـىن عنـه مـن جمموعـة التدابـري املقترحـــة مــن الصنــدوق. 
وطلب أحد الوفود توضيحا بشأن تعليق اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة (الـوارد 

يف الوثيقة DP/FPA/2002/10) الذي مفاده أن إجراء إعادة تصنيف شاملة ال مربر له.  
١٣٨- وشكرت املديرة التنفيذية يف ردها الوفـود علـى دعمـها القـوي وعلـى تأييدهـا خمتلـف 
مكونات عملية التحول، مبا يف ذلك إعـادة التصنيـف واسـتراتيجية املـوارد البشـرية الـيت تركـز 
على منوذج املكاتب القطرية وإطار الكفـاءات. وأعربـت عـن الشـكر اخلـاص لكنـدا واململكـة 
املتحدة على تربعاما اإلضافية. وفيما يتعلق باالستفهام املتعلق بالدالئل املشجعة علـى الدعـم 
املايل اجلديد، أوضحت أن نربة التفاؤل لدى الصندوق ناشئة عن زيادة التربعات الـيت قدمتـها 
مخسـة بلـدان وتوقـع إمكانيـة التلقـي الوشـــيك ملــوارد إضافيــة يف ايــة الســنة. والحظــت أن 
الصنـدوق وضـع هـدف ١٢٥ ماحنـا لسـنة ٢٠٠٢. وقـالت إن هنـاك ١٠٦ مـاحنني حـــىت اآلن 
وأنـه يتوقـع أن تنضـاف إليـهم مـاحنون آخـرون يف الشـهر التـايل . ودعـــت البلــدان الناميــة إىل 
تقدمي تربعات إىل الصنـدوق حـىت وإن كـانت رمزيـة. أمـا فيمـا يتعلـق بشـكل وثيقـة امليزانيـة، 
فقد أشارت إىل أن ميزانية الدعم لفترة السنتني قدمـت يف شـكل ينسـجم وميزانيـات شـقيقاته 
من املنظمات. وأعربت عن موافقتها على أن موجـز امليزانيـة طويـل جـدا، وأكـدت للمجلـس 
التنفيذي تقدمي موجز أقصر يف السنة املقبلة. كما وافقت على توفري البيانـات املتعلقـة بنفقـات 
دورة امليزانية السابقة ألغراض املقارنة. أمـا فيمـا يتعلـق بالتسـاؤل حـول معـدل الشـغور البـالغ 
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١٠ يف املائة، فذكرت أن نسبة ١٠ يف املائـة تعـرب عـن الواقـع بطريقـة أفضـل، نتيجـة لتحسـني 
اقتفاء الصندوق أثر الشـواغر. وصرحـت أيضـا بـأن معـدل الشـواغر املذكـور لـن يعوقـه عمـل 
الصندوق. وأما ما ميس استفهام أحد الوفود بشأن إلغاء وظيفة ممثـل الصنـدوق يف بلـده، فقـد 
ـــة القطريــة يف ذلــك البلــد ســيعمل  أوضحـت املديـرة التنفيذيـة أن مديـر فريـق اخلدمـات التقني
ـــق اخلدمــات التقنيــة القطريــة وكممثــل للربنــامج. وأكــدت  بـالصفتني معـا، أي كمديـر لفري
للمجلس أن الصندوق سيواصل العمل يف البلدان الـيت ليـس لـه ممثـل فيـها مـن خـالل موظفيـه 

الوطنيني وكذلك عن طريق مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
١٣٩- وفيمـا يتعلـق باإلشـارة إىل تعليـق اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيــة بشــأن 
إعـادة التصنيـف، الحظـت املديـرة التنفيذيـة أن الصنـدوق أجـرى مناقشـــة بنــاءة مــع اللجنــة. 
وأضافت أن الصندوق مل جير إعـادة تصنيـف للوظـائف علـى نطـاق املؤسسـة ككـل منـذ سـنة 
١٩٨٨، وأن مثة ضرورة إلجراء هذه العملية لتجسـيد املـهام الـيت يضطلـع ـا املوظفـون علـى 
حنـو دقيـق. وفيمـا خيـص إطـار الكفـاءات، ذكـرت املديـرة التنفيذيـة أن الصنـدوق حـدد ثالثـــة 
أنواع من الكفاءات هـي: الكفـاءات العامـة والكفـاءات اإلداريـة والكفـاءات الفنيـة. وختتلـف 
الكفـاءات بـاختالف مسـتويات الوظـائف. ويف الوقـت ذاتـه، سـتتيح هـذه الكفـاءات االنتقــال 
بني الصندوق واملنظمات األخرى. وأضـافت قائلـة إن الكفـاءات تسـتعمل يف عمليـة االختيـار 
الـيت يقـوم ـا فريـق اخلدمـات التقنيـة القطريـة. وأشـارت إىل أن الصنـدوق اســـتفاد مــن نظــام 
توظيـف املنسـقني املقيمـني للربنـامج اإلمنـائي وهـو يقـوم بتطبيـق الـدروس املسـتخلصة حســبما 
يلـزم. أمـا فيمـا ميـس التعليـق علـى تعزيـز املكـاتب القطريـة، فقـد أكـدت أن الصنـدوق يعطـــي 
أولوية قصوى لدعم املكاتب القطرية وتعزيزها. وقـالت إن الصنـدوق يظـل يقظـا إزاء مسـائل 
استرداد التكاليف. وأوضحت أن وظائف املشـاريع متـول مـن املـوارد األخـرى. والحظـت أن 
الصندوق يقوم على حنو ثابت بالتشاور مع احلكومة الوطنية فيما يتعلق بالتعيينـات الدوليـة يف 
بلد بعينه. والحظت املديرة التنفيذية أن تفاصيل استراتيجية املـوارد البشـرية هـي قيـد اإلعـداد 
وستشــمل بالتــأكيد املؤشـــرات واملقـــاييس واألهـــداف. وأعربـــت عـــن موافقتـــها علـــى أن 
االسـتراتيجية سـتحتاج إىل معـاودة النظـر والتنقيـح مـع مـرور الوقـت لالسـتجابة لالحتياجــات 
الناشئة. وختاما، شكرت املديرة التنفيذية الس التنفيذي على دعمـه الثـابت للصنـدوق أثنـاء 

األوقات العصيبة والتحديات.  
ـــرر ٢٤/٢٠٠٢ (انظــر املرفــق األول)، صنــدوق األمــم  ١٤٠- واعتمـد الـس التنفيـذي املق

املتحدة للسكان: التقديرات املنقحة مليزانية الدعم لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣.  
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 حادي عشر - الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا 
منطقة أفريقيا 

١٤١- عرضــــــت مديــــــرة شــــــعبة أفريقيــــــا خمططــــــات الــــــــربامج القطريـــــــة التاليـــــــة: 
بوتســـوانا (DP/FPA/CPO/BWA/4)؛ وبورونـــدي (DP/FPA/CPO/BDI/5)؛ وجـــــزر القمــــر 

 .(DP/FPA/CPO/GNB /4) ؛ وغينيا – بيساو(DP/FPA/CPO/COM/4)

١٤٢- وأعــرب أحــد الوفــود لــدى تعليقــه علــى خمطَّطــي الربنــاجمني القطريــــني لبورونـــدي 
وبوتسـوانا، عـن سـروره بـالدعم الـذي سـوف يقدمـه الصنـدوق هلذيـن البلديـن اللذيـن يـــهدد 
فيـهما وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشــري (اإليــدز) أرواحــا عديــدة. وفيمــا يتعلــق مبخطــط 
الربنـامج القطـري لبورونـدي، أعـرب الوفـد عـن تقديـره لتركـيز الربنـامج علـى عـدد أقـل مـــن 
ـــم مجــع البيانــات واســتعماهلا؛  النتـائج املتوقعـة نظـرا لصغـر حجمـه؛ واألمهيـة الـيت يوليـها لدع
والتركـيز علـى أنشـطة الدعـوة، مبـا يف ذلـك العمـل مـع الصحـافيني والربملـانيني. وفيمـــا خيــص 
خمطط الربنامج القطري لبوتسوانا، رحب الوفد بتركيز الربنامج على امليـادين الـيت حيظـى فيـها 
الصندوق مبزية نسبية. وذكر الوفد أن مؤشرات النواتج تبدو طموحة إىل حـد بعيـد، ويشـمل 
بعضـها نتـائج أو مقـاييس األثـر (مثـال، ختفيـض ظـاهرة العنـف ضـــد النســاء والفتيــات بنســبة 
١٠ يف املائة سنويا). وفيما أكد الوفد أن تركيز الربنامج على الوقاية من فريوس نقص املناعـة 
البشرية/اإليدز يكتسي طابعا حيويا يف بوتسوانا اليت تبلـغ فيـها نسـبة املصـابني بفـريوس نقـص 
املناعة البشرية بني صفوف الكبار الناشطني جنسيا ٤٠ يف املائـة تقريبـا، أعـرب عـن األمـل يف 
أن تركز بعض املؤشرات بصورة رئيسية على فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. وتسـاءل 
الوفد ذاته بشأن ما إذا أجرى الصندوق أي تقييم ألنشطة التدريب يف جمال الدعوة الـيت يقـوم 

ا، ملتمسا معرفة النتائج إن كان قام بذلك.  
١٤٣ -وأعربت مديرة شعبة أفريقيا عـن شـكرها للوفـد علـى تعليقاتـه ودعمـه. وفيمـا يتعلـق 
بالربنامج القطري لبوتسـوانا، أشـارت إىل أن احلكومـة أعطـت أولويـة قصـوى خلفـض العنـف 
ضد النساء واألطفال. وأكدت أمهية دعم البلد. أما فيما خيص أنشطة الدعـوة، فقـد الحظـت 
ـــذي مشــل مثــل ذلــك  أن الصنـدوق يقـوم بـإعداد التقييـم النـهائي للربنـامج القطـري السـابق ال
التدريـب، وذكـرت أـا سـتقدم معلومـــات إضافيــة يف تــاريخ الحــق. كمــا أشــارت إىل أنــه 
سيجري استعمال مؤشرات تعىن بصورة حمددة بفريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز يف نطـاق 

بعض املشاريع اليت تكون عناصر يف الربنامج القطري اجلديد.  
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ــــات عليـــها:  ١٤٤- وأحــاط الــس التنفيــذي مبخططــات الــربامج القطريــة التاليــة والتعليق
بوتســـوانا (DP/FPA/CPO/BWA/4)؛ وبورونـــدي (DP/FPA/CPO/BDI/5)؛ وجـــــزر القمــــر 

 .(DP/FPA/CPO/GNB /4) ؛ وغينيا – بيساو(DP/FPA/CPO/COM/4)
 

منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
١٤٥ -عـرض مديـر شـعبة آسـيا واحمليـط اهلـادئ خمططـــات الــربامج القطريــة التاليــة: الصــني 
(DP/FPA/CPO/CHN/5)؛ وتيمــــور الشــــرقية (DP/FPA/CPO/ETM/1)؛ وجــــــزر ملديـــــف 

 .(DP/FPA/CPO/PIC/3) ؛ واملنطقة دون اإلقليمية جلنوب احمليط اهلادئ(DP/FPA/CPO/MDV/3)
١٤٦ -وشـكر وفـد الصـني مديـر شـعبة آسـيا واحمليـط اهلـادئ علـى عرضـه وقـــال إنــه يدعــم 

خمططات الربامج القطرية التسعة املعروضة على الس التنفيذي كافة. 
١٤٧ -ويف معـرض اإلشـارة إىل التعـاون بـني الصـني والصنـــدوق، أشــار الوفــد إىل أن ذلــك 
التعـاون يركـز أساسـا علـى توفـري معلومـات الصحـة اإلجنابيـة واخلدمـــات اجليــدة ذات الصلــة 
املوجهـة للمتلقـني الذيـن يبلـغ عددهـم ١٧,٣ مليـون شـخصا يف ٣٢ مقاطعـة مـن املقاطعـــات 
ـــاون أســفر عــن حــدوث تغــري هــام  املسـتفيدة مـن مشـاريع الصنـدوق. وأضـاف أن هـذا التع
وإجيـايب يف مؤشـرات الصحـة اإلجنابيـــة يف املقاطعــات الـــ ٣٢ املذكــورة. وأضــاف قــائال إنــه 
حصل باإلضافة إىل ذلك تأثري متعاظم، حيـث إن العديـد مـن املنـاطق خـارج منـاطق املشـاريع 
الـ ٣٢ اعتمدت نفس الطريقـة املتعلقـة خبدمـات الصحـة اإلجنابيـة املوجهـة للمتلقـني. والحـظ 
الوفـد أن إعـداد برنـامج الصـني اجلديـد وصياغتـه قـد متـا علـى يـد خـرباء خـــارجيني بالتشــاور 
ـــة. وقــد طلــب مــن اخلــرباء الصينيــني والدوليــني وممثلــي املــاحنني  الوثيـق مـع احلكومـة الصيني
الرئيسيني، مبا فيها الواليات املتحدة األمريكية، تقدمي آرائهم. ويتماشى الربنامج على حنو تـام 
مـع واليـة الصنـدوق، إذ أنـه يسـتلهم مبـادئ برنـامج عمـــل املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة 
واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وذكـر الوفـــد أنــه كــان مــن املقــرر يف األصــل أن ينظــر الــس 
ـــه الســنوية يف حزيــران/يونيــه. بيــد أن الصــني  التنفيـذي يف خمطـط الربنـامج القطـري يف دورت
وافقت على االستجابة لطلب إرجاء النظر يف الربنــامج إىل الـدورة العاديـة الثانيـة للمجلـس يف 
أيلـول/سـبتمرب، يف انتظـار توفـري تقريـر بعثـة حكومـة الواليـات املتحـــدة الــيت يرأســها الســفري 
بـراون، وأمـال يف أن تسـتأنف الواليـات املتحـدة مسـامهتها يف الصنـدوق. وأعـرب الوفـد عـــن 

أسفه من أن استجابته الطيبة مل تسفر عن النتيجة املتوقعة من األغلبية الساحقة للبلدان. 
١٤٨ -وشـدد الوفـد علـى أن برنـامج التعـاون بـني الصـني وصنـدوق األمـم املتحـدة للســكان 
كان دائما مفتوحا وشفافا وعرضة للرصد الشامل والفعال. وأضاف الوفـد أن مـا يقـرب مـن 
١٦٠ بعثة تقييم وفريق تفتيش وفريق دراسة مستقلني جاءوا إىل الصني خــالل األعـوام الثالثـة 
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املاضيـة لالطـالع علـى تنفيـذ الربنـامج. وبعبـارة أخـرى، كـــان يــزور منــاطق املشــروع فريــق 
للتفتيش كل سبعة أيـام يف املتوسـط. وطـاف فريـق الواليـات املتحـدة األمريكيـة مبفـرده كافـة 
أحناء الصني ملدة أسبوعني ووصل إىل نفس النتائج اليت توصلت إليها األفرقـة األخـرى، أي أن 
التعاون بني الصني والصندوق يتسق متاما مع والية الصندوق ومبـادئ املؤمتـر الـدويل للسـكان 
والتنميـة وأنـه مل حيـدث أي تـأييد ألنشـطة قسـرية. وذكـر الوفـد أن الصـــني مســتعدة إلجــراء 
مشاورات مع مجيع البلــدان املعنيـة، مبـا يف ذلـك الواليـات املتحـدة األمريكيـة، بشـأن تفـاصيل 
الربنامج اجلديد. وشدد الوفد على تأييده لعمـل الصنـدوق وأشـار إىل أن الصـني، علـى تلقيـها 
مساعدة حمدودة، تسـهم مببلـغ ٠٠٠ ٨٢٠ دوالر سـنويا يف ميزانيـة الصنـدوق. وعـالوة علـى 
ـــدوق  ذلـك، قدمـت الصـني مبـالغ ضخمـة للمسـاعدة يف حتمـل التكـاليف اإلداريـة ملكتـب صن
األمـم املتحـدة للسـكان يف بيجـني. وملـا كـانت الصـــني بلــدا ناميــا، يصــل تعــداد ســكانه إىل 
١,٣ بليـون نسـمة، فـإن الصـــني تــرى تعاوــا مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان نــافذة 
للمبادالت املستمرة يف جمال السكان والتنميـة الدوليـني وسـبيال الكتسـاب أحـدث املعلومـات 

والتكنولوجيا املتعلقة بالصحة اإلجنابية على املستوى الدويل. 
١٤٩ -وقـد ألقـت عـدة وفـود، مـن بينـها وفـود متحدثـة باسـم اموعتـني اإلقليميتـني آلســيا 
وأفريقيا وجمموعة الـ ٧٧ والصني، كلمات أعربت فيها عن تأييدها ملخطط الربنـامج القطـري 
للصني. وأكدت أن الربنامج يتسق مع والية صندوق األمم املتحـدة للسـكان وأهـداف املؤمتـر 
الدويل للسكان والتنمية واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد انقضـاء مخسـة أعـوام واألهـداف 
اإلمنائية لأللفية. وأكدت الوفود، اليت سـجلت ثقتـها يف صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، أن 
أنشطة الصندوق يف الصني الـيت نفـذت يف إطـار ـج يراعـي حقـوق اإلنسـان، تتفـق متامـا مـع 
مبادئ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وتسهم بشكل إجيـايب يف خفـض معـدالت 
وفيات األمهات أثناء النفاس ووفيات األطفال. وذكـرت أن املزاعـم الـيت اسـتهدفت صنـدوق 
األمم املتحدة للسكان خاطئة وال أساس هلا من الصحة. وأكدت أن بعثـات رصـد خمتلفـة مـن 
ـــن البلــدان  بينـها بعثـات قـام ـا أعضـاء يف الـس التنفيـذي وبرملـانيون وممثلـون حكوميـون م
املاحنة، وصلت كلها إىل نفس النتيجة ومفادها: أن صندوق األمم املتحدة للسـكان كـان قـوة 

خيرة يف الصني ومل يدعم أي برامج قسرية. 
١٥٠ -وشددت وفود عديدة على التحول املـهم والضخـم الـذي حـدث مـن النـهج اإلداري 
لتنظيم األسرة إىل ج متكامل للصحة اإلجنابيـة موجـه للمتلقـني يف ٣٢ مشـروعا باملقاطعـات 
املختلفة يف إطار الربنامج الذي يدعمـه صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يف الصـني. وأشـادت 
ـــه الصنــدوق يف ٣٢ مقاطعــة ويســرها أن  وفـود عديـدة بـالدور احلاسـم واحملفِّـز الـذي يقـوم ب
تالحـظ أن احلكومـة الصينيـة تعـتزم تأسـيس ـج للصحـــة اإلجنابيــة موجــه للمتلقــني يف ٨٢٧ 
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مقاطعـة إضافيـة. وقــد رحبــت الوفــود بعمــل الصنــدوق ودعمــه حلكومــة الصــني يف تطويــر 
سياسـاا جتـاه فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية املكتســب/اإليــدز والشــيخوخة واملســاواة بــني 
اجلنسني. وشجعت صندوق األمم املتحدة للسكان على مواصلـة التعـاون املثمـر مـع احلكومـة 

الصينية واتمع الصيين. 
ـــود عديــدة علــى أن الربنــامج، الــذي يدعمــه صنــدوق األمــم املتحــدة  ١٥١ -وشـددت وف
للسـكان يف الصـني، يسـتهدف األولويـات املبتغـــاة مبــا يف ذلــك توفــري املزيــد مــن املعلومــات 
واخلدمات، اجليدة واملتكاملة واملوجهة إىل املتلقي، املتعلقة بالصحـة اإلجنابيـة وتنظيـم األسـرة؛ 
مـع التـأكيد علـى اخليـارات الواعيـــة ومكافحــة اإلجــهاض واألمــراض الــيت تنتقــل باملمارســة 
ـــود أن  اجلنسـية مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة البشـرية املكتسـب/اإليـدز. وذكـر أحـد الوف
االرتباط باألهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما وفيات األمـهات عنـد النفـاس، جيـب أن يكـون 
هو األعم. ورحب عدد من الوفود بااللتزام اجلـاد بـاإلصالح واالنفتـاح داخـل برنـامج تنظيـم 
األسرة يف الصني. وأشارت وفود إىل أن رفع األهداف واحلصص املتعلقة باإلجناب يف املنـاطق 
اليت تتلقى دعما من صنــدوق األمـم املتحـدة للسـكان هـو دليـل واضـح علـى اإلصـالح وعلـى 
املسامهات القيمة للصندوق يف الصني. وشددت على إمكانية تعزيز التقـدم احملـرز علـى طريـق 
اإلصـالح مـن خـالل مشـاركة ودعـم مـن النـوع نفسـه الـذي يقدمـه صنـدوق األمـم املتحـــدة 
للسكان. وأشار أحد الوفود إىل أن صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان متفـرد يف إمكانيـة قيامـه 
بـدور �الصديـق النـاقد� يف البلـدان الــيت يعمــل ــا. وأضــاف الوفــد أن حتقيــق تغــري إجيــايب 
سـيتطلب اسـتمرار عمـل الصنـدوق مـع احلكومـات. وأكـد الوفـــد أن الصنــدوق برهــن علــى 
التزامــه بدعــم التغيــري واإلصــالح يف الصــني، وشــجع الصنــدوق علــى املســــاعدة يف كفالـــة 
االستفادة من الدروس املتعلقـة باملسـاواة يف وصـول اخلدمـات للفقـراء واجلماعـات الـيت تفتقـر 
إىل تلك اخلدمات. كمـا شـجع الوفـد الصنـدوق علـى املسـاعدة يف اختبـار سـبل إلغـاء رسـوم 
التعويضات االجتماعية ودعم حتليل السياسات والبحـوث املتعلقـة، علـى سـبيل املثـال، برصـد 

قوانني الصحة اإلجنابية. 
١٥٢ -ونوه أحد الوفود الذي قال إنه يؤيد بشـدة أهـداف املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة، 
وجهود الصندوق لدفع تلك األهداف، أنـه ينتظـر مزيـدا مـن املعلومـات عـن تفـاصيل برنـامج 
الصـني كلمـا طـرأ عليـها جديـد. وأشـار الوفـد إىل أنـــه شــرح للمجلــس التنفيــذي املتطلبــات 
القانونية لبلده للمسامهة يف صندوق األمم املتحـدة للسـكان. وأضـاف الوفـد أن وفـدا برئاسـة 
السفري براون، قد وقع من قبل يف الصني على �عناصر قسرية يف القوانني واملمارسـات� متنـع 
حكومته قانونيا من متويل الصندوق. وذكر الوفد أنـه سـرياجع بعنايـة هيكـل الربنـامج اجلديـد 
يف الصـني وتنفيـذه، لتحديـد إمكانيـة اسـتئناف مسـامهته يف صنـدوق األمـم املتحـدة للســـكان. 
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وأضاف الوفد أن بلده قـد دأب منـذ فـترة طويلـة، علـى دعـم الصنـدوق وأنـه عضـو ملـتزم يف 
الس التنفيذي، ويأمل يف أن تتمكن قانونا من املسامهة يف الصنـدوق مـن أجـل تعزيـز العمـل 

املهم الذي يقوم به يف جمال الترويج ألهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 
١٥٣ -وأعربـت وفـود عديـدة عـن أسـفها لقـرار الواليـات املتحـدة األمريكيـة وقـف تربعاــا 
للصندوق. وأشـــارت إىل أن القرار سيؤثر سلبا على النسـاء واألطفـال يف البلـدان الناميـة، مبـا 
يف ذلك أقل البلدان منوا، وبلدان جنوب الصحراء يف أفريقيا. وحثـت وفـود عديـدة الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة علـى إعـادة النظـر يف قرارهـا والعـودة لتمويـل الصنـدوق. وشـــددت وفــود 
عديدة على أن الصندوق حيتاج إىل دعم سياسي ومايل قـوي، مبـا يف ذلـك التمويـل األساسـي 
املتوقع سلفا، مـن أجـل تنفيـذ واليتـه علـى حنـو فعـال. وأكـدت وفـود عديـدة جمـددا، تأييدهـا 
ـــى أن الصنــدوق شــريك مــهم. وأشــار أحــد الوفــود إىل أن  الشـديد للصنـدوق وشـددت عل
ـــريوس  الربنـامج الثنـائي لبـالده يف الصـني، والـذي يركـز علـى صحـة األم والطفـل ومكافحـة ف
نقـص املناعـة البشـرية املكتسـب/اإليـدز، أتـــاح فرصــا للتالحــم مــع الربنــامج، الــذي يدعمــه 
صندوق األمم املتحدة للسكان. وتساءل أحد الوفود عما إذا كـان الصنـدوق ميكـن أن خيـرج 

يف األجل البعيد أكثر قوة من احملنة اليت يواجهها حاليا. 
١٥٤ -وفيما يتعلق مبخطط الربنـامج القطـري لتيمـور الشـرقية، أشـاد أحـد الوفـود باسـتجابة 
الصندوق السريعة للوضـع يف تيمـور الشـرقية، واملسـاعدة الـيت قدمـها هلـذا البلـد الـذي حصـل 
على استقالله مؤخرا. وأشار أحد الوفود إىل أن دور الصندوق يف تيمور الشرقية أصبـح أكـثر 

أمهية، نظرا ألن احلكومة منحت قطاع الصحة أولوية قصوى. 
ـــدوق. وأكــدت مكــررا  ١٥٥ -شـكرت املديـرة التنفيذيـة مجيـع املتحدثـني الذيـن أيـدوا الصن
التزام الصندوق الكامل بربنامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة، باعتبـاره إطـار العمـل 
لوالية الصندوق واملرشد ألعماله. كما شكرت البلدان اليت أعلنت عن تقدمي تربعات إضافيـة 
يف بداية الدورة. وأشارت إىل أن الصندوق أجـرى بعـض احلسـابات وأن الفجـوة يف التمويـل 
مـا زالـت شاسـعة. وشـكرت وفـد الواليـات املتحـدة األمريكيـة وحكومتـها، وال سـيما وزيـــر 
اخلارجية كولني باول، على حماولة إجياد سبل للعمل مع صندوق األمم املتحـدة للسـكان ومـع 
احلكومة الصينية، مـن أجـل تيسـري عـودة التربعـات األمريكيـة للصنـدوق. وشـكرت احلكومـة 
الصينية على حوارها مع الصندوق منذ توليها مهام منصبـها، ويف األعـوام السـابقة. وشـددت 
على أن هذا احلوار الذي ُأجـري علـى مـدى عـدة أعـوام، سـاعد علـى إلغـاء مسـألة األهـداف 
واحلصص من مشاريع املقاطعات، ومما يبعث على السـرور، اإلشـارة إىل أن احلكومـة الصينيـة 
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ـــث يشــمل ٨٢٧ مقاطعــة  تعـتزم متديـد العمـل بنـهج الصحـة اإلجنابيـة املوجـه إىل املتلقـني، حبي
إضافية مل يشملها برنامج صندوق األمم املتحدة للسكان. 

ـــع احلكومــة  ١٥٦ -وأكـدت املديـرة التنفيذيـة علـى أن الصنـدوق سـيواصل حـواره وعملـه م
الصينية. وأشارت إىل أا ستسـتمر يف إثـارة مسـألة رسـوم التعويضـات االجتماعيـة الـيت علَّـق 
عليـها أحـد الوفـــود. وأشــارت إىل قيامــها بزيــارة رمسيــة للصــني، يف كــانون األول/ديســمرب 
٢٠٠١، وأا طافت أرجاء عدة يف البالد. وقـد غـادرت الصـني وهـي علـى يقـني بـأن عالقـة 
قوية بني صندوق األمم املتحدة للسكان والصني قد ترســخت، ممـا سـيعزز إجـراء حـوار أكـثر 
صراحــة وشــفافية. وأشــارت إىل أــا أثــارت خــالل زيارــا موضــوع رســوم التعويضــــات 
االجتماعية. وأضافت أا غادرت البلد وقد أدركـت احلكومـة الصينيـة أن الصنـدوق صديـق، 
لكنه أيضا صديق �ناقد�. وأشارت إىل أن الصندوق قام بدور هذا الصديق يف مجيـع البلـدان 
اليت عمل ا. وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان، ذكرت أن املسـألة ال تتعلـق بـاحلصص واألهـداف 
فقط – فالصندوق ملتزم بتعزيز حقوق اإلنسـان يف كافـة البلـدان - وحتقيقـا هلـذه الغايـة، فـإن 
حواره مع البلدان يشمل موضوعـات مـن قبيـل ختـان اإلنـاث ومكافحـة العنـف ضـد النسـاء. 

وأكدت أن موضوع حقوق اإلنسان برمته هو اإلطار الذي يعمل من خالله الصندوق. 
١٥٧ -وذكرت املديرة التنفيذية أا تتطلع إىل احلصول على رد إجيايب من حكومة الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة علـى الدعـوة الـيت وجهتـها الصـــني جلميــع الــدول مــن أجــل املشــاركة يف 
املشـاورات املتعلقـة بتطويـر الربنـامج اخلـامس للصـني الـــذي يدعمــه صنــدوق األمــم املتحــدة 
ـــرض إيضــاح نقطــة أثارهــا وفــد الواليــات  للسكـــــان. وأشـــــارت املديـرة التنفيذيـة – يف مع
املتحـدة – إىل إثـارة مسـألة أخالقيـة يف وقـت سـابق مـن الـدورة عندمـا ذكـر أحـد الوفـــود أن 
تعديل كامب كاسنت نص على �عدم اسـتخدام أمـوال احلكومـة األمريكيـة يف برنـامج يدعـم 
ـــىن اإلجــهاض القســري أو التعقيــم اجلــربي�. وأوضحــت أن  أو يشـارك يف إدارة برنـامج يتب
صندوق األمم املتحدة للسكان مل يدعم ومل يشـارك يف إدارة برنـامج لإلجهـــــــــاض القسـري 
أو التعقيم اجلربي. والحظت أن االتفاق املربم مع احلكومة األمريكية حـىت عـام ٢٠٠١ كـان 
ينص على عدم إنفاق أموال أمريكية يف الصني. من مث، وبعد خصم مبلـغ مسـاٍو ملـا كـان يتـم 
إنفاقـه يف الصـني سـنويا، كـان يتـم إيـداع التــربع األمريكــي يف حســاب منفصــل. وطمــأنت 
الس التنفيذي على أنه وفقا لإلجراء املتبع بني الواليات املتحـدة األمريكيـة وصنـدوق األمـم 
املتحدة للسكان، مل يتم إنفاق أي أموال ختص احلكومـة األمريكيـة يف الصـني. وأكـدت علـى 
أن هـذا اإلجـراء يسـمح باسـتخدام التربعـات األمريكيـة لدعـم الـربامج يف بلـــدان أخــرى غــري 
الصني وهو ما ميكن عمله بالنسبة لتربع عام ٢٠٠٢. وذكـرت أن لـب املسـألة ليـس التمويـل 
وإمنا الثقة واالحترام املتبادل والدعـم املتبـادل. وشـددت علـى أن املسـؤولية املشـتركة للجميـع 
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هـي كفالـة احـترام حقـوق اإلنســـان وحقــوق املــرأة يف مجيــع أحنــاء العــامل وليــس يف الصــني 
وحدها. 

١٥٨ -وفيمـا يتعلـق بـالدعوة إىل زيـادة رصـد الربنـامج يف الصـني، شـــددت علــى أن تطويــر 
قدرة الصندوق على رصد الربنامج و/أو زيادـا يتطلـب مـوارد أكـثر وليـس أقـل. وقـالت إن 
صندوق األمم املتحدة للسـكان مسـتعد ملسـاعدة احلكومـة الصينيـة يف تطويـر أجـزاء املشـاريع 
اليت تعتمد على النتائج املترتبة على مشـاورات مـع منظمـات دوليـة ومـاحنني وشـركاء إمنـائيني 
خمتلفني مبا يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية. وشكرت الوفـد الـذي ذكـر إمكانيـة حـدوث 
تالحم مع برناجمه الثنائي يف الصني. ورحبت باملعلومـات وأعربـت عـن أملـها يف قيـام شـراكة 
بني الربناجمني. وفيما يتعلق بالتساؤل عمـا إذا كـانت األزمـة األخـرية جعلـت الصنـدوق أكـثر 
قوة، ردت املديرة التنفيذية بأن الصندوق خرج منـها أكـثر قـوة. وذكـرت أن صنـدوق األمـم 
املتحدة للسكان أصبح بسرعة امسا معروفا يف الواليات املتحدة األمريكيـة وأصبـح األشـخاص 
الذيـن مل يسـمعوا قـط عـن الصنـدوق ملمـني بأعمالـه. وأشـارت إىل أنـــه فيمــا يتعلــق بــالدعم 
الشـعيب واجلماهـريي الـذي يلقـاه الصنـدوق يف الواليـــات املتحــدة األمريكيــة، فقــد أســهمت 
األزمة األخرية يف أن تظهر أنشطة الصندوق فيما يتعلق مبساعدة البلـدان يف مجيـع أحنـاء العـامل 
على تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وتعزيــز حقـوق اإلنسـان. وأضـافت أن 
الصندوق هو أكثر قوة أيضا بسبب الدعم الذي يلقاه من الـس التنفيـذي الـذي يؤمـن بقـوة 
بالصندوق وبالتزامه باملبادئ األخالقيـة. وشـددت علـى أن الصنـدوق يقـدر كـل التقديـر ثقـة 
الس فيه وسوف يكون عند حسن ظنه بالعمل علـى حنـو أكـثر فاعليـة وكفـاءة لكـي يصبـح 
أكثر شفافية واسـتحقاقا للدعـم. واختتمـت كلمتـها بـاإلعراب عـن تقديرهـا وامتناـا العميـق 

للمجلس على دعمه وثقته. 
١٥٩ -وأعرب مدير شعبة آسيا واحمليط اهلادئ عن شكره للوفود ملا قدمته مـن دعـم، وللثقـة 
الـيت أولتـها لصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان. وذكـر أن الصنـدوق ســـيقدم املســاعدة التقنيــة 
لتعداد السكان الوطين األول الذي سيجرى يف تيمـور الشـرقية. وقـال إن هـذا التعـداد سـيوفر 
ـــا خيــص خمطــط الربنــامج  بيانـات عظيمـة النفـع للتنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة للبـالد. وفيم
القطري للصني، الحظ أن العالقة مع األهداف اإلمنائية لأللفية سـتتعزز عندمـا يـزداد الربنـامج 
تطويــرا. وأشــار إىل وجــود ممثــل صنــدوق األمــــم املتحـــدة للســـكان يف الصـــني، يف غرفـــة 
االجتماعـات، وأنـه سـيكون مسـتعدا ملناقشـة أي جـانب مـن جوانـب الربنـامج الـــذي يدعمــه 

صندوق األمم املتحدة للسكان يف الصني.  
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١٦٠ -وأحاط الس التنفيذي علما مبخططات الـربامج القطريـة التاليـة، وبالتعليقـات املبـداة 
عليـها: الصـني (DP/FPA/CPO/CHN/5)؛ تيمـور الشـــرقية (DP/FPA/CPO/ETM/1)؛ ملديــف 
ـــــــــــط اهلــــــــــادئ  (DP/FPA/CPO/MDV/3)؛ واملنطقـــــــــة دون اإلقليميـــــــــة جبنـــــــــوب احملي

 .(DP/FPA/CPO/PIC/3)
 

منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
١٦١ -عرضت مديرة شعبة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب خمطـط الربنـامج القطـري 

 .(DP/FPA/CPO/COL/4) لكولومبيا
١٦٢ -وذكر أحد الوفود، أنه يف الوقت الذي يعرب فيه عن دعمه للمخطـط، فإنـه يـرى أن 
تلبية االحتياجات األساسية، ومنها، على سبيل املثـال، االحتياجـات الصحيـة، ومحايـة حقـوق 
اإلنسان لألشخاص املتضررين من الصراعـات، ينبغـي أن تمنـح األولويـة يف كولومبيـا. وأكـد 
الوفد على أمهية زيادة حجم الدعم املقدم إىل أشد فئات السكان ضعفـا، مبـن فيـهم املشـردون 
داخليا، واألطفال، والنساء، والسكان األصليون والكولومبيون األفريقيون. وشدد الوفد علـى 
أمهية الناتج املتوقع املقترح للربنامج، الذي يتعلـق بتحسـني إمكانيـات احلصـول علـى خدمـات 
الصحة اجلنسية واإلجنابية للمشردين من السـكان، وال سـيما املراهقـون. ويف معـرض اإلشـارة 
ـــاج العوامــل الســكانية يف اخلطــط والسياســات اإلمنائيــة  إىل النـاتج املتوقـع املتعلـق بتعزيـز إدم
الوطنية، أعرب الوفد عن أمله يف أن يقـوم الربنـامج، علـى النحـو املبـني يف املخطـط، بالتـأكيد 
ـــد أنــه ينبغــي إدراج  علـى مسـأليت التشـريد الداخلـي للسـكان واهلجـرة الدوليـة. وأضـاف الوف
ــه  تفـاصيل تتعلـق بـالصالت بـني الربنـامج القطـري ومسـائل السـالم واألمـن. والحـظ الوفـد أن
ينبغي النظر يف الكيفية اليت ميكن ا تنفيذ الربنامج القطري يف حالة تردي األوضاع. وأعـرب 
أحـد الوفــود عــن ترحيبــه جبــهود الربنــامج املبذولــة ملعاجلــة املســائل اخلطــرية الــيت تواجهــها 
ـــم  كولومبيـا، وعـبر عـن القلـق إزاء الوضـع األمـين يف البلـد. وشـكر الوفـد أيضـا صنـدوق األم

املتحدة للسكان على املساعدة اليت يقدمها لبلده.  
١٦٣ -وشكرت مدير شعبة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الوفود على ما أبدته مـن 
دعم وقدمته من تعليقات. وأكدت أن الصندوق يضطلع مبعاجلـة احتياجـات املشـردين داخليـا 
يف كولومبيا، وأن تركيز الصندوق سيكون علـى اإلفـادة مـن الـربامج القائمـة فعـال. وأعربـت 
عن اتفاقها بأن الروابط بني الربنامج ومسائل السالم واألمن تكتسي أمهية قصوى. والحظـت 
أنـه وفقـا الحتياجـات احلكومـة وأولوياـا، يقـوم فريـق األمـم املتحـدة القطـري بـــإعداد خطــة 
إنسـانية. وأضـافت أن احلكومـة ترغـب يف أن يشـارك الصنـدوق يف اخلطـة بشـكل اســتراتيجي 
ـــع السياســات. وأوضحــت أنــه ســتتوفر فــرص إلدراج مزيــد مــن  علـى أعلـى مسـتويات صن
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التفاصيل مع ازدياد تطور الربنامج. وأكدت علـى احتيـاج كولومبيـا الكبـري للمـوارد، ودعـت 
جمتمـع أوسـاط املــاحنني الدوليــني إىل املشــاركة يف أنشــطة التمويــل، نظــرا للحجــم املتواضــع 

للربنامج.  
١٦٤ -وأحـــــاط الـــــس التنفيـــــذي علمـــــا مبخطـــــط الربنـــــامج القطـــــــري لكولومبيــــــا 

 .(DP/FPA/CPO/COL/4)
  

 ثاين عشر - مسائل أخرى 
صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 

١٦٥ -فيما خيص صندوق األمم املتحدة للمشـاريع اإلنتاجيـة، عقـد الـس التنفيـذي جلسـة 
ـــاون عــن القلــق إزاء اجتــاه مــوارد  غـري رمسيـة ملناقشـة الوضـع املـايل. وعـبر مديـر الربنـامج املع
صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية إىل اهلبوط علـى امتـداد العقـد األخـري، األمـر الـذي 
حد من اســتجابة الصنـدوق للمطـالب املـتزايدة مـن بلـدان الـربامج. وأعـرب عـن األمـل يف أن 
جيد الس حال ملشكلة املوارد، ويتفق على استراتيجية لتعبئة املوارد من أجـل صنـدوق األمـم 

املتحدة للمشاريع اإلنتاجية. 
١٦٦ -وحذر األمني التنفيذي مـن أنـه مـا مل يتحسـن الوضـع املـايل، فـإن اسـتدامة الصنـدوق 
وتأثري عملياته سيكونان عرضة للخطر. وبني أنه حـىت يتسـىن احلفـاظ علـى احلـد األدىن لدعـم 
أقــل البلــدان منــوا، حيتــاج الصنــدوق إىل تعبئــة مبلــغ ٣٠ مليــون دوالر مــن املــوارد العاديـــة 

(األساسية)، و ١٠ ماليني دوالر من املوارد األخرى (غري األساسية)، سنويا.  
١٦٧ -ووجـه أعضـاء الوفـود، مبـن فيـهم ممثلـو اموعـات األفريقيـة وجمموعـات أقـل البلــدان 
منوا، الشكر إىل صندوق األمــم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة، وعـربوا عـن تشـجيعهم لـه علـى 
مواصلة ما يقوم بـه مـن عمـل جيـد يف بلـدان الـربامج. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، اعتمـدت الوفـود 
استراتيجية تعبئة املوارد األساسية لتوفـري املبلـغ السـنوي املسـتهدف وقـدره ٣٠ مليـون دوالر. 
وأعلـن بعـض املـاحنني أـم سـيقومون باسـتعراض مســـامهام احلاليــة، بغيــة زيــادة مســتويات 

دعمهم للصندوق، حىت يتسىن جلميع البلدان املستحقة تلقي الدعم.  
١٦٨ -واقـترح أيضـا االسـتثمار يف جمـال أنشـطة العالقـات العامـة باعتبـاره طريقـة ميكـــن ــا 
حتسني صورة الصندوق، األمر الذي ال عىن عنه لتعبئة املـوارد. وأعـرب وفـد آخـر عـن رغبتـه 

يف معرفة ما إذا كان الصندوق يستفيد من املوارد األساسية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
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١٦٩ -ويف رده على هذا االستفسار، ذكر مديـر الربنـامج املعـاون أن برنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للمشـاريع اإلنتاجيـة يتلقيـان التربعـات األساسـية لكـل منـهما 

بصفة مستقلة، وأنه ال يتم نقل املوارد من الربنامج إىل الصندوق يف ترتيباما الربناجمية.  
١٧٠ -وعرب األمني التنفيذي عن اتفاقه مـع مديـر الربنـامج املعـاون يف االسـتجابة الـيت قدمـها 
فيما خيص نقل املوارد األساسية من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي إىل صنـدوق األمـم املتحـدة 
للمشـاريع اإلنتاجيـة. بيـد أنـه أشـار إىل أن التعـاون بـني هـاتني املنظمتـني قـد أســـهم يف حتقيــق 
االستخدام األمثل للموارد األساسية. وكرر اإلعراب عن اإلحساس الــذي عـربت عنـه الوفـود 
فيما خيص عدم مقدرة صنـدوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة علـى أن يسـتجيب، كمـا 

ينبغي جلميع البلدان املستحقة، بسبب حمدودية املوارد. 
١٧١ -وفيما يتعلق باالستثمارات يف جمـال العالقـات العامـة، أبـدى أسـفه لعـدم توفـر مـوارد 
لـدى الصنـدوق هلـذا الغـرض. واقـترح أن بوسـع بلـدان الـربامج تقـدمي تقـارير إىل املـاحنني عــن 
مدى تقديرها لعمل الصندوق، ومناشدة املاحنني توفري مزيد من الدعـم لتحسـني وضـع مـوارد 

الصندوق.  
١٧٢ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ٢٦/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول)، ودعا اتمع الـدويل 
إىل مسـاعدة الصنـدوق يف تعبئـة مبلـغ ٣٠ مليـون دوالر سـنويا حـىت يتسـىن لـــه إجنــاز الواليــة 

املنوطة به.  
 

إحاطة مقدمة من برنامج عمل بروكسل لصاحل أقل البلدان منوا 
١٧٣ -قدم املمثل السامي ألقل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة 
الصغرية النامية، إىل الس التنفيذي إحاطة حـول برنـامج عمـل بروكسـل ألقـل البلـدان منـوا، 

للعقد ٢٠٠١-٢٠١٠. 
١٧٤ -واعتمد الس التنفيذي املقرر ٢٥/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول)، بشأن برنـامج عمـل 

بروكسل للعقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منوا. 
 

االجتماع املشترك للمجالس التنفيذية 
١٧٥ -الحـظ أعضـاء الـس التنفيـذي أن االجتماعـــات املشــتركة الــيت عقــدت يف الســابق 
ـــائي وصنــدوق األمــم املتحــدة  أتـاحت ألعضـاء اـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمن
للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، فرصـا لتبـادل املعلومـات 
واخلربات املتعلقة بااالت ذات االهتمام املشترك. ويف الوقت الذي أبدت فيه الوفـود اتفاقـها 
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علـى مواصلـة عقـد االجتماعـات املشـتركة، أشـــارت إىل أن الوقــت املخصــص هلــا ال يكفــي 
إلجراء مناقشات ذات طبيعية فنية وتفاعلية.  

١٧٦ -ووفقا لذلك، اعتمدوااملقرر ٢٧/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول)، الـذي يتضمـن اقتراحـا 
بعقد اجتماع مشترك ملدة يومني يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣. 

 
مذكرة بشأن نظام اإلبالغ لسنة ٢٠٠٣ 

١٧٧ -عرض مدير مكتب املوارد والشراكات االستراتيجية مذكرة عن نظام اإلبـالغ، يعلـم 
فيها الس التنفيذي أن مدير الربنامج سيقوم يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ باقتراح إطـار للتمويـل 
املتعـدد السـنوات، يغطـي الفـترة ٢٠٠٤ – ٢٠٠٧. وسـيأخذ إطـار التمويـل املتعـدد الســنوات 
للفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧ يف االعتبـار العنـاصر التاليـة: حتليـل املطـالب علـى املســـتوى القطــري، 
واألهداف اإلمنائية لأللفية، وجماالت املمارسة الستة. وسيفيد اإلطار أيضا من اخلربة املكتسـبة 
ـــل املتعــدد الســنوات األول، ٢٠٠٠-٢٠٠٣. وانطالقــا مــن اخلــربة  خـالل فـترة إطـار التموي
املستفادة خالل السنوات الثالث األوىل إلطار التمويل املتعدد السـنوات، سـينبثق تقريـر إطـار 
التمويـل املتعـدد السـنوات، الـذي سـيقدم يف الـدورة الســـنوية لعــام ٢٠٠٣، حيــث سيناقشــه 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والس التنفيذي كالمها، قبل وضع صيغة ائية إلطـار التمويـل 

املتعدد السنوات للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧. 
١٧٨ -واختتم الس التنفيذي عمله باعتماد املقرر ٢٨/٢٠٠٢ (انظر املرفق األول). 
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املرفق األول 
 املقررات اليت اختذها الس التنفيذي خالل عام ٢٠٠٢ 

احملتويات 
الصفحة     رقم املقرر 

الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠٢  
(٢٨ كانون الثاين/يناير – ٨ شباط/فرباير، نيويورك) 

مساهـــمة برنامـــــج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف اخلطــة االســتراتيجية ملنظومــة األمــم املتحــــدة ١/٢٠٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٦لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥
. . . . . . . العالقة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ٢/٢٠٠٢١٩٧
. . . . . . . . . . . . . الترتيبات املقبلة لربنامج املشورة التقنية لصندوق األمم املتحدة للسكان ٣/٢٠٠٢١٩٨
ـــــه العاديــــة األوىل اســـتعراض عـــام للمقـــررات الـــيت اعتمدهــــــا الــــس التنفيـــذي يف دورت ٤/٢٠٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٩لعام ٢٠٠٢

الدورة السنوية لعام ٢٠٠٢ 
(١٧-٢٨ حزيران/يونيه، جنيف) 

. . . . . . . . . . . . . . . . التقرير السنوي والتزامات التمويل لصندوق األمم املتحدة للسكان ٥/٢٠٠٢٢٠٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صندوق األمم املتحدة للسكان والنهج الشاملة للقطاعات ٦/٢٠٠٢٢٠٦
ـــم مراجعـــة احلسابـــات والرقابــة الداخليتــان لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصنــدوق األم ٧/٢٠٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٦املتحدة للسكان
التقريـــــر السنـــــوي ملديـــــر الربنامـــــج لعـــام ٢٠٠١، مبـا فــــي ذلـك التقريـــر الســنوي الــذي ٨/٢٠٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٧يركز على النتائج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استراتيجية التمويل األساسي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٩/٢٠٠٢٢٠٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيبات الربجمة ١٠/٢٠٠٢٢٠٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطلب املقدم من األرجنتني ١١/٢٠٠٢٢٠٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متطوعو األمم املتحدة ١٢/٢٠٠٢٢١٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ١٣/٢٠٠٢٢١١
. . . . . . . . . . . . . . برنامج عمل بروكسل للعقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منوا ١٤/٢٠٠٢٢١٤
. . . . . . استعراض عام للمقررات اليت اختذها الس التنفيذي يف دورته السنوية لعام ٢٠٠٢ ١٥/٢٠٠٢٢١٤
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الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٢ 
(٢٣-٢٧ أيلول/سبتمرب، نيويورك) 

. . . . . . . . . . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: االستعراض السنوي للحالة املالية لعام ٢٠٠١ ١٦/٢٠٠٢٢٢٠
االحتياطــــي اخلـاص لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لعمليـات انتـــهاء اخلدمــة املتعلقــة مبكتــب ١٧/٢٠٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢٢األمم املتحدة خلدمات املشاريع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيبات الربجمة للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧ ١٨/٢٠٠٢٢٢٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقرير السنوي ملدير الربنامج عن التقييم، لعام ٢٠٠١ ١٩/٢٠٠٢٢٢٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ٢٠/٢٠٠٢٢٢٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ٢١/٢٠٠٢٢٢٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض املستقل ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ٢٢/٢٠٠٢٢٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات امليدانية ٢٣/٢٠٠٢٢٣٦
صنــدوق األمــــــم املتحــــــدة للسكــــان: التقديــــرات املنقحــة مليزانيــة الدعــم لفــــترة الســـنتني ٢٤/٢٠٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٣/٢٠٠٢٢٣٦
. . . . . . . . . . . . . . برنامج عمل بروكسل للعقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منوا  ٢٥/٢٠٠٢٢٣٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ٢٦/٢٠٠٢٢٣٩
. . . . . . . . االجتماع املشترك للمجالس التنفيذية الذي سيعقد يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ ٢٧/٢٠٠٢٢٤٠
. . . استعراض عام للمقررات اليت اختذها الس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام ٢٠٠٢ ٢٨/٢٠٠٢٢٤٠
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 ١/٢٠٠٢
مسـامهة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف اخلطـــة االســتراتيجية ملنظومــة األمــم 

  املتحدة لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز للفترة ٢٠٠١ - ٢٠٠٥ 
إن الس التنفيذي 

ـــيز يف تصــدي برنــامج  يؤيـد التوجـهات االسـتراتيجية العامـة وجمـاالت الترك - ١
األمم املتحدة اإلمنائي لفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز، بوصفـه شـريكا يف رعايـة برنـامج 
األمم املتحدة املشترك املشمول برعاية متعددة واملعين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة 
نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، ويؤيد اإلجراءات املتخذة على الصعيد القطري لتنفيذ إعـالن 
االلـتزام الـذي اعتمدتـه الـدول األعضـاء يف الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة بشـأن فـــريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز يف ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١؛ 
يرحب مبسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اخلطة االسـتراتيجية ملنظومـة  - ٢

D)؛  P/2002/3) األمم املتحدة لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز للفترة ٢٠٠١–٢٠٠٥
يؤيـد النـهج العـام لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إزاء دوره بوصفـــه منســقا  - ٣
ألنشطة منظومة األمم املتحدة على الصعيد القطري، عن طريـق آليـات األمـم املتحـدة القائمـة 
ــــدة  وإطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة وشــراكته مــع مجيــع مؤسســات األمــم املتح
واملنظمــات غــري احلكوميــــة والقطـــاع اخلـــاص يف التصـــدي ألزمـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة 

البشرية/اإليدز؛ 
٤ - يدعـو إىل تعبئـة مـوارد ماليـة إضافيـة، مـن مجيـع املصـــادر، لتمكــني برنــامج 
األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن تنفيـذ اسـتراتيجيته املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليــدز، 
ـــامج األمــم املتحــدة املشــترك املشــمول برعايــة  والوفـاء بالتزامـه بوصفـه شـريكا يف رعايـة برن
متعددة واملعين بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وتقـدمي الدعـم الفعـال للجـهود الوطنيـة 
السـاعية إىل حتقيـق األهـداف واملرامـــي احملــددة مبواعيــد واملوضحــة يف إعــالن االلــتزام الــذي 
ـــريوس نقــص املناعــة  اعتمدتـه الـدول األعضـاء يف الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة بشـأن ف

البشرية/اإليدز؛ 
يشـدد علـى أمهيـة تنفيـذ هـذا املقـرر امتثـاال إلعـالن االلـتزام الـــذي اعتمدتــه  - ٥
الـــدول األعضـــاء يف الـــدورة االســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة بشـــأن فـــريوس نقـــــص املناعــــة 

البشرية/اإليدز. 
١ شباط/فرباير ٢٠٠٢ 
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 ٢/٢٠٠٢
العالقـة بـني برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة خلدمــات 

  املشاريع 
إن الس التنفيذي 

يرحب مبذكرة األمني العام الواردة يف الوثيقة DP/2002/CRP.5 وورقة غرفـة  - ١
االجتماعـات املقدمـة علـى حنـو مشـترك مـن برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم 

املتحدة خلدمات املشاريع (DP/2002/CRP.4)؛ 
ـــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة خلدمــات  يشـجع برن - ٢
ــــه يف الوثيقـــة  املشــاريع علــى العمــل بــروح الشــراكة والتكــامل علــى النحــو املنصــوص علي

DP/2002/CRP.4؛ 

يؤيـــد املقترحـــات املضمنـــة يف مذكـــرة األمـــني العـــام الـــواردة يف الوثيقــــة  - ٣
DP/2002/CRP.5؛ 

يعرب جمددا عن ضرورة عمل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع علـى  - ٤
أساس استرداد التكاليف بالكامل على النحـو املوصـى بـه يف تقييـم العالقـة بـني برنـامج األمـم 

املتحدة اإلمنائي واملكتب (DP/2000/13)؛ 
يشـدد علـى أمهيـة عـدم شـروع مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشــاريع يف  - ٥

أنشطة جلمع األموال أيا كان طابع تلك األنشطة؛ 
ـــل هيئــة لتقــدمي  يشـدد علـى أن مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع ميث - ٦
اخلدمات ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة، مبـا فيـها مؤسسـات بريتـون وودز، ومـن خالهلـا، 
إىل احلكومات، واملنظمات غري احلكومية والقطــاع اخلـاص يف البلـدان املتلقيـة للخدمـات عنـد 

طلب ذلك من قبل وكالة األمم املتحدة املعنية أو موافقتها عليه؛ 
يؤكـد دور املكتـب التنفيــذي يف توفــري التوجيــه املتعلــق بالسياســات العامــة  - ٧
ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع واإلشراف عليـه ويؤكـد جمـددا أمهيـة ختصيـص الوقـت 
الكايف للمسائل املتصلة باملكتب خالل اجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف الـس 

التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان؛ 
حيـث مديـر الربنـامج واملديـرة التنفيذيـة علـى كفالـة تنفيـذ التوصيـات املتعلقــة  - ٨
D بدون إبطاء ويطلـب إليـهما  P/2002/CRP.5 بتحسني العمليات على النحو الوارد يف الوثيقة
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أن يقدما إىل الس التنفيذي يف دورته السنوية لعام ٢٠٠٢ تقريرا مفصال عـن التقـدم احملـرز، 
حبيث يشمل معلومات عن أداء جلنة التنسيق اإلداري والفريق العامل؛ 

يطلـب إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحــدة خلدمــات  - ٩
املشــاريع اســتقصاء املســائل والفــرص املتعلقــة مبكتــب خدمــات املشــتريات املشــــتركة بـــني 
الوكاالت وتقدمي تقرير عن هذه املسألة إىل املكتب التنفيذي يف دورته السنوية لعام ٢٠٠٢. 

١ شباط/فرباير ٢٠٠٢ 
      

 ٣/٢٠٠٢
  الترتيبات املقبلة لربنامج املشورة التقنية لصندوق األمم املتحدة للسكان 

إن الس التنفيذي 
يؤيد اخليار املقترح لربنامج املشورة التقنية لصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان  - ١

(DP/FPA/2002/3)؛ 

يأذن للمديرة التنفيذية بتخصيص مبلغ ٧٦ مليـون دوالر خـالل فـترة األربـع  - ٢
سنوات ٢٠٠٢-٢٠٠٥ لتنفيذ الربنامج؛ 

يطلـب إىل املديـرة التنفيذيـة أن تقـدم إىل الـس التنفيـذي يف دورتـه الســنوية  - ٣
لعام ٢٠٠٣ تقريرا عن نظام للرصد والتقييم لربنامج املشورة التقنية؛ 

ـــة أن تقــدم إىل الــس التنفيــذي يف دورتــه  يطلـب أيضـا إىل املديـرة التنفيذي - ٤
العادية الثانية لعام ٢٠٠٤ استعراض منتصف املدة لربنامج املشورة التقنية. 

٥ شباط/فرباير ٢٠٠٢  
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 ٤/٢٠٠٢
استعراض عام للمقررات اليت اعتمدها الس التنفيذي يف دورته العادية األوىل 

  لعام ٢٠٠٢  
إن الس التنفيذي 

يشري إىل أنه، خالل الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠٢، قام مبا يلي: 
البند ١ 

 املسائل التنظيمية 
انتخب أعضاء املكتب اآلتية أمساؤهم لعام ٢٠٠٢: 

سعادة السيد ديرك يان فان دين بريغ (هولندا)  الرئيس:
سعادة السيدة نوميي إسبينوزا مدريد (هندوراس)  نائبة الرئيس:

السيد حازم فهمي (مصر)  نائب الرئيس:
السيد بايل مونياغا (إندونيسيا)  نائب الرئيس:

د. يانا سيمونوفا (اجلمهورية التشيكية)  نائبة الرئيس:
 

 DP /2002/L.1) أقر جدول األعمال وخطة العمل لدورته العاديـة األوىل لعـام ٢٠٠٢
و Corr.1 و Corr.2)، بصيغتهما املعدلة شفويا؛ 

اعتمد تقرير الدورة السنوية لعام ٢٠٠١ (DP/2001/20)؛ 
اعتمد تقرير الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠١ (DP/2002/1)؛ 

أقر خطة عمله السنوية لعام ٢٠٠٢ (DP/2002/CRP.1)؛ 
وافق على اجلدول الزمين التايل للدورتني املقبلتني للمجلس التنفيذي يف عام ٢٠٠٢: 

الدورة السنوية لعام ٢٠٠٢: من ١٧ إىل ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (جنيف) 
الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٢: من ٢٣ إىل ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 
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 اجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
البند ٢ 

 خطط عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣ 
أحاط علما بـالتقرير املسـتكمل عـن دور برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف األزمـات 

وحاالت ما بعد الصراع: التغيريات التنظيمية (DP/2002/CRP.3)؛ 
أحاط علما بالتقرير عن خطط عمل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ٢٠٠٠–٢٠٠٣ 

(DP/2002/CRP.2)؛ 
 

البند ٣ 
 أطر التعاون القطري واملسائل ذات الصلة 

وافق على أطر التعاون اإلقليمي التالية: 
 

DP/RCF/RBA/2 إطار التعاون اإلقليمي الثاين ألفريقيا 

DP/RCF/RLA/2 إطار التعاون اإلقليمي الثاين ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

DP/RCF/RAS/2 إطار التعاون اإلقليمي الثاين للدول العربية   
وافق على أطر التعاون القطري التالية: 

DP/CCF/ERI/2 و Corr. 1إطار التعاون القطري الثاين إلريتريا 

 DP/CCF/ALB/2 إطار التعاون القطري الثاين أللبانيا 
DP/CCF/UAE/2 إطار التعاون القطري الثاين لإلمارات العربية املتحدة 

DP/CCF/ANG/2 إطار التعاون القطري الثاين ألنغوال  

DP/CCF/UKR/2 إطار التعاون القطري الثاين ألوكرانيا  

DP/CCF/PAR/2 إطار التعاون القطري الثاين لباراغواي  

DP/CCF/BUL/2 إطار التعاون القطري الثاين لبلغاريا  

DP/CCF/TUN/2 إطار التعاون القطري الثاين لتونس 

DP/CCF/JAM/2 إطار التعاون القطري الثاين جلامايكا  

DP/CCF/SYR/2 إطار التعاون القطري الثاين للجمهورية العربية السورية 

DP/CCF/ROK/2 إطار التعاون القطري الثاين جلمهورية كوريا  

DP/CCF/LAO/2 إطار التعاون القطري الثاين جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية  

DP/CCF/SAF/2 و Corr. 1إطار التعاون القطري الثاين جلنوب أفريقيا  

DP/CCF/RWA/2 إطار التعاون القطري الثاين لرواندا 
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DP/CCF/STP/2 و Corr.1 إطار التعاون القطري الثاين لسان تومي وبرينسييب 
(بالفرنسية فقط) 

DP/CCF/PHI/2 إطار التعاون القطري الثاين للفلبني 

DP/CCF/GAB/2 إطار التعاون القطري الثاين لغابون 

DP/CCF/GHA/2 إطار التعاون القطري الثاين لغانا 

DP/CCF/GUY/2 إطار التعاون القطري الثاين لغيانا 

DP/CCF/GUI/2 إطار التعاون القطري الثاين لغينيا 

DP/CCF/KUW/2 إطــــار التعاون القطــــري الثاين للكويت 

DP/CCF/MOR/2 إطار التعاون القطري الثاين للمغرب 

DP/CCF/NAM/2 إطار التعاون القطري الثاين لناميبيا  

DP/CCF/HAI/2 إطار التعاون القطري الثاين هلاييت 

DP/CCF/YEM/2 إطار التعاون القطري الثاين لليمن 

DP/CCF/YUG/1 إطار التعاون القطري األول ليوغوسالفيا    
)؛  DP/2002/8) أحاط علما بتمديدات أطر التعاون القطري

وافق على تقدمي مكافأة استقالل ليوغوسالفيا؛ 
  

البند ٤ 
 فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 

اعتمد املقرر ١/٢٠٠٢ املؤرخ ١ شــباط/فـرباير ٢٠٠٢ بشـأن مسـامهة برنـامج األمـم 
املتحــدة اإلمنــائي يف اخلطــة االســتراتيجية ملنظومــــة األمـــم املتحـــدة لفـــريوس نقـــص املناعـــة 

– ٢٠٠٥؛  البشرية/اإليدز للفترة ٢٠٠١ 
  

البند ٥ 
 الصناديق والربامج اخلاصة 

أحاط علما بتقرير أنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اليت ميوهلا مرفـق البيئـة العامليـة 
وبروتوكول مونتريال (DP/2002/4) ؛ 
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البند ٦ 
 التقييم 

أحاط علما بتقرير مدير الربنامج عن التقييم (DP/2001/26)؛ 
)؛  DP/2001/CRP.12) أحاط علما بالتقرير عن تقييم موارد التمويل غري األساسية

أحاط علما بالتقرير عن تقييم التنفيذ املباشر (DP/2001/CRP.13)؛ 
ـــني برنــامج  اعتمـد املقـرر ٢/٢٠٠٢ املـؤرخ ١ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢ بشـأن العالقـة ب

األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛ 
 

اجلـــــزء املشـــترك اخلــاص بربنــامج األمــم املتحــــــدة اإلمنــائي وصنــدوق األمــم 
 املتحدة للسكان 

البند ٧ 
 توصيات جملس مراجعي احلسابات عن الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩ 

أحاط علما بالتقارير املتعلقة بتنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات لفـترة السـنتني 
)، وصنــدوق األمــم املتحــدة  DP/2002/5) ١٩٩٨ - ١٩٩٩ لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي

D)؛  P/2002/6) ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،(DP/FPA/2002/2) للسكان
  

البند ٨ 
 التقارير املقدمة إىل الس االقتصادي واالجتماعي 

 (D P/2002/7) أحاط علما بالتقريرين املقدمني من مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
) إىل الـس االقتصـادي  DP/FPA/2002/1) واملديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحـدة للسـكان

واالجتماعي ووافق على إحالتهما إىل الس مشفوعني بتعليقات عليهما؛ 
  

 اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان 
البند ٩ 

 برنامج املشورة التقنية 
ــــة  اعتمــد املقــرر ٣/٢٠٠٢ املــؤرخ ٥ شــباط/فــرباير ٢٠٠٢ بشــأن الترتيبــات املقبل

لربنامج املشورة التقنية لصندوق األمم املتحدة للسكان؛ 
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البند ١٠ 
 الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة 

وافق على برامج املساعدة التالية: 
 DP/FPA/PRY/5 املساعدة املقدمة إىل حكومة باراغواي
 DP/FPA/BRA/3 املساعدة املقدمة إىل حكومة الربازيل
 DP/FPA/TGO/4 املساعدة املقدمة إىل حكومة توغو
 DP/FPA/DZA/3 املساعدة املقدمة إىل حكومة اجلزائر
 DP/FPA/TZA/5 املساعدة املقدمة إىل حكومة مجهورية تنـزانيا املتحدة
 DP/FPA/DOM/3 املساعدة املقدمة إىل حكومة اجلمهورية الدومينيكية
 DP/FPA/COD/2 املساعدة املقدمة إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية
 DP/FPA/LAO/3 املساعدة املقدمة إىل حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
 DP/FPA/ZAF/2 املساعدة املقدمة إىل حكومة جنوب أفريقيا
 DP/FPA/CPV/4 املساعدة املقدمة إىل حكومة الرأس األخضر
 DP/FPA/RWA/5 املساعدة املقدمة إىل حكومة رواندا
 DP/FPA/ZMB/5 املساعدة املقدمة إىل حكومة زامبيا
 DP/FPA/GAB/4 املساعدة املقدمة إىل حكومة غابون
 DP/FPA/GIN/5 املساعدة املقدمة إىل حكومة غينيا

 Corr.1 و DP/FPA/LBN/2 املساعدة املقدمة إىل حكومة لبنان
 DP/FPA/MEX/4 املساعدة املقدمة إىل حكومة املكسيك
 DP/FPA/MWI/5 املساعدة املقدمة إىل حكومة مالوي
 DP/FPA/NPL/5 املساعدة املقدمة إىل حكومة نيبال
 DP/FPA/NIC/6 املساعدة املقدمة إىل حكومة نيكاراغوا
 DP/FPA/HTI/3 املساعدة املقدمة إىل حكومة هاييت

 DP/FPA/HND/5 املساعدة املقدمة إىل حكومة هندوراس
 DP/FPA/YEM/3 املساعدة املقدمة إىل حكومة اليمن
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البند ١١  
 مسائل أخرى 

استمع إىل تقرير شفوي من املدير التنفيذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع 
بشأن البارامترات املالية املؤقتة للسنة املالية ٢٠٠١؛ 

 
اجللسة املشتركة بني السني التنفيذيني لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي/صنـدوق 
األمــم املتحــدة للســكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، مبشــاركة برنــــامج 

 األغذية العاملي 
عقد جلسة مشتركة بني السني التنفيذيـني لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي/صنـدوق 
األمـم املتحـدة للسـكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، مبشـاركة برنـــامج األغذيــة العــاملي، 
بشأن أولويات جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة لعـام ٢٠٠٢ ومـا بعـده: اسـتجابة السـتعراض 
السياسات الذي جيرى مرة كل ثالث سنوات لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية الــيت تضطلـع 

ا منظومة األمم املتحدة. 
٥ شباط/فرباير ٢٠٠٢  

 ٥/٢٠٠٢
 التقرير السنوي والتزامات التمويل لصندوق األمم املتحدة للسكان 

إن الس التنفيذي 
 ،(DP/FPA/2002/4, Parts I-IV) يرحب بتقرير املديرة التنفيذية لعام ٢٠٠١ - ١

DP)؛  /FPA/2002/5) والتقرير املتعلق بالتزامات التمويل لصندوق األمم املتحدة للسكان
حييط علما مع التقدير بالتقدم الذي أحرزه صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان  - ٢

يف تنفيذ اإلطار التمويلي املتعدد السنوات؛ 
يرحب بعملية االنتقال الشاملة؛  - ٣

يرحـب بـالتطبيق األويل للنـهج الـذي يركـز علـى النتـائج ويشـجع الصنــدوق  - ٤
على إحراز املزيد من التقدم يف هذا اال؛ 

يؤكـد أن الصنـدوق يـؤدي دورا بـالغ األمهيـة، يف إطـار واليتـه، يف مســـاعدة  - ٥
ــــداف املتفـــق عليـــها باإلمجـــاع والـــواردة يف  البلــدان املســتفيدة علــى حتقيــق املقــاصد واأله
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برنـامج العمـــل الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة(١)، واملؤمتــر الــدويل للســكان 
والتنمية + ٥(٢)، وإعالن األلفية؛ 

يقـر بـأن الصنـدوق يسـاهم يف حتقيـق التنميـة املســـتدامة، وال ســيما يف جمــال  - ٦
القضاء على الفقـر، عـن طريـق مسـاعدة البلـدان املسـتفيدة علـى معاجلـة الديناميـات السـكانية 

وقضايا الصحة اإلجنابية؛ 
يعــرب عــن قلقــه مــن أن اإليــرادات املســقطة حــىت اآلن لعــام ٢٠٠٢ قــــد  - ٧

اخنفضت باملقارنة بالسنة املالية السابقة؛ 
حيث مجيع البلدان على اإلقرار بالدور اهلام الذي سيضطلع بـه الصنـدوق، يف  - ٨

إطار واليته، يف مؤمتر القمة العاملي املقبل للتنمية املستدامة ويف متابعة نتائج ذلك املؤمتر؛ 
يؤكد أن الصندوق حيتاج إىل دعـم سياسـي ومـايل قـوي فضـال عـن ضـرورة  - ٩

زيادة متويله األساسي وجعله مستقرا وقابال للتنبؤ، لكي ينجز واليته على الوجه الفعال؛ 
يشجع الصندوق على تعبئة مـوارد ماليـة إضافيـة، مـن مجيـع املصـادر، مبـا يف  - ١٠
ذلك اجلهات املاحنة الثنائية، والبلدان املسـتفيدة، واملؤسسـات، والشـركات وقطاعـات اتمـع 

املدين األخرى؛ 
يشجع مجيع البلدان، انطالقا من الروح الـيت جتلـت يف توافـق آراء مونتـريي،  - ١١
على تعزيز دعمها للصندوق، مبا يف ذلـك عـن طريـق زيـادة جـهود الدعـوة وجـهود التمويـل، 

وخباصة فيما يتعلق باملوارد األساسية للصندوق؛ 
يشجع مجيع البلدان اليت بوسعها أن تقدم تربعاا يف وقـت مبكـر مـن السـنة  - ١٢

وأن تعلن عن تربعاا لعدة سنوات، على أن تفعل ذلك؛ 
يرحـب جبـهود الصنـدوق الراميـة إىل توسـيع قـــاعدة املــاحنني ويشــجعه علــى  - ١٣

االستمرار يف بذل هذه اجلهود. 
٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 __________
تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤، (منشورات األمم املتحـدة، رقـم  (١)

املبيع A.95.XIII.18، الفصل األول، القرار ١، املرفق). 
قرار اجلمعية العامة د-إ ٢/٢١، اإلجراءات الرئيسـية ملواصلـة تنفيـذ برنـامج العمـل الصـادر عـن املؤمتـر الـدويل  (٢)

للسكان والتنمية، املعتمدة يف ٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩. 
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 ٦/٢٠٠٢
 صندوق األمم املتحدة للسكان والنهج الشاملة للقطاعات 

إن الس التنفيذي 
حييط علما بالتقرير املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسـكان والنـهج الشـاملة  - ١

للقطاعات (DP/FPA/2002/6)؛ 
يشجع الصندوق على زيادة مشاركته يف تطبيـق النـهج الشـاملة للقطاعـات،  - ٢

حيثما تطلب منه البلدان املستفيدة ذلك؛ 
يطلـب مـن الصنـدوق أن يسـهم، يف إطـار واليتـه، وبنـاء علـى طلـب البلــدان  - ٣
املستفيدة، يف األنشطة الوطنية، مبا يف ذلك النـهج الشـاملة للقطاعـات، مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ 
برنامج العمل الصادر عن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية(١) سـعيا إىل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة 

لأللفية؛ 
يطلـب إىل املديـرة التنفيذيـة أن تقـدم عرضـا جممـال للتقـدم احملـــرز يف التقريــر  - ٤

السنوي. 
٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 
 ٧/٢٠٠٢

مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصنـدوق 
  األمم املتحدة للسكان 

إن الس التنفيذي 
يشجع مدير الربنامج واملديرة التنفيذيـة علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة ملعاجلـة املسـائل 
 DP الـــواردة يف التقريريـــن املتعلقـــني مبراجعـــة احلســـــابات والرقابــــة الداخليتــــني (2002/12/
و DP/FPA/2002/8) وتقدمي تقرير إىل الس يف الدورة السنوية لعام ٢٠٠٣ يف سياق التقريـر 

الذي سيقدمه كل منهما بشأن مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتني. 
٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 

 
 

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٤، (منشـورات األمـم املتحـدة،  (١)
رقم املبيع A.95.XIII.18، الفصل األول، القرار ١، املرفق). 
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 ٨/٢٠٠٢
التقرير السنوي ملدير الربنامج لعام ٢٠٠١، مبا يف ذلك التقرير السـنوي الـذي 

  يركز على النتائج 
إن الس التنفيذي 

يعـرب عـن تقديـره للتقريـر السـنوي املقـدم مـن مديـر الربنـامج، مبـا يف ذلـــك  - ١
ـــى النتــائج (DP/2002/15)، مؤكــدا أنــه تقريــر يتمــيز بــثراء  التقريـر السـنوي الـذي يركـز عل

املعلومات واليسر؛ 
يسلم بأن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يواصـل االضطـالع بـدور رائـد يف  - ٢
سـياق اجلـهد الرامـي إىل تطبيـق أسـلوب اإلدارة املعتمـدة علـى النتـائج داخـــل منظومــة األمــم 
املتحدة، ويؤيد إطالع األعضاء اآلخرين يف منظومة األمم املتحدة وبلدان الربنامج على جتربـة 

الربنامج اإلمنائي يف جمال اإلدارة املعتمدة على النتائج، ويشجعه على ذلك؛ 
يشيد بالصراحة اليت أبداهـا الربنـامج اإلمنـائي يف االعـتراف بأوجـه القصـور،  - ٣
وخصوصـا يف جمـال تعميـم مراعـاة املسـاواة بـني اجلنسـني، ويرحـب بـاعتزام الربنـــامج معاجلــة 

أوجه القصور هذه؛ 
يعـرب عـن تقديـــره ألن التقريــر الســنوي الــذي يركــز علــى النتــائج يقــدم  - ٤
اسـتعراضا عامـــا جيـدا لألنشـــطة اجلــاري االضطــالع ــا يف جمــال األهــداف املقــررة الســتة 

ويشجع الربنامج اإلمنائي على مواصلة حتسني ذلك التقرير؛ 
يـدرك أمهيـة الـدور الـــذي يضطلــع بــه الربنــامج اإلمنــائي يف تنفيــذ املقــاصد  - ٥
واألهداف اإلمنائية الدولية املنصوص عليها يف إعالن األلفيـة، ويشـجع الربنـامج اإلمنـائي علـى 
أن يدرج يف التقرير السنوي الذي يركِّز على النتائج ما يلي: (أ) معلومات عـن نتـائج أنشـطة 
الربنامج اإلمنائي تتضمن ربط هذه النتائج باملوارد املخصصة لتلك األنشـطة؛ و (ب) املنهجيـة 
الـيت يطبقـها الربنـامج اإلمنـائي لتقييـم دوره يف التقـدم احملـــرز حنــو حتقيــق املقــاصد واألهــداف 
اإلمنائيـة الدوليـة املنصـوص عليـها يف إعـالن األلفيـة؛ و (ج) قيـاس دوره يف التقـدم احملـــرز حنــو 

حتقيق املقاصد واألهداف اإلمنائية الدولية املنصوص عليها يف إعالن األلفية؛ 
يرى أيضا أن التقرير السنوي الذي يركِّز على النتائج، بوصفه تقريـرا سـنويا  - ٦
عـن نواتـج اإلطـار التمويلـي املتعـدد السـنوات، ميكـن أن يكـون أداة فعالـة مـن أدوات الدعــوة 
توضح األعمال اهلامة اليت يضطلع ا الربنامج اإلمنائي، إىل جانب كونه عنصرا منشطا لزيـادة 

املوارد األساسية؛ 
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يعـرب عـن شـديد اهتمامـه باملنهجيـة املعتمـدة لتقييـم أداء الربنـامج اإلمنـــائي،  - ٧
ويشـجع الربنـامج علـى اسـتطالع اخليـارات التحليليـة فيمـا يتعلـق باألسـاس الـذي تسـتند إليــه 

البيانات وقابلية هذه البيانات للمقارنة فيما بني البلدان واملناطق؛ 
يشجع الربنامج اإلمنائي على الشروع يف عملية وضع اإلطار التمويلـي التـايل  - ٨
املتعدد السنوات، آخذا يف االعتبار مجلة أمور منها إعـالن األلفيـة، ونتـائج املؤمتـرات الرئيسـية 
ـــم املتحــدة، واخلــربات املكتســبة يف تنفيــذ اإلطــار التمويلــي احلــايل املتعــدد  الـيت عقدـا األم

السنوات؛ 
يطلب إىل مدير الربنامج أن يواصــل عمليـة املتابعـة بشـأن التوصيـات الـواردة  - ٩

 .(DP/2002/15/Add.1) يف تقارير وحدة التفتيش املشتركة
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 
 ٩/٢٠٠٢

  استراتيجية التمويل األساسي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
إن الس التنفيذي 

يعيــد تــأكيد مقرراتـــه ٢٣/٩٨ و ١/٩٩ و ٢٣/٩٩، الـــيت أرســـت نظامـــا  - ١
لتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يرمي إىل إجياد حوار شفاف بشأن التمويل العـادي وإىل 

تيسري زيادة حجم التمويل وتعزيز القابلية للتنبؤ؛ 
يرحــب بالزيــادة املســجلة يف املــوارد اإلمجاليــــة للربنـــامج اإلمنـــائي يف عـــام  - ٢
٢٠٠١، مع إعادة التأكيد على أن املوارد األساسـية هـي العمـاد األساسـي للربنـامج اإلمنـائي، 

وأا ضرورية للحفاظ على الطابع املتعدد األطراف والعاملي لعمل الربنامج اإلمنائي؛ 
يدرك أنه توجـد، بـالنظر إىل توافـق آراء مونتـريي، فرصـة فريـدة للقيـام علـى  - ٣
حنو شامل وكلي بدراسة التمويل املقبل للمنظمات املتعددة األطراف العاملة يف جمال التنمية. 

٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
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 ١٠/٢٠٠٢
 ترتيبات الربجمة 

إن الس التنفيذي 
يعيـد تـأكيد اخلصـائص األساسـية لألنشـطة التنفيذيـة الـيت يضطلـع ـا جـــهاز  - ١
األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومـن بينـها العامليـــة واحليــاد وتعدديــة األطــراف واالتصــاف بالطــابع 

الطوعي وطابع املَنح؛ 
ـــة DP/2002/17 بشــأن بعــض القضايــا واملبــادئ املتعلقــة  حييـط علمـا بالوثيق - ٢
بالتحسـينات الـيت ميكـن إدخاهلـا علـى ترتيبـات الربجمـة احلاليـة، ويطلـب إىل مديـر الربنـــامج أن 
يقدم يف الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٢ تقريرا يتضمـن مزيـدا مـن اإليضاحـات بشـأن شـىت 

املسائل اليت أثارها أعضاء الس التنفيذي يف الدورة السنوية لعام ٢٠٠٢؛ 
يؤيد االقتراح الداعي إىل التحول من اإلطار املايل الربناجمي الثالثي السـنوات  - ٣
إىل إطـار ربـاعي السـنوات للفـترة الـيت تبـدأ يف عـام ٢٠٠٤ ـدف كفالـة أن يتـم يف املســتقبل 
تقدمي مقترحات ميزانية دعم الربنامج اإلمنائي لفـترة السـنتني واإلطـار املـايل للمـوارد الربناجميـة 

العادية يف نفس دورة الس التنفيذي، كل أربع سنوات على األقل؛ 
يدعو مدير الربنامج إىل أن يقدم يف سياق األعمال التحضريية للـدورة التاليـة  - ٤
لإلطـار التمويلـي املتعـدد السـنوات، اقتراحـا يسـتهدف كفالـة الـتزامن مسـتقبال بـني العمليــات 

املؤدية إىل إقرار األطر التمويلية املقبلة املتعددة السنوات واألطر املالية الربناجمية؛ 
يطلـب إىل مديـر الربنـامج أن يقـــدم إىل الــس التنفيــذي يف دورتــه العاديــة  - ٥
ــد  الثانيـــــــة لعـــام ٢٠٠٢ مقترحـات بشـأن العمليـات املمكنـة إلعـادة حسـاب خمصصـات البن
١-١-١ مـن هـدف ختصيـص املـوارد مـن األمـوال األساسـية يف سـياق فـترة اإلطـــار الربــاعي 
السنوات، وأن يقترح يف هـذا السـياق أيضـا ترتيبـا إلعـادة حسـاب املخصصـات للبلـدان الـيت 
تكون قد شهدت تغريا ملموسا يف نصيب الفرد لديها من الدخل القومي اإلمجايل، فضال عـن 

اقتراح مقاييس مرجعية لتحديد الوقت الذي يعترب فيه هذا التغري ملموسا. 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ١١/٢٠٠٢
 الطلب املقدم من األرجنتني 

إن الس التنفيذي 
حييــــط علمــــا بــــــالطلب املقـــــدم مـــــن األرجنتـــــني والـــــوارد يف الوثيقـــــة  - ١

DP/2002/CRP.9؛ 
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يعرب عن بالغ قلقه إزاء اهلبوط االقتصادي اخلطري الـذي تشـهده األرجنتـني  - ٢
منذ أوائل عام ٢٠٠٢؛ 

يعترف باالخنفاض الكبـري الـذي يقـدر أنـه أصـاب نصيـب الفـرد مـن الـدخل  - ٣
ــق  القومـي اإلمجـايل ومـا نتـج عـن ذلـك مـن اشـتداد الضائقـة االجتماعيـة واالقتصاديـة الـيت حتي

بالسكان؛ 
يقرر أن يعلِّق مؤقتا، بصفة استثنائية، مركز األرجنتني بوصفـها بلـدا مسـامها  - ٤
 DP /2002/CRP.9 مل يف الوثيقـةصافيا وااللتزامات املالية للبلد املساهم الصايف على النحو ا
على أساس النفاذ الفوري، ريثما يصدر الرقم املصـدق عليـه مـن البنـك الـدويل لنصيـب الفـرد 

من الدخل القومي اإلمجايل لعام ٢٠٠٢؛ 
يطلب من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن ينشـئ صندوقـا اسـتئمانيا خاصـا  - ٥
كي تستفيد األرجنتني من املساعدة التقنيـة واملشـورة النظريـة املقدمـة علـى صعيـد السياسـات 

من الربنامج اإلمنائي، على أساس النفاذ الفوري؛ 
يطلـب إىل مديـر الربنـامج أن يقـــدم إىل الــس التنفيــذي يف دورتــه العاديــة  - ٦
ــد  الثانيـــــة لعـــــام ٢٠٠٢ مقترحـات بشـأن العمليـات املمكنـة إلعـادة حسـاب خمصصـات البن
١-١-١ مـن هـدف ختصيـص املـوارد مـن األمـوال األساسـية يف سـياق فـترة اإلطـــار الربــاعي 
السنوات، وأن يقترح، يف هذا السياق، أيضا ترتيبا إلعادة حساب تلـك املخصصـات للبلـدان 
اليت تكون قد شهدت تغريا ملموسا يف نصيب الفـرد لديـها مـن الدخـل القومـي اإلمجـايل، إىل 

جانب اقتراح مقاييس مرجعية لتحديد مىت يعترب هذا التغري ملموسا. 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ١٢/٢٠٠٢
 متطوعو األمم املتحدة 

إن الس التنفيذي 
يعرب عن تقديره لألنشطة الـيت اضطلـع ـا برنـامج متطوعـي األمـم املتحـدة  - ١
ـــادة يف عــدد املتطوعــني  خـالل فـترة السـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ ومبـا حتقـق للمـرة األوىل مـن زي

العاملني فاقت ٠٠٠ ٥ متطوع يف السنة الثالثني إلنشاء الربنامج؛ 
يرحب مبسامهة برنامج متطوعي األمم املتحدة يف زيـادة الوعـي لـدى اتمـع  - ٢
الدويل وداخل منظومـة األمـم املتحـدة بأمهيـة النشـاط التطوعـي يف معاجلـة التحديـات اإلمنائيـة 

بكامل نطاقها؛ 
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يعـترف بـالدور الـذي يضطلـع بـه برنـــامج متطوعــي األمــم املتحــدة بوصفــه  - ٣
ميسرا للتبادل بني بلـدان اجلنـوب، ومنفَـذَا يتيـح للمواطنـني العـامليني املشـاركة كمتطوعـني يف 

األنشطة اليت تضطلع ا األمم املتحدة من أجل السالم والتنمية؛ 
يؤكد من جديد أمهية صندوق التربعات اخلـاص يف متكـني برنـامج متطوعـي  - ٤
ـــدور الــذي  األمـم املتحـدة مـن مواصلـة عملـه يف االضطـالع مببـادرات منوذجيـة تبـني عمليـا ال

يؤديه النشاط التطوعي واملتطوعون يف جمال التنمية؛ 
يشيد بربنامج متطوعي األمـم املتحـدة ملـا يقـوم بـه مـن أعمـال بوصفـه جهـة  - ٥
التنسيق للسنة الدوليـة للمتطوعـني، ويشـجع علـى مواصلـة دعمـه مـن أجـل حتقيـق االعـتراف 

بالنشاط الطوعي وتيسريه وتعزيزه وتدعيمه عن طريق التواصل الشبكي. 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ١٣/٢٠٠٢
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

إن الس التنفيذي 
يعيـد تـــأكيد مقــرره ٢/٢٠٠٢ بشــأن العالقــة بــني برنــامج األمــم املتحــدة  - ١

اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛ 
يشري إىل التزام األمني العام بتشجيع كيانات األمـم املتحـدة علـى العمـل عـن  - ٢
ـــــب األمــــم املتحــــدة خلدمــــات املشــــاريع علــــى النحــــو الــــوارد يف الوثيقــــة  طريـــــق مكت

DP/2002/CRP.5؛ 

يأسـف للتـــأخر يف إتاحــة الوثــائق املتصلــة مبكتــب األمــم املتحــدة خلدمــات  - ٣
 ،DP/2002/CRP.11 و ،DP/2002/CRP.10 و ،DP/2002/19) املشــــــاريع، جبميــــــع اللغــــــــات

و DP/2002/CRP.12، و DP/2002/CRP.13)؛ 
يعرب عن بالغ قلقه من أن نفقات مكتب األمم املتحـدة خلدمـات املشـاريع  - ٤
مل توفق مع إيرادات املشاريع واخلدمات األخرى، ممـا أوجـد عجـزا قـدره ٥,٦ ماليـني دوالر 
يف سنة ٢٠٠١، وجعل مستوى االحتياطي التشـغيلي أقـل بقـدر كبـري مـن املسـتوى املطلـوب 

مبوجب املقرر ١٤/٢٠٠١؛ 
حييــط علمــا مــع القلــق بــالعجز املســقط الضخــم الــذي كــــان متوقعـــا يف  - ٥
آذار/مارس ٢٠٠٢ للسنة التقوميية ٢٠٠٢، والذي تتناولـه امليزانيـة املنقحـة املقدمـة يف الوثيقـة 

DP/2002/CRP.10؛ 
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يقر امليزانية املنقحة لسنة ٢٠٠٢، الواردة يف الوثيقة DP/2002/CRP.10؛  - ٦
ـــم املتحــدة خلدمــات املشــاريع أن يقــدم إىل الــس  يطلـب مـن مكتـب األم - ٧
التنفيذي يف دورته العادية الثانية اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ تقريرا عن تنفيذ امليزانيـة 

املنقحة لسنة ٢٠٠٢ وتنقيحات امليزانية للسنة الثانية من فترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣؛ 
يأسـف ألنـه مل يتسـن استشـارة اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيــة  - ٨
قبـل الـدورة السـنوية للمجلـس التنفيـذي املعقـودة يف حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢، ويدعــو اللجنــة 
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية إىل أن تقدم إىل الس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة الثانيـة 
اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ تعليقاا على مجيع الوثائق ذات الصلة اليت طلبــها الـس 
التنفيذي يف هذا املقرر، مبـا يف ذلـك امليزانيـة املنقحـة لسـنة ٢٠٠٢ وتنقيحـات امليزانيـة للسـنة 

الثانية من فترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣؛ 
يرحـب باجلـهود املبذولـة مؤخـرا لتحسـني الرقابـة مـن جـــانب جلنــة التنســيق  - ٩
اإلداري والفريق العامل التابع لتلك اللجنـة واملعـين مبكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع، 
ويشجع جلنة التنسيق اإلداري والفريق العامل ومكتب األمم املتحـدة خلدمـات املشـاريع علـى 

أن يواصل كل منها، يف نطاق واليته، رصد تنفيذ امليزانية املنقحة؛ 
حييط علما مبا مت مؤخرا من إنشاء جلنة التنسيق اإلداري املوسعة؛  - ١٠

يرحـب بتقريـــر جملــس مراجعــي احلســابات املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة عــن  - ١١
حسـابات مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع لفـترة السـنتني املنتهيـــة يف كــانون األول/ 

ديسمرب ٢٠٠١ (DP/2002/CRP.13)؛ 
يالحـظ مـع القلـق أن رأي جملـــس مراجعــي احلســابات بــات قاطعــا بشــأن  - ١٢
البيانات املالية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، ولكنه معدل بفقرة حتذيرية توجـه االنتبـاه إىل املخـاطر 

القائمة بشأن مستقبل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛ 
يالحظ أيضا أن جملس مراجعي احلسابات جعل رأيه فيما يتعلق بعدم امتثـال  - ١٣
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع مشـروطا مبراعـاة مقـرر الـس التنفيـذي ١٤/٢٠٠١ 

بشأن مستوى االحتياطي التشغيلي؛ 
يطلـب مـن مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـــاريع أن يضــع خطــة عمــل  - ١٤
واضحـة وحمـددة بشـأن الوفـورات الناجتـة عـن التخفيضـات املسـقطة يف املوظفـــني، علــى حنــو 
يكفـل االمتثـال التـام للنظـامني اإلداري واألساسـي ملوظفـي األمـم املتحـدة وفقـا ملـا أوصـى بــه 
جملـس مراجعـي احلسـابات، علـى أن تقـدم هـذه اخلطـة إىل الـس التنفيـذي يف دورتـه العاديــة 

الثانية اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢؛ 



03-26799213

E/2002/35

حييط علما مع القلق باملعلومات الواردة يف تقرير جملس مراجعـي احلسـابات  - ١٥
(DP/2002/CRP.13) بشـأن احلالـة املاليـة السـابقة واملســـقطة ملكتــب األمــم املتحــدة خلدمــات 
املشـاريع، مبـا يف ذلـك اخلصـوم غـري املمولـة الكبـرية املتعلقـة باسـتحقاقات ايـة اخلدمـــة، الــيت 

مل تدرج يف البيانات املالية؛ 
يطلب من مكتب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع أن يعـد خطـة للطـوارئ  - ١٦
تتنـاول التدابـري الـيت يلـزم اختاذهـا يف حالـة عجـز االحتيـاطي التشـغيلي عـن اسـتيعاب جوانـــب 
العجـز احملتملـة، ليعتمدهـا الـس التنفيـذي يف دورتـه العاديـــة الثانيــة الــيت ســتعقد يف أيلــول/ 

سبتمرب ٢٠٠٢؛ 
حيث مكتب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع، بوصفـه كيانـا ذايت التمويـل،  - ١٧
علـى أن يعيـد النظـر يف أسـاس وحسـاب تكلفـة خدماتـه بغيـة كفالـــة حتديــد مجيــع التكــاليف 

واستردادها؛ 
يطلب من مكتب األمم املتحدة خلدمــات املشـاريع أن ينفـذ توصيـات جملـس  - ١٨
مراجعـي احلسـابات وأن يقـدم، إىل الـس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة الثانيـة الـــيت ســتعقد يف 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ تقريرا عن خطة تنفيذها وعن التقدم احملرز؛ 
يشـجع مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع علـى القيـام، مبسـاعدة مـــن  - ١٩
ــع  جلنـة التنسـيق اإلداري ومـن الزبـائن احملتملـني، وبنـاء علـى الـتزام األمـني العـام، مبواصلـة تنوي

جمموعة زبائنه؛ 
يطلب إىل جلنة التنسيق اإلداري ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع أن  - ٢٠
يقدمـا إىل الـس التنفيـذي، خـالل دورتـه العاديـة الثانيـــة يف أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، لغــرض 
االسـتعراض واملوافقـة، مشـروع االختصاصـــات وجــدوال زمنيــا إلجــراء اســتعراض خــارجي 
مستقل للنموذج التجاري للمكتب، وفعاليته من حيث التكلفـة ومـدى إمكانيـة زيـادة توسـيع 

فرصه التجارية داخل منظومة األمم املتحدة، بغية إنشاء إطار يكفل استدامة املكتب؛ 
يذكِّر بأنه جيب توفري مجيع الوثائق قبل ستة أسابيع من بـدء جلسـات الـس  - ٢١

التنفيذي. 
٢٧ حزيران /يونيه ٢٠٠٢ 
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 ١٤/٢٠٠٢
 برنامج عمل بروكسل للعقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منوا 

إن الس التنفيذي 
ـــأييد اجلمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم املتحــدة، يف قرارهــا ٢٧٩/٥٥  يرحـب بت - ١
) وبرنـامج عمـل العقـد  A/CONF.191/12) املؤرخ ١٢ متــوز/يوليـه ٢٠٠١، إلعـالن بروكسـل

٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منوا (A/CONF.191/11)؛ 
يشـري إىل اخلصـائص األساســـية لألنشــطة التنفيذيــة الــيت تضطلــع ــا األمــم  - ٢
ـــة لألمــم املتحــدة ٢٠١/٥٦ املــؤرخ ٢١ كــانون  املتحـدة كمـا وردت يف قـرار اجلمعيـة العام

األول/ديسمرب ٢٠٠١؛ 
يشدد على ضرورة استمرار برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف إيـالء اهتمـام  - ٣

خاص لتنفيذ برنامج عمل بروكسل؛  
ـــذ برنــامج عمــل بروكســل يف  يدعـو مديـر الربنـامج اإلمنـائي إىل إدمـاج تنفي - ٤
صلْب أنشطة الربنامج اإلمنائي، يف إطار برنامج عمله، على حنو مـا دعـت إليـه اجلمعيـة العامـة 
لألمم املتحدة يف الفقرة ٤ من قرارها ٢٢٧/٥٦، ويف أنشـطة الصنـاديق الـيت يديرهـا الربنـامج 

اإلمنائي، ال سيما أنشطة صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية. 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ١٥/٢٠٠٢
استعراض عام للمقررات اليت اختذهـا الـس التنفيـذي يف دورتـه السـنوية لعـام 

 ٢٠٠٢ 
إن الس التنفيذي 

يشري إىل أنه، خالل الدورة السنوية لعام ٢٠٠٢، قام مبا يلي: 
 

البند ١ 
املسائل التنظيمية 

 (DP /2002/L.2) أقـر جـدول األعمـال وخطـة العمـــل لدورتــه الســنوية لعــام ٢٠٠٢
بصيغتيهما املعدلتني شفويا؛ 

D)؛  P/2002/10) اعتمد تقرير الدورة العادية األوىل لعام  ٢٠٠٢



03-26799215

E/2002/35

وافق على اجلـدول الزمـين التـايل لعقـد الـدورات املقبلـة للمجلـس التنفيـذي يف عـامي 
٢٠٠٢ و ٢٠٠٣: 

٢٣-٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢  الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٢:
٢٠-٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣  الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠٣:

٩-٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ (نيويورك)*  الدورة السنوية لعام ٢٠٠٣:
٨-١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣  الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٣:

عقـد حدثـا خاصـا لصنـدوق األمـم املتحـدة للســـكان بشــأن موضــوع �دور النســاء 
والرجـال يف الصحـة اإلجنابيـة يف حـاالت مـا بعـد الصـراع، مـع التركـيز بصـورة خاصـة علـــى 

منطقة البحريات الكربى�؛ 
  

 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان 
البند ٢ 

تقرير املديرة التنفيذية لعام ٢٠٠١ 
ـــأن التقريــر الســنوي  اعتمـد املقـرر ٥/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ بش

للمديرة التنفيذية لعام ٢٠٠١ وااللتزامات بالتمويل؛ 
 

البند ٣ 
التزامات التمويل لصندوق األمم املتحدة للسكان 

ـــأن التقريــر الســنوي  اعتمـد املقـرر ٥/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ بش
للمديرة التنفيذية لعام ٢٠٠١ والتزامات التمويل؛ 

 
البند ٤ 

صندوق األمم املتحدة للسكان والنهج الشاملة للقطاعات 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٢ بشــأن صنــدوق األمــم  اعتمـد املقـرر ٦/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢١ حزي

املتحدة للسكان والنهج الشاملة للقطاعات؛ 
 

 
 

اعتمد مؤقتا ريثما يبت فيه أثناء اجتماع مقبل ملكتب الس التنفيذي.  *
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البند ٥ 
التقييم 

أحـاط علمـا بـالتقرير الـدوري لصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان عـن أنشـــطة التقييــم 
(DP/FPA/2002/7)؛ 

البند ٦ 
الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا 

أحاط علما مبخططات الربامج القطرية التالية وبالتعليقات اليت ُأبديت بشأا: 
DP/FPA/CPO/CMR/4خمطط الربنامج القطري للكامريون 

DP/FPA/CPO/CIV/5خمطط الربنامج القطري لكوت ديفوار 

DP/FPA/CPO/GNQ/4خمطط الربنامج القطري لغينيا االستوائية 

DP/FPA/CPO/MLI/5خمطط الربنامج القطري ملايل 

DP/FPA/CPO/MRT/5خمطط الربنامج القطري ملوريتانيا 

DP/FPA/CPO/NGA/5خمطط الربنامج القطري لنيجرييا 

DP/FPA/CPO/BGD/6خمطط الربنامج القطري لبنغالديش 

DP/FPA/CPO/IND/6خمطط الربنامج القطري للهند 

DP/FPA/CPO/PGN/3خمطط الربنامج القطري لبابوا غينيا اجلديدة 

DP/FPA/CPO/DJI/2خمطط الربنامج القطري جليبويت 

DP/FPA/CPO/JOR/6خمطط الربنامج القطري لألردن 

DP/FPA/CPO/BOL/4خمطط الربنامج القطري لبوليفيا 

DP/FPA/CPO/SLV/5خمطط الربنامج القطري للسلفادور 

DP/FPA/CPO/VEN/1خمطط الربنامج القطري لفرتويال 
 

وافق على برامج املساعدة التالية: 
DP/FPA/CAF/5تقدمي املساعدة إىل حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى 

DP/FPA/EGY/7تقدمي املساعدة إىل حكومة مصر 

DP/FPA/TUN/7تقدمي املساعدة إىل حكومة تونس 

تقدمي املساعدة إىل بلدان منطقة البحـر الكـارييب الناطقـة باالنكليزيـة
DP/FPA/CAR/3واهلولندية   
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ـــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصنــدوق األمــم املتحــدة  اجلـزء املشـترك بـني برن
  للسكان 

البند ٧ 
مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان 

اعتمد املقرر ٧/٢٠٠٢ املؤرخ ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ بشـأن مراجعـة احلسـابات 
والرقابة الداخليتني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان؛ 

أحـاط علمـا بـالتقرير املتعلـق مبراجعـة احلســـابات والرقابــة الداخليتــني ملكتــب األمــم 
املتحدة خلدمات املشاريع (DP/2002/13/Add.1)؛ 

 
البند ٨ 

التقارير املتعلقة بالزيارات امليدانية 
D)؛  P/2002/CRP.6) أحاط علما بالتقرير املتعلق بالزيارة امليدانية إىل السنغال

أحاط علما باإلحاطة املقدمة بشأن الزيارة امليدانية إىل فييت نام؛ 
  

  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
البند ٩ 

التقرير السنوي ملدير الربنامج 
اعتمـد املقـرر ٨/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ املتعلـق بـالتقرير الســنوي 

ملدير الربنامج لعام ٢٠٠١؛ مبا يف ذلك التقرير السنوي الذي يركز على النتائج؛ 
 

البند ١٠ 
صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 

أحاط علما بالتقرير السنوي لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية لعـام ٢٠٠١ 
الذي يركز على النتائج (DP/2002/14)؛ 
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البند ١١ 
التزامات التمويل 

ــــه ٢٠٠٢ املتعلـــق باســـتراتيجية  اعتمــد املقــرر ٩/٢٠٠٢ املــؤرخ ٢٧ حزيــران/يوني
التمويل األساسي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 

 
البند ١٢ 

متويل الربامج 
اعتمد املقرر ١٠/٢٠٠٢ املؤرخ ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ املتعلق بترتيبات الربجمة؛ 

 
البند ١٣ 

الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا 
ـــــدول املســــتقلة  وافـــق علـــى إطـــار التعـــاون اإلقليمـــي الثـــاين ألوروبـــا ورابطـــة ال

(DP/RCF/REC/2)؛ 
أحاط علما مبخططات الربامج القطرية التالية وبالتعليقات اليت أبديت بشأا: 

 
DP/CPO/BOT/1خمطط الربنامج القطري األول لبوتسوانا 

DP/CPO/CAM/1خمطط الربنامج القطري األول للكامريون 

DP/CPO/COM/1خمطط الربنامج القطري األول جلزر القمر 

DP/CPO/EQG/1خمطط الربنامج القطري األول لغينيا االستوائية 

DP/CPO/CVI/1خمطط الربنامج القطري األول لكوت ديفوار 

DP/CPO/GBS/1خمطط الربنامج القطري األول لغينيا – بيساو 

DP/CPO/LIB/1خمطط الربنامج القطري األول لليربيا 

DP/CPO/MLI/1خمطط الربنامج القطري األول ملايل 

DP/CPO/NIR/1خمطط الربنامج القطري األول لنيجرييا 

DP/CPO/SEY/1خمطط الربنامج القطري األول لسيشيل 

DP/CPO/IND/1حمطط الربنامج القطري األول للهند 

DP/CPO/MAL/1خمطط الربنامج القطري األول ملاليزيا 

DP/CPO/PNG/1خمطط الربنامج القطري األول لبابوا غينيا اجلديدة 

DP/CPO/MAU/1خمطط الربنامج القطري األول ملوريتانيا 

DP/CPO/BOL/1خمطط الربنامج القطري األول لبوليفيا 

DP/CPO/CUB/1خمطط الربنامج القطري األول لكوبا 
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DP/CPO/DOM/1خمطط الربنامج القطري األول للجمهورية الدومينيكية

DP/CPO/PAN/1خمطط الربنامج القطري األول لبنما 

DP/CPO/VEN/1خمطط الربنامج القطري األول لفرتويال    
وافق على أطر التعاون القطرية التالية: 

 
DP/CCF/ETH/2 إطار التعاون القطري الثاين إلثيوبيا 

DP/CCF/ALG/2 إطار التعاون القطري الثاين للجزائر 

DP/CCF/LEB/2 إطار التعاون القطري الثاين للبنان 

DP/CCF/BEL/2 إطار التعاون القطري الثاين لبليز 

DP/CCF/HON/2 إطار التعاون القطري الثاين هلندوراس    
D)؛  P/2002/22) أحاط علما بتمديد إطاري التعاون القطري لتايلند وكوبا

ــدم  اعتمـد املقـرر ١١/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ املتعلـق بـالطلب املق
من األرجنتني؛ 

 
البند ١٤ 

متطوعو األمم املتحدة 
اعتمـد املقـرر ١٢/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ بشـأن متطوعـي األمـــم 

املتحدة؛ 
 

البند ١٥ 
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

 
البند ١٦ 

العالقة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
 

البند ٧ 
مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان 

اعتمـد املقـرر ١٣/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢ بشــأن مكتــب األمــم 
املتحدة خلدمات املشاريع؛ 
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البند ١٧ 
مسائل أخرى 

املشاورات غري الرمسية  أوال -
أجرى مشاورات غري رمسية بشأن النهج املتبع على نطـاق املنظومـة والتنسـيق الشـامل 
للمنظومة يف التصدي لفريوس نقص املناعة البشــرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) 
(مبشـاركة منظمـة العمـل الدوليـة وأمانـة برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقــص 
املناعـة البشـرية/اإليـدز، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصنـدوق األمـم املتحـدة للســـكان، 

ومنظمة الصحة العاملية واملكتبني القطريني يف كمبوديا وسوازيلند). 
أجرى مشاورات غري رمسية بشأن حتسني طرق عمل الس التنفيذي. 

أجرى مشاورات غري رمسية بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة الدوحة للتنميـة وتقـدمي 
املساعدة وبناء القدرات فيما يتصل بالتجارة (مبشاركة مركـز التجـارة الدوليـة، ومؤمتـر األمـم 

املتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة التجارة العاملية). 
مقرر بشأن أقل البلدان منوا  ثانيا -

اعتمـد املقـرر ١٤/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ املتعلـق بربنـــامج عمــل 
بروكسل للعقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منوا. 

٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
   

 ١٦/٢٠٠٢
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: االستعراض السنوي للحالة املالية لعام ٢٠٠١ 

إن الس التنفيذي 
D و Add.1)؛  P/2002/25) حييط علما باالستعراض السنوي للحالة املالية - ١

يسلم بأن قدرة الربنامج اإلمنـائي علـى الوفـاء بواليتـه تتوقـف بصفـة أساسـية  - ٢
على أن تكون له قاعدة متويل عادي مأمونة تضمن له طابع التعدد والرتاهة والشمول؛ 

يسـلم أيضـــا بــأن دفــع املســامهات يف أواــا ضــروري لتــاليف القيــود علــى  - ٣
السيولة؛ 
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يشـجع مجيـع البلـدان الـيت بوسـعها أن تقـدم مسـامهاا يف وقـــت مبكــر مــن  - ٤
السنة وأن تعلن تربعاا لعدة سنوات، على أن تفعل ذلك؛ 

يرحب باجتاه التزايد يف املوارد العادية ألول مرة يف مثاين سنوات؛  - ٥
يسلم بأن اجتاه النمو ما زال متواضعا بالنسبة لألهـداف الـيت حددهـا الـس  - ٦
التنفيذي يف إطار التمويـل املتعـدد السـنوات، وحيـث البلـدان الـيت بوسـعها اإلسـهام يف املـوارد 

(األساسية) العادية، على أن تفعل ذلك؛ 
حييط علما باستمرار قوة موارد املسامهات األخرى (غري األساسية) للمنظمـة  - ٧
وأثرهـا علـى أهـداف إطـار التمويـل املتعـــدد الســنوات، يف حــني أنــه يــدرك أن هــذه املــوارد 

ال ميكن أن حتل حمل املوارد األساسية العادية؛ 
يطلـب إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن يعيـد النظـر يف شـــكل جداولــه  - ٨
وبياناتـه املاليـة لكـي يقـــدم إىل الــس التنفيــذي اســتعراضا عامــا للمســامهات علــى الصعيــد 

القطري يتسم مبزيد من الشفافية، ال سيما إذا كانت الربامج ممولة من مصادر خمتلفة؛ 
يالحظ مع القلق أنه يف سنة ٢٠٠١ مل يسـتعمل سـوى حـوايل النصـف مـن  - ٩
إيرادات املوارد (األساسية) العادية للربامج، ويطلب إىل مدير الربنامج أن يقـترح علـى الـس 
التنفيـذي سـبال ميكـن مـن خالهلـا أن تسـاهم التربعـات (غـــري األساســية) األخــرى يف ميزانيــة 

الدعم وغريها من تكاليف املنظمة بشكل أكرب؛  
يطلب إىل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن يشـرع يف عمليـة إعـداد اإلطـار  - ١٠
التمويلــي املتعــدد الســنوات املقبــــل للفـــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧، آخـــذا بعـــني االعتبـــار املقـــرر 
٨/٢٠٠٢، وأن يضمنـه اسـتراتيجية قويـة لتعبئـة املـوارد مـن مجيـع املصـــادر، وخاصــة لقــاعدة 

املوارد (األساسية) العادية. 
٢٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 
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 ١٧/٢٠٠٢
االحتياطي اخلاص لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعمليات انتهاء اخلدمـة املتعلقـة 

 مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
إن الس التنفيذي، 

يعرب عن أسفه بسبب تأخر إتاحة الوثيقـة DP/2002/CRP.16 بشـأن إنشـاء  - ١
االحتياطي اخلاص لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعمليات انتهاء اخلدمة املتعلقـة مبكتـب األمـم 

املتحدة خلدمات املشاريع؛  
يأذن بإنشاء احتيـاطي خـاص قـدره ١,٥ مليـون دوالر، يقـدم عنـه تقريـر يف  - ٢

البيانات املالية املراجعة للربنامج اإلمنائي للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣؛  
يطلب إىل مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يقدم تقريرا عن االلتزامـات  - ٣
الـيت يتحملـها الربنـامج اإلمنـائي وذلـك خـــالل الــدورة العاديــة األوىل للمجلــس التنفيــذي يف 

كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣. 
٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

   
 ١٨/٢٠٠٢

 ترتيبات الربجمة للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧  
إن الس التنفيذي، 

حييــط علمـــا بالوثيقـــة DP/2002/28 املتعلقـــة بترتيبـــات الربجمــــــــة للفتــــــرة  - ١
٢٠٠٤-٢٠٠٧، الـيت تقـدم، وفقـا للمقـرر ١٠/٢٠٠٢، توضيحـات إضافيـة بشـأن عـدد مــن 
االقتراحـات املتعلقـة بالتحسـينات احملتمـل إدخاهلـا علـى ترتيبـــات الربجمــة احلاليــة علــى النحــو 

املفصل سابقا يف الوثيقتني DP/2002/17 وDP/2002/WP.1؛  
يعيـد تـــأكيد املبــادئ املتعلقــة بأهليــة مجيــع البلــدان املســتفيدة علــى أســاس  - ٢
اخلصـائص األساسـية لألنشـطة التنفيذيـة لألمـم املتحـدة الـيت تشـــمل، يف مجلــة أمــور، الصبغــة 
العاملية واحلياد وتعددية األطراف واتصاف املساعدة بالطابع الطوعي وطـابع الــمنح، والقـدرة 
على تلبية احتياجات مجيع البلـدان املسـتفيدة وفقـا لسياسـاا وأولوياـا اإلمنائيـة؛ ويسـلم، يف 
ـــة ســبل التقــدم،  هـذا السـياق، مببـادئ أنشـطة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـيت تشـمل يئ
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والرتاهة والشفافية وقابلية التنبؤ بتدفـق املـوارد إىل مجيـع البلـدان املسـتفيدة، وال سـيما البلـدان 
النامية؛ 

يعيد تأكيد هدف التمويل السنوي البالغ ١،١ بليـون دوالر، ويشـجع مجيـع  - ٣
البلدان على املسامهة يف بلوغ هذا اهلدف؛  

يؤكد أن مبلغ املوارد العادية املتاحـة للربجمـة ألي سـنة مـن السـنوات يكـون،  - ٤
يف سياق ترتيبات الربجمـة واملقـررات املتصلـة ـا، هـو املبلـغ اإلمجـايل لإليـرادات العاديـة لتلـك 
السـنة مطروحـا منـه مـا يلـي: (أ) املبلـغ املخصـص مليزانيـة الدعـم لفـترة السـنتني لتلـك الســـنة؛ 
و (ب) أي مبلـغ آخـر مـن اإليـرادات العاديـة يتعـني االحتفـاظ بـه علـى النحـو الـذي يـأذن بــه 
الس التنفيذي ألغراض أخرى غري البنود الربناجميــة لإلطـار املـايل الربنـاجمي بالطريقـة املفصلـة 

يف الفقرتني ٨ و ٩ أدناه؛  
 

اإلطار املايل الربناجمي   أوال -
يقرر أن جيري توزيـع املـوارد العاديـة املتاحـة للربجمـة يف خطوتـني: (أ) ترصـد  - ٥
ـــوزع رصيــد املــوارد فيمــا بــني  اعتمـادات مببـالغ ثابتـة للـربامج احملـددة يف الفقـرة ٨ (ب)، وي

خمتلف الربامج القطرية والعاملية واإلقليمية على النحو احملدد يف الفقرة ٩؛  
يؤكــد أمهيــة التعــاون املســتمر والوثيــق بــني الربنــامج اإلمنــائي والوكـــاالت  - ٦
املتخصصة، وضرورة جعل ذلـك التعـاون جـزءا ال يتجـزأ مـن مجيـع الـربامج الـيت حتصـل علـى 
مساعدة من الربنامج اإلمنائي على الصعيدين القطـري واإلقليمـي مـن أجـل كفالـة االسـتخدام 
األمثـل للدرايـة التقنيـة للوكـــاالت املتخصصــة يف امليــادين الــيت يقــدم فيــها الربنــامج اإلمنــائي 

املساعدة؛  
يقرر أن يعاد توزيع موارد الربنامج السابق لدعم وضـع السياسـات والـربامج  - ٧
ودعـم اخلدمـات التقنيـة علـى اهلدفـني ١-١-١ و ١-١-٢ لتخصيـــص املــوارد مــن األمــوال 
األساسية، على النحو احملدد يف الفقـرة ٩، وبرنـامج دعـم املنسـق املقيـم علـى النحـو احملـدد يف 

الفقرة ٨ (ج)؛ 
يؤيد مقترح مدير الربنـامج لكفالـة متويـل املـهام التاليـة للربنـامج اإلمنـائي مـن  - ٨
املوارد العادية من خالل إقرار مبالغ مطلقة ثابتة لبنود أو عناصر برناجمية خمتـارة داخـل اإلطـار 

 :DP املايل الربناجمي على النحو امل يف الفقرات من ٣٣ إىل ٥٥ من الوثيقة 2002/28/
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ــة  ختصيـص مبلـغ سـنوي ثـابت قـدره ٥,٣ ماليـني دوالر ملكتـب تقريـر التنمي (أ)
البشرية، ومبلغ سنوي ثابت قدره ١,١ مليون دوالر للمساعدة اإلمنائية الرمسية، ومبلـغ ثـابت 

قدره ٤,٥ ماليني دوالر لربنامج االقتصاديني؛ 
ختصيص اعتمــاد سـنوي ثـابت قـدره ٦ ماليـني دوالر ملرفـق خدمـات الدعـم  (ب)

اإلمنائي؛ 
ختصيص اعتماد سنوي ثابت قدره ١٣,٥ مليون دوالر لدعم املنسق املقيم؛  (ج)

ختصيص اعتماد سنوي ثابت قدره ٢,٥ مليون دوالر ملكتب التقييم؛  (د)
ــــين  ختصيــص اعتمــاد ســنوي ثــابت قــدره ٣,٥ ماليــني دوالر للتعــاون التق (هـ)

فيما بني البلدان النامية؛  
يقـرر أن تـوزع املـوارد املتاحـة للربجمـة علـى النحـو التـايل بعـد خصـــم املبــالغ  - ٩

الثابتة املبينة يف الفقرة ٨: 
البنــدان ١-١-١ و ١-١-٢ مــن هــدف ختصيــــص املـــوارد مـــن األمـــوال  (أ)

األساسية: ٧٨,٨ يف املائة من املوارد املتاحة للربجمة؛ 
البنـد ١-١-٣ مـن هـدف ختصيـص املـوارد مـن األمـوال األساســية: ٧,٢ يف  (ب)

املائة من املوارد املتاحة للربجمة؛ 
الربامج اإلقليمية: ٩ يف املائة؛  (ج)

الربامج العاملية: ٥ يف املائة؛  (د)
ــغ  يقـرر أنـه إذا اخنفـض إمجـايل املـوارد العاديـة املتاحـة للربجمـة إىل مـا دون مبل - ١٠
٤٥٠ مليون دوالر، جيري ختفيض مجيع االعتمادات الثابتـة علـى حنـو يتناسـب تناسـبا مباشـرا 

مع االخنفاض احلاصل؛ 
  

توزيع موارد البندين ١-١-١ و ١-١-٢ من هدف ختصيـص املـوارد  ثانيا -
  من األموال األساسية 

يقرر مواصلة العمل بترتيبـات الربجمـة احلاليـة، علـى النحـو املبـني يف مقـررات  - ١١
الــس التنفيــذي ٢٣/٩٥ و ١٩/٩٨ و ٢/٩٩، خــــالل الفـــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧، باســـتثناء 

التعديالت املبينة يف الفقرات التالية؛ 
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يقرر إجراء التغيريات التاليـة علـى منهجيـة توزيـع مـوارد البنـد ١-١-١ مـن  - ١٢
هدف ختصيص املوارد من األموال األساسية: 

لن يستمر تطبيـق الصيغـة احلاليـة علـى جمموعتـني مسـتقلتني مـن املـوارد علـى  (أ)
أساس حصة ثابتة حمددة سلفا من املوارد املخصصة للبلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط؛ 
ينبغي ملدير الربنامج أن يعمل على أن تكـون حصـة مـوارد البنديـن ١-١-١  (ب)
و ١-١-٢ من هدف ختصيص املوارد مـن األمـوال األساسـية للبلـدان ذات الدخـل املنخفـض 
يف نطـاق ٨٥ و ٩١ يف املائـة مــن جممــوع مــوارد البنديــن ١-١-١ و ١-١-٢ مــن هــدف 
ختصيص املوارد من األموال األساسية؛ ويرجع مدير الربنامج إىل الـس التنفيـذي السـتعراض 
املقاييس الرئيسية لصيغة التوزيـع إذا كـانت الصيغـة احلاليـة لتوزيـع البنـد ١-١-١ مـن هـدف 
ختصيـص املـوارد، عنـد تطبيقـها علـى كـامل جمموعـة املـوارد املتاحـة مـــن البنــد ١-١-١ مــن 
هــدف ختصيــص املــوارد، ســتؤدي إىل حســاب حصــة مــوارد البنــد ١-١-١ مــــن اهلـــدف 

املخصصة للبلدان ذات الدخل املنخفض خارج هذا النطاق؛ 
حتديـــد مبلـــغ أدىن مـــــن املخصصــــات قــــدره ٠٠٠ ٣٥٠ دوالر حلســــاب  (ج)
خمصصات البند ١-١-١ من هدف ختصيص املوارد من األموال األساسية جلميع البلـدان غـري 
املتربعـة الصافيـة الـيت هلـا مكتـب قطـري تـابع للربنـامج اإلمنـائي وحتديـد مبلـغ أدىن مطلــق مــن 
املخصصات للمكاتب الثمانية املتعددة األقطار، على النحو املفصل يف الفقـرة ١٢ مـن الوثيقـة 
DP/2002/28؛ وإذا اخنفـض جممـوع املـوارد العاديـة املتاحـــة للربجمــة إىل مــا دون ٤٥٠ مليــون 

ـــع االخنفــاض  دوالر ، خفـض املبلـغ األدىن املعـين والبـالغ ٠٠٠ ٣٥٠ دوالر بقـدر متناسـب م
احلاصل؛ 

إذا خضـع بلـد مـا، رغـم زيـادة برنـامج البنـد ١-١-١ مـن هـدف ختصيـــص  (د)
ــق  املـوارد، خلفـض خمصصاتـه يف إطـار البنـد ١-١-١ مـن هـدف ختصيـص املـوارد نتيجـة تطبي
ـــامج أن يســتخدم برنــامج  احلـد األدىن املقـدر مببلـغ ٠٠٠ ٣٥٠ دوالر، يطُلـب إىل مديـر الربن

البند ١-١-٢ من هدف ختصيص املوارد بغية تعويض هذا النقص؛ 
يقرر، بالنظر إىل متديد فترة الربجمة من ثالث سنوات إىل أربع، وفقـا للمقـرر  - ١٣
١٠/٢٠٠٢، إجراء إعادة احلسـاب يف منتصـف املـدة ملخصصـات البنـد ١-١-١ مـن هـدف 
ختصيص املوارد من األموال األساسية على أساس منوذج التوزيع املتفق عليه. وستسـتند إعـادة 
احلسـاب هـذه إىل آخـر بيانـات أطلـس البنـك الـدويل املتاحـة يف ذلـك الوقـت واملتعلقـة حبصــة 
الفرد من الدخل القومي اإلمجايل وبالسكان. أما بالنسبة للبلدان اليت ليست هلا بيانـات للبنـك 
الـدويل، فسـيواصل الربنـامج اإلمنـائي طلبـه إىل املكتـب اإلحصـائي التـابع لألمـم املتحـدة لكــي 
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يزوده بالتقديرات حسب منهجيـة أطلـس البنـك الـدويل. وسـتحل خمصصـات البنـد ١-١-١ 
من هدف ختصيص املـوارد الـيت أعيـد حسـاا حمـل خمصصـات البنـد ١-١-١ األوىل للسـنتني 

املتبقيتني من فترة الربجمة؛ 
يقرر، اعتبارا من ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، العمل بترتيب خاص إلعـادة  - ١٤
ــيت  حسـاب خمصصـات البنـد ١-١-١ مـن هـدف ختصيـص املـوارد للبلـدان املتربعـة الصافيـة ال
تنخفـض حصـة الفـرد فيـها مـن النـاتج القومـي اإلمجـايل حســـب أرقــام البنــك الــدويل بنســبة 
ال تقل عن ٢٥ يف املائة، مقارنة باحلصة اليت حسبت علـى أساسـها آخـر خمصصاـا مـن البنـد 
١-١-١ من هدف ختصيص املوارد، وتكون هذه احلصة منخفضة إىل ما دون عتبـة ٧٠٠ ٤ 

دوالر. وستمول التسويات املعنية من االحتياطي غري املخصص للربامج؛ 
ـــيت ســتصنف ضمــن فئــة البلــدان املتربعــة الصافيــة  يقـرر، بالنسـبة للبلـدان ال - ١٥
ـــرد فيــها مــن النــاتج القومــي اإلمجــايل لعــام  اجلديـدة علـى أسـاس البيانـات املتعلقـة حبصـة الف
٢٠٠١، أن تكون فترة السماح الـيت ستسـتمر خالهلـا هـذه البلـدان يف تلقـي خمصصـات البنـد 
١-١-١ من هدف ختصيص املوارد أربع سنوات، حىت تتزامن مـع فـترة الربجمـة، مـع تسـاوى 

مجيع األمور األخرى؛ 
يطلـب مـن مديـر الربنـامج أن يقـدم إىل الـــس التنفيــذي، يف إطــار التقريــر  - ١٦
السنوي الذي يركز على النتائج، فصوال تكميلية عن األنشطة املضطلع ا والنتـائج احملققـة يف 
إطار الربامج اإلقليمية والعاملية وخمتلـف الـربامج املشـار إليـها يف الفقـرة ٨ (أ)، و (ب) و (ج) 

أعاله؛ 
يطلـب أيضـا أن يقـــدم مديــر الربنــامج تقريــرا إىل الــس التنفيــذي يف عــام  - ١٧

٢٠٠٧ يتضمن مقترحات متعلقة بترتيبات الربجمة التالية. 
٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

     
 ١٩/٢٠٠٢

 التقرير السنوي ملدير الربنامج عن التقييم، لعام ٢٠٠١ 
إن الس التنفيذي، 

ــــامج عـــن التقييـــم لعـــام ٢٠٠١  حييــط علمــا بــالتقرير الســنوي ملديــر الربن - ١
(DP/2002/27)؛ 
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ـــن جديــد احلاجــة إىل زيــادة تعزيــز �ثقافــة إدارة النتــائج� داخــل  يؤكـد م - ٢
الربنامج اإلمنائي بطريقة متكاملة؛ 

يطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يكفـل شـفافية ونزاهـة التقييمـات وأن حيـرص  - ٣
علـى أن تتـم عمليـة التقييـم بطريقـة مهنيـة وأن تراعـى يف الوقــت نفســه آراء مجيــع األطــراف 

الفاعلة املعنية أيضا؛ 
يؤيد احلاجة إىل تقوية فاعلية التنمية مما يتطلب مزيدا من التركيز علـى قيـاس  - ٤

النتائج، وعلى األداء وتعزيز املساءلة؛ 
يؤكـد مـن جديـــد، يف ســياق أداء وظيفــة التقييــم، مبــادئ العامليــة والربجمــة  - ٥

القطرية ألنشطة الربنامج اإلمنائي؛ 
يدرك ضرورة مراعاة تنـوع احلـاالت السـائدة مـع اسـتخالص الـدروس علـى  - ٦

الصعيد العاملي لوضع السياسات العامة؛ 
يشـدد علـى أن الربنـامج املشـترك ملتابعـة نتـــائج املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة  - ٧
الكربى اليت عقدا األمم املتحدة، مبا يف ذلك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، يتجسـد يف ضـرورة 

تعزيز قدرات التقييم على الصعيد الوطين؛ 
ـــب  يشـجع الربنـامج اإلمنـائي علـى اإلفـادة مـن النتـائج الـيت توصـل إليـها مكت - ٨

التقييم من أجل تعزيز املزايا النسبية للمنظمة على الصعد العاملي واإلقليمي والقطري؛ 
يشجع الربنامج اإلمنائي على ضمان املشـاركة الكـاملة للسـلطات الوطنيـة يف  - ٩
صياغـة االختصاصـات، ووضــع أســاليب التقييــم ومؤشــراته، وانتقــاء فــرق التقييــم يف مجيــع 

عمليات التقييم اليت تجرى على الصعيد القطري؛ 
يطلـب إىل مكتـــب التقييــم أن جيــري تقييمــات اســتراتيجية بشــأن القضايــا  - ١٠
اجلماعية اليت تكتسي أمهية قصوى بالنسبة للمنظمة، مع مراعاة العناصر الرئيسية خلطـط عمـل 
مدير الربنامج للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣، ويطلب إطالع الس التنفيذي على املواضيـع احملتملـة 

هلذه التقييمات االستراتيجية خالل دورته العادية األوىل لعام ٢٠٠٣؛ 
يشــجع مكتــب التقييــم علــى استكشــاف إمكانيــات املشــاركة مــع ســــائر  - ١١
الشركاء املعنيني ومنهم الفريق العامل املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بـالتقييم وجلنـة املسـاعدة 
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، مبـا يف ذلـك يف إجـراء تقييمـات 

مشتركة ذات طبيعة استراتيجية. 
٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 
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 ٢٠/٢٠٠٢
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

إن الس التنفيذي، 
يالحظ مع التقدير النتائج اليت حققها صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة  - ١
يف تنفيذ االستراتيجية وخطـة األعمـال للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، بصيغتـهما الـواردة يف الوثيقـة 

DP/2002/30؛ 

يسلم بالتقدم املتواصـل الـذي حيـرزه صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة  - ٢
بتحولـه إىل مركـز للتفـوق يف نطـاق جـهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي املعـين بتعزيـز متكـــني املــرأة 
وحتقيق املساواة بني اجلنسني، مبا ينسـجم مـع واليتـه املنصـوص عليـها يف قـرار اجلمعيـة العامـة 
١٢٥/٣٩، وحيـث، يف هـذا الصـدد، علـى أن يكـون لصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمــرأة 

متثيال أكرب يف املنتديات احلكومية الدولية؛ 
ــة  يناشـد صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة ومجيـع الكيانـات ذات الصل - ٣
التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة التعـاون بشـكل وثيـق، ضمـن حـدود واليـة كـل منـها وميزاــا 

النسبية، حتقيقا للهدف املشترك املتمثل يف تعميم املنظور اجلنساين داخل األمم املتحدة؛ 
حيث بوجه خـاص صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة علـى العمـل علـى  - ٤
حنـو وثيـق مـع جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة وبرنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي بغيــة كفالــة 
االعتراف باألبعاد اجلنسانية جلميع األهداف اإلمنائية الدولية، مبـا فيـها تلـك الـواردة يف إعـالن 

األلفية، وإدراجها ضمن األنشطة التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة؛ 
يشـري إىل التقريـر السـنوي ملديـر الربنـامج لعـام ٢٠٠١، مبـا يف ذلـك التقريـــر  - ٥
السـنوي الـذي يركـز علـى النتـائج (DP/2002/15) ويطلـب، باإلشـارة إىل مقــرره ٨/٢٠٠٢، 
بـأن يضمـن صنـدوق األمـــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة يف اســتراتيجيته وخطــة أعمالــه للفــترة 
٢٠٠٤-٢٠٠٧ استراتيجية للمساعدة يف معاجلة ما تتضمنه من أوجـه قصـور يف جمـال تعميـم 

املنظور اجلنساين؛ 
يشـجع صنـدوق األمـــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة علــى اختــاذ تدابــري لتعزيــز  - ٦

مواصلة التنسيق مع بلدان الربنامج فيما يتصل بأنشطته امليدانية؛ 
يالحظ مع التقدير التعاون املتزايد بني صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  - ٧
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويشجع هاتني املنظمتني على توطيــد هـذه العالقـة دعمـا لنظـام 
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املنسق املقيم، وال سيما من خالل االستعانة بقدر أكرب خبـربة صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
للمرأة يف ااالت اليت يتمتع فيها مبيزة نسبية؛ 

يعيد تأكيد دور صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة يف النـهوض بتعميـم  - ٨
املنظـور اجلنسـاين يف األنشـطة التنفيذيـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، يف إطـار نظـــام املنســق املقيــم 
وخباصة ضمن التقييم القطري املشترك واالستراتيجيات الوطنية للتخفيف من حـدة الفقـر، مبـا 

فيها أوراق استراتيجية احلد من الفقر وعمليات إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. 
٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

    
 ٢١/٢٠٠٢

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
إن الس التنفيذي، 

حييـط علمـا بـالتقرير عـن تنفيـذ امليزانيـــة املنقحــة لعــام ٢٠٠٢، والتقديــرات  - ١
املنقحـة مليزانيـة فـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ والتقريـر املتعلـق مبسـتوى االحتيـاطي التشـــغيلي 
(DP/2002/33)، وتقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن التقديـرات املنقحــة 
مليزانيـة فـــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (DP/2002/34)، وتقريــر املديــر التنفيــذي عــن تنفيــذ 
  Add.1 و DP توصيات جملس مراجعي احلسـابات لفـترة السـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ (2002/35/

و  Add.2)؛ 
يؤكد جمددا ضرورة قيـام مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع، بوصفـه  - ٢
كيانا مستقال وقابال للتحديد وذايت التمويل، بتقدمي اخلدمات اإلدارية والتنفيذيـة للمؤسسـات 
التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة علــى حنــو مــا ورد يف املذكــــرة املقدمـــة مـــن األمـــني العـــام 

(DP/2002/CRP.5)؛ 
يشـري إىل تعـهد األمـني العـام بتشـجيع الكيانـات التابعـة لألمـم املتحـدة علـــى  - ٣
العمـل مـن خــالل مكتــب األمــم املتحــدة خلدمــات املشــاريع علــى حنــو مــا ورد يف الوثيقــة 

DP/2002/CRP.5؛ 

 (D P/2002/33) يقـــــر التقديــرات املنقحــــة مليزانيـــة الفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ - ٤
وخطـة الطـوارئ ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع فيمـا يتعلـق باالحتيـاطي التشـــغيلي 

(DP/2002/35/Add.2)؛ 
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يطلب إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع، عـرب جلنـة  - ٥
التنسـيق اإلداري، أن يقـدم إىل الـس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة األوىل لعـــام ٢٠٠٣ تقريــر 

متابعة عن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١؛ 
يشـري إىل أن واليـة جلنـة التنسـيق اإلداري، احملـددة يف املـادة ٣-١ من النظــام  - ٦
املايل ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع (مرفق النظام املايل والقواعد املالية لربنامج األمـم 
املتحـدة اإلمنـائي الـوارد يف الوثيقـة DP/1995/7/Add.1)، تتمثـــل يف تقــدمي اإلرشــاد التشــغيلي 

والتوجيه اإلداري؛ 
يرحب بإنشاء شراكات منفذة جديدة مع املؤسسـات التابعـة لألمـم املتحـدة  - ٧
ويشـجع املديـر التنفيـذي، الـذي حيظـى بـــالدعم املتواصــل مــن جلنــة التنســيق اإلداري، علــى 

مواصلة وضع ترتيبات للشراكة مع كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة؛ 
حيث مكتب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع، بوصفـه كيانـا ذايت التمويـل،  - ٨
على تقييم أسـاس وطريقـة احتسـاب تكـاليف خدماتـه مبـا يكفـل حتديـد مجيـع هـذه التكـاليف 
ـــه  واسـتردادها ويطلـب يف هـذا الصـدد إىل مكتـب خدمـات املشـاريع أن يسـتعرض مـع عمالئ

جدوى ما ميكن إدخاله من تعديالت؛ 
يطلـب إىل املديـر التنفيـذي أن يقـدم تقريـرا إىل الـس التنفيـذي مـــن خــالل  - ٩
ـــة املنقحــة لعــام ٢٠٠٢، مبــا يف ذلــك التغيــريات يف  جلنـة التنسـيق اإلداري، عـن تنفيـذ امليزاني

مستوى االحتياطي التشغيلي، حبلول ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢. 
٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

    
 ٢٢/٢٠٠٢

 االستعراض املستقل ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
إن الس التنفيذي، 

يقـرر إجـراء اسـتعراض مســـتقل للنمــوذج التجــاري ملكتــب األمــم املتحــدة  - ١
خلدمـات املشـاريع، وفعاليتـه مـن حيـث التكلفـة ومـدى إمكانيـة زيـادة فرصـه التجاريـة داخــل 

منظومة األمم املتحدة؛ 
يقرر تعديل االختصاصات على النحو الوارد يف املرفق األول أدناه؛  - ٢

يطلب إىل جلنة التنسيق اإلداري واملديـر التنفيـذي ملكتـب خدمـات املشـاريع  - ٣
أن يقدما إىل الس التنفيذي ميزانية مفصلة تتضمن املسائل التعاقديـة واملاليـة ذات الصلـة، يف 

أقرب وقت ممكن؛ 
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يناشــد مجيــع البلــدان الــيت ميكنــها املســامهة يف تغطيــة تكلفــــة االســـتعراض  - ٤
املستقل، أن تنظر يف القيام بذلك لدى ورود امليزانية املفصلة احملددة يف الفقرة ٣؛ 

يقرر استعراض وضع التربعات املقدمـة للميزانـة وتوقيـت إجـراء االسـتعراض  - ٥
املستقل خالل دورته العادية األوىل يف شهر كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣؛ 

ـــق مبهمــة  يطلـب احلصـول عـن طريـق جلنـة التنسـيق اإلداري، علـى التقريـر املتعل - ٦
االستعراض، والذي يتضمن التعليقات اليت أدىل ا املدير التنفيذي ملكتب خدمات املشاريع. 

٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 
   

املرفق األول   
اختصاصات إجراء استعراض مستقل للنموذج التجاري ملكتب األمــم املتحــدة خلدمــات 

 املشاريع واملسائل ذات الصلة 
السياق 

أنشـئ مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع عـام ١٩٩٤ مبوجـــب قــرار اجلمعيــة  - ١
العامة ٥٠١/٤٨ ككيان منفصل وذايت التمويل من كيانات منظومـة األمـم املتحـدة ليضطلـع، 
اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٥، بـدور مقـدم اخلدمـات ملؤسسـات منظومـــة األمــم 
املتحـدة الـيت تفتقـر إىل واليـة خاصـة ـا يف جمـال السياسـات العامـة (مبـا يف ذلـــك مؤسســات 

بريتون وودز). 
ويقدم املكتب طائفة واسعة النطاق من اخلدمات تتراوح بني اإلدارة العامة للمشـاريع  - ٢
وتقدمي خدمات منفردة. ولتلبية متطلبات زبائنه بشـكل مـرن، يكيـف املكتـب اخلدمـات وفـق 
احتياجـام، ويطبـق أسـاليب ترمـي إىل حتقيـق نتـائج فعالـة مـن حيـث التكلفـة ويعبـــئ خمتلــف 

الشركاء يف التنفيذ. 
وأعـرب الـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي وصنــدوق األمــم املتحــدة  - ٣
للسكان، يف دورته السنوية لعام ٢٠٠٢ عن قلقه من أن نفقات تسـيري مكتـب األمـم املتحـدة 
خلدمات املشاريع كانت أكثر مـن إيراداتـه يف السـنتني األخـريتني، ممـا أدى إىل حـدوث عجـز 
يف ميزانية تشغيله بلـغ ٥,٦ ماليـني دوالر عـام ٢٠٠١ وإىل تـآكل احتياطيـه التشـغيلي إىل أن 
بلـغ ٥ ماليـني دوالر يف ايـة عـام ٢٠٠١، وهـو مسـتوى يقـل بقـدر كبـــري عــن احلــد الــذي 
ـــا لذلــك، قــرر الــس التنفيــذي إجــراء اســتعراض مســتقل  وضعـه املقـرر ١٤/٢٠٠١. وتبع
للنموذج التجاري ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وفعاليتـه مـن حيـث التكلفـة ومـدى 
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إمكانية زيادة فرصه التجارية داخـل منظومـة األمـم املتحـدة بغيـة إنشـاء إطـار يكفـل اسـتمرار 
املكتب. 

والتمس الس التنفيذي من جلنـة التنسـيق اإلداري ومكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات  - ٤
املشــاريع أن يقدمــا إليــه، خــالل دورتــه العاديــة الثانيــة يف أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، لغــــرض 

االستعراض واملوافقة، مشروع االختصاصات وجدوال زمنيا بشأنه. 
هدف االستعراض 

يكمن هدف االستعراض يف وضع استراتيجية تستشرف املسـتقبل وتسـتهدف كفالـة  - ٥
منـو املكتـب واسـتمراره علـى املـدى الطويـل لتمكينـه مـن التطـور داخـل سـوق منظومـة األمــم 
املتحـدة اآلخـذة يف التطـــور، مبــا فيــها مؤسســات بريتــون وودز. وســيفضي االســتعراض إىل 

سلسلة من التوصيات واملقترحات العملية الرامية إىل: 
حتقيق التوازن بني نفقات املكتب وإيراداته وحتديد جماالت التوسـع التجـاري  (أ)

اليت تتسم امش تشغيلي حيقق الفعالية من حيث التكاليف؛ 
إنشاء اهليكل التنظيمي واملايل الالزم.  (ب)

نطاق االستعراض 
 ،( DP/2002/CRP.5) لــس التنفيــذيجـدد األمـني العـــام، يف مذكرتــه املوجهــة إىل ا - ٦
تأكيد دعمه لعمل مكتب األمــم املتحـدة خلدمـات املشـاريع ومـهد السـبيل إلدخـال حتسـينات 
على أساليب تشغيله. وتشـكل الوثيقـة DP/2002/CRP.5، إىل جـانب وثـائق أخـرى مـن بينـها 
الوثيقـة DP/2002/CRP.4، ومقـرر الـس التنفيـذي ٢/٢٠٠٢ الصـادر يف كـانون الثـاين/ينـــاير 
٢٠٠٢، أساس هذا االستعراض. وشـددت هـذه الوثـائق كذلـك علـى املبـادئ األساسـية الـيت 

ال حتتاج إىل مزيد من االستعراض. 
وســريكز االســتعراض علــى النمــوذج التجــاري والبيئــة التنافســية واهليكـــل اإلداري  - ٧
ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وسيقيم االسـتعراض لذلـك السـوق احملتملـة خلدمـات 
املكتب، واملنافسة، مبا يف ذلك من اجلهات األخرى اليت تقـدم خدمـات مماثلـة داخـل منظومـة 

األمم املتحدة وخارجها؛ وامليزة التنافسية للمكتب داخل هذه السوق. 
ـــرادات والتكــاليف ملكتــب األمــم املتحــدة  وسيشـمل االسـتعراض حتليـال هليـاكل اإلي - ٨
خلدمـات املشـاريع، وهوامـش التشـغيل املتاحـــة لــه بشــأن املنتجــات واخلدمــات، والعمليــات 
التجارية واألدوات اإلدارية املتاحة له. ومـن العنـاصر األساسـية الـيت سـينظر فيـها االسـتعراض 



03-26799233

E/2002/35

املنهجيـة والتطبيـق املتعلقـني بإسـقاطات الدخـل، والقـدرة علـى املنافسـة، والفعاليـة مـن حيـــث 
التكلفة والتمويل الذايت. 

– لتمكني مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع مـن املنافسـة  القدرة على املنافسة  - ٩
بنجاح يف السوق، وبالتايل ضمـان سـالمته املاليـة يف األجـل الطويـل، سـيكون مـن الضـروري 
ـــة وإدارة املشــاريع.  تقييـم آدائـه إزاء املمارسـة املقبولـة حاليـا يف جمـال املشـتريات العامـة الدولي
وسيشـمل ذلـك إجـراء اسـتعراض ملسـائل الفعاليـة مـن حيـث التكلفـة، وإعطـاء قيمـة للســوق، 
واملنهجية والتطبيق املتعلقـني بإسـقاطات الدخـل، واالنفتـاح يف إجـراءات املناقصـة، والشـفافية 
واملسـاءلة، وهـي مســـائل هلــا أمهيــة أساســية يف املعايــري وأفضــل املمارســات احلاليــة يف إدارة 
املشاريع واملشتريات العامة الدولية. وسيشمل االستعراض أيضا إلقـاء نظـرة عامـة علـى سـوق 
املنتجات واخلدمات اليت يوفرها املكتب يف الوقت الراهن، أو قد يقدمها، واليت يـزداد اإلقبـال 
عليها وميكن للمكتب أن يوفر نوعية جيدة منها وأن حيقق هوامش تشغيل تتسم بالفعاليـة مـن 
حيث التكلفة. ويشمل االستعراض تقييما جلميع الزبائن احملتملني داخـل األمـم املتحـدة الذيـن 
قد يكونون حباجة إىل مثل تلك اخلدمات ويشـمل كذلـك حبـث أسـباب فقـد الزبـائن حسـب 

االقتضاء. 
الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة - يتعــني علــــى االســـتعراض أن حيـــدد مـــدى التوافـــق  - ١٠
ــــاليف تقـــدمي املنتجـــات أو اخلدمـــات. وينبغـــي أن يشـــمل اســـتعراض  بــني اإليــرادات وتك
التكــاليف الثابتــة واملتغــرية، وأن حيــدد مــدى إمكانيــة حتســني الفعاليــة مــن حيــث التكلفــــة 

فيما يتعلق بالعمليات التجارية واإلجراءات واهليكل التنظيمي واملوقع، وما إىل ذلك. 
ـــذايت - املقصــود ــذا العنصــر هــو توفــري النمــوذج الدقيــق (أو النمــاذج  التمويـل ال - ١١
ــــتوى اســـترداد التكـــاليف يف إطـــار برنـــامج متعـــدد الســـنوات يتســـم  الدقيقــة) لقيــاس مس
ـــي أن  بفـترات تـزداد فيـها أنشـطة التشـغيل ازديـادا كبـريا وبفـترات أخـرى مـن الركـود. وينبغ
يشـمل هـذا األمـر تقييمـا للنظـم القائمـة اخلاصـة برصـد وقيـاس التكـــاليف وحتســني الكفــاءة. 
ــة  وال بـد مـن أن تشـمل تلـك العمليـة توقعـات تسـتند إىل احلـاالت احملتملـة تتعلـق باحلالـة املالي
للمكتب وأثرها على االحتياطي التشغيلي مقترنة ببيان مفصل للفرضيات الــيت شـكلت أسـاس 
تلك التوقعات. وينبغي النظـر أيضـا يف النظـم واإلجـراءات والطرائـق التعاقديـة املالئمـة لكيـان 
ذايت التمويل يواجه تقلبات الطلب واليت يكون من شأا متكني املكتب من ختفيف حــدة هـذه 
التقلبات بالتكيف بشكل مرن مع تقلبات التشغيل ارتفاعـا وهبوطـا. وينبغـي أن يتضمـن هـذا 
العنصر استعراض أنظمة األمـم املتحـدة الـيت حتكـم املوظفـني وعمليـات املكتـب ـدف حتديـد 
القواعد واألنظمة األكثر تقييـدا مـن قواعـد وأنظمـة العمليـات اخلاصـة، والـيت تؤثـر بالتـايل يف 
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قدرة املكتب على املنافسة. وينبغي، على وجه اخلصوص، إيالء االهتمـام للترتيبـات والقواعـد 
واإلجراءات اليت تكفـل التوظيـف بشـكل مـرن ومتكِّـن املكتـب مـن توسـيع قدراتـه وتقليصـها 

بسرعة وفقا لتغري الطلب. 
 

النهج 
سـيقيم االسـتعراض االسـتنتاجات والتوصيـات الـــواردة يف املقــررات واالســتعراضات  - ١٢

والتقييمات اليت سبق إصدارها. 
وينبغـي إجـراء مقارنـــات يف جمــاالت إدارة املشــاريع، مبــا يف ذلــك التطبيــق والتنفيــذ  - ١٣
واإلشراف وإدارة القروض والصياغـة واخلدمـات االستشـارية وغـري ذلـك مـن اخلدمـات، مـع 
املؤسسـات األخـرى املتعـددة األطـراف والثنائيـة اخلاصـة والعامـة الـيت تقـــدم اخلدمــات لألمــم 
املتحـدة والـيت ال حتظـى بإعانـات ماليـة، وذلـك بغـرض حتديـد املمارسـات اجليـدة فيمـا يتعلـــق 
بالنماذج والعمليات التجارية اليت تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة. وستشمل املقارنات أيضـا 
إجراء تقييم وتقـدمي توصيـات بشـأن تقسـيم العمـل داخـل منظومـة األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق 

خبدمات الشراء. 
النواتج 

سيسـتفيد هـــذا االســتعراض مــن االســتعراضات الســابقة حبيــث يقــدم جمموعــة مــن  - ١٤
التوصيات واملقترحات العملية لتعزيز مسامهة املكتـب يف منظومـة األمـم املتحـدة يف املسـتقبل. 

وميكن أن تشمل تلك التوصيات واملقترحات العملية ما يلي: 
حتديـد موقـع املكتـب داخـل منظومـة األمـم املتحـدة لكـــي يتســىن االســتفادة  (أ)

القصوى من الفوائد اليت تتحقق من النموذج التجاري للمكتب؛ 
إقامة آليات لتمكني املكتب من التكيـف مبرونـة مـع التقلبـات يف الطلـب مـن  (ب)

خالل هيكل للتكاليف يكون أكثر قدرة على التكيف وعمليات جتارية تتسم بالكفاءة؛ 
حتديد جماالت النمو التجاري احملتمل استنادا إىل الطلب يف األسواق، ووضـع  (ج)

هوامش تشغيل تتسم بالفعالية من حيث التكلفة؛ 
توفـري األدوات الالزمـة إلدارة التغيـري مـن منظـــور تنظيمــي، ويشــمل ذلــك،  (د)

ضمن أشياء أخرى: 
املسائل املالية: تعريف التمويل الذايت ودورة امليزانية واالحتياطيات التشـغيلية  �١�

والنظم احملاسبية؛ 
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املـوارد البشـرية: منـوذج مـالك املوظفـني واحلوافـز واملسـاءلة وإدارة التكــاليف  �٢�
اإلدارية؛ 

اإلدارة: اهليكــل ونظــم الرقابــة وتقــدمي التقــارير إىل جلنــة التنســــيق اإلداري  �٣�
والس التنفيذي واالحتياجات من تكنولوجيا املعلومات يف املديني املتوسـط 

والطويل. 
 

السوقيات وامليزانية 
ـــررات  سـيكون يف مقـدور الفريـق املعـين بـإجراء االسـتعراض االطـالع علـى مجيـع املق - ١٥
ـــارير والوثــائق، مبــا يف ذلــك االســتطالعات والدراســات االســتقصائية  واالسـتعراضات والتق
وتقارير البعثات امليدانية الواردة يف االستعراضات والدراسات السابقة؛ وبذلك تنتفـي احلاجـة 
إىل إجراء دراسات اسـتقصائية شـاملة أخـرى. والسـتكمال املصـادر املكتوبـة، سـتتاح للفريـق 
كل الفرص لالتصال بأعضاء الس التنفيذي واملدير التنفيذي احلـايل واملديـر التنفيـذي املقبـل 
للمكتب وموظفي مكتب األمم املتحــدة خلدمـات املشـاريع والزبـائن واملسـتفيدين والشـركاء. 
وسـيعمل الفريـق أثنـاء االسـتعراض بإشـراف وتوجيـه مـن جلنـــة التنســيق اإلداري ومــع املديــر 

التنفيذي. 
وتقدر املدة اليت يستغرقها االستعراض بتسعني يومــا. وسـيتألف الفريـق األساسـي مـن  - ١٦
ثالثة خرباء يف اإلدارة العامة الدولية/إيصال اخلدمـات يتمتعـون خبـربة خاصـة يف إدارة القطـاع 
العام وال سيما احملاسبة وإعادة تشكيل املنظمات. وينبغي أن يكـون أحـد أعضـاء الفريـق علـى 
دراية وثيقة بسوق التعاون اإلمنائي داخل منظومة األمم املتحدة. كما ينبغي أن تكـون للفريـق 
دراية بأنشطة منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال حفـظ السـالم والشـؤون اإلنسـانية. وينبغـي أن 
يتســىن للفريــق االســتفادة مــن استشــارة اخلــرباء املختصــني يف احملاســــبة أو غـــري ذلـــك مـــن 
التخصصـات، حسـب االقتضـاء، علـى أن تكـون تلـك االستشـارات قصـرية األجـل ال تتعــدى 
مدا ٣٠ يوم عمل. ولذلك فإن العدد اإلمجايل أليام العمل املقررة يف امليزانية هو ١٢٠ يومـا 

بتكلفة تقارب ٠٠٠ ٢٠٠ دوالر. 
ـــذي ســيكون عليــه الفريــق  وسـتتوقف التكلفـة الفعليـة لالسـتعراض علـى التشـكيل ال - ١٧
والنهج العام لالستعراض (قد يشمل أو ال يشمل زيارات ميدانية وما إىل ذلك). ومل ختصـص 
أي اعتمادات لالستعراض يف ميزانية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع الـيت وافـق عليـها 
الس التنفيذي يف دورتــه السـنوية لعـام ٢٠٠٢. وقـد يـود أعضـاء الـس التنفيـذي النظـر يف 

متويل االستعراض من التربعات. 
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 ٢٣/٢٠٠٢
 الزيارات امليدانية 

إن الس التنفيذي، 
ـــام ــا يف  يشـكر حكومـة فييـت نـام علـى اسـتضافتها للزيـارة امليدانيـة الـيت ق - ١
الفترة من ١٦ إىل ٢٥ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ الـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان مبشـاركة الـس التنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـــدة للطفولــة 

(اليونيسف)؛ 
يطلب إىل مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يدرس مـع اللجنـة التنفيذيـة  - ٢

موعة األمم املتحدة اإلمنائية احتماالت القيام بزيارة ميدانية مشتركة يف عام ٢٠٠٣؛ 
ـــة  يطلـب أن يقـوم مديـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بالتشـاور مـع اللجن - ٣
التنفيذية موعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة بـإعداد تقريـر موجـز للـدورة العاديـة األوىل للمجلـس 
التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحـدة للسـكان يف عـام ٢٠٠٣ عـن 
ـــيت يســتطيع ــا الــس  املشـاورات املشـار إليـها يف الفقـرة ٢٠ أعـاله وعـن السـبل املمكنـة ال
التنفيـذي وممثلـو برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان وصنـــدوق 
األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، وصنـدوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة ومتطوعـو األمـم 
املتحدة يف أفرقة األمـم املتحـدة القطريـة زيـادة فهمـهم املتبـادل لكيفيـة اسـتجابة أنشـطة األمـم 

املتحدة التنفيذية للتحديات اإلمنائية وطرائق التمويل احملتملة. 
٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

     
 ٢٤/٢٠٠٢

صندوق األمم املتحدة للسكان: التقديرات املنقحة مليزانية الدعم لفترة السنتني 
 ٢٠٠٣/٢٠٠٢ 

إن الس التنفيذي، 
ــــة الدعـــم لفـــترة الســـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣  وقــد نظــر يف التقديــرات املنقحــة مليزاني

 ،D P/FPA/2002/9 لصندوق األمم املتحدة للسكان كما وردت يف الوثيقة
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يؤكد الدور الذي ال غىن عنه الذي يقوم به صندوق األمم املتحـدة للسـكان  - ١
يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية(٣) واالستعراض اخلمسـي للمؤمتـر الـدويل 

للسكان والتنمية(٤) وإعالن األلفية؛ 
يؤيـد أيضـا عمليـة االنتقـال الـيت بدأـا املديـرة التنفيذيـة يف عـام ٢٠٠١ بغيــة  - ٢
زيادة فعالية صندوق  األمم املتحدة للسكان وال سيما على الصعيد امليداين، ويرحـب يف هـذا 
D) بوصفـها  P/FPA/2002/11) السياق باستكمال استراتيجية الصنـدوق بشـأن املـوارد البشـرية

عنصرا رئيسيا يف عملية االنتقال؛ 
يقر اعتمادات إمجاليـة قدرهـا ١٥٥,٢ مليـون دوالر لألغـراض املبينـة أدنـاه،  - ٣
ويقـرر اسـتخدام اإليـرادات املقـدرة مببلـغ ٢٠,١ مليـون دوالر ملقابلـة االعتمـــادات اإلمجاليــة، 

مما جيعل صايف االعتمادات املقدرة ١٣٥,١ مليون دوالر؛ 
  

ميزانية الدعم لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (املنقحة) 
(بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 

 
 الدعم الربناجمي 
٠٢٧,٣ ٧٦ املكاتب القطرية 

٥٧١,٨ ٣١ املقر 
٥٩٩,١ ١٠٧ اموع الفرعي 

٥٩٧,٠ ٤٧ تنظيم وإدارة املنظمة 
١٩٦,١ ١٥٥ جمموع االعتمادات اإلمجالية 

(٠٧٠,٠ ٢٠) مطروحا منه: اإليرادات املقدرة للميزانية 
١٢٦,١ ١٣٥ صايف االعتمادات املقدرة    

يأذن للمديرة التنفيذيـة بنقـل املـوارد فيمـا بـني بنـود االعتمـادات حبـد أقصـى  - ٤
قدره ٥ يف املائة من االعتماد الذي تنقل إليه املوارد؛ 

 __________
 ،A/CONF.171/13/Rev.1) تقريــر املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة، القــاهرة ٥-١٣ أيلــول/ســــبتمرب ١٩٩٤ (٣)

 .(E.95.XIII.18) منشورات األمم املتحدة رقم املبيع
قرار اختذته اجلمعية العامة دإ ٢/٢١، اإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان  (٤)

والتنمية يف ٢ متوز/يوليه ١٩٩٩. 
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يأذن للمديرة التنفيذية مبا يلي:  - ٥
أن تضع جانبا مبلغ ١٠ ماليني دوالر لتنفيذ نظام ختطيط موارد املشاريع؛  (أ)

أن تكـرس مليـــوين دوالر لتكــاليف إــاء خدمــات املوظفــني الــذي ســتنهى  (ب)
خدمام نتيجة إلعادة تصنيف املكاتب القطرية؛ 

ــــدر ممكـــن مـــن احلصافـــة  يطلــب إىل املديــرة التنفيذيــة أن متــارس أقصــى ق - ٦
والشفافية، يف ضوء التعليقـات الـواردة يف تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة 

(DP/FPA/2002/10)، لدى تنفيذ إعادة تصنيف الوظائف؛ 
يطلـب إىل املديـرة التنفيذيـة، إذا أصبـح مـن الضـروري تنفيـذ خطـة الطـوارئ  - ٧

املعروضة يف الوثيقة DP/FPA/2002/9، أن تكفل تعديل االعتمادات اإلمجالية وفقا للحالة. 
 

٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 
    

 ٢٥/٢٠٠٢
  برنامج عمل بروكسل للعقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منوا 

إن الس التنفيذي، 
يرحـب بتـأييد اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا ٢٧٩/٥٥ املـؤرخ ١٢ متـوز/يوليــه  - ١
٢٠٠١، إلعالن بروكسل (A/CONF. 191/12) وبرنامج عمل العقــد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصـاحل 

أقل البلدان منوا (A/CONF.191/11)؛ 
يشـري إىل اخلصـائص األساســـية لألنشــطة التنفيذيــة الــيت تضطلــع ــا األمــم  - ٢
املتحدة، كما وردت يف قـرار اجلمعيـة العامـة ٥٦/ ٢٠١ املـؤرخ ٢١ كـانون األول/ ديسـمرب 

٢٠٠١؛  
يالحظ الدعم القوي الـذي يقدمـه صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان إىل أقـل  - ٣

البلدان منوا؛ 
يشدد على ضرورة استمرار صندوق األمم املتحدة للسكان يف إيـالء اهتمـام  - ٤

خاص لتنفيذ برنامج عمل بروكسل؛ 
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ـــل بروكســل يف صلــب  يدعـو املديـرة التنفيذيـة إىل إدمـاج تنفيـذ برنـامج عم - ٥
أنشطة صندوق األمم املتحدة للسكان، يف إطار برنامج عمله، على حنو ما دعت إليــه اجلمعيـة 

العامة يف الفقرة ٤ من قرارها ٥٦/ ٢٢٧ املؤرخ ٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١. 
 

٢٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 
     

 ٢٦/٢٠٠٢
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 

إن الس التنفيذي، 
حييط علما مــع التقديـر بـالتقرير السـنوي لصنـدوق األمـم املتحـدة للمشـاريع  - ١

اإلنتاجية الذي يركز على النتائج (DP/2002/14)؛ 
يسلم بأن مهمة صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية تتسق مع اهلـدف  - ٢
الرئيسـي إلعـالن األلفيـة وهـو احلـد مـن الفقـر، وأن هلـا صلـة بتنفيـذ برنـامج عمـــل بروكســل 

لصاحل أقل البلدان منوا الذي اعتمد يف عام ٢٠٠١؛ 
يعيـد تـأكيد الـدور الفريـد الـذي يؤديـــه صنــدوق األمــم املتحــدة للمشــاريع  - ٣
اإلنتاجية، يف إطار البنية الدولية للتمويل اإلمنائي، بوصفه منظمـة اسـتثمارية متعـددة األطـراف 
صغرية احلجم مكلفة بدعم اجلهود اإلمنائية ألقل البلـدان منـوا يف اـالني اللذيـن يركـز عليـهما 
ومهـا: متويـل املشـاريع الصغـرية واالسـتثمارات العامـــة الالمركزيــة الصغــرية احلجــم، واإلدارة 

احمللية؛ 
ــــدوق األمـــم املتحـــدة  يالحــظ أن املــوارد العاديــة (األساســية) املتاحــة لصن - ٤
للمشاريع اإلنتاجية أدىن بكثري من طلب البلدان املشمولة بالربنامج، وخباصة أقل البلـدان منـوا، 

على استثماراته الصغرية احلجم وخدمات بناء القدرة يف جمايل تركيزه؛  
يدعـو اتمـع الـدويل إىل املسـاعدة يف حتقيـق الرقـم املســـتهدف حلملــة تعبئــة  - ٥
املوارد العادية (األساسية) لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، وهو ٣٠ مليـون دوالر 
يف السـنة، ويناشـد الشـركاء يف التنميـــة ومنظومــة األمــم املتحــدة وســائر املنظمــات املتعــددة 

األطراف أن تعاون صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف الوفاء بواليته. 
 

٢٧ أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٢ 
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 ٢٧/٢٠٠٢
االجتمـاع املشـترك للمجـــالس التنفيذيــة الــذي ســيعقد يف كــانون الثــاين/ينــاير 

 ٢٠٠٣ 
إن الس التنفيذي، 

يقرر اقتراح عقد اجتماع مشترك مدته يومان يف كانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣  - ١
للمجالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان، وبرنـامج 

األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ 
يطلب إىل مكتب الـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي/صنـدوق  - ٢
األمـم املتحـدة للسـكان أن يقـترح جـدول أعمـال لالجتمـاع وأن يبلغـــه إىل مكــاتب اــالس 
التنفيذية لليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي، ويطلب إىل مكاتب االس التنفيذيـة الثالثـة أن 

تنتهي من بلورة جدول األعمال يف موعد أقصاه ١ كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠٢. 
٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

 
 ٢٨/٢٠٠٢

استعراض عام للمقررات اليت اختذها الـس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة الثانيـة 
 لعام ٢٠٠٢ 

إن الس التنفيذي، 
يشري إىل قيامه يف أثناء الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٢، مبا يلي: 

 
البند ١ 

املسائل التنظيمية 
 DP /2002/L.3) أقر جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية الثانيـة لعـام ٢٠٠٢

و Corr.1)؛ 
أقر تقرير الدورة السنوية لعام ٢٠٠٢ (DP/2002/24)؛ 

 .(D P/2002/CRP.14) لس التنفيذي يف عام ٢٠٠٣أقر قائمة البنود اليت سيتناوهلا ا
وافق على اجلدول الزمين التايل لدورات الس التنفيذي يف عام ٢٠٠٣: 

 
٢٠-٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣  الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠٣:
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٩-٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ (نيويورك)  الدورة السنوية لعام ٢٠٠٣
٨-١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣  الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٣

 
 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

البند ٢ 
الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة 

اختــذ املقــرر ١٦/٢٠٠٢ املــؤرخ ٢٦ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ املتعلــــق باالســـتعراض 
السنوي للحالة املالية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام ٢٠٠١؛ 

ـــات منظومــة األمــم املتحــدة املتعلقــة  أحـاط علمـا بـالتقرير وباملعلومـات املتصلـة بنفق
بالتعاون التقين (DP/2002/26 و Add.1)؛ 

أحاط علما بتقرير مكتب خدمات املشتريات املشتركة بني الوكـاالت لفـترة السـنتني 
٢٠٠٠-٢٠٠١ (DP/2002/31)؛ 

أحاط علما بالتقرير اإلحصائي ملكتـب خدمـات املشـتريات املشـتركة بـني الوكـاالت 
(DP/2002/32)؛ 

اعتمـد املقـرر ١٧/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٧ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ بشـأن إنشـاء احتيــاطي 
خـاص لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لعمليـات إـاء اخلدمـة املتعلقـة مبكتـــب األمــم املتحــدة 

خلدمات املشاريع. 
 

البند ٣ 
ترتيبات الربجمة 

اعتمد املقرر ١٨/٢٠٠٢ املؤرخ ٢٧ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ املتعلـق بترتيبـات الربجمـة 
للفترة من ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٧؛ 

 
البند ٤ 
التقييم 

اعتمد املقرر ١٩/٢٠٠٢ املؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ املتعلـق بـالتقرير السـنوي 
ملدير الربنامج عن التقييم؛ 
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البند ٥ 
الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا 

)؛  DP/2002/29) أحاط علما بالتقرير املتعلق بتقدمي املساعدة إىل الصومال
أحاط علما مبخططات الربامج القطرية التالية وبالتعليقات اليت أبديت بشأا: 

DP/CPO/CVI/1خمطط الربنامج القطري األول للرأس األخضر 

DP/CPO/DRC/1خمطط الربنامج القطري األول جلمهورية الكونغو الدميقراطية 

DP/CPO/BAH/1خمطط الربنامج القطري األول للبحرين 

DP/CPO/JOR/1خمطط الربنامج القطري األول لألردن 

DP/CPO/LIB/1خمطط الربنامج القطري األول للجماهريية العربية الليبية 

DP/CPO/ETM/1خمطط الربنامج القطري األول لتيمور الشرقية 

DP/CPO/MDV/1خمطط الربنامج القطري األول مللديف 

DP/CPO/SAM/1خمطط الربنامج القطري األول لساموا 

DP/MPO/CNT/1خمطط الربنامج املتعدد األقطار األول جلزر كوك ونيوي وتوكيالو

DP/MPO/PIC/1خمطط الربنامج املتعدد األقطار األول جلزر احمليط اهلادئ 

وافق على أطر التعاون القطري التالية: 
DP/CCF/EGY/2إطار التعاون القطري الثاين ملصر 

DP/CCF/SUD/2إطار التعاون القطري الثاين للسودان 

DP/CCF/ARG/2إطار التعاون القطري الثاين لألرجنتني 

DP/CCF/COL/2إطار التعاون القطري الثاين لكولومبيا 

DP/CCF/COS/2إطار التعاون القطري الثاين لكوستاريكا 

DP/CCF/ELS/2إطار التعاون القطري الثاين للسلفادور 

DP/CCF/MEX/2إطار التعاون القطري الثاين للمكسيك 

DP/CCF/NIC/2إطار التعاون القطري الثاين لنيكاراغوا 

DP/CCF/SUR/2إطار التعاون القطري الثاين لسورينام 

DP/CCF/TRI/2 and Corr.1إطار التعاون القطري الثاين لترينيداد وتوباغو    
)؛  DP/2002/37) أحاط علما بتحديد إطار التعاون القطري لسرياليون

أحاط علما بالتقرير الشفوي عن تقدمي املساعدة إىل ميامنار؛ 
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البند ٦ 
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

اعتمـد املقـرر ٢٠/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٧ أيلـــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ بشــأن تقريــر املديــرة 
التنفيذية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة؛ 

 
البند ٧ 

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع: الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة 
اعتمـد املقـرر ٢١/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٧ أيلـــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ بشــأن تنفيــذ امليزانيــة 

املقدرة املنقحة ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣؛ 
اعتمــد املقــرر ٢٢/٢٠٠٢ املــؤرخ ٢٧ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ بشــأن االســــتعراض 

املستقل ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع. 
 

البند ٨ 
الزيارات امليدانية 

)؛  DP/2002/CRP.7) أحاط علما بالتقرير املتعلق بالزيارة امليدانية إىل فييت نام
اعتمد املقرر ٢٣/٢٠٠٢ املؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ بشأن الزيارات امليدانية؛ 

 
 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان 

البند ٩ 
الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة 

اعتمد املقرر ٢٤/٢٠٠٢ املؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ بشأن التقديـرات املنقحـة 
مليزانية الدعم لصندوق األمم املتحدة للسكان لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣؛ 

أحـاط علمـا بتقريـر اللجنـة االستشـــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة بشــأن التقديــرات 
املنقحــة مليزانيــة الدعــم لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان لفــــترة الســـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

(DP/FPA/2002/10)؛ 

أحاط علما باالستعراض املايل السنوي لصندوق األمم املتحدة للسكان؛ 
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البند ١٠ 
استراتيجية املوارد البشرية 

اعتمد املقرر ٢٤/٢٠٠٢ املؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ بشأن التقديـرات املنقحـة 
مليزانية الدعم لصندوق األمم املتحدة للسكان لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣؛ 

 
البند ١١ 

الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا 
أحاط علما مبخططات الربامج القطرية التالية: 

DP/FPA/CPO/BWA/4خمطط الربنامج القطري لبوتسوانا 

DP/FPA/CPO/BDI/5خمطط الربنامج القطري لبوروندي 

DP/FPA/CPO/COM/4خمطط الربنامج القطري جلزر القمر 

– بيساو  DP/FPA/CPO/GNB/4خمطط الربنامج القطري لغينيا 

DP/FPA/CPO/CHN/5خمطط الربنامج القطري للصني 

DP/FPA/CPO/ETM/1خمطط الربنامج القطري لتيمور الشرقية 

DP/FPA/CPO/MDV/3خمطط الربنامج القطري مللديف 

DP/FPA/CPO/PIC/3خمطط الربنامج القطري ملنطقة جنوب احمليط اهلادئ دون اإلقليمية

DP/FPA/CPO/COL/4خمطط الربنامج القطري لكولومبيا    
البند ١٢ 

املسائل األخرى   
مشاورات غري رمسية وإحاطات   أوال -

أجرى مشاورات غري رمسية بشأن حتسني أساليب عمل الس التنفيذي؛ 
عقد جلسة إحاطة بشأن برنامج عمل بروكسل ألقل البلدان منوا قدمـها السـيد أنـوار 
الكرمي شودري، وكيل األمني العـام واملمثـل السـامي ألقـل البلـدان منـوا، والبلـدان الناميـة غـري 

الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 
ـــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ بشــأن برنــامج عمــل  اعتمـد املقـرر ٢٥/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٦ أيل

بروكسل ألقل البلدان منوا؛ 
عقد جلسة إحاطة بشأن صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية؛ 
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اعتمــد املقــرر ٢٦/٢٠٠٢ املــؤرخ ٢٧ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ بشــأن احلالــة املاليـــة 
لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية؛ 

 
االجتماع املشترك للمجالس التنفيذية   ثانيا -

اعتمـد املقـــرر ٢٧/٢٠٠٢ املــؤرخ ٢٧ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ بشــأن بنــود جــدول 
األعمال املقترحة لالجتماع املشترك للمجالس التنفيذيـة املقـرر انعقـاده يف كـانون الثـاين/ينـاير 

 .٢٠٠٣
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املرفق الثاين 
 عضوية الس التنفيذي يف عام ٢٠٠٢  
(تنتهي مدة العضوية يف اليوم األخري من السنة احملددة) 

 
ـــــة  الـــدول األفريقيـــة: الـــرأس األخضـــر (٢٠٠٥)؛ الكامـــريون (٢٠٠٤)؛ مجهوري
ـــة (٢٠٠٣)؛ جيبــويت (٢٠٠٣)؛ غــابون (٢٠٠٣)؛ موريتانيــا (٢٠٠٣)؛  الكونغـو الدميقراطي

موزامبيق (٢٠٠٣)؛ تونس (٢٠٠٥). 
ــــة إيـــران  دول آســيا واحمليــط اهلــادئ: الصــني (٢٠٠٣)؛ اهلنــد (٢٠٠٥)؛ مجهوري
اإلســــالمية (٢٠٠٣)؛ نيبــــال (٢٠٠٥)؛ باكســــتان (٢٠٠٤)؛ الفلبــــني (٢٠٠٣)؛ اليمـــــن 

 .(٢٠٠٤)
ـــوا وبربــودا (٢٠٠٤)؛ إكــوادور (٢٠٠٣)؛  دول أمريكـا الالتينيـة والكـارييب: أنتيغ

السلفادور (٢٠٠٥)؛ بريو (٢٠٠٤)؛ أوروغواي (٢٠٠٥). 
ـــة التشــيكية (٢٠٠٤)؛ رومانيــا  دول أوروبـا الشـرقية: بلغاريـا (٢٠٠٣)؛ اجلمهوري

(٢٠٠٤)؛ االحتاد الروسي (٢٠٠٥). 
ــــدا (٢٠٠٤)؛ فنلنـــدا  دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى: أســتراليا (٢٠٠٥)؛ كن
(٢٠٠٣)؛ فرنسـا (٢٠٠٣)؛ أملانيـا (٢٠٠٣)؛ إيطاليـا (٢٠٠٥)؛ اليابـان (٢٠٠٥)؛ الـــنرويج 
(٢٠٠٥)؛ الســويد (٢٠٠٥)؛ سويســــرا (٢٠٠٤)؛ اململكـــة املتحـــدة (٢٠٠٤)؛ الواليـــات 

املتحدة (٢٠٠٤). 
 


