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 جلزء األولا
   الدورة العادية األوىل

املعقودة مبقر األمم املتحدة يف نيويورك، يف الفترة مـن        
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ٢٠
 املسائل التنظيمية -أوال  

 للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة           ٢٠٠٣عقدت الدورة العادية األوىل لعام       - ١
 ٢٠وق األمم املتحدة للسكان يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك، يف الفتـرة مـن                   اإلمنائي وصند 

 .يناير/ كانون الثاين٢٣إىل 
 :٢٠٠٣وقد انتخب اجمللس التنفيذي أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام  - ٢

 )جيبويت(سعادة السيد روبل أوهلاي   :الرئيس 
 )اليمن(سعادة السيد أمحد احلداد  :نائب الرئيس 
 )إكوادور(السيد دينيس توسكانو  :نائب الرئيس 
 )اجلمهورية التشيكية(السيد يوراي كوديلكا  : نائب الرئيس 
 )النرويج(السيدة كريتسي رودزموين  :نائب الرئيس 

وبعـــد انتخـــاب الـــرئيس اجلديـــد، أدىل ببيـــان اســـتهاليل ورد يف موقـــع أمانـــة اجمللـــس  - ٣
 .www.undp.org/execbrd:  التايلالتنفيذي على اإلنترنت يف العنوان

ويف هــذه الــدورة، أقــر اجمللــس التنفيــذي جــدول أعمــال وخطــة عمــل دورتــه العاديــة    - ٤
بصيغتهما املعدلـة شـفويا وخطـة عملـه السـنوية           ) Corr.1 و   DP/2003/L.1 (٢٠٠٣األوىل لعام   

وأقر اجمللـس التنفيـذي أيضـا التقريـر املتعلـق بالـدورة العاديـة               ). DP/2003/CRP.1 (٢٠٠٣لعام  
 ).DP/2003/1 (٢٠٠٢الثانية لعام 

. DP/2003/2 يف الوثيقـة     ٢٠٠٢وترد املقـررات الـيت اختـذها اجمللـس التنفيـذي يف عـام                - ٥
  الـيت  DP/2003/10 فتـرد يف الوثيقـة       ٢٠٠٣أما املقررات املتخذة يف الدورة العاديـة األوىل لعـام           

: ميكــن االطــالع عليهــا يف موقــع أمانــة اجمللــس التنفيــذي علــى اإلنترنــت يف العنــوان التــايل          
www.undp.org/execbrd. 

ــام          - ٦ ــتني يف ع ــه املقبل ــايل لدورتي ــزمين الت ــى اجلــدول ال ــذي عل ــس التنفي ــق اجملل ــد واف وق
٢٠٠٣: 
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 ٢٠٠٣يونيـــه / حزيــران ٢٠-٩يونيــه و  / حزيــران ٦: ٢٠٠٣الــدورة الســنوية لعــام     
 )نيويورك(
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٨من : ٢٠٠٣الدورة العادية الثانية لعام  

 طرائق عمل اجمللس التنفيذي
علقت الوفود على متابعة التقرير املتعلق بترشيد الوثائق وتبسـيط طرائـق عمـل اجمللـس                 - ٧

ى وجوب إضـفاء الطـابع الرمسـي علـى املناقشـات يف             فشددت عل ) DP/2003/CRP.6(التنفيذي  
دورات اجمللس، وإنشاء أفرقة فرعية معنية باملواضيع اليت سيتفق عليها يف خطـط عمـل اجمللـس،         

 .وحتسني العالقة بني اجمللس والبلدان املستفيدة من الربامج
تنفيـذي  وكان من نتـائج املـداوالت غـري الرمسيـة بشـأن حتسـني طرائـق عمـل اجمللـس ال                      - ٨

. االتفاق على أن يقوم اجمللس بإعـداد جـدول أعمـال دوراتـه وخطـة عملـها والتصـرف فيهمـا                     
 يف ٢٠٠٣وبنـــاء علـــى ذلـــك، أجريـــت مناقشـــة واســـعة خلطـــة عمـــل الـــدورة الســـنوية لعـــام 

وقـد أدرجـت    . اجملموعات اإلقليمية ويف اجمللس بكامل هيئته، وأدى ذلك إىل بعض التعديالت          
ــة   ــل املنقحــ ــة العمــ ــايل   خطــ ــوان التــ ــع اجمللــــس التنفيــــذي علــــى اإلنترنــــت يف العنــ : يف موقــ
www.undp.org/execbrd. 

وشدد أحد الوفود على أمهية الوصـول إىل توافـق آراء بشـأن حتديـد جوانـب القصـور                    - ٩
لوفد أن جوانب القصـور هـذه   وأكد هذا ا. يف الطرائق الراهنة قبل النظر يف اقتراحات عالجها       

وحـذر الوفـد أيضـا مـن أن         . ميكن معاجلتها يف معظم احلاالت يف إطار النظام الـداخلي الـراهن           
 ميكن أن تكون له آثـار بعيـدة املـدى    DP/2003/CRP.6عددا من االقتراحات الواردة يف الوثيقة  

ملتحـدة اإلمنـائي، وقـد      على عمل سائر أجهزة األمـم املتحـدة وآثـار ماليـة علـى برنـامج األمـم ا                  
تتطلب هذه االقتراحات احلصول على مشورة قانونية وإجراء مشـاورات مـع دوائـر املـؤمترات                 

 .يف األمم املتحدة
بشــأن حتســني ) DP/2003/10انظــر الوثيقــة  (٢٠٠٣/١واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر  - ١٠

 علــى إدراج بنــد يتعلــق طرائــق عمــل اجمللــس، الــذي اتفــق فيــه أعضــاء اجمللــس، يف مجلــة أمــور،
يونيـه  /بتحسني طرائق عمل اجمللس يف جـدول أعمـال الـدورة السـنوية الـيت سـتعقد يف حزيـران          

٢٠٠٣. 
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٠خطط عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة  -ثانيا  
 واملـوظفني علـى مـا أدوه مـن عمـل ممتـاز يف تنفيـذ                 هنأ اجمللس التنفيذي مدير الربنـامج       -١١

، وأحـاط علمـا بورقـة االجتمـاع احملتويـة علـى معلومـات          ٢٠٠٣-٢٠٠٠خطط العمل للفترة    
 ).DP/2003/CRP.8(إضافية 
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وأعربــت عــدة وفــود عــن إعجاهبــا بتحــول برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إىل منظمــة  - ١٢
وعلـى الصـعيد القطـري، الحظـت هـذه          . ئمة على املعرفـة   أكثر فعالية وتركيزا وال مركزية وقا     

الوفود أن نظام املنسق املقيم بدأ يعطي نتائج مهمة، ومع ذلك فقد رأت أن خطة العمـل كـان    
ميكن أن حتدد اجملـاالت الـيت اصـطدم فيهـا التقـدم مبعوقـات، وطبيعـة هـذه املعوقـات، والتـدابري                

بوجـوب إجـراء تقيـيم لكامـل فتـرة خطـة العمـل           وأوصـى بعـض الوفـود       . املتخذة ملعاجلة احلالة  
وأشـارت وفـود أخـرى إىل إمكانيـة         . لتقييم أثر جهـود التحـول علـى النتـائج اإلمنائيـة للمنظمـة             

 للمساعدة يف إجـراء حتليـل هنـائي خلطـط العمـل،             ٢٠٠٣عقد جلسة إحاطة غري رمسية يف عام        
مــل يف عمليــة إطــار التمويــل ومناقشــة مســألة العمــل املتبقــي، وحتديــد طريقــة إدراج خطــط الع

املتعدد السنوات وميزانية الدعم لفترة السنتني، اليت ستقدم إىل اجمللـس يف دورتـه العاديـة الثانيـة      
 .٢٠٠٣سبتمرب /يف أيلول

وأكدت عدة وفـود أن الزيـادة يف مـوارد الربنـامج اإلمنـائي، وال سـيما عكـس االجتـاه                      - ١٣
تعــد تأكيــدا جديــدا للتقــدم املطــرد للمنظمــة يف االجتــاه  ، )األساســية(الــرتويل للمــوارد العاديــة 

غري أن هذه الوفود أكدت أنـه مـا مل تتحقـق زيـادة كـبرية يف املـوارد األساسـية الـيت                       . الصحيح
وشـددت  . تزال تعترب عماد املنظمة، فإن الربنامج اإلمنائي قـد يعجـز عـن االضـطالع مبهمتـه        ال

ــة ) غــري األساســية(ملــوارد األخــرى هــذه الوفــود مــرة أخــرى علــى وجــوب أن تكــون ا    مكمل
 .للموارد العادية ال بديال هلا

وجرى اإلعراب عن التقدير لدور الربنـامج اإلمنـائي يف إدارة العمـل وتسـجيل النتـائج                  - ١٤
على أن الوفود الحظت أن تنفيـذ هـذه األهـداف هـو             . يف جمال تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية     

نــه ينبغــي للربنــامج اإلمنــائي دمــج أنشــطته يف منظومــة األمــم    ترتيــب يشــمل عــدة شــركاء، وأ 
. املتحدة والعمل بشكل وثيق مع سائر املؤسسات املتعددة األطراف، وال سـيما البنـك الـدويل               

ــني          ــائي يف أنشــطة التنســيق واالتســاق ب ــامج اإلمن ــوي للربن ــدور احلي ــود ال ــذه الوف وأكــدت ه
ــة   ــدة لتجنـــب االزدواجيـ ــم املتحـ ــات األمـ ــ. منظمـ ــي   وشـ ــدور األساسـ ــى الـ ــود علـ ددت الوفـ

للحكومات وغريهـا مـن الكيانـات الوطنيـة، مثـل منظمـات اجملتمـع املـدين، يف تصـميم وتنفيـذ                      
وجـرى أيضـا تشـجيع دور التعـاون الـتقين فيمـا بـني           . األهداف اإلمنائية لأللفية واإلبـالغ عنـها      
 .البلدان النامية يف تنفيذ هذه األهداف

واإلمنـائي باعتبارمهـا وجهـني لعملـة       ) السـالم واألمـن   (السياسي  وجرى تأكيد البعدين     - ١٥
ولذلك جـرت توصـية الربنـامج اإلمنـائي بالعمـل بشـكل وثيـق مـع اإلدارات املعنيـة يف                     . واحدة

 .األمانة العامة لألمم املتحدة، حىت يتسىن له االضطالع بواليته بشكل فعال
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صـى بعـض الوفـود بـأن يرصـد الربنــامج      ، أو“تقريـر التنميـة البشــرية  ”وفيمـا يتعلـق بــ     - ١٦
اإلمنائي إعداد التقارير عن كثب للتأكد من عدم وجود بيانات غري موثوق هبا أو ناقصة تقلـل                 

ــراح أيضــا بوجــوب االســتعانة يف إعــداد التقــارير    . مــن جــودة هــذه التقــارير  وكــان هنــاك اقت
ــة واملؤسســات     ــة ذات الصــلة باإلحصــائيات املســتقاة مــن اإلدارات اإلحصــائية الوطني . الدولي

يف الـدورة السـنوية للمجلـس التنفيـذي     “ تقرير التنمية البشرية  ”وأُوصى أيضا بتناول موضوع     
 .٢٠٠٣يونيه /يف حزيران

ــوارد       - ١٧ ــة م ــى االســتمرار يف تعبئ ــامج يف رده إىل احلــرص الشــديد عل وأشــار مــدير الربن
وأعــرب عــن . ة الــذي جــرىأساســية، اتســاقا مــع التصــويت بالثقــة يف اإلصــالحات التنظيميــ  

تقديره للزيـادة األخـرية يف الـوارد األساسـية، وإن كـان قـد أشـار إىل أن الوضـع مـا زال هشـا                          
ولــن يســاعد الربنــامج اإلمنــائي علــى التصــدي بشــكل مناســب ومطــرد للعديــد مــن التحــديات  

 .ومعاجلة أولويات البلدان املستفيدة من الربنامج
ن هنـاك حاجـة إىل الربهنـة علـى أن النتـائج بـدأت تتحقـق                 ووافق مدير الربنامج على أ     - ١٨

وأوصى بأن تقوم هيئة خارجيـة بتقيـيم عمـل الربنـامج اإلمنـائي وتقـدمي تقريـر عـن أثـر                  . بالفعل
 بعـد تأثريهـا علـى النتـائج         - وليس فقط فيما يتعلق بالتحوالت الداخلية        -تنفيذ خطط العمل    

 .ة من الربامجاإلمنائية امليدانية يف البلدان املستفيد
وذكر مدير الربنامج أن الربنامج اإلمنائي خيطط إلدخال بعض التغيريات الطفيفة علـى               - ١٩

إطار التمويل املتعدد السنوات لكـي يعكـس، بشـكل أمشـل، األولويـات اجلديـدة، مبـا يف ذلـك                     
 مكتــب وأشــار إىل أن. احلاجــة إىل التوفيــق بــني جمــاالت املمارســة واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

اتقاء األزمات وحتقيق االنتعاش قد قام بعمل يستحق الثنـاء رغـم قدراتـه احملـدودة، وأن بـرامج                   
وقال إنه ال مفـر مـن تعزيـز قـدرات املكتـب             . هذا املكتب قد أدجمت يف عمل الربنامج اإلمنائي       

وذكـــر أن الربنـــامج اإلمنـــائي ســـيتقدم . للتعامـــل مـــع التحـــديات املتزايـــدة بالشـــكل املناســـب 
 .٢٠٠٣اقتراحات لتعزيز املكتب يف عام ب

وقال مدير الربنامج إنه يشعر هو أيضا باحلاجة امللحـة إىل متابعـة املـؤمتر الـدويل املعـين                    - ٢٠
بتمويل التنمية املقرر عقده يف مونتريي، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة املقـرر عقـده يف                 

ضــي قــدما، وال ســيما يف جمــال التشــارك بــني   جوهانســربغ، مؤكــدا ضــرورة االســتمرار يف امل 
وأشــار أيضــا إىل أمهيــة تلقــي اقتراحــات ممكنــة التنفيــذ مــن البلــدان   . القطــاعني العــام واخلــاص

ــة الصــحية،      ــاه، والطاقــة، والرعاي املســتفيدة مــن الــربامج يف اجملــاالت ذات األولويــة، وهــي املي
وشــدد علــى أن الربنــامج . مــع املــدينوالزراعــة، والتنــوع البيولــوجي، بــدعم مــن منظمــات اجملت

اإلمنائي سيقوم على نطاق واسع بدور تنسيقي وحفزي، مؤكدا احلاجة إىل العثـور علـى سـبل                 
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وحتقيقــا لــذلك، شــدد علــى الــدور احليــوي . مبتكــرة لالنتقــال مــن اجلــدل إىل التنميــة احلقيقيــة
 .ي ذات األولويةللتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وغريه من جماالت الربنامج اإلمنائ

ــات وأنشــطة          - ٢١ ــة املعلوم ــني تكنولوجي ــروابط احلامســة ب ــن ال ــامج ع ــدير الربن وحتــدث م
نظـام  ”وأكد أن احلصول من الربنـامج اإلمنـائي علـى الربنـامج احلاسـويب لــ                 . األعمال التجارية 

وسـيجري تنـاول    . سـيؤدي إىل تسـهيل أنشـطة األعمـال التجاريـة          “ ختطيط مـوارد املؤسسـات    
 .٢٠٠٣ملوضوع يف عام هذا ا
وأشــار مــدير الربنــامج إىل أن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تعتــرب إطــارا تنظيميــا مركزيــا   - ٢٢

وقـال إن إدارة عمليـة األهـداف اإلمنائيــة    . حيـدد األولويـات جلميـع األطـراف صـاحبة املصـلحة      
تحــدة بــدور يف لأللفيــة واإلشــراف عليهــا مهــا مســؤولية الســلطات الوطنيــة، مــع قيــام األمــم امل 

 وهـو تكـوين تشـارك عـاملي يف       –ويف إطار اهلدف الثامن من هذه األهداف        . التشجيع والدعم 
.  أشار إىل حدوث اتفاق يف مؤمتر مونتريي بني البلدان النامية وشـركائها مـن املـاحنني           –التنمية  

مويـل يف   فقد تعهدت هذه البلـدان بـإجراء اإلصـالحات الضـرورية، وتعهـد املـاحنون بتـوفري الت                 
 .اجملاالت اليت جيري اإلصالح فيها

وأيد مدير الربنـامج فكـرة إجـراء مناقشـات منتظمـة للمسـائل املتصـلة بفـريوس نقـص                      - ٢٣
ــرية  ــة البشـ ــة      /املناعـ ــريوس نقـــص املناعـ ــين بفـ ــترك املعـ ــدة املشـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــدز وبربنـ اإليـ

فيـه األولويـات واألدوار يف      واقتـرح إجـراء املناقشـات يف إطـار أوسـع تتحـدد              . اإليـدز /البشرية
 .ودعا أيضا إىل حتسني التنسيق لتعبئة ما يكفي من املوارد. مكافحة هذا الوباء

واختــتم مــدير الربنــامج كلمتــه بالتشــديد علــى أن املواءمــة والتبســيط يشــكالن جــزءا    - ٢٤
 وأكـد أن مـن احليـوي أن تكـون لـدينا جمموعـة أبسـط مـن        . حامسا من عمـل الربنـامج اإلمنـائي       

القواعد واإلجراءات تشمل مجيـع الصـناديق والـربامج، وتكـون متصـلة بـدورها بعمليـة أبسـط                   
ويف النهايـة، سـتؤدي القواعـد       . كثريا للمصارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف واملـاحنني الثنـائيني           

واإلجــراءات املبســطة إىل احلــد مــن تكــاليف املعــامالت الــيت تتحملــها البلــدان املســتفيدة مــن     
 .مجالربا
وقد أدرج البيان الذي ألقاه مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أمـام اجمللـس التنفيـذي               - ٢٥

 .execbrd/org.undp.www: يف موقع الربنامج اإلمنائي على اإلنترنت يف العنوان التايل
 

  صلةالربامج القطرية واملسائل ذات ال -ثالثا  
أقر اجمللـس التنفيـذي، علـى أسـاس عـدم االعتـراض، الـربامج القطريـة لـألردن، وبـابوا                      - ٢٦

 ليشـيت، وجـزر القمـر، واجلماهرييـة       –غينيا اجلديدة، والبحرين، وبوتسوانا، وبوليفيـا، وتيمـور         
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 العربيــة الليبيــة، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، والــرأس األخضــر،
ــا      ــتوائية، وغيني ــا االس ــيل، وغيني ــاموا، وسيش ــا،    –وس ــامريون، وكوب ــال، والك ــاو، وفرتوي  بيس

وكوت ديفوار، وليربيا، ومايل، وماليزيـا، وملـديف، وموريتانيـا، والنيجـر، واهلنـد، والربنـامج                
املتعدد البلـدان لتـوكيالو وجـزر كـوك ونيـوي؛ والربنـامج املتعـدد البلـدان لبلـدان جـزر احملـيط                 

وأقر اجمللس أيضـا متديـدات أطـر التعـاون القطـري لتايلنـد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                    . دئاهلا
)DP/2003/8.( 

وعقب إقرار الربامج القطرية على أساس عدم االعتراض، ذكـر أحـد الوفـود، متكلمـا               - ٢٧
ــد         ــدول ق ــذه ال ــة ودول أخــرى، أن ه ــا الغربي ــة دول أوروب ــدول األعضــاء يف جمموع باســم ال

توافق اآلراء املنعقد بشأن برنامج كوت ديفوار لضمان أال يتـأخر التمويـل الـالزم           انضمت إىل   
ومع ذلك فقد أعرب هذا الوفـد عـن أسـفه ألن الربنـامج القطـري الـذي اعتمـد                    . هلذا الربنامج 

وأوصــى الوفــد بــأن يستكشــف اجمللــس . لتـوه مل يعكــس التطــورات األخــرية يف كــوت ديفـوار  
 قطري مـا بعـد أن يوضـع يف شـكله النـهائي لتضـمينه التطـورات               التنفيذي سبل حتديث برنامج   

 .الطارئة
وعلق اجمللس التنفيذي أيضا على مذكرة مدير الربنـامج عـن خمطـط الربنـامج القطـري                  - ٢٨

واقتــرح أن تعمــل احلكومــة بشــكل وثيــق مــع اهليئــة احلكوميــة الدوليــة ). DP/2003/4(جليبــويت 
 .نهائية للربنامج القطري وتنفيذهاملعنية بالتنمية يف وضع الصيغة ال

) DP/CPO/DJI/1(وأحاط اجمللـس التنفيـذي علمـا مبخطـط الربنـامج القطـري جليبـويت                 - ٢٩
ــا     ــار التعـــــاون القطـــــري الثـــــاين لبنمـــ ــه، وبالتصـــــويب املـــــدخل علـــــى إطـــ والتعليـــــق عليـــ

)DP/CCF/PAN/2/Corr.1.( 
 

 تقدمي املساعدة إىل ميامنار
 

ســاعد ومــدير املكتــب اإلقليمــي آلســيا واحملــيط اهلــادئ مــذكرة  قــدم مــدير الربنــامج امل - ٣٠
وأكد مـن جديـد     ). DP/2003/3(مدير الربنامج عن تقدمي مساعدة الربنامج اإلمنائي إىل ميامنار          
 .أن عمل بعثة التقييم قد جرى يف إطار والية اجمللس التنفيذي

سـق املقـيم وزمـالءه علـى        وعلق عدد من الوفود على املذكرة، وهنأت هذه الوفود املن          - ٣١
ــا         ــى الصــعيد الشــعيب يف ظــروف صــعبة غالب ــة البشــرية عل ــادرة التنمي ــذ مب ــودهم يف تنفي . جه

ــة إىل       ــأن احتياجــات الســكان كــبرية، وشــددت علــى احلاجــة العاجل وســلمت هــذه الوفــود ب
وأعربـت الوفـود عـن قلقهـا        . مساعدة واسعة النطاق من الربنامج اإلمنائي على الصعيد الشـعيب         

يــال احلالــة املتــدهورة يف ميامنــار اجتماعيــا واقتصــاديا وبيئيــا مبــا يف ذلــك وبــاء فــريوس نقــص ح
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ودعـا بعـض   . اإليـدز، ممـا قـد يعرقـل اسـتمرار إجنـازات مبـادرة التنميـة البشـرية              /املناعة البشـرية  
 .الوفود إىل زيادة التنسيق لتحسني فعالية الربنامج

فقــد ذكــر بعــض ) أ: (ائي، ظهــرت ثالثــة خيــاراتوفيمــا يتعلــق بواليــة الربنــامج اإلمنــ - ٣٢
الوفــود اســتحالة املوافقــة علــى املرونــة يف الواليــة احلاليــة للمجلــس التنفيــذي، حيــث إن احلالــة  

وأعربـت وفـود أخـرى عـن اسـتعدادها إلبـداء مزيـد              ) ب(السياسية مل تتحسن بالقدر الكايف؛      
ضايا السياسات العامة مـع السـلطات الوطنيـة         من املرونة فيما يتعلق مبناقشة الربنامج اإلمنائي لق       

وردت وفـود أخـرى بوجـوب إعطـاء         ) ج(إذا كانت متصلة مبجاالت مبادرة التنمية البشـرية؛         
الربنامج اإلمنائي مزيدا من املرونة للعمل مع السـلطات الوطنيـة، مـع إمكـان العـودة إىل الربجمـة          

 .القطرية العادية يف أقرب وقت ممكن
س التنفيذي باستعراض توصيات بعثة التقييم يف إطار الواليـة الراهنـة املنظمـة            وقام اجملل  - ٣٣

وقــد اختلفــت اآلراء بشــأن التوصــيتني  . للمســاعدة الــيت يقــدمها الربنــامج اإلمنــائي إىل ميامنــار  
املتعلقة بندب موظفني مـن اإلدارات املعنيـة        ) ز(املتعلقة مبشروع التمويل املتناهي الصغر و        )د(

واحلراجة للعمـل بصـفة شـركاء تقنـيني يف القطاعـات ذات الصـلة مـن مبـادرة التنميـة                     بالزراعة  
 .وقد عقدت مشاورات غري رمسية لتسوية اخلالفات. البشرية
وردا على ذلك، شكر مـدير الربنـامج املسـاعد ومـدير املكتـب اإلقليمـي الوفـود علـى                     - ٣٤

ــادرة      ــأن ملب ــا ب ــاك تســليما عام ــا، مشــريا إىل أن هن ــى    تعليقاهت ــرا ناجحــا عل ــة البشــرية أث  التنمي
 .اجملتمعات احمللية املستهدفة

وذكر أن تقرير التقييم اإلنساين سيوزع علـى اجملتمـع الـدويل يف الربـع األول مـن عـام            - ٣٥
وقدم إىل اجمللس التنفيذي أيضـا معلومـات مسـتكملة عـن التقـديرات املقترحـة للفقـر                   . ٢٠٠٣

يشـية الـيت سـتجرى يف املرحلـة الرابعـة مـن مبـادرة التنميـة                 والدراسات االستقصـائية لألسـر املع     
 . بأعمال حتضريية هلا على نطاق واسع٢٠٠٢البشرية اليت جرى االضطالع يف عام 

وأشــار مــدير املركــز اإلقليمــي إىل أن املفهــوم، يف ضــوء عــدم وجــود تعليقــات علــى      - ٣٦
 .ها، أن اجمللس التنفيذي يؤيد)و(و ) ج(و ) ب(و ) أ(التوصيات 

، اختـذ اجمللـس التنفيـذي املقـرر         )ز(و  ) د(وبعد مزيد من املشاورات بشـأن التوصـيتني          - ٣٧
بشأن تقـدمي املسـاعدة إىل ميامنـار، وكـان ممـا ورد فيـه               ) DP/2003/10انظر الوثيقة    (٢٠٠٣/٢

ز أن اجمللس التنفيذي يشجع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي علـى القيـام، يف إطـار واليتـه، بتعزيـ       
أثــر املرحلــة الرابعــة مــن مبــادرة التنميــة البشــرية، مــع مراعــاة التقريــر الــذي قدمتــه بعثــة التقيــيم 

 .املستقلة
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  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية واإلدارة -رابعا  
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع -خامسا  

قرير ذا الصلة باالحتياطي اخلـاص      قدم مدير الربنامج املساعد ومدير مكتب التنظيم الت        - ٣٨
املتعلق حباالت انتهاء اخلدمة املتصلة مبكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع وااللتزامـات الـيت           

وأحـاط اجمللـس التنفيـذي علمـا        ). DP/2003/CRP.2(تؤثر على برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           
 .هبذا التقرير دون تعليق

عــام للشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة، ممــثال لــرئيس جلنــة   وقــد أدىل وكيــل األمــني ال - ٣٩
وقــدم نائــب املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم   . التنســيق اإلداري، بــبعض املالحظــات التمهيديــة 

املتحدة خلدمات املشاريع تقرير املدير التنفيـذي للمكتـب عـن تنفيـذ امليزانيـة املنقحـة للمكتـب            
 املســتقل املتعلــق بــالنموذج التجــاري واملســائل  واالســتعراض) DP/2003/CRP.3 (٢٠٠٢لعــام 

وجرى كذلك تقـدمي    ). DP/2003/CRP.4(ذات الصلة ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع        
 يف شـكل ورقـة   ٢٠٠٢وتعميم معلومات مستكملة عن تنفيذ امليزانية املنقحة للمكتب يف عام         

 .معلومات
مــل مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات     واســتعرض بعــض الوفــود التقــارير املتعلقــة بع     - ٤٠

، ٢٠٠٢وأعربت هـذه الوفـود عـن اغتباطهـا بالتقـدم املتحقـق يف تنفيـذ ميزانيـة عـام                  . املشاريع
وجـرى  . وال سيما يف تنفيذ املشاريع والنفقات اإلداريـة، علـى الـرغم مـن الصـعوبات املكتنفـة                 

شـارت هـذه الوفـود بتفـاؤل     وأ. يف هذا السياق الثناء على اجلهود غري العاديـة ملـوظفي املكتـب      
حذر إىل االجتاه اإلجيايب ملتغريات العمل يف املكتـب ومـا يتوقـع مـن بقـاء االحتيـاطي التشـغيلي                     

وشددت الوفود، مع ذلك، على ما سبق هلا اإلعـراب عنـه          . أعلى من احلد البالغ مليوين دوالر     
ــة التنســيق      ــاطي التشــغيلي، وحثــت جلن اإلداري وإدارة مــن قلــق إزاء اخنفــاض مســتوى االحتي

وأوصـت الوفـود بقـوة      . مكتب خدمات املشـاريع علـى االسـتمرار يف رصـد احلالـة عـن كثـب                
بإجراء االستعراض املسـتقل دون مزيـد مـن التـأخري، حـىت تتسـىن إتاحـة التوصـيات قبـل تعـيني               

ــد   ــذي اجلدي ــدير التنفي ــة       . امل ــة تكــاليف بعث ــدمي مســامهات لتغطي ــن تق ــود ع ــدة وف ــت ع وأعلن
املستقل، وطلبـت أن جيـري اختيـار فريـق االسـتعراض يف أقـرب وقـت ممكـن، مـن             االستعراض  

 .خالل عملية علنية وشفافة وتنافسية
وأكد عـدد مـن الوفـود مـن جديـد أمهيـة وضـرورة وجـود مكتـب خـدمات املشـاريع                        - ٤١

بصفته موفر اخلدمات ملنظمات األمم املتحدة، وشـددت هـذه الوفـود علـى مـا يتصـف بـه مـن          
 . ومتويل ذايتاستقاللية
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 كـان عامـا عصـيبا       ٢٠٠٢وأشار نائب املدير التنفيذي للمكتب، يف رده، إىل أن عام            - ٤٢
ألن املنظمة اضطرت إىل إدخال تغيريات تنظيميـة واسـعة، مـع إبقـاء مسـتوى تقـدمي اخلـدمات                    

ومع ذلك فإن النتائج، يف هناية العـام، كانـت واضـحة يف الـدخل واإلنفـاق،                 . على ما هو عليه   
وأشــار إىل أن إدارة . ٢٠٠٢مــع تفــاؤل حــذر مبزيــد مــن التحســن عنــد إقفــال حســابات عــام  

املكتب تتفهم قلق بعض الوفود إزاء اخنفـاض مسـتوى االحتيـاطي التشـغيلي، وأكـد للمجلـس                  
التنفيذي أن املكتب سيبذل قصاراه إلبقاء هذا املستوى أعلى من حد املليوين دوالر املوضـوع               

 .ئخلطة التأهب للطوار
وفيما يتعلق مبسألة استرداد التكلفة الكاملة، ذكر نائب املدير التنفيذي أن فرقـة عمـل                - ٤٣

تابعة للمكتـب حبثـت املسـائل املتعلقـة هبيكـل رسـوم املكتـب الـيت تستعرضـها اإلدارة وقـدمت                      
وســيقدم املكتــب نتــائج وتوصــيات التقريــر إىل جلنــة التنســيق  . اقتراحــات بشــأن هــذه املســائل 

وشــدد نائــب املــدير التنفيــذي . ٢٠٠٣ي ويتقاســم النــاتج مــع اجمللــس التنفيــذي يف عــام اإلدار
 .على أن استرداد التكلفة الكاملة يعترب شرطا أساسيا يف النموذج التجاري للمكتب

ــى        - ٤٤ ــق علـ ــد وافـ ــذي قـ ــس التنفيـ ــال إن اجمللـ ــتقل، قـ ــتعراض املسـ ــل باالسـ ــا يتصـ وفيمـ
وأضـاف أنـه    . ٢٠٠٢سبتمرب  /ة الثانية املعقودة يف أيلول    االختصاصات الشاملة يف دورته العادي    

عند تعبئة موارد كافية لتغطية تكاليف االستعراض، فإنه سيكون مبقدور الفريق الشـروع فـورا               
. يف عملية االستعراض، حىت يكون التقريـر معـدا قبـل أن يباشـر املـدير التنفيـذي اجلديـد عملـه                     

 قـدمت مسـامهات هلـذا الغـرض، وأكـد للمجلـس أن              وشكر نائب املدير التنفيذي الوفـود الـيت       
مكتــب خــدمات املشــاريع ســيقوم، مــن جهتــه، باملســاعدة يف ضــمان الشــفافية والتنافســية يف    

 .عملية اختيار فريق االستعراض
ــغيلي      - ٤٥ ــاطي التشــ ــا يتعلــــق باالحتيــ ــوارئ فيمــ ــة الطــ ــق خبطــ ــر املتعلــ ــال إن التقريــ وقــ

)DP/2003/35/Add.2 (  ــس ــد استعرضــه اجملل ــرره   ق ــه يف مق ــق علي ــذي وواف . ٢٠٠٢/٢١ التنفي
وأضـاف أن مكتــب خــدمات املشـاريع يقــوم بالفعــل بتنفيـذ بعــض عناصــر اخلطـة املقصــود هبــا     

ــدة    ــوارد جدي ــد م ــات وتولي ــتحكم يف النفق ــع حــدوث مشــاكل يف    . ال ــه ال يتوق وأشــار إىل أن
ن رصـد احلالـة عـن       السيولة، وأكد للمجلس أن إدارة املكتب وجلنة التنسيق اإلداري ستواصال         

 .كثب
واختتم نائب املدير التنفيـذي كلمتـه باإلشـارة إىل أن املعلومـات املاليـة املسـتكملة قـد                - ٤٦

 .استقيت من أرقام فعلية مسجلة جرى تعديلها يف اجتاه نزويل ألغراض احترازية
ير وأثــىن رئــيس اجمللــس بالنيابــة والوفـــود وممثــل جلنــة التنســيق اإلداري ونائــب املـــد         - ٤٧

التنفيـذي ملكتــب خــدمات املشــاريع علــى السـيد رينــهارت هيلمكــه، املــدير التنفيــذي املتقاعــد   
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للمكتب، لسنوات خدمته الثالثني يف املكتب ويف غريه من منظمات األمـم املتحـدة، سـواء يف                 
وامتدحوا رعايته إلنشاء املكتـب ومنـوه حبيـث أصـبح لـه هـذا الـدور البـارز                   . امليدان أو يف املقر   

وألقى رئيس اجمللـس بالنيابـة الضـوء علـى خدمـة السـيد              . ي يؤديه يف منظومة األمم املتحدة     الذ
هيلمكه بصفته مدير شعبة أوروبـا ورابطـة الـدول املسـتقلة يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،             
عندما كان مسؤوال عن فتح عدد من املكاتـب القطريـة، باإلضـافة إىل مسـامهته بصـفته املمثـل                   

 .وأعربوا له عن متنياهتم بتقاعد طيب. يف هاييت يف وقت حرجاملقيم 
وأُبلــغ اجمللــس التنفيــذي أن األمــني العــام قــد عــّين الســيد جريالــد والــزر مــديرا تنفيــذيا   - ٤٨

 .مؤقتا ملكتب خدمات املشاريع
 بشــأن احلالــة املاليــة للمكتــب، مبــا يف ذلــك  ٢٠٠٣/٣واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر  - ٤٩

ــاطي التشــغيلي، واملقــرر   التغــيري  بشــأن االســتعراض املســتقل  ٢٠٠٣/٤ات يف مســتوى االحتي
 .DP/2003/10)انظر الوثيقة (للمكتب 

 
  الزيارات امليدانية -سادسا  

فيمــا يتعلــق بالزيــارات امليدانيــة، أعــرب عــدد مــن الوفــود عــن تقــديره ألمانــة اجمللــس     - ٥٠
. (DP/2003/CRP.5) ٢٠٠٣يـارات امليدانيـة لعـام       التنفيذي لورقة االجتماع اليت قدمتها عن الز      

وأيدت هذه الوفود اختيار موزامبيق للزيارة امليدانية املشتركة، وإكوادور للزيـارة امليدانيـة الـيت             
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان يف عــام       . ٢٠٠٣ينظمهــا برن

 عــن الزيــارات امليدانيــة، بــأن توضــع مبــادئ وجــرت التوصــية، يف ضــوء أمهيــة التقريــر املشــترك
واقترح أحد الوفود أن جيـري يف الزيـارة امليدانيـة           . توجيهية عن إعداده وتصدر قبل سفر البعثة      

 .مناقشة دور الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان يف دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
ات امليدانيـة املشـتركة الســنوية،   وجـرى التعليـق أيضـا علـى حجـم البعثـة وعـدد الزيـار         - ٥١

ــذه           ــة ه ــة فعالي ــذي وكفال ــس التنفي ــب أعضــاء اجملل ــن جان ــك لضــمان مشــاركة أوســع م وذل
، ووافـق   ٢٠٠٣/٦وأقر اجمللس اختصاصات الزيـارات امليدانيـة املشـتركة يف مقـرره             . الزيارات

ــام عمــل، وعلــى التشــكيل بواقــع       ــا ٢٠علــى املــدد املقترحــة بواقــع عشــرة أي رات  عضــوا للزي
 .امليدانية
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اجلزء املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة            
  للسكان

  ٢٠٠١-٢٠٠٠توصيات جملس مراجعي احلسابات للفترة  -سابعا  
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

سـتكمال   واال (DP/2003/6)قدم مدير الربنامج املساعد ومدير مكتـب التنظـيم التقريـر             - ٥٢
(DP/2003/CRP.7)  ٢٠٠٠ املـــتعلقني بتنفيـــذ توصـــيات جملـــس مراجعـــي احلســـابات للفتـــرة-

وأثـىن عـدد مـن الوفـود علـى مبــادرة الربنـامج اإلمنـائي بوضـع اسـتراتيجية ملنـع الغــش           . ٢٠٠١
ــم املتحــدة     ــات األم ــائر منظم ــتحاكيها س ــة     . س ــازات املنظم ــى إجن وجــرى التشــديد أيضــا عل

ورّحـب عـدد مـن الوفـود بـرأي جملـس مراجعـي احلسـابات                .  إدارة العقـود   وفعاليتها احملسنة يف  
 .غري املعارض، وشكرت الربنامج اإلمنائي على التقرير واالستكمال

وأيــدت عــدة وفــود مفهــوم بنــاء القــدرات يف جمــال مراجعــة حســابات التنفيــذ الــوطين  - ٥٣
ــ. واالســـتفادة يف ذلـــك مـــن أمـــوال الـــربامج القطريـــة  ود علـــى ضـــرورة وشـــددت هـــذه الوفـ

ــوافر ــه ومــن الشــركاء        ت ــد من ــل وجــذب املزي ــى التموي ــة للحفــاظ عل الشــفافية يف اإلدارة املالي
 .املوثوق هبم

وأبدى بعض الوفود أسفه على عدم تنفيذ بعض توصـيات جملـس مراجعـي احلسـابات                 - ٥٤
لتكـاليف  فما زال بعض املكاتب معروفا بالقصـور يف اسـترداد ا          . حىت اآلن يف املكاتب القطرية    

ــاء باملواعيــد احملــددة، مثــل تقــدمي بيانــات عــن تســوية املخزونــات يف عــام          . ٢٠٠١ويف الوف
وطالبت هـذه الوفـود أيضـا بتحسـني رصـد األمـوال االسـتئمانية اخلاملـة واألمـوال االسـتئمانية               

وطلبت هذه الوفود إبقاءها على علم بتنفيذ نظام ختطيط مـوارد املؤسسـات،      . اليت تعاين عجزا  
ــة       وك يــف ميكــن هلــذا النظــام أن يســوي بعضــا مــن املســائل املتصــلة بنظــام املعلومــات اإلداري

وطلبت هذه الوفود أيضـا أن يكثّـف الربنـامج اإلمنـائي مـن تغطيتـه يف جمـال مراجعـة                     . املتكامل
. حسابات التنفيذ الوطين، وأن يستكمل تسويته ألرصدة منظمات األمم املتحـدة واحلكومـات    

وفــود مــن الربنــامج اإلمنــائي أن يتخــذ اخلطــوات الالزمــة حــىت تكــون لــه    كمــا طلبــت هــذه ال 
وطلب بعض الوفـود أن يسـوي الربنـامج اإلمنـائي األرصـدة             . السيطرة املناسبة على املخزونات   

 .املعلقة من األموال والربامج األخرى املتعلقة باالحتياطي املخصص لإليواء امليداين
 .املواءمة والبساطة يف عرض احلساباتوأوصت عدة وفود بقوة بتحقيق  - ٥٥
ــامج       - ٥٦ ــار إىل أن الربنــ ــيم فأشــ ــب التنظــ ــدير مكتــ ــاعد ومــ ــامج املســ ــدير الربنــ ورد مــ

انتــهى مــؤخرا مــن وضــع مبــادئ توجيهيــة للمكاتــب القطريــة فيمــا يتصــل باســترداد      اإلمنــائي
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ــا     . التكــاليف ــة قامــت، يف إطــار الترتيب ــة وأضــاف أن جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي ت املتعلق
بالتبسيط واملواءمة، بتشكيل فريق عامـل لتقـدمي تقريـر عـن املسـائل املاليـة وغـري املاليـة املتعلقـة                      

 .باملاحنني
، قـال مـدير   PeopleSoftوفيما يتعلـق بتنفيـذ نظـام ختطـيط مـوارد املؤسسـات وشـركة                - ٥٧

يف دورتـه السـنوية أو    مكتب التنظيم إن الربنـامج اإلمنـائي سـيقدم إحاطـة إىل اجمللـس التنفيـذي                 
وذكر أيضا أنه قد اختـذت الترتيبـات الالزمـة لتقـدمي إحاطـة              . ٢٠٠٣دورته العادية الثانية لعام     

. إىل اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن تنفيــذ نظــام ختطــيط مــوارد املؤسســات 
ــد وضــع ملســاعدة مراجعــي احلســابات ب      ــدير اجمللــس أن هــذا النظــام ق ــغ امل ــوفري ملفــات  وأبل ت

ــات، واإلجنــاز يف املوعــد، وإدخــال        ــة البيان ــة تكفــل حتســني نوعي ــة واضــحة للمراجع إلكتروني
وذكـر أن نظـام ختطــيط مـوارد املؤسســات    . حتسـينات علـى اجملــاالت العمليـة، مثـل املشــتريات    

 .سيحل حمل نظام املعلومات اإلدارية املتكامل
ــذين اختــ     - ٥٨ ــق بالشــركاء اآلخــرين ال ــا يتعل ــوارد    وفيم ــا لتخطــيط م اروا ألنفســهم نظام

ــامج اإلمنــائي    PeopleSoftمؤسســاهتم، وال ســيما شــركة   ــال مــدير مكتــب التنظــيم إن الربن ، ق
يعمل مع منظمات األمم املتحـدة مثـل مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني، والصـندوق                  

رميـة، واملنظمـة العامليـة      الدويل للتنمية الزراعيـة، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجل              
للملكية الفكرية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع،            

 .فضال عن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
 طــرح أول إصــدار مــن نظــام ٢٠٠٤ينــاير /ومــن املســتهدف أن يــتم يف كــانون الثــاين - ٥٩

دة معياريـة، منـها التمويـل، واملشـتريات، واملـوارد          وحـ  ١٧ختطيط مـوارد املؤسسـات متضـمنا        
وسيســاعد نظــام ختطــيط هــذه املــوارد علــى زيــادة فعاليــة وكفــاءة  . البشــرية، واإلدارة بالنتــائج

. وســيجري تعــيني مــوظفني لشــؤون الــربامج مــن ذوي الكفــاءة العاليــة       . العمليــات املكتبيــة 
وسـيجري الـتخلص    . اتـب القطريـة   وستؤدي هذه التغيريات إىل خفض حجم املـوظفني يف املك         

وأضـاف أن حسـابات القـبض لصـندوق       . من األموال االستئمانية اخلاملة وغريها مـن البيانـات        
األمم املتحدة للسكان وبرنامج األغذية العاملي، املتعلقـة باحتيـاطي اإليـواء امليـداين، سـتقفل يف             

 .القريب العاجل
حتســن كــبري يف املكاتــب القطريــة بفضــل واختــتم املــدير كلمتــه باإلشــارة إىل حــدوث  - ٦٠

وسيسـاعد العمـل بنظـام    . إدخال نظم وقواعد مالية جديدة، وإعـداد أدلـة، وتـدريب املـوظفني           
 .ختطيط موارد املؤسسات املكاتب القطرية على العمل بشكل أفضل



 

16 04-25252 
 

E/2003/35 

 بشــأن تنفيــذ  DP/2003/10)انظــر الوثيقــة   (٢٠٠٣/٥واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر    - ٦١
 .٢٠٠١-٢٠٠٠ جملس مراجعي احلسابات للفترة توصيات

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

قــدم نائــب املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع متابعــة للتقريــر     - ٦٢
ــنتني       ــرة الســ ــابات لفتــ ــي احلســ ــس مراجعــ ــيات جملــ ــذ توصــ ــق بتنفيــ  ٢٠٠١-٢٠٠٠املتعلــ

(DP/2003/7) .   احلاجـة إىل تبسـيط العالقـات املاليـة     ) أ: (ربع مسائل حمددة  وأثارت عدة وفود أ
ــامج اإلمنــائي ومقــدم اخلــدمات؛    ــة اســتخدام عمليــات مراجعــة احلســابات   ) ب(بــني الربن أمهي

أمهيــة توصــيات جملــس   ) د(االســتعانة بــاملوظفني الفنــيني املبتــدئني؛    ) ج(كــأدوات للتنظــيم؛  
 . ملكتب خدمات املشاريعمراجعي احلسابات بالنسبة إىل احلالة املالية

ــار نائــب املــدير التنفيــذي يف رده إىل تشــابك العالقــات بــني الربنــامج اإلمنــائي         - ٦٣ وأش
فالربنــامج اإلمنــائي يعــد مــن العمــالء املهمــني للمكتــب، وهــو يف  . ومكتــب خــدمات املشــاريع

 التقـدم  وحتـدث عـن  . نفس الوقت املقدم الرئيسي للخدمات لـه يف املقـر ويف املكاتـب القطريـة       
الكبري الذي حتقق يف سداد تكاليف اخلـدمات املقدمـة، وهـو مـا يـتم بطريقـة واضـحة وشـفافة                 

وقـد ثبتـت الفائـدة الكـبرية للمبـادئ التوجيهيـة اجلديـدة الـيت وضـعها الربنـامج               . بقدر اإلمكان 
وفيمـا يتصـل مبراجعـة      . اإلمنائي بشأن سداد التكاليف للمكاتب القطرية على أساس املعامالت        

ــروض إىل        ــدمي خــدمات إشــرافية وخــدمات إلدارة الق ــه يف ســياق تق احلســابات، أشــار إىل أن
املشاريع اليت ميوهلـا الصـندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة، يقـوم مكتـب خـدمات املشـاريع عـادة                      
مبساعدة املوظفني الوطنيني على االستفادة مـن توصـيات مراجعـة احلسـابات باعتبارهـا أدوات                

 .ذه املشاريع تنفذها كيانات وطنية يف إطار طرائق التنفيذ الوطينتنظيمية، ألن ه
وأوضح نائب املدير التنفيذي أن مكتب خدمات املشاريع ال يتفـق مـع توصـية جملـس                  - ٦٤

مراجعي احلسابات اليت تربط نفقات االستعانة باملوظفني الفنيني املبتدئني باملشـاكل املاليـة الـيت               
علـى أنـه أكـد      . “عمالـة جمانيـة   ”انطباعا بأن هؤالء املوظفني يقدمون      يعانيها املكتب، مما خيلق     

أن املكتب يسوده التوسـع يف االسـتعانة هبـؤالء املـوظفني، وشـدد علـى مسـؤولية املكتـب فيمـا              
يتصــل بتدريبــهم وإعــدادهم لتــويل وظــائف طويلــة األجــل مــع املكتــب أو غــريه مــن منظمــات  

 .األمم املتحدة
ــدي  - ٦٥ ــتم نائـــب املـ ــات    واختـ ــدير املكتـــب لعمليـ ــن تقـ ــاإلعراب عـ ــه بـ ــذي كلمتـ ر التنفيـ

االسـتعراض وتوصــيات جملــس مراجعــي احلســابات الـيت برهنــت علــى فائــدهتا البالغــة يف وضــع   
ورصد أهداف يف جمال األعمال التجارية، يف إطـار مـا يقـوم بـه املكتـب مـن ختطـيط لألعمـال              

 .التجارية ومن عمليات للميزنة
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 بشــأن تنفيــذ DP/2003/10)انظــر الوثيقــة  (٢٠٠٣/٥تنفيــذي القــرار واختــذ اجمللــس ال - ٦٦
 .٢٠٠١-٢٠٠٠توصيات جملس مراجعي احلسابات للفترة 

 
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

تقريـر صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان       ) لشؤون التنظـيم  (قدمت نائبة املدير التنفيذي      - ٦٧
حالـة  : ٢٠٠١-٢٠٠٠ األمـم املتحـدة للفتـرة        متابعة لتقرير جملس مراجعي حسابات    ”املعنون  

وذكرت أن جملـس مراجعـي احلسـابات، يف استعراضـه           . (DP/FPA/2003/1)“ تنفيذ التوصيات 
، خـرج بـرأي غـري معـارض يف          ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٣١لفترة السنتني اليت انتهت يف      

 فيهـا مـا يتصـل مبراجعـة     وأكدت أن الصندوق ملتزم متاما بتنفيذ توصيات اجمللس، مبا . املراجعة
وأضافت أن الصندوق أدخـل حتسـينات هيكليـة    . حسابات الربامج املنفذة على الصعيد الوطين    

وقـد أُدرج تنفيـذ توصـيات مراجعـي احلسـابات يف        . على املساءلة الشاملة والضـوابط الداخليـة      
ــال    ــاءلة واالمتثـ ــزا للمسـ ــدمني تعزيـ ــوظفني األقـ ــيم أداء املـ ــندوق  . تقيـ ــذا الصـ ــد حـ ــذو وقـ حـ

وهــــذا النظــــام، مقترنــــا . اإلمنــــائي يف وضــــع نظــــام لتخطــــيط مــــوارد املؤسســــات الربنــــامج
البيانـات  /اإللكترونيـة احلديثـة وسـبل التواصـل احملسـنة، سيسـّهل تبـادل املعلومـات               باالتصاالت

احلديثــة بــني املقــر واملكاتــب القطريــة وحيّســن إىل حــد كــبري مــن إدارة النفقــات املنفــذة علــى     
 .ينالصعيد الوط

وأثنــت وفــود عــدة علــى الصــندوق ملــا اختــذه مــن تــدابري وحققــه مــن جنــاح يف تنفيــذ     - ٦٨
توصيات جملس مراجعي احلسابات، وشجعت الصندوق علـى مواصـلة تنفيـذ هـذه التوصـيات                

وشــدد أحــد الوفــود علــى ضــرورة االنضــباط املــايل، مؤكــدا    . بأكملــها ويف الوقــت املطلــوب 
ورحبــت عــدة . صــندوق بــاملوارد األساســية الكافيــة واملســتقرةمســؤولية املــاحنني عــن تزويــد ال

وفود بقرب االنتهاء من وضع اتفاقات على صعيد اخلدمات بشأن ما يقدمـه الربنـامج اإلمنـائي            
وأثىن عدد من الوفود علـى الصـندوق والربنـامج اإلمنـائي ومكتـب              . من خدمات إىل الصندوق   

وحث بعـض الوفـود الصـندوق    . ملنع الغشخدمات املشاريع جلهودها يف وضع خطة مشتركة       
على سرعة االنتهاء من املسألة املعلقة مع الربنـامج اإلمنـائي فيمـا يتعلـق بتحقيـق تقـدم يف جمـال                      

وشــدد بعــض الوفــود علــى أن تقيــد املكاتــب القطريــة بــاإلجراءات املاليــة         . اإليــواء امليــداين 
 بعــض الوفــود إىل الشــواغل بشــأن وأشــار. والتنظيميــة أمــر حيــوي لــإلدارة بالنتــائج واإلبــالغ 

متثله الـربامج املنفـذة علـى الصـعيد الـوطين مـن حتـديات للمسـاءلة والشـفافية، وحثـت هـذه                        ما
ــة يف تــدريب       ــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك االســتفادة مــن مــوارد الــربامج القطري الوفــود علــى بن

 .مراجعي احلسابات الوطنيني
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ارير املعدلـة ملراجعـة احلسـابات الـيت أصـدرها          وأعرب أحـد الوفـود عـن قلقـه إزاء التقـ            - ٦٩
جملس مراجعي احلسابات فيما يتعلق بالربنـامج اإلمنـائي وصـندوق السـكان ومكتـب خـدمات                 
املشاريع، وحث هـذه املنظمـات الـثالث علـى تكثيـف إجراءاهتـا للمتابعـة فيمـا يتصـل مبسـاءلة                      

وشـجع عـدد    . ملراجعـة احلسـابية   شركاء التنفيذ ومشول النفقات املنفذة علـى الصـعيد الـوطين با           
من الوفود الصندوق والربنامج اإلمنائي واملكتب على السعي إىل أفضـل املمارسـات وتقامسهـا،             

وأثىن أحد الوفود علـى مـا قـام بـه الربنـامج             . ومواصلة العمل على تنسيق اإلجراءات واألنظمة     
وشـدد  . اء حتـديث مماثـل    اإلمنائي مؤخرا من حتديث تدابري املتابعة، وشجع الصندوق على إجـر          

أحد الوفود علـى أنـه ال ينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة أن تتـأخر يف االسـتفادة مـن تكنولوجيـا                  
، فقـد حـث علـى    “اللمسـة اإلنسـانية   ”ومع تأكيد هـذا الوفـد ألمهيـة         . املعلومات واالتصاالت 

 البلــدان التوســع يف نشــر املعرفــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، حــىت يتســىن جلميــع        
 .االستفادة من العوملة

الوفــود علــى تعليقاهتــا وتوجيهاهتــا ) لشــؤون التنظــيم(وشــكرت نائبــة املــدير التنفيــذي  - ٧٠
البناءة، وذكـرت أن صـندوق السـكان يعـرب عـن تقـديره ملشـورة وتعليقـات جملـس مراجعـي                      

دخل مسـتقر   ووجهت الشكر إىل الوفد الذي حث مجيع املاحنني على كفالة توفري            . احلسابات
وأكدت أنه مت بالفعل توقيع عدد من اتفاقـات اخلدمـة، وسـيجري االنتـهاء               . وكاف للصندوق 

ووافقت على أمهية اإلسراع بتسـوية املسـألة املتعلقـة بتحقيـق تقـدم              . من االتفاقات الباقية قريبا   
حـده،  وأشارت إىل أن هـذه املسـألة ال تقـع حتـت سـيطرة الصـندوق و        . يف جمال اإليواء امليداين   

وفيمـا  ). اليونيسـيف (ألهنا ختص الصندوق والربنامج اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة        
يتعلق بالربامج املنفـذة علـى الصـعيد الـوطين وإدارهتـا ماليـا، وافقـت علـى أن بنـاء القـدرات يف                       

وأشارت إىل أن الصندوق يقـوم بـذلك اآلن فعـال، كمـا يقـوم بتعزيـز                 . هذا الصدد أمر حيوي   
وأضــافت أن نظــام ختطــيط . ملكاتــب القطريــة بعــدة طــرق، منــها االســتعانة مبــديري العمليــاتا

وقالــت إن الصــندوق يعمــل علــى . مــوارد املؤسســات سيســهم أيضــا يف حتســني اإلدارة املاليــة 
تنسيق اإلجراءات واألنظمة مـع الشـركاء اآلخـرين جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، ووافقـت                   

 .هذه اجملموعة تقاسم أفضل املمارساتعلى أن من مصلحة 
. وشــكرت مــديرة شــعبة خــدمات الرقابــة الوفــود علــى مالحظاهتــا وآرائهــا املشــجعة    - ٧١

وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أن صــندوق الســكان يبــذل قصــاراه يف ســبيل متابعــة توصــيات     
 عـن   وأشارت إىل أن ما يعوق الصندوق أحيانـا       . جملس مراجعي احلسابات يف الوقت املطلوب     

املتابعة التامة والسريعة هو أن املوارد البشرية يف املنظمة حمدودة، وأيضا ألن لـبعض التوصـيات                
ــة   ــى صــعيد املنظوم ــارا عل ــدمت إىل اجمللــس معلومــات مســتكملة عــن مشــول املشــاريع     . آث وق

ــرة   ــة احلســابية يف الفت ــة تشــري إىل أن   ٢٠٠١-٢٠٠٠باملراجع ــات النهائي ، مشــرية إىل أن البيان
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.  يف املائــة، ممــا يشــكل زيــادة كــبرية باملقارنــة بفتــرة الســنتني الســابقة٨٦ول الــراهن بلــغ الشــم
وأكدت أن الصندوق يواصل العمل مع املكاتب القطرية من أجل حتسـني ممارسـاهتا يف اإلدارة               

 .والتأكد من حصوهلا على التوجيه املناسب
بشـأن تنفيـذ    ) DP/2003/10ثيقـة   انظـر الو   (٢٠٠٣/٥وقد اختذ اجمللس التنفيذي املقرر       - ٧٢

 .٢٠٠١-٢٠٠٠توصيات جملس مراجعي احلسابات للفترة 
 

  التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي -ثامنا  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

قــدم مــدير مكتــب املــوارد والتشــاركات االســتراتيجية التقريــر املرفــوع إىل اجمللــس          - ٧٣
وهنـأت الوفـود الربنـامج اإلمنـائي علـى اجلـودة العاليـة              ). DP/2003/5(جتماعي  االقتصادي واال 

 .للتقرير، مع تشديدها على ضرورة اتباع هنج يتسم برتعة حتليلية أكرب
ودعت عدة وفـود إىل اتبـاع هنـج أكثـر اتسـاقا وتوحـدا وتنسـيقا إزاء عمـل منظمـات                       - ٧٤

ــا فيهــا مكتــب األمــم املتحــدة ل     ــة   األمــم املتحــدة، مب ــادة الفعالي تنســيق الشــؤون اإلنســانية، لزي
وأكدت هـذه الوفـود     . والكفاءة، واحلد من تكاليف املعامالت اليت تتحملها السلطات الوطنية        

ــات        ــيم املشــتركني، والبعث ــة، والرصــد والتقي ــة االجتماعــات املشــتركة للمجــالس التنفيذي أمهي
ى أرض الواقـع، مبـا يف ذلـك أثـر     امليدانية املشـتركة، وشـددت علـى ضـرورة إظهـار النتـائج علـ             

 .الربنامج اإلمنائي يف عملية الورقات االستراتيجية للحد من الفقر
وأُعرب عن التقـدير لتطـور العالقـات مـع مؤسسـات بريتـون وودز، وال سـيما البنـك               - ٧٥

ودعت الوفود إىل دعم العالقات مـع هـذه املؤسسـات، وطلبـت إىل الربنـامج اإلمنـائي                  . الدويل
 .بشكل وثيق مع املصارف اإلمنائية اإلقليميةالعمل 
 وال سـيما علـى   -وأعربت عدة وفود عن تقديرها للتحسـن يف التـوازن بـني اجلنسـني          - ٧٦

وجــرى .  وإن كانــت قــد شــددت علــى ضــرورة تكثيــف هــذه اجلهــود-صــعيد املنســق املقــيم 
عــت الوفــود ود. التشــديد أيضــا علــى أمهيــة رصــد وتقيــيم عمــل الربنــامج اإلمنــائي عــن كثــب  

. منظمات األمم املتحدة إىل تقاسم املنـهجيات املسـتخدمة يف الرصـد والتقيـيم واملفاضـلة بينـها             
وأثــريت أيضــا أســئلة تتعلــق بالعالقــات بــني الربنــامج اإلمنــائي وجلنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة   

اإلمنائية الدولية علـى    ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وأثر جتديد موارد املؤسسة           
 .حالة موارد الربنامج اإلمنائي

وقــد رد مــدير مكتــب املــوارد والتشــاركات االســتراتيجية علــى التعليقــات واملســائل      - ٧٧
املثــارة، فأشــار إىل رغبــة اجمللــس التنفيــذي يف رؤيــة تقــارير تتصــف برتعــة حتليليــة أكــرب ونتــائج  
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لـى اجملـاالت الـيت تواجـه فيهـا عقبـات، مبـا يف               تظهر على أرض الواقع، وإىل ضرورة التركيـز ع        
وأكــد أن كــل جهــد ســُيبذل لتحقيــق . ذلــك االســتراتيجيات الالزمــة للتصــدي هلــذه العقبــات 

 .التحسني املطلوب
ــة،       - ٧٨ ــة اإلقليمي وقــد ُنفــذ عمــل كــثري لــدعم العالقــات التشــاركية مــع املصــارف اإلمنائي

وجـرت كـذلك    . مصـرف التنميـة األفريقـي     وخصوصا مع مصرف التنمية للبلدان األمريكيـة و       
مناقشـــات بـــني الربنـــامج اإلمنـــائي ومصـــرف التنميـــة اآلســـيوي لتعزيـــز التشـــارك بـــني هـــاتني  

وأشار املدير أيضا إىل ما سبق إعالنه يف جلسات سابقة من أنه مل حيـن الوقـت بعـد                  . املنظمتني
 .ج اإلمنائيلتقييم أثر جتديد موارد املؤسسة اإلمنائية الدولية على الربنام

وفيما يتعلق بـدور وأثـر الربنـامج اإلمنـائي يف عمليـة الورقـات االسـتراتيجية للحـد مـن              - ٧٩
ولـذلك  . الفقر، أشار املـدير إىل أن مكتـب التقيـيم يقـوم اآلن بتقـدير إسـهام الربنـامج اإلمنـائي                    

يـد التـزام    وأكـد املـدير مـن جد      . فستقدم إحاطـة إىل اجمللـس التنفيـذي بعـد تلقـي تقريـر التقيـيم               
الربنامج اإلمنائي بتحسني التوازن بني اجلنسني وإدراج قضايا اجلنسني يف عمل املنظمـة، مشـريا          

 .إىل أن اجلهود تبذل لتعيني مرشحات من اخلارج للتغلب على العجز اهليكلي يف املنظمة
لتابعة ملنظمـة   وقال املدير إن الربنامج اإلمنائي يشترك يف أعمال جلنة املساعدة اإلمنائية ا            - ٨٠

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بصفة مراقب، يف سـياق اإلطـار التشـريعي الـذي حـدده                 
وأوضــح املــدير أيضــا أن . اجمللــس التنفيــذي، وهــو مــا يفعلــه يف اجتماعــات جمموعــات أخــرى 

ة تتعلـق  اإلشارات يف التقرير إىل العالقة بني الربنامج اإلمنائي ومكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـاني     
وأكـد أن الربنـامج اإلمنـائي سيواصـل تعزيـز           . باجلهود املبذولة لتعزيز روح التشارك بني االثنني      

 .هذا التشارك
وأحــاط اجمللــس التنفيــذي علمــا بتقريــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إىل اجمللــس          - ٨١

عا بالتعليقـات  ، ووافـق علـى إحالتـه إىل اجمللـس، مشـفو     )DP/2003/5(االقتصادي واالجتمـاعي   
 .عليه

 
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

ــذي    - ٨٢ ــدير التنفي ــدم نائــب امل ــربامج (ق ــر صــندوق الســكان إىل اجمللــس   ) لشــؤون ال تقري
وأشـار إىل أن التقريـر يتنـاول عـددا مـن القضـايا              ). DP/FPA/2003/2(االقتصادي واالجتماعي   

وركـز علـى    . عـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة       األساسية اليت ُحددت بالتشاور فيما بني أعضـاء جممو        
متويـل األنشـطة التنفيذيـة    : أربعة أقسام يف التقرير هلا أمهية خاصة بالنسبة إىل صـندوق السـكان     

مــن أجــل التنميــة؛ بنــاء القــدرات؛ املســاعدة اإلنســانية؛ متابعــة املــؤمترات الدوليــة واألهــداف     
اف اإلمنائية لأللفية تتوقف أيضـا علـى حتقيـق          وأكد أن احتماالت حتقيق األهد    . اإلمنائية لأللفية 
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أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وال سيما فيما يتصل باملساواة بـني اجلنسـني وحصـول           
وشـدد علـى أن األهـداف    . ٢٠١٥اجلميع على خدمات الصحة اإلجنابية يف موعد أقصاه عـام   

 .ا السكانيةاإلمنائية لأللفية ال ميكن أن تتحقق دون معاجلة القضاي
ويف أثنــاء املناقشــة، أشــارت عــدة وفــود إىل التقــدم الــذي حققــه صــندوق الســكان يف  - ٨٣

واألهـداف  ) E/1998/48(ضوء االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات للسياسـات    
اإلمنائيـــــة لأللفيــــــة، وأعربـت عـن تأييـدها إلدراج أهـداف املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة،                

وأعـرب  . وال سيما مـا يتصـل منـها بالصـحة واحلقـوق اإلجنابيـة، يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          
أحد الوفود عـن اهتمامـه مبعرفـة كيـف يسـاعد صـندوق السـكان علـى ضـمان إدراج الصـحة                       

وسـأل  . واحلقوق اإلجنابية يف النهج القطاعية الشاملة والورقات االسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر              
ا هــل جتــد هــذه اجملــاالت املعاجلــة الصــحيحة يف ســياق التقــارير الوطنيــة عــن    هــذا الوفــد أيضــ 

وأعرب عدد من الوفـود عـن تقـديره لعمـل الصـندوق يف جمـال بنـاء                  . األهداف اإلمنائية لأللفية  
القدرات، وشددت هذه الوفود على أن من األمـور احلامسـة بنـاء قـدرات البلـدان املسـتفيدة يف          

 وفيما يتصل بالترتيبات املتعلقة بـاملوظفني يف إطـار الدراسـة اجلديـدة              .جماالت السكان والتنمية  
هلياكل املكاتب القطرية، قال أحد الوفود إنه بدال مـن وضـع معـايري موحـدة، جيـب أن تؤخـذ                     

وأثنــت وفـود عديـدة علـى جهـود الصـندوق مــن      . االحتياجـات اخلاصـة بكـل بلـد يف االعتبـار     
ورحب أحد الوفود بالتعـاون مـع       . مع القطاع اخلاص  أجل تعزيز التشاركات مع املؤسسات و     

. البنك الدويل، وسأل عن تأثري التجديد األخري ملوارد املؤسسة اإلمنائية الدولية على الصـندوق             
وأشار أحد الوفود إىل عدم ثبات التمويل فشـجع الصـندوق علـى توسـيع قاعـدة ماحنيـه بقـدر                     

 .ود من املاحننيأكرب، حىت يتفادى االتكال الشديد على عدد حمد
وأكــد عــدد مــن الوفــود أمهيــة التنســيق والتعــاون فيمــا بــني وكــاالت األمــم املتحــدة       - ٨٤

وأوضح أحد الوفود املقصود، فأشـار إىل أن تقيـيم برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك                  . ومنظماهتا
ى اإليــدز علــ/اإليــدز يوضــح أن تنســيق أنشــطة الفــريوس/املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية

ــاء     ــا ملكافحــة هــذا الوب وأضــاف هــذا الوفــد أن  . الصــعيد القطــري كــان أقــل ممــا كــان مطلوب
االكتفاء بإرسال مزيد من املال أو املوظفني إىل امليدان لن يـؤدي بالضـرورة إىل زيـادة الفعاليـة                   

وقـال أحـد الوفـود إنـه يـود أن يـرى        .  فاملطلوب هو جمموعة من املهـارات املناسـبة        -والكفاءة  
 ملموسة للطريقة اليت يعزز هبا أعضاء جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة العمليـات املشـتركة           نتائج

وشدد هـذا الوفـد علـى ضـرورة ختفيـف العـبء عـن البلـدان                 . للربجمة والتقييم والتقدير وغريها   
وطلـب  . املستفيدة من الربامج الناجم عن العدد املفـرط لتقـارير واجتماعـات التحليـل والتقيـيم         

وحـث  . الوفود مزيدا من املعلومات عن بناء القدرات املؤسسية يف جمـال الرصـد والتقيـيم              أحد  
أحد الوفود على مزيد مـن االنضـباط يف العمـل التقييمـي الـذي تؤديـه صـناديق األمـم املتحـدة                       
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. وبراجمها، مشريا إىل وجوب جتميـع مصـادر التقيـيم يف منظومـة األمـم املتحـدة بشـكل متزايـد                    
ود عــن الكيفيــة الــيت ســيعمل هبــا صــندوق الســكان والربنــامج اإلمنــائي علــى   وســأل أحــد الوفــ

 .تعجيل جهود التنسيق فيما بني أعضاء جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وزيادة تشجيعها
وشددت عدة وفود على أن التقرير كان ينبغي أن يكـون حتليليـا وواقعيـا ومعنيـا حبـل                     - ٨٥

 ذكــر جمموعــة هائلــة مــن األنشــطة، ومــع ذلــك مل يشــر   وأشــارت هــذه الوفــود إىل . املشــاكل
وقالت الوفود إن التقرير جيـب أن       . التقرير إىل نتائج حمددة أو آثار حمققة على الصعيد القطري         

وأضـاف أحـد الوفـود    . يركز على النتائج واحملصلة واآلثار، فضال عن التحـديات الـيت سـتجاَبه    
س االقتصــادي واالجتمــاعي ستســتفيد مــن التحليــل  أن التقــارير القادمــة الــيت ســترفع إىل اجمللــ 

وسـأل أحـد الوفـود عـن     . األكثر تعمقا ملا أدى إليه إصـالح األمـم املتحـدة مـن حتسـني للربجمـة       
 .سبب خلو التقرير من أي إشارة إىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

كيفيـة  ورحب أحد الوفود بتعهد الصندوق باإلدارة علـى أسـاس النتـائج، وسـأل عـن               - ٨٦
ــتظم       ــكل منـ ــد األداء بشـ ــد يف رصـ ــت جبديـ ــل أتـ ــدة وهـ ــنظم اجلديـ ــتخدام األدوات والـ . اسـ

يتعلق مبراعاة قضايا اجلنسني، أعرب أحـد الوفـود عـن اغتباطـه مبعرفـة أن النسـاء يشـغلن          وفيما
وأعـرب بعـض الوفـود عـن        .  يف املائة مـن مجيـع وظـائف الفئـة الفنيـة يف صـندوق السـكان                 ٤٧

 على تقـارير أكثـر تتحـدث عـن النتـائج أو اآلثـار أو مؤشـرات التقـدم فيمـا                      الرغبة يف االطالع  
وطلبــت الوفــود مزيــدا مــن املعلومــات عــن كيفيــة إدمــاج الرجــل يف   . يتعلــق بقضــايا اجلنســني

وفيمــا يتعلــق بنظــام املنســق املقــيم، رحــب أحــد الوفــود جبهــود  . األنشــطة الربناجميــة للصــندوق
 مــن أجــل التطــرق إىل موضــوع انعــدام التــوازن بــني اجلنســني، جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة

وأعـرب أحـد الوفـود عـن قلقـة لعـدم تعـيني              . وطلب معرفة أسباب استمرار عدم التـوازن هـذا        
وطلب أحد الوفود مزيدا من املعلومـات عـن         . منسقني مقيمني يف الوقت الراهن من الصندوق      

 .ذلك مهما لعمل الصندوقلدى املنسق املقيم وملاذا كان “ كفاءة التنسيق”
وطلــب عــدد مــن الوفــود مزيــدا مــن املعلومــات فيمــا يتعلــق باألعمــال التحضــريية           - ٨٧

وأشـار أحـد الوفـود إىل       . لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للمؤمتر الدويل للسكان والتنميـة        
ن أن مشاورات الصندوق قبل االحتفال هبذه الـذكرى جيـب أن تركـز علـى مـا حتقـق حـىت اآل                     

وقال أحد الوفود إن االحتفـال هبـذه الـذكرى جيـب أن     . من تقدم يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر      
يتسم بطابع احتفايل وتقين حبت، ومع ذلك شـدد علـى أن التركيـز جيـب أن يظـل علـى تعزيـز                

 .االلتزام بتنفيذ برنامج عمل املؤمتر والتدابري األساسية الالزمة الستمرار هذا التنفيذ
الوفود على تعليقاهتـا البنـاءة، وقـال إنـه     ) لشؤون الربامج (كر نائب املدير التنفيذي     وش - ٨٨

وأضــاف أن قــدرا كــبريا مــن . يوافــق علــى أن التنســيق يف غايــة األمهيــة ملنظومــة األمــم املتحــدة
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وأشـار إىل أن هنـاك   . التقدم قد حتقق يف جمال إصالح األمم املتحدة، مبا يف ذلك جمال التنسـيق       
مشجعة تتصل بإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، والتبسـيط واملواءمـة،                  تطورات  

وحلقة العمل املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية، وعمل األفرقة القطرية التابعـة لألمـم املتحـدة،      
ومع ذلك فمـا زال هنـاك العديـد مـن التحـديات فيمـا يتعلـق بـالتخطيط والتنفيـذ علـى أسـاس                         

ضــال عــن املشــاركة يف الورقــات االســتراتيجية للحــد مــن الفقــر وحــوار السياســات   النتــائج، ف
وأضـاف أنـه جتـرى معاجلـة قضـايا ضـمان اجلـودة فيمـا يتعلـق بعمليـات األمـم املتحـدة                        . العامة

وذكــر أن صــندوق . للتقيــيم القطــري املوحــد وأطــر عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة   
يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة، قـد اشـترك وسـاهم يف عـدد       السكان، باعتباره عضوا نشطا     

من األفرقة العاملة وفرق العمل الـيت ركـزت، يف مجلـة أمـور، علـى مسـائل مـن قبيـل التبسـيط                        
وأعرب عن أمله أن تكون مسامهات الصندوق مستقبال يف النهج القطاعيـة الشـاملة              . واملواءمة

ــر اتضــاحا والورقــات االســتراتيجية للحــد مــن الفقــر   ــة   .  أكث ــهاء العملي ــه مــع انت وأشــار إىل أن
االنتقالية للصندوق، سيكون التركيز علـى توجيـه العمليـات الربناجميـة وتطـوير الـنظم مبـا يتفـق           
مـع أفكـار جمموعــة األمـم املتحــدة اإلمنائيـة يف تبســيط العمليـات، ووضــع املؤشـرات واخلــرائط       

 وأشــار إىل أن الصــندوق يشــترك مــع الربنــامج .اإلحصــائية، ورصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
 .اإلمنائي يف وضع نظام لتخطيط موارد املؤسسات

وفيما يتعلق بنظام املنسق املقيم، أشـار إىل التقـدم املتحقـق قـائال إن صـندوق السـكان                    - ٨٩
وقـال إن التشـارك مـع       . سيشجع مزيـدا مـن موظفيـه علـى احلصـول علـى وظيفـة منسـق مقـيم                  

 تعزز والتعاون قد اتسع نطاقه من خالل العديد من األنشطة اجلديـدة، ومنـها               البنك الدويل قد  
دورة تدريبية اشتركا يف تنظيمها لتعزيز املهارات يف عمليات أساسية يف جمال السياسة العامـة،               

وفيمـا يتعلـق بالسـؤال      . مثل الورقات االستراتيجية للحـد مـن الفقـر والنـهج القطاعيـة الشـاملة              
 املؤسسة اإلمنائية الدولية، قال إنه يأمل أن تضع منظومة األمم املتحـدة منـاذج               عن جتديد موارد  

ناجحة تتكرر على نطاق أوسع وتصبح جزءا من الـربامج الوطنيـة وترتقـي مـن خـالل قـروض             
وأشــار إىل أن لــدى صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا الكــثري الــذي . املؤسســة اإلمنائيــة الدوليــة

اليت تنتقل من مرحلة الصراع إىل مرحلة إعـادة البنـاء، حيـث تكـون خـربة            تسهم به يف البلدان     
وأشـار يف هـذا الصـدد إىل        . البنك الدويل وعالقاتـه بالسـلطات الوطنيـة علـى األرجـح حمـدودة             

املزايـا املقارنــة للصـناديق والــربامج، قـائال إن التعــاون مــع البنـك الــدويل ميكـن أن يتســع نطاقــه      
 .أكثر
تعليقــات املتعلقــة ببنــاء القــدرات، قــال إن الصــندوق، يف تنفيــذه للدراســة وردا علــى ال - ٩٠

ــا ومســتجيبا لالحتياجــات اخلاصــة       ــة، ســيكون مرن ــد هياكــل املكاتــب القطري ــدة لتحدي اجلدي
وقــال إنــه عنــد إجــراء اإلصــالح، فــإن التحــدي يتمثــل يف ربــط أهــداف ومؤشــرات    . للبلــدان
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يـة والتقييمـات القطريـة املوحـدة وأطـر عمـل األمـم              اإلدارة على أسـاس النتـائج بـالربامج القطر        
وفيمـا يتعلـق    . املتحدة للمساعدة اإلمنائية، والعمل يف الوقت ذاتـه علـى تعزيـز الرصـد والتقيـيم               

بالسؤال عن بناء القدرات املؤسسية يف جمال الرصد و التقييم، أشار إىل أن الصـندوق قـد أعـد     
وأضاف أن هنـاك قـدرا واسـعا    . من خرباء التقييمجمموعة أدوات للرصد والتقييم وأنشأ شبكة    

من التعاون اآلن فيما بني خرباء التقييم التابعني للمنظمات األعضاء يف جمموعـة األمـم املتحـدة                 
 .اإلمنائية
وفيما يتعلق بالسؤال اخلـاص بإدمـاج الرجـل يف أنشـطة بـرامج الصـحة اإلجنابيـة، قـال              - ٩١

فعلـى  . لتزم بـدعم إدراج قضـايا اجلنسـني يف كـل أنشـطته            نائب املدير التنفيذي إن الصندوق م     
ــد وضــع          ــار عن ــة تؤخــذ يف االعتب ــان عوامــل مهم ــرب مواقــف الرجــال والفتي ــال، تعت ســبيل املث

وعـن السـؤال اخلـاص      . اإليـدز /استراتيجيات وأنشطة الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البشـرية           
رائعــا بــني الصــندوق وهــذا املكتــب، مبكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، قــال إن هنــاك تعاونــا 

ــة      ــه وبــني ســائر منظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكومي وأضــاف أن . وكــذلك بين
وأشار أيضا إىل أن الصـندوق      .  عملية للنداءات املوحدة قادها املكتب     ٢٠الصندوق ساهم يف    

. اإلنســانيةة عمــل يف الســنوات األخــرية علــى أن يكــون مبثابــة وكالــة فعالــة ومهمــة لالســتجاب 
وفيما يتصل باالحتفال بالذكرى السنوية العاشـرة للمـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة، قـال إنـه                   
يتفق مع اآلراء اليت أعربـت عنـها الوفـود، وأشـار إىل أن الصـندوق ينتظـر نتيجـة عمـل الفريـق                   

اسـتعراض  وذكـر أن الصـندوق خيطـط لعمليـة          . العامل الذي كلفته اجلمعية العامة هبذه املسـألة       
ووافـق متامـا علـى ضـرورة احلفـاظ علـى            . وطين وعقد عدد من االجتماعات اإلقليمية والتقنيـة       

 .الزخم املتعلق بتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
ــر صــندوق األمــم املتحــدة للســكان إىل اجمللــس      - ٩٢ وأحــاط اجمللــس التنفيــذي علمــا بتقري

ــاعي   ــادي واالجتمـ ــفوعا     (DP/FPA/2003/2)االقتصـ ــس، مشـ ــه إىل اجمللـ ــى إحالتـ ــق علـ ، ووافـ
 .بالتعليقات عليه

 
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان 

  بيان املديرة التنفيذية  
ــة أعضــاء املكتــب اجلديــد للمجلــس التنفيــذي علــى انتخــاهبم،      - ٩٣ هنــأت املــديرة التنفيذي

وقـدمت املـديرة التنفيذيـة    . التوجيه والقيـادة وشكرت أعضاء املكتب السابق على اقتدارهم يف       
 كـان،  ٢٠٠٢إىل اجمللس التنفيذي معلومات مستكملة عن أهـم التطـورات، فـذكرت أن عـام               

وكـان يف الوقـت ذاتـه عـام تأييـد ودعـم             . بالنسبة إىل الصندوق، عامـا عصـيبا يتسـم بالتحـدي          
تزام بتنفيذ برنامج عمل املـؤمتر      ويف الفترة األخرية، جتدد تأكيد االل     . غامرين للصندوق ومهمته  
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ــة يف مــؤمتر الســكان اخلــامس آلســيا واحملــيط اهلــادئ، الــذي عقــد يف       الــدويل للســكان والتنمي
وأشـــارت إىل تأكيـــد ودعـــم االعتـــراف . ٢٠٠٢ديســـمرب /بـــانكوك بتايلنـــد يف كـــانون األول

وقالـت  . لفيـة الواجب بأن السكان والصحة اإلجنابية أساس مهم لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأل    
إن تأكيد ودعم حقوق املرأة والصحة اإلجنابية للمرأة وكذلك عمل الصندوق كانـا واضـحني               

 ٣٤، وهي محلة شعبية بدأهتا سـيدتان أمريكيتـان لتعبئـة            “ مليون صديق  ٣٤محلة الـ   ”أيضا يف   
 .مليون دوالر للصندوق

قــد اكتملــت يف  شــهرا ١٨وأشــارت إىل أن عمليــة حتــول الصــندوق الــيت اســتغرقت    - ٩٤
وكان الدافع للتحول هـو تعزيـز قـدرة الصـندوق وموظفيـه             . ديسمرب يف موعدها  /كانون األول 

. علــى العمــل اســتراتيجيا يف إطــار جــدول أعمــال األلفيــة والتخطــيط والســعي لتحقيــق نتــائج   
وقالت إن العمـل املنجـز يف سـياق عمليـة التحـول سـيدعم األولويـات التنظيميـة للصـندوق يف                      

وتطرقــت إىل املســألة احلامســة املتعلقــة بــاملوارد، فشــددت علــى أمهيــة املــوارد         . ٢٠٠٣عــام 
وأشــارت إىل األزمــة املاليــة اخلطــرية الــيت مــّر هبــا  . األساســية ومــا يصــحبها مــن حيــاد ومشوليــة 

.  ومـا بعـده  ٢٠٠٣، قائلة إن تعبئة املوارد ستظل حتديا كبريا يف عـام           ٢٠٠٢الصندوق يف عام    
الرئيســيني للصــندوق علــى دعمهــم القــوي، وأكــدت أن عــددا قياســيا مــن   وشــكرت املــاحنني 

البلدان املستفيدة من الربامج قـدم إسـهامات إىل الصـندوق، رغـم الصـعاب املاليـة الـيت تعانيهـا                     
 بلدا قد تعهدت بتقـدمي مسـامهات ماليـة إىل الصـندوق يف              ١٣٤وأشارت إىل أن    . هذه البلدان 

 .آخر، وهذا رقم قياسي دائم ٢٠٠٢عام 
ويف احلــديث عــن العالقــات التشــاركية للصــندوق يف منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف    - ٩٥

ذلك العمل املهم الذي تؤديه جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية لدعم املكاتـب القطريـة، قالـت إن        
ابة، مما يدعو إىل االمتنان التـزام صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا بالتبسـيط واملواءمـة واالسـتج                   

وقــدمت إىل . بـروح مــن االلتــزام املتجــدد، للمرحلــة الثانيــة مــن عمليــة األمــني العــام لإلصــالح 
اجمللس التنفيذي معلومات مستكملة عـن العالقـات املعـززة للصـندوق مـع اثـنني مـن الشـركاء                    

وألقــت الضــوء أيضــا علــى جهــود   . الرئيســيني، ومهــا البنــك الــدويل ومنظمــة الصــحة العامليــة  
وأعربـت  .  أجل زيادة مشاركته يف عملية الورقات االستراتيجية للحد مـن الفقـر     الصندوق من 

عن أملها أن يتاح قدر من املوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة للعمـل بشـكل حمـدد علـى دعـم قـدرة                 
الصندوق علـى املسـامهة يف عمليـة الورقـات االسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر، والنـهج القطاعيـة                      

 .احلوارات اإلمنائية الوطنيةالشاملة، وغري ذلك من 
وفيما يتصل بتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة، قالـت إن مـن املهـم،                 - ٩٦

 عاما، تـوافر حتليـل عملـي وبنـاء لكـل            ٢٠وحنن نقترب من منتصف فترة برنامج العمل البالغة         
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اين يف اخلـربات    وذكرت أن الصندوق شـرع يف حبـث ميـد         . بلد على حدة للمنجزات والعوائق    
ويقــوم الصــندوق أيضــا باستكشــاف . الوطنيــة يف البلــدان الناميــة واملتقدمــة النمــو علــى الســواء

واختتمـت املـديرة التنفيذيـة بياهنـا        . سبل أخـرى لتحليـل اخلـربات الوطنيـة والـدروس املسـتفادة            
 .مرباإلعراب عن تقديرها العميق للمجلس التنفيذي ملا يقدمه إىل الصندوق من دعم غا

وتكلم ثالثـة وثالثـون وفـدا لإلعـراب عـن الـدعم القـوي للصـندوق وااللتـزام الثابـت                      - ٩٧
ــة علــى قيادهتــا النشــطة وبياهنــا الرائــع املشــجع    . حنــوه . وشــكرت هــذه الوفــود املــديرة التنفيذي

وشكرت وفود عديدة الصندوق على ما يقدمه من مساعدات إىل بلـداهنا، وال سـيما يف جمـال                  
ــة   الســكان والتن ــك الصــحة اإلجنابي ــا يف ذل ــة، مب ــة دور    . مي ــى أمهي ــدة عل ــود عدي وشــددت وف

الصندوق يف مساعدة البلدان على تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة وحتقيـق                 
وأعربت عـدة وفـود عـن    . األهداف اإلمنائية لأللفية، مؤكدة دعمها السياسي واملايل للصندوق 

. ن أجـل جعـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة أكثـر وضـوحا يف عملـه                اغتباطها جبهود الصندوق مـ    
ــة، وخباصــة       ــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنمي وأكــدت وفــود عديــدة أن أهــداف برن

وأثـىن أحـد    . يتصل منها بالصحة اإلجنابية، ال غـىن عنـها لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                 ما
 عملية الورقـات االسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر ويف             الوفود على الصندوق ملشاركته النشطة يف     

 .جمال الدعم القطاعي
وشــكرت عــدة وفــود الصــندوق علــى جهــوده الصــادقة يف معاجلــة الــنقص يف املــوارد    - ٩٨
وشدد بعض الوفود على أن الصندوق حباجة إىل مـوارد أساسـية قابلـة للتنبـوء ومتزايـدة         . املالية

ودعـت  . ساعدة البلدان يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة       حىت يتسىن له االضطالع بوالية وم     
وذكـر أحـد الوفـود أن       . وفود عديدة املاحنني والبلدان األخرى إىل زيادة مسامهاهتم للصـندوق         

بلده سيبقي على مسامهته األساسـية يف الصـندوق، مـع اسـتعداده الستكشـاف سـبل احلصـول                   
 .رافعلى املزيد من الدعم الثنائي واملتعدد األط

وأكدت عدة وفـود أن الصـندوق هـو املنظمـة املتعـددة األطـراف الوحيـدة الـيت تركـز                    - ٩٩
وأثنــت وفــود عديــدة علــى عمــل الصــندوق يف جمــاالت مثــل الصــحة . علــى القضــايا الســكانية

وأشـار أحـد الوفـود إىل أن العـام املاضـي كـان              . واحلقوق اإلجنابية، واجلنسـانية، ومتكـني املـرأة       
ــة    عــام حتــٍد للصــ  ــتفكري بشــكل أمشــل يف األمهي ــة محلــت البلــدان علــى ال ندوق، وأن هــذه احلال

ــة      ــال التنمي ــة بالنســبة إىل جــدول أعم ــة للصــحة اإلجنابي ــر    . احملوري ــود بتقري ــدة وف ــت ع ورحب
 عــن حالــة ســكان العــامل، وأعربــت عــن اغتباطهــا مبالحظــة مــا أبــرزه   ٢٠٠٢الصــندوق لعــام 

وأشار أحد الوفـود إىل     .  الصحة اإلجنابية واحلد من الفقر     التقرير، يف مجلة أمور، من عالقة بني      
ــن           ــرب جــزءا م ــا جيــب أن تعت ــزل عــن ســياقها وأهن ــه ال ميكــن معاجلــة القضــايا الســكانية مبع أن
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وأعربــت عــدة وفــود عــن تشــجعها مبــا يبذلــه الصــندوق مــن جهــود . اسـتراتيجية إمنائيــة شــاملة 
لــى الصــندوق لتعاونــه مــع شــركاء التنميــة   وأثنــت وفــود عديــدة ع . لتعزيــز الفعاليــة واملســاءلة 

 .اآلخرين، ومنهم البنك الدويل
وأعرب عدد من الوفود عن اإلعجاب مبا بدا مـن التـزام بربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل                     - ١٠٠

وأعـرب  . للسكان والتنمية يف مؤمتر السكان اخلامس آلسيا واحمليط اهلـادئ املعقـود يف بـانكوك      
، على تنظـيم املـؤمتر الـدويل        ٢٠٠٢ادة الصندوق يف العمل، يف عام       أحد الوفود عن تقديره لقي    

للربملــانيني املعــين بتنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة، الــذي عقــد يف أوتــاوا  
برهـان علـى جتـدد    “ التـزام أوتـاوا  ”وأشـار هـذا الوفـد إىل أن     . نـوفمرب /بكندا يف تشـرين الثـاين     
إلجنابية وغري ذلك مـن املبـادئ احلامسـة يف برنـامج العمـل، مبـا يف ذلـك              االلتزام بتعزيز احلقوق ا   

وشـجع أحـد الوفـود الصـندوق        . حصول اجلميع على خدمات الصحة اإلجنابية، ومتكني املـرأة        
وأشـار أحـد   . على مساعدة البلدان املستفيدة من الربامج على مجع أفضل املمارسـات ونشـرها          

املفتوح العضوية الذي أنشأته اجلمعية العامـة لـيعىن بالتنفيـذ    الوفود إىل الفريق العامل املخصص     
واملتابعــة املتكــاملني واملنســقني لنتــائج املــؤمترات ومــؤمترات القمــة الرئيســية الــيت تعقــدها األمــم  
املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، قائال إنه يتطلع إىل مسامهات هـذا الفريـق العامـل،        

عــاة هــذه املســامهات يف متابعــة تنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل  وحــث الصــندوق علــى مرا
 سنوات، وكذلك يف االحتفال بالـذكرى السـنوية العاشـرة هلـذا             ٥+ للسكان والتنمية واملؤمتر    

 .املؤمتر
وشكرت املديرية التنفيذية الوفود على دعمها الغامر، وأكدت للمجلـس التنفيـذي أن       - ١٠١

ووافقت على أن هناك صالت وثيقة بـني أهـداف برنـامج            .  نتائج الصندوق سيجتهد يف حتقيق   
وشــددت علــى أن حتقيــق . عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

ــة      ــة لأللفي ــه لتحقيــق األهــداف اإلمنائي ــة أمــر ال غــىن عن وذكــرت أن . أهــداف الصــحة اإلجنابي
الفريق العامل املخصـص املفتـوح العضـوية يف         الصندوق يتطلع إىل احلصول على مدخالت من        

. عدة جماالت، ومنـها االحتفـال بالـذكرى السـنوية العاشـرة للمـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة                   
وأعربـت عـن    . وقالت إن الصـندوق سيشـترك بالتأكيـد يف مشـاورات الفريـق العامـل وأعمالـه                

 واليت تعتزم مثل ذلـك يف عـام         ٢٠٠٢ امتناهنا البالغ جلميع البلدان اليت زادت مسامهاهتا يف عام        
وشـكرت أيضـا مجيـع      . وتقدمت بشكر خاص إىل هولنـدا لنصـرهتا القويـة للصـندوق           . ٢٠٠٣

، وأبدت امتناهنا احلار هلـا لضـيافتها وتعاوهنـا والتبـادل العـامر        ٢٠٠٢البلدان اليت زارهتا يف عام      
وفود ملا تبديه مـن دعـم والتـزام         واختتمت كلمتها باإلعراب جمددا عن امتناهنا جلميع ال       . لآلراء

ــال الصــندوق  وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أن الصــندوق ســيظل علــى التزامــه    . راســخني حي
 .الوطيد مببادئ املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وبتنفيذ برنامج عمل هذا املؤمتر
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  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة -تاسعا  
ــربامج (أشــار نائــب املــدير التنفيــذي    - ١٠٢ ، يف مالحظــات االســتهاللية، إىل أن  )لشــؤون ال

 برناجما املعروضة على اجمللس التنفيذي هـي أول جمموعـة مـن الـربامج القطريـة املطلـوب                ٢٣ الـ
 ٢٠٠١/١١اعتمادها يف إطار اإلجراءات املتسقة اجلديدة للربجمة، وفقا ملقرر اجمللس التنفيـذي             

رنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة املتعلــق بعمليــة الربجمــة املشــتركة بــني ب
وأكــد أن الــربامج القطريــة تعكــس إشــرافا راســخا للحكومــات، ومشــاركة نشــطة   . للســكان

ــدان     ــر واملي ــا بــني املق ــا وثيق ــاحنني، وتعاون وأضــاف أن الصــندوق سيواصــل العمــل   . جملتمــع امل
واءمــة والتبســيط والتوحيــد يف وثيــق مــع الوكــاالت الشــقيقة لتحقيــق قــدر أكــرب مــن امل بشــكل

 .اإلجراءات
وقدمت مديرة شعبة أفريقيا، بناء علـى طلـب عـدد مـن الوفـود، معلومـات مسـتكملة                    - ١٠٣

وأكـدت، مشـرية إىل األزمـة الراهنـة         . إىل اجمللس التنفيذي عن الربنامج القطري لكوت ديفوار       
 حلقهمــا االضــطراب بشــكل  يف هــذا البلــد، أن احليــاة العاديــة وتــوفري اخلــدمات األساســية قــد  

وحــذرت املــديرة مــن أن . خطــري، ويف بعــض املنــاطق توقــف تقــدمي اخلــدمات الصــحية بالفعــل
األزمــة الراهنــة ميكــن أن تعــرض للخطــر تنفيــذ الربنــامج القطــري اجلديــد، وشــددت علــى أن    
التجارب السابقة تبني انـه يف حـاالت الصـراع تتضـاعف احلاجـة إىل مسـاعدات الصـندوق يف                    

وقــد زادت األزمــة يف كــوت ديفــوار مــن أمهيــة مســامهة الصــندوق يف . ل الصــحة اإلجنابيــةجمــا
ــريوس نقــص املناعــة البشــرية      ــات األمهــات وانتشــار ف ــدز وغــريه مــن  /خفــض معــدل وفي اإلي

. األمــراض الــيت تنتقــل باالتصــال اجلنســي، كمــا زادت مــن احلاجــة املاســة إىل هــذه املســامهة     
ىل الصـــندوق بالفعـــل تقـــدمي مســـاعدات طارئـــة يف شـــكل  وأبلغـــت اجمللـــس أنـــه قـــد طُلـــب إ

. مستلزمات الوالدة للمشردين من النساء وملن يضطرون إىل الوالدة يف املـرتل بسـبب الصـراع            
وذكـرت أن   . وشددت على شدة احلاجة إىل دعم الصندوق هلذا البلد وعلى ضرورة مواصـلته            

رى التابعة لألمـم املتحـدة، بإعـداد        الصندوق قام، بالتعاون مع احلكومات ومع الوكاالت األخ       
خطة للتدخل العاجل يف جمال الصحة اإلجنابية تركز على تقدمي مستلزمات الـوالدة للحوامـل،               
والتعامل مع مضاعفات الوالدة، ومنع العنف ضد النساء والفتيات، والوقاية من فريوس نقـص              

وأشـارت إىل أن تنفيـذ   . ل اجلنسياإليدز وغريه من األمراض اليت تنتقل باالتصا     /املناعة البشرية 
الربنامج األويل سريكز على هذه اجملاالت، وسُيشرع يف تنفيذ سـائر عناصـر الربنـامج القطـري                 

وأضــافت أنــه ميكــن تقــدمي معلومــات مســتكملة عــن الربنــامج يف   . بعــد عــودة احلالــة الطبيعيــة 
 .يف ذلك، إذا رغب اجمللس ٢٠٠٣يونيه /الدورة السنوية اليت ستعقد يف حزيران
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بوتسـوانا، بورونـدي، جـزر      : وقد وافق اجمللس التنفيـذي علـى الـربامج القطريـة التاليـة             - ١٠٤
 بيساو، الكـامريون، كـوت ديفـوار، مـايل، موريتانيـا، نيجرييـا            -القمر، غينيا االستوائية، غينيا     

 بـنغالديش،   يف منطقة أفريقيا؛ األردن وجيبويت يف منطقة الـدول العربيـة؛ بـابوا غينيـا اجلديـدة،                
 ليشيت، الصني، ملديف، منطقة جنـوب احملـيط اهلـادئ الفرعيـة؛ اهلنـد يف منطقـة آسـيا                    –تيمور  

ــة والبحــر       ــة أمريكــا الالتيني ــا يف منطق ــال، كولومبي ــا الســلفادور، فرتوي واحملــيط اهلــادئ؛ بوليفي
 .الكارييب
نه ال يزال يساوره قلـق       برناجما، ذكر وفد الواليات املتحدة أ      ٢٣وبعد املوافقة على الـ      - ١٠٥

 مقاطعـة   ٣٢وقال إن األهداف واحلصـص ألغيـت يف الــ           . بالغ إزاء أنشطة الصندوق يف الصني     
“ القسـرية ”اليت جيري دعمها يف إطار الربنامج القطري الرابع، ومـع ذلـك مل تلـغَ املمارسـات                  

وحــث . األخــرى الــيت تســتهدف حتديــد حجــم األســرة، ومنــها العقوبــات املاليــة وفقــد العمــل 
الوفد الصندوق على أن يتناول بشكل كامل مسألة القسر، وطلـب إىل املـدير التنفيـذي تقـدمي                  
تقارير دورية عن املقاطعات الـيت يعمـل فيهـا الصـندوق وهـل كفّـت عـن املمارسـات القسـرية             

 .وأعلن هذا الوفد أنه ال ميكنه دعم الربنامج بشكله الراهن. أم ال“ للحد من النسل”
وأكــد .  وفــد الصــني اجمللــس التنفيــذي ملوافقتــه علــى الربنــامج القطــري للصــني وشــكر - ١٠٦

الوفــد أن الربنــامج القطــري اجلديــد أُعــد وفقــا لربنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة  
وأشـار الوفـد إىل أن آراء أعضـاء اجمللـس التنفيـذي كانـت ُتلـتمس                . واألهداف اإلمنائية لأللفيـة   

غضون عملية تصميم الربنامج وصـياغته، وذلـك مـن خـالل سـفاراهتم يف           على نطاق واسع يف     
وذكـر الوفـد أن الصـني اشـتركت يف ثـالث جـوالت              . الصني، وأُدرج العديد من االقتراحـات     

وشـدد  . من املشـاورات الرفيعـة املسـتوى مـع الواليـات املتحـدة فيمـا يتعلـق مبحتـوى الربنـامج                    
تحــدة يف أن برنــامج التعــاون بــني الصــني والصــندوق الوفــد علــى أنــه ال يتفــق مــع الواليــات امل

وأضــاف الوفــد أن الصــني تــدعم عمــل الصــندوق وتــود أن   . “قســرية”حيتــوي علــى عناصــر  
تتعاون مع مجيع البلـدان، مبـا فيهـا الواليـات املتحـدة، مـن أجـل تعزيـز عمـل الصـندوق ودعـم                      

 .ةتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية خلري البشري
وتكلم عدد من الوفود األخرى اليت وجهت الشكر إىل اجمللس التنفيذي ملوافقته علـى                - ١٠٧

. ، وأعربــت عــن تقــديرها ملــا يقدمــه الصــندوق مــن دعــم لبلــداهنا        ٢٣الــربامج القطريــة الـــ   
يتعلق بالربنامج القطري لكـوت ديفـوار، تكلـم أحـد الوفـود، باسـم الـدول األعضـاء يف                     وفيما

روبــا الغربيــة ودول أخــرى، فقــال إنــه أحــاط علمــا باملعلومــات اإلضــافية الــيت  جمموعــة دول أو
وذكّر هذا الوفد بنقطة كانت قد أثريت من قبـل يف اجلـزء املتعلـق بالربنـامج                 . قدمها الصندوق 
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اإلمنائي، مشريا إىل أنه يتطلع إىل االهتداء إىل سبل لتحديث برنامج قطري ما حبيث توضـع يف                 
 .الستثنائية اليت تنشأ بعد وضع الربنامج يف صورته النهائيةاالعتبار الظروف ا

 برناجمـا، وأكـدت     ٢٣وشكرت املديرة التنفيذية اجمللس التنفيذي على موافقته على الـ           - ١٠٨
للمجلس أن الصندوق متمسك بشكل وثيق بنص وروح برنامج عمل املؤمتر الـدويل للسـكان               

 .والتنمية يف تنفيذ الربامج
 

  ائل أخرىمس -عاشرا  
نــاقش اجمللــس التنفيــذي موضــوع عقــد اجتماعــات غــري رمسيــة بشــأن إطــار التمويــل      - ١٠٩

، وإجراءات املواءمة والتبسيط، ووافق علـى عقـد         “تقرير التنمية البشرية  ”املتعدد السنوات، و    
 .٢٠٠٣يونيه /هذه االجتماعات قبل الدورة السنوية اليت ستعقد يف حزيران

ورة املشـتركة بــني اجملــالس التنفيذيــة لربنـامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   وقـد أرجئــت الــد  - ١١٠
وصندوق األمم املتحـدة للسـكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، مبشـاركة برنـامج األغذيـة                    

 حىت تتاح الفرصة لإلعداد هلـا بالشـكل         ٢٠٠٣العاملي، إىل الدورة السنوية اليت ستعقد يف عام         
 .املناسب
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 اجلزء الثاين
  الدورة السنوية

   ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩ إىل ٦املعقودة مبقر األمم املتحدة يف نيويورك، يف الفترة من 
 املسائل التنظيمية -أوال  

 للمجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        ٢٠٠٣عقدت الدورة السنوية لعام      - ١
ويف . يونيــه يف نيويــورك/زيــران ح١٩ إىل ٦وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان يف الفتــرة مــن  

 ٢٠٠٣تلك الدورة، أقر اجمللس التنفيذي جدول األعمال وخطة العمـل لدورتـه السـنوية لعـام       
)DP/2003/L.2   و Corr.1(               بالصيغة املعدلة شفويا، واعتمـد تقريـر الـدورة العاديـة األوىل لعـام ،

٢٠٠٣ DP/2003/9).( 
ــرره   - ٢ ــق اجمللــس يف مق ــى اجلــد ٢٠٠٣/٢١وواف ــة    عل ــدورات املقبل ــايل لل ــزمين الت ول ال

 :٢٠٠٤ و ٢٠٠٣للمجلس التنفيذي يف عامي 
 

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢-٨ :٢٠٠٣الدورة العادية الثانية لعام  
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠-٢٦ :٢٠٠٤الدورة العادية األوىل لعام  
 )جنيف (٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٤ :٢٠٠٤الدورة السنوية لعام  
  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤-٢٠ :٢٠٠٤لدورة العادية الثانية لعام ا 
ــام        - ٣ ـــة لع ـــدورة السنويـ ـــا يف الـ ـــة عليهـ ــيت متــت املوافقـ ـــررات ال ـــرد املقـ  يف ٢٠٠٣وتـ

ــة  ــع     ) (DP/2003/26الوثيقـ ــى املوقـ ــبكة اإلنترنـــت علـ ــى شـ ــا علـ ــالع عليهـ ــن االطـ ــيت ميكـ والـ
www.undp.org/execbrd/index/htm. 

 
  اجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

  التقرير السنوي ملدير الربنامج -ثانيا  
قدمت التهنئة إىل مدير الربنامج إلعادة تعيينه لفتـرة ثانيـة اعترافـا بأدائـه املتميـز خـالل                    - ٤

ووجـه إليـه الثنـاء أيضـا لبيانـه اإلمجـايل عـن              . اإلمنائيـة لأللفيـة   الفترة األوىل والتزامـه باألهـداف       
ــام   ــره الســنوي لع ــيش املشــتركة    )DP/2003/11 (٢٠٠٢تقري ــر وحــدة التفت ــا يف ذلــك تقري ، مب

DP/2003/11/Add.1) ( واملرفــــق اإلحصــــائيDP/2003/11/Add.2)(ورؤيتــــه للفتــــرة الثانيــــة ، .
ــار ال      ــن اإلطـ ــارير عـ ــا التقـ ــود أيضـ ــت الوفـ ــنوات   وناقشـ ــدد السـ ــويلي املتعـ  (DP/2003/12تمـ

 ).DP/2003/CRP.14 و
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وُوجهت التهنئة إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على أدائـه يف الـدورة احلاليـة إلطـار                - ٥
الــدعم ) أ: (وأشــادت الوفــود باملنظمــة ملــا يلــي). ٢٠٠٣-٢٠٠٠(التمويــل املتعــدد الســنوات 

شـــرية وتقـــارير التنميـــة البشـــرية اإلقليميـــة والوطنيـــة؛  املقـــدم منـــها إلعـــداد تقريـــر التنميـــة الب 
تعزيز الشراكات مع احلكومات، والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية ومنظمـات             )ب(

اجملتمع املدين، واجملموعات اإلقليمية احلكومية الدوليـة، واملؤسسـات املاليـة الدوليـة، وال سـيما                
ى املســتوى القطــري لتحســني التماســك والكفــاءة األنشــطة التنســيقية علــ) ج(البنــك الــدويل؛ 

تعزيــز األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والعمــل علــى تقــدمها ورصــدها لــدعم بلــدان  ) د(والفعاليــة؛ 
دعـم اجلهـود لبنـاء السـالم والبلـدان الـيت جتتـاز أوضـاع إمنائيـة خاصـة، وكـذلك                 ) هـ(الربامج؛  

ــاء  احلكــم الــدميقراطي، وال ســيما يف احلكــم الالمركــزي وا   حمللــي، والعمليــات االنتخابيــة، وبن
 .املؤسسات، وتنمية القدرات البشرية

وفيما يتعلق بتوفري املوظفني، ذكرت وفود أن التحسـينات يف تقيـيم املنسـقني املقـيمني            - ٦
ــوظفني      ــة املـ ــن ثقـ ــارت إىل حتسـ ــة، وأشـ ــاءة عاليـ ــوظفني ذوي كفـ ــتعانة مبـ ــد أدت إىل االسـ قـ

 .ة االستقصائية العاملية للموظفنيوحوافزهم كما أوضحت ذلك الدراس
وأشـارت  . وفيما يتعلق باملوارد، رحبت الوفود باالجتـاه التصـاعدي يف املـوارد العاديـة              - ٧

وحثـت  . مع ذلك إىل أن مسـتوى املـوارد األساسـية قـد بقـى يف مسـتوى أدىن مـن املسـتهدف                     
 .ن مسامهاهتا العاديةالدول األعضاء اليت توجد يف وضع ميكِّنها من القيام بذلك أن تزيد م

وشددت بعض الوفود على أن الدور الرئيسـي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يتمثـل                   - ٨
ــة      ــا الوطني ــا لسياســاهتا وأولوياهت ــربامج وفق ــدان ال ــاء   . يف مســاعدة بل ــه ببن وجــرى أيضــا التنوي

 .القدرات يف سياق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
ول على إيضاح بشأن كيفية اعتزام برنـامج األمـم املتحـدة            والتمس بعض الوفود احلص    - ٩

تعزيـز تعـاون األمـم املتحـدة وكفالـة تـواؤم خمتلـف أنشـطة أعضـاء            ) أ: (اإلمنائي القيـام مبـا يلـي      
التعامـل مـع فـريوس نقـص     ) ب(جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية لكي يكمل كـل منـهم اآلخـر؛             

 .والبيئة دعما لبلدان الربامج) اإليدز(كتسب متالزمة نقص املناعة امل/املناعة البشرية
ينبغــي أن يكــون التقريــر الســنوي ملــدير الربنــامج أكثــر ) أ: (وأوصــت الوفــود مبــا يلــي - ١٠

 بأن يشري إىل جماالت النجاح، حيـث جـرى التعـرض ملصـاعب،              -تركيزا على النتائج وحتليليا     
ــها؛    ــة حلل ــر   ) ب(واإلجــراءات املعتزم ــيم التقري ــادة تقي ــائج    إع ــى النت ــذي يركــز عل الســنوي ال

ــتاليف االزدواج؛      ــامج لـ ــدير الربنـ ــنوية ملـ ــارير السـ ــنوات والتقـ ــدد السـ ــويلي املتعـ ــار التمـ واإلطـ
زيـادة تعزيـز شـراكة      ) د(ينبغي أن تكون املنظمة أكثـر تركيـزا متشـيا مـع ميزهتـا املقارنـة؛                  )ج(

بنـك الـدويل، والكيانـات اإلقليميـة،     الربنامج اإلمنائي مع املؤسسات املالية الدولية، وال سـيما ال       
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ينبغـي أن يواصـل الربنـامج اإلمنـائي جهـوده           ) هــ (والقطاع اخلاص، ومنظمـات اجملتمـع املـدين؛         
ــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة؛       ينبغــي ) و(لتعمــيم املنظــور اجلنســاين بالتع

 اإلطـار التمـويلي املتعـدد    للربنامج اإلمنائي أن يعمل على زيادة تبسيط وصقل مضمون وشـكل   
ــرة    ــاجح للفت ــامج     ٢٠٠٧-٢٠٠٤الســنوات الن ــة الربن ــة الرئيســية لسياس ، حــىت يصــبح الوثيق

 .اإلمنائي وأداة تعبئة املوارد االستراتيجية واإلدارة
، سلم مدير الربنامج بـأن هنـاك        ٢٠٠٢وردا على التعليقات على تقريره السنوي لعام         - ١١

وذكـر أنـه جـرى     . قيت تقدمي تقارير عن املسـائل املاليـة والربناجميـة         حاجة إىل حتسني نوعية وتو    
تعزيز مكتب املوارد والشراكات االستراتيجية وجرى إدخال نظـام ختطـيط مـوارد املؤسسـات               

وشدد أيضا على أن اهلدف اإلمجايل للمنظمة هـو مسـاعدة السـلطات             . ملعاجلة تلك التحديات  
وفيمـا يتعلـق    . املسـتويات وفقـا ملـا حددتـه احلكومـات         الوطنية على تطوير القدرات يف خمتلـف        

بقاعــدة أصــول الفقــراء، ذكــر مــدير الربنــامج أنــه قــد جــرى تبســيط صــندوق األمــم املتحــدة     
ــراء وحتســني مســتويات         ــي هبــدف متكــني الفق ــى احلكــم احملل ــز عل ــة للتركي للمشــاريع اإلنتاجي

 .املتوسطة احلجممعيشتهم عن طريق تقدمي متويل صغري إىل املشاريع الصغرية و
وذكر مدير الربنامج أن بدء وضع تقرير التنمية البشرية عن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       - ١٢

 كان حماولـة لتعزيـز الشـراكة فيمـا بـني البلـدان املتقدمـة النمـو         ٢٠٠٣يف دبلن ومابوتو يف عام    
إلفــادة مــن املزايــا وأشــار أيضــا إىل أن هيكــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة قــد ُصــمم ل  . والناميــة

 .املقارنة ملختلف املنظمات وكفاءاهتا هبدف حتقيق اهلدف اإلمجايل للقضاء على الفقر البشري
العادية للمنظمـات حـىت     ) األساسية(ودعا إىل تقدمي املزيد من الدعم إىل قاعدة املوارد           - ١٣

 .امجميكن أن يفي الربنامج اإلمنائي اجلديد بصورة كافية مبطالب بلدان الرب
وفيما يتعلق بالتعليقات على اإلطار التمويلي املتعدد السـنوات، الحـظ ممثلـو الربنـامج                - ١٤

اإلمنائي أن هناك حاجة إىل قيـاس وعـرض النتـائج بصـورة أفضـل، وأن تكـون مركـزة بدرجـة                      
أكرب يف اجملاالت املواضيعية للـربامج، وحتسـني منهجيـة وشـكل اإلطـار التمـويلي الثـاين املتعـدد                    

وأشاروا أيضا إىل أنه ميكن ملضـمون اإلطـار   .  وتبسيط عرضه ٢٠٠٧-٢٠٠٤سنوات للفترة   ال
التمويلي الثاين املتعدد السـنوات أن يتضـمن، يف مجلـة أمـور، احلكـم، ومنـع األزمـات والتعـايف                    

وأشـاروا إىل التعليـق القائـل بأنـه         . منها، وكذلك القضـايا العامـة التـأثري مثـل املنظـور اجلنسـاين             
أن تعتمد جماالت التركيز للربنامج اإلمنائي يف برامج الطاقة والبيئة على الصعيد القطـري              ينبغي  

على ميزهتـا النسـبية جتـاه أصـحاب املصـلحة اآلخـرين يف إطـار التقيـيم القطـري املوحـد وإطـار                        
وأكـدوا جمـددا أن اهلـدف النـهائي سيسـتمر متمـثال يف              . عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية    

 .دة الفقرخفض ح
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وأُخطر اجمللس التنفيذي بأن املزيد مـن املشـاورات سـتجري قبـل وضـع تقريـر اإلطـار                    - ١٥
ــرة     ــدد الســنوات للفت ــاين املتع ــة  ) (DP/2003/32 ٢٠٠٧-٢٠٠٤التمــويلي الث يف صــيغته النهائي

، وسيجرى املزيد مـن املشـاورات، مبـا يف ذلـك            ٢٠٠٣للعرض على الدورة العادية الثانية لعام       
 .أو االجتماعات الشخصية/عضاء اجمللس، عن طريق االتصاالت الثنائية ومع أ
 بشأن اإلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات          ٢٠٠٣/٨واعتمد اجمللس التنفيذي املقررين      - ١٦
 . بشأن الربجمة املشتركة٢٠٠٣/٧و 

 
 احلدث اخلاص املتعلق خبدمات املعرفة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 حـدثا خاصـا بعنـوان خـدمات         ٢٠٠٣لربنامج اإلمنائي، يف دورتـه السـنوية لعـام          نظم ا  - ١٧
حلــول واقعيــة للعــامل النــامي، وأوضــح احلــدث كيــف قــدم الربنــامج اإلمنــائي أحــدث   : املعرفــة

خــدمات معلومــات شــاركت فيهــا شــبكة عامليــة مــن العــاملني يف جمــال التنميــة لتقــدمي مشــورة  
 .ة ويف الوقت املناسب إىل البلدان اليت ختدمها املنظمةوخربة ومعرفة فنية ذات جودة عالي

وشارك ميسرون من شبكات املعارف، وموظفـون مـن مرافـق املـوارد دون اإلقليميـة،                 - ١٨
وأوضح امليسـرون، بواسـطة جمموعـة مـن         . وأخصائيون مواضيعيون من املقر يف احلدث اخلاص      

يذي، عمليـة املشـاورات الشـاملة وإنشـاء     األسئلة املقدمة يف وقت سابق من أعضاء اجمللس التنف  
وشـعرت الوفـود    . الشبكات اليت استخدمت يف احلصول علـى إجابـات يف أقـرب وقـت ممكـن               

بالرضا الشديد عن النتـائج وهنـأت الربنـامج اإلمنـائي علـى اخلدمـة املمتـازة الـيت قـدمها لبلـدان                   
دمــة بنيــة دعــم بلــدان  وشــجعها الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة وتوســيع نطــاق اخل   . الــربامج

 .الربامج بطريقة أفضل
  

  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية -ثالثا  
هنأت الوفود صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية علـى تقريـره السـنوي املمتـاز                - ١٩

، وأثنـــت علـــى شـــفافيته وصـــراحته )DP/2003/13 (٢٠٠٢الـــذي يركـــز علـــى النتـــائج لعـــام  
وأعربـت الوفـود أيضـا عـن تقـديرها          . عال لإلجنازات السـابقة والتحـديات املقبلـة       وتوضيحه الف 

وأعــرب . لوفــد النيجــر لعمليــة إرســاء الالمركزيــة يف بلــده وعلــى الصــندوق لــدوره يف دعمهــا
ــدور الصــندوق يف         ــديرها الشــديد ل ــربامج األخــرى عــن تق ــدان ال ــوا وبل ــدان من ــل البل ــو أق ممثل

ى حتسـني مسـتويات معيشـتها عـن طريـق الالمركزيـة، واحلكـم           مساعدة اجملتمعـات الفقـرية علـ      
وأعربت وفود من البلدان املاحنة وبلدان الـربامج علـى السـواء            . احمللي، وأنشطة التمويل الصغري   

عن أسفها ألنه بالرغم من األداء اجليـد للصـندوق علـى أرض الواقـع، فقـد منعـت املـوارد غـري                 
ــاء مبطالــب بلــ    ــة الصــندوق مــن الوف ــربامج املتعلقــة باســتثماره علــى نطــاق صــغري    الكافي دان ال
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 مليــون دوالر مــن ٣٠ودعــت إىل زيــادة املــوارد للوفــاء هبــدف الـــ  . وخــدمات بنــاء القــدرات
وناشدت أيضا األمـني التنفيـذي للصـندوق ملواصـلة جهـوده            . سنويا) األساسية(املوارد العادية   

ورحبــت بــالتقييم اجلــاري للصــندوق . نيلتعبئــة املزيــد مــن املــوارد وتوســيع نطــاق قاعــدة املــاحن
 .لآلثار املستقلة وأكد أمهيته بالنسبة ملستقبل الصندوق

ودعت الوفود الصندوق إىل مواصلة حتسني منهجية التقرير السنوي الذي يركـز علـى      - ٢٠
النتــائج عــن طريــق إقامــة، علــى ســبيل املثــال، صــلة أفضــل بــني النتــائج علــى مســتوى املشــاريع 

. ققـة ووضـع مؤشـرات أكثـر اتسـاما بالدقـة لقيـاس األثـر املترتـب علـى السياسـات                والنتائج احمل 
ويف . ودعــت أيضــا الصــندوق إىل معاجلــة حتــديات تعمــيم املنظــور اجلنســاين والرصــد والتقيــيم 

ــارات          ــات عــن اخلي ــن املعلوم ــد م ــدمي املزي ــذي إىل تق ــوارد، ُدعــي األمــني التنفي ــود امل ضــوء قي
طالعه بدور متعهد تقدمي اخلدمات املاليـة، وميسـر البيئـات املواتيـة             االستراتيجية للصندوق باض  

ومتــت التوصــية أيضــا بــأن يســتخدم الصــندوق مــوارده احملــدودة اســتخداما . املناســبة، واملنســق
ويف جمــال التمويــل الصــغري، وكنتيجــة . أمثــل وأن يواصــل التركيــز علــى األكثــر احتياجــا إليهــا

ت األمم املتحـدة وصـالهتا الشـاملة مـع قضـايا أخـرى، مثـل                النتشار األنشطة فيما بني مؤسسا    
واملنظــور اجلنســاين، ) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب /فــريوس نقــص املناعــة البشــرية

. طلب إىل الصندوق أن يوضح شراكته مع مؤسسات األمم املتحـدة يف جمـال التمويـل الصـغري        
 .ل كوكالة تنسيق للتمويل الصغريورئي أيضا أنه رمبا كان بإمكان الصندوق أن يعم

ــع إدارة الشــؤون         - ٢١ ــة م ــل بصــورة وثيق ــذي إىل أن الصــندوق يعم ــني التنفي وأشــار األم
االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة لوضع برنامج عمل للسـنة الدوليـة لالئتمـان الصـغري يف                

يف التمويـل الصـغري،     وسلم بأنه ميكن للصندوق، نظرا ألنه يتجه إىل هنج قطـاعي            . ٢٠٠٥عام  
وكما اقترح بعض أعضاء اجمللس التنفيذي، أن يضطلع بدور يف تنسيق خمتلف أنشـطة التمويـل    

 .الصغري ملؤسسات األمم املتحدة
وذكَّر األمني التنفيذي اجمللس التنفيذي بأن اجلمعية العامة قد كلفت الصندوق بتـوفري              - ٢٢

ته األوىل؛ وبنـاء علـى ذلـك كـان تركيـز املنظمـة علـى                أموال االستثمار الرأمسايل باعتباره أولوي    
وأشـار إىل أنـه كـان       . االستثمارات العامة املركزية عـن طريـق احلكـم احمللـي والتمويـل الصـغري              

يوجد طلب قوي على اخلـدمات االستشـارية التقنيـة للصـندوق مـن بلـدان الـربامج، ودعـا إىل                     
 .توفري املزيد من املوارد للوفاء بطلباهتا

وأبلغ اجمللس التنفيذي بأن الصندوق قد بدأ العمل يف تقييم األثـر والـذي سـيقدمه إىل                  - ٢٣
 .٢٠٠٤اجمللس يف عام 
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، والــذي حيــث فيــه، يف مجلــة أمــور، اجملتمــع ٢٠٠٣/٩واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر  - ٢٤
ــرر   ــة املق ــدويل مبتابع ــالغ اجمللــس باســتراتيجيته لتحقيــ   ٢٠٠٢/٢٦ال ــا الصــندوق إىل إب ق  ودع

 .٢٠٠٣األهداف الواردة يف ذلك املقرر يف دورته العادية الثانية لعام 
  

  التعاون التقين فيما بني البلدان النامية -رابعا  
، علــى تأييــدها للتعــاون الــتقين  DP/2003/14شــددت الوفــود، عنــد مناقشــتها للوثيقــة   - ٢٥
لوقـت احلـايل كـأداة للقضـاء علـى          بني البلدان النامية، وأشـارت إىل مالءمتـه وفعاليتـه يف ا            فيما
وأثنت علـى الوحـدة اخلاصـة للتعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة لتقـدمها يف جمـال                    . الفقر

تعميم التعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة، بينمـا شـجعت الوحـدة اخلاصـة علـى مواصـلة                         
ــب ا      ــوارد لالســتجابة للمطال ــة امل ــيع الشــراكات وتعبئ ــا لتوس ــدة، واملشــاركة يف  جهوده ملتزاي

 .األنشطة اليت تساعد البلدان اليت تعاين من أوضاع إمنائية خاصة
وشجعت أيضا الوحدة اخلاصة على مواصلة جهودها لتوسيع نطاق شـبكة املعلومـات        - ٢٦

من أجل التنمية وجملة التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب كوسـيلة لتبـادل املعلومـات واملعـارف                       
 .علقة بالتنمية فيما بني مجيع أصحاب املصلحةواخلربات املت

وأشــارت الوفــود مــع االرتيــاح إىل اســتخدام مثلــث التعــاون واجلهــود الــيت ُبــذلت           - ٢٧
ورحبت بعض الوفود بصفة خاصة بإدراج التحـويالت        . لالتصال بأصحاب املصلحة اآلخرين   

سـيع نطـاق الشـراكات      من أجل التنمية يف التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب كخطـوة هامـة لتو                
بني البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة، ومـع القطـاع اخلـاص، واملنظمـات غـري احلكوميـة،                    

وشجعت الوفود أيضا الوحـدة اخلاصـة       . واملصارف اإلمنائية اإلقليمية، ومنظمات اجملتمع املدين     
 .على بذل املزيد من اجلهود يف هذا اجملال

اعتقــاده بــأن الوحــدة اخلاصــة قــد حققــت أهــدافها، ورأى  وأعــرب أحــد الوفــود عــن  - ٢٨
وأعربت وفـود   . وجود تناقض بني عملها وتعميم مفهوم التعاون التقين فيما بني البلدان النامية           

أخرى عن اعتقادها بأن الوحدة اخلاصـة، الـيت أنشـأهتا اجلمعيـة العامـة لتعزيـز وتنسـيق التعـاون                    
إطار منظومة األمم املتحدة وعلى املسـتوى العـاملي، عليهـا أن            التقين فيما بني البلدان النامية يف       

تضطلع بـدور رئيسـي يف تعمـيم هنـج التعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة يف مجيـع أنشـطة                  
 .التعاون اإلمنائي

وأشار مدير الربنامج املساعد ومدير الوحدة اخلاصـة للتعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان                - ٢٩
خمتلـف قـرارات ومقـررات اجلمعيـة العامـة املتعلقـة بإنشـاء الوحـدة اخلاصـة للتعـاون                    النامية إىل   

التقين فيما بني البلدان النامية والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وواليتها، والدور النشـط الـذي                
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وأشـارا إىل أن تعمـيم بعـض األنشـطة مل يـؤد إىل              . يتعني أن يضطلع به مدير الربنامج لتعزيزهـا       
 .ء التدرجيي للوحدات اليت تضطلع مبسؤوليات رئيسية عن هذه األنشطةاإللغا
وجــاءت ضــآلة صــرف املــوارد األساســية كنتيجــة إىل حــد كــبري لتعــيني املــدير ونائــب  - ٣٠

ومـع اسـتكمال توحيـد      . املدير اجلديدين، وحيتاج كالمها إىل وقـت السـتعراض وضـع الـربامج            
وجـرى صـرف    . ألساسية بصورة أسرع من قبل    عملية وضع الربامج، سيجري صرف املوارد ا      

 .كما هو مقرر) غري أساسية(موارد أخرى 
وستساعد البلدان اليت تضطلع بدور أساسي يف التعاون التقين فيما بني البلـدان الناميـة                - ٣١

وسـتدعم الوحـدة   . وبلدان اجلنوب األخرى عن طريـق التـدريب وتبـادل املعلومـات واخلـربات            
وتضــطلع الوحــدة اخلاصــة . ين فيمــا بــني البلــدان الناميــة هــذه التفــاعالت اخلاصــة التعــاون الــتق

ــة بالتعــاون مــع االحتــاد الــدويل للمواصــالت الســلكية       ــتقين فيمــا بــني البلــدان النامي للتعــاون ال
والالسلكية بتنظيم مؤمتر لبلدان اجلنوب معين بالوصـول إىل اإلنترنـت يف أفريقيـا بطريقـة فعالـة       

 . يف الكامريون٢٠٠٣يوليه /قرر عقده يف متوزمن حيث التكلفة، وامل
واحتــوى التقريــر علــى ثغــرات يف اإلبــالغ عــن أنشــطة البلــدان ألن الوحــدة اخلاصــة      - ٣٢

 .للتعاون التقين فيما بني البلدان النامية مل تتلق املعلومات املطلوبة من بعض بلدان الربامج
 .٢٠٠٣/١٠واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر  - ٣٣
  

  االلتزامات بالتمويل - مسااخ 
، عـن  DP/2003/CRP.13  وDP/2003/15 ، أثنـاء تقدميـه الـوثيقتني    مدير الربنـامج  أعرب   - ٣٤

ــه ألن املــوارد   ــة أمل ــالرغم مــن    ) األساســية(خيب ــة ظلــت دون األهــداف املتفــق عليهــا، ب العادي
 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائيإصالحات 

لطفيفــة واملشــجعة الــيت عرفتــها املــوارد األساســية للربنــامج  ورحبــت الوفــود بالزيــادة ا - ٣٥
اإلمنائي للعام الثاين على التوايل، مشرية مع ذلك إىل أن املسـتويات احلاليـة كانـت دون أفضـل                   

 مجيـع   وظلت يف صميم تلك املشكلة ظاهرة التقلب الشديد اليت ما زالـت تـؤثر يف              . املستويات
 .التمويل الطوعي قوامها بيئةاالهتا املتخصصة يف ها ووكصناديق األمم املتحدة وبراجم

وأعرب أحد الوفود عن دعمه الشديد للهدف األساسـي املتمثـل يف مجـع مبلـغ بليـون                   - ٣٦
دوالر من شأنه أن مينح الربنامج اإلمنائي الكتلة احليوية اليت حيتاجهـا، وأطلـع اجمللـس التنفيـذي                   

قـاش مـع الشـركاء بشـأن كيفيـة متويـل الربنـامج              على مبادرة، رحبت هبا وفود أخرى، أثناء الن       
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على مواصلة جهوده من أجل توسـيع قاعـدة          الربنامج اإلمنائي  وشجعت بعض الوفود  . اإلمنائي
 .الدعم الذي يقدمه املاحنون

ــامج      - ٣٧ ــة يف أمــوال الربن كمــا أكــدت الوفــود أن املــوارد األساســية تشــكل حجــر الزاوي
 والعـاملي لعمـل     احملايـد جوهرية للحفاظ على الطـابع املتعـدد و       اإلمنائي، ولذا فهي تكتسي أمهية      

 .نظمةهذه امل
وأعلــن عــدد مــن الوفــود عــن تعهــده باملســامهة يف املــوارد األساســية، مــن بينــها وفــود   - ٣٨

تعهدت بدفع مسامهات خالل سنوات متعددة يف املسـتقبل، وتعتـزم مواصـلة زيـادة مسـامهاهتا                 
 .يف املوارد األساسية

كر ممثلو الربنامج اإلمنائي الوفـود علـى إعالهنـا مواصـلة تقـدمي الـدعم املـايل مـع أن                     وش - ٣٩
ن املوارد األساسية مل تكن إعانـات لألنشـطة         أوأوضحوا  . مستوياته ظلت دون اهلدف املنشود    

التربعـات   أتـت نتيجـة لتزايـد    ةوقالوا أيضا إن الزيادة يف املوارد األساسـي      . غري األساسية املمولة  
 .من تقلبات أسعار الصرفاملكاسب احملققة الت احمللية وبالعم
 .٢٠٠٣/١١واختذ اجمللس التنفيذي املقرر  - ٤٠
  

  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا - دسااس 
؛ (DP/GCF/2/EXTENSIONS I)ي عـامل  إطار التعـاون ال  متديد استعرض اجمللس التنفيذي- ٤١
 أنغـوال وأوروغـواي ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية        لكـل مـن     أطـر التعـاون القطـري      متديدو

وأوىل خمططــات ؛ (DP/2003/16)ا رجيــووج الســابقة وزمبــابوي وطاجيكســتان وموريشــيوس؛
 .التعاون القطري لكل من االحتاد الروسي وباكستان وبنن وتايلند وكرواتيا وكينيا والنيجر

غـري أنـه    . ططـات بـرامج قطريـة جيـدة        على الربنامج اإلمنائي إلعـداده خم      ت الوفود ثنوأ - ٤٢
 .املقبلة خمططات الربامج القطرية قُدمت مقترحات لتحسني عملية إعداد

 قائمــة بصــورة خمططــات الــربامج القطريــةضــرورة أن تكــون عديــدة واقترحــت وفــود  - ٤٣
األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية هبـدف تيسـري        عمل   وإطار   وحدأوضح على التقييم القطري امل    

وقُـدم اقتـراح مفـاده      . اءمة أنشطة األمم املتحدة وتنسيقها وانسجامها على الصعيد القطـري         مو
األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة يف موعـده احملـدد حبيـث               عمـل   أنه يف حـال عـدم إمتـام إطـار           

يتسىن أن ُيسترشد به يف عملية إعداد الربامج القطريـة الالحقـة، ينبغـي متديـد العمـل بالربنـامج                    
قطري القائم بدال مـن تقـدمي برنـامج قطـري جديـد إىل اجمللـس التنفيـذي ال يكـون منسـجما                       ال

 .األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةعمل متاما مع إطار 
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ــاء      - ٤٤ ودعــت عــدة وفــود كــذلك إىل حتســني عمليــة التشــاور علــى خمتلــف األصــعدة أثن
ت الـيت ُتجـرى داخـل األقطـار         وينبغـي أن تشـمل املشـاورا      . تصميم الربامج وتنفيذها ورصدها   

عقــد اجتماعــات خاصــة مــع شــركاء البلــد اإلمنــائيني الــدوليني الرئيســيني إىل جانــب القطــاع     
 .اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين

وأبــرزت توصــيات أخــرى ضــرورة أن تشــري الــربامج القطريــة بوضــوح إىل الشــركاء     - ٤٥
توزيع املقتـرح للعمـل يف مـا بـني أصـحاب            الرئيسيني فيها بالنسبة لكل إجناز متوقع، وإيضاح ال       

 .املصلحة كافة، إن كان ذلك ممكنا
ــة وســتقدم  - ٤٦ ــامج    تعليقــات وتوصــيات حمــددة املكاتــب اإلقليمي  بشــأن كــل خمطــط لربن

وسُترســل .  مــع أصــحاب املصــلحة احمللــيني هاناقشــقطــري إىل املكاتــب القطريــة املعنيــة لكــي ت 
ع مــن مواقــع هــذه املكاتــب علــى اإلنترنــت حبلــول       الــربامج القطريــة النهائيــة إىل كــل موقــ    

أمانـة اجمللـس التنفيـذي      ، وتكون هلا وصلة مباشرة من موقـع         ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول  ١٥
ــى شــبكة اإلنترنــت  ــذي     . عل ــا دون مناقشــتها خــالل دورة اجمللــس التنفي ــة عليه وســتتم املوافق

مخسـة بلـدان أو   رود إخطـار مـن   ة عـدم و    يف حالـ   ٢٠٠٤ينـاير   /العادية األوىل يف كانون الثـاين     
 .أكثر
 والتعليقـات الـواردة     خمططـات الـربامج القطريـة     وقد أخذ املكتب التنفيذي علما بأوىل        - ٤٧

االحتاد الروسي وباكستان وبنن وتايلنـد وكرواتيـا وكينيـا والنيجـر، وعمليـات      من بشأهنا لكل   
انية لكـل مـن أنغـوال وأوروغـواي     التمديد األوىل لسنة واحدة بالنسبة ألطر التعاون القطري الث        

ــتان وموريشـــــيوس    ــابوي وطاجيكســـ ــابقة وزمبـــ ــة مقـــــدونيا اليوغوســـــالفية الســـ ومجهوريـــ
)DP/2003/16.( 

 على متديد إطـار التعـاون القطـري الثـاين جلورجيـا ملـدة سـنتني                 اجمللس التنفيذي ووافق   - ٤٨
)DP/2003/16( ومتديد إطار التعاون العاملي الثاين ملدة سنة ،(DP/GCF/2/EXTENSION I). 
  

 تقرير التنمية البشرية - اعباس 
، بفرصـة مناقشـة املسـائل املرتبطـة         DP/2003/17رحبت الوفود، أثناء مناقشتها الوثيقـة        - ٤٩
كما أعربت عن تقـديرها عقـد اجتماعـات         .  على صعيد اجمللس التنفيذي    تقرير التنمية البشرية  ب

 .يضاح عدد من القضاياغري رمسية قبل الدورة، حيث تساعد على إ
وشددت الوفود على أمهية إجراء مشاورات شاملة مع السـلطات الوطنيـة واملنظمـات               - ٥٠

ــارير        ــداد التق ــات إلع ــن املعلوم ــا م ــات واإلحصــاءات وغريه ــاء مجــع البيان ــة أثن ــة املعني . الدولي
 .تقرير التنمية البشرية مشاورات الختيار موضوع إجراءأبرزت أمهية  كما
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ــ - ٥١ ــب  وحث ــود مكت ــة البشــرية  ت الوف ــر التنمي ــى تقري ــارير ذات  ضــمان  عل أن تظــل التق
كما شددت على ضـرورة عـدم املسـاس باسـتقاللية     . مضمون جيد وأن تكون موثوقة وحمايدة     

 .هيئة حترير هذه التقارير
ــب    - ٥٢ ــديرة مكت ــة البشــرية  وأكــدت م ــر التنمي ــز     تقري ــادة تعزي ــها بزي ــد مكتب ــددا تعه  جم

كمـا ُتبـذل اجلهـود لزيـادة احلـزم يف          .  التشاور مع مجيع أصـحاب املصـلحة       إجراءات وعمليات 
عمليــة مجــع البيانــات وحتليلــها، ولتقــدمي مزيــد مــن اإليضــاحات املفصــلة عــن نوعيــة البيانــات    

وأبـــرزت أمهيـــة إجـــراء . وحـــدودها بغـــرض تيســـري اســـتخدامها وتفســـريها بالشـــكل املالئـــم 
 .مشاورات مع أعضاء اجمللس التنفيذي

  
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع - منااث 

ــود   - ٥٣ ــدير الحظــت الوف ــع التق ــائق   م ــاء مناقشــتها الوث  DP/2003/19 و DP/2003/18، أثن
مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع دخــل منعطفــا جديــدا يف عــام     ، أن DP/2003/20 و

 أن الوضـعية مـا زالـت        غري أهنا حذرت من   .  حيث حقق إيرادات فاقت نفقاته اإلدارية      ٢٠٠٢
متقلبة ولذا ينبغي بذل قصارى اجلهـود مـن أجـل اسـتيعاب النفقـات ورصـد بنيـة الرسـوم عـن                       

 .كثب
. رة املكتــب وموظفيــه بالثنــاء علــى عملــهم املضــين يف ظــروف صــعبة        اوحظيــت إد - ٥٤

سـيد  كما أثنوا على ذكـر ال   . فيشر املدير التنفيذي املقبل للمكتب    نايغل  ورحبت الوفود بتعيني    
الـيت تسـتحق الثنـاء خـالل        على حسن إدارته للمكتـب      جريالد والتزر، املدير التنفيذي املؤقت،      

 . االنتقاليةالفترة
وإعــادة توجيــه اســتراتيجيتها  عمالئهــا  ة إىل تنويــع قاعــداملنظمــة بعــض الوفــود اودعــ - ٥٥

االتفاقـات الـيت   وأثنـت علـى أطـر    . التنويعية يف سوق تشهد قدرا متزايدا مـن املنافسـة والتطـور           
 .مع عدد من مؤسسات األمم املتحدةبالفعل ُوقعت 
وأفاد املدير التنفيذي املؤقـت ونائـب املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                    - ٥٦

وأشــارا إىل أنــه اختــذت . حــىت اآلنملــوارد املنظمــة املُرضــية اإلدارة املشـاريع بتفــاؤل حــذر عــن  
دف حتســني وضــعية مــوارد املكتــب؛ لكنــهما قــاال إن      خطــوات لتوســيع جمــال األعمــال هبــ    

جهودمها غدت مقيدة بسبب االجتاهات غري املؤاتية السائدة حاليا يف جمـايل األعمـال التجاريـة                
 .واملساعدة اإلمنائية الدولية
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اجلــاري لــنمط أعمــال املكتــب يشــكل فرصــة   املســتقل وشــددا علــى أن االســتعراض   - ٥٧
 .عتمد على ذاهتانظمة قوية تحقيقية لبناء م

 وقالــت الوفــود إهنــا تتطلــع لتلقــي تقريــر  .٢٠٠٣/١٢واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر   - ٥٨
 .٢٠٠٣االستعراض املستقل ملناقشته خالل الدورة العادية الثانية لعام 

 
 وصندوق األمم املتحدة    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   اجلزء املشترك بني      

   للسكان
   أساليب عمل اجمللس التنفيذيحتسني - ااسعت 

أثنــت الوفــود، خــالل مناقشــتها ورقــة املعلومــات، علــى املكتــب ملــا ُنفــذ مــن أنشــطة     - ٥٩
 .تحسني أساليب عمل اجمللس التنفيذيملموسة حتققت ل

وساعدت املقترحات اليت تقدم هبا املكتب ونفذها أثنـاء الـدورة السـنوية علـى حتسـني                  - ٦٠
وأعربـت الوفـود عـن تقـديرها        . من خالل مزيد من التشاور والشـفافية      كيفية صياغة املقررات    

 .للبيانات اإلخبارية اليومية الصادرة عن املكتب واليت بدأ إصدارها للمرة األوىل
إعــداد خطــة بديلــة لترتيــب املقاعــد مــن ) أ: (وتشـمل جمــاالت حتســني هــذه األســاليب  - ٦١

 تقـــدمي التقـــارير إىل الوفـــود، وهـــو اإلســـراع يف) ب(أجـــل تيســـري التفاعـــل بصـــورة أفضـــل؛ 
تقلـيص عـدد الـدورات إىل دورتـني كـل           ) ج(سيمنحها متسعا من الوقت لالطالع عليهـا؛         ما

عقـــد دورات ســـنوية يف نيويـــورك لتقليـــل ) د(ســـنة وزيـــادة اجتماعـــات اجملـــالس املشـــتركة؛ 
بيانـات غـري    تشجيع إصـدار    مع  ضمان مزيد من التركيز يف اجتماعات اجمللس،        ) هـ(النفقات؛  

إلغــاء دورة اجمللــس العاديــة الثانيــة ألهنــا ُتعقــد مباشــرة بعــد اإلجــازات    ) و(رمسيــة ومشــتركة؛ 
 .تقدمي قائمة باملختصرات جبميع اللغات) ز(الصيفية وتتصادف مع افتتاح اجلمعية العامة؛ 

نـها   إىل متابعـة تلـك املقترحـات وتقـدمي تقريـر ع           اجمللـس  ودعا اجمللس التنفيذي مكتـب     - ٦٢
 .جمللسإىل ا

  
  مراجعة احلسابات والرقابة الداخليان -عاشرا  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 بربنــامج األمــم DP/2003/22 و DP/2003/21أشــادت الوفــود، عنــد مناقشــة الــوثيقتني   - ٦٣

اريع للمعلومـات املستفيضـة الـواردة يف    املتحدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـ            



 

42 04-25252 
 

E/2003/35 

وأكــدت الــدور املهــم املتوقــع أن يؤديــه نظــام . التقريــرين وملــا اتســما بــه مــن شــفافية وصــراحة
 .ختطيط املوارد يف عالج املشاكل احملددة يف التقريرين

ة وأعربت الوفود عن تقديرها للتدابري اليت اختذها برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ملعاجلـ      - ٦٤
كمـا أُشـيد مبشـاركة    . املشاكل املذكورة يف تقريـره، وخباصـة إنشـاء قسـم خـاص بالتحقيقـات             

مكتــب مراجعــة احلســابات واســتعراض األداء يف تنســيق ممارســات مراجعــة احلســابات داخــل   
الربنامج اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وبرنـامج                     

 .عن طريق فرقة عمل األمم املتحدة املعنية بالتنسيقاألغذية العاملي 
يف السـنة املاضـية، ذُكـر    (وأبدت الوفود رغبتها يف معرفة اجملـاالت املـثرية للقلـق حاليـا             - ٦٥

وجرى أيضا حـث الربنـامج اإلمنـائي علـى أن يرصـد عـن               ). الشراء على أنه أحد هذه اجملاالت     
كمـا أبـدت الوفـود      .  منـع األزمـات واإلنعـاش      كثب الشواغل املثارة فيما يتعلـق بعمـل مكتـب         

رغبتها يف معرفة الوقت الذي سيجري فيه التطبيق الكامـل للفصـل بـني املهـام يف نظـام الرقابـة                     
 .٢٠٠٠الداخلية الذي بدأ األخذ به يف عام 

تعـرض حيـاد الربنـامج      ) غـري األساسـية   (وذكرت الوفود أن الزيادة يف املوارد األخرى         - ٦٦
ابعه العاملي للخطر، وتلقي بعبء إداري ثقيل علـى كاهـل املنظمـة مبـا حيدثـه ذلـك                   اإلمنائي وط 

ومــا يســببه مــن تــداعيات طويلــة األجــل علــى ) األساســية(مــن أثــر ســليب علــى املــوارد العاديــة 
 .الصعيد القطري

وجرى حـث الربنـامج اإلمنـائي علـى وضـع سياسـة ومعـدل السـترداد التكـاليف فيمـا                      - ٦٧
 . غري األساسيةيتعلق باملوارد

وذكــر مــدير مكتــب مراجعــة احلســابات واســتعراض األداء أن الشــراء وإدارة املــوارد    - ٦٨
ــى أخطــار بســبب        ــان عل ــذان ينطوي ــة، مهــا اجملــاالن الل ــات امليداني البشــرية، وخباصــة يف العملي

طـار  وأضاف أن هناك جمـاال جديـدا مـن اجملـاالت املنطويـة علـى أخ               . أمهيتهما من الناحية املالية   
 التاليـة، وذلـك نتيجـة       ١٨يربز اآلن إىل حيز الوجود وستظل له أمهيتـه علـى مـدى األشـهر الــ                  

إال أنه ذكر أن من غري الواضـح مـا إذا           . لتخصيص موارد لتنفيذ النظام اجلديد لتخطيط املوارد      
وقـد صـمم نظـام ختطـيط        . كانت النظم املستحدثة حمليا ستوفر دعما كافيـا للعمليـات امليدانيـة           

ونبــه إىل أن مــن الســابق ألوانــه تقــدمي بيانــات . املــوارد ملعاجلــة مســألة الفصــل بــني املهــام أيضــا
 .حمددة بشأن املوعد الذي سيكون فيه الفصل بني املهام قد اكتمل

 الذي حث فيه الربنـامج اإلمنـائي ومكتـب          ٢٠٠٣/١٤واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر      - ٦٩
ائل الــواردة  يف تقريريهمــا وتقــدمي تقريــر إىل اجمللــس يف   خــدمات املشــاريع علــى معاجلــة املســ  

 .٢٠٠٤دورته السنوية لعام 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
تقرير صندوق األمم املتحـدة للسـكان   ) للشؤون اإلدارية(قدمت نائبة املديرة التنفيذية   - ٧٠

 وسـلطت   (DP/FPA/2003/3) ٢٠٠٢عن أنشطة مراجعة احلسابات والرقابة الداخليني يف عـام          
وأكــدت أن إدارة . الضــوء علــى جمموعــة رئيســية مــن املســائل والنتــائج وإجــراءات املتابعــة        

الصـندوق ملتزمــة التزامــا كــامال بضــمان املســاءلة علــى مجيــع مســتويات اختــاذ القــرار ومعاجلــة  
وذكـرت أن الصـندوق أصـبح لديـه اآلن، كجـزء مـن عمليـة                . اجملاالت الـيت حتتـاج إىل حتسـني       

ال، جلنة للرقابة ترأسها املديرة التنفيذية، وختـتص بكفالـة فعاليـة نظـم وعمليـات املسـاءلة                  االنتق
 قـد حظيـت     ٢٠٠١-٢٠٠٠وقالت إن البيانات املالية للصندوق لفتـرة السـنتني          . يف الصندوق 

برأي غري متحفظ ملراجعي احلسابات نتيجة للجهود اليت ُبـذلت لتوسـيع نطـاق تغطيـة مراجعـة          
 .يعحسابات املشار

وأعربت عدة وفود عن تقديرها للصراحة الـيت توخاهـا التقريـر وعـن سـرورها إليـالء                   - ٧١
الصــندوق اهتمامــا جــديا لنتــائج وتوصــيات مراجعــة احلســابات، ولكــون اإلدارة العليــا تتــابع    

وأشـاد أحـد الوفـود، متكلمـا أيضـا          . املسائل اليت ُسلط عليها الضوء يف التقرير وتقوم مبعاجلتها        
وحثـت الوفـود الصـندوق، مؤكـدةً أمهيـةَ          . فود عديدة أخرى، بشفافية التقريـر ومشولـه       باسم و 

اإلدارة املالية والربناجمية اجليدة، على إخضاع اإلجـراءات الداخليـة لـتفحص دقيـق واسـتعراض                
ــاره املســائل     . مســتمر وكــان مــن دواعــي ســرور الوفــود أن تعلــم أن الصــندوق يأخــذ يف اعتب

وأكــدت الوفــود أنــه ورغــم أن نظــام ختطــيط . ابات يف تقيــيم أداء ممثليــهاملتصــلة مبراجعــة احلســ
وفيمــا يتصــل . املـوارد يبشــر بكونـه أداة مفيــدة، فـال ينبغــي أن ُيتوقــع منـه أن يصــنع املعجـزات     

ــة لعمــل          ــة حموري ــه أمهي ــدور ل ــذا ال ــى أن ه ــود عل ــدور التنســيقي للصــندوق، شــددت الوف بال
 .ن يضطلع به بصورة فعالةالصندوق على الصعيد القطري وينبغي أ

وذكرت الوفود أن مراجعة احلسابات تشكل أداة قيِّمة لَتعلُّم الصندوق مـن التجـارب               - ٧٢
ــة اجليــدة ينبغــي أن تتغلغــل يف الثقافــة التنظيميــة للصــندوق     . ونوهــت بــأن مبــادئ اإلدارة املالي

وصــيات الشــامل وتســاءلت الوفــود عمــا إذا كــان نظــام قاعــدة بيانــات مراجعــة احلســابات والت
وشجعت الوفـود الصـندوق علـى مواصـلة بـذل جهـوده لتبسـيط العمـل         . يعمل بصورة ُمرضية  

وللتنسيق مع شركائه يف جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة مـن أجـل تبسـيط العمليـات الـيت مـن                    
ورحبـت الوفـود بـاقتراح تقـدمي تقـارير          . شأهنا أن ختفف العبء عن كاهل الشركاء الربناجميني       

 .التقدم احملرز يف معاجلة املسائل اليت مت حتديدها من خالل مراجعة احلساباتعن 
عــن شــكرها للوفــود للتعليقــات  ) للشــؤون اإلداريــة(وأعربــت نائبــة املــديرة التنفيذيــة   - ٧٣

البناءة اليت أبدهتا وذكرت أن الصندوق ممنت بشدة للتعليقات اليت أبـدهتا الوفـود بشـأن شـفافية                  
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وشــددت علــى أن الصــندوق ال َيتوقــع مــن نظــام ختطــيط املــوارد أن . مشولــهتقريــر الصــندوق و
ــل الصــندوق       . يصــنع املعجــزات  ــراءات عم ــام سيســاعد يف حتســني إج ــد أن النظ ــه يعتق إال أن

وأشارت إىل أن الصندوق يبذل حاليـا عـدة جهـود رئيسـية لتحسـني اإلدارة املاليـة،                 . وعملياته
وارد البشــرية تقــوم علــى الكفــاءة؛ وإعــادة تنظــيم   مبــا يف ذلــك وضــع اســتراتيجية جديــدة للمــ  

 مكتبـا قطريـا؛ وتعزيـز فـرع خـدمات           ٤٤املكاتب القطرية؛ وإنشـاء وظيفـة مـدير عمليـات يف            
ــة حســابات املشــاريع،        ــات وتوصــيات مراجع ــة احلســابات ومشــاركته يف رصــد عملي مراجع

ملياهتــا؛ وإنشــاء جلنــة وتزويــد الوحــدات بــاملقر واملكاتــب القطريــة مبعلومــات تــبني الــرأي يف ع
ــة ــني         . للرقاب ــود التبســيط والتنســيق ب ــدا يف جه ــبري ج ــدور ك ــوم ب وذكــرت أن الصــندوق يق

ــة       ــة بــاإلدارة املالي منظمــات جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة وهــو عضــو يف فرقــة العمــل املعني
ام فيمـا   وأكـدت أن هـذه التـدابري سـتؤدي جمتمعـةً إىل إحـداث وثبـة نوعيـة إىل األمـ                    . واملساءلة

 .يتعلق باإلدارة املالية والربناجمية الفعالة
ــة، يف ردهــا علــى استفســار عــن نظــام قاعــدة       - ٧٤ وذكــرت مــديرة شــعبة خــدمات الرقاب

بيانات مراجعـة احلسـابات والتوصـيات الشـامل، أن النظـام قـد مـر يف البدايـة بـبعض املشـاكل                      
ســتثمارات الضــخمة الــيت يوظفهــا  إال أن تلــك املشــاكل ستتالشــى مــع اال . املتعلقــة بالتوصــيل

وذكـرت أن الُشـعب   . الصندوق يف حتسني القدرة على التوصـيل وإنشـاء نظـام ختطـيط املـوارد             
 برصـد واسـتعراض متابعـة توصـيات مراجعـة احلسـابات             ٢٠٠٣اجلغرافية تقوم اعتبارا من عام      

ة عـن اجلديـد يف حالـة        وستقدم الُشعب اجلغرافية تقارير دورية إىل جلنة الرقابـ        . املتصلة مبناطقها 
ويف الوقت نفسه، سيواصل فرع خدمات مراجعـة احلسـابات رصـد إجـراءات املتابعـة             . التنفيذ

وفيما يتعلـق بالتنسـيق، أوضـحت أن الصـندوق يهتـدي            . اليت تتخذها الوحدات املعنية يف املقر     
ــربامج إ      ــز انتمــاء ال ــل احلكومــات مســؤولية التنســيق لتعزي ــه حتمُّ ــدٍأ قوام ــه مبب إال أن . ليهــابعمل

الصندوق يدرك التحديات العديدة اليت تواجههـا احلكومـات، وخباصـة بسـبب تعـدد واجبـات          
وأضـافت أن   . تقدمي التقرير، وهو يسـعى جاهـدا إىل تيسـري التنسـيق يف جمـال الصـحة اإلجنابيـة                  

ملـاحنني  جهود التبسيط والتنسـيق الـيت تبـذهلا جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة واملقترنـة بتعـاون ا                    
 .ستساعد يف ختفيف عبء تقدمي التقارير من على كاهل البلدان اليت تنفذ هبا برامج

 املتعلـــق مبراجعـــة احلســـابات والرقابـــة ٢٠٠٣/١٤واعتمـــد اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر  - ٧٥
 .الداخليني للربنامج اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع
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  ية الزيارات امليدان-حادي عشر 
  الزيارة امليدانية إىل موزامبيق

وأعربـت الوفـود    . DP/FPA/2003/CRP.1 و   DP/2003/CRP.10عرض املقرر الـوثيقتني      - ٧٦
كمـا أعربـت عـن شـكرها        . عن شكرها حلكومة موزامبيق الستضافة الزيارة امليدانية املشـتركة        
 . ترتيبات ممتازةلفريق األمم املتحدة القطري وأمانة اجمللس التنفيذي ملا اختذاه من

وذكرت الوفود أن الزيـارة أتاحـت هلـا فرصـة لتحسـني فهمهـا لإلسـهام الـذي يقدمـه                      - ٧٧
الفريق القطري التابع لألمم املتحدة يف دعم االستراتيجية الوطنية عن طريـق إطـار عمـل األمـم                  

 أن حتتـذي  وأضـافت أن التنسـيق يف موزامبيـق ُيعتـرب منوذجـا ينبغـي      . املتحدة للمساعدة اإلمنائية 
وذكرت أن هنـاك جمـاال لتحسـني تنسـيق جهـود األمـم املتحـدة مـع               . به بلدان الربامج األخرى   

 .اجلهات املاحنة العديدة يف موزامبيق
وفيما يتعلق بالعنصر املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الزيارة، أشـادت الوفـود                - ٧٨

إال أهنـا   . يا مع الربنامج اإلمنائي يف ثوبه اجلديـد       باملكتب القطري لإلصالحات اليت أدخلها متاش     
ــل خفــض عــدد         ــارات صــعبة، مث ــى خي ــة كانــت صــعبة وانطــوت عل ذكــرت أن تلــك العملي

وذكرت الوفود أيضا أن الربنـامج اإلمنـائي يشـارك يف أنشـطة عديـدة علـى صـعيدي                 . املوظفني
ن يتـوخى الربنـامج املزيـد       وأوصـت بـأ   . السياسة العامة والعمليات، األمر الذي حيد من فعاليتـه        

 .من التركيز
وأشادت الوفود بربامج صندوق األمم املتحدة للسـكان، الـيت تقـدم دعمـا لألولويـات              - ٧٩

 .احلكومية يتم فيه التركيز على بناء القدرات والشراكات
 

  الزيارة امليدانية إىل إكوادور 
ن شـــكرها حلكومـــة وأعربـــت الوفـــود عـــ. DP/2003/CRP.11عـــرض املقـــرر الوثيقـــة  - ٨٠

كما أعربت عن شـكرها للفريـق القطـري لألمـم املتحـدة وألمانـة               . إكوادور الستضافة الزيارة  
ــازة    ــات املمت ــذي للترتيب ــس التنفي ــع      . اجملل ــل م ــن التفاع ــود م ــت الوف ــارة مكن وأكــدت أن الزي

أشخاص ينتمون إىل قطاعات عديدة مـن اجملتمـع ومـن حتسـني فهمهـا للطريقـة الـيت جيـري هبـا                       
كمــا أفــادت . ســيق املســاعدة بــني احلكومــات واألمــم املتحــدة واملــاحنني علــى أســاس ثنــائي  تن

 .الوفود أن املساعدة تدعم األولويات الوطنية، مبا يف ذلك متكني املرأة والصحة اإلجنابية
وذكرت الوفود أن الفريق القطري التابع لألمم املتحدة قد استعمل، عـن طريـق نظـام                 - ٨١

 التقييم القطري املوحد وإطار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، ممـا أدى                  املنسق املقيم، 
إال أهنــا دعــت إىل زيــادة التنســيق بــني منظمــات األمــم املتحــدة   . إىل حتســن الكفــاءة والفعاليــة
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واملؤسسات املالية الدولية واملـاحنني علـى أسـاس ثنـائي يف تصـميم الـربامج وتنفيـذها ورصـدها                    
 .وتقييمها

 بشـــأن الزيـــارات القطريـــة املشـــتركة، ٢٠٠٣/١٥واعتمـــد اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر  - ٨٢
صـندوق األمــم املتحــدة  /وطلـب إىل مكاتــب اجملـالس التنفيذيــة لربنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي    

ــة        ــارات امليداني ــارات للزي ــا إعــداد خي ــاملي وغريه ــة الع ــامج األغذي للســكان واليونيســيف وبرن
ــام   ــتركة يف عـ ــات يف دوريت     ٢٠٠٤املشـ ــك املنظمـ ــة لتلـ ــالس التنفيذيـ ــا اجملـ ــر فيهـ ــي تنظـ  لكـ

 .٢٠٠٣أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/أيلول
 

   اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان
  ٢٠٠٢تقرير املديرة التنفيذية لعام  –ثاين عشر 

ــة، يف بياهنــا االســتهاليل، علــى األركــان اخلمســة     - ٨٣  لألولويــات ركــزت املــديرة التنفيذي
ضــمان االسـتقرار املــايل للصــندوق وبلــوغ  : التنظيميـة لصــندوق األمــم املتحـدة للســكان وهــي  

األهـداف احملـددة للمـوارد؛ والنـهوض جبـدول أعمـال املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة وربطــه           
لتواصـل؛  باألهداف اإلمنائية لأللفية؛ وتنفيـذ املبـادرات املتعلقـة بـالفترة االنتقاليـة للصـندوق؛ وا               

 مليـون صـديق   ٣٤وأطلعت اجمللس التنفيذي على آخر ما استجد على محلة الـ    . وتبادل املعرفة 
ــه ســيجري  .  مليــون دوالر١,٣الــيت حتــرز جناحــا كــبريا والــيت مجعــت حــىت اآلن     وذكــرت أن

استخدام نصـف مليـون دوالر للوقايـة مـن ناسـور الـوالدة وعالجـه يف أفريقيـا الواقعـة جنـوب                 
كما أطلعت اجمللس على آخر ما استجد على النتـائج العمليـة لتنفيـذ عمليـة                . كربىالصحراء ال 

وقالـــت إن التوجـــه االســـتراتيجي اجلديـــد . االنتقـــال، مبـــا يف ذلـــك تعزيـــز املكاتـــب القطريـــة 
للصـندوق قــد جعلــه أقــدر علــى وضــع الســكان والصــحة اإلجنابيــة يف إطــار األهــداف اإلمنائيــة  

وكــررت . العمليــات املتعلقــة بورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــرلأللفيــة وعلــى املشــاركة يف 
تأكيــد أمهيــة املــوارد األساســية والــدور الــذي تؤديــه يف احلفــاظ علــى الطــابع املتعــدد األطــراف 

وذكــرت أن صــورة إيــرادات الصــندوق . واحملايــد والعــاملي للمســاعدة الــيت يقــدمها الصــندوق 
وأعربــت عــن شــكرها .  تبــدو باعثــةً علــى التفــاؤل ٢٠٠٣املتعلقــة بــاملوارد األساســية يف عــام  

العميق جلميع الوفود اليت قدمت دعما معنويا وماليا قويـا إىل الصـندوق يف وقـت كـان أحـوج                
وقالت إن الصندوق ممـنت كـثريا للبلـدان الـيت سـاعدته يف تعـويض حصـة كـبرية                  . ما يكون إليه  

عن التربع له، واليت مكنته من أن يصـبح         من اخلسائر النامجة عن توقف أحد املاحنني الرئيسيني         
 . ماحنا١٣٦لديه عدد من املاحنني مل يسبق له مثيل وهو 



 

04-25252 47 
 

 E/2003/35 

وأشادت وفود عديدة أثناء املناقشة بالبيـان الـذي أدلـت بـه املـديرة التنفيذيـة وبالعمـل                    - ٨٤
الذي يضطلع به الصندوق يف النهوض جبدول أعمـال املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة والـذي                  

وأشـادت الوفـود بـاجلهود املبذولـة يف         . تسم بأمهية حموريـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           ي
ــة          ــص املناعـ ــريوس نقـ ــن فـ ــة مـ ــة؛ والوقايـ ــحة اإلجنابيـ ــتلزمات الصـ ــوافر مسـ ــمان تـ ــال ضـ جمـ

اإليدز، مبا يف ذلك صلة هذا الداء بالصحة اإلجنابيـة؛ واملسـاعدة اإلنسـانية؛ والـدعوة،                /البشرية
حشـد الربملـانيني والقـادة الـدينيني ووجهـاء اجملتمـع؛ واإلدارة الـيت تركـز علـى النتـائج؛                     مبا فيها   

وورقات استراتيجية احلد مـن الفقـر والـُنُهج القطاعيـة، وخباصـة اجلهـود املبذولـة لـدمج قضـايا                     
السكان والصحة اإلجنابية ونوع اجلنس يف تلك العمليـات؛ واملبـادرة املتعلقـة بناسـور الـوالدة؛                 

 مليــون صــديق؛ وتوســيع نطــاق الشــراكات علــى كــل مــن الصــعيد العــاملي          ٣٤لــة الـــ  ومح
وشجعت الوفود على تبسيط وتنسيق العمل املضـطلع بـه مـع الشـركاء يف        . واإلقليمي والوطين 

. جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وأشادت باجلهود اليت يبذهلا الصندوق لتعزيز املكاتـب القطريـة             
 التعاون بني بلـداهنا والصـندوق وأعربـت عـن تقـديرها لتخصـيص ثلثـي          وأثنت عدة وفود على   

ــوا    ــدان من ــل البل ــوارد الصــندوق ألق ــام إن      . م ــول األمــني الع ــد ق ــدة تأكي ــود عدي وكــررت وف
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وخباصــة القضــاء علــى الفقــر املــدقع واجلــوع، ال ميكــن حتقيقهــا إذا 

 .ل املتعلقة بالسكان والصحة اإلجنابيةيتم التصدي على حنو مباشر للمسائ مل
وأشادت وفود عديدة مبا أبدته اجلهات املاحنة مـن كـرم، ومتشـيا مـع روح توافـق آراء           - ٨٥

وأشــارت الوفــود إىل أن . مــونتريي، دعــت إىل زيــادة مــوارد صــندوق األمــم املتحــدة للســكان
 علـى وجـوب اعتبـار    ثالثا من اجلهات املاحنة قدمت حوايل نصف إيرادات الصندوق، وحثـت         

وشـجعت الوفـود صـندوق      . تقاسم العبء مبدأ رئيسيا مـن املبـادئ املعتمـدة يف متويـل املنظمـة              
األمم املتحدة للسكان على توسيع نطـاق شـراكاته مـع مؤسسـات بريتـون وودز ال سـيما مـع                     

اجـة  وإذ الحظ أحد الوفود تباين االحتياجات يف ما بني البلدان، شدد علـى احل             . البنك الدويل 
وقـد طلـب الوفـد نفسـه احلصـول علـى معلومـات حـول           . إىل أخذ التنوع الثقايف بعني االعتبار     
. وشددت بعض الوفود علـى احلاجـة إىل الربجمـة املشـتركة           . عمل الصندوق مع القطاع اخلاص    

ويف حــني أشــار أحــد . وطلبــت بعــض الوفــود إيــالء املزيــد مــن االهتمــام إىل أقــل البلــدان منــوا  
ن النهج القطاعيـة الشـاملة مفيـدة يف بعـض احلـاالت، نصـح بتـوخي احلـذر وشـدد           الوفود إىل أ  

علــى احلاجــة إىل تعزيــز التنســيق علــى الصــعيد امليــداين برعايــة احلكومــات الوطنيــة ودعمــا          
ورأى عدد من الوفود أنه ال جيـب اسـتخدام املـوارد العاديـة لـدعم املـوارد                  . لألولويات الوطنية 

ضـاعفة  وشجع أحد الوفود الصندوق على استخدام ميزتـه النسـبية مل          ). غري األساسية (األخرى  
، ال سـيما بالنسـبة للنسـاء والفتيـات اللـوايت يف           إىل أقصى حد ممكـن    برامج الصحة اإلجنابية    أثر  

وطلب الوفد متابعة املنظمات غري احلكوميـة يف بلـدان احملـيط            . حاليت الصراع وما بعد الصراع    
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ورحبـت  .  املنظمات على بناء القدرات ملنـع وقـوع الصـراعات   اهلادئ التدريب املخصص هلذه  
الوفود باجلهود الرامية إىل التنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية وإدارة عمليـات حفـظ                

 .السالم
والحظت الوفود أن االحتفال بالذكرى العاشرة لعقد املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة        - ٨٦

وأشـارت الوفـود إىل   . باجتاه مواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل    جيب أن يشكل فرصة حلشد الدعم       
التحديات احلاليـة املتعلقـة بالصـحة واحلقـوق اجلنسـية واإلجنابيـة، وشـددت علـى مـد صـندوق                  

وشـدد أحـد    . األمم املتحدة للسكان بالدعم واملوارد الضرورية ملعاجلة تلـك القضـايا احلساسـة            
.  أي مــن الـــربامج مشــاركة واعيـــة وطوعيـــة  الوفــود علـــى احلاجــة إىل مشـــاركة املســـتفيد يف  

وركــزت الوفــود علــى احلاجــة إىل إيــالء الصــحة اإلجنابيــة االهتمــام املالئــم يف إطــار العمليــات  
ــيم القطــري املوحــد وامل    ــا التقي ــا فيه ــة، مب ــم املتحــدة    الوطني ــة إلطــار عمــل األم ــادئ التوجيهي ب

الســنوي وتقريــر اإلطــار التمــويلي واقتــرح عــدد مــن الوفــود دمـج التقريــر  . للمسـاعدة اإلمنائيــة 
 .املتعدد السنوات

ــى مالحظــاهتم       - ٨٧ ــذي عل ــة بالشــكر إىل أعضــاء اجمللــس التنفي ــديرة التنفيذي وتوجهــت امل
ــم ومشــورهتم   ــة ودعمه ــى      . اإلجيابي ــدا واململكــة املتحــدة عل ــدا وهولن ــن كن وشــكرت كــال م

البلـدان الـيت تـدخل علـى     وأضـافت أن عـدد   . قدمته من دعم إضايف لسـلع الصـحة اإلجنابيـة      ما
وشـددت  . امليزانية بنودا تتعلق بوسائل منع احلمل وتتعهد بتقاسم التكـاليف يـزداد شـيئا فشـيئا             

على أن صندوق األمم املتحدة للسكان سوف يستمر يف وضع أمـن سـلع الصـحة اإلجنابيـة يف                   
. دد السـنوات مقدمة أولوياته ووافقت على وجوب ربطها ربطا واضحا باإلطار التمويلي املتعـ  

مبـادرة  وشكرت فنلندا على مسامهاهتا اإلضافية يف جمـال الصـحة اإلجنابيـة لـدى املـراهقني ويف                  
النــهج ناســور الــوالدة؛ كمــا شــكرت كنــدا وهولنــدا علــى دعمهمــا عمــل الصــندوق يف إطــار  

فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  ووافقــت علــى ضــرورة تكامــل الوقايــة مــن  . القطاعيــة الشــاملة
ــةوالصــحة  ــني النســاء أكــرب بكــثري        . اإلجنابي ــدالت اإلصــابة ب ــيئا فشــيئا أن مع ــد اتضــح ش وق

فـريوس  صندوق األمم املتحدة للسكان على تعزيـز تصـديه ل         ويعمل  . كانت عليه يف السابق    مما
، ال سـيما مـن خـالل دعـم فرقـه            )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية  
نية القطرية والشراكات مع برنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس              املعنية باخلدمات التق  
ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة        ) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية  

وأشـارت إىل إحـراز تقـدم كـبري        . ومنظمة العمل الدولية والبنـك الـدويل وغريهـا        ) اليونيسيف(
. اإليــدز، يف إطــار التعــاون الثنــائي مــع البنــك الــدويل  /ناعــة البشــريةيف جمــال فــريوس نقــص امل 

/ وشــكرت االحتــاد األورويب علــى مــا يقدمــه مــن دعــم يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
 .اإليدز، وغريه من اجملاالت
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ــع     - ٨٨ ــد م ــاون املتزاي ــظ الســالم يف جمــال املســاعدة    وأشــارت إىل التع ــات حف إدارة عملي
إىل الدور الكبري الذي يؤديـه الصـندوق يف جمـال الـدعوة حرصـا علـى إيـالء اهتمـام          اإلنسانية و 

بقضايا اجلنس من خالل النداءات املوحدة والتخطـيط لالسـتجابة ومبـادرات التأهـب حلـاالت           
وأضافت أن صندوق األمم املتحدة للسكان قد وسع بشكل كـبري نطـاق عملـه مـع               . الطوارئ

ــا    ــة  الرجــال يف حــاالت الصــراع وم وأيــدت القــول  . بعــد الصــراع، ال ســيما القــوات النظامي
بوجــوب أن يشــارك املســتفيد مشــاركة واعيــة وفعالــة متشــيا مــع برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل    
للســكان والتنميــة، مشــرية إىل أن أهــداف الصــندوق وأنشــطة الرصــد الــيت يقــوم هبــا تصــب يف 

القطـاع اخلـاص، فقـد أشـارت إىل أن     أما يف مـا يتعلـق بعالمـات االسـتفهام حـول        . هذه اخلانة 
صــندوق األمــم املتحــدة للســكان مــاض قــدما باجتــاه إقامــة شــراكات مــع القطــاع اخلــاص وأن 

ويف عـدد مـن البلـدان جيـري العمـل علـى             . املبادئ التوجيهية قد وزعت على املكاتب القطريـة       
ب املصـاحل  وبغيـة تفـادي تضـار   . إقامة عالقات مع مؤسسات شريكة ملـا فيـه مصـلحة الطـرفني        

والتأكد من عدم تورط الشركات املعنيـة بانتـهاكات حلقـوق اإلنسـان، كـان ال بـد يف الوقـت                  
وقـد سـلمت بأمهيـة التنـوع الثقـايف، وشـكرت سويسـرا علـى دعمهـا                  . نفسه من توخي احلـذر    

وأشـارت إىل العمـل اجلـاري علـى إجنـاز عـدد مـن دراسـات             . عمل الصـندوق يف جمـال الثقافـة       
ووافقـت علـى الـرأي القائـل بأمهيـة إيـالء أولويـة عليـا                . ة اليت سبق أن أجريـت     احلاالت القطري 

للبلـــدان األقـــل منـــوا وأشـــارت إىل أن الغالبيـــة الكـــربى مـــن وظـــائف مـــدراء العمليـــات الـــيت  
وأشـارت إىل أن تنفيـذ      . استحدثت سوف تكون يف البلدان األقل منوا دعما للمكاتب القطرية         

وأكــدت أن التحضــريات جاريــة لالحتفــال بالــذكرى . جتــاه اهلــدفاملرحلــة االنتقاليــة تتقــدم با
وشـكرت أعضـاء اجمللـس التنفيـذي        . السنوية العاشرة النعقـاد املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة           

ــر الســنوي        ــه بشــأن دمــج التقري ــن توجي ــدموه م ــا ق ــى م ــدد   عل ــر اإلطــار التمــويلي املتع وتقري
 .السنوات

 
  تاإلطار التمويلي املتعدد السنوا 

أثنــاء املناقشــات الــيت تناولــت التقريــر التجميعــي لإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات،    - ٨٩
أثنــت وفــود عديــدة علــى التقــدم احملــرز يف حتقيــق أهــداف اإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات   

تعزيـز  /وفعالية الصندوق يف توفري خدمات الصحة اإلجنابية ودعم بناء القدرات الوطنية ووضع            
ورحبـت الوفـود بـاجلهود الـيت        . لبيانات وآليات الرصـد والتقيـيم علـى املسـتوى القطـري           نظم ا 

يبذهلا الصندوق إلقامة عالقة بني التقرير املقبل لإلطار التمويلي املتعدد السنوات ودعـم تطـوير       
وأيـدت االعتبـارات االسـتراتيجية املتعلقـة        . السياسات الوطنيـة واسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر          

ة املقبلــة لإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات الــواردة يف التقريــر وشــددت علــى اعتبــار    بالــدور
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اإلطار التمـويلي املتعـدد السـنوات أداة جيـدة لتعزيـز قـدرة الصـندوق علـى املسـامهة يف حتقيـق                       
األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة واملـؤمتر الـدويل             

وأضــافت الوفــود أنــه جيــب االســتمرار يف اعتمــاد األهــداف اإلمنائيــة   . ٥+ كان والتنميــة للســ
 كإطـار تـوجيهي     ٥+ لأللفية واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية          

وشددت على احلاجة إىل مزيد مـن املـوارد      . يستند إليه اإلطار التمويلي املتعدد السنوات املقبل      
 .ن اجلهات املاحنة حتقيقا لتلك األهدافم

وشددت وفود عديدة على أمهية اعتماد هنج قائم على احلقـوق يف الربجمـة ودعـت إىل                  - ٩٠
مزيد من التركيز على القضايا املتعلقة بالصـحة واحلقـوق يف جمـايل اجلـنس واإلجنـاب، علـى أن                  

ملسـاواة بـني اجلنسـني، واألمومـة        دور الرجال والصبية يف حتقيق ا     : تتلخص األولويات فيما يلي   
األمهـات، مبـا فيهـا اإلجهـاض غـري املـأمون، وحصـول الشـباب حتـت                  وفيـات   املأمونة وخفض   

فـريوس  غطاء من السرية على املعلومات واخلدمات يف جماالت الصـحة اإلجنابيـة، والوقايـة مـن      
 وأشــادت الوفــود .أمــن ســلع الصــحة اإلجنابيــة، واملســاعدة اإلنســانية نقــص املناعــة البشــرية، و

فـريوس نقـص املناعـة    بالتقدم الذي حيققه صندوق األمم املتحدة للسـكان يف جمـال الوقايـة مـن                
وإذ أشـار أحـد الوفـود إىل    . البشرية وشجعت الصندوق على وضع سبل مبتكرة ملعاجلة الوبـاء   

ن الوقايـة مـ  يف “ ألـف، بـاء، جـيم    ”استخدام النهج املعـروف بنـهج       ما ينتابه من شكوك حول      
فريوس نقص املناعة البشرية، أعرب عن اهتمامه بتطوير الربجمـة املشـتركة مـع اجلهـات الفاعلـة           

واقتــرح أحــد الوفــود التركيــز علــى  . اإليــدز/األخــرى يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  
 صندوق األمم املتحـدة للسـكان       وشجع أحد الوفود  . الشباب بوصفهم جهات فاعلة وشركاء    

وسألت الوفود عن التحسن السـريع علـى        . دور أكثر نشاطا يف قضية اهلجرة     على االضطالع ب  
مستوى توافر خـدمات الصـحة اإلجنابيـة ونوعيتـها، متسـائلة عمـا إذا كانـت مضـاعفة املراكـز                     

وأعربـت عـن   . تنطبق علـى اخلـدمات الـيت يـدعمها صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان وحسـب                 
 األمـم املتحـدة للسـكان لتحسـني مسـتوى الـنظم       اهتمامها باالطالع على ما يقوم بـه صـندوق   

ــه الصــندوق علــى مســتوى أمــن ســلع      . واخلــدمات ــدور احليــوي الــذي يؤدي وباإلشــارة إىل ال
الصحة اإلجنابية، أشاد أحد الوفود بصندوق األمـم املتحـدة للسـكان الـذي عمـل علـى توطيـد                

 .شراكات استراتيجية ودعا إىل إقامة شراكات جديدة لتمويل السلع
وأعرب أحد الوفود عن سروره إذ الحظ أن اإلطار التمويلي املتعدد السـنوات املقبـل                - ٩١

سيتضمن حتديـد النتـائج واإلبـالغ عنـها، علمـا بأهنـا حتتـل يف سلسـلة النتـائج موقعـا أعلـى مـن                     
صــندوق األمــم املتحــدة للســكان ينــوي التعريــف مبؤشــرات   النــواتج، وتســاءل عمــا إذا كــان  

وأعـرب أحـد   . اإلطار التمويلي املتعدد السنوات املقبـل   أو توسيع نطاقها يف     /الصحة اإلجنابية و  
ــزامن بــني دورة اإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات ودورات      الوفــود عــن قلقــه إزاء غيــاب الت
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صندوق األمم املتحدة للسكان علـى إيـالء اهتمـام صـريح     وحث أحد الوفود    . الربامج القطرية 
. اإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات املقبــلاغل الصــحة والتنميــة يف باملســاواة فيمــا يتعلــق بشــو

صندوق األمم املتحدة للسـكان علـى تأديـة دور العامـل احلفـاز حتقيقـا ألهـداف                  وشجع الوفد   
املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة باســتخدام مــوارده اخلاصــة وتكملــة املــوارد األخــرى وزيــادة   

نــهج ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر والرب عمليــات فعاليــة اســتخدامها كتلــك املوجهــة عــ
وسأل أحد الوفود عـن امليـزة النسـبية الـيت ميلكهـا الصـندوق مقارنـة مبنظمـة                   . القطاعية الشاملة 
وأشـار  . ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة          الصحة العاملية   

 ملنظمــة املــؤمتر اإلســالمي وهيئاتــه الفرعيــة تســتطيع      أحــد الوفــود إىل أن املؤسســات التابعــة   
نظــام املــدخل إىل التنميــة، مضــيفا أن املنظمــة تبحــث يف ســبل الــدعوة إىل عقــد االســتفادة مــن 

 .مؤمتر مشترك بني احلكومات
صندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى مواصـلة العمـل علـى تعزيـز                 وحث أحد الوفود     - ٩٢

إلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات، وميزانيـة الـدعم            ات اخلاصـة با   الصلة بني األهداف واألولوي   
لفترة السنتني وكيفية ترمجـة أهـداف اإلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات إىل بـرامج وإجـراءات            

صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى تبسـيط       وشـجعت الوفـود   . قطرية على مستوى البلـدان    
 جبعله أكثر تركيـزا وتوجهـا حنـو إحـداث اآلثـار حبيـث               اإلطار التمويلي املتعدد السنوات املقبل    

ــوارده         ــدها الصــندوق وأداة إلدارة م ــيت يعتم ــائق السياســة ال ــن وث ــة الرئيســية م يشــكل الوثيق
صندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى الـربط بـني             وحثت وفود كثرية    . االستراتيجية وحشدها 

نوي واقترحـت أن يرفـع الصـندوق تقريـرا          اإلطار التمويلي املتعدد السنوات والتقرير الس     تقرير  
 .عن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات كل سنتني

وشــكرت املــديرة التنفيذيــة الوفــود علــى مالحظــاهتم البنــاءة وأكــدت ألعضــاء اجمللــس   - ٩٣
صندوق األمم املتحدة للسكان سينظم مشاورات غري رمسية سعيا للحصـول علـى      التنفيذي أن   

أن يرفــع الصــندوق تقريــرا عــن اإلطــار التمــويلي  االقتــراح القاضــي بــوأيــدت. مشــورة اجمللــس
. ورحبـت بـاقتراح الربجمـة املشـتركة       . املتعدد السنوات كل سنتني بدال من رفعـه تقريـرا سـنويا           

، فأشارت إىل أن اعتماد جمموعـة مـن النـهج يبـدو             “ألف، باء، جيم  ”النهج  وأما يف ما يتعلق ب    
أمـا خبصـوص اهلجـرة، فقـد أشـارت          . اإليـدز /ملناعة البشـرية  فريوس نقص ا  السبيل إىل مكافحة    

ومـع ذلـك، كانـت      . إىل أن الصندوق يركز على بعض اجملاالت احملددة نظـرا ملـوارده احملـدودة             
وقـد وافقـت علـى      . بعض الربامج القطرية اجلديدة قـد صـبت تركيزهـا األساسـي علـى اهلجـرة               

ة إىل أن الصــندوق يعمــل يف ذلــك فكــرة رفــع مســتوى اجلهــود علــى املســتوى الــوطين، مشــري 
وقــد أعربــت عــن تقــديرها للمالحظــات املتعلقــة بالــدور الرئيســي الــذي يضــطلع بــه    . االجتــاه

نظمة املـؤمتر   ورحبت باملالحظات املتعلقة مب   . أمن سلع الصحة اإلجنابية   الصندوق على مستوى    
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قة مع الوكـاالت    صندوق األمم املتحدة للسكان يعمل بصورة وثي      وأشارت إىل أن    . اإلسالمي
فمنظمـــة الصـــحة العامليـــة تضـــع املعـــايري والقواعـــد،  : ولكـــل منـــها ميزتـــه النســـبية . الشـــقيقة

 تركز أساسـا علـى األطفـال وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة يركـز علـى                      واليونيسيف
 .متكني املرأة على املستويني السياسي واالقتصادي

ــت    - ٩٤ ــب التخطــيط االس ــود    وصــرحت رئيســة مكت ــن الوف ــدم م ــه املق ــأن التوجي راتيجي ب
وذكرت أن مما أثار تشـجيعها      . سيكون مفيدا يف صياغة إطار التمويل املتعدد السنوات اجلديد        
وأكــدت أن النــهج املســتند إىل . تشــديد الوفــود علــى ذات األولويــات الــيت حــددها الصــندوق

وأشـارت إىل أن    . ه الصـندوق  احلقوق هو جزء ال يتجزأ من االجتاه االستراتيجي الذي يسري في          
الزيادة اليت شـهدهتا منافـذ تقـدمي خـدمات الصـحة اإلجنابيـة قـد حـدثت أساسـا يف املنافـذ الـيت                         
يدعمها صندوق األمم املتحدة للسكان، بيـد أن الصـندوق يرصـد أيضـا تلـك املؤشـرات علـى             

ن شأنه إتاحـة    والحظت أن نظام التخطيط ملوارد املشاريع التجارية سيكون م        . الصعيد الوطين 
وفيمــا يتعلــق بإحــداث . صــالت أوثــق بــني أهــداف الصــندوق وميزانيــة الــدعم لفتــرة الســنتني  

التزامن بني دورة الصـندوق ودورات الـربامج القطريـة، أشـارت إىل أنـه سـيكون مـن الصـعب                     
وأضافت أن هنـاك جهـودا ُتبـذل للتبسـيط     .  أو أكثر من الربامج القطرية يف ذات العام ٩٠بدء  
اءمــة ترمــي إىل إحــداث املواءمــة بــني الــدورات الربناجميــة املتعلقــة بشــركاء جمموعــة األمــم  واملو

وأكدت أمهيـة وجـود رصـد دقيـق وثقافـة للتقيـيم وشـددت علـى احلاجـة إىل                    . املتحدة اإلمنائية 
وأعربـت عـن اتفاقهـا    . مواصلة االستثمار يف ُنظم البيانات املوثوق هبا ومجـع البيانـات وحتليلـها        

أي القائـل بأنـه سـيكون مـن العملـي بقـدر أكـرب تقـدمي تقريـر كـل سـنتني عـن صـندوق                           مع الر 
 .األمم املتحدة للسكان، بدال من التقرير السنوي

 بشــأن التقريــر الســنوي لصــندوق األمــم ٢٠٠٣/١٦واعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر  - ٩٥
ت لصــندوق األمــم  بشــأن إطــار التمويــل املتعــدد الســنوا٢٠٠٣/١٧املتحـدة للســكان واملقــرر  

 .املتحدة للسكان
  

   تفويض سلطة صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن شؤون املوظفني-ثالث عشر 
تقريرا عن تفويض السلطة الرمسيـة إىل       ) الشؤون اإلدارية (قدمت نائبة املديرة التنفيذية      - ٩٦

). DP/FPA/2003/5(املــديرة التنفيذيــة يف مســائل مــوظفي صــندوق األمــم املتحــدة للســكان        
وقدمت معلومات أساسية يف هـذا الشـأن وأشـارت إىل أن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي قـد                    

وصرحت بأن الصـندوق قـد تشـاور أيضـا مـع املكتـب التنفيـذي لألمـني                  . أيَّد طلب الصندوق  
العــام، الــذي أوصــى، حســبما أفــاد بــه مكتــب الشــؤون القانونيــة بــاألمم املتحــدة، بأنــه ينبغــي  
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ق أن يتبــع عمليــة تقــدمي البيانــات إىل اجلمعيــة العامــة مــن خــالل اللجنــة االستشــارية     للصــندو
وأشـارت إىل   . لشؤون اإلدارة وامليزانية، واجمللس التنفيـذي، واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي           

) (DP/FPA/2003/10أن اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة قــد أوصــت يف تقريرهــا  
 .(DP/FPA/2003/5) من تقرير الصندوق ١١ التوصية الواردة يف الفقرة باملوافقة على

وأدىل العديد من الوفود بكلمات دعما وتأييـدا للتوصـية الـيت قـدمها اجمللـس التنفيـذي            - ٩٧
إىل اجلمعية العامة، مـن خـالل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، الـيت مفادهـا أن يقـوم األمـني                    

يـة يف مسـائل مـوظفي صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان إىل املـديرة                 العام بتفويض السلطة الرمس   
وأعربت الوفود عن ترحيبها بذلك بوصفه خطـوة يف االجتـاه الصـحيح وأشـارت إىل      . التنفيذية

أن ذلك سيكون من شأنه املسـاعدة علـى حتسـني خـدمات شـؤون مـوظفي الصـندوق ومـدى                     
 .فعاليتها واملساءلة عنها

نفيذيـة عـن شـكرها ألعضـاء اجمللـس التنفيـذي علـى مـا أبـدوه مـن                    وأعربت املـديرة الت    - ٩٨
 .كما أعربت عن تقديرها للتأييد الذي قدمه مدير الربنامج اإلمنائي. تأييد وعلى ثقتهم فيها

 بشـأن تفــويض سـلطة مـوظفي صــندوق    ٢٠٠٣/١٣واعتمـد اجمللـس التنفيــذي املقـرر     - ٩٩
 .األمم املتحدة للسكان

  
  ات بالتمويل املقدمة إىل صندوق األمم املتحدة للسكان االلتزام-رابع عشر 

أكــدت املــديرة التنفيذيــة، يف معــرض تقــدمي التقريــر عــن االلتزامــات بالتمويــل املقدمــة   -١٠٠
ــم املتحــدة للســكان    ــة احلامســة للمــوارد   (DP/FPA/2003/6)لصــندوق األم ) األساســية(، األمهي

كمــا أعربــت عــن شــكرها للوفــود . لصــندوق الــيت تشــكل األســاس الوطيــد لــربامج ا-العاديــة 
قدمته من دعم، مشرية إىل أنه رغم وجود بعض الزيادة يف املوارد العادية، فإن االجتاه العـام                  ملا

وقدم رئيس فرع تعبئة املـوارد، مـا اسـتجد مـن معلومـات إىل اجمللـس                 . ما زال آخذا يف اهلبوط    
 أن إيرادات الصندوق املتوقعة مـن املـوارد         التنفيذي بشأن الصورة الراهنة للواردات، مشريا إىل      

 مليــون دوالر ٨٠ مليــون دوالر و ٢٨٧,٥، حنــو ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١العاديــة بلغــت، يف 
 بلـدا وصـندوق مـارس    ١٣٥(وأعرب عـن شـكره جلميـع اجلهـات املاحنـة      . من املوارد األخرى 

سـامهات املقدمـة    كما أعرب عن تقدير خاص ملا حـدث مـن زيـادة جوهريـة يف امل               ) االستئماين
 .من بعض البلدان

وأعربت عدة وفود عن ترحيبها باالجتاه اإلجيـايب يف إمجـايل املـوارد واغتباطهـا بـتمكُّن                  -١٠١
وأكـدت الوفـود احلاجـة إىل زيـادة املـوارد العاديـة             . الصندوق من جذب جهات ماحنة جديـدة      

افـق آراء مـونتريي ووفقـا       ودعت الدول األعضـاء إىل الوفـاء مبـا قدمتـه مـن التزامـات بـروح تو                 
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وذكــرت الوفــود أن املــوارد العاديــة هــي أســاس بــرامج       . إلطــار التمويــل املتعــدد الســنوات   
ــة      ــة والعاملي ــه ال غــىن عنــها يف احلفــاظ علــى الطبيعــة املتعــددة األطــراف واحليادي الصــندوق وأن

ينبغـي  ) يةغـري األساسـ   (وشددت الوفود على أن املوارد األخرى       . للمساعدة املقدمة للصندوق  
ورحبــت الوفــود حبملــة األربــع والــثالثني . أن تكــون متســقة مــع أولويــات الصــندوق الربناجميــة

. مليون صديق على مستوى القواعد الشعبية وأعربت عن أملـها يف أن تـنجح أيضـا يف أوروبـا                  
ــا وأن مــوارد الصــندوق       ــة ينبغــي اعتبارهــا عنصــرا تكميلي ــة مــن احلمل وذُكــر أن األمــوال اآلتي

وأعلنـت عـدة وفـود عـن مسـامهتها لعـام            . اسية ينبغي أن تقدم عن طريق الـدول األعضـاء         األس
وأعـرب عـدد مـن الوفـود عـن تشـجيعهم ألن يقـوم الصـندوق بتوسـيع نطـاق قاعــدة           . ٢٠٠٣

 .اجلهات املاحنة له
ــه مــن دعــم        -١٠٢ ــا قدمت ــع اجلهــات املاحنــة مل ــة عــن شــكرها جلمي ــديرة التنفيذي وأعربــت امل

وصــرحت بــأن الصــندوق .  يف ذلــك الزيــادات املقدمــة مــن عــدد مــن البلــدان ومســامهات، مبــا
وأشــارت إىل أن محلــة األربــع . سيواصــل العمــل علــى توســيع نطــاق قاعــدة اجلهــات املاحنــة لــه

ــنويا إىل      ــيلجأ سـ ــندوق سـ ــل وأن الصـ ــد للتمويـ ــدر جديـ ــديق هـــي مصـ ــون صـ ــثالثني مليـ والـ
ــا ملســامهاهتم “ األصــدقاء” ــالنظ  . طلب ــاق داخــل    وأضــافت أنــه، ب ــام الواســع النط ر إىل االهتم

أوروبا، فإن احلملة سوف تعمل مع املنظمـات غـري احلكوميـة األوروبيـة بغـرض توسـيع نطـاق                 
 .والحظت أيضا وجود رغبة شديدة لشن محلة مماثلة يف اليابان. الشبكة
وأعــرب رئــيس فــرع تعبئــة املــوارد عــن تقــديره جلميــع اجلهــات املاحنــة وأشــار إىل أن    -١٠٣

 والتربعـات املعلنـة مقـدما عـن مسـامهات للعـام القـادم        ٢٠٠٣ملدفوعات املبكرة الـواردة لعـام      ا
وشجع اجلهات املاحنـة علـى أن تعلـن تربعـات لعـدة             . ُتنبئ بآمال عريضة بالنسبة إىل الصندوق     

 مـن   ٧وفيمـا يتعلـق بطلـب تقـدمي تفسـري بشـأن املرفـق               . سنوات، إذا كان يف استطاعتها ذلـك      
ار إىل أنــه قــد ُبــذلت حماولــة لتبيــان املبــالغ املقدمــة مــن البلــدان، مبــا يف ذلــك أعلــى التقريــر، أشــ

مستوى من مسامهاهتا يف السنوات السابقة، فضـال عـن تقـدمي صـورة عـن القيمـة الـيت سـتؤول                 
.  يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل           ٠,٠٠٥إليها املسامهة النظرية بدوالر واحد لكـل فـرد و           

ن هــذه خيــارات مطروحــة أمــام اجلهــات املاحنــة للنظــر يف إعــادة جتديــد التمويــل وذكــر أيضــا أ
وأضــاف أن الصــندوق يواصــل بــذل اجلهــود بغــرض توســيع نطــاق اجلهــات   . بــأعلى مســتوى

 .املاحنة له
 بشأن التزامات التمويل املقدمـة لصـندوق        ٢٠٠٣/١٩واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر      -١٠٤

 .األمم املتحدة للسكان
 



 

04-25252 55 
 

 E/2003/35 

   الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا-مس عشر خا
، يف معـرض مالحظاتـه االسـتهاللية، إىل         )لشؤون الربامج (أشار نائب املديرة التنفيذية      -١٠٥

أن مثة حاجة إىل زيادة إرساء الروابط بني أهداف الربامج املقترحـة ونتائجهـا ونواجتهـا ونتـائج                 
وأضـاف أن   . مل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة        وأهداف التقييم القطري املشترك وإطار ع     

ــدعمها صــندوق األمــم املتحــدة        ــيت ي ــربامج ال ــز إدمــاج ال الصــندوق سيســعى جاهــدا إىل تعزي
ــا وجــدت        ــر أينم ــن الفق ــتراتيجية احلــد م ــة اس ــات ورق ــا أشــار إىل أن  . للســكان يف عملي كم

امج القطاعيـة مـن خـالل    الصندوق سيسعى إىل تعزيز قدرته على اإلسـهام يف السياسـات والـرب      
وقدم مدير شعبة أفريقيا، وشعبة آسيا واحمليط اهلـادئ، وشـعبة أمريكـا الالتينيـة               . براجمه القطرية 

كمـا قُـدمت أيضـا مـذكرة     . ومنطقة البحـر الكـارييب خمططـات الـربامج القطريـة عـن منـاطقهم         
 .بشأن ميامنار

 - بـنن وكينيـا والنيجـر    -يقيـا  وفيما يتعلق مبخططات الربامج القطريـة عـن منطقـة أفر     -١٠٦
ذكرت الوفود أن الروابط بني الـربامج والعمليـات الوطنيـة، مبـا فيهـا ورقـات اسـتراتيجية احلـد               

وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن تكـون           . من الفقر والنهج على نطاق القطاعات، ينبغي تعزيزها       
 .الربامج ذات بؤرة استراتيجية حمددة، بالنظر إىل قلة التمويل

 أفغانسـتان   -ويف معرض مناقشة خمططات الربامج القطرية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ            -١٠٧
 علقت الوفود علـى احلاجـة إىل زيـادة ربـط            -وباكستان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      

خمطط الربنامج القطري املتعلق بباكستان بعمليات ورقة استراتيجية احلـد مـن الفقـر، وأعربـت                
ــدها  ــق بأفغانســتان   عــن تأيي ــامج القطــري املتعل ــامج   .  ملخطــط الربن ــق مبخطــط الربن وفيمــا يتعل

ــدا واضــحا       ــة، طلــب أحــد الوفــود حتدي ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري القطــري املتعلــق جبمهوري
للدروس املستفادة من الربامج املاضية، وتساءل عن مدى كفايـة األفـراد، وسـعى إىل احلصـول                 

كما طلب أحـد الوفـود تقـارير مفصـلة عـن            .  الوكاالت املنفذة  على إيضاح بشأن حتديد هوية    
رصــد املشــاريع اجلاريــة، وخططــا ملموســة لتنفيــذ ورصــد املشــاريع املقبلــة وتقــدمي تقــارير إىل   

وأشادت الوفود بالعمل الذي قـام بـه الصـندوق يف ميامنـار، ال              . اجمللس التنفيذي بصفة منتظمة   
 .ا يف ذلك الوقاية من فريوس نقص املناعة البشريةسيما التركيز على الصحة اإلجنابية مب

وفيمــا يتعلــق مبخطــط الربنــامج القطــري املتعلــق بكوبــا، أعربــت الوفــود عــن تأييــدها     -١٠٨
للربنـــامج، ال ســـيما التركيـــز علـــى الصـــحة اإلجنابيـــة وحقـــوق اجلنســـني والتكـــافؤ واملســـاواة 

 .بينهما فيما
هم للوفـود ملـا قـدموه مـن تعليقـات بنـاءة             وأعرب مديرو الشـعب اجلغرافيـة عـن شـكر          -١٠٩

 .وذكروا أهنا ستحال إىل البلدان املختصة كي تراعى عند إمتام الربامج
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وأحاط اجمللس التنفيذي علما مبخططات الربامج القطرية املتعلقة ببنن وكينيـا والنيجـر              -١١٠
ن املـذكرة بشـأن     وأفغانستان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وباكستان وكوبا، فضـال عـ          

 .ميامنار، ومبا أُبدي من مالحظات بشأهنا
  
   برنامج املشورة التقنية–سادس عشر 

ــامج       -١١١ ــيم لربن ــر املتعلــق بنظــام الرصــد والتقي ــتقين التقري ــدعم ال عرضــت مــديرة شــعبة ال
وأشارت إىل أن األهـداف احملـددة       ). (DP/FPA/2003/7 ٢٠٠٥-٢٠٠٣املشورة التقنية للفترة    

تقيــيم التحــول يف تركيــز برنــامج  ) أ: (الرصــد والتقيــيم املقتــرح، تتمثــل يف هــدفني مهــا  لنظــام 
املشورة التقنية إىل زيـادة التـدخالت االسـتراتيجية واالضـطالع بأعمـال تصـحيحية يف الوقـت                  

تقييم ما إذا كان النهج االستراتيجي اجلديد حيقق النتائج املتوقعة منـه، ويسـهم              ) ب(املناسب؛  
 .أهداف ونتائج صندوق السكان، كما هي مبينة يف إطار التمويل املتعدد السنواتيف حتقيق 

وقد أدلت عدة وفود ببيانـات أشـارت فيهـا إىل أن برنـامج املشـورة التقنيـة قـام بـدور                       -١١٢
هــام يف بنــاء القــدرات علــى الصــعيدين القطــري واإلقليمــي، وســاعد يف زيــادة التبــادل الــتقين    

. بــت بنظــام الرصــد والتقيــيم املقتــرح، واعتربتــه أداة جــديرة باالهتمــام ورح. والكفــاءة التقنيــة
وطالب أحد الوفود بضرورة توضيح بيانـات النتـائج الـواردة يف أداة الرصـد والتقيـيم، وشـجع             
صندوق األمم املتحدة للسكان على بذل مزيد من العمل للحصول علـى بيانـات تشـكل خـط       

د إىل أن معـدل منـو السـكان يف بلـده مل يتـأثر بتاتـا،                 وأشـار أحـد الوفـو     . أساس لتعقـب النتـائج    
وتسـاءل أحـد الوفـود    . وسأل عما إذا كان نظام الرصد والتقييم قد تضمن تقييما لتلك النقطة   

عن الكيفية اليت يعزز فيها برنامج املشورة التقنية الربامج القطرية والرصد والتقييم علـى صـعيد                
نــه يتطلــع إىل تقريــر العــام املقبــل، وخباصــة فيمــا يتعلــق وذكــر أحــد الوفــود أ. القواعــد الشــعبية

 .بالكيفية اليت أسهم فيها برنامج املشورة التقنية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
والحــظ أحــد الوفــود أن أمهيــة وفاعليــة برنــامج املشــورة التقنيــة ال ميكــن النظــر فيهمــا  -١١٣

وعـالوة علـى    . ارات من األجـزاء املكونـة للربنـامج       مبعزل عن تقييم جمموعة عناصر األداء وامله      
ذلك، مـن الصـعب معرفـة األداء الفعلـي لربنـامج املشـورة التقنيـة دون مقارنتـه بالنـهج البديلـة                       

ينبغـي إجـراء اسـتطالعات مسـتمرة        : وعرض الوفد االقتراحـات التاليـة     . لتقدمي املساعدة التقنية  
ديالت سريعة، استجابة لذلك، يف برنـامج املشـورة         آلراء املستفيدين الرئيسيني، بغية إدخال تع     

التقنية؛ وينبغي أن تتاح بانتظام للمستفيدين وأصحاب املصلحة الرئيسيني، أي الزبـائن، فرصـة      
وتسـاءل  . املشاركة يف تقييم املساعدة التقنية اليت حيصـلون عليهـا واملسـاعدة يف رسـم صـورهتا                 

التقيـــيم التـــابع لربنـــامج املشـــورة التقنيـــة الوفـــد نفســـه عـــن كيفيـــة اســـتخدام نظـــام الرصـــد و
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واملعلومات اليت تتمخض عنـه يف توجيـه القـرارات وتصـميم الترتيبـات الـيت تتخـذ يف املسـتقبل              
 .لتقدمي املساعدة التقنية

وأفاد املدير التنفيذي أن صندوق األمـم املتحـدة للسـكان قـد عمـل، مـن خـالل نظـام                 -١١٤
دة احلــوار علــى الصــعيد الــوطين، مبــا يف ذلــك تعزيــز قــدرة   برنــامج املشــورة التقنيــة، علــى زيــا 

املكاتــب القطريــة علــى املشــاركة يف هــذا احلــوار؛ وتعزيــز املؤسســات الوطنيــة يف جمــال تــوفري    
 .املساعدة التقنية

وأعربت مديرة شعبة الدعم التقين عن تقديرها للدعم الذي حظي به برنـامج املشـورة       -١١٥
وذكرت أن صندوق السـكان قـد أحـاط علمـا باملسـائل        . ييم املقترح التقنية ونظام الرصد والتق   

وذكرت أنه من املنتظـر احلصـول       . اليت طرحتها الوفود، وسوف يعاجلها يف إطار حتسني النظام        
على بعض التقييمات من الزبائن، مبـن فـيهم املكاتـب القطريـة وغريهـم مـن املسـتخدمني، وأن                    

ت إىل أن االستعراضـات السـنوية واستعراضـات         وأشار. تلك املعلومات سوف تعرض للبحث    
وأضـافت أن الصـندوق سـوف ينظـر      . منتصف املدة تتيحان فرصة إلجراء مثل تلك التقييمات       

وأعربـت عـن   . أيضا يف بدائل املقارنة مع النهج األخرى لتقدمي املساعدة التقنية، وفق ما أقترح  
ت إىل أن صـندوق السـكان   موافقتها على احلاجـة لوضـع بيانـات تشـكل خـط أسـاس، وأشـار           

والحظـت أن صـندوق السـكان ُيـثمن         . سيعمل على زيادة توضيح بيانات النتـائج واملؤشـرات        
وفيما يتعلق بالسؤال املطـروح مـن أحـد الوفـود حـول         . عاليا التوجيهات اليت توفرها له الوفود     

بق ألوانـه بكـثري   أثر برنامج املشورة التقنية يف معدل منو السكان يف بلده، أشارت أنه مـن السـا      
تقيــيم هــذا األثــر ولعــل باإلمكــان معاجلــة املوضــوع علــى حنــو أفضــل يف إطــار التمويــل املتعــدد 

وأفادت أن الغرض من برنـامج املشـورة التقنيـة هـو إسـداء مشـورة ومسـاعدة تقنيـة               . السنوات
 عـن   وأعربـت . عالية النوعية للبلدان من أجـل تصـميم الـربامج القطريـة علـى حنـو أكثـر فاعليـة                   

امتناهنا لرضا البلدان املسـتفيدة مـن برنـامج املشـورة التقنيـة عنـه، باعتبـار أنـه يزودهـا مبسـاعدة                     
 .تقنية قيِّمة

 ).(DP/FPA/2003/7وقد أحاط اجمللس التنفيذي علما بالتقرير  -١١٦
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   مسائل أخرى-سابع عشر 
  مرفق البيئة العاملية 

عـن   DP/2003/23 بـني الوفـود بشـأن الوثيقـة     متخضت املشاورات املكثفـة الـيت جـرت     -١١٧
 املتعلــق مبرفــق البيئــة العامليــة، مــن قبــل اجمللــس التنفيــذي،   ٢٠٠٣/٢٠صــياغة واعتمــاد املقــرر  

 .وذلك دون إجراء مناقشة بشأنه يف اجللسة العامة
وبذلك اعتمـد اجمللـس التنفيـذي التعـديالت الـيت أُدخلـت علـى الصـك املتعلـق بإنشـاء                    -١١٨

ـــور التربــة   مرفــق الب  وأساســا التصــحر وإزالــة  -يئــة العامليــة املعــاد هيكلتــه، والــيت تشــمل تدهــ
 . وامللوثات العضوية الثابتة بوصفهما جمالني رئيسيني جديدين ملرفق البيئة العاملية–الغابات 
 إىل كـبري  ٢٠٠٣/٢٠وطُلب إىل مدير برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن حييـل املقـرر                 -١١٩

 .رئيس مرفق البيئة العاملية/ التنفيذينياملوظفني
وعالوة علـى ذلـك، طلـب إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، القيـام بـدور فعـال يف                        -١٢٠

أنشطة تدهور التربـة، وال سـيما يف منطقـة أفريقيـا، واضـعا يف االعتبـار أن تـدهور التربـة يعيـق               
 .اجلهود املبذولة للحد من الفقر

 
  احلد من الفقرورقات استراتيجية  

، رحبــت الوفــود باشــتراك ممــثلني عــن البنــك  DP/2003/24يف معــرض مناقشــة الوثيقــة  -١٢١
وأعربـت عـن تقـديرها للتعـاون اجليـد القـائم بـني        . الدويل، وصـندوق النقـد الـدويل يف الـدورة      

املنظمات الثالث ومبذكرة التفاهم املشـتركة الـيت صـدرت مـؤخرا عـن جمموعـة األمـم املتحـدة             
منائية والبنك الدويل، بشأن العالقة بني األهداف اإلمنائية لأللفيـة وورقـات اسـتراتيجية احلـد                اإل

 .من الفقر
ويف ضــوء زيـــادة أعبـــاء العمـــل علـــى الصـــعيد القطـــري النامجـــة عـــن تنفيـــذ ورقـــات   -١٢٢

فـة  استراتيجية الـحــد من الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفيـة، أعربـت الوفـود عـن رغبتـها يف معر               
مــا إذا كــان الربنــامج اإلمنــائي قــد كيَّــف هيكلــه مــع االحتياجــات الناشــئة عــن عمــل الربنــامج  
اإلمنائي الرامي إىل دعم عملية الورقات االستراتيجية للحد من الفقر، ورفع امليزانية املخصصـة               

وأعربـت وفـود أخـرى عـن رغبتـها يف معرفـة اآلثـار               . لبناء قدرات كافية على الصعيد القطري     
ترتبــة علــى تلــك األنشــطة اإلضــافية يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي كمنظمــة وكمنســق    امل

 .ألنشطة منظومة األمم املتحدة على الصعيد القطري
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وشــجعت تلــك الوفــود برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى تقيــيم أطــر عمــل األمــم    -١٢٣
مج اإلمنــائي يف ورقــات اســتراتيجية املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة، يف ضــوء زيــادة اشــتراك الربنــا

وأشري أيضا إىل احلاجة إىل قيام جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة   . احلد من الفقر، حيثما وجدت 
بوضــع مبــادئ توجيهيــة جديــدة وأقــوى، بشــأن ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، تشــمل   

 .ة للمساعدة اإلمنائيةطرائق لتبسيط التقييمات القطرية املوحدة، وأطر عمل األمم املتحد
وأبدى بعض الوفود اهتمامات باملشاركة احملدودة يف وضـع ورقـات اسـتراتيجية احلـد                -١٢٤

وحثت على اختاذ إجراءات عاجلة لتوسـيع نطـاق االشـتراك           . من الفقر، وملكية تلك الورقات    
 .وتوضيح ملكية العملية على الصعيد القطري

ة اخلطوات اليت اختذت لبناء قدرات مستقلة علـى         وأبدت وفود أخرى رغبتها يف معرف      -١٢٥
. الصــعيد الــوطين لتقيــيم ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، ولوضــع مؤشــرات لقيــاس األداء

، ٢٠٠٣وطلبت إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقدمي معلومات للدورة العاديـة الثانيـة لعـام                
 خالهلــا متابعــة التوصــيات والنتــائج الــواردة يف بشــأن الكيفيــة الــيت يعتــزم الربنــامج اإلمنــائي مــن
 .تقرير تقييم ورقات استراتيجية احلد من الفقر

وأفاد ممثلو مكاتب التقييم يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنـك الـدويل وصـندوق                 -١٢٦
النقــد الــدويل أنــه لــيس يف مقــدورهم الــرد علــى بعــض األســئلة ألهنــا، حبســب اعتقــادهم، تقــع  

ــا   ضــمن  ــابعني هل ــا للمؤسســات الت ــة اإلدارة العلي ــى املســائل املتصــلة    . والي ــالرد عل ــوا ب واكتف
 .بواليتهم
وأفــاد مــدير مكتــب التقيــيم يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن فكــرة إجــراء تقيــيم   -١٢٧

ــم املتحــدة          ــر، وأطــر عمــل األم ــن الفق ــات اســتراتيجية احلــد م ــة ورق ــني عملي بشــأن الصــلة ب
ــربامج   للمســاعدة ا ــة ســينظر فيهــا يف املســتقبل، بالتعــاون مــع الصــناديق وال ــه  . إلمنائي وأشــار أن

بإمكــان برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يقــوم، يف ضــوء نتــائج التقيــيم، باســتعراض مســألة   
وفيمـا يتعلـق بتطـوير    . وضع مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بورقات استراتيجية احلـد مـن الفقـر         

ى إجــراء تقيــيم مســتقل لورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، أوصــى بــأن  القــدرة الوطنيــة علــ
تستخدم البلدان الرابطات الدولية لتقييمـات التنميـة الـيت ينشـئها البنـك الـدويل باالشـتراك مـع                    

وفيمـا خيـص العالقـة بـني اسـتراتيجية ميزانيـة الربنـامج اإلمنـائي،                . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
ــة     والنتــائج املتوقعــ ة مــن ورائهــا، شــدد املــدير علــى أمهيــة اخلــربة التقنيــة الرفيعــة النوعيــة لكفال

 .مشاركة الربنامج على حنو فعال يف عملياته
وأفاد ممثـل البنـك الـدويل أن النتـائج الـيت توصـل إليهـا مكتـب التقيـيم التـابع للربنـامج                         -١٢٨

 إىل ضرورة بذل مزيد مـن العمـل         وأشار. اإلمنائي حتاكي النتائج اليت توصل إليها البنك الدويل       
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. إلدماج األهداف اإلمنائية لأللفية يف استراتيجية املسـاعدة القطريـة الـيت يضـعها البنـك الـدويل                 
 .وشدد أيضا على ضرورة زيادة التنسيق بني اجلهات املاحنة لتخفيض تكاليف العمليات

جة لعملية التقيـيم الـيت    وأبدى ممثل صندوق النقد الدويل مالحظة مفادها أنه اتضح نتي          -١٢٩
أجراها الربنامج اإلمنائي لعمليـة ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، وجـود جمـالني حباجـة إىل                

إدمـاج األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ) أ: (مزيد من االهتمام من عمل صندوق النقد الـدويل، مهـا          
 دور برنـامج األمـم املتحـدة        )ب(يف أطر عمل االقتصادات الكلية ومعرفة اآلثار املترتبة عليها؛          

اإلمنائي وغريه من الشركاء، مبن فيهم الشركاء املقيمون يف واشنطن العاصمة يف إدارة الـربامج               
 .املدعومة من املاحنني واململوكة واملدارة من قبل البلدان املستفيدة

لـى  وشدد مدير الربنامج املعاون على وجود حاجة لتعزيز قـدرات املكاتـب القطريـة ع             -١٣٠
ــة         ــة لأللفي ــا نتيجــة أنشــطة األهــداف اإلمنائي ــى عاتقه ــاة عل معاجلــة املســؤوليات اإلضــافية امللق

ومـع ذلـك، أبـدى أسـفه لعـدم وجـود أي خمصصـات يف        . وورقات استراتيجية احلد مـن الفقـر     
وأوصى بأن تتيح املكاتب القطرية ما يتوفر لديها مـن خـربات تقنيـة يف               . امليزانية لذلك الغرض  

 .اتببعض املك
 

  صندوق التضامن العاملي 
الحظــت الوفــود أنــه بإمكــان صــندوق التضــامن العــاملي القيــام بــدور حاســم يف تعبئــة   -١٣١

املوارد الالزمة ملعاجلة األهداف املبينة يف إعالن األلفية، وخباصة ما يتعلق منـها بـالفقر واجلـوع                 
ة واســتراتيجية ونصــحت بــأن يكــون للصــندوق اختصاصــات واضــح . وغريمهــا مــن األهــداف

 .ملموسة تويل اهتماما خاصا للصناديق األخرى اليت يديرها الربنامج اإلمنائي
ــدا مــن املعلومــات إىل اجمللــس االقتصــادي      -١٣٢ ــامج اإلمنــائي أن يقــدم مزي وطُلــب إىل الربن

 حـول التـدابري الـالزم اختاذهـا     ٢٠٠٣يوليـه   /واالجتماعي يف االجتماع الـذي سـيعقده يف متـوز         
 .الصندوق فعليالتشغيل 

 
صـندوق  /االجتماع املشترك للرؤساء التنفيـذيني لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              

وبرنـامج  ) اليونيسـيف (األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة           
  األغذية العاملي

اء سبق انعقاد الدورة السنوية اجتماع مشترك ملدة يـومني هـو األول مـن نوعـه للرؤسـ          -١٣٣
التنفيذيني لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، ومنظمـة األمـم                    

وشـاركت يف جوانـب حمـددة       . ، باشتراك برنامج األغذية العـاملي     )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
إذ شـاركت بـنن يف موضـوع التبسـيط واملواءمـة،            : من املناقشة العامة أفرقة مـن بعـض البلـدان         



 

04-25252 61 
 

 E/2003/35 

ــال يف  /ركت مــالوي يف موضــوع فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   وشــا ــدز، وشــاركت نيب اإلي
 .األهداف اإلمنائية لأللفية

 
  التبسيط واملواءمة 

ــة التبســيط واملواءمــة الــيت       -١٣٤ ــة لليونيســيف، حملــة عامــة عــن عملي قــدمت املــديرة التنفيذي
 شـهرا تنفيـذا     ١٨دة علـى مـدى      اضطلعت هبا اللجنة التنفيذية للمجموعة اإلمنائيـة لألمـم املتحـ          

قـرار اجلمعيـة العامـة    (ألحكام استعراض السياسـات الشـامل الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات          
واشــتملت هــذه علــى خطــة العمــل   ). ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٥٦/٢٠١

اجلديدة للربامج القطرية اليت وفرت لكل وكالـة مـن الوكـاالت منوذجـا موحـدا للتخطـيط مـع                    
وشـددت علــى أن احملـك النـهائي جلميــع اجلهـود املبذولــة يف     . اء طيلـة الــدورة الربناجميـة  الشـرك 

 .جمال التبسيط واملواءمة يتمثل يف زيادة الفعالية وختفيض تكاليف العمليات
ــداف         -١٣٥ ــة األه ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم ــابع جملموع ــربامج الت ــق ال وأوضــحت رئيســة فري

ملية التبسيط واملواءمة؛ وقدم تقريرا عن حالة التقـدم احملـرز لغايـة             واملبادئ والنهج التوجيهية لع   
ــة    ــائج إطــار عمــل األمــم    –اآلن؛ وعــرض إحــدى أدوات التبســيط واملواءم  وهــي مصــفوفة نت

 هــي إكــوادور وباكســتان وبــنن وكينيــا  –وكانــت مخســة بلــدان . املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة
 . اجملالس التنفيذية واختبار أدوات التبسيط واملواءمةوالنيجر، بصدد تقدمي براجمها القطرية إىل

ــدأ الــذي      -١٣٦ ــة املب ــابع جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي وأوضــحت رئيســة فريــق اإلدارة الت
تســتند إليــه طرائــق نقــل املــوارد املشــتركة فيمــا بــني الوكــاالت األعضــاء يف اللجنــة التنفيذيــة،   

وفيمـا يتعلـق بالربجمـة     . عـاتق احلكومـات الشـريكة     والذي من شأنه ختفيف العبء امللقـى علـى          
املشتركة، تتمثل األهداف يف حتسني الفاعلية، وحتقيق نتـائج أفضـل، وحتسـني الكفـاءة، وعلـى                 

. وجــه التحديــد، ختفــيض تكــاليف املعــامالت بالنســبة للحكومــات واملــاحنني علــى حــد ســواء  
وشـرحت الطرائـق الـثالث    . ٢٠٠٣وتركز اهلدف على إصدار توجيه مـنقح حبلـول هنايـة عـام        

ووصـفت  . التمويـل املـوازي؛ وتعمـيم عـبء التكـاليف، وجتميـع األمـوال             : إلدارة املوارد وهي  
 .النهج القطاعية، وهي أحد طرائق املوارد، بأهنا شكل من أشكال جتميع املوارد

وقــدم كــل مــن ممثــل حكومــة بــنن واملنســق املقــيم لألمــم املتحــدة يف بــنن تقريــرا عــن     -١٣٧
 .جربة املكتسبة حىت اآلن يف ذلك البلدالت

ووافق املتكلمون على أن العمل املتعلق بالتبسـيط واملواءمـة الـذي يعتـرب ركنـا أساسـيا                   -١٣٨
لزيــادة كفــاءة وفعاليــة منظومــة األمــم املتحــدة، قــد حقــق تقــدما ملحوظــا وميضــي قــدما علــى   

سيسـاعد علـى ختفـيض تكـاليف        ويعترب العمل يف هذا اجملـال جوهريـا لتنفيـذ الـربامج و            . مساره
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فيمــا يتعلــق “ يف مقعــد القيــادة”املعــامالت يف الوقــت الــذي يضــع فيــه البلــدان الناميــة بالفعــل 
واعُتربت العالقة بـني التبسـيط واملواءمـة مـن جهـة واسـتراتيجيات              . بأهدافها وأولوياهتا الوطنية  

جهـة أخـرى مـن اجلوانـب     احلد من الفقر وأطـر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، مـن                 
ــة ــدان     . اهلامـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــة الصـــالت مـــع منظمـ ــون علـــى أمهيـ وشـــدد املتكلمـ

 .جلنة املساعدة اإلمنائية واملؤسسات املالية الدولية/االقتصادي
وأعرب عدد كبري من املـتكلمني عـن تقـديرهم ألوجـه التقـدم الـيت حققتـها الصـناديق                  -١٣٩

جمـة املشـتركة ولـئن أشـار بعضـهم إىل ضـرورة مواصـلة الربجمـة املشـتركة                   والربامج يف جمـال الرب    
ــة    ــق مــع احلكوم ــرار اختــذه اجمللــس    . كلمــا أمكــن وبالتشــاور الوثي ويف معــرض اإلشــارة إىل ق

التنفيــذي لليونيســيف مــؤخرا بشــأن الربجمــة املشــتركة، اقتــرح املتكلمــون ضــرورة متابعــة هــذه  
 .يف اللجنة التنفيذية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائيةاملسألة من ِقبل الوكاالت األعضاء 

وتطرق العديد من املتكلمني إىل مسألة تعبئة املوارد وشجع عـدد منـهم جتميـع املـوارد         -١٤٠
احلاجـة إىل زيـادة التنسـيق؛ واحلاجـة إىل        : وأثـريت مسـائل أخـرى مـن بينـها         . وامليزنة املتكاملـة  

 الـدروس املسـتفادة؛ واحلاجـة إىل حتسـني الرصـد والتقيـيم              تعزيز بناء القدرات الوطنيـة؛ وأمهيـة      
 .من أجل إثبات قدرة تلك املبادرات على العمل على الصعيد القطري

وأُبــديت تعليقــات كــثرية بشــأن دور االجتماعــات املشــتركة الــيت تعقــدها اجملــالس          -١٤١
حـــوار بشـــأن واعتربهـــا عـــدد مـــن الوفـــود مبثابـــة منتـــدى مناســـب لل . التنفيذيـــة يف املســـتقبل

السياسات، وأشار بعض هذه الوفود إىل ضرورة إضفاء الطابع املؤسسي عليهـا وضـرورة قيـام                
األمانات ذات الصلة بإعداد التقارير ومواد املعلومات األساسية األخرى بصورة مشـتركة ويف             

وأعـرب عـدد مـن الوفـود األخـرى          . الوقت املناسب، وبضرورة تفويضها باختاذ قرارات رمسية      
ويف مجلـة املقترحـات األخـرى املقدمـة بصـدد بنـود جـدول               . رأي خمالف لتلك املقترحات   عن  

األعمــال يف املســتقبل إجــراء تقييمــات للتقــدم احملــرز يف جمــال التبســيط واملواءمــة، والزيــارات    
 .امليدانية املشتركة

 
  إحاطة بشأن العراق 

ــندوق األ   -١٤٢ ــائي، وصـ مـــم املتحـــدة للســـكان،  قـــدم ممثلـــو برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـ
واليونيســيف، وبرنــامج األغذيــة العــاملي إحاطــة إىل اجملــالس التنفيذيــة بشــأن أنشــطتها اجلاريــة    

وأفـــادوا مجـــيعهم أن املنظمـــات حتـــرز تقـــدما كـــل يف جمـــال  . واملعتـــزم القيـــام هبـــا يف العـــراق
األغذيـة،  اختصاصها، ويتضمن ذلـك الصـحة اإلجنابيـة، والتعلـيم، وحتصـني األطفـال، وتوزيـع                

وإمدادات املياه واملرافق الصحية، وإمدادات الطاقة، وإجياد فرص عمل، والقدرة على التنميـة،             
ــن      ــس األم ــرار جمل ــاد ق ــذ اعتم ــيما من ــوظفني     . ١٤٨٣ال س ــدد امل ــون أن ع ــاد أيضــا املمثل وأف
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ن الوطنيني والدوليني يف العراق ازداد، وقدموا خدمات يف عدد أكرب من املناطق على الـرغم مـ     
 .مشاكل األمن املتبقية

وأفاد املمثلون أن أنشطتهم جيري تنسـيقها ومواءمتـها داخـل كـل منظمـة مـن ناحيـة،                    -١٤٣
ومع منظمات أخرى ذات املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة يف اجملتمعـات احملليـة،     

 منظمـة الصـحة   فاليونيسيف مثال تتعاون مـع   . للحرص على تأمني التماسك والفعالية والفاعلية     
العامليــة يف تقيــيم القطــاع الصــحي؛ وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان يــدخل يف شــراكة مــع    
وكــاالت أخــرى لتــوفري املرافــق الصــحية للمــرأة؛ ويعمــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــع    

وأوجــد أيضــا برنــامج األمــم املتحــدة  . برنــامج األغذيــة العــاملي لــدعم عمليــة جــرف األعمــاق 
. ئي فرص عمل لدعم القطاعات اليت تعمل مع الوكاالت األخرى، مثل القطـاع الصـحي             اإلمنا

وتعمـل الصــناديق والــربامج مــع الفريــق العامــل التــابع جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة يف جمــال  
 .االنتعاش االقتصادي والتعمري وتنسق اجملموعة اإلمنائية اجلهود املبذولة لتقييم االحتياجات

 ٢٣ أيضـــــا إحاطـــــة اجملـــــالس التنفيذيـــــة باالجتماعـــــات املخطـــــط هلـــــا يـــــومي  ومت -١٤٤
 بشأن النداء الذي وّجهته األمم املتحدة، فضال عـن االجتماعـات     ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٢٤ و

 .غري الرمسية التقنية لتقاسم املعلومات بشأن التخطيط التطلعي يف جمال إعادة تعمري العراق
 

  لتنميةاالنتقال من اإلغاثة إىل ا 
قدمت املديرة التنفيذية لليونيسيف تقريرا مرحليا بصفتها رئيسـة الفريـق العامـل املعـين                -١٤٥

بــالفترة االنتقاليــة التــابع للجنــة التنفيذيــة املعنيــة بالشــؤون اإلنســانية يف جمموعــة األمــم املتحــدة   
االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل       وقد مت إنشاء الفريق العامل لتعزيز القيـادة الوطنيـة يف عمليـة              . اإلمنائية

ومـن بـني أولويـات    . التنمية، ولتوضيح دور كل من األمم املتحدة واملاحنني دعما هلـذه العمليـة   
هــذه املرحلــة االنتقاليــة دعــم التماســك واالســتقرار، واســتعادة اخلــدمات األساســية واهلياكــل    

. ئني واملشـردين داخليـا    األساسية، وتعزيز حقوق اإلنسان، وبناء القدرات احمللية، ودعـم الالجـ          
أو منــاطق دون إقليميــة تعكــس خمتلــف الظــروف،  /وركّــز الفريــق العامــل علــى مثانيــة بلــدان و 

يف ذلـك البلـدان الـيت مـنح جملـس األمـن واليـات بشـأهنا، والبلـدان الـيت هلـا مكاتـب حلفـظ                            مبا
دوات القائمـة  السالم، وممثلون خاصون لألمني العام، كما ركّز الفريق العامل على تكييـف األ  

وســـوف يقـــدم الفريـــق العامـــل تقريـــرا مرحليـــا إىل اجمللـــس . مثـــل عمليـــة النـــداءات املوحـــدة
 .سبتمرب/يوليه، ويقدم تقريره إىل األمني العام يف أيلول/االقتصادي واالجتماعي يف متوز

وقالت نائبـة وزيـر اخلارجيـة والتعـاون يف موزامبيـق إن لبلـدها تارخيـا طـويال يف جمـال                       -١٤٦
التنســيق مــع منظومــة األمــم املتحــدة، وركــزت علــى كــل مــن االحتياجــات الفوريــة والتنميــة    

وكما اتضح من الزيارة امليدانية األخرية اليت قام هبـا أعضـاء اجملـالس التنفيذيـة،             . الطويلة األجل 
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تعتــرب امللكيــة احلكوميــة مركزيــة يف هــذه العمليــة، كمــا أن التنســيق بــني مجيــع الشــركاء عامــل 
 .ي لتحقيق النجاحرئيس
احلاجة إىل زيـادة التنسـيق بـني وكـاالت          : ومن بني املسائل اليت أثارهتا الوفود األخرى       -١٤٧

األمــم املتحــدة، وال يقتصــر ذلــك علــى الصــناديق والــربامج بــل يشــمل أيضــا مكتــب املفــوض   
ــات حفــظ الســالم؛ واحلاجــة إىل النظــر يف الكــوارث       الســامي حلقــوق اإلنســان، وإدارة عملي

لطبيعية والكوارث الـيت هـي مـن صـنع إنسـان أثنـاء هـذه العمليـة؛ وضـرورة تركيـز الصـناديق                        ا
والربامج على تعزيز قدرة املتضررين بالكوارث، واحلاجـة إىل وضـع املسـائل املتعلقـة بـاملرأة يف                  

 .االعتبار أثناء املرحلة االنتقالية
اإلعـادة إىل   (“ اإلعـادات األربـع   ”ومت توجيه سؤال إىل املديرة التنفيذية بشأن مفهـوم           -١٤٨

، وهو املفهوم الذي وضعته مفوضـية       )الوطن، وإعادة اإلدماج، وإعادة التأهيل، وإعادة التعمري      
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني، وبشـأن عمليـة بروكينغـز فيمـا يتعلـق بالفـارق الكـبري                    

ة الــتعمري، فقالــت املــديرة  بــني متويــل حــاالت الطــوارئ واالحتياجــات الطويلــة األجــل إلعــاد   
وسـوف  . التنفيذية إن الفريق العامل حياول استيعاب الـدروس املستخلصـة مـن هـذه املبـادرات               

 .يتم تقييم البعثات األخرية إىل سرياليون وسري النكا يف التقارير املقبلة
متـه  وقال أحـد املمـثلني إن حكو      . وأثار عدد كبري من املتكلمني مسألة التمويل الكايف        -١٤٩

 يف املائــة مــن هــذه األمــوال إىل  ٧٠خصصــت ميزانيــة مســتقلة لألنشــطة االنتقاليــة، مت توجيــه   
ومن بني التحـديات األخـرى يف جمـال التمويـل عـدم وجـود تنسـيق عنـدما يـتم                     . األمم املتحدة 

االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية، وعـدم وجـود أدوات كافيـة لتحقيـق ذلـك مبـا يف ذلـك عمليـة                       
وأشار آخر املتكلمني إىل اخلربة املستفيضة األخرية الـيت اكتسـبتها حكومتـه             .  املوحدة النداءات

يف أفغانستان، حيث تعني إعادة بناء جزء كـبري مـن اهلياكـل األساسـية، يف الوقـت الـذي كـان          
ولكـن بفضـل التنسـيق اجليـد        . يتعني فيه إطعام الناس وكانت فيه مشكلة األمـن ال تـزال قائمـة             

ت، مت حتقيق نتائج جيـدة، ومت تطبيـق هـذه الـدروس علـى املسـاعدة الـيت تقـدم إىل                      بني الوكاال 
 .العراق عن طريق املنظمات الدولية

 
  االستفادة من مونتريي 

قالت الوفود إن توافـق آراء مـونتريي الـذي مت التوصـل إليـه يف املـؤمتر الـدويل لتمويـل                       -١٥٠
فاعلـة مشـاركة يف أنشـطة املتابعـة، مـن خـالل       التنمية، أكد على أنه ينبغـي أن تظـل اجلهـات ال        

املنظمات احلكومية ذات الصلة وجمالس إدارة أصحاب املصـلحة، وعلـيهم تقاسـم اخلـربات يف                
تنفيــذ توافــق اآلراء ودجمــه يف املســار الرئيســي يف جمــال األنشــطة التنفيذيــة لألمــم املتحــدة علــى 

 .الصعيد الوطين
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 امللحـة لتعبئـة أنشـطة املتابعـة، ال سـيما احلـد مـن                وشددت الوفود أيضا على الضرورة     -١٥١
ــة وجــود عقــد جديــد فيمــا بــني البلــدان املاحنــة     . الفقــر والتــهميش والعــوز  وأكــدوا علــى أمهي

 .والبلدان املتلقية
ودعمت الوفود بشدة إنشاء أدوات لقياس تنفيذ هـدف التنميـة الثـامن لأللفيـة املتعلـق            -١٥٢

وناشـدت الوفـود برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وجلنـة              . تنميةبتطوير شراكة عاملية من أجل ال     
املساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي تطـوير هـذه األدوات                     

وأكـدت أيضـا علـى مغـزى املسـاءلة املتبادلـة بـني البلـدان                . بالتشاور الكامل مع البلدان الناميـة     
 .املاحنة واملتلقية

وجـــددت الوفـــود تصـــميمها علـــى دعـــم أنشـــطة صـــناديق األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــا   -١٥٣
ووكاالهتا املتخصصة، وشددت على احلاجة إىل زيادة املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة بطريقـة ثابتـة                 

وأكدت أيضـا علـى أمهيـة تـرابط اإلجـراءات والـربامج وتنسـيقها وتبسـيطها،         . وميكن التنبؤ هبا 
ــة مــن  ــة يف اســتخدام     والشــراكة الفعال ــة والفاعلي ــادة الفعالي ــة لزي ــع اجلهــات العامل  جانــب مجي

والحظت أيضا أن احلكم الدميقراطي وسيادة القانون عنصران أساسـيان يف إجيـاد بيئـة               . املوارد
متكينية لتعبئة املوارد احمللية وبناء القـدرات احملليـة إلعطـاء البلـدان القـدرة علـى حتمـل مسـؤولية            

بعض الوفود زيادة مسامهتها يف املساعدة اإلمنائية الرمسية مربهنـة بـذلك علـى              وأعلنت  . تنميتها
 .دعمها ألنشطة متابعة مؤمتر مونتريي

ــكان       -١٥٤ ــدة للسـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــائي وصـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــو برنـ ــدم ممثلـ وقـ
احلكــم  -واليونيســيف وبرنــامج األغذيــة العــاملي تقــارير عــن أنشــطة منظمــاهتم كــل يف جماهلــا   

الدميقراطي، والتحصني، والصـحة اإلجنابيـة، ومتكـني املـرأة، والـدعم اإلنسـاين املقـدم يف بلـدان            
وقالـت هـذه املنظمـات    .  يف تنفيذ توافـق آراء مـونتريي وإدماجـه يف املسـار الرئيسـي     -الربامج  

 إنـه علـى الـرغم مــن أن مواردهـا ال تـزال دون مسـتوى احلاجــة، فـإن مـؤمتر مــونتريي أدى إىل        
إعــالن مســامهات للمســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، ولوالهــا لكانــت احلالــة أســوأ نتيجــة للضــغوط   

وأكدت على ضـرورة وجـود تنسـيق أفضـل فيمـا بينـها              . االنكماشية يف البلدان املاحنة الرئيسية    
ومع املاحنني الثنائيني اآلخرين، واملؤسسات املالية الدوليـة، ال سـيما البنـك الـدويل، السـتخدام           

ودعمــت أيضــا ضــرورة تطــوير أدوات لقيــاس األداء . ملــوارد النــادرة اســتخداما فعــاال وفــاعالا
 .ورصد األثر على الصعيد الوطين
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حبث توصيات التقيـيم    ): اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية    
بفـريوس نقـص املناعـة      الذي ُيجرى كل مخس سنوات لربنامج األمم املتحدة املشـترك املعـين             

  اإليدز/البشرية
ــم املتحــدة للســكان، متحــدثا باســم الوكــاالت        -١٥٥ ــذي لصــندوق األم ــدير التنفي ــدم امل ق
 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، واليونيســيف،    – األربــع

 لربنــامج األمــم  حملــة عــن التقيــيم الــذي ُيجــرى كــل مخــس ســنوات–وبرنــامج األغذيــة العــاملي 
اإليــدز وأبــرز النتــائج، واآلثــار بالنســبة /املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية

للوكاالت، وتوصيات جملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة              
يــق األمــم وأبــرز رئــيس فر. اإليــدز، وكيــف تســتطيع الوكــاالت الشــروع يف تنفيــذها/البشــرية

اإليدز يف مالوي التحديات الـيت تواجـه        /املتحدة املواضيعي املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      
. منظمة األمم املتحدة على الصعيد القطري، مستخدما مـالوي بوصـفها دراسـة حلالـة إفراديـة                

رضا ركـز   وقدم منسق اللجنة الوطنية لإليدز يف الربتغال، ممثال رئيس جملس تنسيق الربنامج، ع            
فيه على املسائل  املتصلة باحلكم واليت هتم برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص                  

اإليدز والتوصيات اليت متت بصلة إىل اجملالس التنفيذيـة للوكـاالت املشـاركة يف              /املناعة البشرية 
 .رعاية الربنامج

يـة للوبـاء وبضـرورة اخلـروج مـن          وأكدت الوفود على أمهية االعتراف بالطبيعة الدينام       -١٥٦
وشـددت الوفـود    . اإليـدز /الصمت ومـن وصـمة العـار املرتبطـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية                

وأشـار  . اإليـدز /على ضرورة فصل العالقة بني الصحة اإلجنابية وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية              
اإليـدز مـن حتـد،    /يةاملتكلمون إىل أنه إذا أريد التصدي ملـا يشـكله فـريوس نقـص املناعـة البشـر                

ــا، والتأكــد مــن أن        فمــن األساســي حشــد مــوارد إضــافية، علــى الصــعيد املــايل والبشــري مع
ــى          ــز بصــفة خاصــة عل ــرأة، مــع التركي ــائج ويراعــي وضــع امل ــى أســاس النت ــوم عل التصــدي يق

وأكدت كـثري مـن الوفـود علـى ضـرورة تعزيـز التعـاون فيمـا بـني               . احتياجات النساء والفتيات  
وذكـرت أنـه ينبغـي    . ال سيما على الصعيد القطري وداخـل اجملموعـات املواضـيعية          الوكاالت،  

ملنظومة األمم املتحدة أن تسهل اجلهـود الوطنيـة املبذولـة مـن خـالل التنسـيق املتزايـد واملـاحنني                     
الذين ينبغي أن يكونوا على استعداد لدعم آليات تنسيق برنامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين                  

اإليدز، مبا يف ذلك متويل مجيع عناصـر ميزانيـة الربنـامج املوحـدة              / املناعة البشرية  بفريوس نقص 
وشجعت الوفـود املشـاركني علـى رعايـة الربنـامج، علـى أن يكـون ردهـم علـى                    . وخطة عمله 

 .اإليدز يتسم باتساق أكرب/فريوس نقص املناعة البشرية
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يف جــدول أعمــال اجملــالس وأوصــت عــدة وفــود أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك بنــد دائــم  -١٥٧
وشـجع عـدد مـن الوفـود الوكـاالت      . التنفيذية حول توصيات وقرارات جملس تنسيق الربنـامج    

على الربجمة املشتركة وأوصت هـذه الوفـود أيضـا بأنـه ينبغـي تنظـيم زيـارات ميدانيـة مشـتركة                     
لتعـاون مــع  اإليـدز با /ألعضـاء اجملـالس التنفيذيـة الــيت تركـز علـى فــريوس نقـص املناعـة البشــرية       

وشـددت الوفـود    . اإليـدز /برنامج األمم املتحدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية              
على أمهية قيام املنظومة باسـتخالص الـدروس مـن برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك فيمـا يتعلـق                       
بتحسني منهجية عمل جملس تنسيق الربنامج وشـجعت علـى وجـود تعـاون كامـل واتصـاالت                  

وإذ أكـدت علـى العالقـة بـني انعـدام      . فيما بني اجملالس التنفيذية وجملس تنسيق الربنـامج  كاملة  
اإليـدز، أكـدت الوفـود      /األمن يف جمال األغذية، وسوء التغذية، وفريوس نقـص املناعـة البشـرية            

وأشـارت  . على ضرورة تنسيق املعونة الغذائية مع أنواع أخرى مـن املعونـة يف التصـدي للوبـاء            
يضــا إىل قــرارات املســامهة يف املناقشــة واحلــوار اجلــاري بشــأن فــريوس نقــص املناعــة     الوفــود أ
 .اإليدز واملسائل املتعلقة باحلكم يف بلداهنا اخلاصة/البشرية
وأشارت الوكاالت عالوة علـى أمانـة برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس                    -١٥٨

يف املناقشـات، إىل املشـورة والتوصـيات الـيت        اإليـدز الـيت شـاركت أيضـا         /نقص املناعة البشـرية   
قدمتــها الوفــود، وقــدمت أمثلــة علــى العمــل املتناســق والتعــاون للتصــدي ألزمــة فــريوس نقــص 

ورحبت بضـرورة التأكيـد علـى       . اإليدز يف اجلنوب األفريقي ويف أماكن أخرى      /املناعة البشرية 
اإليـدز ووافقـت   / املناعـة البشـرية  املرأة وعلى العالقة بـني الصـحة اإلجنابيـة ومنـع فـريوس نقـص       

على أنه ينبغي أن تكون األغذية والتغذية من عناصر استراتيجية مكافحة فريوس نقـص املناعـة                
وأبرزت عدم توافر املوارد البشرية ونفادها كنتيجة لوباء فريوس نقـص املناعـة             . اإليدز/البشرية
ووافقت الوكاالت على ضـرورة وجـود       . اإليدز وأثره على القدرة االستيعابية للبلدان     /البشرية

 .مداخل مبتكرة للتصدي للوباء وعلى أن النهج القائم على حتقيق النتائج أمر أساسي
 

  األهداف اإلمنائية لأللفية يف نيبال 
تركزت املناقشة على تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية يف نيبال، مع عرض قدمه ممثلـون               -١٥٩

 .ألمم املتحدة، ومنظمة غري حكوميةاحلكومة، والفريق القطري ل
وأكدت الوفود على أن املسؤولية الرئيسية عن إدمـاج األهـداف يف املسـلك الرئيسـي                 -١٦٠

وناشـدوا األمـم املتحـدة تقـدمي        . لألنشطة التنفيذيـة وتقـدمي تقـارير عنـها تقـع علـى عـاتق البلـد                
 .الدعم الكايف يف هذا الصدد

العمليـة  ) أ: (ت أسئلة، أو طلبت توضـيحات تضـمنت       وقدمت الوفود تعليقاهتا وطرح    -١٦١
إدماج األهـداف يف إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، وخطـة                  ) ب(االستشارية؛  
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العالقـة بـني األمـم املتحـدة        ) ج(تنمية ملدة عشر سنوات وورقـة اسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر؛               
ــة ويف رصــد األهــداف؛     ــدويل يف سياســة التنمي ــة وتنســيق األنشــطة بــني   ) د(والبنــك ال مواءم

تكييــف املؤشــرات  ) هـــ(خمتلــف املــاحنني يف قطاعــات مثــل بنــاء القــدرات جلمــع البيانــات؛        
ــددة؛    ــة احملـ ــاالت الوطنيـ ــتعكس احلـ ــداف لـ ــل   ) و(واألهـ ــدة يف حـ ــم املتحـ ــة األمـ دور منظومـ

حتديـد  ) ح(العالقة بـني األمـم املتحـدة واجلهـات العاملـة مـن غـري احلكومـات؛                  ) ز(الرتاعات؛  
 .تكلفة تنفيذ األهداف على املستوى الوطين

وقــال الــذين أجــابوا عــن اٍألســئلة إن املشــاورات الشــاملة أجريــت بــني الربملــانيني،           -١٦٢
والعــاملني يف اخلدمــة املدنيــة، ومجاعــات النفــوذ، والنســاء، وخمتلــف كيانــات اجملتمــع واملنــاطق   

ميم االســتراتيجيات لصــاحل إطــار عمــل األمــم وحتــدثوا عــن االلتقــاء بــني تصــ. وجمتمــع املــاحنني
ومت بصـورة واضـحة شـرح األهـداف والنتـائج يف            . املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة وبـني األهـداف       

ــال          ــني األطف ــات ب ــة، واحلــد مــن الوفي ــاه شــرب آمن ــوفري مي ــات، وت ــيم الفتي ــل تعل جمــاالت مث
ورقـة اسـتراتيجية للحـد مـن        ومت إدماج األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف عمليـة وضـع             . واألمهات

الفقر، وقد عمـل فريـق األمـم املتحـدة يف نيبـال علـى حنـو وثيـق مـع البنـك الـدويل وغـريه مـن                             
وكانت العالقة العامة جيدة بني األمم املتحـدة والبنـك الـدويل            . أصحاب املصلحة ذوي الصلة   
 األمـم املتحـدة     ومت إرسال مذكرة مشتركة من رئيسي برنامج      . على الصعيدين العاملي والوطين   

اإلمنــائي والبنــك الــدويل إىل مجيــع املــوظفني حــول عالقــاهتم أثنــاء العمــل ال ســيما فيمــا يتعلــق   
 .باألنشطة اليت يقومون هبا وتكمل بعضها البعض

ومت تكييف املؤشرات واألهداف مـن خـالل إجـراء مشـاورات مستفيضـة دون إمهـال                  -١٦٣
ــ. الطــابع العــاملي لألهــداف  ــار عملي ــالغ   ومت اعتب ــد املب ــد التكــاليف أمــر أساســي يف حتدي ة حتدي
ويف جمال التنسيق واملواءمة، عمل املاحنون معـا مـثال لبنـاء القـدرات              . الالزمة لتحقيق األهداف  

ويف جمال حتقيق الالمركزية، عـزز      . يف مجع البيانات وحتليلها وتعزيز الترابط والفعالية والفاعلية       
مــم املتحــدة اإلمنــائي مشــاركة اجملتمعــات احملليــة يف تنفيــذ برنــامج احلكــم الرشــيد يف برنــامج األ

 .أهداف التعليم، بدعم من وكاالت األمم املتحدة األخرى
وقال الفريق إنه فيما يتعلق بالصراعات، تعمل احلكومـة ومنظومـة األمـم املتحـدة معـا                  -١٦٤

ت قـدرهتا يف هـذا   وقد اعتمدت األمم املتحـدة اسـتراتيجية، وعـزز    . للتصدي ألسباهبا اجلوهرية  
ومت إبالغ أعضاء اجملالس أن املنظمات غري احلكوميـة وغريهـا مـن اجلهـات العاملـة غـري                   . اجملال

احلكوميــة تعمــل علــى حنــو وثيــق مــع احلكومــة والفريــق القطــري للتعريــف باألهــداف اإلمنائيــة  
وميـة قـرارا    واعتمـد املـؤمتر الـوطين للمنظمـات غـري احلك          . لأللفية من خـالل الرسـائل التروجييـة       

 .بتعزيز التوعية باألهداف على مجيع املستويات يف البلد
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 اجلزء الثالث
   الدورة العادية الثانية

املعقودة مبقر األمم املتحدة يف نيويورك، يف الفترة مـن        
  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٨

   املسائل التنظيمية -أوال  
مجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة       لل ٢٠٠٣عقدت الدورة العادية الثانيـة لعـام         - ١

. سـبتمرب يف نيويـورك  / أيلـول ١٢ إىل  ٨اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان يف الفترة مـن          
ويف هذه الدورة، أقـر اجمللـس التنفيـذي جـدول األعمـال وخطـة العمـل لدورتـه العاديـة الثانيـة                        

ــام  ــف Corr.1) و (DP.2003/L.3 ٢٠٠٣لعـ ــة شـ ــيغتهما املنقحـ ــدورة  ، بصـ ــر عـــن الـ ويا، والتقريـ
 .(DP/2003/25) ٢٠٠٣السنوية لعام 

 اجلدول الزمين التايل للدورات املقبلـة الـيت         ٢٠٠٣/٢٩وأقر اجمللس التنفيذي يف املقرر       - ٢
 .٢٠٠٤سيعقدها اجمللس يف عام 

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠ إىل ٢٣: ٢٠٠٤الدورة العادية األوىل لعام  
 )جنيف (٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٤: ٢٠٠٤م الدورة السنوية لعا 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤ إىل ٢٠: ٢٠٠٤الدورة العادية الثانية لعام  

ــام        - ٣ ــة الثانيـــة لعـ ــذة يف الـــدورة العاديـ ــت املقـــررات املتخـ  يف الوثيقـــة ٢٠٠٣وأدرجـ
2004/2/DP        إلنترنـت  ، اليت ميكن الوصول إليها على موقع أمانـة اجمللـس التنفيـذي علـى شـبكة ا

 .execbrd/org.undp.wwwعند 
ــود عــن تعــازيهم إزاء       - ٤ ــامج اإلمنــائي وأعضــاء الوف وأعــرب رئــيس اجمللــس ومــدير الربن
كمـا أعربـوا عـن      . وقـع مـن خسـائر مفجعـة بـني مـوظفي األمـم املتحـدة يف بغـداد، العـراق                     ما

 . الكامل ملن أصيبوا يف اهلجوممتنياهتم بالشفاء العاجل و
وتكلم مدير الربنامج عن الرحلة اليت قام هبـا مـؤخرا إىل األردن بغـرض القيـام باملهمـة                  - ٥

احملزنة املتمثلة يف استالم رفات املوظفني الذين لقوا حـتفهم، ولزيـارة املـوظفني املصـابني الـذين                  
 الــزمالء الــذين لقــوا حــتفهم مــن وأشــار املــدير باالســم إىل كــل مــن. مت إجالؤهــم مــن العــراق

وبعـد ذلـك التـزم      . مكتب خدمات املشاريع وكل من املوظفني املصابني مـن الربنـامج اإلمنـائي            
 .أعضاء الوفود الصمت للحظات تكرميا للموظفني الذين سقطوا
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ســبتمرب، أعــرب رئــيس اجمللــس ومــدير الربنــامج اإلمنــائي والوفــود عــن / أيلــول١١ويف  - ٦
والتــزم . الوفــاة املأســاوية غــري املتوقعــة للســيدة آن لينــد، وزيــرة خارجيــة الســويدتعــازيهم إزاء 

 .أعضاء الوفود الصمت للحظات تكرميا لذكراها
  
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية واإلدارة -ثانيا  
 للنوعيـة العاليـة للتقريـر الـذي قدمـه بشـأن تقـديرات            أشادت الوفود بالربنامج اإلمنـائي     - ٧

، واالســتعراض الســنوي للحالــة املاليــة )DP/2003/28 (٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانيــة فتــرة الســنتني، 
، وتقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة  )Add.1 و DP/2003/27 (٢٠٠٢لعــام 

ــرة الســنتني،     ــة فت ــديرات ميزاني ــة  )DP/2003/29 (٢٠٠٥-٢٠٠٤عــن تق ــات املتعلق ، واملعلوم
، والتـدابري  )Add.1  وDP/2003/30 (٢٠٠٢بنفقات التعاون التقين ملنظومة األمم املتحـدة لعـام        

وأعربـت عـن    ). DP/2003/CRP.20(األمنية اإلضافية املطلوبة ملوظفي ومبـاين الربنـامج اإلمنـائي           
 بـه املـدير املشـارك للربنـامج بالنيابـة        ترحيبها بصفة خاصة بالبيان االستهاليل املمتاز الـذي أدىل        

كما أشادت باألمانة ملا قامت به مـن تنظـيم االجتماعـات غـري الرمسيـة مـع           . عن مدير الربنامج  
 .أعضاء اجمللس التنفيذي قبل انعقاد الدورة

ــة   - ٨ ــود أن الوثيق ــرة الســنتني    DP/2003/28والحظــت الوف ــة فت ــة بتقــديرات ميزاني  املتعلق
ــى أن  . مــوجزة وشــاملة وعرضــت اســتراتيجية واضــحة    كانــت ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وأكــدت عل

امليزانية كانـت متسـقة عمومـا مـع األهـداف االسـتراتيجية واجملـاالت ذات األولويـة احملـددة يف                     
؛ وأن املبـادئ    )DP/2003/32 (٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار التمويلي الثـاين املتعـدد السـنوات للفتـرة           

باب زيادة امليزانية وجيهـة، وأن زيـادة معـدالت اسـترداد     اليت استند إليها يف إعداد امليزانية وأس    
) غـري األساسـية  (التكاليف تعد خطوة يف االجتاه الصحيح وذلك لكفالة إسهام املوارد األخرى         

 .إسهاما عادال يف تكاليف الربامج اليت يضطلع هبا الربنامج اإلمنائي
ــة بالصــيغة املقترحــة يف     - ٩ ــود عــن دعمهــم للميزاني ــة وأعربــت الوف ، DP/2003/28 الوثيق

والحظت أن أحد الشروط األساسية للوجود القـوي للربنـامج اإلمنـائي علـى الصـعيد القطـري                  
وأعربـت، وفقـا لـذلك، عـن تأييـدها لالسـتثمار            . هو اسـتمرار اسـتقرار قاعـدة مـوارده العاديـة          

أجــل بنــاء املقتــرح يف املــوارد  البشــرية وإدارة املعــارف يف املقــر وعلــى الصــعيد القطــري مــن    
شراكات، وتنسيق اجلهود املؤسسية، وإرساء أساس ملنع وقـوع الصـراعات وعمليـات مـا بعـد         

كمـا أعربـت عـن تأييـدها للمفهـوم املقتـرح املتمثـل يف وجـود هيكـل أساسـي                     . انتهاء الصراع 
 .ميول من ميزانية املوارد العادية
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يــة يف حــني أكــدت وفــود وأعلــن بعــض الوفــود عــن زيــادة مســامهاهتا يف املــوارد العاد  - ١٠
: وإىل جانــب ذلــك، أعربــت وفــود عــن رغبتــها يف. أخــرى أهنــا ســتحتفظ باملســتويات احلاليــة

ــع تصــنيف الوظــائف يســتند إىل تغــيريات موضــوعية يف مســتوى       )أ( ــا إذا كــان ترفي ــة م معرف
احلصول على معلومات إضافية بشـأن حسـاب اسـترداد التكـاليف            ) ب(املسؤوليات ونطاقها؛   

معرفـة مـا هـي التـدابري الـيت سـتتخذ لضـمان أال تكـون          ) ج(مفهوم اهليكـل األساسـي؛      وبشأن  
هناك آثار سلبية على برجمة احلد األدىن املستهدف من ختصيص األمـوال مـن املـوارد األساسـية                  

احلصــول علــى معلومــات ) د(يف حالــة اخنفــاض املــوارد الفعليــة عــن املبلــغ املعتمــد يف امليزانيــة؛ 
لتعـاون بــني الربنــامج اإلمنـائي والقطــاع اخلــاص يف جمـال تكنولوجيــا املعلومــات    إضـافية بشــأن ا 
فهم مدى التوافق بـني اإلبـالغ عـن امليزانيـة وأنشـطة اإلبـالغ وفقـا لإلطـار               ) هـ(واالتصاالت؛  

ــدد           ــويلي املتع ــار التم ــداف اإلط ــق بأه ــا يتعل ــنوات، وخباصــة فيم ــدد الس ــاين املتع ــويلي الث التم
 .السنوات

أال تـدعم املـوارد العاديـة    ) أ: (ت الوفود ببذل قصـارى اجلهـود لضـمان مـا يلـي          وأوص - ١١
إجـراء تقيـيم بشـأن مـدى التوافـق          ) ب(؛  )غـري األساسـية   (الربامج املمولة مـن املـوارد األخـرى         

االستراتيجي بـني املـوارد غـري األساسـية والـربامج التابعـة للربنـامج اإلمنـائي املمولـة مـن املـوارد                       
زيز الربامج املشتركة، وإدارة الربامج، وتعبئة املوارد املشتركة فيمـا بـني مؤسسـات              العادية، وتع 

عند تنفيذ سياسة استرداد التكاليف، رصد العالقـة بـني مسـامهات املـوارد              ) ج(األمم املتحدة؛   
تعزيز قدرة الربنامج اإلمنائي على قيـاس كامـل تكلفـة اخلـدمات        ) د(األساسية وغري األساسية؛    

معاجلة املسائل املتعلقة باسترداد التكاليف يف سياق إطار تبسـيط وتنسـيق            ) هـ( عنها؛   واإلبالغ
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وذلـك مـن أجـل حتقيـق اهلـدف العـام املتمثـل يف االتفـاق علـى                       

 .تعريف موحد للتكاليف الربناجمية والتكاليف اإلدارية
ر مكتــب اإلدارة أنــه قــد مت تــوفري معلومــات  وقــد أفــاد مــدير الربنــامج املســاعد ومــدي  - ١٢

وذكـر أن املنهجيـة املطبقـة يف تلـك املمارسـة متسـقة          . إضافية بشأن حساب استرداد التكاليف    
مــع توصــيات وحــدة التفتــيش املشــتركة وتشــبه إىل حــد كــبري املنهجيــة املســتخدمة يف منظمــة   

 .مج وامليزانية مقدم للعلم فقطوذكر أن التقرير املتعلق بدعم الربا. األمم املتحدة للطفولة
وفيما يتعلق بإعادة تصنيف الوظائف، الحظ املدير أن املمارسة مل تتبع منذ أكثـر مـن                 - ١٣

وأفــاد بــأن هنــاك . عقــد بــالرغم مــن زيــادة مســؤوليات املنســقني املقــيمني واملــديرين القطــريني 
 .حاالت أجريت فيها عملية إعادة تصنيف الوظائف بتخفيض الرتب
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وذكــر املــدير أن مفهــوم اهليكــل األساســي هــو مفهــوم جديــد نســبيا، مشــريا إىل أنــه      - ١٤
وســـيبقى اجمللــس التنفيـــذي علــى علـــم   . ســتجرى تعــديالت عليـــه وفقــا للـــدروس املســتفادة    

 .يستجد من تطورات مبا
ــا        - ١٥ ــائي والقطــاع اخلــاص يف جمــال تكنولوجي ــامج اإلمن ــني الربن ــة ب وفيمــا يتصــل بالعالق

اعترف املدير بأن الربنامج اإلمنائي اسـتفاد مـن القطـاع اخلـاص مـن خـالل املعاملـة                 املعلومات،  
وقـد أسـفرت عمليـة إعـادة        . التفضيلية يف شـراء املعـدات، ولكـن مل حتـدث أيـة تـدفقات ماليـة                

ــات          ــا املعلوم ــتثمرت يف تكنولوجي ــورات اس ــق وف ــن حتقي ــى الصــعيد القطــري ع التشــكيل عل
 .ملوظفي الربنامج اإلمنائيواالتصاالت ويف أغراض التعلم 

واختــتم بيانــه بــأن طمــأن الوفــود علــى أن الربنــامج اإلمنــائي ســيبذل قصــارى جهــده      - ١٦
لتحقيــق املواءمــة بــني األهــداف االســتراتيجية لإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات وختطــيط          

 .امليزانية
تـــرة الســـنتني  بشـــأن ميزانيـــة الـــدعم لف ٢٠٠٣/٢٢واختـــذ اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر   - ١٧

٢٠٠٥-٢٠٠٤. 
 بشـــأن ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة  الســـنتني ٢٠٠٣/٢٣واختـــذ اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر  - ١٨

 لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية وصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي             ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 .للمرأة

 
  الصناديق االستئمانية املواضيعية -ثالثا  

 الربنــامج اإلمنــائي للتقريــر املتعلــق بالصــناديق االســتئمانية   وجهــت الوفــود الشــكر إىل  - ١٩
، وأشادت مبمثلي الربنـامج اإلمنـائي ملـا قـدموه مـن تقـارير وعـروض                 )DP/2003/31(املواضيعية  

 .شاملة وغنية باملعلومات
وشددت الوفـود علـى أن مفهـوم الصـناديق االسـتئمانية املواضـيعية ميثـل ابتكـارا هامـا                     - ٢٠

. ه بصــورة اســتراتيجية ومتســقة لتــدعيم األهــداف األساســية للربنــامج اإلمنــائيجــرى اســتخدام
. وأوضــحت تلــك الوفــود أن النتــائج املاليــة ونتــائج الربجمــة اجلــاري اســتخدامها حاليــا واعــدة   

وبالنظر إىل أمهية الصناديق االستئمانية املواضيعية، اقترح بعـض الوفـود أن جيـري رصـدها عـن                  
 .بت يف جدول أعمال دورات اجمللس التنفيذيكثب وإدراجها كبند ثا

ــة بالصــناديق          - ٢١ ــها واملتعلق ــغ عن ــة املبل ــائج القطري ــتم عــرض النت ــود أن ي واقترحــت الوف
االستئمانية املواضيعية كجزء من نظام اإلبالغ لإلطار التمـويلي املتعـدد السـنوات لكـي يتسـىن                 
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 واالتســاق مــع أهــداف اإلطــار  توحيــد النتــائج الــيت حيققهــا خــط اخلــدمات وتبســيط اإلبــالغ  
وأوصـــت بـــأن ينحـــو التقريـــر الســـنوي للصـــناديق االســـتئمانية  . التمـــويلي املتعـــدد الســـنوات

املواضيعية بدرجة أكرب حنو الطابع التحليلي، مستعينا بالـدروس املسـتفادة ومبينـا كيفيـة حتقيـق                 
 .كل صندوق من الصناديق االستئمانية املواضيعية ألهدافه املواضيعية

وشــددت الوفــود علــى أن الصــناديق االســتئمانية املواضــيعية ينبغــي أن تكمــل املــوارد     - ٢٢
أن تتنافس معهـا أو تقوضـها، حيـث أن املـوارد األساسـية مـا زالـت هـي األسـاس                     األساسية ال 

كمــا أعربــت عــن توقعاهتــا بــأن يســهم عــدد أكــرب مــن املــاحنني يف   . الــذي تقــوم عليــه املنظمــة 
ة املواضـــيعية، وأعربـــت عـــن أســـفها ألنـــه مل حيصـــل ســـوى صـــندوقني  الصـــناديق االســـتئماني

اســتئمانيني مواضــيعيني مــن بــني الصــناديق االســتئمانية املواضــيعية الثمانيــة املوافــق عليهــا علــى   
 .مسامهات كافية

واقترحــت الوفــود أن يكــون عــدد الصــناديق االســتئمانية املواضــيعية متســقا مــع عــدد    - ٢٣
ــار التمـــ  ــنوات، األهـــداف يف اإلطـ ــاء  ٢٠٠٧-٢٠٠٤ويلي املتعـــدد السـ ، يف حـــني ينبغـــي إلغـ

 .الصناديق اليت مل جتتذب أمواال كافية
وأعربت الوفود بقوة عن قلقهـا إزاء قيـام املـاحنني بتخصـيص األمـوال بشـروط، األمـر               - ٢٤

الــذي يعيــق قــدرة الربنــامج اإلمنــائي علــى تــوخي املرونــة والنظــرة االســتراتيجية عنــد ختصــيص   
ــوافرة يف الصــناديق       . لاألمــوا ــوارد املت كمــا أعربــت عــن أســفها مــن أن القــدر األكــرب مــن امل

ــة أرباعهــا  -االســتئمانية املواضــيعية   ــها   - حنــو ثالث ــة، ولكن ــدان أو مشــاريع معين  خمصصــة لبل
ــق بالصــناديق           ــا يتعل ــيما فيم ــذه التخصيصــات، وال س ــابع اخلــاص هل ــا للط ــن تفهم ــت ع أعرب

 .ع األزمات وحتقيق االنتعاشاالستئمانية املواضيعية ملن
ويف حني الحظت الوفود أن عملية التخصيص قد حتسـنت واتسـمت بقـدر أكـرب مـن                   - ٢٥

الشفافية، فإهنا شددت على أنه لتحسني فعاليتها ينبغي بـذل جهـود لزيـادة التنسـيق والتسـاوق                  
 .بني الصناديق االستئمانية املواضيعية

ب التنـافس علـى األمـوال مـع مؤسسـات األمـم             كما اقترحت الوفود بذل جهود لتجن      - ٢٦
املتحدة األخرى، مثل صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك                  

 .املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، اليت تعاجل مواضيع مماثلة
ية وستواصـل تقـدمي   وبصفة عامـة، أيـدت الوفـود بقـوة الصـناديق االسـتئمانية املواضـيع         - ٢٧

 .مسامهاهتا يف حدود قدراهتا
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ويف معرض الرد، أوضح مدير الربنامج املساعد ومدير مكتـب السياسـات اإلمنائيـة أن                - ٢٨
. الربنامج اإلمنائي سيواصل العمل من أجل حتسني أداء وإدارة الصناديق االسـتئمانية املواضـيعية     

لـيت تـدعو إىل أن تكـون تقـارير الصـناديق            كما أعـرب عـن اتفاقـه مـع الوفـود بشـأن التوصـية ا               
ــدد          ــويلي املتع ــار التم ــارير اإلط ــع تق ــة م ــتئمانية املواضــيعية يف املســتقبل مبســطة ومتكامل االس

 .السنوات
وأوضـــح أن تكـــاليف املعـــامالت مرتفعـــة بالنســـبة إىل حجـــم الصـــناديق االســـتئمانية   - ٢٩

. اضــيعية ارتفعــت تكــاليف إدارهتــا   فكلمــا قــل حجــم الصــناديق االســتئمانية املو  -املواضــيعية 
أوضــح أن تكــاليف املعــامالت الداخليــة الــيت يتحملــها الربنــامج اإلمنــائي مرتبطــة بعمليــة    كمــا

االختيار والتخصـيص، وهـي العمليـة املصـممة لكفالـة اسـتخدام املـوارد املوكولـة إىل الربنـامج                    
. بع االسـتراتيجي واحلفـاز  اإلمنائي مـن أجـل تنفيـذ املبـادرات الـيت تتسـم بأقصـى قـدر مـن الطـا           

ومــن شــأن تزايــد اخلــربات أن يتــيح إمكانيــة تنســيق العمليــة، ممــا ســيؤدي بالتــايل إىل ختفــيض     
وذكـر أنـه    . تكاليف املعامالت وحتسني كفاءة وفعاليـة مرفـق الصـناديق االسـتئمانية املواضـيعية             

املواضـيعية وعـدد مـن       املواءمة بني عدد من الصناديق االسـتئمانية         ٢٠٠٤سيتم اعتبارا من عام     
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤األهداف يف اإلطار التمويلي املتعدد السنوات، 

وذكرت مساعدة مدير برنـامج ومـديرة مكتـب منـع األزمـات واإلنعـاش أن تكـاليف                   - ٣٠
املعــامالت فيمــا يتعلــق بالصــندوق االســتئماين املواضــيعي ملنــع األزمــات واإلنعــاش مرتفعــة ألن 

ة املواضـــيعية ال جيـــري ختصيصـــها مـــن خـــالل عمليـــات اختيـــار مـــوارد الصـــناديق االســـتئماني
ــة        ــة القائم ــب القطري ــادرات املكات ــع مب ــا مربجمــة بصــورة مشــتركة م ــيح . وختصــيص، وأهن وتت

ــة     ــة الربجمــة مــع التقــدم يف ســري العملي ــه نتيجــة  . الترتيبــات املتبعــة إجــراء عملي كمــا ذكــرت أن
ــة يف أفغانســتان، ُخصــص ال   ــادرات اخلاصــة اجلاري ــد   للمب ــذلك البل . قــدر األكــرب مــن املــوارد ل

 بيســاو، -والــدروس املســتفادة مــن أفغانســتان جيــري تطبيقهــا علــى بلــدان أخــرى، مثــل غينيــا 
حيث عمل مكتب منع األزمات واإلنعاش بالتعاون مـع بعثـة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي                 

اإلمنـائي بتصـميم آليـة      كمـا قـام الربنـامج       . وساعد ذلك البلد يف تصميم خيارات تعبئـة املـوارد         
 بيسـاو، ولكـن املـاحنني مل ميولـوا تلـك            -للمساعدة يف دفع مرتبات املوظفني املـدنيني يف غينيـا           

وهنــاك منــوذج مماثــل جيــري اســتخدامه إلنشــاء مرفــق مماثــل يف ليربيــا، يتوقــع أن يتلقــى  . اآلليــة
 .دعما من اجلهات املاحنة

ا ميلك أيضـا مـوارده األساسـية اخلاصـة بـه،            وذكرت مساعدة مدير الربنامج أن مكتبه      - ٣١
الــيت ميكــن عنــد احلاجــة ختصيصــها علــى وجــه الســرعة لإلغاثــة العاجلــة يف حــاالت الكــوارث  

وميكـن للمسـاعدة يف جمـال املتابعـة بعـد ذلـك أن تلجـأ إىل هـدف                   . الطبيعية علـى سـبيل املثـال      
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االسـتئمانية املواضــيعية  والصـناديق  ) TRAC-3(آخـر لتخصـيص األمـوال مـن املـوارد األساسـية       
 .للبدء يف تنفيذ الربامج وتعبئة موارد إضافية يف وقت الحق

ــرا شــامال واحــدا يف الســنة،      - ٣٢ وفيمــا يتعلــق بــاإلبالغ، ذكــرت أن املكتــب يصــدر تقري
 .يستجيب لكل من متطلبات اإلبالغ املايل والتحليلي للماحنني

اديق االسـتئمانية املواضـيعية تعتـرب جـزءا     والحظت مـديرة شـعبة تعبئـة املـوارد أن الصـن           - ٣٣
املوارد األساسية؛ والشـراكات علـى الصـعيد القطـري؛ والصـناديق           : من ترتيب ثالثي الطبقات   

وذكرت أن الربنامج اإلمنائي عمـل باتسـاق علـى ضـمان محايـة املـوارد                . االستئمانية املواضيعية 
ق االستئمانية املواضيعية مـع أنـواع   وأوضحت أن األسلوب الذي تتواءم فيه الصنادي   . األساسية

التمويــل األخــرى يــثري قضــية أساســية تتمثــل يف كيفيــة تكامــل جهــود الربنــامج اإلمنــائي علــى    
وفيمـا يتعلـق مبشـاركة اجلهـات املاحنـة، زاد           . الصعيد القطـري مـع غـريه مـن األطـراف الفاعلـة            

ــن خــالل        ــائي م ــامج اإلمن ــيت انضــمت إىل الربن ــات املاحنــة ال ــدد اجله ــتئمانية  ع الصــناديق االس
وطُلـب إىل اجلهـات املاحنـة جتنـب التخصـيص عنـد تقـدمي               . املواضيعية، وإن كان بصورة بطيئـة     

املوارد لكي يتسىن للربنـامج اإلمنـائي أن تتـوفر لـه املرونـة الكافيـة لتخصيصـها وفقـا ألولويـات                      
 .املنظمة دعما للبلدان اليت توجد هبا برامج

نشــطة الصــناديق االســتئمانية املواضــيعية مــن خــالل نظــام    وقــد جــرى اإلبــالغ عــن أ  - ٣٤
، مـربرا   ٢٠٠٧-٢٠٠٤ويعد اإلطار التمـويلي املتعـدد السـنوات،         . اإلدارة القائمة على النتائج   

 .منطقيا جيدا لتقدمي التقارير إىل اجمللس التنفيذي يف املستقبل
عظم احلاالت تعمـل مـع      واختتمت املديرة بياهنا بأن الحظت أن املكاتب القطرية يف م          - ٣٥

ويسـعى اإلطـار التمـويلي    . احلكومات لوضـع بـرامج شـاملة دون التمييـز بـني مصـادر التمويـل              
املتعــدد الســنوات إىل ضــم مجيــع األنشــطة ســويا يف جمموعــة واحــدة مــن الــربامج املمولــة مــن    

ا مبعـزل   ومن مث، فإن موارد الصناديق االستئمانية املواضيعية ال جيـري ختصيصـه           . مصادر خمتلفة 
 .عن مصادر التمويل األخرى

  
  اإلطار التمويلي املتعدد السنوات -رابعا  

، علـى النحـو     ٢٠٠٧-٢٠٠٤حبثت الوفود اإلطار التمويلي الثـاين املتعـدد السـنوات،            - ٣٦
وهنـأت الربنـامج اإلمنـائي علـى التقريـر الرائـع وعلـى البيانـات                . DP/2003/32الوارد يف الوثيقة    

 . باملعلومات اليت أدىل هبا كل من املدير ومدير الربنامج املعاوناملميزة الغنية
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وأثنت الوفود على األمانـة لتنظيمهـا اجتماعـات ومشـاورات غـري رمسيـة علـى خمتلـف                   - ٣٧
وأكــدت علــى أن اإلطــار أصــبح  . املســتويات ممــا يّســر إجــراء مناقشــات مثمــرة قبيــل الــدورة  

ورحبـت بـالتوازن يف التقليـل مـن األهـداف           . مبسطا أكثـر وأكثـر تركيـزا وسـهولة مـن سـابقه            
 .وخطوط اخلدمات

ضــرورة أن يبقــى التخفيــف مــن حــدة الفقــر واألهــداف    ) أ: (وأكــدت الوفــود علــى  - ٣٨
ضـرورة أن يأخـذ تنفيـذ اإلطـار     ) ب(اإلمنائية لأللفية من األهداف الرئيسية للربنـامج اإلمنـائي؛    

ت واســتراتيجيات تنميــة الربنــامج القطــري؛     التمــويلي املتعــدد الســنوات يف االعتبــار أولويــا     
ضـرورة أن يـويل الربنـامج اإلمنـائي اهتمامـا خاصـا لكفالـة أن تـتالءم ورقـات اســتراتيجية           )ج(

إن للقـدرة علـى التنميـة دور خـاص يف دعـم             ) د(احلد من الفقر مع األهداف اإلمنائية لأللفيـة؛         
ك، يف مجلـة أمـور، بتعزيـز امللكيـة الوطنيـة،      الربنامج اإلمنائي يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وذلـ     

ينبغـي أن يقتـرن العمـل النظـري     ) هــ (اليت ميكنها بدورها أن حتسِّـن مـن كفـاءة نتـائج التنميـة؛               
باجلهود العملية حبيث ميكن اإلفادة عن املشـورة املتعلقـة بالسياسـات العامـة بانتظـام باملمارسـة                  

ــالعكس؛  ــار التمــ   ) و(وب ــات    ضــرورة أن يســتجيب اإلط ــات اهليئ ــدد الســنوات لطلب ويلي املتع
احلكوميــة الدوليــة علــى النحــو املــبني يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ويف مــؤمتر متويــل التنميــة     
ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، فضــال عــن اجلهــود اإلقليميــة املبذولــة مثــل الشــراكة     

ضـرورة أن تكـون املصـطلحات       ) ز(ألفريقـي؛   اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا من ِقبـل االحتـاد ا          
ــائق         ــواردة يف الوث ــع املصــطلحات ال ــدد الســنوات متســقة م ــويلي املتع ــار التم ــواردة يف اإلط ال

أن تعكس الزيادة يف املوارد العادية يف السنوات القليلة األخـرية صـورة      ) ح(احلكومية الدولية؛   
احلاجـة إىل   ) ط(بفضـل برناجمـه اإلصـالحي؛ و        الربنامج اإلمنائي احملّسنة وفعالية وكفاءة أدائـه،        

مــوارد عاديــة متوقعــة ومســتدامة وكافيــة لكــي يــتمكن الربنــامج اإلمنــائي مــن تقــدمي مســاعدة    
تتناسب مع طلبات الربنامج القطري وحتسَّن من قدرة الربنـامج علـى تقـدمي خدماتـه علـى حنـو        

 .أكثر فعالية وكفاءة
لربنــامج اإلمنــائي املزمعــة بشــأن تقــدمي التقــارير وطلبــت الوفــود توضــيحا بشــأن خطــة ا - ٣٩

. املتعلقة باألداء وما هي املؤشـرات الـيت ستسـتخدم لقيـاس تـأثري الربنـامج والـدروس املسـتفادة                   
ورحبت بالفرصة املتاحة ملناقشة هذه املسائل يف الدورة العادية األوىل للمجلـس التنفيـذي الـيت     

لبــت الوفــود كــذلك مزيــدا مــن التوضــيح بشــأن   وط. ٢٠٠٤ينــاير /ســتعقد  يف كــانون الثــاين
العالقة بـني اإلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات واالسـتعراض الشـامل الـذي جيـري كـل ثـالث                       

، وإطـار عمـل األمـم املتحـدة         )E/1998/48(سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنميـة         
نامج عمـل بروكسـل ألقـل البلـدان         للمساعدة اإلمنائية، وورقات استراتيجية احلد من الفقر وبر       
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ــوارد           ــة امل ــدد الســنوات وتعبئ ــويلي املتع ــار التم ــداف اإلط ــني أه ــن الصــالت ب ــوا، فضــال ع من
 .واستراتيجيات اإلدارة

. والحــظ بعــض الوفــود أنــه ميكــن زيــادة التركيــز علــى األهــداف وخطــوط اخلــدمات  - ٤٠
رونــة الالزمــة لالســتجابة والحظــت وفــود أخــرى ضــرورة أن تتوافــق اعتبــارات التركيــز مــع امل

واعتـــربت وفـــود أخـــرى أن تـــوازن األهـــداف وخطـــوط . لطلـــب الربنـــامج القطـــري الناشـــئ
وقالـت إنـه ينبغـي أن يظـل املنظـور اجلنسـاين             . اخلدمات احلالية يعكس تركيـزا وطلبـا مالئمـني        

 أن  وضـرورة . حيظى بأولويـة االهتمـام يف التعـاون مـع صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة                   
يســتمر التشــجيع علــى التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي ومتويلــه علــى حنــو    

وينبغـي أن   . وينبغي أن ُتدرك آليـة التنسـيق علـى الصـعيد القطـري أمهيـة دور احلكومـة                 . كاف
وقالـت الوفـود إنـه جيـب تعزيـز          . يسري وضع الربامج والتمويل جنبا إىل جنب علـى حنـو مالئـم            

ســق املقــيم ملعاجلــة املســؤوليات املتزايــدة بشــكل أفضــل، مــن قبيــل دعــم ورقــات           نظــام املن
وينبغـي تشـجيع التعـاون بـني اجلهـات احلكوميـة       . استراتيجية احلد من الفقر والربجمـة املشـتركة   

 .وغري احلكومية وتعزيزها من خالل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
د على تعليقاهتـا اإلجيابيـة املتعلقـة بالنوعيـة والتركيـز      وشكر مدير الربنامج املعاون الوفو   - ٤١

والتـــوازن بـــني األهـــداف املخفضـــة وخطـــوط اخلـــدمات يف اإلطـــار التمـــويلي الثـــاين املتعـــدد  
ووافــق علــى أن اإلطــار هــو وثيقــة حيــة وســيتم تعديلــه وضــبطه   . ٢٠٠٧-٢٠٠٤الســنوات، 

اعـاة التطـورات األخـرى يف جمـاالت         ملعاجلة طلبات الربامج القطريـة والكيانـات اإلقليميـة، ومر         
وقال إن الربنـامج سيواصـل وضـع احلـد مـن الفقـر واألهـداف اإلمنائيـة             . من قبيل الطاقة والبيئة   

وسيتم إجراء مشاورات نشـطة مـع أصـحاب املصـاحل لكفالـة أن              . لأللفية يف قمة سلّم أولوياته    
 االبتكاريـة بشـأن مؤشـرات       وقـال إن النـهج    . تقوم السلطات الوطنية بتصميم وامتالك الـربامج      

وسـيقدم تقريـر إىل   . قياس النتائج وأثرها وتقدمي تقـارير بشـأهنا قيـد النظـر يف الربنـامج اإلمنـائي               
 .٢٠٠٤اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام 

ــادة مســامهاهتا يف املــوارد       - ٤٢ ــامج املعــاون الوفــود الــيت أعلنــت عــن زي وشــكر مــدير الربن
شد الوفود األخرى أن تفعل ذات الشيء لكفالـة قاعـدة كافيـة مـن املـوارد الـيت مـن           العادية ونا 

 .شأهنا أن متكِّن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من الوفاء مبتطلبات الربامج القطرية
وذكّر الوفود بأن الربنامج اإلمنائي يشـارك منـذ عهـد بعيـد يف بـرامج مكافحـة الفقـر،                     - ٤٣

وقـد  .  يف التقييمـات املتعلقـة بـالفقر ويف صـياغة بـرامج ملكافحـة الفقـر             وقد اسـتفيد مـن خربتـه      
وأضـاف  . أتيحت هذه اخلربة إىل البلدان املشاركة يف إعداد ورقات استراتيجية احلد من الفقـر         

ــات التشــاركية الواســعة        ــاء الشــراكات والعملي ــائي اكتســب مصــداقية يف بن ــامج اإلمن أن الربن
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ة بالغـة مـن األمهيـة يف عمليـة ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن                  النطاق والـيت أصـبحت علـى درجـ        
وقال إن دور الربنامج اإلمنائي كمنسق لألهداف اإلمنائية لأللفية علـى الصـعيد القطـري           . الفقر

هو دور أساسي يف توطيد الصالت بـني األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وورقـات اسـتراتيجية احلـد                    
 .من الفقر

املعاون أن الغرض من العمـل النظـري يكمـن يف إقامـة صـلة بـني                 وكرر مدير الربنامج     - ٤٤
وأكـد علـى أن املشـاريع وحـدها،         . السياسات العامة واملشاريع اليت مل تكن موجودة مـن قبـل          

لــذلك فــإن اعتمــاد هنــج نظــري ال يعــين . يف غيــاب إطــار للسياســات، لــن حتــل حتــديات الفقــر
 .طريقة تعزز الواحدة األخرىالتخلي عن األنشطة العملية، بل ربط االثنني ب

وأفــاد مدير الربنامج املعاون أعضاء اجمللس التنفيـذي بـأن مسـألة معاجلـة نظـام املنسـق                   - ٤٥
وشـدد  . املقيم على حنو مالئم ال تزال قيد املناقشة؛ وأنه سـيتم إعـالم اجمللـس بـآخر التطـورات                  

 .عمال إصالح الربنامجأيضا على أن نظام املنسق املقيم سيظل حجر الزاوية يف جدول أ
والحظ مدير الربنامج املعاون أنه رغم أن اجلنسانية ليست هدفا منفصال مـن أهـداف                - ٤٦

اإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات، فــإن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين ســيظل حيتــل ُســلَّم     
يواصــل وس. األولويــات يف مجيــع جوانــب أعمــال الربنــامج يف املقــر وعلــى املســتوى القطــري   

الربنامج اإلمنائي، من خالل الوحدة اجلنسانية التابعة له، عمله بشكل وثيق مع صندوق األمـم               
 .املتحدة اإلمنائي للمرأة لكفالة أن حتظى املسائل اجلنسانية باالهتمام اليت تستحقه

 بشــأن اإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات ٢٠٠٣/٢٤واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر  - ٤٧
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤امج اإلمنائي للفترة للربن

  
  التقييم -خامسا  

ــدة        - ٤٨ ــارير متماســكة جي ــائي إلصــداره تق ــامج اإلمن ــى الربن ــاء عل ــالغ الثن ــود ب أثنــت الوف
، )DP/2003/33(األسلوب ويف حينها، مبا يف ذلك التقرير السـنوي ملـدير الربنـامج عـن التقيـيم                  

ــيم ت    ــق بتقي ــر املتعل ــذي للتقري ــوجز التنفي ــدير     وامل ــذكرة م ــة وم ــة لأللفي ــارير األهــداف اإلمنائي ق
ورد اإلدارة علــى تقيــيم ) DP/2003/41(الربنــامج عــن تقيــيم تقــارير األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

ورحبــت ). DP/2003/35(دور الربنــامج اإلمنــائي يف عمليــة ورقــة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر   
ووافقـت علـى األسـلوب املنـهجي يف         . ليليـة الوفود بالتقدم احملرز يف وضـع طرائـق منهجيـة وحت          

تقســـيم الرصـــد والتقيـــيم إىل بـــرامج وفئـــات قطريـــة وتنظيميـــة، ورحبـــت بإدخـــال تقييمـــات  
 .استراتيجية على املستوى القطري مثل تقييم نتائج التنمية
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وأيدت الوفود كذلك االهتمام الشـديد املوجـه إىل توافـق ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن                    - ٤٩
ألهداف اإلمنائية لأللفية، وخاصة فيما يتعلق بنظامي الرصـد واإلبـالغ علـى الصـعيد     الفقر مع ا  

القطــري والشــراكة املتطــورة بــني مؤسســات األمــم املتحــدة واحلكومــات فضــال عــن اجلهــات   
 .وقد أثين كذلك على الشراكة مع القطاع اخلاص. املاحنة والربامج القطرية

ــديرها للصــالت    - ٥٠ ــود عــن تق ــة واألنشــطة    وأعربــت الوف ــني السياســات العام ــة ب  القائم
التنفيذيــة علــى الصــعيد القطــري وللجهــود الراميــة إىل تعزيــز التعــاون بشــأن املعرفــة والــتعلم يف 

 .األمم املتحدة وبينها وبني اجلهات املاحنة الثنائية
وأكـدت  . وشددت الوفود علـى أمهيـة اسـتخدام نتـائج التقيـيم يف عمليـة اختـاذ القـرار                    - ٥١
لك علــى أمهيــة املشــاركة الواســعة النطــاق يف عمليــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مبشــاركة  كــذ

والحظـت الوفـود أن مكتــب التقيـيم قــد    . منظمـات اجملتمـع املــدين واجملتمعـات احملليـة املهمشــة    
وأشـارت  . يكون آخذا يف التوسـع أكثـر ممـا ينبغـي ممـا قـد يـؤدي إىل ضـعف فعاليتـه وكفاءتـه                       

ورة احلرص على احلصول على إحصاءات دقيقـة وآنيـة بالتعـاون مـع السـلطات                الوفود إىل ضر  
ــة ــاون مــع أصــحاب املصــلحة       . الوطني ــوطين بالتع ــى الصــعيد ال ــاء القــدرات عل ــد يكــون بن وق

كمــا دعــت الوفــود الربنــامج  . اآلخــرين ذوي الصــلة مثــل البنــك الــدويل مفيــدا يف هــذا اجملــال  
وطلبــت مزيــدا مــن املعلومــات .  مــن الــنمط املؤسســياإلمنــائي إىل إجــراء مزيــد مــن التقييمــات

بشــأن مــا ميكــن عملــه لتضــييق الفجــوة يف قــدرة التقيــيم علــى الصــعيد الــوطين؛ وكيفيــة تنفيــذ  
مبادرة تقييم نتـائج إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة؛ وعـدم التركيـز علـى تقيـيم                        

اجلنســانية واألنشــطة الــيت تضــطلع هبــا  األعمــال املتعلقــة مبنــع نشــوب الصــراعات واالنتعــاش و  
مؤسسات األمم املتحدة مثل صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وصـندوق األمـم املتحـدة                  
للمشاريع اإلنتاجية ومتطـوعي األمـم املتحـدة؛ ومـا مت إجنـازه علـى صـعيد املقـر لتعزيـز القـدرة                       

 .امج جديدةبشأن إدخال نتائج التقييم يف عمليات صنع القرار وصياغة بر
وأعربت الوفـود عـن رغبتـها يف احلصـول علـى مزيـد مـن املعلومـات بشـأن األهـداف                       - ٥٢

املميزة لتقارير ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتقريـر التنميـة                      
البشرية وأعربت عن رغبتها كذلك يف معرفة إمكانية إتاحة موجز يتـألف مـن صـفحة واحـدة                  

 .أعضاء اجمللس التنفيذي عن أهداف هذه التقاريرإىل 
. واعتربت الوفود أن التقرير عن ورقات استراتيجية احلد من الفقر حمفـز علـى الـتفكري                - ٥٣

ــم املتحــدة واحلكومــات واجلهــات املاحنــة       ــع مؤسســات األم . والحظــت تطــور الشــراكات م
احلــد مــن الفقــر وتعزيــز وأوصــت بــأن يقــوم البنــك الــدويل برصــد إعــداد ورقــات اســتراتيجية  

 .الصالت بني األهداف اإلمنائية لأللفية وورقات استراتيجية احلد من الفقر على حنو أكرب
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وردا على ذلك، ذكر مدير مكتـب التقيـيم بالنيابـة أن املكتـب يقـوم بتوزيـع الـدروس                     - ٥٤
م مناقشـة نتـائج   املستفادة على الربنامج اإلمنائي برمته، مبا يف ذلـك الفريـق التنفيـذي، حيـث يـت                

ــامج     ــع مــن الربن ــا هــو متوق ــيم الرئيســية وم ــيم    . التقي ــات التقي ــع املعلومــات مــن عملي ومت جتمي
 يصدره الربنامج اإلمنـائي يتنـاول الـدروس املسـتفادة           “Essentials”وصدرت يف منشور بعنوان     

تراتيجية وباإلضـافة إىل ذلـك، متـت مناقشـة املسـائل االسـ            . القائمة على أساس األدلـة التقييميـة      
.  وشـبكات أخـرى تابعـة للربنـامج        EvalNetاملتعلقة بالتقييم على حنو منتظم مـن خـالل شـبكة            

ويف معظــم األحيــان، مت إصــدار منشــورات عــن املعــارف التقييميــة علــى هيئــة أســئلة وأجوبــة     
 .لتحقيق الغاية املرجوة منها لألغراض التنفيذية

ب هبـدف احلصـول علـى معلومـات مـن      تعقـ ا للوأضاف أن مكتب التقييم وضـع نظامـ       - ٥٥
وقـد  .  النتـائج سـيما تقيـيم   املكاتب القطرية عن إجراءات متابعة التوصيات املتعلقة بـالتقييم، ال        

تعــزز التبــادل العــام للمعلومــات مــن خــالل موقــع مكتــب التقيــيم علــى الشــبكة الــذي يتضــمن 
 .ت صلةتقارير التقييم واالختصاص وخطط التقييم، إىل جانب وثائق أخرى ذا

ــة ملكاتــب    - ٥٦ ــامج اإلمنــائي ويف  الوقُــدمت أيضــا عــروض دوري ــة املربن  رافــق دون اإلقليمي
وأفاد أيضا أن مكتب التقييم، سعيا منه إىل حتسني قدراته على التقييم، نظم حلقـات               . للموارد

كمـا  .  وكوبـا ومنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ          يعمل للرصد والتقيـيم يف بوليفيـا وتـونس وفيجـ          
 امنوذجــووضـع مكتــب التقيــيم  . اجتماعــات باســتخدام الفيــديوت اجتماعــات مــن بعـد و ُعقـد 
.  التـابع للربنـامج    مركـز مـوارد الـتعلم     ، اسـتخدمه    إلدارة علـى أسـاس النتـائج      ا متكامال لـ   تدريبي

م املكتـب نوعيـة نتـائج التقيـيم ويضـع توصـيات حـول كيفيـة                 ، سـيقيِّ  ٢٠٠٣وحبلول هناية عام    
إلدارة علــى تطبيــق منهجيــة اعــن ســؤولية املورغــم حتويــل . والتقيــيمحتســني منــهجيات الرصــد 

 . إىل فريق دعم العمليات، واصل مكتب التقييم تقدمي الدعم التقينأساس النتائج
ــاء القــدرات مــا زال يشــكل العنصــر األساســي يف أنشــطة مكتــب      - ٥٧ وشــدد علــى أن بن

لـذا  .  قـدرة املكتـب    ته املنهجيـة فاقـ    بيد أن طلبات الربامج القطرية للتدريب على هـذ        . التقييم
يف تقـدمي  ينحـو بدرجـة أكـرب حنـو الطـابع االسـتراتيجي         هنـج    بات مكتب التقييم يتطلـب اتبـاع      

تــدريب علــى الرصــد والتقيــيم علــى املســتوى اإلقليمــي       للخدماتــه، يتضــمن تنظــيم دورات   
 .ات أو البلداننظموباالقتران مع دورات أخرى تنظمها امل

الصـراع  حاالت ما بعـد انتـهاء   ير بالنيابة عن إجراء تقييم حلاالت األزمات و     وأفاد املد  - ٥٨
ــام  ــر         . ٢٠٠٢يف ع ــة أم ــة وحديث ــات دقيق ــتخدام بيان ــأن اس ــرأي ب ــود ال ــاطر أعضــاء الوف وش
ــرة   . أساســي ــن الدراســات   ٢٠٠٤-٢٠٠٣وتضــمنت خطــة العمــل للفت ــواتج  سلســلة م والن

والحـظ أن مكتـب التقيـيم       . الصـراع  انتـهاء    املتعلقة بالتعلم من الدروس بشأن حاالت ما بعـد        
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سياسـات  ال ومكتـب  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  بالتعاون مع    ،٢٠٠٣أصدر يف عام    
وحظـي  . يف حـاالت الصـراع  انية شـؤون اجلنسـ  ال تعىن ب Essentialsطبعة خاصة بعنوان    اإلمنائية  

اإلمنــائي يف مجيــع جوانــب  امج داخــل الربنــتعمــيم املنظــور اجلنســاين بقــدر أكــرب مــن التركيــز   
 .ينفذه من برامج ما
ــة العمــل للفتــرة          و - ٥٩ ــة كلمتــــه بــأن الحــظ أنــه قــد أُدرج يف خط ــتم املديــــر بالنياب اخت

.  تقييم داخلي للسياسات االستراتيجية وإلدارة املعـارف يف الربنـامج اإلمنـائي            ٢٠٠٤-٢٠٠٣
 .التقييمان من منظور التعلموسيجري 

 . بشأن تقييم الربنامج اإلمنائي٢٠٠٣/٢٥قرر لس التنفيذي املاجملختذ وا - ٦٠
  
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا -سادسا  

استعرضت الوفود مشاريع وثائق الربامج القطرية لكل مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                - ٦١
)DP/DCP/CAF/1 ( ومجهوريــــة الكونغــــو)DP/DCP/PRC/1 ( وســــرياليون)DP/DCP/SIL/1 (

ت التعليقـات خاصـة بكـل بلـد         كانو ).DP/DCP/POL/1(وبولندا  ) DP/DCP/LIT/1(وليتوانيا  
ويف حـال موافقـة احلكومـات املعنيـة،         . إىل البلدان املعنية علـى الفـور      املعنية  وستحيلها املكاتب   

اإلنترنت مـع وصـلة     سُتعَرض الربامج القطرية املنقحة على مواقع املكاتب اإلقليمية على شبكة           
أكتــوبر / تشــرين األول١٥مبوقــع أمانــة اجمللــس التنفيــذي علــى الشــبكة حبلــول   حالــة مباشــرة إ

٢٠٠٣. 
الـيت سـيقدمها الربنـامج      وأحاطت الوفود علما مبذكرة مدير الربنـامج بشـأن املسـاعدة             - ٦٢

 /كل حالـة علـى حـدة للفتـرة مـن كـانون الثـاين              حسب  ) DP/2003/36(اإلمنائي إىل أفغانستان    
وخالل املناقشـات املتعلقـة باملسـاعدة املقدمـة         . ٢٠٠٥ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٤يناير  

أمـام اجمللـس   ببيـان   وزير إعـادة تأهيـل الريـف وتنميتـه        أدىلمن الربنامج اإلمنائي إىل أفغانستان،      
 .إحاطة غري رمسية قدمها الوزير جذبت عددا كبريا من احلضوره جلسة التنفيذي، أعقبت

دة ســـــنتني ملـــــمتديـــــد إطـــــار التعـــــاون القطـــــري الثـــــاين لـــــبريو  ود الوفـــــوأقـــــرت  - ٦٣
)DP/2003/37/Rev.1 .(    التعـاون القطـري     يراطـ إلسـنة واحـدة     ملـدة    بالتمديـد وأحاطت علمـا 

 ).DP/2003/37/Rev.1 ( للبوسنة واهلرسك وشيلينيالثاني
سـاعدة املقدمـة    املعـين بامل قـيم وأحاط اجمللس علما بالتقرير الشفوي املقدم من املمثل امل    - ٦٤

 .من الربنامج اإلمنائي إىل ميامنار
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املســـائل املاليـــة واملتعلقـــة : مكتـــب األمـــــم املتحـــــدة خلـــدمات املشـــاريع -سابعا  
  بامليزانية واإلدارة

هنأ رئيس اجمللس التنفيذي ومدير الربنـامج اإلمنـائي والوفـود السـيد ناجيـل فيشـر علـى                    - ٦٥
لتقريـر  لأثنـوا عليـه     كمـا   . ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع          ا جديد ا تنفيذي اتعيينه مدير 

 وتقـديرات   ٢٠٠٣-٢٠٠٢عـن التقـديرات املنقحـة مليزانيـة فتـرة السـنتني             الذي قدمـه    الشامل  
 عــــن مســــتوى االحتيــــاطي التشــــغيلي تقريــــر ال، و٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانيــــة لفتــــرة الســــنتني 

)DP/2003/38( التقــديرات املنقحــة رة وامليزانيــة عــن ااإلد، وتقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون
 ،٢٠٠٥-٢٠٠٤وتقــديرات امليزانيــــــة لفتــرة الســنتني  ،٢٠٠٣-٢٠٠٢مليزانيــة فتــرة الســنتني 

، والتقريـر النـهائي عـن االسـتعراض         )DP/2003/39 (والتقرير عن مستوى االحتيـاطي التشـغيلي      
 .، وعملية تغيري اإلدارة)DP/2003/40(املستقل 

وا بتفاؤل حـذر أن مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع قـد يكـون قـادرا                     والحظ - ٦٦
 .٢٠٠٣تشغيلي بنهاية عام الحتياطي العلى توليد فائض وحتويله إىل ا

 أعربت الوفود عن القلق حيال التوقعـات املـثرية للمخـاوف            وبصرف النظر عن ذلك،    - ٦٧
إيالء احليـازات اجلديـدة     املـدير التنفيـذي بـ     وأيدوا بقوة التـزام     .  فيما يتعلق باإلجناز   ٢٠٠٤لعام  

 .أولوية فورية وقصوى هبدف عكس هذا الوضع
، شــددت الوفــود )DP/2003/40(االســتعراض املســتقل املتعلــق بوباإلشــارة إىل التقريــر  - ٦٨

جهـة لتقـدمي اخلـدمات إىل منظومـة         على أمهية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع بوصـفه           
، وأثنـت علـى املـدير التنفيـذي إلسـراعه يف            سم باالستقاللية والفعالية والكفاءة   األمم املتحدة تت  

على وجه السرعة، وإلرسـاء أسـاس قابـل         ونظمية  وضع إطار إلدخال تغيريات هيكلية وإدارية       
وطُلــب إدخــال طائفــة واســعة مــن     . لالســتمرار يســمح بدجمــه ومنــوه ككيــان ذايت التمويــل     

وناشـدت الوفـود أيضـا منظومـة        . التكاليف وحتسني الفعالية  بغية خفض   التنظيمية  اإلصالحات  
 .األمم املتحدة االستفادة من خدمات املكتب

يلـزم أن يركـز     واتفقت الوفود أيضا على أن مكتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع               - ٦٩
عمالئـه يف إطـار     التطـور فضـال عـن توسـيع قاعـدة           على جمـاراة احتياجـات عمالئـه اآلخـذة يف           

وسيستلزم هذا األمر مجلـة أمـور منـها إعـادة النظـر يف معـايريه لتحديـد                  . ة األمم املتحدة  منظوم
هنج يضـع العمـالء   تقدمي اخلدمات، مبا يعكس على أفضل وجه اتباع         هيكل  الرسوم، وطرائق و  

وشددت الوفود أيضا على ضرورة إجـراء اسـتعراض شـامل جملمـل مهـام املنظمـة                 . نصب عينيه 
 هـا يف بني الدورات ولنظر اجمللـس في إلجراء مشاورات ذه املسألة أن ختضع     وينبغي هل . وواليتها

 .٢٠٠٤دورته العادية األوىل والدورة السنوية لعام 
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الفـرص التجاريـة ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات            نطـاق   وأيدت الوفود فكـرة توسـيع        - ٧٠
 فـرص  اسـة ت مسـألة در كمـا أثـري  . منظومة األمم املتحدة ومع البنـك الـدويل      يف إطار   املشاريع  

وأُعـِرب عـن وجهـات    . تقدمي اخلدمات ملصارف التنمية اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية األخرى      
نظــر متباينــة بشــأن مســألة قيــام املكتــب بتقــدمي اخلــدمات مباشــرة إىل احلكومــات يف جمــاالت    

 .اختصاصه
بـاه اجمللـس التنفيـذي    واقترحت الوفود مواصلة مناقشةَ قضـية املهـام والواليـة ولفـَت انت       - ٧١

 .٢٠٠٤إليها يف مطلع عام 
وأعربت الوفود أيضا عن رغبتها يف االسـتماع إىل رئيسـي الربنـامج اإلمنـائي ومكتـب                  - ٧٢

 .خدمات املشاريع حول الطريقة اليت يعتزمان هبا تنشيط عالقتهما
مــا يســتجد مــن تطــورات عــن طريــق  عــن الرغبــة يف إطالعهــا علــى  الوفــود وأعربــت  - ٧٣
الـدورة العاديـة األوىل للمجلـس       انعقـاد   ملشاورات غـري الرمسيـة الـيت سـتجرى مـن اآلن وحـىت               ا

ــاير /التنفيــذي يف كــانون الثــاين  ــدورة، ســيجرى اســتعراض رمســي   . ٢٠٠٤ين وخــالل تلــك ال
 وللخطـط اإلضــافية اهلادفــة إىل تطبيــق تــدابري التغــيري،  ،للوضـع املــايل للمكتــب، وللتقــدم احملــرز 

 .ترحات بشأن متويل عملية التغيريكما سُتعَرض مق
 يف معـرض رده، قلقـه       ،وأكد املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع           - ٧٤

والحـظ أن العقـود املضـمونة     . ٢٠٠٤احليازات التجارية يف عام     االحتماالت فيما يتعلق ب   إزاء  
وأبلـغ اجمللـس   . مشـاكل ماليـة  توازي حاليا نصف العقود الـيت حتتـاج إليهـا املنظمـة للبقـاء دون          

هـود هتـدف إىل احملافظـة علـى األعمـال التجاريـة املوجـودة               شرع يف االضطالع جب   التنفيذي أنه   
وأعـرب عـن اعتقـاده أن املكتـب قـادر           . احلـاليني واجلـدد   العمـالء   فرص جديدة مع    واستطالع  

يـازات التجاريـة؛    سـرعة زيـادة احل    ) أ: (على االستمرار كنمـوذج ذايت التمويـل إال أنـه يسـتلزم           
هيكـــل لتحديـــد الرســـوم يتســـم ) ج(زيـــادة التركيـــز علـــى فهـــم احتياجـــات العمـــالء؛  ) ب(

 .تدابري داخلية للحد من التكاليف) د(بالشفافية والقدرة التنافسية؛ 
أولوياتـه ضـرورة اتبـاع سياسـة        والحظ أن مكتب خدمات املشاريع وضع علـى رأس           - ٧٥

مــن حيــث التكــاليف والنوعيــة وإجــراءات امــات العمــالء تقــوم علــى مراعــاة احتياجــات واهتم
). DP/2003/40(التسعري التنافسية والشفافة، على حنو ما أوصى به تقريـر االسـتعراض املسـتقل      

عمالئه وواليـاهتم اآلخـذتني يف      وشدد أيضا على ضرورة تكيف املكتب بشكل أفضل مع بيئة           
 .التطور
ألمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع والبنــك الــدويل  وأفــاد املــدير التنفيــذي بــأن مكتــب ا - ٧٦

كمــا . يتعاونــان بالفعــل ويعكفــان علــى وضــع اللمســات النهائيــة لعالقــة العمــل الــيت تربطهمــا 
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جيري استكشاف إمكانات التعـاون مـع مصـرف التنميـة األفريقـي ومصـرف التنميـة اآلسـيوي                   
املشـاريع، باالشـتراك مـع      ويقـدم مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات           . ومصرف البلدان األمريكية  

وأفـاد كـذلك    . الربنامج اإلمنائي، بالفعل خدمات لألنشطة اليت ميوهلا مصرف التنمية األفريقـي          
ــة االنتفــاع       ــامج اإلمنــائي، كيفي ــأن مكتــب خــدمات املشــاريع يســتطلع، باالشــتراك مــع الربن ب

 .باملوارد والقروض اليت تقدمها املصارف اإلمنائية اإلقليمية
ــاءة        وأكــد  - ٧٧ ــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع بالكف ــب األم ــى ضــرورة أن يتســم مكت عل

والقدرة التنافسية والشفافية يف ترتيبات التسعري اليت يتبعهـا كمنظمـة كيمـا يـتمكن مـن خدمـة              
، وأيـده   DP/2003/40منظمات األمم املتحدة على النحو الذي دعا إليه األمني العام يف الوثيقـة              

 .يف ذلك أعضاء اجمللس
وأشــار املــدير التنفيــذي إىل الضــرورة امللحــة الــيت أعربــت عنــها الوفــود ملعاجلــة مســألة  - ٧٨

وذكـر أنـه سـيبدأ عمـا قريـب          . والية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومركزه القـانوين        
يف إجراء مباحثات مع عمالء مكتب خدمات املشاريع بشأن والية املكتب، وذلـك مـن أجـل                 

 .ق يف اآلراء يف جو يتسم باالنفتاح والشفافيةالتوصل إىل تواف
ومـا يلـزم اختـاذه هـو التنفيـذ          -وأفاد أن هناك بالفعل خريطـة للطريـق مـن أجـل التغـيري              - ٧٩

املبكر للعناصر اليت متكن مكتب خدمات املشاريع مـن مباشـرة مهامـه مـع الشـروع يف الوقـت                 
وقـال إن التقريـر الـذي    .  مـن التعقيـد  نفسه يف إجراء حوار بشأن املسائل اليت تتسم بقدر أكـرب       

ــاين        ــانون الث ــتعقد يف ك ــيت س ــة األوىل، ال ــه العادي ــذي يف دورت ــس التنفي ــيقدم إىل اجملل ــاير /س ين
، سوف يتضمن العمل الذي مت إجنازه، والعمل اجلاري حاليـا، وخطـة العمـل املقترحـة           ٢٠٠٤
ــام  ــة ٢٠٠٤لعـ ــة املطلوبـ ــه الســـ  . ، وامليزانيـ ــيتمكن اجمللـــس يف دورتـ ــتعقد يف  وسـ ــيت سـ نوية الـ

ــران ــه /حزي ــة ومهمــة مكتــب األمــم املتحــدة      ٢٠٠٤يوني ، مــن مناقشــة املســائل املتصــلة بوالي
 .خلدمات املشاريع

وأفــاد رئــيس جلنــة التنســيق اإلداريــة أن هنــاك بالفعــل عالقــة عمــل جيــدة بــني اللجنــة    - ٨٠
ا خيـص النمـوذج التجـاري    واملدير التنفيذي، وذكر أن التقرير املتعلق باالستعراض املستقل فيمـ     
 تعليقــات املــدير التنفيــذي  -واملســائل ذات الصــلة مبكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع   

)(DP/2003/CRP.19 -          وأيـد  .  يعكس اآلراء املشتركة للجنة التنسيق اإلدارية واملـدير التنفيـذي
لـى أن ال يـتم     الرئيس الفكـرة الداعيـة إىل توسـيع مكتـب خـدمات املشـاريع لقاعـدة عمالئـه ع                  

وأوضـح أن تطـورا مـن     . ذلك بطريقة سائبة تسمح للحكومات العمل بصـفة عمـالء مباشـرين           
هذا النوع قد يقوض القاعدة العريضة للعالقات اليت تربط مكتب خدمات املشاريع مبنظمـات              

وشدد على احلاجة للتفكري مليا يف كيفية توسيع قاعدة عمـالء مكتـب       . األمم املتحدة األخرى  
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وقـال إنـه سـيجري حبـث هـذه      . ت املشاريع دون التسبب يف نتائج ضارة وغري مقصـودة       خدما
 .املسألة يف جلنة التنسيق اإلدارية، وسوف يتم إطالع اجمللس على حصيلة املناقشة

وأشــار الــرئيس إىل ضــرورة قيــام الطــرفني كليهمــا أي برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  - ٨١
وحتقيقـا لـذلك    . املشاريع بإصالحات لتحسـني العالقـة بينـهما       ومكتب األمم املتحدة خلدمات     

الغــرض، دعــا مــدير الربنــامج اإلمنــائي املــدير التنفيــذي ملكتــب خــدمات املشــاريع إىل حضــور   
، والتحـدث   ٢٠٠٣أكتـوبر   /االجتماع العاملي للممثلني املقيمني الذي سيعقد يف تشـرين األول         

وأفـاد أيضـا أنـه    . ك االجتماع وتويل رئاسـتها أمام إحدى الدورات اليت ستعقد على هامش ذل 
ناقش مع كبار زمالئه يف الربنامج اإلمنائي منوذجا جتاريا للعالقة بني الربنامج اإلمنـائي ومكتـب             

وهـذا يسـتتبع بـدوره، يف       . خدمات املشاريع، يعترب مقبوال جملتمع املاحنني احلريص على التكلفة        
 حصـة التكـاليف الثابتـة املوزعـة بـني املنظمـتني             مجلة أمـور، اعتمـاد ترتيـب يكفـل بـأن تعكـس            

ــه كلتامهــا يف إدارة املشــاريع      ــذي تســهم ب ــل ال ــان   . حصــة العم ــتني ملتزمت وأوضــح أن املنظم
 .بالتوصل إىل ترتيب متفق عليه بينهما

وأفاد أن األمني العام يتوقع من بقية مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة االسـتفادة مـن          - ٨٢
 .مها املكتب، لكن هذا يتطلب ختطي بعض عناصر املقاومةاخلدمات اليت يقد

 املتعلـق بتقــديرات امليزانيـة املنقحـة ملكتــب    ٢٠٠٣/٢٦واختـذ اجمللـس التنفيــذي املقـرر     - ٨٣
، وتقــديرات امليزانيــة لفتــرة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع لفتــرة الســنتني   

 . االحتياطي التشغيلي، والتقرير املتعلق مبستوى٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 
 املتعلـق باالسـتعراض املسـتقل ملكتـب األمـم           ٢٠٠٣/٢٧واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ٨٤

 .املتحدة خلدمات املشاريع
 
   اجلـزء املتعــلق بصنــدوق األمـم املتحدة للسكان 

  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية واإلدارة –ثامنا  
ــديرة الت  - ٨٥ ــرة الســنتني     عرضــت امل ــدعم لفت ــة ال ــديرات ميزاني ــة تق  ٢٠٠٥-٢٠٠٤نفيذي

(DP/FPA/2003/11)  وتطرقــت إىل قضــايا السياســة العامــة، وأبــرزت العناصــر املاليــة الرئيســية ،
للميزانية، وردت علـى الشـواغل الـيت أثارهتـا اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة، يف               

ــا  ــا عر. (DP/FPA/2003/12)تقريرهــ ــام  كمــ ــتعراض املــــايل الســــنوي لعــ  ٢٠٠٢ضــــت االســ
(DP/FPA/2003/13) .            وأكدت أن اقتراح امليزانية جيسد العملية االنتقالية اليت ميـر هبـا الصـندوق

ويستهدف متهيد الطريق لتنفيذ النتائج املدرجة يف امليزانية، مبا فيها تعزيز قـدرة صـندوق األمـم      
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بلدان يف تنفيذ برنامج عمل املـؤمتر الـدويل للسـكان           املتحدة للسكان على تقدمي املساعدة إىل ال      
وأكــدت أن امليزانيــة املقترحــة تــوفر دعمــا أكــرب  . والتنميــة، وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

ــا تقتضــي           ــاليف حيثم ــواء للتك ــه، واحت ــاق علي ــا ميكــن اإلنف ــوا حيثم ــة، ومن ــب القطري للمكات
ــم املتحــدة لل  . الضــرورة ذلــك  ــة اإلطــار    وأكــدت أن صــندوق األم ــى مواءم ســكان يعمــل عل

التمــويلي املتعــدد الســنوات مــع امليزانيــة، وأعربــت عــن أملــها يف أن تقــدم امليزانيــة املقبلــة مــع    
وأشارت إىل أن احلالة املاليـة      . اإلطار التمويلي املتعدد السنوات يف نفس دورة اجمللس التنفيذي        

ات الصندوق قد زادت إىل حـد        تعترب حالة جيدة، وذكرت أن إيراد      ٢٠٠٣للصندوق يف عام    
 .أمكن فيه سد ثغرة التمويل بأكملها النامجة عن خسارة إحدى املسامهات الكبرية

لفتــرة  لوقــدم مــدير شــعبة اخلــدمات اإلداريــة عرضــا بالشــرائح ملقترحــات امليزانيــة          - ٨٦
اســترعى االنتبــاه إىل مــذكرة املعلومــات األساســية الــيت وزعــت لتــوفري كمــا . ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 املتعـدد   يلومات إضافية عن عمليات إعادة تصنيف الوظائف والـروابط بـني اإلطـار التمـويل              مع
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ وتقديرات ميزانية الدعم لفترة السنتني ٢٠٠٧-٢٠٠٤السنوات للفترة 

 للميزانيـة املقترحـة لصـندوق    قـوي  الهاوخالل املناقشة، أعربت وفود عديدة عن تأييد  - ٨٧
رحبـت بتركيـز الصـندوق علـى تعزيـز املكاتـب القطريـة، مبـا يف ذلـك                   األمم املتحدة للسكان و   

. عن طريق تنفيذ التصنيف اجلديد للمكاتب القطرية؛ وتنمية املوارد البشـرية، وتبـادل املعـارف       
وكـذلك  ممتـازة   ومـواد تكميليـة      ملـا أصـدره مـن وثـائق       وأعربت الوفود عـن الشـكر للصـندوق         

وأشــارت الوفــود إىل أن امليزانيــة .  عقـدت قبــل الــدورة غــري الرمسيــة الــيتاإلعالميــة إلحاطـات  ل
وشـددت الوفـود علـى أن       . تشكل عنصرا أساسيا يف حتقيق نتـائج العمليـة االنتقاليـة للصـندوق            

برنـامج عمـل املـؤمتر      الصندوق يضطلع بدور حمـوري يف مسـاعدة البلـدان علـى بلـوغ أهـداف                 
ــدويل للســكان وا     ــؤمتر ال ــة، وامل ــدويل للســكان والتنمي ــنوات،    ال ــد انقضــاء مخــس س ــة بع لتنمي

. يــةألنشــطة الربناجمل ورحبــت الوفــود بزيــادة النفقــات املخصصــة .واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
كــذلك بزيــادة مشــاركة الصــندوق يف جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة وكــذلك يف    ورحبــت 

وأشــار عــدد مــن . يـة حلــد مـن الفقــر والــنُُّهج القطاع االعمليـات القطريــة مثــل ورقـة اســتراتيجية   
 .الوفود إىل أن الصندوق يسهم بقدر كبري يف حتسني املساواة بني اجلنسني

وأشارت عدة وفود إىل ضرورة التزامن بني دورات امليزانية واإلطـار التمـويلي املتعـدد       - ٨٨
السنوات ورحبت باألنباء اليت تفيد بأن الصـندوق خيطـط يف املسـتقبل لتقـدمي امليزانيـة واإلطـار             

ــدورة نفســها  ــة االستشــارية لشــؤون    . التمــويلي يف ال وأحاطــت الوفــود علمــا بتعليقــات اللجن
اإلدارة وامليزانية، مبا يف ذلك التعليقات على عمليات إعادة تصنيف الوظـائف وامليزنـة القائمـة                

وأعلنت وفود عديدة أهنا تقدر املعلومـات اإلضـافية الـيت وفرهـا الصـندوق بشـأن             . على النتائج 
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. ت إعادة تصـنيف الوظـائف والـروابط بـني اإلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات وامليزانيـة                   عمليا
وتســاءل أحــد الوفــود عمــا إذا كــان الصــندوق قــد نظــر يف الكيفيــة الــيت سريصــد أو يقــيم هبــا  

وتسـاءل الوفـد    . آثار استثماره االستراتيجي يف تنفيذ التصنيف اجلديد للمكاتب القطرية        /نتائج
 كانـت عمليـات إعـادة تصـنيف الوظـائف وإنشـاء وظـائف جديـدة ستسـفر عـن                     أيضا عما إذا  

 ممـا سـيؤدي إىل زيـادة القـدرة علـى            ؛حتسني قدرات املـوظفني علـى مسـتوى املكاتـب القطريـة           
 .تلبية التزامات الربجمة

ورحب عدد من الوفود بإطار الرصد والتقيـيم واستفسـر عـن النقـاط املرجعيـة لقيـاس                   - ٨٩
أفضـل   علـى     الـدول األعضـاء    اطـالع وشجع أحد الوفود الصـندوق علـى        . لربامجفعالية تنفيذ ا  

 “الرعايــة الصــحية اإلجنابيــة”وطلــب أحــد الوفــود أن يعتمــد الصــندوق مصــطلحي . ممارســاته
اخلــدمات ” عوضــا عــن مصــطلح “اخلــدمات الصــحية األوليــة، مبــا فيهــا الصــحة اإلجنابيــة ” و

 هنــج شــامل إزاء الوقايــة مــن فــريوس نقــص  تبــاع اودعــا الوفــد نفســه إىل. “الصــحية اإلجنابيــة
 ABC (“العناصــر ألــف وبــاء وجــيم”يــدز، مبــا يف ذلــك اســتخدام منــوذج إلا/املناعــة البشــرية

model.( 
احتيـاج الصـندوق إىل املزيـد مـن     اإلشـارة إىل   وأهاب عدد مـن الوفـود باملـاحنني، بعـد            - ٩٠

. د األساســية ومشــاركتهم يف حتمــل األعبــاء مســامهاهتم يف املــواروازيــدي أناملــوارد األساســية، 
 .٢٠٠٤يف عام   الصندوقيفوأعلن وفدا كندا والسويد أهنما سيزيدان مسامهاهتما األساسية 

حـدة   جلهود الصندوق الرامية إىل ربط ختفيـف       قويوأعرب وفد النرويج عن تأييده ال      - ٩١
 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، كمـا         الفقر بالصحة اإلجنابية والسكان واملسائل اجلنسانية يف سياق       

برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل أثــىن علــى الــدور القيــادي الــذي يضــطلع بــه الصــندوق يف تعزيــز  
واغتـنم  . اصـة العمـل الـذي ينفـذه الصـندوق يف ميـدان الصـحة اإلجنابيـة                وخب،  للسكان والتنمية 

مت هبا منظمـة خارجيـة      الوفد الفرصة لإلعراب عن رفضه الشديد لالدعاءات الكاذبة اليت تقد         
والـيت تفيـد بـأن النـرويج قـد تشـككت يف موثوقيـة            ) ٢٠٠٣يف أعقاب الـدورة السـنوية لعـام         (

وشدد الوفد على أن ذلك ليس صحيحا علـى اإلطـالق وأكـد أن              . الصندوق يف املسائل املالية   
رة وأضـاف الوفـد أن صـو      . النرويج على اقتناع بأن الصندوق ينفق مسـامهاهتا حبكمـة وكفـاءة           

إيرادات الصندوق أفضل مما كان متوقعا يف السابق وأن عـدد البلـدان املسـامهة قـد منـا بصـورة                      
 للثقـة الـيت تكنـها البلـدان املاحنـة للصـندوق             ا حقيقيـ  انعكاسـا وأعلن الوفد أن ذلك ميثل      . كبرية

 .وللدعم السياسي القوي الذي يتمتع به
يواصـل إجـراء حـوار نشـط مـع صـندوق            ن وفد الواليات املتحـدة األمريكيـة أنـه          لوأع - ٩٢

األمـــم املتحـــدة للســـكان والصـــني فيمـــا يتعلـــق باملســـائل الـــيت حالـــت دون متويـــل حكومتـــه   
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 أن بلـده غـري قـادر قانونـا علـى متويـل الصـندوق يف                 أن أشار إىل  وأعلن الوفد، بعد    . للصندوق
دابري القسـرية   الوقت احلاضر، أنه ما فتئ يشجع الصني على اعتماد سياسات جديـدة تزيـل التـ               

وشـجع الوفـد الصـندوق علـى مواصـلة جهـوده لبلـوغ تلـك الغايـة                  . من براجمها لتنظيم األسرة   
 . ملتزما بتمويل الصندوق وأنه سيواصل حواره مع الصني والصندوقما زالوأكد أن بلده 

مـع  بنـاء   وأعلن وفد الصني أن بلـده يقـيم منـذ الثمانينـات عالقـة طيبـة للغايـة وتعاونـا                      - ٩٣
 يف برامج الصندوق تضطلع بدور هـام يف تعزيـز تنميـة اجملتمـع واالقتصـاد            ذكر أن   و. لصندوقا

وأعرب الوفد عن أسفه ألن الواليات املتحدة األمريكية تسـعى إىل اسـتخدام السياسـة             . الصني
 شـهر   مطلـع وأشـار الوفـد إىل أنـه يف         . الداخلية الصينية ذريعـة حلجـب مسـامهتها يف الصـندوق          

م مساعد وزير اخلارجية األمريكـي بزيـارة الصـني وأقـر بـأن الـربامج التعاونيـة                  أغسطس قا /آب
لسكان هلا أمهية كبرية بالنسبة للصحة اإلجنابية، وتنظـيم األسـرة،           االيت جتري مبساعدة صندوق     

وأعـرب الوفـد عـن األمـل يف أن تسـاعد تلـك الزيـارة حكومـة الواليـات                . واخلدمات الصـحية  
 السكان يف الصني وأن تدعم تأييـدها        لقضية اكتساب املزيد من التفهم      املتحدة األمريكية على  

وناشد الوفد حكومة الواليات املتحدة األمريكيـة أن تسـتأنف          . للتعاون بني الصني والصندوق   
 .مسامهتها يف الصندوق يف وقت قريب

د  لكنـدا والسـوي    هاوشكرت املديرة التنفيذية الوفود على دعمهـا وأعربـت عـن تقـدير             - ٩٤
وأعربـت عـن أملـها يف أن تـوفر          . ٢٠٠٤عالنيهما بشأن زيادة املسامهات األساسـية يف عـام          إل

 دافعـا حقيقيـا لتنفيـذ       ٢٠٠٤ يف عام    لمؤمتر الدويل للسكان والتنمية   الذكرى السنوية العاشرة ل   
وأكـدت للمجلـس التنفيـذي أن صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان يبـذل         . برنـامج عمـل املـؤمتر   

وأكـدت املـديرة    .  للتنسيق بني مجيع أنشطته واإلطار التمويلي املتعدد السـنوات         قصارى جهده 
التنفيذية أن الصـندوق يقـوم بتعزيـز اإلدارة القائمـة علـى النتـائج وأن اإلطـار التمـويلي املتعـدد                      

وفيمـا يتعلـق بعمليـات إعـادة        .  الرصـد والتقيـيم    ألغـراض السنوات سيستخدم بصـورة منتظمـة       
 .شارت إىل أهنا جتري وفقا للمعايري الراسخة للجنة اخلدمة املدنية الدوليةتصنيف الوظائف، أ

 مصـطلحات الصـحة اإلجنابيـة، أكـدت املـديرة التنفيذيـة أن              علىوفيما يتصل بالتعليق     - ٩٥
برنامج عمل املـؤمتر الـدويل للسـكان        والية الصندوق ومصطلحات الصحة اإلجنابية مشتقة من        

 اجمللـس التنفيـذي     أيـدها اجملـاالت الربناجميـة األساسـية للصـندوق قـد           وأشـارت إىل أن     . والتنمية
برنـامج   أن برنامج الصندوق جيـب تنفيـذه مبـا يتفـق متامـا مـع        يذكر وأن املقرر    ٩٥/١٥مبقرره  

ــة    ــدويل للســكان والتنمي ــؤمتر ال ــة     . عمــل امل ــد اجمللــس مواصــلة اســتخدام اجملــاالت الربناجمي وأي
ــواردة يف املقــرر   ــاء وجــيم ”وفيمــا يتعلــق بنــهج  . ٢٠٠٠/١١األساســية ال  “العناصــر ألــف وب
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يــدز، أوضــحت املـديرة أن الصــندوق، متشــيا مــع  إلا/فــريوس نقــص املناعـة البشــرية للوقايـة مــن  
 . يف آن واحد- ألف وباء وجيم -مجيعا  توافق اآلراء الدويل، يعزز العناصر الثالثة

عن الشكر للمجلس التنفيـذي علـى       ) ريةللشؤون اإلدا (وأعربت نائبة املديرة التنفيذية      - ٩٦
، وللزيادة يف املسامهات الـيت أعلنتـها   ٢٠٠٥-٢٠٠٤موافقته على ميزانية الدعم لفترة السنتني     

 وأشـارت إىل أن ذلـك سـيمكن الصـندوق مـن تنفيـذ نتـائج العمليـة االنتقاليـة                     ،السويد وكنـدا  
. ضافية اليت متـس احلاجـة إليهـا       وسيشكل األساس املؤسسي الالزم الستخدام املوارد العادية اإل       

وأعلنــت نائبــة املــديرة أنــه جيــري تنظــيم حلقــات عمــل علــى نطــاق الصــندوق لتعريــف مجيــع     
 بنتــائج العمليــة االنتقاليــة وإلحــداث تغــيري ثقــايف يف  - يف املقــر وامليــدان -مــوظفي الصــندوق 

. العمــلحلقــات عقــد وأضــافت أن مــوظفي الصــندوق هــم الــذين يقومــون بتيســري    . املنظمــة
ُمرحَّلة ـيتعلق باألسئلة اليت طرحها بعض أعضاء اجمللس التنفيذي بشأن مسألة األموال الـ             وفيما

األسـباب وراء زيـادة     ) للشؤون اإلداريـة  (يف السنوات األخرية، أوضحت نائبة املديرة التنفيذية        
ىل أن إدارة وفيمــا يتعلــق بالصــناديق االســتئمانية، أشــارت إ . النفقــات ونقصــها يف هنايــة الســنة

ــدرس أيضــا صــيغة الصــناديق االســتئمانية        ــوم باســتعراض اســترداد التكــاليف وت الصــندوق تق
 .عية الحتمال تطبيقها فيهيضااملو
تقــديرات ميزانيــة الــدعم لفتــرة الســنتني  : ٢٠٠٣/٣٨ اجمللــس التنفيــذي املقــرر  ختــذوا - ٩٧

٢٠٠٥ - ٢٠٠٤. 
  

  االربامج القطرية واملسائل املتصلة هب  تاسعا 
ــتعرض - ٩٨ ــوتو    اسـ ــل مـــن ليسـ ــة لكـ ــربامج القطريـ ــائق الـ ــروع وثـ   اجمللـــس التنفيـــذي مشـ

)DP/FPA/DCP/LSO/4(،ومجهوريــــــــة الكونغــــــــو  )DP/FPA/DCP/COG/3(،وســــــــرياليون  
)DP/FPA/DCP/SLE/3(،وإكوادور  )DP/FPA/DCP/ECU/4.( 

لوفـود عـن التقـدير       األفريقيـة، أعربـت ا     منطقةع الربامج القطرية لل   اريوعند مناقشة مش   - ٩٩
يـدز وأشـارت إىل أن الوقايـة     إلا/فريوس نقص املناعة البشـرية    لتركيز الصندوق على الوقاية من      

وأُشـري إىل أن    . جيب أن تدمج يف مجيع برامج الصحة اإلجنابية وأال تكون برناجما ينفـذ عموديـا              
اسـات الوطنيـة    املنظمات غري احلكومية بوسعها االضطالع بـدور حيـوي األمهيـة يف ربـط السي              

وطُلبــت معلومــات إضــافية بشــأن   . علــى املســتوى املركــزي باألنشــطة علــى املســتوى احمللــي   
الـربامج عـن التقـدير      الـيت توجـد هبـا       بلـدان   الوأعربت وفود من عدد من      . غرافيةاملؤشرات الدمي 

 .اهناللدعم الذي يقدمه الصندوق لبلد
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مج الصـندوق القطريـة تشـمل مؤشـرات        وأشارت مديرة شعبة أفريقيا إىل أن مجيع بـرا         - ١٠٠
وأكـــدت املـــديرة أن سياســـة . غرافيـــة حمـــددة بالتفصـــيل يف اإلطـــار املنطقـــي لكـــل برنـــامجدمي

وأشـارت إىل أن املنظمـات      . يدز يف برامج الصحة اإلجنابيـة     إلالصندوق هي إدماج الوقاية من ا     
ل التخطـيط والتطـوير،   غري احلكومية تشارك يف مجيع مراحل إعداد الربامج، مبا يف ذلـك مراحـ         

 .فضال عن تنفيذ الربامج وتقييمها
وفيما يتعلـق مبشـروع الربنـامج القطـري إلكـوادور، شـدد أحـد الوفـود علـى ضـرورة                      - ١٠١

يـدز، ومعاجلـة    إلمكافحة األمراض اليت تنتقل عـدواها عـن طريـق االتصـال اجلنسـي، مبـا فيهـا ا                  
 .يات من أصل أفريقي بصفة خاصةاحتياجات نساء الشعوب األصلية والنساء اإلكوادور

ــة البحــر الكــارييب       - ١٠٢ ــة ومنطق ــديرة شــعبة أمريكــا الالتيني ــأن أشــارت وردت م  إىل أن ب
يدز، خاصـة فيمـا بـني       إلالتركيز على العمل مع جمموعات الشعوب األصلية وعلى الوقاية من ا          

وشـكرت املـديرتان   .  األولوية يف الربنامج اجلديد إلكـوادور ُمنحتاملراهقني والشباب، مسألة    
 .اجمللس التنفيذي على تعليقاته وأعلنتا أهنا ستنقل إىل البلدان املعنية

ومجهوريــة  لليســوتو قطريــةالربامج الــشــروع وثــائق وأحــاط اجمللــس التنفيــذي علمــا مب - ١٠٣
 .، وبالتعليقات عليهاوإكوادور الكونغو وسرياليون

  
  مسائل أخرى - عاشرا 

قترحات الزيـارات امليدانيـة     مب املتعلقةجمللس التنفيذي ورقة االجتماع     استعرض أعضاء ا   - ١٠٤
وأحـــاطوا علمـــا بـــالتقرير والتعليقـــات عليـــه ). DP/2003/CRP.18 (٢٠٠٤املشـــتركة يف عـــام 

صـندوق األمـم    / إىل مكاتب اجملالس التنفيذية لكل من برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي            اوأحالوه
ــة املتحــدة للســكان، ومنظمــة األمــ  ــة العــاملي )اليونيســيف(م املتحــدة للطفول  ، وبرنــامج األغذي

 .للمتابعة
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  املرفق األول
   ٢٠٠٣املقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي خالل عام   
 احملتويات

الصفحة  الرقم
 ٢٠٠٣الدورة العادية األوىل لعام   
 )يناير، نيويورك/ كانون الثاين٢٣ إىل ٢٠(  

.ليب عمل اجمللس التنفيذيحتسني أسا ٢٠٠٣/١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٩٣
.تقدمي املساعدة إىل ميامنار ٢٠٠٣/٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٩٣
احلالــة املالية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، مبا يف ذلك، التغيريات يف مسـتوى االحتيـاطي ٢٠٠٣/٣ 

.التشغيلي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٩٤
.االستعراض املستقل ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ٢٠٠٣/٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٤
.تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات ٢٠٠٣/٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦
.٢٠٠٣استعراض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام  ٢٠٠٣/٦  . . .٩٧

 ٢٠٠٣الدورة السنوية لعام   
 )يونيه، نيويورك/ حزيران١٩-٦(

.الربجمة املشتركة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠٠٣/٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٠
،٢٠٠٣-٢٠٠٠تقييـــم اإلطـــار التمويلي املتعـدد السنوات لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، للفتـرة           ٢٠٠٣/٨ 

.٢٠٠٧-٢٠٠٤وتقدمي اإلرشاد إلعداد اإلطار التمويلي املتعدد السنوات اجلديد للفترة                                      . . . . .١٠١
.صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ٢٠٠٣/٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣
.عاون التقين فيما بني البلدان الناميةالت ٢٠٠٣/١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٠٤
.االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠٠٣/١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٥
.مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ٢٠٠٣/١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٥
.تفويض السلطة املتعلقة بشؤون موظفي صندوق األمم املتحدة للسكان ٢٠٠٣/١٣  . . . . . . . . . . . . .١٠٦
 والرقابـــة الداخليتـــان لربنامج األمـــم املتحـــدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدةمراجعة احلسابات  ٢٠٠٣/١٤ 

.للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦
.الزيارات امليدانية املشتركة ٢٠٠٣/١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٠٧
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.التقرير السنوي لصندوق األمم املتحدة للسكان ٢٠٠٣/١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٨
،٢٠٠٣-٢٠٠٠ التمويلي املتعدد السنوات لصنـــدوق األمــم املتحدة للسـكان للفتـرة            تقييم اإلطار  ٢٠٠٣/١٧ 

.٢٠٠٧-٢٠٠٤وتقدمي اإلرشاد إلعداد اإلطار التمويلي املقبل للفترة                             . . . . . . . . . . . . . .١٠٨
.الربجمة املشتركة، صندوق األمم املتحدة للسكان ٢٠٠٣/١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠
.انااللتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسك ٢٠٠٣/١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١
.مرفق البيئة العاملية ٢٠٠٣/٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١١١
.٢٠٠٣استعراض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام  ٢٠٠٣/٢١  . . . . . . .١١٢

 ٢٠٠٣الدورة العادية الثانية لعام   
 )سبتمرب، نيويورك/ أيلول١٢ إىل ٨(

.نامج األمم املتحدة اإلمنائي لرب٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية الدعم لفترة السنتني  ٢٠٠٣/٢٢  . . . . . . . . . . . .١١٨
 لصندوق األمم املتحدة للمشـاريع اإلنتاجيـة وصـندوق٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية الدعم لفترة السنتني      ٢٠٠٣/٢٣ 

.األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٢٠
. لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار التمويلي املتعدد السنوات،  ٢٠٠٣/٢٤  . . . . . . . .١٢١
.تقييم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠٠٣/٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٢٢
،٢٠٠٣-٢٠٠٢تقديرات امليزانية املنقحة ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع لفتـرة السـنتني                   ٢٠٠٣/٢٦ 

.، وتقرير عن مستوى االحتياطي التشغيلي                        ٢٠٠٥-٢٠٠٤وتقديرات امليزانية لفترة السنتني                   . . .١٢٤
.ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعاالستعراض املستقل  ٢٠٠٣/٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤
. لصندوق األمم املتحدة للسكان٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات ميزانية الدعم لفترة السنتني  ٢٠٠٣/٢٨  . . . . .١٢٦
.٢٠٠٣استعراض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام  ٢٠٠٣/٢٩  . . . .١٢٧
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  ٢٠٠٣/١ 
  عمل اجمللس التنفيذيحتسني أساليب  

 إن اجمللس التنفيذي 
ــذكِّر - ١  ــة  ي ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرخ ٤٨/١٦٢ بق ديســمرب / كــانون األول٢٠ امل
 املـؤرخ   ٩٦/٦ومقرري اجمللس التنفيـذي     ) ٢٢الفقرة  ( بشأن وظائف اجمللس التنفيذي      ١٩٩٣

 النحــو ، علــى١٩٩٦ســبتمرب / أيلــول١٣ املــؤرخ ٩٦/٤٥ و ١٩٩٦ينــاير / كــانون الثــاين١٩
 ، بشأن ترشيد الوثائق؛DP/2003/CRP.6الوارد يف 
ــائق اجمللــس التنفيــذي     حيــيط علمــا  - ٢  ــق بترشــيد وث ــر املتعل ــة متابعــة التقري  بعملي

 والتقريــر املتعلــق بترشــيد وثــائق اجمللــس التنفيــذي   (DP/2003/CRP.6)وتبســيط أســاليب عملــه  
 ؛(DP/2001/CRP.17-DP/FPA/2001/CRP.2)وتبسيط أساليب عمله 

ــل        يشــجع - ٣  ــذي والعم ــس التنفي ــداوالت اجملل ــني م ــق ب ــة أوث ــة عالق ــى إقام  عل
 امليداين، مع أخذ احلاجة إىل تعزيز الربجمة على أساس قطري يف االعتبار؛

 أن يـــدرج هـــذا البنـــد يف جـــدول أعمـــال الـــدورة الســـنوية للمجلـــس  يقـــرر - ٤ 
 ؛٢٠٠٣يونيه /التنفيذي يف حزيران

 األعضـاء، مـن خـالل املكتـب، إىل تقـدمي مسـامهتهم، قبـل                مجيع الدول  يدعو - ٥ 
، فيما يتعلق باألساس املنطقي لتحسني أسـاليب عمـل اجمللـس التنفيـذي،              ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٥

 .وتقدمي اقتراحات حمددة يف هذا الصدد
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣

 
  ٢٠٠٣/٢ 

 تقدمي املساعدة إىل ميامنار
 إن اجمللس التنفيذي 
 ومقـرري اجمللـس التنفيـذي      ٩٣/٢١ التأكيـد علـى مقـرر جملـس اإلدارة           يكرر - ١ 

 ؛٢٠٠١/١٥ و ٩٨/١٤
 باحلالـة اإلنسـانية احلرجـة جلميـع أفـراد شـعب ميامنـار ومبـا حيتاجـه مـن                     يسلم - ٢ 

 تنمية بشرية أساسية؛
 مبــــذكرة مــــدير الربنــــامج عــــن تقــــدمي املســــاعدة إىل ميامنــــار حيــــيط علمــــا - ٣ 

(DP/2003/3)ــا ــايا     وبـ ــيما القضـ ــار، وال سـ ــتقلة إىل ميامنـ ــيم املسـ ــة التقيـ ــدم مـــن بعثـ لتقرير املقـ
 والتحديات االستراتيجية املثارة فيه؛
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 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يف إطــار واليتــه، علــى تعزيــز األثــر    يشــجع - ٤ 
 بعثـة التقيـيم     الناتج عن املرحلة الرابعة من مبادرة التنمية البشرية، مع أخذ التقرير الـذي قدمتـه              

 .املستقلة يف االعتبار
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣

 
  ٢٠٠٣/٣ 

احلالة املالية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع، مبـا يف ذلـك، التغـيريات يف                
 مستوى االحتياطي التشغيلي

 إن اجمللس التنفيذي 
نفيـذ امليزانيـة     بتقرير مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع عـن ت          حييط علما  - ١ 

  ومبعلوماته التكميلية؛(DP/2003/CRP.3) ٢٠٠٢املنقحة للمكتب لعام 
 أن األرقام األوليـة لنهايـة السـنة مقاربـة لألرقـام املتوقعـة لنهايـة السـنة                   يالحظ - ٢ 

 ويالحــظ كــذلك مــع التقــدير اجلهــود الــيت بــذهلا  DP/2003/CRP.3علــى النحــو الــذي ورد يف 
 حدة خلدمات املشاريع يف هذا الصدد؛موظفو مكتب األمم املت

  قلقه إزاء استمرار اخنفاض مستوى االحتياطي التشغيلي؛يعرب عن - ٣ 
 املدير التنفيذي املؤقت ملكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع أن           يطلب إىل  - ٤ 

 إىل اجمللــس التنفيــذي، مــن خــالل جلنــة التنســيق  ٢٠٠٣أبريــل / نيســان١يقــدم تقريــرا حبلــول 
ــام      اإل ــة ع ــة املســتكملة لنهاي ــام الفعلي ــن األرق ــرادات   ٢٠٠٢داري، ع ــة لإلي ــام املتوقع ، واألرق

 .٢٠٠٣والنفقات، وكذلك مستوى االحتياطي التشغيلي لعام 
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣

 
  ٢٠٠٣/٤ 

 االستعراض املستقل ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 إن اجمللس التنفيذي 
 الـذي قـرر فيـه إجـراء اسـتعراض مسـتقل للنمـوذج           ٢٠٠٢/٢٢قرره   مب يذكِّر - ١ 

 التجاري ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وما يتصل بذلك من مسائل؛
ــة التنســيق اإلداري واملــدير    يأســف - ٢  ــأخر يف تقــدمي املــذكرة املشــتركة للجن  للت

سـتقل للنمـوذج التجـاري      التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع عـن االسـتعراض امل          
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 الـيت   (DP/2003/CRP.4)ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وما يتصـل بـذلك مـن مسـائل               
 تعرض ميزانية مقترحة منقحة الستعراضها بصورة مستقلة؛

 علــــى ميزانيــــة االســــتعراض املســــتقل يف حــــدود مبلــــغ ال يتجــــاوز  يوافــــق - ٣ 
 ؛(DP/2003/CRP.4) دوالر ٢٥٥ ٠٠٠

ــ - ٤  ــل املســبق للدراســة     بيطل ــائي بالتموي ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــوم برن  أن يق
 ووضع ترتيبات متعلقة بالطرائق املالئمة للتسديد من الدول األعضاء املهتمة باألمر؛

 جبميــع البلـــدان الــيت ميكنـــها املســامهة يف تغطيـــة تكلفــة االســـتعراض     يهيــب  - ٥ 
 /شـباط  ٢١ستعراض يف موعـد ال يتجـاوز        املستقل، أن تسهم على وجه السرعة يف نفقات اال        

 ؛٢٠٠٣فرباير 
 أن االســتعراض املســتقل ينبغــي أن تضــطلع بــه شــركة استشــارية ُتختــار يقــرر - ٦ 

عن طريق عطاءات مفتوحـة وشـفافة وُيطلـب إىل جلنـة التنسـيق اإلداري أن تشـرع يف العمليـة                     
 مـن  ١٦دراسـة، مـع أخـذ الفقـرة     دون إبطاء، مبا يف ذلك إعداد طرائق مناسبة للتعاقد لتنفيذ ال          

  يف االعتبار، على النحو املعدل أدناه؛DP/2003/CRP.4االختصاصات املبينة يف الوثيقة 
 : من االختصاصات على النحو التايل١٦ أن تعدل الفقرة يقرر - ٧ 
وســُيتطلب يف الفريــق . تقــدر املــدة الــيت يســتغرقها االســتعراض بتســعني يومــا   

 إعــادة التشــكيل التنظيمــي يف جمــال اإلدارة العامــة الدوليــة، األساســي خــربة خاصــة يف
ــام واخلــاص، وإدارة الشــركات واحملاســبة     . وإيصــال اخلــدمات يف إدارة القطــاعني الع
. وينبغي أن يكون الفريق قادرا علـى االعتمـاد علـى خـربة املتخصصـني عنـد االقتضـاء                 

ملوجـودة واحملتملـة داخـل      وينبغي أن يكون أحد أعضاء الفريق علـى درايـة باألسـواق ا            
منظومــة األمــم املتحــدة، وال ســيما يف التعــاون اإلمنــائي، وحفــظ الســالم، واألنشــطة    

 اإلنسانية؛
ــران   يطلــب - ٨  ــه الســنوية يف حزي ــذي يف دورت ــدم إىل اجمللــس التنفي ــه / أن ُيق يوني
عراض  تقريرا أوليا، ألغراض تقدمي معلومات، عن التقـدم احملـرز وتوصـيات بعثـة االسـت               ٢٠٠٣

 أن يــتم تســليم التقريــر النــهائي لبعثــة االســتعراض، متضــمنا تعليقــات املــدير    ويطلــب كــذلك
التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، عــن طريــق جلنــة التنســيق اإلداري، قبــل     

 .٢٠٠٣الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣
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  ٢٠٠٣/٥ 
  توصيات جملس مراجعي احلساباتتنفيذ

 إن اجمللس التنفيذي 
 بتقرير برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـن تنفيـذ توصـيات جملـس                 حييط علما  - ١ 

ــنتني    ــرة الســ ــابات لفتــ ــي احلســ ــتكمل  (DP/2003/6) ٢٠٠١-٢٠٠٠مراجعــ ــر املســ  والتقريــ
(DP/2003/CRP.7)           مراجعـي حسـابات    ، ومتابعة صندوق األمم املتحدة للسكان لتقريـر جملـس

 ومتابعــة (DP/FPA/2003/1)وحالــة تنفيــذ التوصــيات  : ٢٠٠١-٢٠٠٠األمــم املتحــدة للفتــرة  
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع للتقرير عن تنفيذ توصـيات جملـس مراجعـي احلسـابات                

 ؛)Corr.1 و DP/2003/7 (٢٠٠١-٢٠٠٠لفترة السنتني 
عـن البيانـات املاليـة لربنـامج األمـم       أن رأي جملس مراجعي احلسابات    يالحظ - ٢ 

املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحـدة للسـكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع                  
  مبا أُجري من حتسني ملموس؛ويرحبغري مشروط 

 أن جملس مراجعي احلسابات أصدر تقـارير معدلـة لربنـامج            يالحظ مع القلق   - ٣ 
ق األمــم املتحــدة للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات    األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندو 

 املشاريع؛
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى              يشجع - ٤ 

مواصلة إجراءات املتابعة اليت يقومان هبا فيما يتعلق مبراجعـة حسـابات النفقـات املتكبـدة علـى                  
 الصعيد الوطين؛

وشـيك مـن إبـرام اتفاقـات بشـأن مسـتوى اخلـدمات فيمـا                 باالنتـهاء ال   يرحب - ٥ 
يتعلق باخلدمات املقدمة من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان               

 ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛
 باملشــاورات اجلاريــة بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي       يرحــب كــذلك  - ٦ 

للسـكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع مـن أجـل وضـع           وصندوق األمـم املتحـدة      
 ؛٢٠٠٣استراتيجية ملنع التدليس بنهاية عام 

ــم املتحــدة للســكان      يشــجع - ٧  ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  برن
ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع علــى اختــاذ مزيــد مــن اخلطــوات لتبســيط وتنســق     

 . تقاريرها املاليةوتوحيد عملية تقدمي
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣
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  ٢٠٠٣/٦ 
 استعراض عام للمقررات اليت اختذها اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة األوىل              

 ٢٠٠٣لعام 
 إن اجمللس التنفيذي 
 :، قام مبا يلي٢٠٠٣ أنه خالل الدورة العادية األوىل لعام يشري إىل 

 
 ١البند   

 املسائل التنظيمية
 :٢٠٠٣خب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام انُت 

 )جيبويت( سعادة السيد روبل أوهلاي  :الرئيس 
 )اليمن(  سعادة السيد أمحد اهلادي :نائب الرئيس
 )إكوادور(  السيد دينيس توسكانو :نائب الرئيس
 )اجلمهورية التشيكية( السيد جوراج كوديلسكا :نائب الرئيس
 )النرويج( سيت رودسومنيالسيدة كجري :نائب الرئيس

 DP/2003/L.1 (٢٠٠٣أُقر جدول األعمال وخطة العمل لدورتـه العاديـة األوىل لعـام              
 ؛)Corr.1و 

 ؛(DP/2003/1) ٢٠٠٢عُتمد تقرير الدورة الثانية العادية لعام ا 
 ؛(DP/2003/CRP.1) ٢٠٠٣أُقر خطة عمله السنوية لعام  
 املتعلــق بتحســني  ٢٠٠٣ينــاير / الثــاين كــانون٢٣ املــؤرخ ٢٠٠٣/١اعُتمــد املقــرر   

 أساليب عمل اجمللس التنفيذي؛
 :٢٠٠٣وافق على اجلدول الزمين التايل للدورتني املقبلتني للمجلس التنفيذي يف عام  

 ).نيويورك(يونيه / حزيران٢٠-٩يونيه و / حزيران٦: ٢٠٠٣الدورة السنوية لعام  
 .٢٠٠٣سبتمرب /لول أي١٢-٨: ٢٠٠٣الدورة العادية الثانية لعام  
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 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 ٢البند   

 ٢٠٠٣-٢٠٠٠خطط عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 
أحاط علما بالبيان الشفوي بشأن خطط عمـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للفتـرة                   
 .(DP/2003/CRP.8) إضافية  وورقة غرفة االجتماعات اليت توفر معلومات٢٠٠٣-٢٠٠٠

 ٣البند   
 الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة

وافــق علــى الــربامج القطريــة لبوتســوانا وجــزر القمــر ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    
ــا    ــا االســتوائية وغيني  بيســاو والكــامريون وكــوت ديفــوار  -والــرأس األخضــر وسيشــيل وغيني

 ؛ وليربيا ومايل وموريتانيا ونيجرييا
ليشــيت وســاموا واهلنــد،  -ووافــق علــى الــربامج القطريــة لبــابوا غينيــا اجلديــدة وتيمــور  

 والربامج املتعددة األقطار جلزر كوك ونيوي وتوكيالو وبلدان جزر احمليط اهلادئ؛
 ووافق على الربامج القطرية لبوليفيا واجلمهورية الدومينيكية وفرتويال وكوبا؛ 
 ية لألردن والبحرين واجلماهريية العربية الليبية؛ووافق على الربامج القطر 
ــطى        ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــد ومجهوريـ ــري لتايلنـ ــاون القطـ ــار التعـ ــد إطـ ــى متديـ ــق علـ ووافـ

(DP/2003/8)؛ 
 ؛(DP/CCF/PAN/Corr.1)وأحاط علما بتصويب إطار التعاون القطري لبنما  
ــرر    ــد املقـ ــؤرخ ٢٠٠٣/٢واعتمـ ــاين ٢٣ املـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــأن٢٠٠٣ينـ ــدمي  بشـ  تقـ

 املساعدة إىل ميامنار؛
 وخمطــط (DP/2003/4)وأحــاط علمــا بــالتقرير املتعلــق بتقــدمي املســاعدة إىل جيبــويت        

 .(DP/CPO/DJI/1)الربنامج القطري جليبويت 
 

 ٤البند   
 امليزانية واإلدارةاملتعلقة ب املالية وسائلامل

اء اخلدمـة املتعلقـة مبكتـب       أحاط علما بالتقرير املتعلق باالحتياطي اخلاص حبـاالت انتـه          
األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع وااللتزامــات الــيت تــؤثر علــى برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

(DP/2003/CRP.2). 
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 ٥البند   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ــاير / كــانون الثــاين٢٣ املــؤرخ ٢٠٠٣/٣اعتمــد التقريــر   ــة  ٢٠٠٣ين ــة املالي  عــن احلال
مـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاريع، مبـــا يف ذلـــك الـــتغريات يف مســـتوى االحتيـــاطي  ملكتـــب األ
 التشغيلي؛ 

 بشـأن االسـتعراض     ٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٣ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٤واعتمد املقـرر     
 .املستقل ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 
 ٦البند   

 الزيارات امليدانية
 ؛(DP/2002/CRP.5)يارات امليدانية أحاط علما بالتقرير املتعلق بالز 
ــة وأقــر املواعيــد املقترحــة هلــا ووافــق علــى        ــارات امليداني وافــق علــى اختصاصــات الزي
 .تشكيلها

   
ــائي وصــندوق األمــم املتحــدة          ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــني برن اجلــزء املشــترك ب

 .للسكان
 

 ٧البند   
 ٢٠٠١-٢٠٠٠توصيات جملس مراجعي احلسابات للفترة من 

 بشـأن تنفيـذ توصـيات       ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٥اعتمد املقرر    
ــرة الســنتني    ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،  ٢٠٠١-٢٠٠٠جملــس مراجعــي احلســابات لفت  لربن

 وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛
 اإلمنائي املستكمل عن تنفيـذ توصـيات جملـس    أحاط علما بتقرير برنامج األمم املتحدة    

 .(DP/2003/CRP.7) ٢٠٠١-٢٠٠٠مراجعي احلسابات لفترة السنتني 
 ٨البند   

 تقارير اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 وتقريـر املـديرة     (DP/2003/5) األمـم املتحـدة اإلمنـائي        جأحاط علما بتقرير مـدير برنـام       

 املقدمــة للمجلــس االقتصــادي (DP/FPA/2003/2)كان التنفيذيــة لصــندوق األمــم املتحــدة للســ 
 .واالجتماعي ووافق على إحالتهما إىل اجمللس مشفوعني بالتعليقات عليهما
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 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  
 ٩البند   

 الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة
 :وافق على الربامج القطرية التالية 
ــا  ــوانا،: أفريقيـ ــا   بوتسـ ــتوائية، غينيـ ــا االسـ ــر، غينيـ ــزر القمـ ــدي، جـ ــاو، - بورونـ  بيسـ

 الكامريون، كوت ديفوار، مايل، موريتانيا، نيجرييا؛
 األردن وجيبويت؛: الدول العربية 
بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـنغالديش، تيمـور ليشـيت، الصـني،              : آسيا ومنطقة احمليط اهلـادئ     

 ملديف، اهلند، ومنطقة جنوب احمليط اهلادئ؛
 .بوليفيا، السلفادور، فرتويال، كولومبيا: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 
 ١٠البند   

 مسائل أخرى
 إحاطة -أوال   

وقـرر اجمللـس أن الوفـود يلزمهـا مزيـد مـن             . عقد جلسة إحاطة عن مرفق البيئة العامليـة        
. بيئـة العامليـة مـع عواصـمها       الوقت الستعراض إعالن بيجني الصادر عن اجلمعية الثانية ملرفـق ال          

وســيعد مــدير . ٢٠٠٣يونيــه /ومــن املقتــرح تنــاول هــذا البنــد يف الــدورة الســنوية يف حزيــران  
  . أو قبل ذلك٢٠٠٣مارس /الربنامج مذكرة تتاح للتوزيع مقدما حبلول منتصف آذار

 مشاورات غري رمسية -ثانيا   
لمسائل الربناجمية ذات األولويـة     عقد مشاورات غري رمسية بشأن التقييم االستراتيجي ل        

 .القصوى للمنظمة
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣

 
 ٢٠٠٣/٧ 
  الربجمة املشتركة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 إن اجمللس التنفيذي، 
 بالتزام برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي بعـدد مـن املبـادرات اإلصـالحية               يعترف - ١ 

ك الربنامج اإلصالحي لألمني العام، حسبما اعتمدته اجلمعيـة العامـة،           ومسامهته فيها، مبا يف ذل    
وأحكام االستعراض الشامل لسياسات األنشطة التنفيذية للتنمية الـذي جيـري مـرة كـل ثـالث                 
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ــه يف قــرار اجلمعيــة العامــة      كــانون ٢١ املــؤرخ ٥٦/٢٠١ســنوات علــى النحــو املنصــوص علي
 ؛٢٠٠١ديسمرب /األول

 الربنامج أن يقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعـام             إىل مدير  يطلب - ٢ 
 تقريرا خطيا للنظر فيه، يتضمن تقييمـا، يسـتند إىل أمثلـة قطريـة حمـددة، خلـربة برنـامج                     ٢٠٠٤

األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف الربجمــة املشــتركة والنــهج االبتكاريــة والتعاونيــة األخــرى الراميــة إىل 
 .وخفض تكاليف املعامالت بالنسبة لبلدان الربنامجحتسني فعالية الربجمة 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣
 
 ٢٠٠٣/٨ 
ــرة         ـــائي، للفت ـــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األم ـــدد الســنوات لربن ــيم اإلطــار التمــويلي املتع تقي

، وتقـدمي اإلرشـاد إلعــداد اإلطـار التمـويلي املتعــدد السـنوات اجلديــد      ٢٠٠٣-٢٠٠٠
  ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة 

 لس التنفيذي،إن اجمل 
ــررين يشــري - ١  ــدد   ٩٩/٢٣ و ٩٨/٢٣ إىل املق ــويلي املتع ــار التم ــتعلقني باإلط  امل

 ؛٢٠٠٣-٢٠٠٠السنوات للفترة 
ــا حيــيط - ٢  ــدد      علم ــويلي املتع ــار التم ــدورة لإلط ــة ال ــيم األداء يف هناي ــر تقي  بتقري

ــرة   ــنوات للفتـ ــيط علمـــ )DP/2003/CRP.14 و DP/2003/12 (٢٠٠٣-٢٠٠٠السـ ــا حيـ ا ، كمـ
 بتعليقات اجمللس التنفيذي عليه؛

ــرة    يرحــب - ٣  ــرز خــالل الفت ــدم احمل ــداف   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ بالتق ــق أه ــو حتقي  حن
 اإلطار التمويلي املتعدد السنوات؛

منـــائي يف جمـــال احلـــد مـــن الفقـــر ويف  دور برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإليؤكـــد - ٤ 
 ؛*النهوض باألهداف اإلمنائية لأللفية وتعزيزها دعما لبلدان الربنامج

 أن الــدور الرئيســي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي هــو تقــدمي    علــى يشــدد - ٥ 
الدعم، ضمن واليته، خلطط وأولويات التنميـة الوطنيـة، وورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر                   

 ُوجدت، مع مراعاة ميزات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي النسـبية يف جمـال بنـاء القـدرة،                  حيثما
وتقدمي اخلدمات االستشارية، ورفـع الـوعي، وكـذلك يف تنسـيق منظومـة األمـم املتحـدة علـى                    

 الصعيد القطري ومن خالل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛
 

 .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية *



 

102 04-25252 
 

E/2003/35 

اإلمنــائي، يف اإلطــار التمــويلي املتعــدد  أن يقــوم برنــامج األمــم املتحـدة  يطلـب  - ٦ 
ــرة   ــايل، للفت ــة    ٢٠٠٧-٢٠٠٤الســنوات الت ــة بــني األهــداف اإلمنائي ، بتوضــيح وتنســيق العالق

ــة ــار عمـــل متســـم    *لأللفيـ ــة وضـــع إطـ ــة، بغيـ ــتراتيجية، وجمـــاالت املمارسـ ، واألهـــداف االسـ
 بالتساوق؛
 اإلطار التمويلي    أن يقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ضمن       كذلك يطلب - ٧ 

، مبراجعة جماالت املمارسة بغية زيادة تركيـز املنظمـة،          ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتعدد السنوات للفترة    
مــع مراعــاة اإلمكانيــات بالنســبة للقيمــة املضــافة واملزايــا النســبية داخــل النظــام اإلمنــائي املتعــدد  

 األطراف؛ 
ائي يف التركيـز علـى       التقدم الـذي أحـرزه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـ             يالحظ - ٨ 

النتائج، وإدارة املوارد البشرية، وإدارة املعارف، وإعادة تشـكيل املكاتـب القطريـة، ويف وضـع                
 مدير الربنامج على مواصلة جهوده جلعـل برنـامج األمـم املتحـدة              وحيثاستراتيجيته للشراكة،   

 اإلمنائي شريكا إمنائيا أكثر فعالية؛
ام به برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف إنشـاء              بالدور القيادي الذي ق    يرحب - ٩ 

 الربنـامج اإلمنـائي علـى املضـي يف تعزيـز هـذا النظـام        ويشـجع نظام لإلدارة قـائم علـى النتـائج،     
 وحتسينه وتبسيطه، مبا يف ذلك حتسني مؤشرات األداء؛

 لكون التقدم احملرز يف جمال تعميم املفهوم اجلنسـاين، ومتكـني       قلقه عن يعرب - ١٠ 
 برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         ويشجعاملرأة، وحتقيق املساواة بني اجلنسني، مل يكن متكافئا،         

 على تعزيز جهوده بالتعاون الوثيق مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة؛
خـالل الفتـرة    ) األساسـية ( لبقاء مستوى املوارد العاديـة       أيضا قلقه عن يعرب - ١١ 

 ، دون اهلدف بكثري؛٢٠٠٣-٢٠٠٠يلي املتعدد السنوات احلالية لإلطار التمو
ــب - ١٢  ــة     يرحــ ــوارد العاديــ ــعا، يف املــ ــان متواضــ ــجع، وإن كــ ــاعد املشــ  بالتصــ

 الــدول األعضــاء الــيت يف وســعها زيــادة مســامهاهتا األساســية علــى القيــام   وحيــث، )األساســية(
ألعمال برنـامج األمـم    بذلك من أجل احلفاظ على الطابع املتعدد األطراف واحليادي والشامل           

 املتحدة اإلمنائي؛
 برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي علـى مراعـاة التقـديرات احلاليـة، ضـمن         يشجع - ١٣ 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار التمويلي املتعدد السنوات التايل، 
 احلاجة إىل توضيح العالقـة بـني األولويـات يف اإلطـار التمـويلي املتعـدد             يؤكد - ١٤ 

 ية الدعم لفترة السنتني، وترتيبات الربجمة، ومواصلة تطوير تلك العالقة؛السنوات، وميزان
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 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى تبســيط اإلطــار التمــويلي املتعــدد    حيــث - ١٥ 
، ومواصلة حتسينه شكال ومضمونا، لضمان أن يصـبح مبثابـة           ٢٠٠٧-٢٠٠٤السنوات التايل،   

 .لرئيسية وإدارته االستراتيجيتنيوثيقة السياسات العامة وأداة موارده ا
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣

 
 ٢٠٠٣/٩ 
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 

 إن اجمللس التنفيذي، 
 بـالتقرير السـنوي لصـندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع             حييط علما مع التقدير    - ١ 

 ؛)UNCDF) (DP/2003/13(اإلنتاجية، الذي يركز على النتائج 
 بالتزام مـدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومـدير إدارة               يرحب مع التقدير   - ٢ 

الصندوق مبواصلة جهودمها لتعزيز مسامهة صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيـة يف احلـد      
 من الفقر؛
 باإلعراب عن التكامل والشـراكة بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               يرحب - ٣ 

حدة للمشاريع اإلنتاجية على حنو مـا يتجلـى يف مـذكريت التفـاهم املـوقعتني               وصندوق األمم املت  
 من قبلهما بشأن جهودمها التعاونية يف جمايل متويل املشاريع الصغرية النطاق واحلكم احمللي؛

 بتقييم األثر املستقل لصـندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة              حييط علما  - ٤ 
، ٢٠٠٤زمـع تقدميـه إىل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه السـنوية لعـام                 الذي ُيضـطلع بـه حاليـا وامل       

ويدعو البلدان، الـيت يف وسـعها أن تقـدم إىل الصـندوق مسـامهات ماليـة أو عينيـة بصـدد هـذه                        
 املبادرة اهلامة، إىل القيام بذلك؛

املتاحـة للصـندوق دون     ) األساسـية ( هبـوط املـوارد العاديـة        يالحظ مع القلـق    - ٥ 
بلــدان الربنــامج بكــثري، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا، وذلــك بالنســبة للمجــالني مســتوى طلــب 

 الالمركزية؛/متويل املشاريع الصغرية النطاق واحلكم احمللي: اللذين يركز عليهما، ومها
ــديؤكــد مــن جد  - ٦  ــة    ي ــق األهــداف اإلمنائي ــدة يف حتقي  مســامهة الصــندوق الفري
 وبرنامج عمل بروكسـل لصـاحل أقـل البلـدان منـوا، وحيـث اجملتمـع الـدويل علـى متابعـة                       *لأللفية
 مليـون دوالر    ٣٠مببلـغ   ) األساسية(، الذين حيدد هدف تعبئة املوارد العادية        ٢٠٠٢/٢٦املقرر  

 داء واليته؛يف السنة، من أجل متكني الصندوق من أ

 .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية *
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 جهــود صــندوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة يف ســبيل توســيع    ُيقــدر - ٧ 
 مـن الصـندوق إبـالغ اجمللـس التنفيـذي باسـتراتيجيته لبلـوغ األهـداف             ويطلـب قاعدة املاحنني،   

 .٢٠٠٣سبتمرب / يف دورة اجمللس العادية الثانية يف أيلول٢٠٠٢/٢٦احملددة يف املقرر 
 ٢٠٠٣ه يوني/ حزيران١٣

 
 ٢٠٠٣/١٠ 
  التعاون التقين فيما بني البلدان النامية 

 إن اجمللس التنفيذي، 
 إطار التعـاون الثـاين للتعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة للفتـرة                    يشري إىل  - ١ 
٢٠٠٣-٢٠٠١ (DP/CF/TCDC/2)  ٢٠٠١/٧ الــذي وافــق عليــه اجمللــس التنفيــذي يف مقــرره 
 ؛٢٠٠١فرباير / شباط٥املؤرخ 

ــا  - ٢  ــاملقررين حيــيط علم ــة عشــرة   ١٣/٢ و ١٣/١ ب ــدورة الثالث  املعتمــدين يف ال
للجنــة الرفيعــة املســتوى املعنيــة باســتعراض التعــاون الــتقين فيمــا بــني البلــدان الناميــة واملــتعلقني   
باستعراض التقدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة عمـل بـوينس آيـرس واسـتراتيجية االجتاهـات اجلديـدة                     

 قين فيما بني البلدان النامية؛للتعاون الت
 بتقرير مدير الربنامج عن تنفيذ إطار التعاون الثـاين للتعـاون الـتقين         حييط علما  - ٣ 

 ؛(DP/2003/14)فيما بني البلدان النامية 
 بذل املزيد من اجلهود جلعـل التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يسـهم                   يشجع - ٤ 

 مؤمترات األمم املتحدة مبا فيهـا مـؤمترات القمـة، مبـا يف              بشكل فعال يف نتائج التنمية احملددة يف      
ذلك النتائج الواردة يف إعالن األلفية، ويف تعميم أبعاد التعاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة              

 يف تنفيذ األنشطة الربناجمية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛
ور هـام يف القضـاء علـى الفقـر           ما للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب مـن د         يقدر - ٥ 

ويف تعزيز النمو والتنمية املستدامني جلميع البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منـوا، والبلـدان               
 النامية غري الساحلية، وبلدان املرور العابر النامية، والبلدان اجلزرية الصغرية النامية؛

ــرار  - ٦  ــة  ُيرحـــب بقـ ــة العامـ ــإدراج ال٥٧/٢٦٣ اجلمعيـ ــتئماين   بـ ــندوق االسـ صـ
للتربعات لتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف مؤمتر األمم املتحـدة إلعـالن التربعـات مـن                  

ــة، طاملــا ظــل موجــودا،    ــة الــيت يف   ويــدعوأجــل التنمي  البلــدان املتقدمــة النمــو، والبلــدان النامي
 مقدورها اإلسهام يف هذا الصندوق إىل القيام بذلك؛
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 الدروس املستفادة من إطار التعاون الثـاين للتعـاون الـتقين            ديريالحظ مع التق   - ٧ 
فيما بني البلدان النامية، الـيت سـتقدم مـدخالت مفيـدة يف صـياغة إطـار التعـاون الثالـث املزمـع                       

 .٢٠٠٤تقدميه إىل اجمللس التنفيذي يف الدورة العادية األوىل لعام 
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣

 
 ٢٠٠٣/١١ 
  ل برنامج األمم املتحدة اإلمنائيااللتزامات بتموي 

 إن اجمللس التنفيذي، 
 بـالتقرير املتعلـق حبالـة االلتزامـات بتمويـل املـوارد العاديـة لربنـامج                 حييط علما  - ١ 

 ؛(DP/2003/15) وما بعده، ٢٠٠٣األمم املتحدة اإلمنائي والصناديق والربامج املرتبطة به لعام 
ت متواضـــعة يف مـــوارد برنـــامج األمـــم  بالزيـــادة املشـــجعة وإن كانـــيرحـــب - ٢ 

، ويالحـظ أيضـا     ٢٠٠٢للعـام الثـاين علـى التـوايل يف عـام            ) األساسـية (املتحدة اإلمنائي العاديـة     
 ؛)غري األساسية(الزيادة يف املوارد األخرى 

 أن املــوارد العاديــة هــي األســاس الوطيــد لربنــامج األمــم املتحــدة  يؤكــد علــى - ٣ 
 محافظة على طابع أعماله املتعدد األطراف واحليادي والشامل؛اإلمنائي وال غىن عنها لل

مـا بـرح    ) األساسية(، مع ذلك، أن مستوى النمو يف املسامهات العادية          يدرك - ٤ 
 مجيــع البلــدان، الــيت يف وســعها زيــادة التمويــل األساســي لربنــامج  وحيــثدون اهلــدف بكــثري، 

ء مونتريي علـى القيـام بـذلك، بغيـة إعـادة بنـاء              األمم املتحدة اإلمنائي استلهاما لروح توافق آرا      
 قاعدة املوارد العادية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

 حبث احتياجات التمويـل األخـرى لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               يتطلع إىل  - ٥ 
ــايل،      ــدد الســنوات الت ــاد اإلطــار التمــويلي املتع ــدى  اعتم ، يف دورة اجمللــس ٢٠٠٧-٢٠٠٤ل

 .٢٠٠٣سبتمرب /ي العادية الثانية يف أيلولالتنفيذ
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣

 
 ٢٠٠٣/١٢ 
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

 إن اجمللس التنفيذي، 
 ؛(DP/2003/19) بالتقرير السنوي للمدير التنفيذي حييط علما - ١ 
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ة ملكتــب  بتقريــر املــدير التنفيــذي، املؤقــت، عــن أرقــام هنايــة الســنحيــيط علمــا - ٢ 
 واألرقــام املســقطة لإليــرادات والنفقــات    ٢٠٠٣األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع يف عــام     

 ؛(DP/2003/18) ٢٠٠٣ومستوى االحتياطي التشغيلي يف عام 
 باالستعراض املستقل املتصل بنموذج األعمـال التجاريـة واملسـائل           حييط علما  - ٣ 

 ؛(DP/2003/CRP.15) التقرير املرحلي –اريع املتصلة بذلك ملكتب األمم املتحدة خلدمات املش
 إىل مقــرري اجمللــس التنفيــذي   ويشــري  ببــدء االســتعراض املســتقل،   يرحــب - ٤ 
 املـــتعلقني بنطـــاق االســـتعراض وواليتـــه، واللـــذين حـــددا كمســـائل ٢٠٠٣/٤ و ٢٠٠٢/٢٢

 رئيسية يتناوهلا منوذج األعمال التجارية، والبيئة التنافسية، وهيكل احلكم؛
 ويطلـب ،  ٢٠٠٣يوليـه   / إىل تلقي تقرير املستشـارين حبلـول هنايـة متـوز           يتطلع - ٥ 

تقــدمي تعليقــات مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع وجلنــة التنســيق اإلداري إىل اجمللــس   
 . بوقت كاف٢٠٠٣التنفيذي قبل دورته العادية الثانية لعام 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣
 

 ٢٠٠٣/١٣ 
  ة بشؤون موظفي صندوق األمم املتحدة للسكانتفويض السلطة املتعلق 

 إن اجمللس التنفيذي، 
اجلمعية العامة، عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي، بأن ُيفـوض األمـني            يوصي   

العــام الســلطة الرمسيــة يف مســائل شــؤون مــوظفي صــندوق األمــم املتحــدة للســكان إىل املــديرة 
 .DP/FPA/2003/5الوثيقة التنفيذية، وذلك على النحو املقترح يف 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٧
 

 ٢٠٠٣/١٤ 
مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم                

  املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 ،إن اجمللس التنفيذي 
ات والرقابـــة الـــداخليتني  بالتقـــارير املتعلقـــة مبراجعـــة احلســـاب   حيـــيط علمـــا   - ١ 

)DP/2003/21و ، DP/2003/22 و ،(DP/FPA/2003/3وبالتعليقات عليها؛ ، 
 مـــدير برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي واملـــديرين التنفيـــذيني يشـــجع بقـــوة - ٢ 

لصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على اختاذ اخلطـوات              
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 املســائل الــواردة يف التقــارير املتعلقــة مبراجعــة احلســابات والرقابــة الــداخليتني الضــرورية ملعاجلــة
)DP/2003/21و ، DP/2003/22 و ،DP/FPA/2003/3(   ــه ــذي يف دورتـ ــس التنفيـ ــالغ اجمللـ ، وإبـ

 . يف إطار تقرير كل منهم٢٠٠٤السنوية لعام 
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩

 
 ٢٠٠٣/١٥ 
  الزيارات امليدانية املشتركة 

 ،ن اجمللس التنفيذيإ 
 حكومــة موزامبيــق الستضــافتها الزيــارة امليدانيــة املشــتركة للمجــالس  يشــكر - ١ 

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   ــة لربن صــندوق األمــم املتحــدة للســكان، ومنظمــة األمــم    /التنفيذي
، وفريـق   ٢٠٠٣مـارس   /وبرنـامج األغذيـة العـاملي يف آذار       ) اليونيسيف(املتحدة لرعاية الطفولة    

 األمم املتحدة القطري ملسامهته يف الزيارة؛
 بتقريــــــــر الزيــــــــارة امليدانيــــــــة املشــــــــتركة ملوزامبيــــــــق  حيــــــــيط علمــــــــا - ٢ 

)DP/FPA/2003/CRP.1-DP/2003/CRP.10(؛ 
إىل جانب الزيـارات امليدانيـة الـيت تقـوم هبـا            ( الزيارات امليدانية املشتركة     يعترب - ٣ 

ــرادى   ــة ف ــة  ) اجملــالس التنفيذي ــذي يف األعمــال املنســقة    مســامهة هام يف مشــاركة اجمللــس التنفي
للصناديق والربامج على املستوى القطري، وعلى وجه اخلصوص يف فهـم املسـامهة املقدمـة مـن      

 فريق األمم املتحدة القطري، بالتعاون مع املاحنني، إىل استراتيجيات التنمية الوطنية؛
أن تركــز علــى املواضــيع ذات  أن الزيــارات امليدانيــة املشــتركة ينبغــي يالحــظ - ٤ 

صــندوق األمــم /األمهيــة املشــتركة بالنســبة للمجــالس التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
املتحدة للسـكان، واليونيسـيف، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، مثـل ترتيبـات إطـار األمـم املتحـدة                     

أو /اف اإلمنائيـة لأللفيـة و     للمساعدة اإلمنائية، وعمل فريق األمم املتحـدة القطـري بشـأن األهـد            
املواضـــيع األخـــرى ذات الصـــلة الشـــاملة للقطاعـــات الـــيت ميكـــن أن تنـــاقش يف االجتماعـــات 

صـندوق األمـم املتحـدة      /املشتركة الالحقة للمجـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             
ه الوقـت ألعضـاء   للسكان، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي، بينمـا يتـاح يف الوقـت نفسـ           

 اجملالس زيارة مشاريع وكاالت كل منهم،
 أن الزيارات امليدانية املشتركة ميكن أن تلقـي عبئـا كـبريا علـى عـاتق               يالحظ   - ٥ 

احلكومات املضيفة، وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة، واألمانـات، كمـا ميكـن أن يترتـب عليهـا                    
وجهـة املقصـودة للزيـارات املشـتركة يف          مراعـاة هـذا عنـد البـت يف ال          ويطلـب تكاليف كبرية،   

صندوق األمـم   / مكتب اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ويدعواملستقبل ومدهتا،   
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املتحدة للسكان أن يقترح على مكتيب اجمللسني التنفيذيني لليونيسيف وبرنامج األغذيـة العـاملي              
 بالنسبة ملسؤولية األمانـة عـن تنسـيق وتنظـيم     تقدمي اإلرشاد الواضح والنظر يف إمكانية التناوب  

 الزيارات امليدانية املشتركة؛
صـندوق األمـم    / مكتب اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي         يدعو - ٦ 

املتحدة للسكان إىل تسهيل املناقشة بشأن الزيـارات امليدانيـة املشـتركة يف املسـتقبل عـن طريـق                
تيب اجمللســـني التنفيـــذيني لليونيســـيف وبرنـــامج األغذيـــة العـــاملي األمانـــة وباالشـــتراك مـــع مكـــ

 كـي  ٢٠٠٤وأمانتيهما، وذلك بغية إعـداد اخليـارات بالنسـبة لزيـارة ميدانيـة مشـتركة يف عـام         
ــول       ــا يف أيلـ ــة يف دوراهتـ ــات املعنيـ ــة للمنظمـ ــالس التنفيذيـ ــا اجملـ ــر فيهـ ــرين  /تنظـ ــبتمرب وتشـ سـ

 .أكتوبر/األول
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩

 
 ٢٠٠٣/١٦ 
  التقرير السنوي لصندوق األمم املتحدة للسكان 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
، األجـزاء مـن     DP/FPA/2002/4 (٢٠٠٢ بتقرير املديرة التنفيذيـة لعـام        يرحب - ١ 

 وحييط علما بالتعليقات عليه؛) األول إىل الرابع
تلــف أجــزاء  املــديرة التنفيذيــة إىل النظــر يف اخليــارات املتاحــة لــدمج خم  يــدعو - ٢ 

التقريـر الســنوي يف تقريــر واحـد مقتضــب يركــز علــى األداء والنتـائج، مــع مراعــاة األولويــات    
 .واألهداف والنواتج الواردة يف اإلطار التمويلي املتعدد السنوات

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩
 ٢٠٠٣/١٧ 
ــكان       ــدة للســ ــم املتحــ ـــدوق األمــ ــنوات لصنـــ ــدد الســ ــويلي املتعــ ــار التمــ ــيم اإلطــ تقيــ

، وتقـــدمي اإلرشـــاد إلعـــداد اإلطـــار التمـــويلي املقبـــل للفتـــرة  ٢٠٠٣-٢٠٠٠ تـــرةللف
٢٠٠٧-٢٠٠٤  
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 بشـأن اإلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات لصـندوق األمـم              ٢٠٠٠/٩ إىل مقرره    يشري 

 ؛٢٠٠٣-٢٠٠٠املتحدة للسكان للفترة 
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يلي املتعــدد السـنوات للفتــرة   بالتقريـــــر التجميعـي لإلطـــــار التمـو  حيـيط علمـا   – ١ 
٢٠٠٣-٢٠٠٠) DP/FPA/2003/4 (Part II) (  ،ويرحــبوتعليقــات املــديرة التنفيذيــة بشــأنه 

 بالتقدم احملرز حنو بلوغ أهداف اإلطار التمويلي واملوجز يف التقرير التجميعي؛
دور صــندوق األمــم املتحــدة للســكان يف مســاعدة البلــدان علــى  يعيــد تأكيــد - ٢ 
، واإلجـراءات الرئيسـية ملواصـلة تنفيـذ         )١ (امج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة          تنفيذ برنـ  

 ؛)٣(، ويف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية)٢(املؤمتر الدويل بعد مرور مخس سنوات
 على االعتبارات االستراتيجية لـدورة اإلطـار التمـويلي املقبلـة بصـيغتها              يوافق - ٣ 

بوصـفها أساسـا   ) DP/FPA/2003/4 (Part II)( التقرير املذكور أعـاله   من٩٥املوجزة يف الفقرة 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤إلعداد اإلطار التمويلي التايل للفترة 

صــندوق األمــم املتحــدة للســكان علــى أن يواصــل تقــدمي الــدعم، يف   يشــجع - ٤ 
 بينـها   نطاق واليته، لربامج التنمية الوطنية وأولويات بلدان الربنامج عن طريـق مجلـة أمـور مـن                

 بناء القدرات؛
صندوق األمم املتحدة للسكان على أن يقـوي مشـاركته يف            يشجع كذلك و - ٥ 

أطـر التنميـة الوطنيـة علــى الصـعيد القطـري، مثــل ورقـات اسـتراتيجية احلــد مـن الفقـر والنــهج          
 الشاملة للقطاعات، حيثما وجدت؛

ــذي أحــرزه صــندوق األمــم املتحــدة للســكان يف     يرحــب – ٦  ــه بالتقــدم ال  عمليت
على زيـادة توظيـف النتـائج املتحققـة يف حتسـني فعاليـة املنظمـة يف            الصندوق يشجعواالنتقالية  

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤سياق اإلطار التمويلي التايل، للفترة 
بــالتزام صــندوق األمــم املتحــدة للســكان يف جمــال اإلدارة       يرحــب كــذلك  - ٧ 

 القائمة على النتائج؛
توى املتوقع جملموع إيرادات فترة اإلطار التمـويلي        املس أن يالحظ مع التقدير   - ٨ 
 ، يزيد زيادة طفيفة على املستوى املستهدف؛٢٠٠٣-٢٠٠٠احلالية، 
ال يزال دون اهلـدف     ) األساسية(أن مستوى املوارد العادية      يالحظ مع القلق   - ٩ 
 املنشود؛

__________ 
منشورات األمـم املتحـدة، رقـم    (، ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،      )١( 

 ).، املرفق١، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18املبيع 
، اإلجراءات الرئيسـية ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل الصـادر عـن املـؤمتر الـدويل                    ٢١/٢إ  -قرار اجلمعية العامة د    )٢( 

 .١٩٩٩مرب نوف/ تشرين الثاين٨للسكان والتنمية، املعتمدة يف 
 .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية )٣( 
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ق صــندوق األمــم املتحــدة للســكان علــى أن يعــزز العالقــات واالتســا يشـجع  - ١٠ 
بني أولويات اإلطار التمويلي املتعدد السنوات وميزانية الدعم لفترة السـنتني والـربامج القطريـة               

 من خالل مجلة أمور من بينها استكشاف سبل زيادة املواءمة بني دوراهتا؛ 
ــادة تبســيط وتنقــيح اإلطــار      حيــث - ١١  صــندوق األمــم املتحــدة للســكان علــى زي

، شكال ومضـمونا، لضـمان أن يصـبح وثيقـة السياسـة             ٢٠٠٧-٢٠٠٤التمويلي التايل، للفترة    
 العامة الرئيسية للصندوق، وأداة موارده وإدارته االستراتيجيتني؛

املــديرة التنفيذيــة أن متضــي، يف ســياق اإلطــار التمــويلي التــايل، يف  إىليطلــب  - ١٢ 
 إعداد اقتراحها باإلبالغ عن اإلطار التمويلي مرة كل سنتني؛

ملديرة التنفيذية إىل أن تواصل عقد مشاورات غري رمسية مفتوحة بـاب            ا يدعو – ١٣ 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤العضوية بشأن زيادة تطوير اإلطار التمويلي التايل للفترة 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩
 
 ٢٠٠٣/١٨ 
  الربجمة املشتركة، صندوق األمم املتحدة للسكان 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
مم املتحدة للسكان بعدد من املبادرات اإلصـالحية     بالتزام صندوق األ   يعترف - ١ 

ومسامهته فيها، مبـا فيهـا الربنـامج اإلصـالحي لألمـني العـام، حسـبما اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة،                    
وأحكــام االســتعراض الشــامل للسياســات الــذي جيــري مــرة كــل ثــالث ســنوات علــى النحــو   

 ؛٢٠٠١ديسمرب /كانون األول ٢١ املؤرخ ٥٦/٢٠١املنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة 
املـديرة التنفيذيـة أن تقــدم إىل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه الســنوية        إىليطلـب  - ٢ 

 تقريــرا خطيــا، للنظــر فيــه، يتضــمن تقييمــا يســتند إىل أمثلــة قطريــة حمــددة، خلــربة  ٢٠٠٤لعــام 
 حتســني فعاليــة الصــندوق يف الربجمــة املشــتركة والنــهج املبتكــرة والتعاونيــة األخــرى الراميــة إىل  

 .الربجمة وخفض تكاليف املعامالت بالنسبة لبلدان الربنامج
  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩
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 ٢٠٠٣/١٩ 
  االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بـــالتقرير املتعلـــق بتربعـــات الـــدول األعضـــاء للمـــوارد العاديـــة   حيـــيط علمـــا - ١ 

 ؛ )DP/FPA/2003/6( واألعوام التالية ٢٠٠٣وارد األخرى لعام وامل) األساسية(
بالدعم القوي والواسع النطاق الذي حتظى به أنشطة صـندوق األمـم              يعترف - ٢ 

 زيادة تربعات عـدد مـن الـدول األعضـاء وتسـديدها يف              ويالحظ مع التقدير  املتحدة للسكان   
 وقت مبكر؛

 أن يواصــل جهــوده مــن أجــل صــندوق األمــم املتحــدة للســكان علــى يشــجع - ٣ 
 خفض اعتماده على قلة من كبار املاحنني وتوسيع قاعدته من اجلهات املاحنة؛

بالتربعات وااللتزامات املقابلة اليت تقـدمها بلـدان الربنـامج، ممـا مكَّـن               يرحب - ٤ 
 صندوق األمم املتحدة للسكان من بلوغ أكرب عدد من املاحنني على اإلطالق؛

بــاألموال اإلضــافية املســتمدة مــن كــل املصــادر، ومــن بينــها   يرحــب كــذلك - ٥ 
 اجملتمع املدين واملؤسسات والشركات؛

كل البلدان القادرة على أن تقدم تعهـدات بـالتربع متعـددة السـنوات               يشجع - ٦ 
 وأن تسدد تربعاهتا يف وقت مبكر؛

) األساســـي(كـــل البلـــدان الـــيت يف وســـعها أن تزيـــد متويلـــها العـــادي   حيـــث - ٧ 
للصندوق على القيام بذلك، إهلاما لروح توافق آراء مونتريي، من أجل كفالة قاعدة ثابتـة مـن       

 .له) األساسية(املوارد العادية 
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩

 
 ٢٠٠٣/٢٠ 
  مرفق البيئة العاملية 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
 صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد هيكلته؛  إىليشري - ١ 
 بشـأن اعتمـاد صـك       ١٩٩٤مـايو   /أيـار  ١٣ املؤرخ   ٩٤/١٠مقرره    إىل شريي - ٢ 

 إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد هيكلته؛
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باملقرر الوارد يف إعالن بيجني جلمعية مرفـق البيئـة العامليـة الثانيـة،               حييط علما  - ٣ 
، واملتعلـق   ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشـرين األول   ١٨ إىل   ١٦املعقودة يف بيجني، الصني، يف الفترة من        

 بتعديالت صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد هيكلته؛
) و (٢١ و   ٦ و   ٣ و   ٢اعتماد التعـديالت الـيت أدخلـت علـى الفقـرات             يقرر - ٤ 

وبصـورة رئيسـية   (من صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد هيكلته، واليت تشمل تـدهور التربـة           
عضـوية الثابتـة بوصـفهما جمـالني رئيسـيني جديـدين ملرفـق              وامللوثات ال ) التصحر وإزالة الغابات  

البيئــة العامليــة، علــى النحــو الــذي وافقــت عليــه اجلمعيــة الثانيــة ملرفــق البيئــة العامليــة يف مقررهــا  
 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨الوارد يف إعالن بيجني املؤرخ 

ــب - ٥  ــبري املــــ       إىليطلــ ــرر إىل كــ ــذا املقــ ــل هــ ــامج أن حييــ ــدير الربنــ وظفني مــ
 .رئيس مرفق البيئة العاملية/التنفيذيني

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩
 
 ٢٠٠٣/٢١ 
  ٢٠٠٣استعراض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام  

 ،إن اجمللس التنفيذي 
 :٢٠٠٣إىل أنه خالل الدورة السنوية لعام  يشري 

 
 ١البند  
  املسائل التنظيمية 

 DP/2003/L.2 (٢٠٠٣على جدول األعمال وخطة العمل للدورة السنوية لعـام          وافق   
 ، بصيغتيهما املعدلة شفويا؛)Corr.1و 

 ؛)DP/2003/9 (٢٠٠٣وافق على تقرير الدورة العادية األوىل لعام  
 ٢٠٠٣وافــق علــى اجلــدول الــزمين التــايل لــدورات اجمللــس التنفيــذي املقبلــة يف عــامي   

 :٢٠٠٤ و
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٨من  :٢٠٠٣عادية الثانية لعام الدورة ال 
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠ إىل ٢٦من  :٢٠٠٤الدورة العادية األوىل لعام  
 )جنيف (٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٤من   : ٢٠٠٤الدورة السنوية لعام  
   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤ إىل ٢٠من  : ٢٠٠٤الدورة العادية الثانية لعام  
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  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 ٢البند  
  التقرير السنوي ملدير الربنامج  

 مبـا يف ذلـك   DP/2003/11 (٢٠٠٢أحاط علمـا بـالتقرير السـنوي ملـدير الربنـامج لعـام          
Add.1و Add.2 (؛ 

 ؛ بشأن الربجمة املشتركة٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ املؤرخ ٢٠٠٣/٧اختذ املقرر  
 بشأن تقييم اإلطـار التمـويلي       ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٨اختذ املقرر    

ــرة   ــد    ٢٠٠٣-٢٠٠٠املتعــدد الســنوات للفت  وتقــدمي اإلرشــاد إلعــداد اإلطــار التمــويلي اجلدي
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة 

 
 ٣البند  
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 

 بشــأن التقريــر الســنوي   ٢٠٠٣يونيــه /يــران حز١٣ املــؤرخ ٢٠٠٣/٩اختــذ املقــرر   
 لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية الذي يركز على النتائج؛

 
 ٤البند  
  التعاون التقين فيما بني البلدان النامية 

 بشـأن التعـاون الـتقين فيمـا         ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ١٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/١٠اختذ املقرر    
 بني البلدان النامية؛

 
 ٥لبند ا 
  االلتزامات بالتمويل 

 بشـأن االلتزامـات بتمويـل       ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ١٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/١١اختذ املقرر    
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 

 
 ٦البند  
  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة 

 :أحاط علما مبخططات الربامج القطرية التالية والتعليقات املتصلة هبا 
 Corr.1 و DP/CPO/BEN/1  لقطري األول لبنن خمطط الربنامج ا 
 Corr.1 و DP/CPO/KEN/1  خمطط الربنامج القطري األول لكينيا  
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 DP/CPO/NER/1  خمطط الربنامج القطري األول للنيجر  
 DP/CPO/PAK/1  خمطط الربنامج القطري األول لباكستان  
 DP/CPO/THA/1  خمطط الربنامج القطري األول لتايلند  
 DP/CPO/CRO/1  طط الربنامج القطري األول لكرواتيا خم 
 DP/CPO/RUS/1 خمطط الربنامج القطري األول لالحتاد الروسي  
  DP/CPO/ECU/1  خمطط الربنامج القطري األول إلكوادور  
أحاط علما بأول متديد إلطار التعاون القطري الثاين ملدة سنة واحدة لكل مـن أنغـوال                 

 مقدونيا اليوغوسالفية السـابقة وزمبـابوي وطاجيكسـتان وموريشـيوس           وأوروغواي ومجهورية 
)DP/2003/16(؛ 

 ؛)DP/2003/16(وافق على متديد إطار التعاون القطري الثاين جلورجيا ملدة سنتني  
ــدة       ــنة واحــــ ــدة ســــ ــاين ملــــ ــاملي الثــــ ــاون العــــ ــار التعــــ ــد إطــــ وافــــــق علــــــى متديــــ

)DP/GCF/EXTENSION 1( ؛ 
 

  ٧البند  
  ة البشريةتقرير التنمي 

تقريــر ”أحــاط علمــا بــالتقرير املتعلــق بتعزيــز املشــاورات مــع الــدول األعضــاء بشــأن     
، مـع التعليقـات الـواردة    )DP/2003/17 (٥٧/٢٦٤وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة    “ التنمية البشرية 

 بشأنه؛ 
 

  ٨البند  
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

ــران١٣ املــؤرخ ٢٠٠٣/١٢اختــذ املقــرر   ــه / حزي ــر الســنوي  ٢٠٠٣يوني  بشــأن التقري
 للمدير التنفيذي؛ 

أحاط علما بتقرير املدير التنفيـذي باإلنابـة، بشـأن األرقـام الـيت أوردهـا مكتـب األمـم             
، واإليــرادات والنفقــات املســقطة، ومســتوى  ٢٠٠٢املتحــدة خلــدمات املشــاريع يف هنايــة عــام  

 ؛ )DP/2003/18 (٢٠٠٣االحتياطي التشغيلي لسنة 
واملسـائل ذات   األعمـال التجاريـة     االسـتعراض املسـتقل املتصـل بنمـوذج         أحاط علمـا ب    

 ؛(DP/2003/CRP.15)رحلي املتقرير  ال- الصلة ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
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ــم         ــندوق األمــ ــائي وصــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــني برنــ ــترك بــ ــزء املشــ اجلــ
  للسكان املتحدة

 ٩البند  
  يب عمل اجمللس التنفيذيحتسني أسال 

ــا        ــاط علمـ ــذي، وأحـ ــل اجمللـــس التنفيـ ــاليب عمـ ــني أسـ ــأن حتسـ ــات بشـ ــد مناقشـ عقـ
باالقتراحــات املــدىل هبــا يف هــذا الشــأن، ودعــا إىل أن يتــوىل املكتــب متابعــة تلــك االقتراحــات  

 وتقدمي تقرير عنها للمجلس؛ 
 

 ١٠البند  
  مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان 

 بشـأن مراجعـة احلسـابات       ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٣/١٤قرر  اختذ امل  
والرقابة الداخليتني لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومكتـب                 

 األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛
 

  ١١البند  
  الزيارات امليدانية 

 املشــــــتركة إىل موزامبيــــــق أحــــــاط علمــــــا بــــــالتقرير املتعلــــــق بالزيــــــارة امليدانيــــــة 
)DP/2003/CRP.10 و Add.1و DP/FPA/2003/CRP.1 و Add.1( ؛ 

 ؛ )DP/2003/CRP.11(أحاط علما بالتقرير املتعلق بالزيارة امليدانية إىل إكوادور  
 بشــأن الزيــارات امليدانيــة ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١٩ املــؤرخ ٢٠٠٣/١٥اختــذ املقــرر  

 املشتركة؛ 
 

  بصندوق األمم املتحدة للسكاناجلزء املتعلق   
  ١٢البند  
   ٢٠٠٢تقرير املديرة التنفيذية لعام  

ــران١٩ املــؤرخ ٢٠٠٣/١٦اختــذ املقــرر   ــه / حزي ــر الســنوي  ٢٠٠٣يوني  بشــأن التقري
 للمديرة التنفيذية؛
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 بشـــأن تقيـــيم اإلطـــار ٢٠٠٣يونيـــه / حزيـــران١٩ املـــؤرخ ٢٠٠٣/١٧اختـــذ املقـــرر  
 وتقــدمي اإلرشــاد إلعــداد اإلطــار التمــويلي ٢٠٠٣-٢٠٠٠ للفتــرة التمــويلي املتعــدد الســنوات

 ؛ ٢٠٠٧-٢٠٠٤التايل، للفترة 
 بشــأن الربجمــة املشــتركة، ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١٩ املــؤرخ ٢٠٠٣/١٨اختــذ املقــرر  

 صندوق األمم املتحدة للسكان؛ 
 

  ١٣البند  
  نتفويض السلطة املتعلقة بشؤون موظفي صندوق األمم املتحدة للسكا 

ــه / حزيــران١٧ املــؤرخ ٢٠٠٣/١٣اختــذ املقــرر    بشــأن تفــويض الســلطة  ٢٠٠٣يوني
 املتعلقة بشؤون موظفي صندوق األمم املتحدة للسكان؛ 

 
  ١٤البند  
  االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان 

 بشـأن االلتزامـات بتمويـل       ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٣/١٩اختذ املقرر    
  األمم املتحدة للسكان؛ صندوق

 
  ١٥البند  
  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة 

 : أحاط علما مبخططات الربامج القطرية التالية والتعليقات الواردة بشأهنا 
  DP/FPA/CPO/BEN/6  خمطط الربنامج القطري لبنن  
  DP/FPA/CPO/KEN/6  خمطط الربنامج القطري لكينيا  
 DP/FPA/CPO/NER/6  لقطري للنيجر خمطط الربنامج ا 
 DP/FPA/CPO/AFG/1 خمطط الربنامج القطري ألفغانستان 
 خمطط الربنامج القطري جلمهورية  
 DP/FPA/CPO/PRK/4  كوريا الشعبية الدميقراطية 
 DP/FPA/CPO/PAK/7 خمطط الربنامج القطري لباكستان  
 DP/FPA/CPO/CUB/6  خمطط الربنامج القطري لكوبا  
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أحاط علما بالتقرير املتعلق بتنفيـذ الربنـامج اخلـاص لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان                   
 ؛ )DP/FPA/2003/9(من أجل تقدمي املساعدة إىل ميامنار 

 
   ١٦البند  
  برنامج املشورة التقنية 

، لربنـامج املشـورة     ٢٠٠٥-٢٠٠٣أحاط علما بالتقرير املتعلق بنظام الرصد والتقييم،         
 ؛ )DP/FPA/2003/7(التقنية 

 
  ١٧البند  
  مسائل أخرى 

  بشأن مرفق البيئة العاملية؛ ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩ املؤرخ ٢٠٠٣/٢٠اختذ املقرر  
أحاط علما باملوجز التنفيذي لتقييم دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف إطار عمليـة               

 ؛ )DP/2003/24(ورقات استراتيجية احلد من الفقر 
مبقررات اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باستعراض التعاون التقين فيمـا بـني            أحاط علما    

 ؛)DP/2003/CRP.16(البلدان النامية املعتمدة يف دورهتا الثالثة عشرة 
 

  االجتماع املشترك -أوال   
صـندوق  /عقد اجتماعا مشتركا للمجلسني التنفيـذيني لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              

 للســكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، مبشــاركة برنــامج األغذيــة العــاملي،   األمــم املتحــدة
بشــأن إجــراءات التبســيط واملواءمــة؛ واالنتقــال مــن املســاعدة إىل التنميــة؛ واالســتفادة مــن          

؛ ورصــد )اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب /مــونتريي؛ وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية
 .  دراسة حالة نيبال:األهداف اإلمنائية لأللفية

عقــد اجتماعــا خاصــا لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بشــأن خــدمات املعــارف الــيت     
 يقدمها الربنامج اإلمنائي؛

 
 املشاورات غري الرمسية -ثانيا 

عقد مشـاورات غـري رمسيـة بشـأن اسـتراتيجية ميزانيـة فتـرة السـنتني للربنـامج اإلمنـائي                      
 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة 

 رات غري رمسية بشأن الصناديق االستئمانية املواضيعية؛ عقد مشاو 
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عقد جلسة إحاطة غري رمسيـة بشـأن محلـة صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان مـن أجـل                 
 القضاء على الناسور يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء؛ 

 . عقد جلسة إحاطة غري رمسية بشأن الشراكات من أجل أمن لوازم الصحة اإلجنابية 
  ٢٠٠٣يونيه /يران حز١٩

 ٢٠٠٣/٢٢  
   لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية الدعم لفترة السنتني  

 ،إن اجمللس التنفيذي 
ــا  - ١  ــات واالســتراتيجية الشــاملة عــن     حيــيط علم ــامج وبالغاي ــدير الربن ــر م  بتقري

، كمـا تـرد يف      ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات ميزانية الدعم والتقديرات ذات الصـلة لفتـرة السـنتني            
، جزءا ال يتجـزأ     ٢٠٠٧-٢٠٠٤، اليت تشكل، مع ترتيبات الربجمة للفترة        DP/2003/28الوثيقة  

، عـالوة علـى التقريـر املتعلـق         ٢٠٠٧-٢٠٠٤من إطار التمويل املتعدد السنوات الثـاين للفتـرة          
 ؛DP/2003/CRP.20بالتدابري األمنية اإلضافية، كما وردت يف الوثيقة 

ــق - ٢  ــىيواف ــدرها    عل ــة ق ــادات إمجالي ــراض ٦٤٥ ٤٧٨ ٤٠٠ اعتم  دوالر لألغ
 دوالر ملوازنـة إمجـايل      ٧٠ ٣١٠ ٠٠٠ أن تستخدم اإليرادات املقدرة مببلـغ        ويقرراملبينة أدناه،   

  دوالر؛٥٧٥ ١٦٨ ٤٠٠االعتمادات، مما يسفر عن اعتمادات صافية تقديرية قيمتها 
 مبنحــه DP/2003/CRP.20ثيقــة  مقترحــات مــدير الربنــامج الــواردة يف الويؤيــد - ٣ 

ــرة    ــغ أقصــاه  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ســلطة اســتثنائية خــالل الفت ــون دوالر ١١,٥ لتصــل إىل مبل  ملي
 باعتبار ذلك متويال إضافيا للتدابري األمنية؛

النــهج الرامــي إىل وضــع مفهــوم هليكليــة أساســية متوهلــا ميزانيــة الــدعم    يؤيــد  - ٤ 
هبدف حتقيق زيادة متناميـة يف احلصـة النسـبية للتوسـع     العادية لكل من املقر واملكاتب القطرية،     

ــوارد األخــرى،       ــة وامل ــوارد العادي ــة األساســية بــني امل ــذي يتخطــى اهليكلي  أن يقــدم ويطلــبال
الربنامج اإلمنائي تقريـرا عـن تطبيـق هـذا النـهج يف سـياق مقتـرح ميزانيـة الـدعم لفتـرة السـنتني              

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦املقبلة 
املقترحــة يف معــدالت اســترداد التكــاليف متثــل خطــوة يف   بــأن الزيــادة يســلم - ٥ 

االجتاه الصحيح حنو كفالة أن تتحمل اإليرادات املتأتية من اسـترداد التكـاليف تكـاليف الـدعم                 
، يف ترتيــب مؤقــت، النــهج املتعلــق ويؤيــداملتصــلة جبميــع األنشــطة املمولــة مــن مــوارد أخــرى، 

 ؛DP/2003/28 من الوثيقة ١٣٤-١٣٠باستعادة التكاليف كما ورد يف الفقرات 
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ــامج الســترداد      يطلــب  - ٦  ــرا عــن سياســة الربن ــدم تقري ــامج أن يق ــدير الربن إىل م
، ٢٠٠٤سـبتمرب   /التكاليف إىل اجمللس التنفيذي يف دورته العاديـة الثانيـة الـيت سـتعقد يف أيلـول                

ــة املتبعــة يف حســاب املعــدالت فضــال عــن تقــدمي آخــر مــا لديــ      ه مــن علــى أن يتضــمن املنهجي
معلومات بشأن كفاية املعدالت املؤقتة وخيارات اإلبالغ الشـفاف عـن اإليـرادات املتأتيـة مـن                 
استرداد التكاليف، مبا يف ذلك إمكانية إدراج هذه اإليرادات يف حسـاب ميزانيـة الـدعم لفتـرة                   

عـة  السنتني املقبلة، مـع مقارنـة باملمارسـة الـيت تتبعهـا الصـناديق والـربامج األخـرى ضـمن جممو                    
 األمم املتحدة اإلمنائية؛

 بأوجه القلق اليت أعربت عنها اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة            حييط علما  - ٧ 
 ويوافـق  (DP/2003/29)وامليزانية بشأن وجود نية يف إعادة تصنيف الوظـائف حنـو رتـب أعلـى              

وثيقـة   مـن ال   ٥٥-٤٩على مقترحات مدير الربنامج بإعادة التصنيف كمـا وردت يف الفقـرات             
DP/2003/28               مالحظا أن معظم عمليات إعادة التصنيف هي نتيجة لتغيري حدث مـرة واحـدة ،

 إىل الربنـامج اإلمنـائي أن ميـارس    ويطلـب ناجم عن اتساع نطاق مسؤوليات الربنامج اإلمنـائي،      
أقصى درجات التحفظ يف وضع مقترحات يف املستقبل فيمـا يتعلـق بإعـادة تصـنيف الوظـائف                  

 ى؛حنو رتب أعل
 على املقترحات اليت قدمها مدير الربنامج بشأن مسـامهات احلكومـات            يوافق - ٨ 

 ؛٦٩يف تغطية تكاليف املكاتب احمللية، كما وردت يف الفقرة 
ــربامج وتكــاليف      يســلم - ٩  ــني تكــاليف ال ــز ب ــاهم بشــأن التميي  باحلاجــة إىل التف

 إىل مـدير    ويطلـب ،  DP/2003/28 مـن الوثيقـة      ٤٦-٤٤النفقات العامة، كما ورد يف الفقرات       
، مشــاورات مــع اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة  ٢٠٠٤الربنــامج أن جيــري، خــالل عــام  

وامليزانيــة، واجمللــس التنفيــذي ومــع أعضــاء جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة اآلخــرين مــن أجــل 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦تناول هذه املسائل قبل تقدمي ميزانية الدعم لفترة السنتني املقبلة 

للربنـامج   مجيع البلدان اليت مبقدورها زيادة حجم التمويل األساسـي املقـدم              حيث - ١٠ 
 اإلمنائي على أن تفعل ذلك لتمكني هذه املنظمة من تنفيذ إطار التمويل املتعدد السنوات؛

 املتعلـــق بترتيبـــات الربجمـــة ويطلـــب إىل مـــدير  ٢٠٠٢/١٨ إىل املقـــرر يشـــري - ١١ 
ورات مــع اجمللــس التنفيــذي يف حــال اخنفــاض مســتوى املــوارد العاديــة الربنــامج أن جيــري مشــا
  مليون دوالر؛٤٥٠املتاحة للربجمة دون مبلغ 

ــادات بنســبة       يفــوض - ١٢  ــود االعتم ــني بن ــوارد ب ــع امل ــادة توزي ــامج إع ــدير الربن  م
 . يف املائة من بند االعتماد الذي تنقل إليه املوارد٥أقصاها 
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤سنتني ميزانية الدعم لفترة ال 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

  دعم الربامج
 ٢٩٧ ٦٤٩,٥ املكتب القطري

 ٧٥ ٢٩٤,٣ املقر
 ٣٧٢ ٩٤٣,٨ اجملموع الفرعي       

 ١٣٣ ٣٦٦,٨ التنظيم واإلدارة
  دعم األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة

 ١٠٤ ٥٧٩,٥ املكاتب القطرية
 ٣ ١٥٣,٢ موعة األمم املتحدة اإلمنائيةمكتب جم

 ٩٥٦,١ مكتب خدمات املشتريات املشتركة بني الوكاالت
 ٣٠ ٤٧٩,٠ متطوعو األمم املتحدة

 ١٣٩ ١٦٧,٨ اجملموع الفرعي       
 ٦٤٥ ٤٧٨,٤ جمموع االعتمادات اإلمجالية

 ٧٠ ٣١٠,٠ اإليرادات التقديرية: مطروحا منه
 ٥٧٥ ١٦٨,٤ افيةاالعتمادات التقديرية الص

  
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢

 
 ٢٠٠٣/٢٣  
ــرة الســنتني     ــدعم لفت ــة ال ، لصــندوق األمــم املتحــدة للمشــاريع   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزاني

  اإلنتاجية وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
 إن اجمللس التنفيذي 
لسـنتني   بتقرير مدير الربنـامج عـن تقـديرات ميزانيـة الـدعم لفتـرة ا               حييط علما  - ١ 
 لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي           ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 ؛DP/2003/28للمرأة، على النحو الوارد يف الوثيقة 
 : على االعتمادات اإلمجالية لكل من الصندوقني على النحو التايليوافق - ٢ 
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية الدعم لفترة السنتني  
 )الرات الواليات املتحدةبآالف دو(

 
صندوق األمم املتحدة 
 للمشاريع اإلنتاجية

صندوق األمم املتحدة 
 اإلمنائي للمرأة

 ١٤ ٨٥٧,٢ ١٤ ٣٧٦,٨ جمموع االعتمادات

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٠
 

 ٢٠٠٣/٢٤ 
   لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار التمويلي املتعدد السنوات  

 س التنفيذيإن اجملل 
ــد  - ١  ــدد    ٩٨/٢٣ املقــرر يؤكــد مــن جدي ــق بإنشــاء اإلطــار التمــويلي املتع  املتعل

 املتعلــق بتوجيهــات اجمللــس التنفيــذي يف إعــداد اإلطــار  ٢٠٠٣/٨الســنوات فضــال عــن املقــرر 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤التمويلي املتعدد السنوات اجلديد، 

منـائي للطلـب املتعلـق       السـتجابة برنـامج األمـم املتحـدة اإل         يعرب عن تقـديره    - ٢ 
 يف هذا الصدد بتبسيط بنود األهـداف واخلـدمات، األمـر الـذي     ويرحبباالتساق والوضوح،  

، وهـو مـا ميكِّـن الربنـامج         ٢٠٠٧-٢٠٠٤أسفر عن حتسني اإلطار التمويلي املتعدد السنوات،        
 اإلمنائي من االستجابة الحتياجات بلدان الربجمة بطريقة مرنة؛

، كمـــا يـــرد يف ٢٠٠٧-٢٠٠٤التمـــويلي املتعـــدد الســـنوات،  اإلطـــار يؤيـــد - ٣ 
، واضعا يف اعتبـاره التعليقـات الـيت قدمتـها الـدول األعضـاء، مبـا يف ذلـك                    DP/2003/32الوثيقة  

التعليقــات املتصــلة باحلاجــة إىل مصــطلحات تتفــق واملــؤمترات ومــؤمترات القمــة الرئيســية ذات  
 به الربجمة اليت توجهها البلدان من أمهية؛الصلة اليت تعقدها األمم املتحدة وما تتسم 

 أن اهلــدف مــن اإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات هــو أن  يؤكــد مــن جديــد - ٤ 
 يكون مبثابة وثيقة السياسات الرئيسية ومصدرا استراتيجيا وأداة إدارية؛

 بأن التنفيذ الناجح لإلطار التمـويلي املتعـدد السـنوات يكمـن يف حتقيـق                يسلم - ٥ 
ف املرجو من اإليرادات ويف االستخدام الفعال لتلـك اإليـرادات يف سـياق االسـتراتيجيات       اهلد

 اإلمنائية اململوكة وطنيا ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم تقريرا بذلك؛
 مليـون   ١,١ املتعلق هبدف التمويل البالغ      ٢٠٠٢/١٨املقرر  يؤكد من جديد     - ٦ 
 ملسامهة يف حتقيق هذا اهلدف؛ مجيع البلدان على اويشجعدوالر، 
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، ال سيما احلد مـن الفقـر        )٤( ألن األهداف اإلمنائية لأللفية    يعرب عن ارتياحه   - ٧ 
 علـى أمهيـة   ويؤكـد معترف هبا بوضوح بأهنا األساس الشامل جلميع أنشـطة الربنـامج اإلمنـائي،           

يف ذلك األهـداف الـواردة      اتباع هنج متوازن يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا            
 يف إعالن األلفية؛

 بدور الربنامج اإلمنائي بوصفه منسـقا جلهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى        يقر - ٨ 
 الصعيد القطري؛

 الربنــامج اإلمنــائي علــى تعزيــز الــدعم املقــدم إىل أطــر وأولويــات التنميــة حيــث - ٩ 
 علـى أمهيـة بنـاء القـدرات لتحقيـق        دويؤكـ الوطنية من خالل مجلة أمور منها إنشـاء شـراكات           

 الفعالية يف عملية التنمية؛
 الربنامج اإلمنائي على تعزيز دور التعاون بـني بلـدان اجلنـوب يف جمـال                يشجع - ١٠ 

 القضاء على الفقر ويف تعزيز النمو والتنمية املستدامني يف مجيع البلدان النامية؛
 اخلاصة ألقـل البلـدان منـوا يف          ضرورة أن تؤخذ االحتياجات    يؤكد من جديد   - ١١ 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤االعتبار يف سياق تنفيذ اإلطار التمويلي املتعدد السنوات، 
 باحلاجة إىل وجود آلية حمسنة إلعداد التقارير بالنسبة لإلطـار التمـويلي             يسلم - ١٢ 

تنادا إىل  املتعدد السنوات، مبـا يف ذلـك التقـارير املتعلقـة بـاملرأة واملسـائل الشـاملة األخـرى، اسـ                    
 من الربنامج اإلمنائي تقدمي مقترحات هلذا الغـرض يف الـدورة العاديـة           ويطلبمؤشرات األداء،   

 ؛٢٠٠٤يناير /األوىل للمجلس التنفيذي اليت ستعقد يف كانون الثاين
 الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة تعزيــز العالقــة بــني اإلطــار التمــويلي   يشــجع - ١٣ 

 . الدعم لفترة السنتني وترتيبات الربجمةاملتعدد السنوات، وميزانية
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢

 
 ٢٠٠٣/٢٥  
  تقييم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 إن اجمللس التنفيذي 
ــا - ١  ــيط علمـ ــام    حيـ ــيم لعـ ــامج عـــن التقيـ ــدير الربنـ ــنوي ملـ ــالتقرير السـ  ٢٠٠٢ بـ

(DP/2003/33)؛ 
__________ 

 .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية )٤( 
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  صادقا وحتليليا؛ لكون التقرير التقييمي كانيعرب عن ارتياحه - ٢ 
 ملا انعكس من دروس مستفادة مـن التقييمـات السـابقة يف             يعرب عن تقديره   - ٣ 

 ؛(DP/2003/32) ٢٠٠٧-٢٠٠٤إطار التمويل املتعدد السنوات 
 بشـأن التقريـر السـنوي       ٢٠٠٢/١٩ مقـرر اجمللـس التنفيـذي        يؤكد من جديد   - ٤ 

 مـــن مث ويشـــجع، ٩خـــاص الفقـــرة ، وبوجـــه ٢٠٠١ملـــدير الربنـــامج املتعلـــق بـــالتقييم لعـــام  
يضطلع به الربنـامج اإلمنـائي مـن عمـل يف تعزيـز الشـراكات مـع اإلدارات الوطنيـة يف جمـال                        ما

 تنمية قدرات التقييم؛
 على أمهية اسـتخدام مؤشـرات يـتم وضـعها مبشـاركة تامـة مـن جانـب             يشدد - ٥ 

 لصلة؛احلكومات الوطنية وتوافق عليها اهليئات احلكومية الدولية ذات ا
 بالشراكة املتعلقة بتنمية قدرات التقيـيم ولشـركاء التنميـة اآلخـرين يف         يرحب - ٦ 

تعزيــز قــدرات التقيــيم الوطنيــة، كالتعــاون مــن خــالل الرابطــة الدوليــة لتقيــيم التنميــة والفريــق   
 العامل املشترك بني الوكاالت، املعين بالتقييم؛

 املســـائل االســـتراتيجية واملســـائل  إىل الربنـــامج اإلمنـــائي تعزيـــز تقيـــيميطلـــب - ٧ 
الشاملة، كدور الربنامج اإلمنـائي يف عمليـة إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة ودوره يف                     

 املسائل اجلنسانية؛
 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى مواصــلة العمــل مــن أجــل ربــط  يشــجع - ٨ 

 علـى ضـرورة زيـادة       ويشـدد ته التنفيذيـة،    العمل املتعلق بالسياسات يف الربنامج اإلمنائي بأنشط      
 تعزيز عملية االستفادة من الدروس، وال سيما على الصعيد القطري؛

ــة    يرحــب - ٩  ــامج اإلمنــائي ويف املعرف ــة األداء يف الربن ــق ثقاف ــالتركيز علــى تعمي  ب
 والتعلم ألغراض صنع القرارات؛

لقــدرات الداخليــة يف  الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة العمــل يف بنــاء ايشــجع - ١٠ 
 جمال التقييم؛

 الربنــامج اإلمنــائي علــى تقــدمي مزيــد مــن تقــارير التقيــيم الشــاملة يف         حيــث - ١١ 
املســتقبل، بشــأن صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة ومتطــوعي األمــم املتحــدة وصــندوق 

 األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية؛
راعــي، يف أعمالــه املتعلقــة بورقــات احلــد   الربنــامج اإلمنــائي علــى أن ييشــجع - ١٢ 

ــن ــد مـــن         مـ ــات احلـ ــة ورقـ ــائي يف عمليـ ــيم دور الربنـــامج اإلمنـ ــى تقيـ ــر، رد اإلدارة علـ الفقـ
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إىل مــدير الربنــامج أن يقــدم تقريــرا مــع توصــيات إىل اجمللــس   ويطلــب ، (DP/2003/35) الفقــر
 .٢٠٠٤التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام 

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢
 
 ٢٠٠٣/٢٦  
تقـــديرات امليزانيـــة املنقحـــة ملكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاريع لفتـــرة الســـنتني  

 وتقريـــر عـــن ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وتقـــديرات امليزانيـــة لفتـــرة الســـنتني  ٢٠٠٣-٢٠٠٢
  مستوى االحتياطي التشغيلي

 إن اجمللس التنفيذي 
 املنقحـة لفتـرة السـنتني        بتقرير املدير التنفيـذي وبتقـديرات امليزانيـة        حييط علما  - ١ 
، والتقريــر عــن مســتوى ٢٠٠٥-٢٠٠٤، وتقــديرات امليزانيــة لفتــرة الســنتني ٢٠٠٣-٢٠٠٢

، وتقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة     (DP/2003/38)االحتيــاطي التشــغيلي  
ــنتني        ــرة الســ ــاريع لفتــ ــدمات املشــ ــب خــ ــة ملكتــ ــديرات امليزانيــ ــأن تقــ  ٢٠٠٥-٢٠٠٤بشــ

(DP/2003/39)؛ 
 مببلـغ   ٢٠٠٣-٢٠٠٢تقديرات امليزانية املنقحة لفترة السنتني      ) أ( على   يوافق - ٢ 
 ٨٧,٠، مببلـغ  ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقـديرات امليزانيـة لفتـرة السـنتني     ) ب( مليون دوالر؛ و  ٩٠,٧

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢عدد املوظفني كما هو مقترح لفترة السنتني ) ج(مليون دوالر؛ و 
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢

 
 ٢٠٠٣/٢٧  
  االستعراض املستقل ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

 إن اجمللس التنفيذي 
بالتقرير النهائي املتعلق باالستعراض املستقل ملكتب األمم املتحـدة   حييط علما    - ١ 

 والتقرير املتعلق باالستعراض املستقل املتصـل بنمـوذج العمـل          (DP/2003/40)خلدمات املشاريع   
ــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع     واملســائل امل ــه ملكتــب األم ــذي   –تصــلة ب ــدير التنفي ــات امل  تعليق

(DP/2003/CRP.19)؛ 
 تـنخفض كـثريا عـن       ٢٠٠٤ ألن توقعات العمل احلاليـة لعـام         يعرب عن قلقه   - ٢ 

املستويات املطلوبـة السـتمرار اجلـدوى املاليـة ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، علـى                     
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 املـدير التنفيـذي   ويشـجع ، ٢٠٠٣وث زيادة يف اإليـرادات قبـل هنايـة عـام        الرغم من توقع حد   
يف ما يعتزمه من تركيز اهتمامه على مواصـلة احلصـول علـى مشـاريع سـنوية مـن خـالل مجلـة                       

 أمور منها حتليل الفرص من أجل بناء عالقات جديدة؛
مـم املتحـدة     إىل االلتزام الذي تعهد به األمني العام بتشـجيع كيانـات األ            يشري - ٣ 

علــــى العمــــل مــــن خــــالل مكتــــب خــــدمات املشــــاريع، علــــى النحــــو الــــوارد يف الوثيقــــة   
DP/2003/CRP.5؛ 

 DP/2003/CRP.19 النهج الذي اتبعه املدير التنفيـذي والـوارد يف الوثيقـة             يؤيد - ٤ 
فيمــا يتعلــق بــاخلطوات الفوريــة الــيت ينبغــي اختاذهــا بشــأن املســائل امللحــة إىل أقصــى حــد الــيت  

 بـاعتزام املـدير التنفيـذي تنفيـذ         ويرحـب اجهها مكتب خدمات املشاريع يف الوقت احلاضر،        يو
 عدد من التغيريات الداخلية على الفور؛

 إىل املكتــب التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، أن    يطلــب - ٥ 
يف التقريـر املتعلـق     يقوم، بالتشاور مع اجمللس التنفيذي، بإعداد رد تام على التوصـيات الـواردة              

ــام    (DP/2003/40)باالســتعراض املســتقل   ــة األوىل لع ــدورة العادي ــه يف ال ــتم النظــر في  ٢٠٠٤ لي
 للمجلس التنفيذي؛

 أن املسألة األساسية املتعلقة باستدامة مكتب خـدمات املشـاريع علـى             يالحظ - ٦ 
ي مسـائل حباجـة إىل   املدى الطويل يرتبط مبسائل أوسع نطاقا، كالرؤيـة والواليـة واحلكـم، وهـ        

أن يعاجلها اجمللس التنفيذي بالتشاور مع املكتب ومجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة بـاألمر،              
ويرى أن هذا النقاش ينبغـي أن يـتم وقـت تنفيـذ اإلصـالحات ويطلـب إىل املـدير التنفيـذي أن                  

 ييسر عملية التشاور األوسع هذه يف أقرب وقت ممكن؛
فيــذي أن يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي يف جلســته العاديــة   إىل املــدير التنيطلــب - ٧ 

 تقريــرا عــن اســتراتيجية احلصــول علــى املشــاريع والتقــدم احملــرز يف تنفيــذ    ٢٠٠٤األوىل لعــام 
التغيريات الداخلية؛ وأن يقدم جدوال زمنيا شامال وميزانيـة مفصـلة، ومؤشـرات لرصـد التقـدم                 

ية التغيري، عالوة على تقريـر عـن عمليـة التشـاور        واألساليب الالزم اتباعها لسداد تكاليف عمل     
 . أعاله٦األوسع نطاقا، الوارد ذكرها يف الفقرة 

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢
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 ٢٠٠٣/٢٨  
 لصـــندوق األمـــم املتحـــدة ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقـــديرات ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة الســـنتني  

  للسكان
 إن اجمللس التنفيذي 
 لصـندوق األمـم    ٢٠٠٥-٢٠٠٤تـرة السـنتني      يف تقديرات ميزانيـة الـدعم لف       وقد نظر  

 املتحدة للسكان؛
ــة البالغــة   يوافــق - ١   مليــون دوالر لألغــراض  ١٦٩,٦ علــى االعتمــادات اإلمجالي

 مليـــون دوالر ملوازنـــة ١٤,٦ أن تســـتخدم تقـــديرات اإليـــرادات البالغـــة ويقـــرراملبينـــة أدنـــاه 
 مليـون   ١٥٥,٠فية مقـدرة مببلـغ      االعتمادات اإلمجالية، األمر الذي سيفضي إىل اعتمادات صـا        

 دوالر؛
 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية الدعم لفترة السنتني  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

  دعم الربامج
 ٨٦ ٥٧٧,١ املكاتب القطرية 
 ٢٩ ١٨٠,٩ املقر 
 ١١٥ ٧٥٨,٠ اجملموع الفرعي 

 ٥٣ ٨٠٢,٦ التنظيم واإلدارة للمنظمة
 ١٦٩ ٥٦٠,٦ يةجمموع االعتمادات اإلمجال

 )١٤ ٦٠٠,٠( تقديرات إليرادات يف امليزانية: ناقصا منه 
 ١٥٤ ٩٦٠,٦ االعتمادات الصافية املقدرة 

   
 املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسـكان إعـادة توزيـع املـوارد          يفوض - ٢ 

 ليه املوارد؛ يف املائة من االعتماد الذي ستنقل إ٥بني بنود االعتمادات حبد أقصى قدره 
 مليـون دوالر لتنفيـذ      ٣,٨ بنفقات إضافية من خـارج امليزانيـة تصـل إىل            يأذن - ٣ 

 .مشروع ختطيط موارد املشاريع
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٠
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  ٢٠٠٣/٢٩  
استعراض عام للمقررات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانيـة              

  ٢٠٠٣ لعام
 إن اجمللس التنفيذي 
 :إىل أنه أثناء دورته العادية الثانيةيشري  

 
  ١البند  
  املسائل التنظيمية 

 ٢٠٠٣وافـــق علـــى جـــدول األعمـــال وخطـــة العمـــل لـــدورهتا العاديـــة الثانيـــة لعـــام    
)DP/2003/L.3 و Corr.1(؛ 

 ؛(DP/2003/25) ٢٠٠٣وافق على التقرير املتعلق بالدورة السنوية لعام  
 :٢٠٠٤التايل للمجلس التنفيذي يف عام وافق على برنامج الدورات  

 
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠ إىل ٢٣ :٢٠٠٤الدورة العادية األوىل لعام 

 )جنيف (٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٤ :٢٠٠٤الدورة السنوية لعام 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤ إىل ٢٠ :٢٠٠٤الدورة العادية الثانية لعام 

  
  مج األمم املتحدة اإلمنائياجلزء املتعلق بربنا  

  ٢البند  
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية واإلدارة 

 بشــأن ميزانيــة الــدعم    ٢٠٠٣ســبتمرب  / أيلــول ١٢ املــؤرخ  ٢٠٠٣/٢٢اختــذ املقــرر    
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤للربنامج اإلمنائي لفترة السنتني 

ة الـدعم لفتـرة      بشـأن ميزانيـ    ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٠ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٣اختذ املقرر    
 لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية وصـندوق األمـم املتحـدة            ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني  

 اإلمنائي للمرأة؛
 ؛(DP/2003/27) ٢٠٠٢أحاط علما باالستعراض السنوي للحالة املالية لعام  
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أحــاط علمــا باملعلومــات التفصــيلية املتصــلة باالســتعراض الســنوي للحالــة املاليــة لعــام    
٢٠٠٢ (DP/2003/27/Add.1)؛ 

أحاط علما بتقرير اللجنة االستشارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات امليزانيـة                 
 ؛(DP/2003/29) ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني 

 ٢٠٠٢أحاط علما بالتقرير املتعلق بنفقات التعاون التقين ملنظومة األمـم املتحـدة لعـام             
 ؛)DP/2003/30/Add.1 و DP/2003/30(وإضافته 
أحاط علما بالتقرير املتعلق بالتدابري األمنية اإلضافية املطلوبة ملوظفي الربنـامج اإلمنـائي              

 ؛(DP/2003/CRP.20)وأماكن العامل التابعة له 
 

  ٣البند  
  الصناديق االستئمانية املواضيعية 

 ؛(DP/2003/31)أحاط علما بالتقرير املتعلق بالصناديق االستئمانية املواضيعية  
 
  ٤البند  
  اإلطار التمويلي املتعدد السنوات 

 بشــأن اإلطــار التمــويلي  ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول١٢ املــؤرخ ٢٠٠٣/٢٤اختــذ املقــرر  
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤املتعدد السنوات الثاين، 

 
  ٥البند  
  التقييم 

 بشـأن تقيـيم برنـامج األمـم         ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٥اختذ املقرر    
 حدة اإلمنائي؛املت

أحاط علما باملوجز التنفيذي للتقريـر املتعلـق بتقيـيم تقـارير األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                   
(DP/2003/34)؛ 

ــة      ــائي يف عمليــ ــامج اإلمنــ ــيم دور الربنــ ــتجابة اإلدارة لتقيــ ــا باســ ــاط علمــ  PRSPأحــ
(DP/2003/35)؛ 

تعلــق بتقيــيم تقــارير  أحــاط علمــا باملــذكرة الــيت أعــدها مــدير الربنــامج عــن التقريــر امل   
 ؛(DP/2003/41)األهداف اإلمنائية لأللفية 
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  ٦البند  
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا 

 :أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية والتعليقات عليها 
 

DP/DCP/CAF/1 مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية أفريقيا الوسطى

DP/DCP/PRC/1 قطري جلمهورية الكونغومشروع وثيقة الربنامج ال

DP/DCP/SIL/1 مشروع وثيقة الربنامج القطري لسرياليون

DP/DCP/LIT/1 مشروع وثيقة الربنامج القطري لليتوانيا

Corr.1 و DP/DCP/POL/1 مشروع وثيقة الربنامج القطري لبولندا  
 ؛(DP/2003/37/Rev.1)وافق على متديد إطار التعاون القطري لبريو ملدة سنتني  
أحاط علما بتمديد إطاري التعاون القطري ملدة سنة واحدة لكل من شـيلي والبوسـنة      

 ؛(DP/2003/37/Rev.1)واهلرسك 
أحـــاط علمـــا مبـــذكرة مـــدير الربنـــامج عـــن مســـاعدة الربنـــامج اإلمنـــائي ألفغانســـتان    

(DP/2003/36)؛ 
 ميامنار؛أحاط علما بالتقرير الشفوي عن املساعدة املقدمة إىل  

 
  ٧البند  
 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية واإلدارة: مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

 بشــأن تقــديرات امليزانيــة ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول١٢ املــؤرخ ٢٠٠٣/٢٦اختــذ املقــرر  
؛ وتقــديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢املنقحـة ملكتــب األمــم املتحـدة خلــدمات املشــاريع لفتـرة الســنتني    

 ، والتقرير املتعلق مبستوى االحتياطي التشغيلي؛٢٠٠٥-٢٠٠٤يزانية لفترة السنتني امل
 بشأن االسـتعراض املسـتقل      ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٧اختذ املقرر    

 ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛
 ميزانيـة  أحاط علما بتقرير اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تقـديرات              

 ؛)DP/2003/39 (٢٠٠٥-٢٠٠٤مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع لفترة السنتني 
أحاط علما بتعليقات املدير التنفيـذي يف التقريـر املتعلـق باالسـتعراض املسـتقل املتصـل                  

بنمـــــوذج العمـــــل واملســـــائل املتصـــــلة بـــــه ملكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة خلـــــدمات املشـــــاريع  
)DP/2003/CRP.19(؛ 
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  زء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكاناجل  
  ٨البند  
 املسائل املالية وامليزانوية واإلدارية 

 بشــأن ميزانيــة الــدعم    ٢٠٠٣ســبتمرب  / أيلــول ١٠ املــؤرخ  ٢٠٠٣/٢٨اختــذ املقــرر    
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤لصندوق األمم املتحدة للسكان لفترة السنتني 

ارة وامليزانيـة عـن تقـديرات ميزانيـة       أحاط علما بتقرير اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلد         
 ؛)DP/FPA/2003/12 (٢٠٠٥-٢٠٠٤الدعم لصندوق األمم املتحدة للسكان لفترة السنتني 

 ٢٠٠٢أحاط علما باالستعراض املايل السنوي لصندوق األمم املتحـدة للسـكان لعـام               
)DP/FPA/2003/13(؛ 

 
  ٩البند  
  ن واملسائل املتصلة هباالربامج القطرية لصندوق األمم املتحدة للسكا 

 :أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية 
 

DP/FPA/DCP/LSO/4 مشروع وثيقة الربنامج القطري لليسوتو

DP/FPA/DCP/COG/3 مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية الكونغو

DP/FPA/DCP/SLE/3 مشروع وثيقة الربنامج القطري لسرياليون

DP/FPA/DCP/ECU/4 يقة الربنامج القطري إلكوادورمشروع وث  
  ١٠البند  
 مسائل أخرى 

عقد مشاورات غري رمسية مشتركة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم              
 املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بشأن املرأة والسالم واألمن؛

 اإلنتاجية؛استراتيجية صندوق األمم املتحدة للمشاريع عقد مشاورات غري رمسية بشأن  
 عقد جلسات إحاطة غري رمسية بشأن أفغانستان؛ 

 صندوق األمم املتحدة للسكان
-٢٠٠٤عقــد مشــاورات غــري رمسيــة بشــأن إطــار التمويــل املتعــدد الســنوات، للفتــرة   
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤ والربنامج القطري، ٢٠٠٧

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢



 

04-25252 131 
 

 E/2003/35 

  ل املؤقتةخطة العم  
  صندوق األمم املتحدة للسكان/اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 ٢٠٠٤لعام العادية األوىل الدورة   
   ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠ إىل ٢٣نيويورك،   
 املوضوع البند الوقت التاريخ/اليوم

 كـــــانون ٢٣اجلمعـــــة، 
 يناير/ الثاين

؛ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 صندوق األمم املتحدة للسكان/دورة اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ١
 ٢٠٠٤انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي لعام  - 

صندوق األمـم املتحـدة للسـكان       /االجتماع املشترك للمجالس التنفيذية للربنامج اإلمنائي     
 واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي

 :املواضيع
 التبسيط واملواءمة - 
 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية - 
 أمن موظفي األمم املتحدة - 
 يقرر فيما بعد - 

 كــــانون ٢٦االثــــنني، 
 يناير/ الثاين

؛ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

صندوق األمـم املتحـدة     / مواصلة االجتماع املشترك للمجالس التنفيذية للربنامج اإلمنائي       
 سيف وبرنامج األغذية العامليللسكان واليوني

ــاء،  ــانون ٢٧الثالثـ  كـ
 يناير/ الثاين

صـندوق األمـم املتحـدة    / مواصلة دورة اجمللس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 للسكان

 املسائل التنظيمية ١  
 إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة -   
 ٢٠٠٣لعام الثانية الدورة العادية  باملتعلقتقرير الاعتماد  -   
 اعتماد خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي -   
 للسكاناألمم املتحدة صندوق اجلزء املتعلق ب   
 اإلطار التمويلي املتعدد السنوات ١١  
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار التمويلي املتعدد السنوات للفترة  -   
 )تابع(تعدد السنوات اإلطار التمويلي امل ١١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار التمويلي املتعدد السنوات،  -   
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا ١٠  
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤الربنامج املشترك بني األقطار،  -   
 املوافقة على وثائق الربامج القطرية -   

ــاء،   كــانون ٢٨األربع
 يناير/ الثاين

 اص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائياجلزء اخل  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 بيان مدير الربنامج -

 اإلطار التمويلي املتعدد السنوات ٤  
 مقترحات آللية إعداد التقارير لإلطار التمويلي املتعدد السنوات -   
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 املوضوع البند الوقت التاريخ/اليوم

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ٥  
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤استراتيجية الصندوق وخطط عمله،  -   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ٧ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 ٢٠٠٣تقرير املدير التنفيذي عن تنفيذ ميزانية عام  -    
 تقرير املدير التنفيذي عن حالة إدارة عملية التغيري -    

 كــانون ٢٩اخلمــيس، 
 يناير/ الثاين

 التقييم ٣ ٠٠/١٢-٠٠/١٠
 
 هداف اإلمنائية لأللفيةاستجابة اإلدارة لتقييم التقارير املتعلقة باأل -

توصيات لألعمال املتعلقة بأوراق استراتيجية احلد من الفقر لربنامج األمم املتحـدة             -   
اإلمنــائي يف ســياق اســتجابة اإلدارة لتقيــيم دور الربنــامج اإلمنــائي يف عمليــة أوراق   

 استراتيجية احلد من الفقر
 التعاون التقين فيما بني البلدان النامية ٢  
 إطار التعاون الثالث للتعاون التقين فيما بني البلدان النامية -   
 مشاورات غري رمسية ٠٠/١٣-٠٠/١٢ 
 املتصلة هباالربامج القطرية واملسائل : األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج   ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 املوافقة على وثائق الربامج القطرية - ٦  
 ربعثة التقييم إىل ميامناتقرير  -   
 ديد أطر التعاون التقينمت -   

 كـــانون ٣٠اجلمعـــة، 
 يناير/ الثاين

 وصندوق األمم املتحدة للسكان برنامج األمم املتحدة اإلمنائيبني اجلزء املشترك   ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 ٢٠٠٢-٢٠٠١توصيات جملس مراجعي احلسابات،  ٨  
 جملس مراجعي احلسـابات     تنفيذ توصيات تقرير عن   : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    -   

 ٢٠٠٢-٢٠٠١بالنسبة لفترة السنتني 
جملــس مراجعــي حســابات األمــم تقريــر متابعــة ل: صــندوق األمــم املتحــدة للســكان -   

 حالة تنفيذ التوصيات: ٢٠٠٢-٢٠٠١املتحدة عن فترة السنتني 
 متابعـة لتقريـر جملـس مراجعـي حسـابات         : مكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع       -   

 حالة تنفيذ التوصيات: ٢٠٠٢-٢٠٠١األمم املتحدة عن فترة السنتني 
 تقرير مقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٩  
 تقرير مقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -   
 واالجتماعيتقرير مقدم إىل اجمللس االقتصادي : صندوق األمم املتحدة للسكان -   
 مسائل أخرى ١٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
  مقررات معلَّقة -   
 املسائل التنظيمية ١  
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  املرفق الثاين
   ٢٠٠٣عضوية اجمللس التنفيذي يف عام   

 )تنتهي مدة العضوية يف اليوم األخري من السنة احملددة(
 

ية الكونغـو  ؛ مجهور)٢٠٠٤(؛ الكامريون )٢٠٠٥(الرأس األخضر : الدول األفريقية  
ــا )٢٠٠٣(؛ غــابون )٢٠٠٣(؛ جيبــويت )٢٠٠٣(الدميقراطيــة  ؛ موزامبيــق )٢٠٠٣(؛ موريتاني

 ).٢٠٠٥(؛ تونس )٢٠٠٣(
؛ مجهوريـــة إيـــران )٢٠٠٥(؛ اهلنـــد )٢٠٠٣(الصـــني : دول آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ 

؛ الـــــيمن )٢٠٠٣(؛ الفلـــــبني )٢٠٠٤(؛ باكســــتان  )٢٠٠٥(؛ نيبـــــال )٢٠٠٣(اإلســــالمية  
)٢٠٠٤.( 

؛ )٢٠٠٣(؛ إكــوادور )٢٠٠٤(أنتيغــوا وبربــودا : ول أمريكــا الالتينيــة والكــارييب د 
 ).٢٠٠٥(؛ أوروغواي )٢٠٠٤(؛ بريو )٢٠٠٥(السلفادور 

ــا الشــرقية  ــا : دول أوروب ــة التشــيكية  )٢٠٠٣(بلغاري ــا )٢٠٠٤(؛ اجلمهوري ؛ روماني
 ).٢٠٠٥(؛ االحتاد الروسي )٢٠٠٤(

؛ فنلنـــدا )٢٠٠٤(؛ كنـــدا )٢٠٠٥(راليا أســـت: دول أوروبـــا الغربيـــة ودول أخـــرى 
؛ النــرويج )٢٠٠٥(؛ اليابــان )٢٠٠٥(؛ إيطاليــا )٢٠٠٣(؛ أملانيــا )٢٠٠٣(؛ فرنســا )٢٠٠٣(
ــويد )٢٠٠٥( ــرا )٢٠٠٣(؛ السـ ــدة  )٢٠٠٤(؛ سويسـ ــة املتحـ ــات )٢٠٠٤(؛ اململكـ ؛ الواليـ

 ).٢٠٠٤(املتحدة 
 

 


