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 اجلزء األول  
 الدورة العادية األوىل  
ــرة مــن        ــورك، يف الفت ــم املتحــدة يف نيوي ــر األم ــودة مبق  كــانون ٣٠ إىل ٢٣املعق

 ٢٠٠٤يناير /الثاين
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 املسائل التنظيمية -أوال  
 للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة           ٢٠٠٤عقدت الدورة العادية األوىل لعام       - ١

اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان يف مقــر األمــم املتحــدة، بنيويــورك، يف الفتــرة مــن    
 . يناير/ كانون الثاين٣٠إىل  ٢٣
 : ٢٠٠٤وانتخب اجمللس التنفيذي أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام  - ٢

 )اليمن( سعادة السيد عبد اهللا الصايدي  :الرئيس 
 )رومانيا(  السيدة غابرييال تانياال :نائب الرئيس 
 )بريو(  السيد ماركو باالريزو : نائب الرئيس 
 )الدامنرك( السيد توري كريستيانسن :نائب الرئيس 
 )الكامريون(  السيد فيلكس مبايو :ب الرئيسنائ 

وبعد انتخاب الرئيس اجلديد، أدىل ببيان استهاليل يرد يف موقع أمانة اجمللس التنفيـذي             - ٣
 .www.undp.org/execbrd: على اإلنترنت على العنوان

وخالل الدورة، أقر اجمللس التنفيذي جدول أعمال وخطة عمل دورتـه العاديـة األوىل               - ٤
بصـــيغتهما املعدلـــة شـــفويا، وخطـــة عملـــه الســـنوية  ) Corr.1 و DP/2004//L.1 (٢٠٠٤م لعـــا
وأقر اجمللـس التنفيـذي أيضـا التقريـر املتعلـق بالـدورة العاديـة               ). DP/2004/CRP.1 (٢٠٠٤ لعام

 ).DP/2004/1(  ٢٠٠٣الثانية لعام 
، DP/2004/2قـة    يف الوثي  ٢٠٠٣وترد املقـررات الـيت اختـذها اجمللـس التنفيـذي يف عـام                - ٥

، الـيت   DP/2004/15فتـرد يف الوثيقـة       ٢٠٠٤أما املقررات املتخذة يف الدورة العادية األوىل لعام         
ــوان        ــى العنـ ــت علـ ــى اإلنترنـ ــذي علـ ــس التنفيـ ــة اجمللـ ــع أمانـ ــا يف موقـ ــالع عليهـ ــن االطـ : ميكـ

www.undp.org/execbrd. 
زمين التــايل لدورتيــه  علــى اجلــدول الــ٢٠٠٤/١٥ووافــق اجمللــس التنفيــذي يف مقــرره   - ٦

 :٢٠٠٤املقبلتني يف عام 
 ٢٠٠٤يونيــــه / حزيــــران٢٣ إىل ١٤مــــن   : ٢٠٠٤الدورة السنوية لعام  

 )جنيف(
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤ إىل ٢٠من  : ٢٠٠٤الدورة العادية الثانية لعام  
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ربنـامج  وفيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل الدورة السنوية للمجلس التنفيذي، قـام مـدير ال    - ٧
املساعد ومدير مكتـب املـوارد والشـراكات االسـتراتيجية بـإبالغ الوفـود بـأن التقريـر السـنوي                    

ــام   ــامج لع ــيت     ٢٠٠٣ملــدير الربن ــائج واإلجنــازات ال ــة عــن النت ــة حتليلي  ســيقدم معلومــات إمجالي
-٢٠٠٢حققتها الـربامج، وسـريكز علـى الوضـع النـهائي خلطـط عمـل مـدير الربنـامج للفتـرة                  

٢٠٠٣. 
وأضــاف قــائال إنــه بنــاء علــى طلــب اجمللــس التنفيــذي، ســيقوم برنــامج األمــم املتحــدة   - ٨

اإلمنائي، بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة،              
بتزويد اجمللس مبقترحـات مشـتركة بشـأن هيكـل متسـق لتقـدمي التقـارير لغـرض إعـداد التقريـر                      

كز على النتائج، وهو اهليكـل الـذي سـيحدد منـط تقـدمي التقـارير يف املسـتقبل        السنوي الذي ير  
 . حال موافقة اجمللس عليه

 
 ي أدىل به مدير الربنامجذالبيان ال  

اسـتهل مــدير الربنـامج بيانــه أمـام اجمللــس التنفيـذي باإلشــادة بـذكرى املــوظفني الــذين       - ٩
ــامج، وأعــاد تأ   ــة وهــم يف خدمــة الربن ــة   وافتــهم املني كيــد التزامــه باختــاذ التــدابري الالزمــة حلماي

 . املوظفني يف امليدان
وطلبت الوفود أن توفَّر هلا يف الدورات املقبلة بصورة مسبقة نسخة مطبوعة مـن بيـان                 - ١٠

 . مدير الربنامج أمام اجمللس التنفيذي مبا يتيح إجراء مداوالت أشد تركيزا
بيانـه االسـتهاليل الـذي اتسـم باإلجيـاز والوضـوح،            وأثنت الوفود على مدير الربنـامج ل       - ١١

والذي حدد بطالقة التحديات الرئيسية اليت تواجه برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف السـنوات               
وشعرت الوفود بالتشجيع بوجه خاص مبا وصـفته باالسـتراتيجية والتنبـؤ اللـذين ينمـان              . املقبلة

على مدى العقد املقبل حىت املوعـد النـهائي لتحقيـق     عن عمق الرؤية فيما يتعلق بعمل الربنامج        
 . ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 

وأعربت الوفود عن اتفاقها يف الرأي مع مدير الربنامج فيما يتعلق بالتركيز علـى عـدد                 - ١٢
ي من اجملاالت الرئيسية الالزمـة لضـمان اسـتمرار وتعزيـز مالءمـة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائ           

ــة ســريعة التطــور    ــة دولي ــات       . يف بيئ ــني ورق ــآزرة ب ــة املت ــز العالق ــذه اجملــاالت تعزي وتشــمل ه
استراتيجيات احلد من الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفيـة؛ ووضـع حتديـد واضـح خلطـوط إنتـاج                  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال تنمية القدرات؛ والتعامل مع البلدان الـيت تواجـه أزمـات                

ــق األهــداف       وا ــا بعــد الصــراع؛ واملشــاركة مــع القطــاع اخلــاص يف حتقي ــدان يف حــاالت م لبل
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وأضـافت هـذه الوفـود أن النجـاح         . اإلمنائية لأللفية؛ وتعزيز أدوار وقدرات نظام املنسـق املقـيم         
 . يف تنمية القدرات يرتبط ارتباطا وثيقا بربنامج التبسيط واملواءمة

لربنامج حدد على حنو صحيح األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          ورأت وفود كثرية أن مدير ا      - ١٣
بوصــفها أحــد جمــاالت التركيــز احلامســة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وكــررت الــدعوة إىل 

 إىل مواصـــلة العمــل يف إقامـــة  تودعــ . ٢٠١٥تعزيــز اجلهـــود املبذولــة لبلـــوغ أهــداف عـــام    
املتحدة اإلمنائي دورا فريدا كجهة للـربط        إن لربنامج األمم     ةشراكات مع القطاع اخلاص، قائل    

 . الشبكي واالتصال والتنسيق يف جمال األنشطة اإلمنائية
وشددت الوفود أيضا على الصلة بني متويل التنميـة وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  - ١٤

وشــددت علــى أمهيــة إدراج بنــد يف جــدول . واألهــداف اإلمنائيــة األخــرى املتفــق عليهــا دوليــا
أعمــال الــدورات املقبلــة للمجلــس التنفيــذي بشــأن تنفيــذ توافــق آراء مــونتريي، وأكــدت أنــه   
ينبغي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يسهم يف تقييم التقدم احملرز يف احلـوار الرفيـع املسـتوى           

 .بشأن متويل التنمية يف اجلمعية العامة
ــامج    - ١٥ ــه إىل  وأبــرزت الوفــود التحــديات الــيت تواجــه برن األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ودعت

ويف سياق اجلهود املبذولة، علـى سـبيل املثـال، التبـاع هنـج إقليمـي،             . توخي اليقظة يف رصدها   
ولـدى النظـر يف حتويـل بعـض     . ينبغي للربنامج أن يتجنب وضع هنج جديدة يف خمتلـف املنـاطق   

اعدة مــن أجــل التنميــة، البلــدان مــن وضــع احلصــول علــى املســاعدة مــن أجــل اإلغاثــة إىل املســ
وأعربــت بعــض الوفــود عــن  . ينبغــي للربنــامج أن يضــع بــرامج أوثــق صــلة باملراحــل االنتقاليــة  

ــة املــوارد مــن أجــل البلــدان الــيت تواجــه       ــام الربنــامج مبواصــلة اجلهــود املتصــلة بتعبئ ضــرورة قي
 . أزمات، ومواصلة عمليات تقييم االحتياجات وعقد املؤمترات اخلاصة هبا

وأحاطــت الوفــود علمــا بــاجلهود املتواصــلة الــيت يبــذهلا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  - ١٦
لتبسيط ومواءمة نظام املنسق املقيم، وأثىن كثري منها على ما يتمتع به ممثلو الربنامج لـديها مـن                  

 . مكانة ممتازة فيما يتعلق بأنشطة االتصال والتفكري اخلالق والتفاعل العملي داخل بلداهنم
وردا على هذه التعليقات، طمأن مـدير الربنـامج اجمللـس التنفيـذي إىل أن اجلهـود الـيت                    - ١٧

وشدد علـى أن اجلهـود      . يبذهلا الربنامج يف سبيل األخذ بنهج إقليمي لن تضر باإلدارة املركزية          
نـامج  اليت تبذهلا جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة هـي مـن القضـايا املسـتمرة واحلامسـة بالنسـبة لرب                   

وقــال إنــه يســلم باحلاجــة إىل تعزيــز . األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظومــة األمــم املتحــدة بأســرها 
العمل اإلجيايب للربنامج يف جماالت أوسع نطاقـا اسـتنادا إىل خطـوط إنتاجـه، والحـظ أن عهـد                    

 . إزاء التنمية قد انقضى�بنهج جزئي�األخذ 
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 منائياجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإل  
 

 التقييم - ثانيا 
 
وجهت الوفود الشكر إىل مدير مكتب التقييم للعرض الـذي قدمـه بشـأن هـذا البنـد،                   - ١٨

وإىل مدير الربنامج املعاون للعرض الذي قدمـه بشـأن رد اإلدارة علـى تقـارير تقيـيم األهـداف                    
 ). DP/2004/3(اإلمنائية لأللفية 

فزا علـى إدخـال التحسـينات وتتبـع التقـدم احملـرز             ورحبت الوفود بالتقرير باعتباره حـا      - ١٩
ورأت أنه ينبغي اختاذ هنج عملـي حيـث أن الـدول          . فيما يتعلق بتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية     

وأعربــت بعــض الوفــود عــن احلاجــة إىل . تتبــاين يف مواردهــا ويف قــدراهتا علــى إعــداد التقــارير
ــة وورقــات   جتنــب االزدواجيــة، ودعــت إىل إجيــاد رابطــة أقــوى   ــة لأللفي  بــني األهــداف اإلمنائي

وكـان هنـاك طلـب بـأن يقـدم الربنـامج اإلمنـائي تقريـرا إىل الـدورة                   . استراتيجية احلد من الفقر   
يونيه بشأن سبل حتسني اإلحصاءات، وأن يقدم مقترحـات بشـأن           /السنوية املعقودة يف حزيران   

د الوفــود عــن الســبب يف احتــواء واستفســر أحــ. القيــام باســتجابات إداريــة أقــوى يف املســتقبل
التقريـر علــى قــدر ضـئيل مــن املعلومــات عـن القضــايا اجلنســانية، واقتـرح وضــع شــكل موحــد     

 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلـق بإنشـاء شـراكة عامليـة مـن أجـل                     ٨لإلبالغ عـن اهلـدف      
 الخـتالف   نظـرا ٨وأكد وفـد آخـر علـى ضـرورة التـزام احليطـة لـدى مناقشـة اهلـدف                . التنمية

 . نظرة البلدان إىل أهدافه ومقاصده
وأكــد مــدير مكتــب التقيــيم، ومــدير الربنــامج املعــاون، ورئــيس الفريــق املعــين بــالفقر    - ٢٠

مبكتب سياسات التنمية، أكدوا للوفود أن الربنامج اإلمنائي يبذل جهدا شاقا من أجـل مواءمـة                
ائيـة لأللفيـة، وأنـه مت إنشـاء جلنـة لرصـد             ورقات استراتيجيات احلد من الفقر مع األهداف اإلمن       

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تقــوم بانتظــام بــإبالغ األمــني العــام بشــأن آخــر التطــورات يف هــذا    
وأكدوا أن الربنامج اإلمنائي يعطي أولويـة عليـا لزيـادة الـوعي هبـذه األهـداف يف مجيـع                    . الشأن

نسقني املقيمني، مـن أجـل ضـمان الـدخول     أرجاء منظومة األمم املتحدة، وال سيما بالنسبة للم       
 .هبذه األهداف إىل طور التنفيذ على املستوى القطري

 بشأن رد اإلدارة على تقارير تقيـيم األهـداف          ٢٠٠٤/٩س التنفيذي املقرر    ل اجمل ذواخت - ٢١
 .اإلمنائية لأللفية
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 اإلطار التمويلي املتعدد السنوات - ثالثا 
 
امج املعـاون علـى العـرض التفصـيلي الـدقيق الـذي قدمـه إىل                شكرت الوفود مدير الربن    - ٢٢

اجمللس التنفيذي عـن املقترحـات بشـأن تقـدمي التقـارير عـن اإلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات                      
)DP/2004/4 .(    وأكـد عــدد مــن الوفـود علــى أمهيــة اإلطــار التمـويلي املتعــدد الســنوات كإطــار

م اجمللـس القيـام بـه مـن االسـتعانة هبـذا اإلطـار يف                موحد لألداء، وأعربـوا عـن تأييـدهم ملـا يعتـز           
وأعـرب عـن رأي مفـاده أن املقترحـات          . التخطيط االسـتراتيجي واملراقبـة يف الربنـامج اإلمنـائي         

 . املتعلقة بتقدمي التقارير ينبغي أن ينظر إليها يف إطار هذا السياق العام
تعلقة بتقدمي التقارير، وعلقـت     وأعربت وفود عديدة عن تأييدها القوي للمقترحات امل        - ٢٣

 الـيت اسـتخدمت يف إعـداد املقترحـات بغـرض التركيـز         �القاطعـة �على املنهجيات املتطـورة و      
على العناصر األساسية الالزمة من أجل املراقبة الفعالة من جانب اجمللس التنفيذي على اإلطـار               

ــامج اإلمنــائي،  وحــث عــدد مــن الوفــود الصــناديق املرتب  .  املتعــدد الســنواتيالتمــويل طــة بالربن
وخباصة صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة، وصـندوق األمـم املتحـدة لألنشـطة اإلنتاجيـة،                  
ــدر          ــنُّهج ق ــني ال ــة ب ــة املواءم ــائي، وحماول ــامج اإلمن ــا الربن ــيت يتبعه ــهجيات ال ــى النظــر يف املن عل

ملتعـدد السـنوات وإطـار    والتمس البعض معلومات عن الروابط بني اإلطار التمـويلي ا        . اإلمكان
عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، يف حـني رأى آخـرون أنـه سـيكون مـن املفيـد تقــدمي            

 . املزيد من اإليضاح عن الفرق بني النواتج واملدخالت
وســلمت وفــود عديــدة بأنــه ينبغــي النظــر إىل املقترحــات املتعلقــة بتقــدمي التقــارير عــن   - ٢٤

 يف سـياق النـهج العـام احملـدد يف           �عمليـة مسـتمرة   �د السـنوات باعتبارهـا      اإلطار التمويلي املتعد  
واألمر متروك للربنامج اإلمنائي لكـي يضـع النقـاط املرجعيـة واملؤشـرات التفصـيلية        . املقترحات

لوضع هذا النهج موضع التنفيذ، على أال تغيب عـن البـال ضـرورة وضـع إطـار يتسـم باملرونـة                      
وضمن التعليقـات احملـددة الـيت       . يف مع البيئة اإلمنائية الدائبة التغيري     الكافية على حنو يكفل التك    

ــة نتيجــة        ــوفري املعلومــات املوضــوعية الكافي ــاك دعــوة إىل عــدم التضــحية بت ــديت كانــت هن أب
وأشارت الوفود إىل الطـابع     . للجهود املبذولة للحفاظ على اإلجياز والوضوح يف تقدمي التقارير        

ين ملنهجيـة تقـدمي التقـارير، ودعـت مـع ذلـك إىل التـزام احليطـة مـن أن                     املفاهيمي املتطور والـتق   
يؤدي ذلك إىل وضع أعباء إضافية تتعلق بتقدمي التقارير على كاهل املكاتب القطريـة والنظـراء          

وردا علــى ذلــك، كــرر مــدير الربنــامج املعــاون التأكيــد علــى أن التبســيط وســهولة   . الــوطنيني
وأبدى عدد من الوفـود اهتمامـا باالشـتراك         . املطلقة يف هذا الصدد   التنفيذ ستكون هلما األمهية     

 . يف املشاورات، على أساس رمسي، مع سري هذه العملية قدما



 

05-25362 11 
 

E/2004/35  

ــة        - ٢٥ ــر بــني مفهــومي الفعالي ــز الــذي تضــمنه التقري ــود عــن تقــديرها للتميي وأعربــت الوف
ربنـامج اإلمنـائي أن يواصـل    ويف هـذا الصـدد، طلبـت الوفـود إىل ال    . التنظيمية والفعاليـة اإلمنائيـة    

 . قياس أثر أنشطة الربجمة اليت يضطلع هبا على املستوى القطري يف األجل الطويل
وطلبــت بعــض الوفــود تقــدمي إيضــاح بشــأن إلغــاء التقريــر املســتقل املقــدم إىل اجمللــس    - ٢٦

 أمهيـة هلـذا     التنفيذي عن الصناديق االستئمانية املواضيعية، بـالنظر إىل مـا رأتـه هـذه الوفـود مـن                 
وطُلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يكفـل حصـول اجمللـس علـى املعلومـات الكافيـة، كمـا                   . التقرير

 . ونوعا، بشأن الصناديق االستئمانية املواضيعية
يونيــه /وطلبــت بعــض الوفــود تزويــد اجمللــس التنفيــذي يف دورتــه الســنوية يف حزيــران    - ٢٧

وأعربـت أيضـا عـن      . نوي الذي يركز على النتـائج     ، للتقرير الس  �منوذج� مبخطط، أو    ٢٠٠٤
، مزيدا مـن املعلومـات      ٢٠٠٥أملها يف أن يتضمن التقرير املقبل الذي يركز على النتائج، لعام            

وطُلـب  . عما يضطلع به الربنامج اإلمنـائي مـن أعمـال مـن أجـل تعزيـز نظـام املنسـقني املقـيمني                   
دا مــن اإلدارة علــى القضــايا الــيت يثريهــا  أيضــا أن يتضــمن التقريــر الــذي يركــز علــى النتــائج ر 

 . الربنامج اإلمنائي يف تلك الوثيقة
وأعربت وفود عديدة عن تقـديرها عمومـا للنـهج التشـاركي والتشـاوري الـذي اتبعـه                - ٢٨

الربنامج اإلمنائي يف وضع تلك املقترحات، وخباصة ما تعكسه من شواغل لدى أعضاء اجمللـس               
 . والرجاء يف استمرار العملية على نفس املنوال يف املستقبلوأعرب عن األمل . التنفيذي

وأحاط مدير الربنامج املعاون علما بالتعليقات اإلجيابية على املقترحات املتعلقة بتقـدمي             - ٢٩
التقارير عن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات، وأقر بضرورة املواءمة بني خمتلـف وثـائق اإلطـار         

 . باألهداف اإلمنائية لأللفيةالتمويلي، وربط اإلطار
 عـن املقترحـات بشـأن تقـدمي التقـارير عـن         ٢٠٠٤/١واعتمد اجمللـس التنفيـذي املقـرر         - ٣٠

 . اإلطار التمويلي املتعدد السنوات
 

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة - رابعا 
 
مـات الـذي عرضـت فيـه     أثنت الوفود على املديرة التنفيذية لبياهنا املتسق والغـين باملعلو         - ٣١

، والتقريـر   )DP/2004/5(إطار التمويل املتعدد السنوات لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة           
عن التقدم احملرز والثغرات والدروس املسـتفادة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ االسـتراتيجية وخطـة العمـل                   

 ).DP/2004/CRP.3 (٢٠٠٣-٢٠٠٠للفترة 
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للعمـل الراسـخ الـذي يضـطلع بـه الصـندوق، والحظـت              وأعربت الوفود عـن تأييـدها        - ٣٢
الصلة بني جهوده اجلارية، ومنهاج عمل بـيجني، واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                     

ــرار جملــس األمــن     ــرأة، وق ــة  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ضــد امل ــة لأللفي ويف إطــار . ، واألهــداف اإلمنائي
ج املتصلة بنوع اجلنس ال ينبغـي تقـدميها         التأكيد على ملكية البلدان للربامج، أشري إىل أن الربام        

 . إال بناء على طلب البلدان
وأعادت الوفود تأكيد الدور املركزي للمرأة يف األنشـطة اإلمنائيـة، وشـددت علـى أن           - ٣٣

ــا         ــد اجلنســاين ســيكون مآهل ــاة للبع ــة املســتدامة دون مراع ــق التنمي أي سياســة هتــدف إىل حتقي
ور الـذي ال مثيـل لـه والـذي يقـوم بـه الصـندوق يف جمـال                   وأكد أحد الوفـود علـى الـد       . الفشل

الدعوة، مضيفا أن الدعوة، مع ذلك، ال تغـين عـن قيـام الوكـاالت األخـرى يف منظومـة األمـم             
وطلـب أحـد الوفـود معلومـات        . املتحدة بتعمـيم املنظـور اجلنسـاين يف كافـة األنشـطة الرئيسـية             

ــزم الصــندوق اتباعهــا ل    ــة الــيت يعت ــز دوره كعامــل حفــاز يف املســتقبل  أخــرى عــن الكيفي . تعزي
وتســاءل الوفــد نفســه عمــا إذا كانــت املؤسســات األخــرى يف منظومــة األمــم املتحــدة تســعى   
بانتظام إىل االستفادة من اخلدمات الـيت يقـدمها الصـندوق أم أن هـذه اخلـدمات يف حاجـة إىل                 

 . الترويج هلا
تركيـز عمـل الصـندوق علـى النحـو          وأعربت وفود عديـدة عـن تأييـدها التـام جملـاالت              - ٣٤

احملــدد يف اإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات، ودعــت بلــدان كــثرية، ســواء مــن البلــدان املاحنــة 
بلدان الربنامج اإلمنائي، إىل مواصلة دعم الصـندوق عـن طريـق تزويـده بـاملوارد الالزمـة لـه                     أو

) األساسـية (وارد العاديـة    وطلب أحد الوفـود حتقيـق تـوازن أفضـل بـني املـ             . لالضطالع بأعماله 
، بينما رأى أحد الوفود على األقل أن جمـاالت التركيـز عامـة              )غري األساسية (واملوارد األخرى   

 . بعض الشيء، وطلب من الربنامج اإلمنائي جعلها أكثر حتديدا
ــائج املرجــوة        - ٣٥ ــق النت ــن حتق ــوارد وحــدها ل ــى أن امل ــودا كــثرية شــددت عل ــد أن وف . بي

فود على أنه ينبغي جلميع املنظمات التابعـة لألمـم املتحـدة أن تنسـق جهودهـا                 وأكدت هذه الو  
 تنفيذ الربامج املتصـلة بقضـايا اجلنسـني، علـى أن ختضـع كـل وكالـة للمسـاءلة بصـورة                      نلضما
 . فردية
وشددت الوفود على ضرورة قيـام الصـندوق بتـوفري املسـاعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات                    - ٣٦

وذكــر أحــد . ضــايا املتصــلة باجلنســني، وخباصــة علــى املســتوى التشــريعي  الوطنيــة يف جمــال الق
الوفود أن مراكز تنسـيق الشـؤون اجلنسـانية املوجـودة يف خمتلـف أحنـاء منظومـة األمـم املتحـدة                      

 .تتطلب أيضا مزيدا من املعارف والتدريب يف جمال القدرات لكي توفر املشورة املناسبة
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يقـوم الصـندوق بتوسـيع نطـاق شـراكاته مـع املنظمـات              ودعا عدد مـن الوفـود إىل أن          - ٣٧
غــري احلكوميــة الدوليــة واحملليــة، والقطــاع اخلــاص، واملؤسســات املاليــة الدوليــة، واملؤسســات    
األخرى يف منظومة األمم املتحدة لغرض توسـيع نطـاق تغطيـة األنشـطة الـيت يقـوم هبـا ونطـاق                      

ألمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة هـو وكالـة            واعتـرب اثنـان مـن الوفـود أن صـندوق ا           . قاعدة متويلـه  
، وينبغي له أن يواصل أعماله للتأثري بصورة إجيابية علـى حقـوق اإلنسـان               �للحاضر واملستقبل �

 .املتعلقة باملرأة، ولتعزيز املساواة بني اجلنسني وتعميم املنظور اجلنساين على الصعيد العاملي
فيــذي أن يركــز مبزيــد مــن االهتمــام يف  ورأت بعــض الوفــود أنــه ينبغــي للمجلــس التن  - ٣٨

ــدورات املقبلــة علــى القضــايا املتصــلة باجلنســني      وحثــوا الصــندوق علــى زيــادة التعريــف     . ال
ــبة لتقريـــر   ــا حـــدث بالنسـ ــاريره، كمـ ــرأة واحلـــرب والســـالم �بتقـ ــدا مـــن  �املـ ــوا مزيـ ، وطلبـ

. مـم املتحـدة  اإليضاحات حول الطريقة اليت ينشـر هبـا الصـندوق معارفـه يف أرجـاء منظومـة األ             
وأشــار أحــد الوفــود إىل أن حتســني تقــدمي التقــارير بصــورة منتظمــة مــن شــأنه أن يســاعد علــى 

 . ضمان استقرار التربعات من البلدان املاحنة
وأشــار أحــد الوفــود إىل أن الصــندوق يســتمد واليتــه مــن اجمللــس التنفيــذي، واجمللــس   - ٣٩

علـى أن السـعي إىل إشـراك جملـس األمـن يف             وأكـد   . االقتصادي واالجتماعي، واجلمعية العامة   
وعلـى الـرغم مـن ذلـك، يـرى          . أنشطة الصندوق لـن يكـون، يف ضـوء ذلـك، بـاألمر املناسـب              

 . الوفد بضرورة تعزيز الدور الذي يقوم به الصندوق داخل منظومة األمم املتحدة
وطلــب أحــد الوفــود مزيــدا مــن اإليضــاحات حــول كيفيــة رصــد الصــندوق ألنشــطته   - ٤٠
 . لربناجمية على املستوى امليداين لضمان تنفيذها وحتقيق نتائج إجيابية هلاا

وأكـــدت الوفـــود أيضـــا علـــى أمهيـــة إدمـــاج القضـــايا اجلنســـانية يف جـــداول أعمـــال    - ٤١
مفاوضات السالم، وعمليـات بنـاء السـالم بعـد انتـهاء الصـراع، مشـرية إىل الـدور النمـوذجي                     

 . ان وعن طريق الصندوق االستئماين لألمن اإلنساينالذي اضطلع به الصندوق يف أفغانست
وردا على هذه التعليقات، شكرت املـديرة التنفيذيـة اجمللـس علـى مـا يقدمـه مـن دعـم                    - ٤٢

وتوجيه، وأكدت أن الصندوق سيواصل تركيزه على إقامـة الشـراكات االسـتراتيجية والفعالـة               
ا علـى مـا يقـوم بـه الصـندوق مـن دور              وأكـدت أيضـ   . يف اجملاالت اليت حيظى فيها مبيـزة نسـبية        

. ابتكــاري وحفــاز ممــا سيســاعد علــى مواصــلة تــدعيم األســس الــيت يقــوم عليهــا متكــني املــرأة   
وســلمت أيضــا بأنــه ال بــد مــن تنميــة الشــراكات، مبــا فيهــا الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص،     

 .يؤدي إىل توسيع قاعدة املوارد مبا
دور الرجال وتزايد مشاركتهم الريادية يف الـدفع قـدما          وتناولت املديرة التنفيذية أيضا      - ٤٣

ــذهلا الصــندوق لوضــع      . بأعمــال الصــندوق  ــيت يب ــرأة واحلــروب، واجلهــود ال وحتــدثت عــن امل
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واختتمـت  . املعارف املتعلقة باملرأة يف مكان الصـدارة، وال سـيما لـدى صـياغة خطـط السـالم                 
ن أجـل وضـع جـدول أعمـال يهـدف إىل            املديرة التنفيذية بياهنا بالقول بأن الصـندوق يعمـل مـ          

 .حتقيق التحول
 بشـأن اإلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات           ٢٠٠٤/١٠واعتمد اجمللس التنفيذي املقـرر       - ٤٤

 . لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة 
 

 الربامج القطرية والقضايا ذات الصلة - خامسا 
 
أعاد التأكيد على أن الربنامج القطـري،       فالربامج القطرية،   البند املتعلق ب  الرئيس  عرض   - ٤٥

يف كــل دورة مــن الــدورات العاديــة األوىل الــيت تعقــد  يــتم إقــراره ، ٢٠٠١/١١وفقــا للمقــرر 
ينـاير علـى أسـاس عـدم االعتـراض وبـدون عرضـه أو إخضـاعه للنقـاش،                   /شهر كانون الثاين   يف
ألمانـة خطيـا قبـل االجتمـاع أهنـم يـودون            مل يقم مخسة أعضاء من أعضـاء املكتـب بـإبالغ ا            ما

 .عرض برنامج قطري معني على اجمللس التنفيذي
وأقر اجمللس التنفيذي، على أساس عـدم االعتـراض، الـربامج القطريـة لالحتـاد الروسـي                  - ٤٦

وإكــوادور وباكســتان وبــنن وبولنــدا وتايلنــد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو  
 .يت وسرياليون وكرواتيا وكينيا وليتوانيا والنيجرالدميقراطية وجيبو

اجمللس علما بتمديد إطار التعاون القطري الثاين لكـل         للممارسة املعتادة، أحاط    ووفقا   - ٤٧
 وبالتمديـد األول  ،من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهوريـة كوريـا ملـدة سـنة واحـدة          

 دول منطقة شرق البحر الكـارييب وبربـادوس، الـيت           إلطار التعاون دون اإلقليمي لبلدان منظمة     
كمـا أقـر اجمللـس متديـد إطـار التعـاون القطـري الثـاين لغيانـا ملـدة سـنتني                      . أقرها مـدير الربنـامج    

 .واإلطار الثاين من أطر التعاون التقين بني البلدان النامية لسنة واحدة
 

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  
د إطار من أطر التعاون القطـري جلمهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة،               بالنسبة لتمدي  - ٤٨

طلبــت ثالثــة وفــود مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي العمــل علــى أن تكــون الترتيبــات الــيت   
يتخذها يف جمال الرصد وافيـة حبيـث يتعـذر اسـتخدام املـوارد ألي أغـراض أخـرى ال تتوخاهـا                      

.  أسـفه لعـدم تضـمن الربنـامج أي رصـد حلقـوق اإلنسـان               وأعـرب أحـد الوفـود عـن       . املشاريع
كما طلبت وفود إبقاء اجمللس التنفيذي على علـم بالترتيبـات الـيت تتخـذ لرصـد املسـاعدة الـيت                     

 .يقدمها الربنامج اإلمنائي يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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ــامج امل ورد  - ٤٩ ، علــى يط اهلــادئ مــدير املكتــب اإلقليمــي آلســيا واحملــ  ســاعد،مــدير الربن
تعليقات الوفود على طلب متديد إطار التعاون القطـري جلمهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة                 

فــأعلن أن نظــام الرصــد التــابع للربنــامج اإلمنــائي بــدأ يعمــل بالفعــل وأن . واستيضــاحاهتا بشــأنه
ســي أال وهــو أن مجيــع فبالنســبة لفتــرة متديــد الربنــامج، ينفَّــذ تــدبري رئي. التــدابري تتخــذ لتعزيــزه

كمـا أكـد للوفـود    . يف املقر يف نيويـورك    سيجري فحصها وإقرارها    املقترحات املتعلقة مبشاريع    
ــائي تســتخدم حصــرا لالضــطالع         ــامج اإلمن ــذها الربن ــيت ينف ــربامج ال ــوال املخصصــة لل أن األم

رية كوريـا    جلمهو ذي مت إقراره  بعمليات إنسانية وإمنائية، ضمن حدود إطار التعاون القطري ال        
وأكد للوفود أن الربنامج اإلمنائي يأخذ رصد أنشطة إطـار التعـاون الـتقين              . الشعبية الدميقراطية 

 .يف هذا البلد ببالغ اجلدية
 

 بعثة التقييم يف ميامنار  
 مــدير املكتــب اإلقليمــي ســاعد،مــدير الربنــامج امل اجمللــس التنفيــذي علمــا ببيــان حــاطأ - ٥٠

املمثـل املقـيم، الـذي عـرض فيـه مـذكرة مـن مـدير الربنـامج عـن تقـدمي              ،  آلسيا واحملـيط اهلـادئ    
ــار  ــاعدة إىل ميامنــ ــديات   ). DP/2004/8(املســ ــوء علــــى التحــ ــذه املــــذكرة الضــ ــلطت هــ وســ

االســـتراتيجية الرئيســـية والتوصـــيات الـــيت حـــددهتا البعثـــة املســـتقلة الـــيت زارت ميامنـــار يف         
 .  لتقييم مبادرة التنمية البشرية٢٠٠٣ عام
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية يف حمدودية نطاق األنشـطة الـيت يضـطلع هبـا الربنـامج                  - ٥١

فمع أن مشاريع مبادرة التنمية البشـرية ال تـزال ُتحـِدث يف الوقـت احلاضـر               . اإلمنائي يف ميامنار  
 أثرا إجيابيا يف حياة أكثر الشرائح استضعافا ومعانـاة يف البلـد، مل تتجـاوز نسـبة السـكان الـذين       

ودعـا املمثــل  .  يف املائـة ٣متكـن الربنـامج اإلمنــائي مـن بلـوغهم، بفعــل مـوارده احملـدودة، زهــاء       
 بيئـة   جنبـا إىل جنـب مـع هتيئـة        املقيم إىل توسيع رقعـة أنشـطة مبـادرة التنميـة البشـرية جغرافيـا،                

 .لبلدسياسية مؤاتية وتقدمي اجملتمع الدويل املساعدات لتلبية احتياجات الفقراء الشديدة يف ا
ــار      الوأعربــت  - ٥٢ ــائي أنشــطته يف ميامن ــامج اإلمن ــذ الربن ــا ملواصــلة تنفي ــود عــن ارتياحه وف
. يتفــق متامــا مــع املهــام املوكلــة إىل كــل مــن جملــس اإلدارة واجمللــس التنفيــذي علــى التــوايل  مبــا

 لربنامج اإلمنائي على ما يضـطلع بـه مـن أنشـطة يف جمـال مبـادرة التنميـة         لوأعربت عن تقديرها    
البشرية وأقرت بضرورة زيادة التعاون الدويل وتوسيع نطاق املسـاعدات اإلنسـانية الـيت ينبغـي                

ــوارد إضــافية   ــا م ــار       . أن توازيه ــدها اإلط ــى تأيي ــد عل ــود التأكي ــادت وف ــذا الصــدد، أع ويف ه
االستراتيجي الذي اقترحته األمم املتحدة لزيادة املساعدات اإلنسانية والـذي يوضـع يف صـيغته           

 .ية حاليا، وعلى اهتمامها بهالنهائ
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املعـــايري الـــيت يعتمـــدها الربنـــامج اإلمنـــائي لتقـــدمي   بوفـــود يف حـــني نوهـــت بعـــض ال و - ٥٣
الربنـامج  مؤداهـا أن   الـيت   وأقرت أيضا بأمهية التوصية اليت قدمتـها بعثـة التقيـيم            فإهنا  مساعداته،  

سياسـية تـدعم التنميـة الـيت     بيئـة  يف مركز يهيئ له على حنـو أفضـل العمـل علـى إجيـاد               اإلمنائي،  
ويف هـذا الصـدد، ذكـرت هـذه الوفـود أن مـن شـأن هـذه البيئـة أن          . تصب يف مصلحة الفقراء   

توفر أساسا سليما يستند إليه إلدامة أنشـطة مبـادرة التنميـة البشـرية الـيت تنفـذ حاليـا، مبـا فيهـا                        
فقـر الـيت ُتعـد حاليـا يف         تقدمي القروض الصغرية والدراسات االستقصائية والتقييمات الشاملة لل       

 .إطار املرحلة الرابعة من مراحل مبادرة التنمية البشرية
 �وتنفيـذ  �عبـارة ينبغـي أن تتضـمن       من مشـروع املقـرر       ٤وفدان، أن الفقرة    الحظ  و - ٥٤

تعديل النص وفقا لذلك حبيث يعكس بدقـة النقاشـات الـيت دارت بـني               و،  �مراعاة�ة  فظبعد ل 
 اعترض على إدخال أي تعديل حبجة أن الوفود قد سبق أن اتفقـت              غري أن وفدا آخر   .  الوفود

اعتمـد اجمللـس التنفيـذي      أخريا،  و. على النص النهائي الذي قُدم إىل جملس اإلدارة بكامل هيئته         
 .تعليقات الوفود الثالثةآخذا يف االعتبار املقرر، 
وين وتنظيمـي  وأعرب أحد الوفود عن ضرورة توخي احلـذر إزاء اسـتحداث إطـار قـان              - ٥٥

لدعم الفقراء، وارتـأى أنـه مـن األفضـل القيـام بـذلك بطريقـة تتـواءم مـع خريطـة الطريـق الـيت                          
لجهــود الــيت يبــذهلا املمثــل املقــيم لوفــود عــن تقــديرها بعــض الأعربــت كمــا . تضــعها احلكومــة

ملعاجلـة  املوسع الذي ُشكل    واضيعي  الفريق امل ثنت على آلية    وأ. لتعزيز احلوار مع اجملتمع الدويل    
وشـــجعت الربنـــامج اإلمنـــائي علـــى . اإليـــدز يف البلـــد/مســـألة فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية

 .استكشاف مناذج مماثلة يتم اعتمادها لتوسيع نطاق املساعدة يف جماالت أخرى
ت الوفـود علمـا   حاطاملساعد، أالربنامج وأخريا، وعلى النحو املشار إليه يف بيان مدير          - ٥٦

 علـى النحـو املتـوخى أصـال يف مقـرر اجمللـس              ٢٠٠٤نفيذيـة لـن تنتـهي يف عـام          بأن األنشطة الت  
ــأخر  ٢٠٠٥ديســمرب /، بــل يف شــهر كــانون األول ٢٠٠١/١٥التنفيــذي   ، وذلــك بســبب الت

 .الذي تعذر تفاديه يف بدء مشاريع املرحلة الرابعة من مبادرة التنمية البشرية
 .تقدمي املساعدة إىل ميامنارن شأ  ب٢٠٠٤/٢اجمللس التنفيذي املقرر واختذ  - ٥٧
 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  - سادسا 
وفود شـكرها إىل املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع                 الوجهت   - ٥٨

وتنفيـذ عمليـة التغـيري      ) DP/2004/6 (٢٠٠٣على عرضه التقريرين املتعلقني بتنفيذ ميزانيـة عـام          
ــم امل  ــب األم ــا    ). DP/2004/7(تحــدة خلــدمات املشــاريع   ملكت ــد عــن دعمه ــن جدي ــت م وأعرب
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جديـدة  روح  ملـا يتحلـى بـه مـن         لجهود اليت يبـذهلا هـذا املكتـب إلدارة التغـيري وعـن تقـديرها                ل
 .تقوم على املبادرة

، والحظت بعني الرضـا     ٢٠٠٣يف عام   للمكتب  املايل اإلجيايب   باألداء  وفود  رحبت ال و - ٥٩
كمــا رحبــت .  مليــون دوالر١٦,٦ رصــيدا تشــغيليا يبلــغ ٢٠٠٤ إىل عــام أن املكتــب يرحِّــل

مركزيـة، وباملكاسـب املتوقـع       املكتـب وجعلـها ال    العمليـات الـيت يقـوم هبـا         تنظيم  إعادة  بعملية  
ظيفــة مــدير اإلنشــاء املرتقــب لوو – )Atlas(أطلــس  نظــام –جنيهــا مــن نظــام ختطــيط املــوارد   

 .لك على النحو الذي أقرته جلنة التنسيق اإلداري، وذ٢ - رتبة مدمن الخدمات الدعم 
وأعربت وفود عديدة عـن تفاؤهلـا احلـذر مبسـتقبل املكتـب غـري أهنـا أبـدت رغبتـها يف                       - ٦٠

وأعربـت وفـود عديـدة عـن     . مواصلة احلـوار بشـأن توسـيع نطـاق املهـام التجاريـة املوكلـة إليـه             
قليميـة، علـى الـرغم مـن تسـاؤل أحـد            تأييدها إقامة عالقـة مباشـرة بـني املكتـب واملصـارف اإل            

 عمـل   إزاءوأعـرب أحـد الوفـود عـن حتفظاتـه           . الوفود عن مدى إجيابيات هـذا األمـر وسـلبياته         
 . املكتب مباشرة مع احلكومات

وطلبت عدة وفود تزويدها يف الدورة السنوية اليت سيعقدها اجمللس التنفيذي يف شـهر               - ٦١
وطلـب أحـد الوفـود مـن املكتـب بيـان            . وتقـديرات امليزانيـة   يونيه بآخر البيانات املالية     /حزيران

املهام املوسعة املوكلة إليه وإيضاح الطرائق اليت ستتبع إلنشاء آليـة جديـدة لتحديـد التكـاليف،                 
وعرض ما يتعلق هبا مـن مقترحـات تكفـل حتصـيل تكـاليف تنفيـذ املشـروع بكاملـها ووصـف                      

ومــات إضــافية عــن دور مــدير خــدمات الــدعم هيكليــة املكتــب التنظيميــة اجلديــدة وتقــدمي معل
 .الذي اقترح إنشاء وظيفة جديدة له

فشـدد بشـكل   . رد املدير التنفيذي على بعض التساؤالت اليت أثريت أثناء املـداوالت   و - ٦٢
خاص على ضـرورة إعـادة النظـر باحلافظـات املاليـة بشـكل مكثـف وكسـب العقـود التجاريـة                      

كّم املوارد الكبري املطلوب لتنفيـذ عمليـة التغـيري، خاصـة       السريع وتشكيل فريق إداري جديد و     
وأشـار إىل   . نات مبؤهالهتم وخرباهتم  اما يتعلق منها بنقل املوظفني إىل إدارات أخرى وإعداد بي         

أن املكتب، عالوة على اخلدمات االعتياديـة الـيت يقـدمها، يفيـد مـن حـاالت األزمـات إذ أهنـا                      
ويف . وعليه تشـكل هـذه احلـاالت فرصـا لتوليـد اإليـرادات            تزوده أيضا بفرصة تقدمي اخلدمات      

ما يتعلق باملوظفني، أكد املدير التنفيذي للمجلس أن املكتب يبذل ما يف وسعه ليكـون شـفافا                 
 .وليساعد املوظفني يف مرحلة االنتقال ومعاملتهم باحترام

 املعلومـات يف    وأهنى كلمته مؤكدا للمجلس أنه ستلّبى مجيع الطلبات علـى املزيـد مـن              - ٦٣
 وسرد التقـارير    ٢٠٠٤وعرض توقعاته الواضحة بالنسبة ألداء املكتب يف عام         . الدورة السنوية 

يونيـه، مبـا يف ذلـك       /اليت سيقدمها إىل اجمللـس يف دورتـه السـنوية الـيت سـتعقد يف شـهر حزيـران                  
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ة الــيت ورحــب أيضــا بــالفكر. تفاصــيل اهليكليــة التنظيميــة اجلديــدة وموقــع الوحــدات الوظيفيــة
ــة بتخصــيص مناقشــة منفصــلة بشــأن املكتــب يف دورات اجمللــس       اقترحهــا أحــد الوفــود املتمثل

 . القادمة
مكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات بشـــأن  ٢٠٠٤/٣اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر واختـــذ  - ٦٤

 .املشاريع
 

اجلــزء املشــترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم           
 للسكان املتحدة

 
 توصيات جملس مراجعي احلسابات - سابعا 

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

ووجهت الوفـود الشـكر للمـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع،                    - ٦٥
على تقدميه معلومات مستكملة إىل اجمللس بشأن األنشـطة احلاليـة اسـتنادا إىل توصـيات جملـس                  

يف ذلــك إنشــاء فريــق اســتراتيجي استشــاري حليــازة األعمــال لوضــع  مراجعــي احلســابات، مبــا 
ــاريع، وفريـــق     ــتراتيجية متوســـطة األجـــل ألعمـــال مكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـ اسـ
استراتيجي استشاري ملعاجلة قضايا استرداد التكاليف وحتسني املنهجية لنظام يتسم بقدر أكـرب             

. ها مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع     من الشفافية حلساب تكلفـة اخلـدمات الـيت يقـدم     
وأحاطوا علما أيضا بتنفيذ النظـام املتكامـل القـائم علـى اإلنترنـت لتخطـيط مـوارد املؤسسـات                    

)Peoplesoft (   وفــرص حتســني الرقابــة والفعاليــة يف جمــال إدارة املــوارد، وأدوات أفضــل ملتابعــة
 .املشاريع وحتسني قدرات اإلبالغ

التنفيــذي علمــا مبتابعــة التقريــر عــن تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي    وأحــاط اجمللــس  - ٦٦
 ).DP/2004/10 (٢٠٠٢-٢٠٠١احلسابات، 

 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

الوفود وجهت الشكر ملدير الربنامج املساعد على تقدميه تقرير برنـامج األمـم املتحـدة            - ٦٧
وأكـد أحـد الوفـود،      ). DP/2004/11(اإلمنائي عـن تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلسـابات              

بالنيابة عن عدد من الوفود، على أمهية اختاذ إجراءات كافية ومالئمة من حيث الوقـت لتنفيـذ                 
وطلب الوفد تقدمي إيضاحات بشأن عـدد مـن التوصـيات           . توصيات جملس مراجعي احلسابات   

منـائي ومكتـب األمـم      املعلقة بشأن حالة اتفاقات مستوى اخلدمة بني برنـامج األمـم املتحـدة اإل             
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املتحــدة خلــدمات املشــاريع فضــال عــن اتفاقــات مســتوى اخلدمــة بــني برنــامج األمــم املتحــدة     
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان خلـدمات الـدعم املركزيـة الـيت يقـدمها برنـامج األمـم                 

سة التكـاليف   املتحدة اإلمنائي هلذه املنظمات؛ ووضع استراتيجية ملنع االحتيال؛ واستكمال درا         
وارتأى أحد الوفود أنه ينبغي أن تركز التقارير على التوصـيات           . للنظام الطيب بعد هناية اخلدمة    

 .األكثر أمهية
وردا على هذه التعليقـات، أكـد مـدير الربنـامج املسـاعد ومـدير مكتـب التنظـيم، مـن                      - ٦٨

لتنفيــذ توصــيات جملــس جديــد للوفــود بــأن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يــويل أولويــة عليــا   
وقال إن املنظمة اعتمدت نظام ختطيط مـوارد املؤسسـات، وقـال مفسـرا،             . مراجعي احلسابات 

إن ذلك مت بصـورة جزئيـة لـتمكني املنظمـة مـن احلصـول علـى معلومـات أفضـل ومالئمـة مـن                         
وأكــد بــأن النكســات يف تنفيــذ  . حيــث الوقــت اســتجابة لطلبــات جملــس مراجعــي احلســابات  

ي بصــورة أساســية مســألة تتعلــق بتوقيــت التقــارير املتعلقــة بالتنفيــذ علــى الصــعيد التوصــيات هــ
وأكـد بـأن املنظمـات قـد        . الوطين، وال تعـزى إىل عـدم مراقبـة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                

وقعت بالفعل على اتفاق مستوى اخلدمـة وأن البنـود املعلقـة املتبقيـة هـي بنـود معقـدة تنطـوي                      
ة بني الوكاالت وتتطلب بذل املزيد مـن اجلهـود أكثـر ممـا كـان متـوخى                على مبادرات مشترك  

 .هلا أصال
 بشـــأن تنفيـــذ توصـــيات جملـــس مراجعـــي ٢٠٠٤/٤واختـــذ اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر  - ٦٩

 .احلسابات
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
تقريـر  ) دارةلشؤون اإل (قدمت نائبة املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان،          - ٧٠

صندوق األمم املتحدة للسكان املعنون متابعة لتقريـر جملـس مراجعـي حسـابات األمـم املتحـدة         
 ).DP/FPA/2004/1(حالة تنفيذ التوصيات : ٢٠٠١-٢٠٠٠للفترة 
وأكــدت الوفــود علــى أمهيــة اإلســراع يف متابعــة توصــيات جملــس مراجعــي احلســابات  - ٧١

املــة عــن األمــوال الــيت يقــدمها املــاحنون والــيت  كمــا أكــدت علــى ضــرورة تقــدمي حســابات ك 
وتســاءلت الوفــود عمــا إذا كانــت اتفاقــات مســتوى   . اســتخدمت ألغــراض حمــددة مقصــودة 

اخلدمة بني صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي قد أبرمـت وسـألت               
 .عن حالة خطة منع االحتيال

ــديرة التنفيذ   - ٧٢ ــة امل ــة وأكــدت نائب ــم املتحــدة    ) شــؤون اإلدارة(ي ــى أن صــندوق األم عل
للسكان يأخذ توصيات جملس مراجعي احلسابات جبدية بالغة، مبا يف ذلك متابعـة تنفيـذها مـع                 
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وقالت إن التركيز قد انصب على املساءلة الـيت تعـد مكونـا رئيسـيا ملمارسـة                 . املكاتب القطرية 
ارت إىل أنــه جــرى التوقيــع علــى مجيــع  وأشــ. حتــول الصــندوق واألولويــات الســنوية للمنظمــة 

وركـزت مـديرة شـعبة    . اتفاقات اخلدمة اليت كانـت معلقـة مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              
خــدمات الرقابــة، يف صــندوق األمــم املتحــدة للســكان، أن اجلهــود املشــتركة بــني الوكــاالت    

املتوقـع أن تكتمـل بنهايـة       والرامية إىل وضع استراتيجية ملنع االحتيال تعد ممارسـة معقـدة ومـن              
وأبلغـت اجمللـس التنفيـذي أيضـا بـأن اإلجـراءات املتصـلة بغالبيـة                . ٢٠٠٤الربع األول من عـام      

 قــد اكتملــت أو أهنــا ٢٠٠١-٢٠٠٠توصــيات جملــس مراجعــي احلســابات عــن فتــرة الســنتني 
 .على وشك أن تكتمل

ــائي  بشـــأن برنـــامج األمـــم  ٢٠٠٤/٤واختـــذ اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر   - ٧٣ املتحـــدة اإلمنـ
 .تنفيذ توصيات جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة: وصندوق األمم املتحدة للسكان

 
 التقرير املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي -ثامنا  

 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

األمـم  أعربت الوفود عـن الشـكر ملـدير الربنـامج املسـاعد علـى عرضـه لتقريـر برنـامج                     - ٧٤
وأثنـت  ). E/2004/4-DP/2004/12(املتحدة اإلمنائي املقدم إىل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي           

على برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتقدميه تقريـرا واضـحا ومـوجزا، مـع التأكيـد علـى ضـرورة                
يـر  وتساءل أحـد الوفـود عـن عـدم إدراج جـزء يف التقر             . إعداد املزيد من التحاليل الدقيقة جدا     

 .عن التعاون فيما بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملؤسسات املالية الدولية
وبصدد التأكيد على أمهية ضمان وجـود قاعـدة مـوارد قويـة، أساسـية وغـري أساسـية،                - ٧٥

األخـرى بدرجـة   ) غـري األساسـية  (على حد سواء، أعربت الوفود عن القلق إزاء زيادة األموال    
، وطلبـت تأكيـدات تفيـد بعـدم وجـود مشـاكل       )األساسـية (مـوال العاديـة   أسرع مـن زيـادة األ     

وطلبت تقدمي إيضاحات تتعلق بالزيادة اليت حـدثت يف تذبـذبات العمـالت             . بصدد هذه احلالة  
وسـألت أيضـا عمـا إذا      . احمللية، وتساءلت عما إذا كان ذلك نتيجة للتضخم أم لعوامل أخـرى           

ـــ   ارد األساســية املخصصــة لتخفيــف حــدة الفقــر ســتظل    يف املائــة مــن املــو ٣٨كانــت نســبة ال
 .هي يف املستقبل كما
وتساءل أحد الوفود قائال إن متابعة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي للمـؤمترات الدوليـة                - ٧٦

تقتصر فيما يبدو علـى األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتسـاءل عمـا إذا كانـت األهـداف اإلمنائيـة                   
امل نطاق القضايا اليت أثريت يف تلك املؤمترات اليت هتـم برنـامج األمـم             لأللفية تشمل بالفعل ك   

وأكـد وفـد آخـر علـى أمهيـة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بالنسـبة ألقـل البلـدان            . املتحدة اإلمنائي 
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منوا، وأضاف قائال بأن زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية ضـرورية لـربامج تنظـيم األسـرة وبصـفة                  
 .لصحة اإلجنابيةخاصة لربامج ا

وتســاءلت بعــض الوفــود، عمــا إذا كــان مبســتطاع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن   - ٧٧
يواصل العمل بقوة لتحقيق التواؤم مع ورقات استراتيجية احلد من الفقر ويواصل تعزيـز عمـل                

تبسـيط  وأكـد أحـد الوفـود علـى أمهيـة حتقيـق ال      . املنسق املقيم فيما بني منظمات األمم املتحـدة       
واالتساق يف االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سـنوات لألنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل                  

وحثت هذه الوفود منظمات األمم املتحدة علـى االضـطالع بدفعـة ماليـة            . ٢٠٠٤التنمية لعام   
قوية ملسـاندة االسـتعراض الشـامل الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لضـمان حتقيـق املزيـد مـن                       

 .اإلصالحات
وطلب أحد الوفود تقـدمي املزيـد مـن اإليضـاحات بشـأن املكتـب املسـؤول عـن تقيـيم                      - ٧٨

اإلدارة على أساس النتائج ضمن مكاتب برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، ومـا هـو عـدد مـرات         
إعــداد التقييمــات، وهــل أجريــت تقييمــات يف مجيــع البلــدان الــيت يعمــل فيهــا الربنــامج، وهــل   

 .د أم الترتبت نتائج على املوار
ــوارد      - ٧٩ ــة امل ــامج املعــاون استعراضــا حلال ــدير الربن ــدم م . وردا علــى هــذه التســاؤالت، ق
يتعلق بنفقات الربنامج، قال إنه بالرغم من اخنفاض املوارد األساسـية عـن اهلـدف احملـدد                   وفيما

شـار  وأ. ، إال أن التمويـل مل يـتقلص يف احلقيقـة   ٢٠٠٣لإلطار التمويلي املتعدد السـنوات لعـام       
أيضا إىل مكتبني تابعني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مسؤولني عن تقيـيم اإلدارة علـى أسـاس           

وفيمــا يتعلــق . مكتــب التنظــيم للعمليــات املاليــة وفريــق دعــم العمليــات للربجمــة  : النتــائج ومهــا
بتبســيط واتســاق جــدول األعمــال، ذكــر أن املنظمــة ملتزمــة بقــوة بــإحراز تقــدم هــام يف هــذا   

وأكد أيضا للوفود أن عالقة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع مؤسسـات بريتـون وودز               . الاجمل
 .قوية ومتنامية

 بشـأن تقريـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             ٢٠٠٤/٦واختذ اجمللس التنفيـذي املقـرر        - ٨٠
 .املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

تقرير صندوق األمم املتحدة للسـكان      ) لشؤون الربنامج (عرض نائب املديرة التنفيذية      - ٨١
 ). E/2004/5-DP/FPA/2004/2(إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

وأكدت الوفود على أن صندوق األمم املتحدة للسـكان حباجـة إىل املزيـد مـن املـوارد                   - ٨٢
وقـالوا إن هنـاك حاجـة    . ق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   األساسية ملساعدة البلدان الناميـة يف حتقيـ    
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ورحبــت بــاجلهود املبذولــة لتبســيط  . إىل متويــل إضــايف بصــفة خاصــة لــربامج الصــحة اإلجنابيــة 
واتسـاق الربنـامج واإلجــراءات التشـغيلية، مبــا يف ذلـك إصــدار مـذكرة إرشــادية منقحـة بشــأن       

ا صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان بصـدد           وأثنت على األعمـال الـيت يقـوم هبـ         . الربجمة املشتركة 
توحيــد املنظــور اجلنســاين، مبــا يف ذلــك مشــاركة الــذكور، فضــال عــن اتبــاع هنــج يتصــف           

واقتــرح أحــد الوفــود زيــادة وتعزيــز اإلدارة علــى . باحلساســية مــن الناحيــة الثقافيــة جتــاه الربجمــة
ــائج  ــاس النتـ ــدخالت   . أسـ ــدمي مـ ــى تقـ ــربامج علـ ــناديق والـ ــود الصـ ــجعت الوفـ ــة وشـ  يف عمليـ

والحظـت بعـض الوفـود بـأن االجتمـاع          . االستعراض الشامل الذي جيري كل ثـالث سـنوات        
املشترك بني اجمللسني التنفيذيني ينبغي أن تكون له سلطة اختاذ القرارات وينبغي النظر إىل هـذه                

 .املسألة يف سياق االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات
عـن الشـكر للوفـود علـى تعليقاهتـا          ) لشـؤون الربنـامج   (لتنفيذيـة   وأعرب نائب املـديرة ا     - ٨٣

وأحاط علما بأن الـذكرى السـنوية العاشـرة علـى انعقـاد املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة مـن                       
وصــرح بــأن . شــأهنا أن هتيــئ فرصــة حلشــد املــوارد، مبــا يف ذلــك املــوارد مــن القطــاع اخلــاص   

م اجمللس التنفيذي لتحسني خطة إصـالح األمـم         صندوق األمم املتحدة للسكان يعتمد على دع      
ــربامج ملــدخالت يف عمليــة         . املتحــدة ــدمي الصــناديق وال ــى أمهيــة تق ــن موافقتــه عل وأعــرب ع

 .االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات
 بشأن التقارير املقدمـة إىل اجمللـس االقتصـادي          ٢٠٠٤/٦واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ٨٤

 .واالجتماعي
 

متابعــة اجتمــاع جملــس تنســيق برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين         -تاسعا  
 اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية

 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

أعربــــت الوفــــود عــــن تقــــديرها لرئيســــة الفريــــق، ولفريــــق فــــريوس نقــــص املناعــــة  - ٨٥
ائي، ونائـب املـدير التنفيـذي، وبرنـامج األمـم           اإليدز التابع لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـ       /البشرية

اإليـدز، علـى عروضـهم املتعمقـة بشـأن          /املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية           
متابعة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الجتمـاع جملـس تنسـيق برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك                  

، وطلبـت عـدم تنـاول هـذه املسـألة           )DP/2004/13(اإليـدز   /املعين بفريوس نقص املناعة البشـرية     
 .بطريقة تقليدية يف اجتماعات اجمللس التنفيذي

ــم املتحــدة املشــترك املعــين        - ٨٦ ــامج األم ــة برن ــديرها ألمهي ــود عــن تق وأعربــت بعــض الوف
اإليدز بوصفه برناجما ابتكاريا ولكنها طلبت تقـدمي بيانـات أكثـر            /بفريوس نقص املناعة البشرية   
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وطلـب أحـد الوفـود إعـداد تقيـيم تطلعـي بقـدر أكـرب بشـأن                  . مستقبل الربنـامج  وضوحا بشأن   
ــة البشــرية        ــترك بفــريوس نقــص املناع ــامج األمــم املتحــدة املش ــدز اســتنادا إىل  /أنشــطة برن اإلي

 .توصيات جملس تنسيق الربنامج
 وأكدت وفود عديدة على التعقيدات املتعلقة بتنظيم األنشـطة فيمـا بـني املشـتركني يف           - ٨٧

رعايــة األنشــطة، وشــددت علــى أمهيــة تنســيق أنشــطة برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين     
اإليدز على الصعيد القطري لضمان حتقيـق أكـرب قـدر ممكـن مـن               /بفريوس نقص املناعة البشرية   

ــار ــر صــرامة، النظــام       . اآلث ــق، علــى حنــو أكث ــود أن يطب ويف هــذا الصــدد، اقترحــت هــذه الوف
واقترح أحد الوفود أن يتبع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     . اق والتبسيط الداخلي بشأن االتس  

. هنجا يستند إىل حقوق اإلنسان املتعددة القطاعات يف جهوده الرامية إىل مكافحـة هـذا الوبـاء      
ومـع التأكيــد علــى التوجيـه الضــروري الــذي يســديه املنسـقون القطريــون العــاملون يف برنــامج    

اإليـدز، إال أن هـذه الوفـود أشـارت     / املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     األمم املتحدة املشترك  
 .إىل القيادة السياسية بصفتها أفضل خط للدفاع يف مكافحة هذا الوباء

وأعربت الوفود أيضا عن ضرورة تكثيف أعمال برنامج األمم املتحدة املشـترك املعـين               - ٨٨
لوصــم والتمييــز بشــأن فــريوس نقــص املناعــة  اإليــدز ملكافحــة ا/بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية

اإليدز، وطلبت تقدمي املزيد من املعلومات عن اجلهود اليت سـتبذل يف الـدورة السـنوية               /البشرية
 .يونيه/للمجلس التنفيذي املقرر عقدها يف حزيران

اإليــدز /وردا علـى ذلـك، أعربــت رئيسـة الفريـق، فريــق فـريوس نقـص املناعــة البشـرية        - ٨٩
نامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، عـن الشـكر للوفـود علـى تعليقاهتـا وللمجلـس التنفيـذي                    التابع لرب 

واستطردت مؤكدة على مخسـة جمـاالت تعـرف أعمـال برنـامج األمـم املتحـدة                 . على إرشاداته 
األخـذ بنـهج    )أ: (اإليـدز وهـي  /اإلمنائي على أفضل وجـه بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية           

ورفــــع مســــتوى التخطــــيط اإلمنــــائي؛ ) ج( صــــعيد امليــــدان؛ والشــــراكة علــــى) ب(فريــــد؛ 
والــروابط بــني برنــامج األمــم ) هـــ(اإليــدز؛ /وتوحيــد قضــايا فــريوس نقــص املناعــة البشــرية )د(

اإليدز والصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز        /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      
 .والسل واملالريا

ريد الذي يتبعه برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص            وشرحت النهج الف   - ٩٠
اإليــدز علــى صــعيد امليــدان حيــث صــمم وأنشــأ أطــر عمــل حمــددة تســتند إىل   /املناعــة البشــرية

ــة الواســعة النطــاق         ــذا يف االعتبــار الشــبكات القانونيــة واالجتماعي احتياجــات املشــاريع، آخ
وفيما يتعلـق بالشـراكة مـع اجملتمـع املـدين احمللـي، قالـت        . جواملعقدة يف بلد ما عند إعداد الربام     

ــة          ــص املناعـ ــريوس نقـ ــين بفـ ــترك املعـ ــدة املشـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــة برنـ ــق إن أفرقـ ــة الفريـ رئيسـ
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اإليـدز يف املكاتـب القطريـة سـاعدت يف حتديـد الـدور القيـادي للمشـتركني يف رعايـة                    /البشرية
وقــدمت . يف جمــاالت خمتلفــة مــن التنســيقالربنــامج حبيــث يواجــه كــل منــهم حتــديا ليســتجيب  

اإليـدز  /تفاصيل تفيد بأن برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية           
 يف مخسـة بلـدان ناميـة، وعلـى سـبيل      -بصدد ترفيع مستوى التخطيط اإلمنائي وبناء القـدرات   

مـع منظمـة العمـل الدوليـة، ومركـز      املثال، يعمل الربنامج على حتديد وتعزيـز مهـارات القيـادة            
 .ومع احتادات جتارية حملية) املوئل(األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

اإليــدز /ويعمــل برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية   - ٩١
ــرية     ــة البشـ ــأن فـــريوس نقـــص املناعـ ــوعي بشـ ــاج الـ ــا إلدمـ ــاط أيضـ ــطة /بنشـ ــدز يف األنشـ اإليـ

جملــاالت أخــرى مــن ممارســات برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومســاعدة الــوزارات     يســيةالرئ
وأبــرزت أيضــا اجلهــود   . احلكوميــة يف نشــر املعرفــة بشــأن هــذا الوبــاء يف اجملتمعــات احملليــة       

اإليـــدز /يبـــذهلا برنـــامج األمـــم املتحـــدة املشـــترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية الـــيت
العــاملي ملكافحــة اإليــدز والســل واملالريــا علــى صــعيد البلــدان لتلبيــة         بالصــندوق  لالتصــال
احلكومـــات ومتابعـــة املبـــادئ التوجيهيـــة الـــيت قدمتـــها بصـــورة مـــوجزة الـــدورة          توقعـــات
واختتمــت كلمتــها . اإليــدز/للجمعيــة العامــة املعنيــة بفــريوس نقــص ملناعــة البشــرية  االســتثنائية

ــم املتحــ     ــامج األم ــأن برن ــود ب ــإبالغ الوف ــة البشــرية    ب ــريوس نقــص املناع / دة املشــترك املعــين بف
ســيقدم املزيــد مــن املعلومــات املفصــلة يف الــدورة الســنوية للمجلــس املقــرر عقــدها يف    اإليــدز
 .يونيه/حزيران
ــذي املقــرر   و - ٩٢ ــامج اإلمنــائي الجتمــاع   ٢٠٠٤/٥اختــذ اجمللــس التنفي  بشــأن متابعــة الربن

 .اإليدز/شترك املعين بفريوس نقص املناعة البشريةجملس تنسيق برنامج األمم املتحدة امل
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
اإليدز التابع لصـندوق األمـم      /نقص املناعة البشرية  فريوس  مكافحة   فرع   ة رئيس تقدم - ٩٣

تنفيـذ توصـيات جملـس      : رد صندوق األمـم املتحـدة للسـكان       ��املتحدة للسكان التقرير املعنون     
 الصـادرة   ��اإليـدز /م املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية              تنسيق برنامج األم  

 ). DP/FPA/2004/5 (٢٠٠٣يونيه /حزيران يف
ربنــامج التوصــيات جملــس تنســيق علــى الصــندوق إمكانيــة حبــث رد  الوفــود بتورحبــ - ٩٤

مـن   منظومـة األمـم املتحـدة     سـهم يف متكـني      مشرية إىل أن من شأن ذلـك أن ي        بصورة منتظمة،   
مهيـة  شـددت علـى أ  بعـد أن  و. اإليدز بقدر أكرب من االتسـاق والتماسـك  فريوس مواجهة وباء  

ــاء يف االتنســيق  ــة       ، لتصــدي للوب ــات املشــاركة يف رعاي ــني اجله ــز التنســيق ب ــى تعزي ــت عل حث
ــامج ــ الربن ــز  .  الصــعيد القطــري ىعل ــاجلانــب وأشــارت إىل ضــرورة تعزي  يف التقــارير يالتحليل
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سـبل التكامـل والتعاضـد بـني اجلهـات املشـاركة       تكشف  تمينها استعراضاطلبت تضفاملقبلة،  
ة الـيت تضـطلع هبـا تلـك اجلهـات للتصـدي       نشـط األإسهام الربنامج يف مدى يف رعاية الربنامج و   

معرفـة  عـن رغبتـها يف      الوفـود   أعربـت   و. فريوس اإليـدز، مبـا يف ذلـك أنشـطة تصـميم الـربامج             ل
اإليـدز  االسـتراتيجيات الوطنيـة للوقايـة مـن فـريوس        علـى توسـيع نطـاق       الصـندوق   دى قـدرة    م
ويف ضـوء   . سـالمة الرفـاالت   بـرامج كفالـة     إطار استراتيجيات احلد من الفقـر، مبـا يف ذلـك             يف

تأنيث الوباء، شـددت الوفـود علـى ضـرورة تعزيـز الصـحة اإلجنابيـة واحلقـوق اإلجنابيـة للمـرأة             
 نشـار بعـض الوفـود إىل عـدم اتضـاح مـا إ             وأ. وكفالة االستفادة من خدمات الصحة اإلجنابيـة      

ــها هــي األنشــطة اجلــار      ــغ عن ــت األنشــطة املبل ــا نتيجــة اســتجابة    يكان ــا أم أهن  االضــطالع هب
وطلـب تقـدمي معلومـات إضـافية عـن متابعـة توصـيات              . جملس تنسيق الربنـامج   قررات  مل منظمة

 .ر املقبلةاجمللس ذات الصلة بالتقاريمقررات جملس تنسيق الربنامج واقترح إرفاق 
فريوس اإليدز التابع للصـندوق عـن تقـديرها للتعليقـات           مكافحة  وأعربت رئيسة فرع     - ٩٥

علومـات خـالل الـدورة      مزيـدا مـن امل    البناءة وأكدت للمجلـس التنفيـذي أن الصـندوق سـيوفر            
امليزانية املوحـدة   منها  تكامل،  ترسيخ ال عديدة أسهمت يف    وجود آليات   وأشارت إىل   . السنوية
الداعيـة   وخطة عمل الربنامج؛ وأفرقة العمل املشـتركة بـني الوكـاالت؛ وآليـة الوكالـة           امج  للربن

إلجــراءات، وتعقــب تخطــيط االــيت تتعــاون يف إطارهــا اجلهــات املشــتركة يف رعايــة الربنــامج ل  
القيـام  الصـندوق   تـوىل   و. األنشطة، وحتسني تنسيق استجابة األمم املتحدة؛ ونظام املنسق املقيم        

وتــرأس فرقــة العمــل  اعي يف جمــالني اثــنني مهــا الشــباب والــربامج اخلاصــة بالرفــاالت،بــدور الــد
افتقـاره إىل   ورغـم   . املعنية بنوع اجلـنس بالتشـارك مـع صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة                 

عناصـر أساسـية بوسـع البلـدان أن         كشـف   لتوسيع نشاطه، فقد وثـق عمليـات و       الالزمة  وارد  امل
وشـددت  . اسـتخدام مصـادر متويليـة أخـرى       من خـالل     ةفعالبصورة  شطتها  لتوسيع أن عتمدها  ت

على أن املهمة ليسـت عاديـة مؤكـدة أن الصـندوق يركـز اآلن اهتمامـه علـى تلبيـة احتياجـات                   
ــة    ــالفريوس يف جمــال الصــحة اإلجنابي دد يف حــإىل أن الصــندوق  وأشــارت. النســاء املصــابات ب

. مكافحة فريوس اإليدز يف مجيع مكاتبـه القطريـة        جهود  تنسيق  لالشهور الستة األخرية جهات     
 علـى   املشـترك بـني الشـعب مناقشـة بشـأن فـريوس اإليـدز             احلاسـويب   الفريق العامل   أجرى  كما  

 .نترنتإلشبكة ا
 بشـأن متابعـة االجتمـاع الرابـع عشـر جمللـس         ٢٠٠٤/٥واختذ اجمللـس التنفيـذي املقـرر         - ٩٦

 .كافحة فريوس اإليدزين مباملعتنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك 
 
 



 

26 05-25362 
 

E/2004/35

 
 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  

 
  واملسائل ذات الصلةةالربامج القطري -عاشرا  

 
بنن، ومجهوريـة الكونغـو، وكينيـا،    اخلاصة ب  ةأقر اجمللس التنفيذي وثائق الربامج القطري      - ٩٧

 .كوبا، وإكوادوروليسوتو، والنيجر، وسرياليون، وأفغانستان، وباكستان، و
صـندوق  لالربنامج املشترك بني األقطار     ) لشؤون الربنامج (ة  نفيذيقدم نائب املديرة الت   و - ٩٨

ــرة    ــكان للفتـ ــدة للسـ ــم املتحـ ــامج  ) DP/FPA/2004/3 (٢٠٠٧-٢٠٠٤األمـ ــتعراض الربنـ واسـ
ــرة      ــكان للفتـــ ــدة للســـ ــم املتحـــ ــندوق األمـــ ــار لصـــ ــترك بـــــني األقطـــ  ٢٠٠٣-٢٠٠٠املشـــ

)DP/FPA/2004/3/Add.1.( 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤وأعربــت الوفــود عــن تأييــدها للربنــامج املشــترك بــني األقطــار للفتــرة  - ٩٩

شـراكات ودعـم    المتكن الصندوق مـن إقامـة       وف  جتارب قابلة للتكرار س   ثمر  مشرية إىل أنه سي   
وأكـدت  . لسكان والتنمية لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل      اهلادفة إىل   وطنية  الستراتيجيات  اال

وأعـرب  . هفود أمهية التعاون بني بلدان اجلنوب وشجعت الصندوق علـى مواصـلة دعمـ             عدة و 
وشـجع  . أحد الوفود عن أمله يف تعزيز أنشطة الصندوق مع املنظمـات غـري احلكوميـة يف بلـده         

. الصندوق على معاجلة قضايا التحضـر، مبـا يف ذلـك تقـدمي اخلـدمات لسـكان األحيـاء الفقـرية                    
لكـي تسـتجيب     تكييـف أنشـطة الربنـامج املشـترك بـني األقطـار              وأكدت الوفـود علـى ضـرورة      

ورحبــت بــالتركيز علــى بنــاء القــدرات الوطنيــة وتعزيــز  . الحتياجــات علــى الصــعيد القطــريل
املشـترك  نـامج  عن أوجـه التـرابط بـني الرب   يف املستقبل   تقدمي تقارير    توشجع. املكاتب القطرية 

وضـع خطـة مفصـلة للرصـد        رورها للعمـل علـى      سوأعربت عن   . بني األقطار والربامج القطرية   
 .والتقييم
هــا دعمعلــى عــن شــكره للوفــود ) لشــؤون الربنــامج( نائــب املــديرة التنفيذيــة بعــرأو - ١٠٠

وأكـد أن الربنـامج املشـترك    . التمويل وتعهدات متعددة السـنوات   يف  إعالن زيادة   الذي يشمل   
ر إىل أن مـوظفي املكاتـب القطريـة         وأشـا . بني األقطار وضع لدعم احتياجات الـربامج القطريـة        

 ،الصـندوق متشـيا مـع اإلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات            سيدربون لتحسني مركـز     ها  ءوشركا
وأشـار إىل أن تقـدمي اخلـدمات للمحـرومني        .  االسـتراتيجي  هوامليزة النسـبية للصـندوق وتوجيهـ      

الـداعي إىل   طر الوفود رأيهـا     وشا. ة للحد من الفقر   لوالفقراء يعترب حتديا كبريا يف اجلهود املبذو      
 .مواصلة دعم التعاون بني بلدان اجلنوب وإقامة الشراكات مع املنظمات غري احلكومية
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وأعربت مديرة شعبة الدعم التقين عن تقـديرها للتعليقـات املؤيـدة وأكـدت للمجلـس                 - ١٠١
 علـى االسـتناد     التنفيذي أن تنفيذ الربنامج املشترك بني األقطار سوف يسترشد بالتركيز القوي          

ــيم  ــائج يف اإلدارة والرصــد والتقي ــى  و. إىل النت ــل وف أن الصــندوق ســ شــددت عل أوجــه يكف
وأكـدت أن التعـاون فيمـا بـني     . الترابط والتماسك بني الـربامج األقاليميـة واإلقليميـة والقطريـة          

 بلــدان اجلنــوب ســيكون عنصــرا قويــا يف الربنــامج املشــترك بــني األقطــار مشــرية إىل أن قضــايا  
 .تعاجلالتحضر سوف 

 بشأن الربنامج املشترك بني األقطـار لصـندوق        ٢٠٠٤/٨اختذ اجمللس التنفيذي املقرر     و - ١٠٢
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤األمم املتحدة للسكان للفترة 

ويف إثر اختـاذ اجمللـس التنفيـذي املقـرر املتعلـق بالربنـامج املشـترك بـني األقطـار، أعـرب               - ١٠٣
يــة عــن قلقــه إزاء بعــض جوانــب برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل   وفــد الواليــات املتحــدة األمريك

توافـق اآلراء   لنضـم   لـئن ا  و.  سـنوات  ٥بعـد   للسكان والتنمية واملؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة          
 . بشأنهازال قائميال فإنه أفاد بأن قلقه بشأن املقرر، 

 
  اإلطار التمويلي املتعدد السنوات- حادي عشر

 
 ة التنفيذيةبيان عام من املدير  

ــام     - ١٠٤ ــام إىل أن الع ــة يف بياهنــا الع ــديرة التنفيذي ــة خاصــة  ٢٠٠٤أشــارت امل  يكتســي أمهي
فترة تنفيذ برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة             إذ يأيت يف منتصف      بالنسبة للصندوق 

 جتسـيد   العام الذي سيعزز فيه الصندوق    أضافت أنه يعترب أيضا      و . عاما ٢٠مدى  اليت متتد على    
ثالثـة  أكـدت علـى     و. عرفة إىل أي حد حققـت عمليـة االنتقـال النتـائج املرجـوة منـها               ملالنظرية  

وق، وهــي تنفيــذ التوجــه االســتراتيجي اجلديــد  زيــادة فعاليــة الصــندعوامــل رئيســية مــن شــأهنا 
ت اوقـ  يف األ  ةاملناسبألماكن   يف ا  ني املناسب ني؛ ووضع املوظف  عملياتللصندوق؛ وتعزيز فعالية ال   

 .ةاملناسب
 ةالصــندوق يف عمليــات ورقــات اســتراتيجي علــى مشــاركة وأكــدت املــديرة التنفيذيــة  - ١٠٥

الصـندوق مكاتبـه القطريـة      طرق اليت يساعد هبا     احلد من الفقر والنهج القطاعية وأشارت إىل ال       
وشددت على أمهية النهوض جبـدول أعمـال املـؤمتر الـدويل         . ورقاتتلك ال على تعزيز مضامني    

وقالـت إن الصـندوق   .  بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة     اواضحربطا  كان والتنمية وربطه    للس
يعترب شريكا نشطا يف عملية اإلصالح اليت يضطلع هبـا األمـني العـام وسيواصـل جهـوده إلبـراز          

. برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة يف الــربامج اإلمنائيــة الناشــئة يف األمــم املتحــدة  
ــدويل       وســل ــذكرى الســنوية العاشــرة للمــؤمتر ال ــى بعــض األنشــطة املتصــلة بال طت الضــوء عل
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 وأعربـت عـن     ،أجـراه الصـندوق   ذي  امليـداين الـ   تحقيق  للسكان والتنمية، ومنها على األخص ال     
التحقيـق امليـداين وغـريه مـن        جنـاز   سـخي إل   دعـم ما قـدماه مـن      شكرها للسويد وسويسرا على     
ــذكرى ال  ــ. ســنوية العاشــرة للمــؤمتر األنشــطة املتصــلة بال ــادة البت ورحب عــدد امللحوظــة يف زي

والـيت بلغـت رقمـا تعـدى كـل األرقـام             ،٢٠٠٣البلدان اليت أعلنت دعمهـا للصـندوق يف عـام           
 . مسامها بلدا١٤٧وهو 

 
 اإلطار التمويلي املتعدد السنوات  

د الســنوات للفتــرة عرضــت املــديرة التنفيذيــة التقريــر املتعلــق باإلطــار التمــويلي املتعــد   - ١٠٦
٢٠٠٧-٢٠٠٤ DP/FPA/2004/4).( 
تسـم بالشـمولية    اوتكلمت عدة وفود فشكرت املديرة التنفيذية على بياهنا العام الـذي             - ١٠٧
 وأيدتـه تأييـدا     ٢٠٠٧-٢٠٠٤، وأشادت باإلطار التمويلي املتعـدد السـنوات للفتـرة           صافةواحل
اضــحة بــني األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وفــود عــن تقــديرها ألوجــه التــرابط الوالوأعربــت . قويــا

رســم ورحبــت بزيــادة التركيــز علــى . وورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر والنــهج القطاعيــة 
. السياسات اإلمنائية والتخطـيط اإلمنـائي  وضع أمهية إشراك السكان يف مؤكدة على السياسات  

تمـويلي املتعـدد السـنوات وهـي        وأعربت عن تأييدها جملاالت حتقيق النتائج الثالثـة يف اإلطـار ال           
وفود عـن   الوأعربت  . الصحة اإلجنابية؛ والسكان والتنمية؛ واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة        

اإليـدز، والصـحة اإلجنابيـة للمـراهقني        /تقديرها إلدماج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       
تركيز علـى تنميـة القـدرات الوطنيـة      ورحبت بـال  . ونوع اجلنس يف جماالت حتقيق النتائج الثالثة      

 .، مبا يف ذلك التركيز على الثقافةوضع الربامجواتباع هنج قائم على احلقوق يف 
ويف إشارهتا إىل مسامهة الصندوق يف احلد من الفقر على حنـو مـا هـو حمـدد يف اإلطـار          - ١٠٨

ــة احتياجــات الف       ــة تلبي ــى أمهي ــود عل ــدد الســنوات، شــددت الوف ــات  التمــويلي املتع ــراء والفئ ق
وحث بعض الوفود الصـندوق علـى تعزيـز دوره يف مواجهـة احلـاالت اإلنسـانية، مبـا             . الضعيفة

وأكـدت الوفـود أمهيـة      . يف ذلك تعزيز إدمـاج الصـحة اإلجنابيـة يف العمليـات الطارئـة والغوثيـة               
ــد تفاصــيل شــراكاهتا       ــادة حتدي ــى زي ــة وشــجعت الصــندوق عل ــة شــراكات فعال وحثــت . إقام

وعـرض بعـض    . هاتنفيـذ يف  لـى املشـاركة النشـطة يف ختطـيط األنشـطة الـيت هتمهـم و               الشباب ع 
ولفتـت  .  إتاحـة جتارهبـا للصـندوق      ، اليت أكدت أمهية التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب            ،الوفود

وأشـار أحـد الوفـود      . الصحة اإلجنابيـة وتسـعري السـلع وتوافرهـا        سلع  الوفود االنتباه إىل سالمة     
األنشـطة املضـطلع هبـا يف تلـك     توضـيح   على زيادة ثىل أقل البلدان منوا وحإىل عدم اإلشارة إ  

 .البلدان
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من خـدمات الصـحة اإلجنابيـة،       عن سروره لكون االستفادة     أحد الوفود   عرب  وفيما أ  - ١٠٩
ــا يف ذلــك تنظــيم األســرة، عنصــرا رئيســيا يف عمــل الصــندوق، أ     ــدى مب ــه إزاء اســتخدام  ب قلق

إلجهـاض باعتبـاره    ا ألن الـبعض فسـره علـى أنـه يشـمل             �بيـة خدمات الصحة اإلجنا  �مصطلح  
أن املصـطلح املسـتخدم يف      قـدمي ضـمانات علـى       وطلـب الوفـد ت    . إحدى وسائل تنظـيم األسـرة     

إلجهـاض باعتبـاره وسـيلة مـن وسـائل          لاإلطار التمويلي املتعدد السنوات ال ينطوي على تأييد         
 �، واإلخـالص، واسـتخدام الرفـاالت      نـاع المتا�النـهج القـائم علـى       وأشـار إىل    . تنظيم األسرة 

 . فشدد على األولوية اليت يكتسيها االمتناع،لوقاية من فريوس اإليدزل
وأشادت الوفود بوضوح وبسـاطة وثيقـة اإلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات ورحبـت                  - ١١٠

متكـني   املسـاواة بـني اجلنسـني و       لىبالتركيز ع أيضا  وأشادت  . بالنهج التشاركي املتبع يف وضعه    
وحثــت الوفــود الصــندوق علــى  . وأكــد أحــد الوفــود علــى ضــرورة جتنــب املشــروطية  . املــرأة

مواصــلة التركيــز علــى اإلدارة القائمــة علــى النتــائج؛ وتعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــايل مجــع    
وأعربــت عــن تقــديرها لتماشــي اإلطــار التمــويلي املتعــدد  . البيانــات وحتليلــها؛ ووضــع املعــايري 

وشددت على أن اإلطار التمـويلي املتعـدد السـنوات    . ع ميزانية الدعم لفترة السنتني السنوات م 
ينبغي أن يكون جزءا أساسيا يف استراتيجية لتعبئة املوارد وحثـت املـاحنني علـى زيـادة تربعـاهتم         

 .ال سيما للموارد األساسيةولصندوق، ل
صــحة امج الســكان والرباملســاعدة املقدمــة لــ وأعربــت عــدة وفــود عــن قلقهــا مــن أن    - ١١١

وأكــدت أنــه ال ميكــن حتقيــق . أهــداف املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة ال ترقــى إىل اإلجنابيــة 
وشــدد علــى أن نقــص . كافيــةالوارد املــفر اأهــداف املــؤمتر واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة دون تــو

ابية، ممـا يسـاهم   الستفادة من خدمات الصحة اإلجنمن فرص ااملوارد حيرم الفقريات من النساء      
ــدز،   ، يف ارتفــاع معــدالت وفيــات األمهــات  ــة ملكافحــة فــريوس اإلي ويعــوق اخلطــوات املبذول

 .ويضيع املكاسب اإلمنائية
تأييدها القوي للصـندوق واعترافهـا      على  شكرها للوفود   عن  وأعربت املديرة التنفيذية     - ١١٢

ربـــط الصـــحة اإلجنابيـــة ا بوســـائل شـــىت منـــهمبســـامهته يف احلـــد مـــن الفقـــر وبنـــاء القـــدرات، 
ــة     ــربامج الوطني ــات ال ــر وأولوي ــيت   . باســتراتيجيات احلــد مــن الفق ــة ال ــة املركزي وأكــدت األمهي

ــة     ــة لأللفي ــة يف حتقيــق األهــداف اإلمنائي  وشــكرت .تكتســيها قضــايا الســكان والصــحة اإلجنابي
نـت زيـادات    اجلهات املاحنة علـى مـا قدمتـه مـن تربعـات، مبـا يف ذلـك اجلهـات املاحنـة الـيت أعل                       

وأثنت على اجلهات املاحنـة ملـا قدمتـه مـن دعـم للصـندوق لتعزيـز                 . وتعهدات متعددة السنوات  
لوفـود أن اإلطـار     لوأكـدت   . هنج يقوم على احلقـوق ويراعـي الفـروق الثقافيـة يف جمـال الربجمـة               

 وسـلطت الضـوء علـى الشـراكات الـيت أقامهـا             .أي شروط ضع   ي نالتمويلي املتعدد السنوات ل   
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 وبرنـامج األمـم   ، والبنك الـدويل ،منظمة الصحة العامليةعدد من املؤسسات منها دوق مع  الصن
وقــدمت للمجلــس التنفيــذي تقريــرا مســتكمال عــن االستعراضــات   . املتحــدة ملكافحــة اإليــدز 

، وقالـت . اإلقليمية اجلارية مبناسبة الذكرى السـنوية العاشـرة للمـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة          
 عمـل   لتلـك البلـدان مضـمنة يف      ن األولويـة املمنوحـة      إأقل البلدان منـوا،     ا عن   يف معرض حديثه  

 يف املائـة مـن مـوارد الصـندوق قـد            ٦٧والحظـت أن    . لتخصيص املـوارد  ه  يف نظام والصندوق  
وأعربـت عـن تقـديرها للعـرض        . خصصت للفئة ألف من البلدان اليت تشـمل أقـل البلـدان منـوا             

األمهيـة املركزيـة الـيت تكتسـيها سـالمة سـلع            مؤكـدة    اجلنـوب    املتعلق بالتعاون فيمـا بـني بلـدان       
 .الصحة اإلجنابية يف الربامج اليت يدعمها الصندوق

ــالتعليق    -١١٣ ــق ب ــا يتعل ــود ع  وفيم ــداه أحــد الوف ــذي أب ــى مصــطلح  ال خــدمات الصــحة  �ل
ــة ــة الصــندوق ومصــطلحاته      �اإلجنابي ــة إن والي ــديرة التنفيذي ــت امل ــق  ، قال ــا يتعل بالصــحة فيم

 ٢٥-٨وأشـارت إىل الفقـرة   . من برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ستقاة  جنابية م اإل
ينبغـي عـدم التـرويج بتاتـا لإلجهـاض بوصـفه            �: من برنامج العمل اليت جاء فيها يف مجلة أمور        

واســـتخدام ، واإلخـــالص، االمتنـــاع�وفيمـــا يتعلـــق باتبـــاع هنـــج  . �وســـيلة لتنظـــيم األســـرة
ية من فـريوس اإليـدز، أكـدت أن الصـندوق قـد شـجع العناصـر الثالثـة كلـها                      للوقا �الرفاالت

 .الدويلعلى الصعيد متشيا مع توافق اآلراء 
وأعربــت رئيســة مكتــب التخطــيط االســتراتيجي عــن تقــديرها للتعليقــات الــيت أبــدهتا    -١١٤

يلي مراحـل عمليـة وضـع اإلطـار التمـو         كافـة   الوفود وشكرهتا على ما وفرته من توجيـه خـالل           
وأقـرت أن مثـة حاجـة إىل حتسـني البيانـات يف مجيـع املسـتويات، فضـال عـن                     . املتعدد السـنوات  

الالزمـة  ملؤشرات النوعيـة والكميـة      بلورة ا تعزيز الرصد والتقييم ووضع خطوط أساسية كافية ل       
وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أن الصــندوق سيواصــل  . لقيــاس التقــدم احملــرز يف حتقيــق النتــائج 

وقالـت إن اإلطـار التمـويلي املتعـدد         .  يف بناء القدرات واإلدارة القائمـة علـى النتـائج          االستثمار
القضايا اجلنسانية وأشارت إىل أن الصندوق ينسق تنسيقا وثيقـا مـع صـندوق              حافل ب السنوات  

أكثــر ارير إىل تقــدمي تقــدعــا وأحاطــت علمــا بالطلــب الــذي  . األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة 
وأكــدت أن الصــندوق يــؤمن بقــوة . اتيجية الشــراكة الــيت يتبعهــا الصــندوقتفصــيال عــن اســتر

صــحاء، ومتكــني األراهقني املــاألســرة، مبــا يف ذلــك االهتمــام باملســاواة بــني اجلنســني، وتنشــئة   
 .النساء والفتيات

 بشأن اإلطـار التمـويلي املتعـدد السـنوات للفتـرة      ٢٠٠٤/٧اختذ اجمللس التنفيذ املقرر   و -١١٥
٢٠٠٧-٢٠٠٤. 
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 املقرر املتعلق باإلطار التمويلي املتعـدد السـنوات، أبـدى           يويف إثر اختاذ اجمللس التنفيذ     -١١٦
بشأن بعض جوانب برنامج عمل املؤمتر الـدويل للسـكان   قلقه  وفد الواليات املتحدة األمريكية     

 بشـأن   نضـم إىل توافـق اآلراء     لـئن ا  و.  سـنوات  ٥بعـد   والتنمية واملؤمتر الدويل للسكان والتنميـة       
 . بشأن املقرراقائمقلقه ال يزال يعترب أن فإنه  ،املقرر

 مسائل أخرى -ثاين عشر 
 

استعراض جلنة تنسيق الشؤون الصحية املشتركة بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف   
 وصندوق األمم املتحدة للسكان

سكان التقرير املعنـون    قدم رئيس فرع الصحة اإلجنابية التابع لصندوق األمم املتحدة لل          -١١٧
اســتعراض جلنــة تنســيق الشــؤون الصــحية املشــتركة بــني منظمــة الصــحة العامليــة واليونيســيف     

 ).DP/FPA/2004/CRP.1(وصندوق األمم املتحدة للسكان 
ــة تنســيق         و -١١٨ ــف جلن ــة إىل وق ــر الداعي ــواردة يف التقري ــذي التوصــية ال ــس التنفي ــد اجملل أي

نظمـة الصـحة العامليـة واليونيسـيف وصـندوق األمـم املتحـدة              الشؤون الصـحية املشـتركة بـني م       
وأوصى اجمللس أمانات منظمة الصحة العامليـة واليونيسـيف وصـندوق األمـم املتحـدة       . للسكان

 .للسكان مبواصلة تعزيز تنسيقها يف جمال الصحة
ــرر   و -١١٩ ــذي املق ــة تنســيق الشــؤون    ٢٠٠٤/١١اختــذ اجمللــس التنفي  بشــأن اســتعراض جلن

 . املشتركة بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكانالصحية
 

االجتماع املشترك للمجالس التنفيذية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم                  
 ٢٣ (برنامج األغذيـة العـاملي  مبشاركة  املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة و      

 )٢٠٠٤ناير ي/ كانون الثاين٢٦و 
 

 املبادرات اإلقليمية: اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  
بعــد االســتماع إىل تعليقــات متهيديــة أدىل هبــا رئــيس اجمللــس التنفيــذي ملنظمــة األمــم      - ١٢٠

املتحــدة للطفولــة، عــرض رئــيس اجمللــس التنفيــذي لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان تلخيصــا   
اإليـدز، مث أطلـع ممثلـو كـل         /كافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية         للمبادرات اإلقليمية العامة مل   

برنامج األغذية العاملي وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان                    من
ــة        ــريوس نقــــص املناعــ ــين بفــ ــترك املعــ ــامج املشــ ــة والربنــ ــدة للطفولــ ــم املتحــ ــة األمــ ومنظمــ

املبذولــة ملكافحــة الوبــاء يف شــرق وجنــوب     اجمللــس املشــترك علــى اجلهــود     اإليــدز/البشــرية
 .اإليدز والتغذية وأسلوب احلكم/مشددين على الصلة بني فريوس نقص املناعة البشرية أفريقيا
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اإليــدز يشــكل /واتفقــت الوفــود مــن جانبــها، علــى أن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   - ١٢١
ما اتفقـت علـى ضـرورة رصـد       هتديدا متناميا يتطلب مزيدا من االهتمام والتحرك والتمويل، ك        

النتائج وتنسيق التحرك بني منظمات األمم املتحدة املختلفـة مـع حتديـد دور كـل منـها حتديـدا                    
واقتــرح أحــد املتحــدثني أن يضــطلع الربنــامج املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة   . واضــحا
ملتحــدثني اإليــدز بــدور املنســق الرئيســي علــى املســتوى القطــري، وطالــب عــدد مــن ا /البشــرية

بتقدمي مزيد من املعلومـات حـول تنسـيق جهـود األمـم املتحـدة خـالل االجتماعـات املشـتركة                     
املقبلة للمجالس التنفيذية، كما دعت الوفود إىل ضـرورة توثيـق الـروابط بـني منظمـات األمـم                   

 .املتحدة واجلماعات األخرى
لتنـوع الكـبري للـربامج    وعربت وفود عدة عـن قلقهـا إزاء خطـر تشـتيت املـوارد نظـرا ل               - ١٢٢

وتعدد املاحنني، ومن أجل توجيه هذه املوارد توجيها فاعال، قُِدم اقتراح يقضي بـأن يقـوم كـل                  
وضــع اســتراتيجية وطنيــة واحـدة معنيــة بفــريوس نقــص املناعــة  : قطـر بتنفيــذ ثالثــة عناصــر هـي  

. التقـدم احملـرز   اإليدز، وإنشاء جلنة وطنية واتباع أسلوب واحد للرصـد واإلبـالغ عـن              /البشرية
 .كما اقترح تقدمي مزيد من التمويل املشترك

وأقر فريق اخلرباء خبطورة تشتيت املـوارد وهـو األمـر الـذي ميكـن معاجلتـه عـن طريـق                      - ١٢٣
وفيما يتعلق بتقييم النتائج، فسيسـتخدم التقيـيم القطـري املوحـد كمقيـاس              . �العناصر الثالثة �

صل على النصيب األكرب مـن األمـوال واملـوارد، فينبغـي            وقال إنه مبا أن احلكومات حت     . مشترك
وأضـاف أن   . أن تقدم إليهـا يـد العـون مـن أجـل توجيـه هـذه األمـوال واملـوارد توجيهـا فـاعال                       

 .هناك حاجة إىل مزيد من املساءلة على كافة الُصعد
ويف معرض رده على االقتراحـات اخلاصـة بـدمج االسـتراتيجيات القطريـة فيمـا يتعلـق                   - ١٢٤

باإليــدز يف التخطــيط اإلمنــائي وعمليــة الورقــة االســتراتيجية للحــد مــن الفقــر، قــال الفريــق إن   
عمليــة ورقــات اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر متثــل حجــر الزاويــة يف اجلهــود القطريــة ملكافحــة 

اإليـدز جنبـا إىل جنـب مـع النـهج القطاعيـة وآليـات التنسـيق الـيت            /فريوس نقص املناعة البشرية   
 .وة دفع وطنيةحتظى بق
وشددت وفود كثرية علـى التـرابط بـني مـرض اإليـدز والفقـر وانعـدام األمـن الغـذائي                   - ١٢٥

كمــا طالــب أحــد الوفــود بتقــدمي تقريــر خــالل اجتمــاع مقبــل حــول الــدعم  . ومســائل احلكــم
ــة والزراعــة لألمــم       املنســق لألمــن الغــذائي وبصــفة خاصــة حــول التعــاون، مــع منظمــة األغذي

ــذل     املتحــدة، وأجــ  ــدا باملســائل املترابطــة؛ وأن جهــودا تب ــا متزاي ــاك اهتمام ــأن هن ــق ب اب الفري
جانب شركاء عديدين بغية تشجيع الزراعة القائمة على احلفـظ وغريهـا مـن الطـرق؛ وأن                   من
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منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة تضطلع بـدور هـام يف جمـاالت التغذيـة واألمـن الغـذائي                   
 .من اجملاالتورعاية األيتام وغريها 

وأعربت الوفود عن اعتقادها بأن مواجهة مرض اإليدز علـى حنـو فعـال يقتضـي أيضـا          - ١٢٦
اختاذ إجراءات من شأهنا بناء القـدرات احملليـة؛ ومتكـني البنـات والنسـاء، وتشـجيع الوقايـة مـن                     

إىل انتقال الفريوس من األم إىل الطفل؛ ودعم مبادرات الصحة العامة؛ وزيادة فـرص الوصـول                
اخلدمات االجتماعية وحتقيق التوازن بني الوقاية واملعاجلة والرعاية؛ والعمل علـى خفـض سـعر               
الــدواء، وتــوفريه؛ والســعي إىل التحــول مــن املســاعدة اإلنســانية إىل التنميــة؛ وضــمان وجــود     
مصادر متويل أكثر استقرارا وأقل عرضة للتغري؛ وحـث القطـاع اخلـاص علـى تقـدمي مزيـد مـن                   

 .تكثيف نسبة االستفادة منهالدعم و
ويف ختام املناقشة، طالب رئيس اجمللـس التنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة بـأن                - ١٢٧

تعكـس العــروض واإلجابــات يف االجتمــاع املشــترك للمجـالس التنفيذيــة العــام القــادم اآلليــات   
 .والتحركات املنسقة بصورة أفضل

 
 التبسيط والتنسيق  

 املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي بالنيابة عن برنـامج األمـم املتحـدة              حتدث نائب  - ١٢٨
اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنــامج األغذيــة 
العــاملي فلخــص التقــدم الــذي حتقــق يف برنــامج التبســيط والتنســيق، كمــا قــام رئيســا جممــوعيت  

 بــإطالع احلضــور علــى املــذكرة االسترشــادية للربجمــة املشــتركة ٢٠٠٣ام الربنــامج واإلدارة لعــ
وعالقتها مبصفوفة نتائج إطار عمل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، مث أعقـب ذلـك عـرض            
للخربات القطريـة يف إعـداد مصـفوفة النتـائج قدمـه املنسـق املقـيم بالنيابـة يف النيجـر الـذي بـيَّن             

 .جمة املشتركةأيضا الفرص املتاحة للرب
وأعــاد االجتمــاع التأكيــد علــى أمهيــة برنــامج التبســيط والتنســيق ألصــحاب املصــلحة   - ١٢٩
ــة        يف ــاءة وفعالي ــر كف ــة أكث ــأداء العمــل بطريق ــه ُيعــىن يف جــوهره ب ــة، ألن ــة التنمي ــل . عملي وميث

ــا يف        عمــل ــدويل يف روم ــه اجملتمــع ال ــر مشــوال اتفــق علي ــامج أكث األمــم املتحــدة جــزءا مــن برن
؛ وسـيدخل ضـمن املناقشـات الـيت سـيتم عقـدها قريبـا يف إطـار االسـتعراض                    ٢٠٠٣عام   أوائل

واتفـق اجملتمعـون علـى أن التطـورات      . القادم الذي جيري كل ثالث سنوات للسياسات العامـة        
ــران   ــا يف حزي ــد هب ــيت أفي ــه /ال ــة املوضــوع     ٢٠٠٣يوني ــى أمهي ــربهن عل ــا ت  ويف هــذه املناســبة إمن

اإليــدز، /ــــا شــاملة مثــل األمــــــن الغــذائي وفــريوس نقــص املناعـــــــة البشــريةيتعلــق بقضايــ فيمــا
 وتضمنت مسائل مثل طرائق التمويل واخلدمات واملبـاين املشـتركة وأمهيـة اضـطالع               –وتعقده  
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ــن احلــوافز          ــا يكفــي م ــوارد البشــرية م ــوفري إدارة امل ــادي ومــدى ت ــدور قي ــيمني ب املنســقني املق
 .بالتعاون للدفع
وعلى الرغم من األثر الطيب الذي أحدثه التقدم الذي مت إحـرازه يف نفـوس اجملـتمعني                  - ١٣٠

وأقـر اجملتمعـون بصـعوبة القضـايا الـيت          . فإهنم كانوا متلـهفني لتحقيـق املزيـد مـن النتـائج الطيبـة             
كما أقروا بأن مثة حاجة إلقامة صـالت أوثـق مـع            . يطرحها العمل والتهديد الذي ميثله بعضها     

 العاملـــة يف جمــال املســـاعدات اإلنســـانية ودراســة اآلثـــار املترتبــة علـــى الوكـــاالت    الوكــاالت 
وأعرب اجملتمعون عن رغبتهم يف رؤية تفكري خالّق فيمـا يتعلـق بربنـامج التبسـيط                . املتخصصة

والتنسيق يف املستقبل القريب وأن يشاركوا فيـه مشـاركة كاملـة عـن طريـق عقـد دورات غـري              
 .ى سبيل املثالرمسية حلفز األفكار عل

وردا على األسئلة املتعلقة بشؤون اإلدارة اليت كانت أثريت خالل االجتمـاع املشـترك       - ١٣١
، قــدَّم رئــيس اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األغذيــة العــاملي ورقــة غــري ٢٠٠٣الــذي عقــد يف عــام 

ل هـ  )أ: (وقـد طـرح سـؤاالن مهـا       . �دور االجتماع السنوي املشـترك    �رمسية تتناول موضوع    
ــرارات؛ أم      ــة الختــاذ الق ــل االجتمــاع املشــترك إىل هيئ ــي حتوي ــة  ) ب(ينبغ االســتمرار يف الوالي

القائمة مع السعي إىل زيادة االستفادة منها، كما القـت االقتراحـات الـواردة يف الورقـة بشـأن                   
يـذ  وسـيتابع تنف  . زيادة فعالية وكفاءة االجتماع املشترك يف إطار واليتـه القائمـة ترحيبـا واسـعا              

هــذه االقتراحــات رؤســاء اجملــالس الــذين ســيجتمعون بعــد انتــهاء الــدورة مــن أجــل التخطــيط   
وقــد تباينــت اآلراء بشــأن مــنح االجتمــاع املشــترك ســلطة اختــاذ    . لالجتمــاع املشــترك القــادم 

قرارات، فمن الوفود ما اعترب األمر خطوة منطقيـة علـى سـبيل تطـور أسـلوب شـؤون اإلدارة؛            
وأشـري إىل أن املوضـوع      . خرى أن ذلك لن يضيف جديدا إىل اآلليـة القائمـة          بينما رأت وفود أ   

 E/2003/L.20 من قـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي           ٢٨فالفقرة  : ال يزال قيد االستعراض   
خبصوص االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية تطلـب             

 الـيت تسـاهم هبـا االجتماعـات املشـتركة للمجـالس التنفيذيـة        تقريرا عن تقدير القيمـة املضـافة    �
ــدمي         ــاعي وتق ــس االقتصــادي واالجتم ــة للمجل ــى اجلــزء اخلــاص باألنشــطة التنفيذي ــا عل وأثره

ويتطلع االجتماع املشترك إىل تلقي ورقـة املسـائل واخليـارات يف            . �توصيات حسب االقتضاء  
 بغيــة إجــراء ٢٠٠٤مــارس / آذارهــذا اخلصــوص يف وقــت مبكــر، ويفضــل أن يكــون ذلــك يف 

 .مناقشات غري رمسية مع األعضاء بشأهنا
 

 نظام املنسق املقيم  
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 مركز تقييم املنسق املقيم  
أدىل رئيس اجمللس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة                 - ١٣٢

رة مكتـب جمموعـة األمـم       للسكان مبالحظات افتتاحيـة تالهـا عـرض ملركـز التقيـيم قدمتـه مـدي               
مث قدم منسقان مقيمان خضعا لعملية التقييم اجلديدة وصفا خلرباهتمـا يف هـذا              . املتحدة اإلمنائية 

 .اجملال
وشككت الوفود يف مـدى مالءمـة االختيـار الـذايت لعمليـة التقيـيم خاصـة فيمـا يتعلـق                      - ١٣٣

 أن يــتم اختيــار املرشــحني   وأعربــوا عــن رغبتــهم يف  . مبقارنــة النظــام الســابق بالنظــام احلــايل    
ــيم مـــن بـــني أكـــرب عـــدد ممكـــن مـــن املتقـــدمني،      لشـــغل ــيم واملنســـق املقـ منصـــيب املمثـــل املقـ
عن مـدى كفايـة جمموعـة املتقـدمني مشـريين إىل احلاجـة إىل إحـداث تـوازن بـني                      تساءلوا كما

بلـدان  وطرحوا استفسـارات خبصـوص متثيـل ال       . اجلنسني، فضال عن اخلطط التدريبية والتعليمية     
النامية وأنظمـة االختيـار األوىل وقيـاس التقـدم، كمـا أعربـوا عـن اعتقـادهم بوجـوب خضـوع                      

 .املمثلني اخلاصني لألمني العام العاملني إىل جانب املنسقني املقيمني لعملية التقييم ذاهتا
وتســاءل املتكلمــون عمــا إذا كــان الــدور املتزايــد التعقيــد الــذي يضــطلع بــه املمثلــون    - ١٣٤
قيمون واملنسقون املقيمون ومنسقو األمن يتماشـى مـع برنـامج التبسـيط والتنسـيق وعمـا إذا                  امل

 .كانت عملية التقييم تسترتف وقتا وأمواال من األعمال املوضوعة
وأوضــح الفريــق أن مجيــع املتقــدمني ســوف خيضــعون يف املســتقبل لعمليــة التقيــيم الــيت   - ١٣٥

ح أن عمليـة التقيـيم، الـيت وصـفها الـذين خاضـوها              ستركز على الكفـاءة واجلـوهر، كمـا أوضـ         
وأضــاف أن الوكــاالت . بأهنــا عادلــة ومتوازنــة جغرافيــا وجنســانيا، تــتم علــى مــدار ثالثــة أيــام 

 .املرشحة تتحمل كافة النفقات مما يضمن اقتصار الترشيح على أقدر العناصر
جـراء اجلديـد لتحديـد      وقدمت مديرة مكتب جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة وصـفا لإل           - ١٣٦

ــرى      ــيت جـ ــة الـ ــاءات املختلفـ ــافت أن االستقصـ ــرة وأضـ ــة مبكـ ــدريب املرشـــحني يف مرحلـ وتـ
وأردفـت قائلـة    . استخدامها يف السابق ساعدت يف املقارنة بني نظـامي التقيـيم احلـايل والسـابق              

إن الشركة اليت جتري هذه التقييمات تستخدم موظفني يأتون من خلفيـات متنوعـة جـدا ومـن              
 .قطار خمتلفةأ

 
 الربط بوصلة فيديو مع الفريق القطري يف ليسوتو  

املنسق املقـيم، بشـرح الكيفيـة    /قام الفريق القطري يف ليسوتو، الذي قدمه املمثل املقيم         - ١٣٧
اليت يدعم هبا نظام املنسق املقيم يف ليسوتو كال من التقييم القطري املوحد وإطـار عمـل األمـم        
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منائيـة والورقـة االسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر، وضـبط كـل منـها لتكـون                    املتحدة للمسـاعدة اإل   
 .أكثر مواءمة لألهداف اإلمنائية لأللفية

/ واتفـــق املتكلمـــون يف الـــرأي علـــى أن التقـــدم الـــذي أحـــرز يف نظـــام املمثـــل املقـــيم  - ١٣٨
ــق ــىت         املنسـ ــوتو حـ ــة لليسـ ــوارد املخصصـ ــاض املـ ــة، إال أن اخنفـ ــائج ملموسـ ــق نتـ ــيم حيقـ املقـ

اإليـدز جيعـل مضـاعفة اجلهـود أمـرا        /بـربامج مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية            يتعلق مافي
واقترح البعض إمكانية أن تقوم األمم املتحدة ككل أو كل بلد علـى حـدة بتمويـل                 . مستحيال

كمـا أكـدوا ضـرورة أن جيمـع املمثـل املقـيم أو املنسـق املقـيم             . العمل حنـو نظـام أكثـر رسـوخا        
وشـددوا أيضـا علـى ضـرورة أن متـارس           . شخصية احملمـودة واملعرفـة املوضـوعية      الصفات ال  بني

منظمات األمم املتحدة عملها بقدر مـن التنسـيق يف مواقـف األزمـات ومـا بعـدها وأال ينـافس                     
 .بعضها اآلخر

 
 مالحظات ختامية ملدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 املقـيمني سيسـامهون يف املسـتقبل، بـدعم مـن            قال مدير الربنامج إن املمثلني واملنسـقني       - ١٣٩
املدراء اإلقليميني، يف تقييم أعضاء األفرقة القطرية، كما أشار إىل احلاجة إىل وجـود مرشـحني               

ــل املقــيم   املنســق املقــيم ممــن هلــم خــربة بالعمــل اإلنســاين، وأحــاط علمــا     /لشــغل منصــب املمث
لصـندوق االسـتئماين اجلديـد لتقـدمي الـدعم         باقتراحات الوفـود الراميـة إىل التمويـل وأشـار إىل ا           

لنظـــام املنســـق املقـــيم، وإىل أن املـــوارد األساســـية يف ازديـــاد، وأن احلضـــور القطـــري احملـــدود 
واختـتم حديثـه بقولـه إنـه علـى          . واملناسب لألمم املتحدة أفضل من احلضور الواسـع واملشـتت         

جلهات املاحنة واحلكومات لكـي     منظمات األمم املتحدة أن تعمل يف تعاون وثيق ومستمر مع ا          
 .حتافظ على أمهيتها

 
 األمن
عقــب االســتماع إىل مالحظــات افتتاحيــة مــن رئــيس اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــم  - ١٤٠

ــة ملنظمــة األمــم      املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، أطلعــت املــديرة التنفيذي
مـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة       املتحدة للطفولـة، نيابـة عـن كـل مـن برنـامج األ           

للسكان وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، الوفـود علـى موضـوع أمـن                   
 .وسالمة موظفي األمم املتحدة

ومن جانبها، حثت الوفود على تكثيـف اجلهـود علـى كافـة الُصـعد مـن أجـل ضـمان                      - ١٤١
، مبـا يف ذلــك تقويـة الـدعم احمللـي للبعثـات التابعـة لألمــم       أمـن وسـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة     

ــة ضــد مرتكبيهــا، وأكــدت      املتحــدة، ــيقن مــن التحقيــق يف اهلجمــات واختــاذ تــدابري عقابي والت
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. دور احلكومــات املضــيفة يف تقــدمي املســؤولني عــن اهلجمــات أو التهديــدات إىل العدالــة  علــى
تعــاون مــن جانــب احلكومــات املضــيفة ناشــئا   وتســاءلت الوفــود عمــا إذا كــان االفتقــار إىل ال  

نقـص يف القـدرات أم عـن غيـاب االلتـزام مـن جانـب تلـك احلكومـات، كمـا استفسـرت                        عن
التــدابري الــيت جيــري اختاذهــا مــن أجــل إعــادة الثقــة يف األمــم املتحــدة، كمــا أظهــرت             عــن

التابعـة لألمــم  كيفيـة ضــمان التعـاون بــني املنظمـات غــري احلكوميـة واملنظمــات      مبعرفــة اهتمامـا 
 .املتحدة
ــة لألمــم       - ١٤٢ ــة العادي ــة تكــاليف األمــن مــن امليزاني ــتم تغطي وتســاءلت الوفــود إذا كانــت ت

. املتحدة ومـا إذا كانـت التكـاليف األمنيـة املتكـررة تـؤثر يف تكـاليف تقـدمي املسـاعدة اإلمنائيـة                      
ملتحـدة لألمـن،    كما استفسر املتكلمـون عـن األمـوال الـيت خصصـتها صـناديق وبـرامج األمـم ا                  
واستفسـرت  . مشريين إىل أن التكاليف األمنية ال ينبغـي أن حتمـل املـوارد العاديـة فـوق طاقتـها                  

الوفود عن املعـايري املسـتخدمة يف تصـنيف البلـدان إىل قليلـة اخلطـر وشـديدة اخلطـر وتسـاءلت                      
ود عــن كمــا استفســر أحــد الوفــ . عمــا إذا كــان اخــتالف يف التــدابري األمنيــة يف تلــك البلــدان  

 .التوصية اخلاصة باملباين املشتركة ألجهزة األمم املتحدة
ــى املســتوى القطــري ميكــن أن        - ١٤٣ ــائج امللموســة والواضــحة عل ــود أن النت وأكــدت الوف

تشكل مصدرا لألمن احمللي، كما أكدت أمهية مجع املعلومات وإجراء حتلـيالت موثوقـة ملـدى                 
ــوه عــدد مــن الوفــود بتشــكيل األمــ  . التهديــد ــة تتــوىل التحقيــق يف تفجــريات   ون م املتحــدة جلن
اإلرهابية، وأكـدوا أمهيـة فعـل الشـيء ذاتـه كلمـا تعـرض موظفـو األمـم املتحـدة ملعاملـة                        بغداد
 .هذا النوع من

ويف معرض إجابتها، اتفقت املديرة التنفيذية ملنظمة األمم املتحـدة للطفولـة مـع القـول                - ١٤٤
ال اإلنساين الذي كانت تتمتـع فيـه بقـدر مـن األمـن ألنـه                بضرورة أن تسترد األمم املتحدة اجمل     

كان ينظر إىل موظفيها بوصفهم أناسـا حمايـدين غـري متحيـزين يقـدمون دعمـا إنسـانيا ومعونـة                     
وفيمـا يتعلـق    . كما وافقت على أن التعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة أمـر جـوهري               . إمنائية

ــة مكتــب   ــة األمــن، أشــارت إىل أن ميزاني ــامي    مبيزاني  منســق األمــم املتحــدة لشــؤون األمــن لع
ــها  ٥٣ بلغـــت ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ــة منـ ــة العامـ  مليـــون دوالر ١٢ مليـــون دوالر حتملـــت امليزانيـ

 ٢٠٠٤وتكفلت ميزانيات الوكاالت بتوفري املبلـغ املتبقـي، وأضـافت أن ميزانيـة األمـن لعـامي                  
وقالــت إن . ن دوالر مليــو١٥ مليــون دوالر تتحمــل امليزانيــة العامــة منــها  ٨٦ تبلــغ ٢٠٠٥ و

. هنـــاك تكـــاليف متكـــررة وتكـــاليف غـــري متكـــررة علـــى الســـواء مرتبطـــة بالشـــؤون األمنيـــة 
يتعلـق باملبـاين املشـتركة، أوضـحت املـديرة التنفيذيـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة أنـه                       وفيما
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يــة تغــيري يف السياســة املتبعــة وأن هنــاك توصــية تفيــد بدراســة كــل حالــة علــى حــدة مــن زاو  ال
 .املتطلبات األمنية

وأشارت إىل أن مسؤولية حتديـد املرحلـة األمنيـة ألي قطـر تقـع بالدرجـة األوىل علـى                     - ١٤٥
وأضــاف ممثــل منســق شــؤون األمــن يف األمــم  . عــاتق منســق شــؤون األمــن يف األمــم املتحــدة 

ة األمنيـة   املتحدة قائال إنه على املستوى القطري، يقوم املسـؤول املعـني وفريقـه بتحديـد املرحلـ                
 ٣وعالوة على ذلـك، فإنـه ال ميكـن إعـالن املراحـل              . بعد إجراء حتليل لدرجة اخلطر والتهديد     

 . إال بعد موافقة األمني العام٥ و ٤و 
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 اجلزء الثاين  
 الدورة السنوية  

 
/  حزيـران  ٢٣ إىل   ١٤املعقـــودة مبقـــر األمـــم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من            

 ٢٠٠٤يونيه 
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 املسائل التنظيمية -أوال  
اإلمنـائي   املتحدة   األمم للمجلس التنفيذي لربنامج     ٢٠٠٤عقدت الدور السنوية لعام      - ١

ويف هـذه   . جبنيـف يونيـه   /حزيـران  ٢٣ إىل   ١٤للسـكان يف الفتـرة مـن         املتحدة   األمموصندوق  
 ٢٠٠٤م الــدورة، أقــر اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورتــه الســنوية لعــا   

(DP/2004/L.2)            ٢٠٠٤، بصيغتهما املعدلة شفويا، والتقرير املتعلق بالدورة العادية األوىل لعـام 
(DP/2004/14). 

 علــى اجلــدول الــزمين التــايل للــدورات املقبلــة   ٢٠٠٤/٢٥ووافــق اجمللــس يف مقــرره   - ٢
 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤للمجلس التنفيذي يف عامي 

  
 ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٢٤ إىل ٢٠من  :٢٠٠٤الدورة العادية الثانية لعام 

 ٢٠٠٥يناير / الثاينكانون ٢٨ إىل ٢٤من :٢٠٠٥الدورة العادية األوىل لعام 

ــن  :٢٠٠٥الدورة السنوية لعام  ــران ٢٤ إىل ١٣مـــــ ــه /حزيـــــ  ٢٠٠٥يونيـــــ
 )نيويورك(

 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٢٣ إىل ١٩من  :٢٠٠٥الدورة العادية الثانية لعام 
  
لبيـان االسـتهاليل للـرئيس بـاملوقع اخلـاص بأمانـة اجمللـس التنفيـذي علـى                  ولقد ُوضـع ا    - ٣

 .www.undp.org/execbrdحتت العنوان ) وب(الشبكة العاملية 
 يف الوثيقــة ٢٠٠٤وتــرد املقــررات الــيت متــت املوقفــة عليهــا يف الــدورة الســنوية لعــام   - ٤

DP/2004/33       حتــــــت العنــــــوان   ) وب(الــــــيت ميكــــــن االطــــــالع عليهــــــا علــــــى شــــــبكة
www.undp.org/execbrd. 

  
  األمم املتحدة اإلمنائيربنامجاجلزء اخلاص ب  

 
 التقرير السنوي ملدير الربنامج -ثانيا  

 
، أعرب مدير الربنامج    )2 و   Add.1 و   DP/2004/16 (٢٠٠٣يف التقرير السنوي لعام      - ٥

 سيكون نقطة حتول على صعيد التنميـة، واقتـرح برناجمـا ذا مسـارات         ٢٠٠٥عن ثقته بأن عام     
 . املتحدة األمممخسة إلعداد استجابة 

http://www.undp.org/execbrd
http://www.undp.org/execbrd
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يف سـبيلها إىل النجـاح، وذلـك يف حالـة اسـتمرارية العمليـة                املتحـدة    األمـم وتنبأ بـأن     - ٦
سـبق تعزيزهـا مـن خـالل املسـاءلة املتبادلـة الـيت بـرزت يف             الشاملة لإلصالحات واملـوارد، الـيت       

ــدورة       ــة يف ال ــام زعمــاء العــامل باســتعراض إعــالن األلفي مــؤمتر مــونتريي، وذلــك يف أعقــاب قي
� تقـومي املسـار األصـلي     �، ممـا سيسـمح بــ        ٢٠٠٥التاسعة واخلمسني للجمعيـة العامـة يف عـام          

اف اإلمنائيـة لأللفيـة قبـل حلـول الوقـت احملـدد       الذي يلزم لوضع العامل على طريق الوفاء باألهد 
 .٢٠١٥يف عام 

علـى انتـهاز الفـرص       األمـم املتحـدة اإلمنـائي        برنـامج و املتحـدة    األممويف سياق حث     - ٧
، أكد مدير الربنامج أن آثـار الربنـامج اإلمنـائي اجلديـد وجناحاتـه سـوف          ٢٠٠٥املتاحة يف عام    

 نظومـة امهته يف برنـامج اإلصـالح األوسـع نطاقـا مب          جيري تقييمها، إىل حد كبري، من خالل مس       
وبــدون االضــطالع علــى حنــو جــاد . إىل جانــب اجملتمــع اإلمنــائي األفســح جمــاالاألمــم املتحــدة 

بربنامج إصالح األمم املتحدة، يالحظ أن اجلهود الناجحـة املبذولـة لتعبئـة السياسـات وحشـد                  
 .رضة للفشل يف مرحلة التنفيذاملوارد حول األهداف اإلمنائية لأللفية قد تكون ع

وشّدد على أن الشمال واجلنوب ينبغي هلما أن يتنّبها إىل أن اجملتمـع الـدويل عليـه أن                   - ٨
 .يويل قدرا كبريا من االهتمام، سواء لنوعية املعونة أم لكميتها

، حـّدد مـدير   ٢٠٠٥وبغية إعـداد الربنـامج اإلمنـائي النتـهاز الفـرص السـاحنة يف عـام                  - ٩
، وذلـك  األمـم املتحـدة اإلمنـائي    نامج مخسة مسارات إصالحية يلزم اتباعها مـن قبـل جهـاز             الرب

 :هبدف إحراز التقدم
ــربامج   )أ(  ــيم الــ ــد يف     �تنظــ ــة بالبلــ ــطة اإلمنائيــ ــع األنشــ ــيخ مجيــ  ترســ

 االستراتيجيات الوطنية من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛
 األمـم إجراءات ودورات بـرامج      وهـذا يتعلـق بـ      �التبسيط والتنسـيق     )ب( 
 من أجل الوفاء بأفضل املمارسات لدى املاحنني إىل جانب املمارسات الوطنية؛املتحدة 

كيمــا تـــدعم   املتحــدة  األمــم  جيــب تعزيــز   �األفكــار واملؤسســات    )ج( 
 البلدان يف جمال بناء القدرات وتوجيه األفكار املتعلقة بالقضايا األساسية؛

 هبدف حصول بلدان الربنـامج علـى أفصـل          �امليداين  ترشيد التواجد    )د( 
 ؛ املتحدةاألممنفع من دعم 

 وزيـادة املسـاءلة املتعلقـة هبـذا النظـام           �تعزيز نظام املنسقني املقـيمني       )هـ( 
 .من أجل حفز التماسك االستراتيجي وإحراز النتائج
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ــذي ُيجــر     - ١٠ ــة املتصــلة باســتعراض السياســات الشــامل ال ــة املقبل ى كــل ثــالث  والعملي
 .سنوات توفر فرصة للتقدم يف كل من هذه اجملاالت

وركّــز مــدير الربنــامج، بصــفة خاصــة، علــى خطــط تعزيــز نظــام املنســقني املقــيمني،    - ١١
وذلك من خالل تعيني مديرين قطريني يف أكرب بلدان الربنامج، اليت أصـبحت فيهـا مهمـة أداء                  

 واملسؤول األمـين املعـّين كـبرية إىل حـد ال ميكـن              مجيع اختصاصات املنسق املقيم واملمثل املقيم     
 .لشخص واحد أن يضطلع هبا

ــاه أيضــا بصــورة حمــددة إىل تلــك الشــراكة املطــردة بــني      - ١٢  األمــم منظمــةولفــت االنتب
وقـال إن املنظمـة سـوف تـوفر ملمثلـي      . والربنـامج اإلمنـائي  ) اليونيـدو (للتنمبة الصـناعية   املتحدة  

لى مكاتب داخل الوحدات القطرية للربنامج اإلمنائي، مع عـزو دور           اليونيدو فرصة احلصول ع   
مستقل هلم يف نظام إدارة املعارف لدى الربنامج اإلمنائي علـى الصـعد الوطنيـة ودون اإلقليميـة                  

 الربنـامج اإلمنـائي مبثابـة منـوذج لتوسـيع نطـاق التعـاون               �وقد تكون شراكة اليونيدو     . والعاملية
ومن شأن هـذا أيضـا   . مليدانية مع القيام، يف نفس الوقت بزيادة الربامج       هبدف تقليل التكاليف ا   

 .أن يزّود البلدان خبطوط خدمات إضافية
وبشأن الصناديق والربامج املرتبطـة بالربنـامج اإلمنـائي، ذكـر مـدير الربنـامج أن إبـراز                   - ١٣

 رئيسـيا   يشـكل كـذلك عـامال      املتحدة   األممصورة العمل التطوعي من خالل أعمال متطوعي        
وشّدد على التزام الربنامج اإلمنائي بالعمـل علـى حنـو        . يف ميدان بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية     

اإلمنائي للمـرأة عـن طريـق تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف               املتحدة   األمموثيق مع صندوق    
يف مرافـق املـوارد     الربامج اليت يضطلع هبا الربنامج اإلمنائي وإشراك الدعم املوضوعي للصندوق           

 .على الصعيد دون اإلقليمي
وأبلغ مدير الربنامج اجمللس التنفيـذي أن الربنـامج اإلمنـائي يقـوم حاليـا بدراسـة سـبل                    - ١٤

للمشـاريع اإلنتاجيـة يف الـربامج الـيت ينـهض هبـا الربنـامج                املتحدة   األممإدخال أعمال صندوق    
 تنشـيط الصـندوق يف ضـوء األسـئلة املثـارة        اإلمنائي، مع نظرة، يف نفس الوقت، يف سبل إعـادة         

 .حول مدى سالمته
وأعربــت الوفــود عــن بــالغ تأييــدها لــدعوة مــدير الربنــامج إىل قيــام املنظمــة بتجديــد    - ١٥

 .٢٠٠٥وبانتهاز الفرص الساحنة يف عام  املتحدة األمموتوضيح التزامها بإصالح 
حــددها مــدير الربنــامج، مــع وأيــدت الوفــود أيضــا مســارات اإلصــالح اخلمســة الــيت  - ١٦

تركيزهــا بصــفة خاصــة علــى تقــدم املنظمــة يف جمــاالت مــن قبيــل الربجمــة املشــتركة واإلبــالغ     
وســاندت الوفــود مــا توخــاه مــدير  . املشــترك وامللكيــة احملليــة وبنــاء القــدرات وإدارة املعــارف  

ــامج مــن دعــم   ــةالربن ــة االســتراتي   األمــم املتحــدة  منظوم ــة يف جمــال أنشــطتها القطري جية املتعلق
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باملســاعدة التقنيــة الــيت تقــوم علــى الطلــب، وصــرحت بأهنــا تتطلــع إىل تلقــي اقتراحاتــه اخلاصــة 
 .بتنفيذ بيئة متكينية حمسنة على صعيد التنمية

 اليونيـدو، ناصـرت الوفـود فكـرة         �ويف سياق اإلطراء على شراكة الربنامج اإلمنـائي          - ١٧
وأثـار اجمللـس التنفيـذي احتمـال دعـوة          .  املتحـدة  ألمـم االقيام بتعاون مماثل مـع سـائر منظمـات          

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلولاملدير العام لليونيدو كي حيضر دورة اجمللس العادية الثانية يف 
وأعلنـت وفـود عديـدة    . واقترن تقدير مسـامهات املـاحنني بنـداء جمـدد لزيـادة التمويـل        - ١٨

علنــة مــن أجــل إطــار التمويــل املتعــدد زيــادة التمويــل علــى حنــو ملمــوس، ممــا مشــل التربعــات امل 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤السنوات للفترة 

ــااللتزام      - ١٩ وكــان مثــة تشــديد علــى ضــرورة قيــام املؤسســات، علــى مجيــع األصــعدة، ب
بصورة قوية باملساواة بني اجلنسني وبتهيئة التوازن بني الشمال واجلنوب، كمـا طولـب بتقـدمي                

مج اإلمنائي مبراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف كافـة جوانـب             التفاصيل املتعلقة بكيفية اضطالع الربنا    
 .أعماله
وبينمــا ســلطت الوفــود الضــوء علــى ذلــك الــدور الرئيســي الــذي ينــهض بــه القطــاع   - ٢٠

اخلاص يف تشـجيع النمـو االقتصـادي، فإهنـا قـد سـلمت بتعقـد هـذه املسـألة، وطالبـت بـإجراء                        
البــت الوفــود مبزيــد مــن التفاصــيل وكــذلك ط. حتليــل أكثــر وضــوحا ملــواطن النجــاح والفشــل 

ومـن الواجـب علـى      . بشأن كيفية اعتزام الربنامج اإلمنائي القيام بتعزيز نظام املنسـقني املقـيمني           
 .الربنامج اإلمنائي أن يكفل جعل عمليات املشتريات فوق مستوى الشبهات

ــة مل     - ٢١ ــود إزاء مســاندهتا القوي ــاإلعراب عــن تقــديره للوف ــامج ب ســارات ورد مــدير الربن
اإلصالح اخلمسة الـيت اقترحهـا، كمـا أنـه تقـدم بالشـكر للوفـود الـيت أعلنـت زيـادة متويالهتـا،                        

ــود األخــرى علــى أن حتــذو حــذوها    ــاك أي   . وحــث الوف ــه ال جيــوز أن يكــون هن وصــرح بأن
واختتم كالمه قـائال أنـه      . تشكك بشأن جدية جهود الربنامج اإلمنائي فيما يتصل بنوع اجلنس         

 التنفيذي من جديد أن الربنامج اإلمنائي ال يعترب نفسه مـن وكـالء املشـتريات،                يؤكد للمجلس 
 .وأن مثة أمال لديه يف هتيئة وضوح كامل يف هذا الصدد

ــام       - ٢٢ ــامج لعـ ــدير الربنـ ــنوي ملـ ــالتقرير السـ ــا بـ ــذي علمـ ــاط اجمللـــس التنفيـ  ٢٠٠٣وأحـ
)DP/2004/16 و Add.2 ( التفتيش املشتركة وحدةوتقرير )DP/2004/16/Add.1.( 
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 للمشاريع اإلنتاجية األمم املتحدة صندوق -ثالثا  
 

 صـندوق بشـأن   ) DP/2004/19 و   DP/2004/18 و   DP/2004/17(لدى مناقشة الوثائق     - ٢٣
للمشــاريع اإلنتاجيــة، الحظــت الوفــود أن الصــندوق يتســم بالفعاليــة والكفــاءة  األمــم املتحــدة 

أن مثــة تناقضــا صــارخا يتمثــل يف هبــوط التمويــل وشــدة األمهيــة، ومــع هــذا، فإهنــا قــد أكــدت 
 .األساسي إىل حد يهدد سالمة هذا الصندوق

أن الصــندوق يشــكل منظمــة ) DP/2004/18(ولقــد تــبني مــن التقيــيم املســتقل لآلثــار  - ٢٤
وخلــص هــذا التقيــيم إىل نتيجــة . فعالــة وأنــه قــد جنــح يف توفيــق براجمــه وأنشــطته مــع سياســاته 

لصندوق قد أسهمت يف حتقيق نتائج هامة من خالل برامج التمويل علـى             مفادها أن عمليات ا   
نطاق صغري وبرامج إدارة الشؤون احمللية يف حقل ختفيف وطأة الفقـر وآثـار السياسـات العامـة               

ولقد تبني أن مثة طلبا ضخما علـى جمـاالت خـربة الصـندوق        . وتكرار املشاريع على يد املاحنني    
 .الستجابة لألهداف اإلمنائية لأللفية والحتياجات البلدان أيضايف أقل البلدان منوا هبدف ا

ومع هذا، فإن التقييم املستقل قد اتضح لـه أيضـا أن فعاليـة منـوذج أعمـال الصـندوق          - ٢٥
تتطلب هتيئة مستوى مستقر ومسـتدام مـن متـويالت املـاحنني، ممـا تعـذر حتقيقـه يف نطـاق البيئـة                       

و عاجـل بتنقـيح منـوذج أعمـال الصـندوق مـن أجـل كفالـة         ولقد أوصى بالقيام على حن . احلالية
 .صالحيته

وأشــار عــدد مــن الوفــود إىل أن األزمــة املاليــة ترجــع إىل حــدوث تغــري يف اجتاهــات     - ٢٦
وال شـك أن املسـامهات      . متويالت املاحنني، وأن هذه األزمة ال تعكس مدى كفـاءة الصـندوق           

بعــض املــاحنني متثــل اعترافــا بفعاليــة تطــور هــذا   اجلديــدة واملتزايــدة املقدمــة إىل الصــندوق مــن  
 .الصندوق

ويف وقــت ســابق، مت حتديــد ثالثــة خيــارات بوصــفها تشــكل صــلب املناقشــة بشــأن     - ٢٧
اإلبقاء على الصـندوق بوصـفه       ) أ( : وبوسع اجمللس التنفيذي أن يسعى إىل. مستقبل الصندوق

وات الالزمـة لـدمج الصـندوق علـى     اختـاذ اخلطـ   )ب(صندوقا مستقال لـدى الربنـامج اإلمنـائي؛        
حنو كامل يف الربنامج اإلمنائي، مع االحتفاظ بـامليزات املقارنـة للصـندوق عقـب النظـر بشـكل                   

إصــدار قــرار بإهنــاء عمليــات الصــندوق لتجنــب وضــع متعثــر  ) ج(تــام يف اآلثــار ذات الصــلة؛ 
 .حل له ال
ــه ال جيــوز، مــع هــذا، أن يســمح بفشــل     - ٢٨  الصــندوق، فهــو وأكــدت بعــض الوفــود أن

يضــطلع بــدور مركــزي يف مســاندة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مــن خــالل الوصــول إىل أشــد     
ومـن الواضـح، دون أدىن شـك، أن العائـد علـى االسـتثمار               . اجملتمعات فقـرا بأقـل البلـدان منـوا        
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وأكـدت بلـدان الربنـامج، بصـفة خاصـة،      . لدى الصـندوق مرتفـع إىل حـدٍّ ينفـي خيـار إغالقـه       
 الصندوق بالنسبة ألقاليمها ومناطقها، كما أهنا أعربت بكل يقني عـن اسـتعدادها للعمـل         أمهية

 .مع الصندوق ومساندته اليوم وغدا
وأشــارت بعــض الوفــود إىل جمــالني ضــروريني للصــندوق يتســمان باإلســهام يف إجنــاز  - ٢٩

 تشجيع تـدبري الشـؤون      أعمال الصندوق اهلادفة إىل   : األهداف اإلمنائية لأللفية بأقل البلدان منوا     
على الصعيد احمللي، إىل جانب ذلك الدور اهلام الذي يتعني علـى الصـندوق أن يضـطلع بـه يف                    

 .٢٠٠٥السنة الدولية للتمويل على نطاق صغري يف عام 
ولقــد قيــل إن اإلمعــان يف القيــام بــالتوفيق مــع عمليــات الصــندوق قــد يفيــد يف زيــادة  - ٣٠

منـائي إىل اخلـربة الفنيـة لـدى هـذا الصـندوق وتيسـري توسـيع نطـاق                   إمكانية وصول الربنـامج اإل    
آثاره وهتيئة مساعدة حمتملة حلل مشاكل متويله، ومـع هـذا، فإنـه كـان مثـة تأكيـد بعـدم جـواز                        
مناقشة مستقبل الصندوق يف جمـرد إطـار للتنسـيق والتبسـيط، حيـث قـد يـؤدي هـذا إىل إمهـال                 

نطلـق االنشـغال بصـورة الصـندوق، اقتـرح أنـه جيـب              ومن م . مصدر امليزات املقارنة للصندوق   
 .عليه أن يقوم باملزيد لدعم مركزه ومؤازرة موقفه

ــديرا واضــحا         - ٣١ ــب تق ــد تتطل ــة للصــندوق ق ــود أن اســتعادة الصــحة املالي وأكــدت وف
للتمويل املتاح وخيارات منوذج العمل، مما سبق أن طلبته الوفود بالنسبة للدورة العاديـة الثانيـة                

 .٢٠٠٤سبتمرب /يلولأيف 
القـائم  /ومن منطلق االستجابة، قـام مـدير الربنـامج املسـاعد ونائـب األمـني التنفيـذي                 - ٣٢

باألعمال لدى الصندوق بتوجيه الشكر إىل الوفود إزاء مـا أبدتـه علـى حنـو قـوي مـن مسـاندة                      
يـق مـع    أعمال الصندوق، وأكـد هلـا أن الربنـامج اإلمنـائي والصـندوق سيواصـالن تعاوهنمـا الوث                 

ــدى          ــزز ل ــوذج عمــل مع ــة من ــل وهتيئ ــول ملســالة التموي ــان حبل ــن أجــل اإلتي ــدول األعضــاء م ال
 .الصندوق بشكل عاجل

 املتحـــدة األمـــم بشـــأن صـــندوق ٢٠٠٤/١٣واختـــذ اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر رقـــم  - ٣٣
 .للمشاريع اإلنتاجية

 االلتزامات بالتمويل -رابعا  
 

، أثنــت الوفــود علــى مــدير الربنــامج إزاء أعمالــه   DP/2004/20لــدى مناقشــة الوثيقــة   - ٣٤
 .القيادية يف حتقيق االستقرار املايل للمنظمة

وصرحت وفود عديدة بأهنا ملتزمـة بـإعالن تربعـات شـاملة لعـدة سـنوات بنـاء علـى           - ٣٥
ويف . أهــداف إطــار التمويــل املتعــدد الســنوات، مــع زيــادة التمويــل املخصــص للمــوارد العاديــة



 

46 05-25362 
 

E/2004/35

حبت بلدان الربنـامج بتلـك التربعـات الشـاملة لعـدة سـنوات، الـيت أعلـن عنـها                    نفس الوقت، ر  
 .كثري من املاحنني، وناشدت مجيع املاحنني أن يزيدوا من التزاماهتم بتمويل الربنامج اإلمنائي

وأعربت وفود كثرية عن ترحيبـها بـالتقييم التمـويلي اإلجيـايب، وتقـدمت بالشـكر إىل            - ٣٦
وذكرت وفـود عديـدة مـرة أخـرى أن مثـة حاجـة إىل               . ما يقوم به من إدارة    مدير الربنامج لقاء    

تقاسم عبء التمويل، وهتيئة قاعدة للموارد تكون أكثر قابلية للتنبؤ، مـع اسـتناد هـذه القاعـدة        
 .إىل إعالنات للتربعات تشمل عدة سنوات ووضع جداول زمنية حمددة للسداد

ات األساسية، وقالت إهنـا ضـرورية بالتأكيـد         وشددت وفود حمتلفة على أمهية املسامه      - ٣٧
وشجعت هذه الوفود األطراف املـؤثرة علـى إيـالء          . بالنسبة للتنمية الفعالة على الصعيد امليداين     

غـــري (بالنســـبة ملســـامهات املـــوارد األخـــرى ) األساســـية(األولويـــة ملســـامهات املـــوارد العاديـــة 
 ).األساسية

دة التمويل بصورة كاملـة حـىت اليـوم، فـإن الوفـود             وعلى الرغم من عدم استعادة قاع      - ٣٨
ويرجـع  . قد الحظت بارتياح أن أهداف إطار التمويل املتعدد السنوات ُتعّد ميسورة الوصـول            

ــادة التمويــل األساســي يف عــام    ــة، ممــا يتعلــق  ١٥ بنســبة ٢٠٠٣التفــاؤل احلــايل إىل زي  يف املائ
 كـان ذلـك مصـحوبا باجتـاه تصـاعدي           جزئيا حبدوث تقلبات مواتية يف أسعار الصـرف، ولقـد         

ومن مث، فإن املنظمة، اليت سبق هلا أن ختلفـت عـن           . واضح يف اإليراد اإلمجايل للربنامج اإلمنائي     
أهداف إطار التمويل املعدد السـنوات يف املاضـي، تعتـرب اآلن، مـع هـذا، يف طريقهـا إىل بلـوغ                      

ظمــة كانــت معرضــة دائمــا    ورغــم ذلــك، الحظــت الوفــود أن املن   . أهــداف اإلطــار احلاليــة  
الحتماالت تقلبات أسعار الصرف السلبية، وأكدت أن مثة أمهية ملعاجلة ما يكتنـف الصـندوق               

 .من حالة صعبة
وكــررت وفــود قليلــة مــا ســبق ملــدير الربنــامج أن أعــرب عنــه مــن قلــق بشــأن اتكــال  - ٣٩

يز التزام األطـراف    املنظمة على عدد حمدود من املاحنني، وشددت هذه الوفود على ضرورة تعز           
وقامــت هــذه الوفــود بتشــجيع . املــؤثرة بكفالــة وصــول مســتويات التمويــل لألهــداف املتوخــاة

الربنــامج اإلمنــائي علــى التمــاس طــرق مــن شــأهنا أن تفضــي إىل اجتــذاب اجلديــد مــن املــاحنني،  
وذلك يف حماولة لدعم صالحية املنظمة على املدى الطويـل وبلـوغ ذلـك اهلـدف الـذي حـدده                    

 . بليون دوالر١,١جمللس واملتمثل يف ا
ــود علــى التزاماهتــا، وكــذلك علــى زيادهتــا للمســامهات       - ٤٠ ــامج الوف وشــكر مــدير الربن

األساسية املتعددة السنوات بناء علـى أهـداف إطـار التمويـل املتعـدد السـنوات، وقـام يف نفـس                     
 .ملاحننيالوقت بالتشديد على مزايا حتقيق توازن مسامهات التمويل فيما بني ا
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 بشأن مسامهات التمويـل املقدمـة للربنـامج         ٢٠٠٤/١٤واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ٤١
 .اإلمنائي

  
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا -خامسا  

 
استعرض اجمللس التنفيذي التمديد الثاين إلطاري التعاون الـتقين الثـانيني ألوروغـواي              - ٤٢

 جانب متديد إطار التعاون القطـري الثـاين لزمبـابوي ملـدة سـنتني،               وشيلي ملدة سنة واحدة، إىل    
وكذلك متديد أطر التعـاون القطـري الثانيـة لبـيالروس وسـلوفاكيا والتفيـا وهنغاريـا ملـدة سـنة                     

وقــدم اجمللــس أيضــا تعليقــات علــى أوىل خمططــات وثــائق الــربامج        ). DP/2004/21(واحــدة 
 �مجهوريـة   (ني وأرمينيا وأنغوال وأوزبكسـتان وإيـران        القطرية فيما يتصل بأذريبجان واألرجنت    

وبورونــدي والبوســنة واهلرســك وتركمانســتان ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية   ) اإلســالمية
السابقة ورومانيا وصربيا واجلبـل األسـود وطاجيكسـتان والفلـبني وقريغيزسـتان وكازاخسـتان               

 .وليسوتو ومدغشقر
ــى ضــرورة ز   - ٤٣ ــود عل ــذاب     وشــّددت الوف ــة وســائر وســائل اجت ــات املالي ــادة االلتزام ي

وكـان مثـة اقتـراح بـالنظر يف إمكانيـة متويـل الـربامج             . األموال، وخاصة آليات تقاسم التكاليف    
وشجعت الوفود على االضطالع بتعميق وتوضيح الروابط القائمة بـني الـربامج القطريـة               . حمليا

ية احلـد مـن الفقـر، وكـذلك علـى النـهوض             وإطار التمويل املتعدد السنوات وورقات استراتيج     
مبزيد من التخطيط املشترك مع كافة الشركاء، مبا فـيهم املـاحنون، وذلـك يف جمـاالت االهتمـام                   

 .وطالبت الوفود مبزيد من التماسك يف جمال الرصد واإلبالغ أيضا. املتبادل
مشـتركا  والحظت بعض الوفود، مع االرتياح، إدراج نوع اجلنس بوصـفه موضـوعا             - ٤٤

 من الربامج القطرية، ولكن هذه الوفود قد أبدت أسفها لإلجياز يف ذكر ذلـك               ١٣على صعيد   
الدور اهلام الذي تنهض املرأة بأعبائه يف جماالت ختفيف وطأة الفقرة واالسـتدامة البيئيـة وإدارة                

 .الكوارث
راع، ولقــد طولــب مبزيــد مــن املســاعدة مــن أجــل البلــدان اخلارجــة مــن حــاالت الصــ - ٤٥

وكـان مثـة   . والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واليت قد تصبح بالفعل من البلدان املاحنـة      
طلب كذلك بإدراج مزيد من املعلومـات عـن األمـن البشـري وتشـجيع الصـندوق االسـتئماين                   

 .لألمن البشري بالرغم من عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن تعريفه
ز على حقوق اإلنسان وتشـجيع احلكـم الـدميقراطي باعتبارمهـا مـن              وكان هناك تركي   - ٤٦

ولـيس مـن اجلـائز، مـع        . اجملاالت اليت ينبغي للربامج القطريـة أن تغطيهـا علـى حنـو أكثـر مشـوال                
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هذا، لنقد معايري حقوق اإلنسان وتشجيع احلكم الدميقراطي أن يغفل ذكر اجلهود املبذولـة أو               
 .بلد الداخليةأن يركز بشكل واضح على شؤون ال

وأحاط اجمللس التنفيذي علما بأوىل خمططات وثائق الربامج القطريـة ومـا قـدم عليهـا                 - ٤٧
من تعليقات، وذلك فيما يتصل بأذربيجان واألرجنتني وأرمينيـا وأنغـوال وأوزبكسـتان وإيـران               

ــة مقــدونيا   )  اإلســالمية�مجهوريــة ( وبورونــدي والبوســنة واهلرســك وتركمانســتان ومجهوري
ليوغوسالفية السابقة ورومانيـا وصـربيا واجلبـل األسـود وطاجيكسـتان والفلـبني وقريغيزسـتان                ا

وكازاخســـتان وليســـوتو ومدغشـــقر، وذلـــك قبـــل اســـتكمال الـــربامج القطريـــة، إىل جانـــب   
حتديــدات أطــر التعــاون الــتقين الثانيــة ملــدة ســنة واحــدة بالنســبة لبــيالروس وســلوفاكيا والتفيــا  

 .أن وافق عليه مدير الربنامجوهنغاريا، مما سبق 
وأقر اجمللس التنفيذي بالتمديد الثـاين إلطـاري التعـاون القطـري الثـانيني ألوروغـواي                 - ٤٨

 .وشيلي ملدة سنة واحدة، ومتديد إطار التعاون القطري الثاين لزمبابوي ملدة سنتني
  

 تقرير التنمية البشرية -سادسا  
 
ة عــن املشــاورات املتعلقــة بتقريــر التنميــة البشــرية  لــدى مناقشــة املعلومــات املســتكمل - ٤٩

)DP/2004/22(                     أثنت الوفـود علـى مـديرة مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية إزاء التزامهـا بكفالـة ،
 .االضطالع مبشاورات مستفيضة وجيدة النوعية لدى إعداد التقارير السنوية

اطهـــا بالقاعـــدة ويف الوقـــت الـــذي أعربـــت فيـــه الوفـــود، بصـــورة عامـــة، عـــن اغتب   - ٥٠
اإلحصائية املستخدمة يف التقرير، فإهنـا قـد أشـارت إىل وجـوب توافـق البيانـات اجملمعـة وطنيـا                     
ــدرا،           ــع ق ــع بصــورة أرف ــى أرض الواق ــة عل ــائق القائم ــأنه أن يعكــس احلق ــن ش ــا م ــا، مم ودولي

وأكــدت هــذه الوفــود ضــرورة كفالــة  . باإلضــافة إىل حتاشــي تصــوير البلــدان علــى حنــو ســليب  
واقتـرح أحـد الوفـود إدراج       . البيانات احملايدة مع عزوها إىل مصادرها على حنو واضح        أحدث  

 .املؤشرات الوطنية اهلامة يف التقارير

.  وطالب وفـد آخـر بـدعوة املسـامهني يف التقريـر إىل حضـور مشـاورات غـري رمسيـة                     - ٥١
ه ال جيـوز النظـر إىل       ومن منطلق دعم التقرير القادم عن احلرية الثقافية، جرى التشديد علـى أنـ             

 .الثقافة بوصفها عقبة تواجه منو اإلنسانية
ويف سياق الرد، أكـدت مـديرة مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية أن املشـاورات خـالل                      - ٥٢

ــاول القضــايا املوضــوعية علــى حنــو دقيــق      وبصــفة . العــام املاضــي قــد اتســمت، يف الواقــع، بتن
ى الصــعيدين الــوطين والــدويل مــن أجــل خاصــة، أكــدت كــذلك للوفــود أن املكتــب يعمــل علــ
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وال مفــر، مــع هــذا، مــن وجــود تناقضــات بــني . انتقــاء بيانــات ومعلومــات متوازنــة ومشــروعة
البيانات الوطنية الواردة من السلطات اإلحصائية مبختلف البلدان واجملموعـات الدوليـة املقدمـة         

 منظمــةو) اليونســكو(افــة للتربيــة والعلــم والثق املتحــدة األمــممــن منظمــات مــن قبيــل منظمــة  
وهذا هو احلال، فالبيانات الوطنية حباجـة إىل التنسـيق، كمـا أنـه توجـد أحيانـا                  . الصحة العاملية 

وملا كان املكتب مستخدما للبيانات، ال منتجا هلا، فإنه يقوم علـى حنـو        . اختالفات يف املنهجية  
. مـن أجـل تقليـل املفارقـات       استباقي بتشجيع حتسني االتصال بني السـلطات الوطنيـة والدوليـة            

واختتمــت املــديرة كالمهــا قائلــة مــرة أخــرى أنــه مثــة التزامــا مســتمرا مــن قبــل املكتــب بكفالــة 
 .االضطالع بعملية تشاور بناءة مع األطراف املؤثرة على كافة األصعدة

وأحاط اجمللس التنفيذي علما باملعلومـات املسـتكملة عـن املشـاورات املتعلقـة بتقريـر                 - ٥٣
 ).DP/2004/22(نمية البشرية الت
  

 خلدمات املشاريع املتحدة األمممكتب  -سابعا  
 
علـى العمـل     املتحدة   األمم، حثت الوفود منظمات     DP/2004/23لدى مناقشة الوثيقة     - ٥٤

خلدمات املشـاريع، وقامـت، يف نفـس الوقـت، بتشـجيع جلنـة تنسـيق                 املتحدة   األمممع مكتب   
ــى مســاندة املكتــب   ــامج     اإلدارة عل ــز الربن ــازة األعمــال، إىل جانــب حف يف توســيع نطــاق حي

 .اإلمنائي على إشراك املكتب يف توفري اخلدمات املشتركة
وأكدت الوفود أنه ينبغي للمكتب أن يظل سليما من الناحيـة املاليـة علـى الصـعيدين                  - ٥٥

املنظمـة  ويف ضـوء حمدوديـة طـابع االسـتعانة مبصـادر خارجيـة لـدى                . القصري والطويل واألجـل   
واحلالة احلرجة الراهنة حليازة األعمال وتنفيذ املشاريع، كانت هناك مناقشة حول مـا إذا كـان        

 .من املستصوب أن ُيتوخى تغيري واليتها
وقد بدأ املكتب يف العمل مع املصـارف اإلمنائيـة اإلقليميـة بشـأن مشـاريع مشـتركة،                    - ٥٦

ــب مســاندة تو     ــديح والتشــجيع، إىل جان ــار امل ــا أث ــة    مم ــادين اهلندس ســيع نطــاق أنشــطته يف مي
 .واهلياكل األساسية واألشغال العامة يف إطار القيام بتعاون مباشر مع احلكومات املضيفة

ــاقتراح تقــدمي اخلــدمات مباشــرة إىل          - ٥٧ ــه ب ــاك ترحيــب في ــذي كــان هن ــت ال ويف الوق
طــاع اخلــاص احلكومــات املضــيفة، فإنــه كــان مثــة حتــذير بشــأن ســد الطريــق أمــام كيانــات الق   

وطالبت الوفود مبزيد من املعلومات عن هذا االقتراح، مما يتضـمن تـوفري تفاصـيل عـن               . الناشئة
 .جتارب املكتب وجهود بناء القدرات لديه ملواجهة التحديات املماثلة
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وتساءلت الوفود عن املوعد املتنبأ به إلهناء عملية إدارة التغـيري، ومـدى أمهيـة التنويـع           - ٥٨
وأكد أحد الوفود أنـه     . ستقبل املكتب، وماهية اإلمكانات املتاحة أمام أعمال جديدة       بالنسبة مل 

ــة،       ــام برصــد حــازم للميزاني ال جيــوز للمكتــب أن يســتخدم احتياطــه التشــغيلي، مث اقتــرح القي
ومـن منطلـق إدراك التحـديات املتصـلة     . باعتبار ذلك وسيلة لتناول الزيادة احملتملـة يف النفقـات     

ألعمال اليت تواجه املنظمة يف الوقت الراهن، وافق اجمللـس التنفيـذي علـى السـماح                باألموال وا 
 .للمكتب بإطار زمين مرن حىت ينفذ احللول ذات الصلة

وملا كان اهلدف األساسي متمثال يف احلد من هبوط مستوى املكتب يف جمـال العمـل                 - ٥٩
لس يعد ذا أمهيـة حامسـة، وال سـيما          ، فإن التحليل املتأيت من قبل اجمل       املتحدة األمممع منظمات   

وقُـدم طلـُب بعقـد اجتمـاع غـري رمسـي قبـل              . فيما يتصل بقضايا من قبيل الشراء وبْنية الرسـوم        
 .سبتمرب/أيلولالدورة العادية الثانية يف شهر 

 يتضـمن   ٢٠٠٤وطلبت الوفـود أيضـا عـرض تقريـر عـن الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام                     - ٦٠
، وخطـط التغلـب علـى العقبـات احلاليـة،           ٢٠٠٦-٢٠٠٤ال للفتـرة    تفاصيل إسـقاطات األعمـ    

واملشاكل املتصلة بتخطيط موارد املؤسسـات، والتجـارب اخلاصـة بالعمـل يف حـاالت مـا بعـد                  
 .الصراع، وتدابري استعادة ثقة العمالء األساسيني

حيظـى،  واستجابة لذلك، أثىن مدير الربنامج على املدير التنفيذي للمكتب، وقال إنـه      - ٦١
ــة تنســيق اإلدارة   ــاء الثقــة لــدى    . هــو ورفاقــه، بكامــل دعــم جلن ــدأ املكتــب يف إعــادة بن وقــد ب

العمالء، ومع هذا، فإن بيئة العمل قد تغريت، كما أن الشراكات التقليدية، مثل الشراكة بـني                
ومـن احملـتم علـى املكتـب أن يهيـأ      . املكتب والربنامج اإلمنـائي، تتعـرض اليـوم لضـغوط شـديدة        

وحتقيــق نــواتج قّيمــة لبلــدان الربنــامج لــيس بــاألمر الســهل، ولكنــه ضــروري   . مــاال جديــدةأع
 .الستعادة صالحية املكتب مرة أخرى

وقال املدير التنفيذي إن املكتب ينوي أن يعمل مع املقاولني واملعمـاريني واملخططـني     - ٦٢
وهـو سيواصـل   . أرض الواقـع واملهندسني احملليني يف بلدان الربنامج لتسهيل بناء القدرات علـى          

واملشـتريات واملقومـات األساسـية آخـذة يف         . توسيع نطاق أعماله مع املؤسسات املالية الدولية      
ويف البدايـة، يالحـظ أن الشـروط األساسـية لفتـرة            . التحول إىل جمـاالت رئيسـية لـدى املكتـب         

سـات، جيـري يف     وفيمـا يتصـل بتخطـيط مـوارد املؤس        . إدارة التغيري لن تستمر أكثر مـن عـامني        
ــة          ــن أدوار املنظوم ــتفادة م ــاءات، واالس ــل اإلنش ــة لتعجي ــدابري الالزم ــاذ الت ــراهن اخت ــت ال الوق

 .الوظيفية، وحتسني مهارات العاملني، وصقل البيانات على حنو فعال
خلــدمات  املتحــدة األمــم بشــأن مكتــب ٢٠٠٤/١٥واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر   - ٦٣

 .املشاريع
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  املتحدةاألمم متطوعو -ثامنا  
 
، أعربت الوفود عن محاسها إزاء ذلك الـدور اهلـام           DP/2004/24لدى مناقشة الوثيقة     - ٦٤

يف زيـادة إبـراز صـورة العمـل التطـوعي باعتبـار ذلـك                املتحـدة    األمـم الذي يضطلع به متطوعو     
ــة للمتطــوعني      ــة الســنة الدولي ــن متابع ــؤالء املتطــوعني،   )٢٠٠١(جــزءا م ، وإدارة وتشــغيل ه

وأثنـت الوفـود علـى اجلهـود الـيت          . جعل األهداف اإلمنائية لأللفية من صميم العمل التطـوعي        و
ــدد         ــل املتع ــع األهــداف احملــددة يف إطــار التموي ــاهلم م ــق ســياقات أعم ــذهلا املتطوعــون لتوفي يب

 .السنوات والتقرير السنوي الذي يركز على النتائج
 االكيجا، املنسـقة التنفيذيـة السـابقة،        � وقُدِّمت حتيات كثرية للسيدة شارون كابلنغ      - ٦٥

إزاء تفانيها من أجـل قـيم العمـل التطـوعي وتركهـا لتـراث بـاق ال يـزول وتوجيههـا ملتطـوعي                        
 . املتحدةاألمم
والحظت الوفود بارتياح أنه قد حدثت، للعام السابع على التـوايل، زيـادة يف أعـداد                 - ٦٦

وبلــدان العمــل، إىل جانــب املتطــوعني القــادمني مــن املتطــوعني العــاملني واملهــام وبلــدان املنشــأ 
 .بلدان نامية

ــن         - ٦٧ ــدعم م ــدة مت وضــعها ب ــة عدي ــرامج وطني ــى ب ــود بصــورة حمــددة عل وأطــرت الوف
، وكذلك على ذلك الدور اخلاص الذي يضـطلع بـه هـؤالء املتطوعـون                املتحدة األمممتطوعي  

 .يف سد الثغرة القائمة بني اإلغاثة والتنمية
بتعزيـز تقـدمي التقـارير الـيت تركـز       املتحـدة   األمـم صت الوفود بـأن يقـوم متطوعـو         وأو - ٦٨

على النتائج، وتوفري حتليل أكثـر دقـة لتـأثري التنميـة علـى األنشـطة الربناجميـة، وبيـان التحـديات                      
 .القائمة يف جمال تنفيذ الدروس املستفادة، ومواصلة العمل بناء على الشراكات التجريبية

ن برنامج املتطوعني يستند على حنو أساسي إىل الطلب، فإن مثة وفـودا كـثرية               وملا كا  - ٦٩
قــد شــجعت زيــادة املســامهة يف صــندوق التربعــات اخلــاص الــذي يســمح للمتطــوعني بتجربــة   

 .اجلديد من املشاريع والشركاء
ــامج متطــوعي     - ٧٠ ــود عــن دور برن ــمواستفســرت الوف ــات حفــظ   املتحــدة األم يف عملي

اهية ما ميكن عمله من أجل حتسني حتليل اآلثار، وعن التدابري املتخذة مـن قبـل          السالم، وعن م  
برنامج املتطـوعني لتعزيـز إدارة املعـارف وتقامسهـا، وذلـك بطـرق تتضـمن مسـاعدة املتطـوعني                    

وطولـب بتـوفري مزيـد مـن        .  املتحـدة  األمـم السابقني يف احلصول على وظائف دائمـة مبنظمـات          
تطوعني مع إدارة عمليات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة، مـع                املعلومات بشأن تعاون امل   

 .تقدمي التفاصيل اخلاصة بالدروس املستفادة
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وكــان مثــة طلــب لربنــامج املتطــوعني أن حيــدد اجملــاالت الــيت قــد يتــوخى فيهــا تقليــل    - ٧١
إىل � إنترنــت�العمــل، وأن يــذكر أنشــطة حمــددة ميكــن اســتهدافها حــىت تصــل بــرامج شــبكة   

 .ملناطق النائية، وأن يعني االحتياجات الالزمة له كيما يضطلع بأنشطة على حنو أكثر فعاليةا
ومن اجملاالت امللحوظة للتعاون فيما بني الوكاالت، إعداد املؤمتر املقبل بشأن العمـل              - ٧٢

، وهو مـؤمتر مـنظم يف   ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانونالتطوعي، الذي سينعقد يف إسالم أباد يف        
وشددت إحـدى منظمـات     .  املتحدة األممر التعاون مع الربنامج اإلمنائي وبرنامج متطوعي        إطا

يف مواجهـة وبـاء فـريوس        املتحـدة    األمـم على أمهية الدور الذي يقوم به متطوعو         املتحدة   األمم
، وخاصـة فيمـا يتصـل بالسـكان         )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسـب      /نقص املناعة البشرية  

 .مرض اإليدز/ون وهم مصابون بفريوس نقص املناعةالذين يعيش
وأشــار مراقــب عــن إحــدى املنظمــات غــري احلكوميــة، علــى حنــو خــاص، إىل أمهيــة      - ٧٣

، حيـث وضـع هـذا االتفـاق ألغـراض            املتحـدة  األمـم االتفاق الـذي أبـرم مـؤخرا مـع متطـوعي            
 .طوعنيتتضمن العمل املشترك يف ميدان تشجيع هتيئة بيئة مواتية ألعمال املت

ويف إطار الرد، ذكر نائب املنسـق التنفيـذي أنـه يسـلم بـأن نظـام اإلبـالغ حباجـة إىل                       - ٧٤
وبرنــامج املتطــوعني قــد اضــطلع بــإدارة تســتند إىل النتــائج، وهــذا مــن شــأنه أن ييســر   . التغــيري

ورغم أن التطوع ال يشـكل بـديال للتوظـف، فإنـه يعـد اسـتخداما       . حتسني اإلبالغ يف املستقبل  
. ما لوقت السكان، كما أنـه يسـاعد علـى االحتفـاظ بالكرامـة يف حالـة عـدم تـوفر العمـل                      سلي

 األمـم وبرنـامج متطـوعني     . ومن هذا املنطلق، ينبغي تشجيع اخلرجيني غري العاملني بأن يتطوعو         
ال يقوم بدور ما يف جمال حتديد ما إذا كان ينبغي أن يضطلع بعمليـات حلفـظ السـالم،     املتحدة  

لربنامج يوفر أفرادا ملثل هذه العمليات، حيث ميكن حتديد أفراد الربنـامج وتعبئتـهم     ولكن هذا ا  
وهـذا الربنـامج تـابع لألمـم املتحـدة، ومـن مث، فإنـه قـد بـذل اجلهـود الالزمـة                       . على حنو عاجل  

لزيــادة ســالمة وأمــن املتطــوعني إىل أقصــى حــد، مــع قيامــه يف نفــس الوقــت بعــدم احلــد مــن      
 األمـم   نظومـة عون سابقون كثريون قـد حصـلوا يف الواقـع علـى وظـائف مب              ومثة متطو . فعاليتهم
 .املتحدة
 . املتحدةاألمم بشأن برنامج متطوعي ٢٠٠٤/١٦واختذ اجمللس التنفيذي املقرر  - ٧٥
 

 التقييم -تاسعا  
 
ــة    - ٧٦ ــدى مناقشــة الوثيق ــامج     DP/2004/25ل ــى الربن ــود عل ــت الوف ــالتقييم، أثن ــة ب  املتعلق

ء تقدمـه احملـرز يف توفيـق ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر مـع تقـارير األهـداف                        اإلمنائي إزا 
اإلمنائية لأللفية، ولقد شددت هـذه الوفـود، مـع ذلـك، علـى ضـرورية توضـيح كيفيـة مسـامهة               
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واقترحــت بعــض الوفــود أن تتضــمن مجيــع . املنظمــة علــى أفضــل وجــه ممكــن يف هــذه العمليــة 
 .تقبلية خطة للعمل أو موجزا لإلجراءات املقترحةورقات االستجابة اإلدارية املس

وشجعت الوفود الربنامج اإلمنائي على مواصلة تعزيز عالقات العمـل مـع مؤسسـات               - ٧٧
بريتون وودز بشأن ربط ورقات استراتيجية احلد مـن الفقـر باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، كمـا                   

الربنـامج اإلمنـائي مـن التعـاون مـع       طلبت هـذه الوفـود مزيـدا مـن املعلومـات بشـأن مـا اقترحـه                  
 . األهداف يف بلدان رائدة�البنك الدويل هبدف إنفاذ الرابطة بني الورقات 

وال يزال يتعني القيام علـى حنـو كامـل باالسـتفادة مـن التـداؤب بـني وحـدات القيـام                       - ٧٨
ئيــة والــروابط القائمــة بــني تقــارير األهــداف اإلمنا  . بالرصــد ووحــدات االضــطالع بــاحلمالت 

. لأللفيــة والتقــارير املرحليــة الســنوية لورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر مل تتضــح حــىت اآلن 
وتساءل أحد الوفود عما إذا كان ميكن استخدام هذه الورقات لقياس التقدم احملرز حنـو بلـوغ                 

وطلبــت الوفــود أيضــا تــوفري مزيــد مــن اإليضــاحات بشــأن تعــاون  . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
واستفســر أحــد الوفــود عــن منشــأ مبــادرات احلــد مــن . نــامج اإلمنــائي مــع مشــروع األلفيــةالرب

 .الفقر، وعما إذا كانت هذه املبادرات ترجع أساسا إىل البلدان املتوسطة الدخل
ومن منطلق الرد، شدد املستشار الرئيسي ورئيس الفريق املعين بتخفيف وطـأة الفقـر               - ٧٩

ة على أمهية استخدام مؤشرات مشتركة لتعزيـز روابـط اإلبـالغ            لدى مكتب السياسات اإلمنائي   
وباالشـتراك مـع البنـك     .  األهداف اإلمنائية لأللفية   -املتعلقة بورقات استراتيجية احلد من الفقر       

ــة بالنســبة         ــر أمهي ــيت تعــد أكث ــد جمموعــات املؤشــرات ال ــائي بتحدي ــامج اإلمن ــام الربن ــدويل، ق ال
ملتزمـة جبعـل النمـاذج اإلمنائيـة مملوكـة علـى        املتحـدة  األمـم أن  ومن املؤكـد    . للتغريات السنوية 

الصعيد الوطين ومستندة إىل حوار سياسي صريح ومشاركة واسعة النطاق فيما بني األطـراف               
 .املؤثرة، حيث يتوقف دور هذه األطراف دون شك على مدى إملامها باإلحصاءات

ح أن يعمـل مـع البنـك الـدويل لكفالـة         وأضاف املستشار أن الربنامج اإلمنائي قد اقتـر        - ٨٠
 األهــداف، ســواء فيمــا يتصــل بسياســات الرصــد أم سياســات  �هتيئــة الــروابط بــني الورقــات  

مناصرة الفقراء، مـن خـالل اسـتهداف بلـدان بعينـها مـن بلـدان ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن                        
ــة صــوغ السياســات       ــة لعملي ــة الالحق ــة األوىل واملرحل ــن املرحل ــر يف كــل م ــن شــأن  . الفق وم

املشروع العاملي املشترك املتعلق بتحليل الفقـر وآثـاره االجتماعيـة أن يـوفر فرصـة جديـدة ملثـل                    
 .هذا التعاون

ويسعى الربنامج اإلمنائي أيضا إىل التعاون مع مشروع األلفية يف البلـدان الـيت ُتجـرى         - ٨١
قــدرات علــى املــدى فيهــا دراســات مماثلــة، مــع ختصــص الربنــامج اإلمنــائي يف تشــجيع تنميــة ال  

ومــع هــذا، فــإن التقييــدات املاليــة تعــين أن البلــدان . الطويــل فيمــا يتصــل بتخفيــف وطــأة الفقــر



 

54 05-25362 
 

E/2004/35

حتتــاج، باإلضــافة إىل املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، إىل تعبئــة مزيــد مــن املــوارد الوطنيــة وتشــجيع 
ف اإلمنائيـة لأللفيـة،    وبغيـة حتقيـق األهـدا     . االستثمارات العامة واخلاصة ألغراض النمو والتنمية     

يالحظ بالتأكيد أن مثة بلدانا عديـدة، وال سـيما يف أفريقيـا، حباجـة إىل مزيـد مـن اإلعفـاء مـن                        
 .الدين
وأحاط اجمللس التنفيذي علمـا بـالتقرير املتعلـق بـإجراء متابعـة بشـأن التقييمـات فيمـا                    - ٨٢

إلمنائية لأللفية والروابط بـني     يتصل بالتقارير عن ورقات استراتيجية احلد من الفقر واألهداف ا         
 ).DP/2004/25(ورقات استراتيجية احلد من الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية 

  
 التعاون التقين فيما بني البلدان النامية -عاشرا  

 
، (DP/2004/26)لدى مناقشة التقرير املتعلق بتنفيـذ التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                  - ٨٣

، هبذا التقرير، وأعربـت عـن اسـتعدادها ملسـاندة           ٧٧ أعضاء جمموعة الـ     رحبت الوفود، بزعامة  
مبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وال سيما يف جمـاالت بنـاء القـدرات التقنيـة، وتـوفري                    

 .االئتمانات الصغرية لألعمال التجارية احملدودة، والصحة، وتعبئة املوارد
ني بلـدان اجلنـوب يشـكل تكملـة ضـرورية لتعـاون           وأكدت الوفود أن التعاون فيما بـ       - ٨٤

وأسـلوبا التعـاون هـذان يـوفران إطـارا        .  اجلنوب، وإن كان ال جيوز له أن حيـل حملـه           �الشمال  
ومـن  . مثاليا لتشجيع هتيئـة عالقـات سـلمية فيمـا بـني البلـدان إىل جانـب كفالـة رفـاه السـكان                      

ا بــني بلــدان اجلنــوب وكــذلك فيمــا بــني احلــري بالتعــاون الــتقين وتعبئــة املــوارد أن يزدهــرا فيمــ
 .الشمال واجلنوب

وأعربت الوفود عن ارتياحها إزاء األعمال املتعلقة بالتعاون الثالثي، حيث يقـوم بلـد               - ٨٥
ومن اجلدير هبذا التعاون فيما بـني بلـدان         . مانح بتمويل مبادرة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب       

التعــاون األقــاليمي، وتــوفري املســاعدة داخــل األقــاليم، اجلنــوب أن يعمــل بالتــايل علــى تشــجيع 
وبذل جهود للتكامـل اإلقليمـي، ممـا ينبغـي النظـر فيـه لـدى صـياغة إطـار التعـاون الثالـث، إىل                         

 .جانب وضع استراتيجية أكثر وضوحا الستخدام الصناديق االستئمانية القائمة
ة هجـرة ذوي الكفـاءات مـن     ومثة حاجـة عاجلـة إىل اإلتيـان بطـرق ابتكاريـة ملكافحـ              - ٨٦

وكان من رأي البلدان النامية أن التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب يشـكل              . اجلنوب إىل الشمال  
آلية مناسبة تؤدي إىل االسـتفادة مـن منـافع العوملـة وإزالـة االنقسـام الرقمـي الـذي يفصـل بـني                        

شاركة على حنو أكثر وثاقـة مـع        وكانت مثة دعوة إىل امل    . البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية    
 .القطاع اخلاص واملؤسسات التعليمية من أجل تشجيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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ــه       - ٨٧ ــامج يف مالحظات ــدمها مــدير الربن ــود عــن تقــديرها لألســباب الــيت ق وأعربــت الوف
ديــد للوحــدة االســتهاللية بشــأن فتــرة االنتقــال املمــّددة نســبيا والســابقة علــى تعــيني املــدير اجل  

ولقد أيدت بالتايل ما ينتويـه مـن تقـدمي قيـادة جديـدة              . اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب     
مبجرد إنشاء وحدة معززة ومنسقة تتسم بوالية واضحة حتظى مبوافقة اجمللس يف دورته العاديـة               

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلولالثانية يف 
غري رمسيـة مـن أجـل االضـطالع مبناقشـة           وأبدت الوفود تطلعها إىل إجراء مشاورات        - ٨٨

أكثر تفصيال إلطار التعاون الثالث، الذي سيقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورتـه العاديـة الثانيـة                  
 .٢٠٠٤لعام 
وأحـــاط اجمللـــس علمـــا بـــالتقرير املتعلـــق بتنفيـــذ التعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب  - ٨٩

(DP/2004/26). 
  

  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامجة يف   الشؤون اجلنساني-حادي عشر 
 
 األمـم املتحـدة اإلمنـائي       برنـامج ، أثنت الوفود على     DP/2004/31لدى مناقشة الوثيقة     - ٩٠

الرئيســية اخلمســة لإلطــار التمويــل الثــاين � احملركــات�إزاء جعلــه الشــؤون اجلنســانية مــن بــني 
 املـدراء واملـوظفني بشـأن    ، إىل جانـب كفالـة مسـاءلة   ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتعدد السـنوات للفتـرة     

 .دمج الشؤون اجلنسانية يف مجيع خطوط اخلدمات الرئيسية بكافة أحناء املنظمة
وأثنـت الوفـود علـى الربنـامج اإلمنـائي ملـا أحـرزه مـن تقـدم ملمـوس، وشـجعته علـى              - ٩١

.  علــى الصــعيد املؤسســي ٢٠١٠ حبلــول عــام ٥٠/٥٠حتقيــق تــوازن بــني اجلنســني يتمثــل يف   
ود علــى مبــادرة الشــركات، الــيت تتضــمن إجــراء تقيــيم رمســي ألعمــال الربنــامج   وأطــرت الوفــ

اإلمنائي املتصلة بالشـؤون اجلنسـانية علـى يـد فريـق مسـتقل، ولكنـها شـددت علـى احلاجـة إىل               
وركزت الوفود على ضرورة حتديد منظـور خـاص بالبلـد وكفالـة             . اختاذ إجراء فوري ملموس   

وأعربت الوفود أيضا عـن أملـها يف منـو          . ملبادرات واحللول إشراك كل من الرجال والنساء يف ا      
 .مشاريع االئتمانات الصغرية ملساعدة النساء

وطُِلب مزيد من املعلومات عن إطار الوقت وحـدود املسـؤولية فيمـا يتصـل بالتـدابري                  - ٩٢
اج وشـجعت الوفـود الربنـامج اإلمنـائي علـى القيـام، بصـورة منتظمـة، بـإدر                 . الواردة يف التقرير  

للمســاعدة اإلمنائيــة وعمليــات   املتحــدة األمــمالشــؤون اجلنســانية يف النــواحي الرئيســية بإطــار  
التقيــيم القطــري املشــتركة، كمــا أهنــا ســلطت الضــوء علــى أمهيــة الشــؤون اجلنســانية يف بلــوغ  

 .٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 
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ــة     - ٩٣ ــود للصــعوبات القائم ــدى الوف ــة إدراك ل ــائج الشــؤون   وكــان مث ــاس نت  يف جمــال قي
اجلنسانية، ومع هذا، فإهنا قد أكدت أن املسؤولية املتعلقـة بـإدراج هـذه الشـؤون اجلنسـانية يف                   
التيارات الرئيسية تقـع علـى عـاتق الربنـامج اإلمنـائي، وأن تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف التقريـر                      

من الواجب أن توضـع خطـة للعمـل      و. املتعلق بالتيارات الرئيسية جيب أن يبدأ على حنو عاجل        
ــاس ومؤشــرات أيضــا بشــأن إدراج الشــؤون         ــة للقي ــدافا ملموســة وإجــراءات قابل تتضــمن أه

 .اجلنسانية يف التيارات الرئيسية
والتمست الوفود مزيدا من اإليضاحات يف جمال العناصـر الرئيسـية لشـراكة الربنـامج                - ٩٤

مرأة، وخاصة على صعيد زيادة دمج الربجمة علـى         اإلمنائي لل  املتحدة   األمماإلمنائي مع صندوق    
املســـتوى اإلقليمـــي واالضـــطالع بـــربامج مشـــتركة وتوحيـــد القيـــادة بالنســـبة للمســـاواة بـــني 

 .اجلنسني
ــذي املقــرر    - ٩٥ ــون   ٢٠٠٤/٢١واختــذ اجمللــس التنفي ــر املعن  بشــأن رد اإلدارة علــى التقري

، فضـال عـن   �اإلمنـائي  املتحـدة  األممرنامج  الشؤون اجلنسانية يف ب   : تغيري جمرى التيار الرئيسي   ”
 . بشأن التوازن بني اجلنسني يف الربنامج اإلمنائي٢٠٠٤/٢٢املقرر 

  
ــامج      ــني برن ــماجلــزء املشــترك ب ــائي وصــندوق   املتحــدة األم ــماإلمن  املتحــدة األم

 للسكان
 مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان -ثاين عشر 

 
ــائق   - ٩٦ ــدى مناقشــة الوث ــق  DP/2004/28 و DP/FPA/2004/6 و DP/2004/27ل ــيت تتعل  ال

للسـكان   األمـم املتحـدة      صـندوق مبراجعة احلسابات والرقابة الـداخليتان يف الربنـامج اإلمنـائي و          
خلدمات املشاريع، على التوايل، شـددت الوفـود علـى االفتقـار الواضـح       املتحدة األممومكتب  

 .احملددة يف أعمال املراجعة الداخلية للحساباتإىل إجراءات لالنتصاف ملعاجلة نقاط الضعف 
واقترحت بعض الوفود أن تضع املنظمة إطارا منسقا حلل القضـايا الـواردة يف تقـارير                 - ٩٧

واستفسرت وفود أخـرى عمـا إذا كانـت فعاليـة مهـام مراجعـة احلسـابات                 . مراجعة احلسابات 
 . موارد املؤسساتوجتهيزها قد حتسنا بفضل القيام مؤخرا بتنفيذ نظام ختطيط

وكــان مثــة قلــق أيضــا بشــأن ضــآلة عــدد مراجعــات احلســابات يف الربنــامج اإلمنــائي،   - ٩٨
وخاصة فيما يتصل باملكاتب القطرية، وكـذلك بشـأن ماهيـة اإلجـراءات املتبعـة عنـد اخنفـاض                   

وشددت الوفود على أمهية االضطالع باملراقبـة علـى حنـو دقيـق             . مستوى أداء املكاتب القطرية   
 .لكفالة بيان املوارد وإنفاقها وفقا لذلك
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وفيما يتصـل بسياسـة اسـتعادة التكـاليف، جيـب علـى املنظمـة أن تضـمن عـدم إعاقـة                     - ٩٩
واستفســر أحــد الوفــود عــن كيفيــة تطبيــق اســتعادة  . املــوارد األساســية للمــوارد غــري األساســية

وبشـأن أنشـطة   . ةالتكاليف وتنفيذ خدمات الرسوم دون توفر مـذكرات تفـاهم خطيـة واضـح      
واقتـرح، مـع هـذا، أن يتجنـب         . الشراء، أيدت الوفود مراقبة هذه األنشطة عن طريـق اإلبـالغ          

ــة عــدم تشــوش حــدود         ــدال مــن احلكومــات لكفال ــام بأنشــطة الشــراء ب ــائي القي ــامج اإلمن الربن
 .املساءلة
كاتـب  للسكان، صرحت الوفـود بأنـه ينبغـي للم         املتحدة   األمموفيما يتعلق بصندوق     - ١٠٠

القطرية أن تتسم بالنشـاط لـدى متابعـة توصـيات مراجعـة احلسـابات، وتسـاءلت هـذه الوفـود                     
ــدروس داخــل      ــات القائمــة يف جمــال تقاســم ال ــة اآللي ــةعــن ماهي ومــن .  األمــم املتحــدة منظوم
 .الضروري، ألغراض املساءلة، أن تقدم تقارير مالية يف حينها

 إطار يتضمن أهدافا حمددة، إىل جانب مسـار         ووافقت الوفود على أنه جيب أن يقدم       - ١٠١
ــب          ــن جان ــك م ــابات، وذل ــة احلس ــارير مراجع ــواردة يف تق ــين ومؤشــرات حلــل القضــايا ال زم

ــام    ــه العاديـــة الثانيـــة لعـ  مـــن أجـــل ٢٠٠٤املنظمـــات الـــثالث إىل اجمللـــس التنفيـــذي يف دورتـ
ــات احلســابات     ــة مراجع ــالزم لتحســني متابع جمللــس إىل وطلــب ا. االضــطالع باالســتعراض ال

الربنامج اإلمنائي أيضا أن يقدم تقريرا يف نفس الدورة عن التدابري املقترحة إلنشـاء آليـة معـززة                  
 .الستعادة التكاليف

. وقال مدير الربنامج املعاون أن تنفيـذ ختطـيط مـوارد املؤسسـات قـد اتسـم بالنجـاح                   - ١٠٢
. لــيت تتبــع النظــام اجلديــد ومثــة اســتعراض متعمــق جيــري ختطيطــه يف مجيــع املنظمــات الــثالث ا  

 برنـامج للسـكان واليونيسـيف و     األمم املتحدة    صندوقوالربنامج اإلمنائي يعمل، باالشتراك مع      
، مـن أجـل ضـمان اتبـاع اسـتراتيجية وطنيـة متماسـكة ملراجعـة احلسـابات، ممـا                 األغذية العـاملي  

جهـة إليهـا، فضـال      يوفر كفالة معقولة بأن األموال ذات الصلة قد استخدمت يف األغـراض املو            
ويف وقت الحـق مـن هـذا        . عن تقليل العبء الواقع على كاهل احلكومات إىل أدىن حد ممكن          

وعـالوة علـى ذلـك      . اإلمنـائي  املتحـدة    األمـم العام، سوف يقدم مشروع اسـتراتيجية إىل فريـق          
، فإنه قد اقترب اكتمال عملية التغيري من جانب مكتـب مراجعـة احلسـابات واسـتعراض األداء                

 .حيث مل يبق إال عدد ضئيل من الوظائف الشاغرة
ولقــد قــال املوظــف املســؤول عــن مكتــب مراجعــة احلســابات واســتعراض األداء أنــه   - ١٠٣

يشارك املندوبني فيما يشعرون به من قلق إزاء اهلبوط يف عدد عمليـات مراجعـة احلسـابات يف                  
، مما يرجع إىل حـد كـبري إىل    هذا مل يكن عاما عاديا  ٢٠٠٣، ومع ذلك، فإن عام      ٢٠٠٣عام  

ــب    ــة الشــاملة للمكت ــادة اهليكل ــار إع ــة      . آث ــات مراجع ــدد عملي ــاض ع ــن اخنف ــرغم م ــى ال وعل
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احلسابات، فإنه مل يكن هناك، بصورة عامة، تأثري كبري علـى املراقبـات الداخليـة، حيـث كـان                   
لقـات  سـواء بوسـائل غـري رمسيـة، مثـل تيسـري ح      _ بوسع املكتب أن يظـل علـى علـم بالقضـايا       

ــل الدراســة االستقصــائية للمــوظفني        ــا الطــابع الرمســي، مــن قبي العمــل، أم بطــرق يغلــب عليه
 وأن يركــز مــوارده علــى املكاتــب �والدراســة االستقصــائية للشــراكات علــى الصــعيد العــاملي 

 .اليت تكتنفها خماطر كبرية
ا مكتب مراجعـة    وباإلضافة إىل تقييمات املخاطر، السنوية واملستمرة، اليت يضطلع هب         - ١٠٤

احلســابات واســتعراض األداء، فــإن املكتــب يتصــدر عمليــة تقيــيم خمــاطر الشــركات، الــيت مــن   
ولقــد ســبق للربنــامج اإلمنــائي أن اضــطلع  . شــأهنا أن تتضــمن إشــراك مــدراء الربنــامج اإلمنــائي 

يـيم  ببعض التقييمات غري الرمسية يف املاضي، ومـع هـذا، فـإن األمـل املنشـود يتضـمن القيـام بتق                    
. أكثر مشوال مع أدراج هذا التقييم يف آلية للصقل لدى إطار الرقابة الداخلية للربنـامج اإلمنـائي                

ويف الوقت الذي توفرت فيه مذكرات للتفاهم بالنسبة جلميع الوكـاالت فيمـا يتعلـق باسـتعادة                 
 .التكاليف، فإن بعض القضايا اخلاصة باملسؤولية القانونية ال تزال حباجة إىل توضيح

وذكر املوظف املسؤول أيضا بأنه قد ُعِرضت على اجتماع سـنوي لرؤسـاء املراجعـة             - ١٠٥
الداخلية للحسابات آلية رئيسـية مـن شـأهنا أن تكفـل تقاسـم الـدروس املسـتفادة لـدى إحـدى                      

 . األمم املتحدةمنظومةاملنظمات من جانب بقية 
ــة املــدير التنفيــذي   - ١٠٦ للســكان  األمــم املتحــدة وقصــندب) لشــؤون اإلدارة(وقامــت نائب

بالترحيــب بــإجراء مزيــد مــن املناقشــات عــن اإلطــار املطلــوب، وال ســيما وأن املوعــد النــهائي  
وأشارت إىل املبادرات املختلفة قيد اإلعداد لـدى الصـندوق هبـدف            . املقترح ال يتسم بالواقعية   

يئات تتضـمن جلنـة     وصرحت بأن الدروس املستفادة جيري تقامسها من خالل ه        . تعزيز املساءلة 
وأكـدت مـديرة    .  املتحـدة  األمـم الرقابة التابعة للصندوق واليت تضم أعضاء من سائر منظمات          

شــعبة خــدمات الرقابــة لــدى الصــندوق للمجلــس التنفيــذي أن الصــندوق سيســتمر يف أجــراء   
ــيالت للمخــاطر  ــة        . حتل ــاد مبتابع ــو ج ــى حن ــوم عل ــة تق وذكــرت أن شــعب الصــندوق اجلغرافي

عة احلسابات مع املكاتب القطرية وصـرحت بـأن مـدراء العمليـات يف املكاتـب                توصيات مراج 
القطريـة سيضـطلعون بـدور رئيسـي يف متابعـة مراجعـة احلسـابات علـى حنـو منـتظم ويف تعزيـز            

 .إدارة عمليات املكتب بشكل عام
ــرر    - ١٠٧ ــذي املقـ ــذ اجمللـــس التنفيـ ــة   ٢٠٠٤/١٧واختـ ــابات والرقابـ ــة احلسـ ــأن مراجعـ  بشـ

خلـدمات   املتحـدة    األمـم للسكان ومكتب    األمم املتحدة    صندوقني للربنامج اإلمنائي و   الداخليت
 .املشاريع
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 عملية الربجمة  -ثالث عشر 
 

ــوثيقتني    - ١٠٨ ــوارد يف الــ ــدم الــ ــا إزاء التقــ ــود عــــن ارتياحهــ -DP/2004/29أعربــــت الوفــ

DP/FPA/2004/7 و DP/2004/30-DP/FPA/2004/8 .   ــذا ألن ا ــع هـ ــا، مـ ــدت قلقهـ ــة وأبـ لعمليـ
 شهرا، قـد تكـون طويلـة    ٢٤ إىل ١٨القائمة بني حتليل الربامج القطرية وتنفيذها، واملمتدة من     

إىل حد ال يتيح االستجابة إىل األوضـاع املـتغرية علـى الصـعيد القطـري، ممـا يـؤدي بالتـايل إىل                       
 .تأخري تنفيذ الربامج ذات الصلة

 وثيقــة الربنــامج القطــري يف الــدورة وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن االقتصــار علــى تقــدمي - ١٠٩
وذكـر أحـد الوفـود أنـه غـري          . السنوية وحدها لن يوفر املرونة الالزمة للوفاء بالدورات الوطنية        

 .مقتنع بأن األدلة تشري إىل أن مثة حاجة إىل هذه املرونة
وفيما خيص الربجمة املشـتركة، صـرحت الوفـود بأهنـا تعلـق أمهيـة كـبرية علـى تبسـيط                      - ١١٠

ــار  و ــمتنســيق إط ــني       املتحــدة األم ــا ب ــتركة فيم ــة املش ــات القطري ــة والتقييم ــاعدة اإلمنائي للمس
. مع وضع استراتيجيات إمنائية وطنية لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             املتحدة   األمممنظمات  

 ومن املتوقع هلذا التوفيق أن حيسن إجناز الربامج وأن يقلل التكـاليف اإلداريـة وأن حيقـق لألمـم                  
وكان مثة تشجيع للمـاحنني علـى االتسـام باملرونـة والتكيـف             . املتحدة وجودا وحيدا يف البلدان    

وأثنـت الوفـود   . مع اإلجراءات املبسطة واملنسـقة، إىل جانـب تقبـل اإلبـالغ علـى حنـو مشـترك         
الســكان إزاء املــذكرة التوجيهيــة املتعلقــة بالربجمــة املشــتركة،  صــندوقعلــى الربنــامج اإلمنــائي و

 .امت حبثهما على تنفيذها بأسرع ما ميكنوق
والحظت الوفود أنه يف الوقت الذي تشكل فيه الربجمة املشتركة عملية من شـأهنا أن                - ١١١

لنـهج منســق مـن أجـل بلـوغ النتــائج، فـإن تلـك الربجمــة        املتحـدة  األمــمتكفـل اتبـاع منظمـات    
وباإلضـافة  . وضـاع حمليـة   املشتركة سوف تنبثق من هذه العملية بوصـفها اسـتجابات عمليـة أل            

إىل ذلك، أيـدت الوفـود االقتـراح الـذي يطالـب املـاحنني باملوافقـة علـى اإلبـالغ املنسـق، علـى                        
 .الرغم من تعذّر حتديد مسامهات بعينها

والحظــت الوفــود، مــع هــذا، أن هياكــل التكلفــة، الــيت تتعلــق بالربنــامج اإلمنــائي          - ١١٢
ة حـىت اآلن وأهنـا سـتظل ذات معـدالت خمتلفـة             واليونيسيف وصندوق السـكان، ليسـت منسـق       
وأكدت الوفود أنه ينبغـي آلليـات التمويـل أن          . فيما يتصل بالنفقات العامة واستعادة التكاليف     

تستخدم إجراءات منسقة بقدر اإلمكان، كما أنه ينبغي للمجلـس أن يقـدم توجيهـات متسـقة        
 .لوكاالت اللجنة التنفيذية واللجنة غري التنفيذية
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والحظت الوفود أن الربجمة املشـتركة تتسـم باإلجيابيـة، فهـي تزيـد مـن الفعاليـة كمـا                     - ١١٣
أهنا تقلل من تكاليف العمليات، ومن مث، فقـد طلبـت تـوفري مزيـد مـن املعلومـات عـن جتـارب                       

 .هذه الربجمة املشتركة والنسبة املئوية للموارد اإلمجالية املخصصة هلا ولإلبالغ املشترك أيضا
ن منطلق الرد، قال مدير مكتب السياسات اإلمنائية أنه يوافـق علـى إمكانيـة إجيـاز              وم - ١١٤

ومع هذا، فقد أكد أن هذه الربامج تستجيب لكل من القضـايا            . عملية اعتماد الربامج القطرية   
الفورية والقضـايا الطويلـة األجـل، ومـن مث، فإنـه ينبغـي هلـا أال تتـأثر مبـرور الوقـت، وأن تـوفر                          

وبوســع الربنــامج اإلمنـائي أن يكــون أكثــر مرونــة يف  . زم لألهــداف اإلمنائيـة لأللفيــة الـدعم الــال 
 .عملية اعتماد الربامج القطرية، ولكنه حباجة إىل توجيه من اجمللس

للمسـاعدة اإلمنائيـة مبثابـة أداة اسـتراتيجية،          املتحـدة    األممومثة أمهية جلعل نتائج إطار       - ١١٥
ومـن شـأن هـذا أن يسـاعد يف كفالـة اسـتخدامها علـى حنـو                  . يـة بدال من أن تكون وثيقة تداول     

 .موحد فعال يف جمال حتديد الربامج املشتركة على الصعيد القطري
للسـكان   املتحدة   األمملدى صندوق   ) لشؤون اإلدارة (ورحبت نائبة املدير التنفيذي      - ١١٦

ــزا وا   . بالتعليقــات املشــجعة  ــة تتضــمن متيي ــذكرة التوجيهي ــربامج  والحظــت أن امل ضــحا بــني ال
وهـذه املـذكرة تتضـمن توجيهـات بشـأن ماهيـة الطريقـة اجلـديرة                . املشتركة والربجمة املشـتركة   

 .باالستخدام يف هذه الظروف أو تلك هبدف تقليل تكاليف العملية
 بشـــأن التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ املقـــرر ٢٠٠٤/١٨واختـــذ اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر  - ١١٧
 . بشأن الربجمة املشتركة٢٠٠٤/١٩، واملقرر ٢٠٠١/١١

  
 الزيارات امليدانية -رابع عشر 

 
شكرت الوفود املقـررين مـن السـلفادور وإريتريـا إزاء قيامهمـا، يعلـى التـوايل بتقـدمي                    - ١١٨

) DP/2004/CRP.4-DP/FPA/2004/CRP.3(التقريــرين املــتعلقني بالزيــارة امليدانيــة إىل غواتيمــاال  
 ).DP/2004/CRP.5-DP/FPA/2004/CRP.4(رانيا والزيارة امليدانية إىل أوك

وأكدت الوفود أمهية الزيارات امليدانية من متكني أعضـاء املكتـب مـن احلصـول علـى            - ١١٩
يف جمـال عقـد االجتماعـات ومـا لـديها مـن رأمسـال         املتحـدة  األمـم جتربة مباشـرة بشـأن سـلطة        

واتيماال، شـددت الوفـود علـى الـدور        وفيما يتصل بالزيارة املشتركة لغ    . يتمثل يف الثقة واحليدة   
الرئيسي الـذي ميكـن أن تضـطلع بـه املنظمـات علـى صـعيد تشـجيع السـالم وتعزيـز املشـاركة                        

وحضت الوفود على تقدمي مزيد مـن اجلهـود         . السياسية من جانب مجاعات السكان األصليني     
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املنســقني لتبســيط وتنســيق جهــود الوكــاالت الــيت مــن شــأهنا أن تفيــد، إىل حــد كــبري، نظــام     
 .املقيمني
ــى تقاســم          - ١٢٠ ــليط للضــوء عل ــاك تس ــان هن ــا، ك ــة إىل أوكراني ــارة امليداني ــبة للزي وبالنس

التكــاليف، إىل جانــب ضــرورة االضــطالع بشــراكات فعالــة لــتمكني خمتلــف املنــاظري وتنفيــذ    
 وأقرت الوفود بآثـار املسـاعدة التقنيـة، وقالـت أن املركـز            . سياسات تتعلق بكل بلد على حدة     

. التجــاري الــذي أعــده الربنــامج اإلمنــائي ينبغــي لــه أن يكــون منوذجــا لســائر املكاتــب القطريــة 
 .ولوحظ ذلك التقدم الكبري حنو بناء اقتصاد سوقي فعال

 املتحـدة   األمـم وأثنت الوفود كثريا على النتائج اإلجيابية البارزة اليت حققهـا صـندوق              - ١٢١
 جماالت تتضـمن دمـج اخلـدمات الطبيـة واالجتماعيـة            للسكان يف إطار متويل حمدود، وذلك يف      

التعليمية اليت تتصل بالصحة اإلجنابية، وشددت على التفاعل املتسـم بالكفـاءة فيمـا              /واإلعالمية
وشـجعت  . بني احلكومة وصندوق السكان، وكذلك على عالقة العمل القويـة القائمـة بينـهما             

 .نياالصندوق على النظر يف إعداد برنامج قطري ألوكرا
وطالـــب أحـــد الوفـــود بتـــوفري دعـــم دويل مســـتمر ملواجهـــة احتياجـــات اجلماعـــات   - ١٢٢

السـكانية واملنـاطق الـيت تـأثرت بكارثـة تشـرينوبيل، وأعـرب عـن تشـجيعه للشـركاء القطـريني            
 .كيما يزيدوا من مساندهتم للجهود الوطنية املتعلقة بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

لـدى الصـندوق تقـديره للتعليقـات        ) لشـؤون الـربامج   (ائـب املـدير التنفيـذي       وأبدى ن  - ١٢٣
اإلجيابيــة والتوصــيات املســتمرة، والحــظ أن الصــندوق يــود أن ينتقــل إىل األخــذ بنــهج يتعلــق   

وصـرح بـأن الصـندوق    . بالربامج القطريـة يف أوكرانيـا، ولكـن هـذا يتوقـف علـى تـوفر املـوارد          
 .وس نقص املناعة البشرية، وخاصة فيما يتعلق بالشبابيعتزم تعزيز جهود الوقاية من فري

وأحــاط اجمللــس التنفيــذي علمــا بــالتقريرين املــتعلقني بالزيــارة امليدانيــة إىل غواتيمــاال     - ١٢٤
)DP/2004/CRP.4-DP/FPA/2004/CRP.3 ( وبالزيــارة امليدانيــة إىل أوكرانيــا)DP/2004/CRP.5-

DP/FPA/2004/CRP.4.( 
  
االقتراحــات املشــتركة بشــأن التقــارير املتعلقــة بإطــار التمويــل املتعــدد         -ر خامـــس عشــــ

 السنوات
 

، أعربــت الوفــود عــن DP/2004/CRP.6-DP/FPA/2004/CRP.2لــدى مناقشــة الوثيقــة  - ١٢٥
تأييـــدها لتقـــدمي تقـــارير منســـقة، واقترحـــت أن يقـــوم الربنـــامج اإلمنـــائي وصـــندوق الســـكان  

وقالــت ). اليونيســيف(للطفولــة  املتحــدة األمــمالتصــال مبنظمــة والصــندوق اإلمنــائي للمــرأة با 
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الوفود إن بودها أن ترحب بفرصة مناقشة أفكار الربنامج اإلمنائي املتعلقـة باألهـداف، ولكنـها           
تشجع املنظمـات علـى حتاشـي اإلفـراط يف التركيـز علـى األسـلوب، فبلـوغ األهـداف يـأيت يف                       

 .املرتبة األوىل
القتــراح املشــترك للربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الســكان والصــندوق  وأيــدت الوفــود ا - ١٢٦

. اإلمنائي للمرأة الـذي يطالـب بـاإلبالغ عـن النتـائج بصـورة منسـقة كمـا هـو وارد يف التقريـر                       
وأكدت الوفود، مع هذا، أن مثة احتماال للعودة إىل هذا املوضوع يف دورة الحقـة، وذلـك يف                  

 املتحـدة  األمـم ُيجـرى كـل ثـالث سـنوات ألنشـطة          ضوء استعراض السياسـات الشـامل الـذي         
 .التنفيذية ألغراض التنمية حبلول الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة

 بشأن املقترحـات املشـتركة املتصـلة بتقـدمي          ٢٠٠٤/٢٠واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ١٢٧
 .التقارير عن إطار التمويل املتعدد السنوات

  
ــة ل  االجت  -سادس عشر        ــالس التنفيذيـــ ــترك للمجـــ ــاع املشـــ ــامجمـــ ــدة  ربنـــ ــم املتحـــ  األمـــ

للطفولــة  املتحــدة األمــمللســكان ومنظمــة  األمــم املتحــدة صــندوق/اإلمنــائي
 ٢٠٠٥ مقترحات لعام: وبرنامج األغذية العاملي) اليونيسيف(

 
 ذكّر الرئيس الوفد بأن اجمللس التنفيذي كان قد خطط يف البدايـة ملناقشـة املقترحـات       - ١٢٨

ــام    ــة باالجتمــاع املشــترك يف ع ــة ٢٠٠٥املتعلق ــدورة الســنوية احلالي وحيــث أن مكــتيب  .  يف ال
ال يـزاالن يناقشـان املواضـيع        األغذيـة العـاملي      برنـامج اجمللسني التنفيذيني اآلخرين لليونيسـيف و     

اليت سيجري تناوهلا يف هذا االجتمـاع املشـترك، فإنـه قـد اقُتـرح مواصـلة مناقشـة هـذه املسـألة                       
 .لى صعيد املكاتبع

وأبلغ الـرئيس أعضـاء اجمللـس بأنـه قـد حتقـق توافـق عـام يف اآلراء فيمـا بـني املكاتـب                          - ١٢٩
متالزمـة نقـص    /فريوس نقص املناعـة البشـرية     ) أ: (الثالثة بشأن املواضيع الرئيسية األربعة التالية     

ة اإلغاثة إىل مرحلـة     االنتقال من مرحل  ) ج(التبسيط والتنسيق؛   ) ب) (اإليدز(املناعة املكتسب   
ودعا الوفـود إىل تقـدمي مـدخالهتا إىل املكتـب عـن طريـق كـل                 . الشؤون اجلنسانية ) د(التنمية؛  

 .من نواب الرئيس اإلقليميني
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 للسكان األمم املتحدة صندوقاجلزء اخلاص ب  
 

 ٢٠٠٣تقرير املديرة التنفيذية لعام   -سابع عشر 
 

 بياهنا االفتتـاحي، بتسـليط الضـوء علـى أن جـدول أعمـال               قامت املديرة التنفيذية، يف    - ١٣٠
ــر واجملتمعــات والــدول         ــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة قــد أدى إىل متكــني األفــراد واألس . امل

 ال أعـداد السـكان ومعـدالت        -وبرنامج عمل هذا املؤمتر قد وضـع األفـراد وحقـوق اإلنسـان              
يـة قضـايا السـكان والصـحة اإلجنابيـة يف           وشـددت علـى أمه    .  يف لـب املعادلـة     -النمو السـكاين    

جمال القضاء على الفقر وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، مث صرحت بـأن مـن املسـلّم بـه اليـوم               
ــة        ــذه األهــداف اإلمنائيــة لأللفي ــى نطــاق واســع أن ه  ٥  و٤ و ٣ وال ســيما األهــداف  -عل

 والتنمية الذي يتعلـق بوصـول        ال ميكن حتقيقها دون إجناز هدف املؤمتر الدويل للسكان         - ٦ و
وأكدت أمهية كفالـة تسـليط الضـوء علـى هـذه الـروابط              . صحة اإلجنابية لاجلميع إىل خدمات ا   

 .٢٠٠٥باجلمعية العامة يف عام 
، وذكرت أن الغـرض احلقيقـي        املتحدة األممدت على التزام الصندوق بإصالح      وشّد - ١٣١

كثــر كفــاءة وفعاليــة يف جمــال الوصــول إىل أ األمــم املتحــدة منظومــةلإلصــالح يتمثــل يف جعــل 
الـيت   املتحـدة    األمـم والحظت أن الصندوق ما فتئ متصدرا جلهود        . السكان وتلبية احتياجاهتم  

ترمي إىل هتيئة عمليات منسـقة ومبسـطة، وأكـدت أن مثـة ضـرورة لتوفيـق هـذه العمليـات مـع                     
جلنــة املســاعدة /ن االقتصــاديالعمليــات املضــطلع هبــا داخــل منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدا 

. دت على أمهية بنـاء قـدرات البلـدان مـن أجـل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                    وشّد. اإلمنائية
 .وذكرت أن مثة حاجة إىل زيادة تعزيز نظام املنسقني املقيمني

وأكــدت تلــك الضــرورة امللحــة املتعلقــة بتشــجيع األنشــطة الراميــة إىل ربــط فــريوس    - ١٣٢
درات الصــحة اإلجنابيــة، امببــ) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب  /عــة البشــريةنقــص املنا

 جديرة باملناقشة يف اخلطط وامليزانيـات اإلمنائيـة الوطنيـة، وعمليـات     طوالحظت أن هذه الرواب   
 األمـم املشتركة، وأطـر  ورقة استراتيجية احلد من الفقر، واألهنج القطاعية، والتقييمات القطرية    

 .وشّددت على األمهية احلامسة لضمان خدمات الصحة اإلجنابية. للمساعدة اإلمنائية املتحدة
وبشأن دور الثقافة، الحظـت أن الصـندوق قـد قـام مـؤخرا بدراسـة أهنجـه الربناجميـة              - ١٣٣

من أجل استحداث أهنج أكثر مشوال ال ميكن هلا أن تتضـمن الثقافـة والـدين واألدوار املضـطلع                   
هنـج العمـل    � ومؤسسات السلطة احمللية، مما ميثل ما يسمى لـدى الصـندوق             هبا من قبل هياكل   

ألدوات � عدسـة الثقافـة  �ومثـة غـرض مقصـود يف هـذا املضـمار، وهـو إضـافة               . �من الـداخل  
الربجمة بالصندوق، باإلضافة إىل النهج املستند إىل احلقوق الذي يكمـن يف لـب برنـامج العمـل                  
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واختتمت املديرة التنفيذية بياهنا بتكرار مـا سـبق أن قالتـه    . ميةلدى املؤمتر الدويل للسكان والتن 
مـن أن الصـندوق ملتـزم ببنـاء القـدرات الوطنيـة وهتيئـة بيئـة متكينيـة إلشـراك اجلميـع يف عمليــة            

 .التنمية
وهنــأت الوفــود املــديرة التنفيذيــة ملــا أدلــت بــه مــن بيــان مثــايل ملــهم، وأعربــت عــن    - ١٣٤

ورحبــت الوفــود بــالتزام الصــندوق جبعــل جــدول أعمــال   . لســكانتأييــدها القــوي لصــندوق ا
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف قلب عملية بلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وشـّددت علـى                 

وأكـدت أن صـندوق السـكان ال يـزال هـو      .  مير مبـؤمتر القـاهرة  ٢٠١٥أن الطريق املؤدي لعام     
متر، علـى حنـو أساسـي، وأنـه يضـطلع بـدور حاسـم يف                الداعية وامليّسر جلدول أعمـال هـذا املـؤ        

وأثنــت الوفــود علــى الصــندوق إزاء التزامــه   . مســاعدة البلــدان يف تنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر  
مبراعاة احلساسية الثقافية لدى تصميم الربامج، كمـا أهنـا ذكـرت يف نفـس الوقـت أن هـذا قـد                      

 .ع احملليأدى إىل رفع مستوى القبول وامللكية من جانب اجملتم
وسلمت الوفود مبسامهات صـندوق السـكان يف التقليـل مـن حـاالت وفـاة األمهـات                   - ١٣٥

ومرضهن أثناء النفاس، وحتقيق إمكانية الوصول إىل تنظيم األسرة على حنو طوعي، ومكافحـة              
ــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب   /فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   ، وتشــجيع ضــمان  )اإلي

جنابيــة، وتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين، والتصــدي ألعمــال العنــف        خــدمات الصــحة اإل 
ــدان       واملمارســات الضــارة القائمــة علــى أســاس نــوع اجلــنس، وتشــجيع التعــاون فيمــا بــني بل

وساندت الوفود ما يقوم به الصندوق من التركيز على قضـايا الصـحة اإلجنابيـة لـدى      . اجلنوب
مـرض اإليـدز، كمـا أهنـا شـددت علـى       / نقـص املناعـة    املراهقني، مبا يف ذلك ما يتصـل بفـريوس        

وأكدت أن هنـاك    . ضرورة دمج الصحة اإلجنابية والربامج املتعلقة هبذا الفريوس وبذلك املرض         
مـرض اإليـدز، وال سـيما يف أفريقيـا          /حاجة إىل معاجلة قضية تأنيث وبـاء فـريوس نقـص املناعـة            

 .جنوب الصحراء الكربى
ندوق السـكان بتحريـك أنشـطته إىل مسـتوى أعلـى ونقـل              ورحبت الوفـود بقيـام صـ       - ١٣٦

تركيزه من املشاريع إىل السياسات، وال سيما ما يبديه من اهتمام بالصحة واحلقوق اإلجنابيـة،               
كما أهنا أثنت على التزام الصندوق بالربجمة الـيت تتسـم باالسـتناد إىل احلقـوق ومراعـاة األبعـاد                    

جيع الصــندوق فيمــا يتصــل جبهــوده الراميــة إىل حتســني وقامــت الوفــود بامتــداح وتشــ. الثقافيــة
املهــارات التقنيــة لــدى موظفيــه هبــدف تيســري املشــاركة املعــززة يف األهنــج القطاعيــة وعمليــات  

وبشأن جعل املشـاركة يف األهنـج القطاعيـة مسـألة إلزاميـة،             . ورقات استراتيجية احلد من الفقر    
 . العملي، يف ضوء حمدودية موارد الصندوقتساءل أحد الوفود عما يعنيه هذا على الصعيد
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واستفسر أحد الوفود عـن مـدى التـأثري السـليب النـاجم عـن تشـتيت املـوارد احملـدودة                   - ١٣٧
ــة أنشــطة الصــندوق     ــاءة وفعالي ــا بالنســبة لكف ــن     . جغرافي ــد م ــد آخــر بعــرض مزي ــب وف وطال

 وحـذّر وفـد ثالـث مـن     .املعلومات بشأن شراكات الصندوق مع سائر العناصر اإلمنائية الفاعلة      
مغبـــة فـــرض الشـــرطيات، وأكـــد أنـــه ال جيـــوز لألولويـــات املســـتندة إىل املـــاحنني أن حتجـــب   

ورحبت الوفود بزيادة موارد الصـندوق، وشـجعته علـى          . احتياجات وأولويات بلدان الربنامج   
 .مواصلة توسيع نطاق قاعدة املاحنني لديه

وأعربـت عـن   . عليقاهتا اإلجيابية ودعمها املتني  وشكرت املديرة التنفيذية الوفود على ت      - ١٣٨
تقــديرها الهتمــام الوفــود جبعــل مقاصــد املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة مبثابــة شــرط أساســي  

وأكدت التزام الصندوق بالشراكات، اليت تتضـمن شـراكات         . لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية   
نظمـــات الثنائيــة واملتعـــددة األطـــراف  والبنـــك الــدويل وســـائر امل  الصــحة العامليـــة  منظمـــةمــع  

ــة  ــوظفني      . واملنظمــات غــري احلكومي ــدرات امل ــز ق ــوىل تعزي ــأن الصــندوق يت ــول ب وكــررت الق
وبينــت أن مــن دواعــي . للمشــاركة يف ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر واألهنــج القطاعيــة 

مـرض اإليـدز    /عـة التشجيع أن تقوم الوفـود بتأكيـد أمهيـة هتيئـة الـروابط بـني فـريوس نقـص املنا                   
وسلطت الضوء علـى التـزام      . والصحة اإلجنابية، إىل جانب ضرورة توسيع نطاق تلك الروابط        

الصندوق باألخذ بنهج يتعلق حبقوق اإلنسان لدى القيام بالربجمة، وصـرحت بأنـه قـد شـكلت            
فرقة عمل مشتركة بني الشعب لكفالة تعزيز الروابط بـني حقـوق اإلنسـان والثقافـة والشـؤون                  

وبشــأن االستفســار عــن مــدى التركيــز اجلغــرايف، أكــدت أن   . جلنســانية يف بــرامج الصــندوق ا
الصندوق يتوىل ختصـيص املـوارد وفقـا للمعـايري املعتمـدة مـن جانـب اجمللـس التنفيـذي، حيـث                       

 ٦٧ومــن مث، فــإن هنــاك نســبة تتــراوح بــني  . تعطــى األولويــة الالزمــة للبلــدان األشــد احتياجــا
، الـيت تتضـمن مجيـع البلـدان     �ألف�ملوارد قد مت ختصيصها إىل فئة البلدان     يف املائة من ا    ٦٩ و

 .األقل منوا
والحظت املديرة التنفيذية أن من امليزات املقارنـة للصـندوق، مـا يقـوم بـه مـن تـوفري                     - ١٣٩

وذكرت أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يشـكل         . املساعدة التقنية على صعيد بناء القدرات     
وفيمــا خيــص ذلــك التعليــق املتصــل     . دة يف حقــل تعزيــز بنــاء القــدرات الوطنيــة    وســيلة مفيــ 

باألولويــات املســتندة إىل املــاحنني، أكــدت أن ختطــيط وإعــداد الــربامج القطريــة، الــيت يــدعمها   
ــة       ــات الوطني ــا للخطــط واألولوي ــة، وفق ــامج املعني ــدان الربن ــتم حتــت إشــراف بل . الصــندوق، ي

 بلــدان الربنــامج ينبغـي أن حتظــى بالصـدارة الالزمــة لكفالــة   وأعربـت عــن كامـل موافقتــها بـأن   
. ملكيــة الــربامج، وشــّددت علــى التــزام الصــندوق مببــادئ العامليــة واحليــدة وتعدديــة األطــراف  

وأكـدت أن مثـة     . والحظت أن الصندوق قد يّسر من وضع املبادئ التوجيهية للربجمة املشتركة          
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اختتمت كالمهـا قائلـة إهنـا تشـعر بتقـدير عميـق ملـا               و. ضرورة لتحسني نظام املنسقني املقيمني    
 .قُدِّم من دعم لصندوق السكان ولربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

 . بشأن التقرير السنوي٢٠٠٤/٢٣واختذ اجمللس التنفيذي املقرر  - ١٤٠
  

 للسكان املتحدة األممااللتزامات بتمويل صندوق  -ثامن عشر 
 

فود املديرة التنفيذية إزاء مالحظاهتا االفتتاحية؛ ورئيس فرع تعبئـة املـوارد          شكرت الو  - ١٤١
ــل الصــندوق      ــات بتموي ــق بااللتزام ــر املتعل ــدمي التقري ــديرة  )DP/FPA/2004/10(لتق ــب امل ؛ ونائ

 بالقيـاس   ٢٠٠٣ملا قدمه من تفسري بشأن اخنفاض النفقـات يف عـام            ) لشؤون اإلدارة (التنفيذية  
بت الوفود بذلك التقريـر اجللـي الواضـح وأثنـت علـى مـا يتسـم بـه مـن                     ورح. ٢٠٠٢إىل عام   

 .نوعية رفيعة
وأطرت الوفود على اجلهود اليت يبـذهلا الصـندوق مـن أجـل احلصـول علـى التمويـل،          - ١٤٢

وأعربـت الوفـود عـن غبطتـها إىل         . ورحبت بالزيادة الكبرية يف التربعات املقدمة إىل الصـندوق        
 مليـون دوالر، وذلـك ألول مـرة         ٣٠٠ من املوارد األساسـية يبلـغ        عودة الصندوق إىل مستوى   

وأعلـن  . ، يف ضوء مراعاة أن زيادة التمويل تعكـس ثقـة املـاحنني يف الصـندوق               ١٩٩٦منذ عام   
أو زيــادات تشــمل ســنوات /عــدد مــن الوفــود عــن تربعاتــه للصــندوق، ممــا تضــمن تربعــات و  

 . إضافية يف هناية العاموأبدت بعض الوفود أملها يف تقدمي تربعات. عديدة
وشجعت الوفود على تقدمي مزيـد مـن التربعـات املطـردة مـع التـبكري يف السـداد مـن                      - ١٤٣

ــوارد           ــدة للم ــة قاع ــة إىل هتيئ ــاك حاج ــربامج، مث أكــدت أن هن ــذ ال ــيط وتنفي أجــل تيســري ختط
ركة وشـددت بعــض الوفـود علــى املسـؤولية املشــت   . األساسـية تتسـم بالضــمان وبالقابليـة للتنبــؤ   

املتصــلة بالوفــاء باألهــداف التمويليــة إلطــار التمويــل املتعــدد الســنوات، كمــا أهنــا حثــت علــى  
وأشار أحد الوفود إىل أن مثة جدوى مـن قيـام الوفـود،      . إعالن التربعات الشاملة لعدة سنوات    

الــيت تعلــن عــن تربعــات تشــمل ســنوات عديــدة، ببيــان جــدوى ذلــك لســائر الوفــود املعنيــة يف  
 .انيب غري رمسياجتماع ج

ويف الوقت الذي رحبت فيه الوفود بتوسيع نطاق قاعـدة املـاحنني، فإهنـا قـد حـذرت                    - ١٤٤
ــود الصــندوق علــى مواصــلة    . مــن االتكــال علــى عــدد ضــئيل مــن املــاحنني    وشــجع أحــد الوف

وانتهزت وفـود عديـدة الـذكرى القادمـة ملـرور عشـر             . استكشاف التمويل من القطاع اخلاص    
ؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وأعـادت تأكيـد مسـاندهتا للصـندوق وتصـميمها             سنوات على امل  

 .على تنفيذ برنامج عمل هذا املؤمتر
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، مث قـال يف نفـس الوقـت          املتحدة األمموأعرب أحد الوفود عن تأييده ألمن موظفي         - ١٤٥
 .أن األموال املتعلقة باألمن ينبغي هلا أن تتأيت من االشتراكات املقررة

وتقـدمت بشـكر خـاص للبلـدان الـيت          . وشكرت املديرة التنفيذية الوفود على تأييدها      - ١٤٦
وقالـت إهنـا تشـعر بتقـدير        . أعلنت عن زيادة تربعاهتا واليت وفرت تربعات تشمل عدة سنوات         

وقالـت  . كبري لتربعات بلدان الربنامج اليت كثريا ما قُدمت علـى الـرغم مـن القيـود االقتصـادية                 
تقارير املقبلة جدول يوضح تربعات بلد الربنـامج لتكـاليف الـربامج واملكاتـب              إنه سُيدرج يف ال   

ورحبــت بــاالقتراح املتعلــق بــإجراء مناقشــة فيمــا بعــد عــن إعــالن تربعــات تغطــي عــدة . احملليــة
عليهـا أن    املتحـدة    األمموبشأن التمويل املتعلق بأمن املوظفني، الحظت أن منظمات         . سنوات

. حــني اختــاذ قــرار بشــأن االشــتراكات املقــررة مــن جانــب البلــدان  تســدد تكــاليف األمــن إىل 
واختتمت كالمها قائلة إهنـا تؤكـد للمجلـس التنفيـذي أن صـندوق السـكان سـوف يسـتخدم                    

 .موارده بأسلوب يتسم بالشفافية والفعالية واملساءلة
ــرر    - ١٤٧ ــذي املق ــدم إ  ٢٠٠٤/٢٤واختــذ اجمللــس التنفي ــل املق ىل  بشــأن االلتزامــات بالتموي

 .للسكان املتحدة األممصندوق 
وعقب اختاذ املقرر، صرح وفد الواليات املتحدة األمريكية بأنه قـد انضـم إىل توافـق                 - ١٤٨

فالواليـات املتحــدة تؤيـد بقــوة، يف مجلـة أمــور، تلــك    : اآلراء ولكنـه يرغــب يف توضـيح موقفــه  
دويل للسـكان والتنميـة   األنشطة الـيت يضـطلع هبـا الصـندوق لتنفيـذ مقاصـد وأهـداف املـؤمتر الـ          

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن . دامــت هــذه األنشــطة ال تعــين تأييــد اإلجهــاض أو الــدعوة لــه   مــا
ختتلف عن األهـداف اإلمنائيـة      � اخلطة التفصيلية �األهداف اإلمنائية لأللفية بصيغتها الواردة يف       

ليهــا دوليــا، مبــا فيهــا والواليــات املتحــدة ال تؤيــد تلــك األهــداف املتفــق ع. املتفــق عليهــا دوليــا
 .األهداف الوارد يف إعالن األلفية

  
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  -تاسع عشر 

 
ومــديري شــعبة أفريقيــا ) لشــؤون الــربامج(وشــكرت الوفــود نائــب املــديرة التنفيذيــة   - ١٤٩

ــي الصــندو          ــادئ وممثل ــة احملــيط اهل ــيا ومنطق ــعبة آس ــا وش ــة أوروب ــدول العربي ــعبة ال ــن وش ق م
وكان معروضـا علـى اجمللـس متديـد للربنـامج      . أوزبكستان وميامنار إزاء مالحظاهتم االستهاللية 

القطري لزمبابوي لفترة سنتني؛ ومذكرة عن تنفيذ الربنامج اخلاص بصندوق السكان واملتعلـق             
 . من مشاريع وثائق الربامج القطرية١٣بتقدمي املساعدة إىل ميامنار؛ و 

ود علــى نوعيـة مشـاريع وثــائق الـربامج القطريـة هــذه، وال سـيما النتــائح      وأثنـت الوفـ   - ١٥٠
ورحبـت جبهـود الصـندوق الراميـة إىل مواءمـة الـدوائر الربناجميـة لـدى منظمـات                   . وأطر املوارد 



 

68 05-25362 
 

E/2004/35

للمســاعدة  املتحــدة األمــمإىل جانــب التنســيق املنجــز مــن خــالل عمليــة إطــار    املتحــدة األمــم
قديرها لذلك الـدور اهلـام الـذي يضـطلع بـه الصـندوق يف جمـال                وأعربت الوفود عن ت   . اإلمنائية

ورحبت الوفـود مبـا ورد مـن    . توفري الرعاية اخلاصة بالصحة اإلجنابية، مما يتضمن تنظيم األسرة   
إشارات بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية وورقات استراتيجية احلد من الفقر، كما أهنا شـددت              

). اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب     /ناعـة البشـرية  على أمهية التصدي لفـريوس نقـص امل    
والحظ أحد الوفود أن االنتقال من استخدام وسائل منـع احلمـل اجملانيـة إىل اسـتخدام وسـائل                   

وتسـاءل وفـد    . ذات رسوم جيب أن يكون تـدرجييا، مـن أجـل عـدم إمهـال الفقـراء واحملـرومني                  
، وكذلك بشأن مـا يّتبـع مـن أهنـج تتسـم      آخر بشأن ما يظهر من عقبات على الصعيد القطري  

وعلقت بعض الوفود على نواح بعينها من نواحي بعض مشـاريع           . حبساسية ثقافية لدى الربجمة   
 .الربامج القطرية احملددة

ــار برنــامج ميامنــار، كمــا أهنــا تســاءلت عمــا إذا كانــت      - ١٥١ واستفســرت الوفــود عــن آث
. مسـاعدة مسـتمرة يف جمـال الصـحة اإلجنابيـة          وقد أيدت تقـدمي     . التدخالت ستتعرض للتصعيد  

 .واستفهمت بشأن األنشطة اليت مل تنفذ بعد
ــة لــدى الصــندوق الوفــود إزاء تعليقــاهتم املشــجعة،      - ١٥٢ وشــكر مــديرو الشــعب اجلغرافي

 .وذكروا أن املالحظات املتصلة مبشاريع برامج قطرية بعينها سوف حتال إىل البلدان املعنية
لس التنفيذي على متديد الربنامج القطري لزمبابوي لفترة عامني، كمـا أنـه             ووافق اجمل  - ١٥٣

أحــاط علمــا باملــذكرة املتعلقــة بتنفيــذ برنــامج صــندوق الســكان اخلــاص بتقــدمي املســاعدة إىل    
وكذلك أحاط اجمللس علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التاليـة ومبـا قـدم عليهـا مـن                  . ميامنار

وبورونـدي  )  إسـالمية  �مجهوريـة   (أرمينيا وأنغوال وأوزبكسـتان وإيـران       أذربيجان و : تعليقات
 .وتركمانستان ورومانيا وطاجيكستان والفلبني وقريغيزستان وكازاخستان ومدغشقر

  
 التقييم -ن وعشر 

 
شكرت الوفود مديرة شعبة خدمات الرقابـة الداخليـة لتقـدميها للتقريـر الـدوري عـن                  - ١٥٤

ــيم  ــه ووضــوحه   )DP/FPA/2004/12(التقي ــى جــودة نوعيت ــت عل ــود عــن   . ، وأثن ــت الوف وأعرب
غبطتــها ملــا الحظتــه مــن زيــادة املــوارد املكرســة للتقيــيم ومــن تنميــة قــدرات املــوظفني يف جمــال 

ــائج ــه إىل مرحلــة   . اإلدارة املســتندة إىل النت وأطــرت الوفــود علــى صــندوق الســكان إزاء انتقال
 . صعيد املنظومةاعتبار التقييم مبثابة أداة للتعلم على

ــيني يف إجــراء        - ١٥٥ ــة إىل اســتخدام اخلــرباء احملل ــود الصــندوق الرامي ــود جبه ــت الوف ورحب
وكذلك رحبت بـالتقييم املوضـوعي للـدعم املقـدم مـن الصـندوق لتنميـة القـدرات                  . التقييمات
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. واستفسـر أحـد الوفـود عـن كيفيـة مراعـاة الصـندوق للتوصـيات املنبثقـة عـن التقيـيم              . الوطنية
وشجعت الوفود الصندوق على مواصلة أعمال التقييم املشـترك مـع السـلطات الوطنيـة وسـائر                
الشركاء اإلمنائيني، وذلك يف نفس الوقت الذي أثنت فيـه علـى التقييمـات املشـتركة املضـطلع                  

واستفسـر أحـد الوفـود عمـا إذا        . هبا قبل اعتماد إطار جديد لألمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة           
 .قييمات التقليدية سوف ختتفي يف ظل النظام اجلديدكانت الت
وتساءل أحد الوفود عما إذا كانت هناك آلية لضـمان إدخـال الـدروس املسـتفادة يف         - ١٥٦

نظم الصندوق، وكذلك عن كيفيـة تقاسـم الـدروس واملمارسـات اجليـدة يف سـياق الصـندوق            
 يتضــمن تــدريهم علــى حنــو وأوصــى أحــد الوفــود باســتمرار تــدريب املــوظفني، ممــا. وشــركائه

وكان مثة تأكيد ألمهية حتسني أعمال التخطـيط        .  املتحدة األمممشترك يف سياق بقية منظمات      
 .والرصد
ــدان املشــاركة يف       - ١٥٧ ــيت تواجــه الصــندوق يف مي ــود عــن التحــديات ال واستفســرت الوف

دمي املسـاعدة يف  األهنج القطاعية، واستفهمت عن كيفيـة متكـني املـاحنني وسـائر البلـدان مـن تقـ        
. وسـأل أحـد الوفـود عـن علـة عـدم متكـن بلـدين مـن تنفيـذ التقييمـات اإللزاميـة                       . هذا السـبيل  

 . وأشار وفد آخر إىل أن مثة جدوى من القيام يف املستقبل بوضع خطة عمل سنوية للتقييم
. يـة وقدمت مديرة شعبة الرقابة الداخلية شكرها للوفود ملـا قدمتـه مـن تعليقـات إجياب                - ١٥٨

ــوطنيني يف أغــراض       ــذي أن الصــندوق سيواصــل اســتخدام اخلــرباء ال وأكــدت للمجلــس التنفي
للمسـاعدة اإلمنائيـة تـوفر فرصـا متزايـدة أمـام             املتحـدة    األمـم والحظت أن عملية إطار     . التقييم
ــة  ــمأفرق ــات مشــتركة     املتحــدة األم ــا تضــطلع بتقييم ــة كيم ــائج   . القطري ــتخدام نت وبشــأن اس

ــدروس املســتفادة تتعــرض الســتخدام واســع النطــاق علــى     التقييمــات، أكــدت   ــائج وال أن النت
ومثة تقاسـم أيضـا للـدروس املسـتفادة     . الصعيد القطري، كما ُيعاد إدراجها يف عملية التخطيط 

للمسـاعدة اإلمنائيـة، وأيضـا مـع         املتحـدة    األمـم القطرية يف سـياق إطـار        املتحدة   األمممع أفرقة   
ن خــالل األفرقــة العاملــة املعنيــة بقضــايا التقيــيم واحملافــل األخــرى   ســائر الشــركاء اإلمنــائيني مــ 

والحظــت أن الصــندوق سيســتمر يف االســتثمار يف جمــال تــدريب   . املشــتركة بــني الوكــاالت 
 .املوظفني من أجل تنمية القدرات، مبا يف ذلك تنمية القدرات على الصعيد القطري

 ذكـرت أن الصـندوق يتـوىل تعزيـز املعـارف       وبشأن السؤال املتعلق باألهنج القطاعية،     - ١٥٩
واملهــارات التقنيــة لــدى موظفيــه مــن أجــل تــدعيم املشــاركة يف هــذه األهنــج القطاعيــة، وفيمــا   
يتصـل بالبلـدين اللــذين مل يضـطلعا بــالتقييم، أوضـحت أنـه قــد حـدث تــأخري يف بـدء الربنــامج        

لرابـع علـى النحـو املفتـرض؛        القطري بأحد هذين البلدين، وأنه سوف يضطلع بتقييم يف العام ا          
. أما فيما خيص البلد اآلخر، فإنه قد تعذر إجراء التقييم بسبب عـدم كفايـة البيانـات األساسـية         
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وعلـى صـعيد   . وقالت إن هذا البلـد يـدرك مـا يلـزم القيـام بـه، وأنـه يتـوىل تنـاول هـذه القضـية               
 وسـألت عمـا إذا كانـت        املطالبة خبطة عمل سنوية للتقييم، ذكرت أن مثة حاجة إىل التوضيح،          

وأشــارت إىل أن كــل مكتــب قطــري  . هــذه اخلطــة تشــري إىل خطــة التقيــيم علــى صــعيد املقــر  
 .ستكون لديه خطة للرصد والتقييم، مع متشي هذه اخلطة مع مرحلة الربنامج اخلاص

ــة ســوف تســتمر وأعربــت عــن      - ١٦٠ وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أن التقييمــات التقليدي
ية األخذ بنهج حتليلي لدى تناول تصميم الربنامج، وقالـت إن هـذا سـيؤدي        موافقتها بشأن أمه  

 .إىل حتسني نوعية الرصد والتقييم يف الوقت املناسب
 ).DP/FPA/2004/12(وأحاط اجمللس التنفيذي علما بالتقرير الدوري املتعلق بالتقييم  - ١٦١

  
 مسائل أخرى -حادي وعشرون 

 
 تيمور الشرقية: تقاليةبيان بشأن بلد مير مبرحلة ان  

 
يف مســاعدة هــذا  املتحــدة األمــمأمجــل البيــان املتعلــق بتيمــور الشــرقية دور منظمــات   - ١٦٢

وقـد قـدم وزيـر الصـحة     . البلد يف االنتقال من مرحلة ما بعد الصراع إىل حالـة بلـد نـام عـادي       
 . األمم املتحدةمنظومةبتيمور الشرقية تعليقات عن مسامهة 

ــاء يف تيمــور    األمــم املتحــدة منظومــةفــود علــى وأثنــت الو - ١٦٣ ــه مــن دور بن ملــا قامــت ب
ــاء القــدرات، وتعــيني        ــه علــى ضــرورة بن ــذي شــددت في الشــرقية، وذلــك يف نفــس الوقــت ال
مــوظفني أكفــاء ملهــام حمــددة، وال ســيما يف جمــال مســاعدة البلــدان مــن االنتقــال مــن مرحلــة     

وكان مثة تسليط للضـوء علـى دور متطـوعي     . ميةاألزمات إىل مرحلة اإلغاثة مث إىل مرحلة التن       
لشـؤون الالجـئني فيمـا يتعلـق بـالوزع بشـكل عاجـل،               املتحـدة    األمـم ومفوضـية    املتحدة   األمم

 .وكذلك على الدور االستراتيجي للمرأة يف حاالت ما بعد األزمات
  

 تنفيـذ جـدول أعمـال     : األولويـة للسـكان   �: للسـكان  املتحدة   األممحدث خاص بصندوق      
 �املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 
األولويـة  �اضطُلع باملنـاظرة املتعلقـة باحلـدث اخلـاص بـاجمللس التنفيـذي حتـت العنـوان                   - ١٦٤

ــة     : للســكان ــة وحتقيــق األهــداف اإلمنائي ــذ جــدول أعمــال املــؤمتر الــدويل للســكان والتنمي تنفي
وكــان . الســنوية العاشــرة النعقــاد املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة مبناســبة الــذكرى � لأللفيــة

، )اللجنـة األوروبيـة  (، والسـيد بـول نيلسـون    )سويسـرا (السيد سريغي شـابايت   : أعضاء املناظرة 
ــد(والربوفســور غيتاســني   ــام موســينغوزي  )اهلن ــدكتور جوث ــدا(، وال ــة  )أوغن ــدكتورة نبيه ، وال
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، والسـيدة غـابريلال أوكـامبو جـاراميلو      )السنغال(ي  ، والسيد شيخ حسن سيس    )تونس(غودانا  
 املتحـدة   األمـم وترأس املدير التنفيذي لصـندوق      ). جامايكا(، والسيد داميان براون     )إكوادور(

مـن منطلـق     العـام    األمـني وقدم رئيس اجمللس التنفيذي رسالة خاصة من        . للسكان هذه املناظرة  
يف رسالته أن تنفيذ جدول أعمال املـؤمتر الـدويل          عام   ال األمنيوقد أكد   . االحتفال هبذه املناسبة  

 .للسكان والتنمية يعد أمرا ضروريا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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 اجلزء الثالث  
 الدورة العادية الثانية  
ــن         ــرة م ــورك يف الفت ــم املتحــدة يف نيوي ــر األم ــودة مبق ــول٢٤ إىل ٢٠املعق /  أيل

 ٢٠٠٤سبتمرب 
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 التنظيميةاملسائل  -أوال  
 للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة       ٢٠٠٤عقدت الدورة العادية الثانيـة لعـام         - ١

 ٢٤إىل  ٢٠اإلمنــــائي وصــــندوق األمــــم املتحــــدة للســــكان يف نيويــــورك يف الفتــــرة مــــن        
 تـه وأقر اجمللـس التنفيـذي يف هـذه الـدورة جـدول األعمـال وخطـة العمـل لدور                  . سبتمرب/أيلول

ــة  ــة الثاني ــام العادي ــر   )Corr.1 و DP/2004/L.3 (٢٠٠٤ لع ــة شــفويا، كمــا أق ، بصــيغتهما املعدل
 ). DP/2004/32 (٢٠٠٤التقرير املتعلق بالدورة السنوية لعام 

واتفق أعضاؤه على أنه يلزم إجـراء املزيـد مـن املشـاورات علـى مسـتوى املكتـب قبـل                      - ٢
 وخطــة العمــل الســنوية لعــام  ٢٠٠٥اعتمــاد خطــة العمــل املؤقتــة للــدورة العاديــة األوىل لعــام   

٢٠٠٥) DP/2004/CRP.7 ( ٢٠٠٥والتواريخ التالية املقترحة للدورات اليت ستعقد يف عام: 
 

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٨ إىل ٢١من  :٢٠٠٥ لعام الدورة العادية األوىل 
 ٢٠٠٥يونيــــه / حزيــــران٢٤ إىل ١٣مــــن   :٢٠٠٥ لعام  السنويةةالدور 

 )نيويورك(
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ١٩من  :٢٠٠٥دورة العادية الثانية لعام ال 

ــام       - ٣ ــة لعـ ــة الثانيـ ــدورة العاديـ ــذت يف الـ ــيت اختـ ــررات الـ ــرد املقـ ــة  يف الو٢٠٠٤وتـ ثيقـ
DP/2005/2طالع عليها عن طريق املوقع ال وميكن اwww.undp.org/execbrd. 

 
 بيان املدير  

شدد مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من جديد يف كلمتـه االسـتهاللية الـيت ألقاهـا                  - ٤
إذ أنه عام من األعوام احملورية للجهود الـيت تبـذهلا       ٢٠٠٥أمام اجمللس التنفيذي على أمهية عام       

األمم املتحدة لتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول املوعـد األقصـى احملـدد لـذلك أال وهـو                     
وهـو إذ شـدد علـى ازديـاد إحلاحيـة هـذه احلالـة، أكـد علـى أن أي حماولـة فعليـة                         . ٢٠١٥عام  

يادة هائلة وحتقيق تقدم ملموس على اجلبـهات كافـةً،          للوفاء هبذا املوعد تقتضي زيادة املوارد ز      
ويف هذا الصدد، لفت االنتبـاه إىل االجتمـاع الرفيـع املسـتوى غـري الرمسـي                 .  يف أفريقيا  ال سيما 

وحتـدث  . املتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا والذي سـيعقد أثنـاء دورة اجمللـس              
ختفيـف  من أجل تسريع عجلة منو اقتصادات البلدان الناميـة و         عن فوائد إلغاء احلواجز التجارية      

أشـار إىل  و. القطـاع اخلـاص  نمية البلدان الفقرية املثقلة بالديون وفتح الفرص أمام ت  عبء ديون   
وضــع السياســات ل ٢٠٠٥الفرصــة الــيت مينحــه إياهــا عــام ينبغــي أال يفــوِّت جملتمــع الــدويل أن ا

قبــل أي شــيء آخــر إبــداء اإلرادة السياســية املطلقــة لتحقيــق  املناســبة وتــوفري املــوارد الالزمــة و
 . األهداف اإلمنائية لأللفية

http://www.undp.org/execbrd
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وتنــاول املــدير جمــال إصــالح األمــم املتحــدة وإرســاء الشــراكات، فشــدد علــى أمهيــة      - ٥
الشــراكة القائمــة بــني الربنــامج اإلمنــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية والــيت بــدأت 

األوىل، وذلــك كمثــال علــى جهــود تبســيط األعمــال علــى املســتوى القطــري   تظهــر براعمهــا 
ات األخـرى ملنظومـة األمـم    ؤسسـ ملستقبل مع املاومواءمتها ميكن أن يشكل منوذجا للتعاون يف        

وأعلن أن اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية وافقـت علـى رفـع رتبـة وظيفـة                 . املتحدة
مــني عــام أر مكتــب املــوارد والشــراكات االســتراتيجية، إىل رتبــة مـدير الربنــامج املســاعد ومــدي 

 .مساعد
ــامج اإلمنــائي ملتــزم بت   - ٦ عمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين  وأعــاد التأكيــد للوفــود أن الربن
. ا يف صـلب سياسـاته وبراجمـه       مـ لمرأة واملساواة بني اجلنسـني، وببـذل اجلهـود لكفالـة إدماجه           ل

ليت حققها الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان              وألقى الضوء على النجاحات ا    
) أطلـس (ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع يف تطبيقهـا املشـترك لنظـام ختطـيط املـوارد                   

واألمور املتوقع إجنازها من ذلك، وعلى العالقة القائمة بني الربنامج اإلمنائي ومكتب خـدمات              
 .لي لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيةاملشاريع ومنوذج األعمال املستقب

وفود على أنه ينبغي للربنامج اإلمنائي مواصلة التركيـز علـى احلالـة اخلطـرية               الوشددت   - ٧
حلد من الفقر أكثـر تكيفـا مـع    االيت تعيشها أفريقيا وبذل ما يف وسعه جلعل ورقات استراتيجية  

ين يف جمال بناء السالم والتنميـة االقتصـادية واألمـن           األهداف اإلمنائية لأللفية ودعم التعاون التق     
خصصــة لألمــن ملعاجلــة التحــديات  املوأثــريت مســألة إمكانيــة طلــب زيــادة األمــوال  . البشــري

وفيما يتعلق بإرسـاء الشـراكات، شـجعت        . اناألمنية اليت ينفرد يف مواجهتها كل بلد من البلد        
امــة عالقــات مــع القطــاع اخلــاص واجملتمــع  وفــود الربنــامج اإلمنــائي علــى تكثيــف جهــوده إلق ال

ويكــون مــن املفيــد أن يســتغل الربنــامج اإلمنــائي شــراكته املتناميــة مــع صــندوق األمــم    . املــدين
 الرامية إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور         هوداجلاملتحدة اإلمنائي للمرأة ومتطوعي األمم املتحدة لدفع        

 .اجلنساين
 

 دة اإلمنائي بربنامج األمم املتحاجلزء املتعلق  
 

  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية واإلدارة -ثانيا  
 DP/2004/35 و Add.1 وDP/2004/34وفـــود، يف معـــرض نقاشـــها للوثـــائق الأعربـــت  - ٨
ــديرها  DP/2004/39 و DP/2004/38 و Add.1 وDP/2004/37 و DP/2004/36 و ــن تقــــــ ، عــــــ

ثابــت علــى امتــداد الســنوات األربــع املاضــية، الزديــاد مــوارد الربنــامج اإلمنــائي العامــة بشــكل 
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وشـددت  .  االجتاه التصاعدي الـذي تسـلكه املـوارد العاديـة للسـنة الثالثـة علـى التـوايل                  سيما ال
 .على أمهية القيام بأسرع وقت ممكن بإلغاء تغطية املوارد األخرى من املوارد العادية

ائية، مت التشديد علـى مـدى أمهيـة         وعلى الرغم من ازدياد خيارات متويل األنشطة اإلمن        - ٩
ولــدى . املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة وتــوافر قاعــدة للمــوارد العاديــة تكــون مضــمونة ومســتقرة   

ــار ألســعار        ــالء االعتب ــه ينبغــي إي ــة، أشــري إىل أن ــوارد العادي ــاد امل اإلعــراب عــن الســرور الزدي
ؤمــل مــن اجمللــس جتنــب الصــرف املتقلبــة عنــد حتديــد مــدى زيــادة األمــوال ويف الوقــت نفســه ي

ــتخدام عبــارة   ــات�اس ــا احلكومــات    �التربع ــبة لتمويــل  .  الــيت ميكــن أن تســيء فهَمه وبالنس
الربامج، أعربت عدة وفود عن رغبتها يف التشديد علـى الـدور اإلجيـايب الـذي ميكـن أن يؤديـه                     

 . األعباءتقاسم 
 اإلمنـائي حاليـا ملواءمـة       وبعد أن أشارت هذه الوفود إىل األنشطة اليت ينفـذها الربنـامج            - ١٠

املبادئ اليت تقـوم عليهـا عمليـة اسـترداد التكـاليف وآليـة تبويـب التكـاليف، شـجعت الربنـامج                 
اإلمنائي على حتديد األغراض اليت أنفقت عليها التكاليف بطريقة شفافة وعلى اسـتحداث آليـة               

نـامج كـذلك أن يعمـل     وينبغـي للرب  .  بدقـة عـن النتـائج      ةسـاءل املمباشرة السترداد التكاليف مـع      
على الكف عن تغطية موارد بند ما من موارد بند آخـر يف هياكـل التمويـل وذلـك بغيـة إلغـاء                       

ويف هـذا الصـدد، يلـزم       . احلسومات أو احلوافز اليت متنح للجهات املاحنة للموارد غري األساسية         
 الوفـود  ت، وشـجع ني املقـيم نيأيضا متتني العالقات املشتركة بني الوكاالت وتعزيز نظام املنسق       

 هلـذا   ٢على إجـراء مزيـد مـن النقـاش بشـأن اسـتخدام املبـالغ املسـتهدفة مـن املـوارد األساسـية                        
 . الغرض
وخالل نقاش مسألة حمافظة مكتب خدمات املشتريات املشتركة بني الوكـاالت علـى              - ١١

اء القـدرات  قوته ككيان ذايت التمويل، والدور الذي يؤديه يف جماالت تقـدمي االستشـارات وبنـ          
وفـود باملكتـب علـى أسـاليبه االبتكاريـة يف إجـراء مشـترياته عـن                 الوإقامة الشراكات، أشـادت     

. وأيــدت اجلهــود املبذولــة لتكثيــف بــرامج التــدريب اإلقليميــة واحلكوميــة       اإلنترنــت طريــق 
اإلنترنـت  وشجعت املكتب على زيـادة اخلـدمات الـيت يقـدمها إىل القطـاع اخلـاص عـن طريـق                 

 .  منتجات من البلدان الناميةوعلى عرض
الربنامج علـى اسـتقطاب مـوارد       قدرة  ردا على ذلك، شدد املدير من جديد على أن          و - ١٢

قدرتـه  ولكـن   دل على أن يف وسعه التنـافس مـع غـريه وعلـى فعاليتـه يف السـوق،                   تغري أساسية   
مـن املـوارد    علـى وجـود قاعـدة صـلبة وأكيـدة           تتوقف  على االستمرار ماليا على املدى الطويل       

 . األساسية



 

76 05-25362 
 

E/2004/35

اإلدارة، علـى تصـميم الربنـامج اإلمنـائي         شـؤون   كتب  مبربنامج املساعد،   الوشدد مدير    - ١٣
وأكـد أن هـذا األمـر       . على كفالة استرداد مجيع التكاليف لسـائر املـوارد الـيت يتلقاهـا ويـديرها              

 وجيـري اعتمـاد سياسـات       ميكن حتقيقه إال تدرجييا مبا أن املشاريع القدمية ختتفـي شـيئا فشـيئا              ال
 .جديدة
، أشــار إىل أن املرحلــة األوىل منــه  )نظــام أطلــس(وفيمــا يتعلــق بنظــام ختطــيط املــوارد   - ١٤

بدأت تطبق على الشؤون املاليـة اخلاصـة بالربنـامج اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان                    
وإن دخـول   . اء العـامل  ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وموظفيها الوطنيني يف مجيع أحن         

ســلطات ومشــاريع التنفيــذ الوطنيــة إىل هــذا النظــام مــن خــارج املنظمــات املــذكورة سيخضــع  
ــارة   ــدان املخت ــة يف جمموعــة مــن البل ــة إدارة التغــيريات والتــدريب   . للتجرب يف وشــدد علــى أمهي

اإلبـالغ  وإحدى أوىل األولويـات هـي تعزيـز نظـام     . التامة من نظام التخطيط اجلديد  االستفادة  
البيانات فوائد ملموسة كانت مستحيلة من قبـل، مـن          احلصول على   سهولة  حقق بفضل   الذي  

وفيما خص أمن املوظفني، فإن تكاليفـه تـوفر         . مثل بطاقة النتائج املتعلقة باملساواة بني اجلنسني      
غطيـة  عن طريق املوارد العادية وغريها من املوارد، ويبحـث الربنـامج اإلمنـائي عـن دعـم مـايل لت       
 .التكاليف احمللية وذلك يف إطار مفهوم مسامهات احلكومات يف تكاليف املكاتب احمللية

 املتعلـق باالسـتعراض السـنوي للحالـة املاليـة           ٢٠٠٤/٢٩واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ١٥
 املتعلــق بــإدارة التكــاليف االســتراتيجية وآثارهــا علــى اســترداد التكــاليف   ٢٠٠٤/٣٠واملقــرر 
 املتعلق بتقرير مكتب خـدمات املشـتريات املشـتركة بـني الوكـاالت لفتـرة                ٢٠٠٤/٣١ر  واملقر

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 
 

 التعاون بني بلدان اجلنوب - ثالثا 
ــود لــدى   - ١٦ ــدان    مناقشــتها إلأشــارت الوف طــار التعــاون الثالــث املتعلــق بالتعــاون بــني بل

 بـني أفريقيـا     ال سيما ني بلدان اجلنوب،    ، مع التقدير إىل أن التجارة ب      )DP/CF/SSC/3(اجلنوب  
وشـددت علـى فوائـده،    .  يف املائـة سـنويا  ١١وآسيا، كانت يف العقد املاضـي ترتفـع مبـا نسـبته         

فاتفقت على أنه ينبغي توسيع نطاق التعاون بني بلدان اجلنوب ليشمل مكافحة فـريوس نقـص                
فــادة مــن مواهــب مــواطين  اإليــدز وخلــق الوظــائف وختفيــف حــدة الفقــر واإل /املناعــة البشــرية

اجلنوب محلة الشهادات العلميـة املقـيمني يف البلـدان املتقدمـة النمـو لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة           
 �احملركات الرئيسـية  �وهي تستبشر خريا مبالحظة أن االقتصادات الناشئة تتحول إىل          . لأللفية

منـوا علـى حنـو بنـاء أكثـر          للتعاون بني بلدان اجلنوب، مشددةً على ضرورة إشراك أقـل البلـدان             
 . يف هذا التعاون
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هنـج لتحقيـق أهدافـه، اإلسـراع يف         جنـع   ويتعني علـى الربنـامج اإلمنـائي، لكفالـة اتبـاع أ            - ١٧
 .تعيني مدير متفرغ للوحدة اخلاصة

وفود الربنامج اإلمنـائي علـى زيـادة اإلفـادة مـن الـدول احملوريـة واملضـي يف           الوشجعت   - ١٨
ففي حالة الكوارث الطبيعية، على سبيل املثال، ميكـن للربنـامج اإلمنـائي      . ثيتعزيز التعاون الثال  

أن يطور القدرات الوطنيـة علـى مواجهتـها عـرب اسـتخدام العالقـات الثالثيـة مـن أجـل إيصـال                       
 .املوارد إىل امليدان

وشــددت الوفــود علــى ضــرورة إدمــاج التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب يف عمليــة وضــع     - ١٩
 املتعـدد   يطـار التمـويل   اإليذها، بربطه على حنـو أوثـق باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة و             الربامج وتنف 

. الســنوات، وضــرورة حتديــد القيمــة املضــافة الــيت أتــى هبــا إطــار الوحــدة اخلاصــة حتديــدا أدق   
وينبغي للربنامج اإلمنائي أيضا العمل على كفالة أن يكون هلذا اإلطار اجلديد وقـع احلـافز علـى     

وشـجعت وفـود الربنـامج اإلمنـائي علـى          . فقيـة الـيت تنفـذها منظومـة األمـم املتحـدة           األنشطة األ 
 . لتشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب النامية�يوم األمم املتحدة�اإلفادة من 

ــامج اإلمنــائي مواصــلة العمــل علــى إرســاء التعــاون مــع القطــاع اخلــاص       - ٢٠ وينبغــي للربن
 لأللفية، وحتديد الطريقة الـيت ميكـن أن تسـاعد هبـا الـدول         وإشراكه يف حتقيق األهداف اإلمنائية    

ويتعني البحث عن سبل اسـتحداث أسـواق للسـلع          . املتقدمة النمو لتيسري حتقيق هذه األهداف     
ــة تبــادل اخلــربات وأفضــل           ــا بغي ــني آســيا وأفريقي ــراكات ب ــوب وتشــجيع الش املنتجــة يف اجلن

روس املستخلصــة دجمــا أفضــل وتــوفري ويف هــذا الصــدد، مــن الضــروري دمــج الــد. املمارســات
 .مزيد من التحليل للعالقات بني خمتلف الشركات التجارية

وفود الربنامج اإلمنائي على وضـع االسـتراتيجيات الـيت تسـتحث مشـاركة              الوشجعت   - ٢١
ؤسســات أكــرب مــن جانــب املكاتــب القطريــة ويف الوقــت نفســه تفــادي ازدواجيــة العمــل يف م 

دت على ضرورة أن تقوم الوحدة اخلاصة بتشجيع التعـاون بـني بلـدان        كما شد . األمم املتحدة 
كمــا ميكــن للوحــدة اخلاصــة أن تــدعم  . اجلنــوب داخــل اجملموعــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة 

مبادرات بلدان اجلنوب يف جمـاالت معينـة مـن مثـل حقـوق اإلنسـان وشـؤون املـرأة والتصـدي                      
امج اإلمنائي بالنظر يف عقد اجتماعـات دوريـة مـع    وسيكون من املفيد أن يقوم الربن     . للكوارث

اجلهات اليت تتوىل تنسيق التعاون بني بلدان اجلنوب وذلك لإلفادة مـن املعـارف الـيت تكتسـب                  
 .يف هذا املضمار

وردا على مسألة تعيني مدير للوحدة اخلاصة، ذكر مدير الربنامج املعـاون أنـه مت تلقـي              - ٢٢
ومت االتفاق على قائمـة قصـرية مـن املرشـحني           . ن عن الوظيفة  العديد من الطلبات عقب اإلعال    
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وسـيتخذ قـرار هنـائي يف هـذا الشـأن حبلـول           مقـدمي الطلبـات،     احملتملني بعد التدقيق يف ملفات      
 . ٢٠٠٤أكتوبر /منتصف شهر تشرين األول

وألقى مدير فريق دعم العمليات الضوء على تغري ماهيـة التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب،                   - ٢٣
أشار إىل دور املشاورات احلاسم يف تغيري املسائل اليت يركز عليها يف إطار قدراتـه الـيت تتسـع                   ف

وقد بدأت املنظمـة تتخطـى يف تفكريهـا حـدود االكتفـاء بتأديـة         . وتزايد اإلجنازات املتوقعة منه   
ومت تبيــان جمــاالت . دور الــدعوة لكــي تصــبح حــافزا يولــد نتــائج ملموســة علــى أرض الواقــع   

تبــادل أفضــل املمارســات يف جمــال الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة     ل- مــن االلتــزام جديــدة
اإليدز وتعزيـز القطـاع اخلـاص عـن طريـق منتـدى األعمـال التجاريـة ألفريقيـا وآسـيا،                     /البشرية

وإن إطار تعاون بلدان اجلنوب اجلديد جاء وليدا إلطار التفكري اجلديـد هـذا              . على سبيل املثال  
ــادرات   . ار يف املســتقبلســيتطور باســتمر ــة لتشــجيع املب وســينقل موظفــون إىل املراكــز اإلقليمي

األقاليمية؛ وستوضـع قاعـدة بيانـات ألفضـل املمارسـات املعتمـدة يف بلـدان اجلنـوب، وسـتقدم           
ــارة  . خــدمات مباشــرة حيركهــا الطلــب وسيوســع نطــاق التعــاون الثالثــي     وشــدد علــى أن عب

ــة بــل إىل البلــدان املســتعدة ألن    ال تشــري بالضــر�احملركــات الرئيســية� ورة إىل البلــدان احملوري
ومل توضـع اخلطـط املتعلقـة بيـوم األمـم املتحـدة بصـيغتها النهائيـة بعـد،                   . تؤدي الدور الطليعـي   

ويعتـزم عقـد اجتمـاع    . وهي ستشمل التركيز على إقامة شـراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص      
حنــة األطــراف يف جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة لتنفيــذ    لتعزيــز التعــاون بــني اجلهــات املا ٢٠٠٥عــام 

 . مبادرات بلدان اجلنوب
إطار التعاون الثالـث املتعلـق بالتعـاون        بشأن   ٢٠٠٤/٣٢واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ٢٤

 .بني بلدان اجلنوب
 
 التقييم - رابعا 

ــائق   القامــــــت  - ٢٥ ــتها للوثــــ ــرض مناقشــــ ــود، يف معــــ  DP/2004/41 و DP/2004/40وفــــ
 باإلعراب عن سرورها ملالحظتها التقدم احملرز يف تقييم النتائج اليت حتققـت يف              DP/2004/42 و

وســلطت الضــوء علــى أمهيــة تقــدمي تقــارير عــن النتــائج وفقــا ألهــداف الربنــامج  . جمــال التنميــة
 املتعــدد الســنوات، وأبــدت تقــديرها يطــار التمــويلاإلاإلمنــائي الرئيســية علــى النحــو احملــدد يف  

 . سني مطابقة ُنُهج الربنامج اإلمنائي وصناديقه وبراجمهلتح
وأكدت بعض الوفود أنه علـى الربنـامج اإلمنـائي بـذل قصـارى جهـده لكفالـة اإلبقـاء                     - ٢٦

غري أهنـا أشـارت إىل أن       . على تقييم النتائج اليت حتققت يف جمال التنمية كإحدى أولوياته العليا          
ه تـ  تطبق ما فيه الكفاية داخل الربنامج اإلمنائي، وعليه، حث         اإلدارة اليت تتمحور حول النتائج مل     
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على إيالء األولوية العليا لتدريب املوظفني الرئيسيني على عمليات التخطيط والرصـد والتقيـيم              
 .وإعداد التقارير اليت تركز على النتائج

ب وأعربـت بعــض الوفــود عــن قلقهــا مــن اخنفــاض عــدد التقييمــات الــيت تعــدها املكاتــ  - ٢٧
هــذه أقــرت و. القطريــة ومــن عــدم فاعليــة القاعــدة الــيت يقــوم عليهــا صــنع القــرارات واملســاءلة

أن االمتثـال ملتطلبـات التقيـيم مت قياسـه علـى امتـداد فتـرة الـربامج، إال أهنـا طلبـت مـن                 بـ الوفود  
 أن  وذكـرت . الربنامج اإلمنائي زيادة عدد التقييمات اليت جتريها املكاتـب القطريـة العـام القـادم              
وطلـب مـن   . ضمان اجلودة يبقى أولويـة عاليـة لكفالـة تـوافر قاعـدة بيانـات متينـة تسـتند إليهـا                    

الربنامج اإلمنائي إضافة مرفق إىل التقرير السنوي القادم يتعلق بالتقييم ويتضـمن حملـة عامـة عـن                  
 . مجيع التقييمات اليت أجريت يف الربنامج اإلمنائي واملكاتب القطرية

وفود علـى مـا يتسـم بـه التقيـيم مـن أمهيـة جوهريـة ملنظمـة تتمحـور حـول                       الوشددت   - ٢٨
ورحبـت بفـتح مركـز مـوارد التقيـيم كمركـز خـزن        . املعارف وتنسج عالقاهتـا حـول املعـارف       

للمعارف املتصلة بالتقييم وشجعت الربنامج اإلمنائي على العمل على إتاحـة إمكانيـات اإلفـادة        
ربت برنامج تبادل املوظفني بني املكاتـب القطريـة ومكتـب           واعت. من هذه املوارد قدر اإلمكان    

وفـود عـن رغبتـها يف معرفـة املزيـد عـن       الوأعربـت  . التقييم عملية ابتكارية وجديرة بأن تتكـرر     
منو شبكة التقييم وعن املبادرات اإلقليمية اليت تتخـذ يف جمـال تطـوير القـدرات داخـل الربنـامج            

وفــود الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة تكثيــف العمــل الكمــا شــجعت . اإلمنــائي وبــني شــركائه
وذكـرت أن النـهج الـذي    . الذي تضطلع به مع شـبكة التقيـيم التابعـة للجنـة املسـاعدة اإلمنائيـة       

يتبعه الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف تتبع مدى تنفيذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر التقيـيم             
 .ج اإلمنائيقد ينطوي على عرب يستفيد منها الربنام

وفود بالطريقة املباشرة اليت أعدت هبا التقـارير وأشـادت جبـودة تقيـيم إطـار                الورحبت   - ٢٩
ــه  ــاملي وفائدت ــتعني علــى اجمللــس اســتخدام هــذه التقييمــات      . التعــاون الع ــه ي وشــددت علــى أن

وأعربت وفود عن بعـض القلـق إزاء الغمـوض الـذي لـف              . كأدوات تعلم وكمصدر للمساءلة   
. لية إطار التعاون العاملي الثاين، مع أن هـذا النـوع مـن األحكـام لرمبـا يـأيت قبـل أوانـه                      تقييم فعا 

وحثت وفود الربنـامج اإلمنـائي علـى مواصـلة تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر التقيـيم لـدى                       
 وضــع جمموعــة مــن املؤشــرات القابلــة  ال ســيماإعــداد إطــار التعــاون العــاملي الثالــث املقتــرح،   

وسينظر اجمللس يف املقترح املتعلق بإطار التعـاون العـاملي الثالـث مبزيـد مـن                . قييم أدائه للقياس لت 
 . ٢٠٠٥التفصيل يف دورته العادية األوىل لعام 

وردا على ذلك، وجهـت مـديرة مكتـب التقيـيم شـكرها إىل اجمللـس علـى ردود فعلـه                      - ٣٠
على تعزيز مهمـة التقيـيم الـيت يضـطلع        اإلجيابية وعلى دعمه املتواصل ملساعدة الربنامج اإلمنائي        
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ووافقت على أنه من الضروري معاجلة مسـألة تـدين التقييمـات الـيت جتـري علـى املسـتوى                    . هبا
وأشـارت إىل أنـه   . القطري، ما يؤثر سلبا يف قاعدة البيانات اليت يعتمد عليها الربنـامج اإلمنـائي       

 تقييمـا للنتــائج،  ٣٠ بقليــل علـى   إال مـا يربـو  ٢٠٠٤ســبتمرب /بينمـا مل ينجـز حــىت شـهر أيلـول    
أكتــوبر / تقييمــا بــني شــهري تشــرين األول ٦٤املكاتــب القطريــة مــا جمموعــه  أن تنجــز ُيعتــزم 

 .٢٠٠٥يونيه /وحزيران
وأكدت للوفود أن تقدير النتائج اليت حتققـت يف جمـال التنميـة مـا بـرح يشـكل أولويـة                - ٣١

ة والتقييمات اليت تركـز علـى املواضـيع صـب       وستواصل التقييمات القطري  . عليا بالنسبة للتقييم  
 .ج اإلمنائي وإثارهتاتركيزها على املسائل االستراتيجية احليوية اليت هتم الربنام

ووافقــت علــى أمهيــة التقيــيم ملنظمــة تتمحــور حــول املعــارف وتنســج عالقاهتــا حــول    - ٣٢
تب القطريـة للخـربات   املعارف، فشددت على قيمة مركز موارد التقييم الذي ييسر تبادل املكا 

 .يف جمال التقييم عن طريق قاعدة البيانات العاملية اليت ميلكها
وردا علـــى التعليقـــات علـــى إطـــار التعـــاون العـــاملي الثالـــث، أوضـــح مـــدير مكتـــب     - ٣٣

ــه         ــويل أقصــى اهتمام ــذا اإلطــار، ي ــدى إعــداده ه ــائي، ل ــامج اإلمن ــة أن الربن السياســات اإلمنائي
ويكمــن التحــدي الرئيســي يف  .  تقيــيم إطــار التعــاون العــاملي الثــاين  للتعليمــات الــيت اتبعــت يف 

التأكد، عرب حتديد املؤشرات القابلة للقياس، من أن مقـاييس إطـار التعـاون العـاملي قـد تركـت                    
وســيعمل الربنــامج اإلمنــائي عــن كثــب مــع اجمللــس يف إعــداد إطــار . أثــرا علــى الصــعيد امليــداين

 . التعاون العاملي الثالث
 املتعلــق بتقريــر مــدير الربنــامج عــن التقيــيم ٢٠٠٤/٣٣واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر  - ٣٤

 . املتعلق بتقييم إطار التعاون العاملي الثاين٢٠٠٤/٣٤واملقرر 
 
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا - خامسا 

ــا     - ٣٥ ــدير الربن ــذكرة م ــذي بالتفصــيل م ــاقش اجمللــس التنفي ــدمي ن ــة بتق  املســاعدة مج املتعلق
للفتـرة  ، اليت تعـرض برنـامج الربنـامج اإلمنـائي املقتـرح             )Corr.1 و   DP/2004/43(ال  ــالصوم إىل

ة الســالم واملصــاحلة يف    مــع أخــذ املســتجدات األخــرية الــيت شــهدهتا عمليــ      ٢٠٠٦-٢٠٠٥
 .االعتبار
واستعرض متديد إطار التعـاون القطـري لكـل مـن السـنغال وسـانت هيلينـا وبـاراغوي                - ٣٦

)DP/2004/44 (  ــة  مشــاريع وقــدم تعليقاتــه علــى وثــائق ــة ملوريشــيوس ومجهوري الــربامج القطري
 . كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا وغواتيماال
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واستمع اجمللس أيضا إىل تقرير شفوي عن املسـاعدة الـيت قـدمها الربنـامج اإلمنـائي إىل                   - ٣٧
ية اليت توصل إليها التقييم املستقل الذي خضـعت لـه           ميامنار غطى النتائج واالستنتاجات الرئيس    

 . مشاريع مبادرة التنمية البشرية٢٠٠٤أغسطس عام /يف شهر آب
 

 تقدمي املساعدة إىل الصومال  
لدى مناقشة احلالة السائدة يف الصومال وتداعياهتا علـى إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية                - ٣٨

هج االستراتيجي الذي يتبعه الربنامج اإلمنـائي إلحـالل         واإلمنائية، أعربت الوفود عن تأييدها للن     
السالم واألمـن عـرب التركيـز علـى سـيادة القـانون وختفيـف حـدة الفقـر وإرسـاء دعـائم احلكـم                   

 .واإلدارة العامة واجملتمع املدين
غــري أهنــا طلبــت املزيــد مــن املعلومــات عمــا اســُتخلص مــن دروس وشــجعت الربنــامج  - ٣٩

األخـرى، وحثَّـت علـى       املتحـدة    األمم بصورة أوثق مع مؤسسات منظومة       اإلمنائي على العمل  
ولتحقيــق هــذا . اعتمــاد هنــج أكثــر اســتباقية يف جمــال بنــاء الســالم والقــدرات التقنيــة للحكومــة 

 بتأدية دور وتقـدمي الـدعم إىل        ٢٠٠٢الغرض، ينبغي للصندوق االستئماين الذي أُنشئ يف عام         
 .نية بالتنميةاهليئة احلكومية الدولية املع

وشددت الوفود مع القلق على أن التقرير مل يأت علـى ذكـر التطـورات اإلجيابيـة الـيت                    - ٤٠
شهدها الصومال، من مثـل تسـارع خطـى عمليـة السـالم، وبرنـامج عـودة الالجـئني، الطريقـة                     
 الـــُمثلى الــيت نســق هبــا الفريــق القطــري أعمالــه والــيت أدت إىل تنفيــذ الربنــامج تنفيــذا سلســا،    

الـدويل لتنفيـذ برنـامج مشـترك مـن املسـاعدة             املتحـدة    األمـم واجلهاز اجلديد الذي يؤازر إطـار       
والتسـريح والتأهيـل     السـالح    نزعوأوصت بتوثيق التعاون مع احلكومة لتنفيذ أنشطة        . السريعة

 .وإعادة اإلدماج، وشددت على أمهية تويل األفارقة زمام العملية السلمية
ربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة حشــد املــوارد وإرســاء الشــراكات  وشــجعت الوفــود ال - ٤١

االســتراتيجية عــرب عــدة طــرق، مــن بينــها عمليــة النــداءات املوحــدة والــدعم املــايل املباشــر مــن  
اجلهات املاحنة، وعلى التعاون مع منتدى شركاء اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية للتعامـل              

يبات املساعدات الدولية وتنسـقيها وذلـك دعمـا للحكومـة االحتاديـة             مع التطورات املتعلقة بترت   
 .االنتقالية الصومالية املقبلة

املمثل املقيم على ذلك، فأوضـح أن مـذكرة مـدير الربنـامج مل تشـر                /ورد املنسق املقيم   - ٤٢
إىل التطورات اإلجيابية األخرية ألن هذه املذكرة أُعدت كاملـة قبـل حـدوث هـذه التطـورات،                  

وشـدد علـى أنـه ميكـن للربنـامج          . كد للوفود أن قاعدة البيانات ستحدَّث على وجه السرعة        وأ
اإلمنائي أن يواصل املسامهة يف عمليـة السـالم يف الصـومال عـرب تعزيـز دور األوسـاط التجاريـة                     
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وأضـاف أنـه، ملعاجلـة    . واجملتمع املدين، وزيادة التنسـيق بـني مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة             
الشكل الصحيح، يلزم توافر موارد إضافية لـدعم املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت تقـدم                  األزمة ب 
 .حاليا
وأذن اجمللــس ملــدير الربنــامج بــإقرار املشــاريع الــيت تتفــق مــع النــهج االســتراتيجي علــى   - ٤٣

 .أساس كل حالة على حدة
 .ومال املتعلق بتقدمي املساعدة إىل الص٢٠٠٤/٣٥واختذ اجمللس املقرر  - ٤٤
 

 تقدمي املساعدة إىل ميامنار  
ردا على العرض الشفوي الذي قدم بشأن تقدمي املساعدة إىل ميامنـار، أعربـت الوفـود       - ٤٥

عن تقديرها لألنشطة الـيت ينفـذها الربنـامج اإلمنـائي علـى مسـتوى اجملتمعـات احملليـة، ال سـيما                      
. كطرف حمايـد بالـدفاع عـن الفقـراء        اإليدز وقيامه   /عمله ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     

ومع إيالئها االعتبار الالزم للوالية احملددة اليت حتكم املساعدة اليت يقدمها الربنـامج اإلمنـائي يف            
هذا البلد، علقت الوفود على عجز الربنامج اإلمنائي عـن إحـداث أثـر أوسـع نطاقـا يف ختفيـف                     

ز عليـه أنشـطة الربنـامج اإلمنـائي بشـكل           حدة الفقر نظرا لشدة االحتياجات يف البلـد ومـا تركـ           
ويف هذا الصدد، أعربت عن دعمها للعمل الذي يضطلع به الربنـامج اإلمنـائي يف جمـال       . خاص

 .مسائل السياسات العامة املناصرة للفقراء داخل إطار واليته
ودعيــت احلكومــة إىل مواصــلة التعهــد بتيســري دور الربنــامج اإلمنــائي يف تنفيــذ برنــامج  - ٤٦

الصندوق العاملي ملكافحة اإليـدز والسـل واملالريـا، خباصـة علـى الصـعيد الشـعيب حيـث أحـرز                     
 .تقدم ذو شأن يف إطار مشاريع دليل التقنية البشرية

 املتعلــق ٢٠٠٤وأعربــت وفــود عــن تطلعهــا لتلقــي تقريــر بعثــة التقيــيم يف ميامنــار لعــام  - ٤٧
ائي وذلك يف الـدورة العاديـة األوىل الـيت سـتعقد     بدليل التنمية البشرية الذي أعده الربنامج اإلمن   

 .٢٠٠٥يناير /يف شهر كانون الثاين
املمثـل املقـيم علـى ذلـك، فأكـد للمجلـس أنـه ال يـألو جهـدا لزيـادة                     /رد املنسق املقـيم    - ٤٨

التشاور مع خمتلف اجلهات املعنية وأن إطار األمـم املتحـدة االسـتراتيجي ميثـل إحـدى اآلليـات                   
وبالنسـبة إلدارة الصـندوق العـاملي إلدارة اإليـدز والسـل واملالريـا،              . لتنفيذ ذلـك  اليت تستخدم   

فقد استحدث الربنامج اإلمنائي عددا من اآلليات للتدقيق يف احلسابات على منو متواتر للتأكـد               
 .من أن األموال تستخدم برشد ومن تدفقاهتا

 .ق بتقدمي املساعدة إىل ميامناروأحاط اجمللس التنفيذي علما بالتقرير الشفوي املتعل - ٤٩
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 القرارات املتعلقة بالربامج القطرية  
أحاط اجمللس التنفيذي علما بوثائق مشاريع الربنامج القطري وبالتعليقـات الـيت أبـدهتا                - ٥٠

 .بشأهنا موريشيوس ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا وغواتيماال
ذي عمليات متديد أطر التعاون القطـري للسـنغال وسـانت هيلينـا             واعتمد اجمللس التنفي   - ٥١

 .وباراغواي
 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع -سادسا  
ــذي عــن أنشــطة     - ٥٢ ــي للمــدير التنفي ــر املرحل ــد مناقشــة التقري ــم املتحــدة  عن  مكتــب األم

ديـه مـن ريـادة يف       ، أثنـت الوفـود علـى املـدير التنفيـذي ملـا يب             )DP/2004/45 (خلدمات املشاريع 
العمل من أجل حتسني احلالة املالية العسـرية للمكتـب، وشـجعته علـى مضـاعفة اجلهـود لتنفيـذ                    

 .عملية إدارة التغيري وتأمني االستقرار واملساءلة يف الشؤون املالية للوكالة
ــاريع    - ٥٣ ــرة اإلصـــالحات الداخليـــة واســـتقطاب املشـ وينبغـــي أن يواصـــل املكتـــب مباشـ

يف الوقـت ذاتـه علـى واليـة املنظمـة            ديدة على وجـه العجلـة، مـع مواصـلة التركيـز           التجارية اجل 
ويف هـذا الصـدد، أبـرزت الوفـود أمهيـة           . وحسن اإلدارة واجلهود املبذولة يف سياق الالمركزية      

زيادة حجم األعمال التجارية عن طريق التعاون مع سائر مؤسسات األمم املتحدة، وال سـيما               
 .ة اإلمنائيبرنامج األمم املتحد

ودعت الوفود جلنة التنسيق اإلداري إىل أن تقدم الدعم الكامل واحملايد للمكتـب وأن               - ٥٤
وشـجعت  . تنظر يف توسيع نطاق عضويته إلبراز قاعدة العمالء التابعني للمكتب بوجـه أفضـل             

نسـيق  احلوار اجلاري بني املكتب وجلنة التنسيق اإلداري والدول األعضاء، وطلبـت إىل جلنـة الت             
 عـن تقييمهـا للتقـدم       ٢٠٠٥اإلداري أن تقدم إىل اجمللس تقريـرا يف دورتـه العاديـة األوىل لعـام                

 .احملرز والتوجيهات املقدمة
وأبدت الوفود قلقها إزاء التوقعات املالية وترحيل رصيد الصندوق املتوقع، معربة عـن              - ٥٥

 السـتعراض األداء املـايل      ٢٠٠٤نـوفمرب   /تطلعها إىل عقد اجتمـاع غـري رمسـي يف تشـرين الثـاين             
 .٢٠٠٥ والتوقعات املالية لعام ٢٠٠٤لعام 
وفيما يتصل بالتعليقات األولية للمكتب بشأن تقرير جملـس مراجعـي حسـابات األمـم                - ٥٦

املتحــدة، قــرر أعضــاء اجمللــس أن يرجئــوا مواصــلة النظــر فيهــا إىل الــدورة العاديــة األوىل لعــام    
يــا، إىل جانــب توصــيات اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة   عنــدما يقــدم التقريــر رمس٢٠٠٥
 .وامليزانية
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ويف الــرد الــذي قدمــه املــدير التنفيــذي، الحــظ مــع التقــدير الــدعم الــذي أعربــت عنــه  - ٥٧
وأكـد  . وترحيـل رصـيد الصـندوق املتوقـع        الوفود وكـذلك قلقهـا إزاء التوقعـات املاليـة احلاليـة           

وسـيبقى اجمللـس علـى      . مـن أجـل األمـن املـايل للمنظمـة         للمجلس أن املكتـب سيواصـل العمـل         
اطالع تام، كما سُيقدَّم تقرير يتناول استراتيجية املكتب ويعرض آخر املستجدات فيمـا يتعلـق      

وأعـرب عـن تطلعـه إىل عقـد جلسـة غـري             . ٢٠٠٥حبالته املالية إىل الـدورة العاديـة األوىل لعـام           
 .نوفمرب لإلفادة عن التقدم احملرز/ثاينرمسية مع أعضاء اجمللس يف أواخر تشرين ال

 بشــأن مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات  ٢٠٠٤/٣٦واعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر   - ٥٨
 .املشاريع

 
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية -سابعا  

عــني التقريــر املرحلــي بشــأن اخليــارات املتعلقــة بنمــوذج األعمــال التجاريــة لصــندوق    - ٥٩
خيارين ملركز استراتيجي جديـد    ) DP/2004/46(املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف املستقبل      األمم  

ويرمــي اخليــار . للصــندوق، انطالقــا مــن أن اإلبقــاء علــى الوضــع الــراهن ال ميثــل بــديال مالئمــا
ــة     ــة الرمسي ــى املســاعدة اإلمنائي صــندوق يف التخصــص إىل أن ي، األول، وهــو منــوذج يرتكــز عل

ويقتـرح اخليـار الثـاين، وهـو        .  مـن التربعـات    ، على أن يكـون التمويـل       بالتجزئة صغريالتمويل  ال
رؤوس األمــوال اخلاصــة صــندوق يف نقــل التخصــص أن ي ص، علــى القطــاع اخلــامنــوذج يقــوم
ويف كـال   . ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     ذات أثـر اجتمـاعي مهـم دعمـا ل          استثمارات   وتوظيفها يف 

 املنشـأ حـديثا ضـمن برنـامج         مركز التنمية احمللية  ة احمللية إىل    اخليارين، سوف تنقل برامج اإلدار    
 . األمم املتحدة اإلمنائي

وشددت الوفود يف ردها على الدور الطليعي الـذي يضـطلع بـه الصـندوق مـن خـالل                    - ٦٠
براجمه لإلدارة احمللية والتمويل اجلزئي يف ميداين احلد من الفقر وأثـر السياسـات، وهـي الـربامج        

واعتربت الوفود أن جماالت خربة الصندوق مطلوبـة جـدا يف أقـل             . م بتكرارها املاحنون  اليت يقو 
 .البلدان منوا، وال سيما لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتلبية االحتياجات القطرية

ورغم اتفاق الوفود على الدور الطليعي للصـندوق يف األنشـطة اإلمنائيـة، فقـد تباينـت                  - ٦١
ا يتعلــق باخليــارين اللــذين اقترحهمــا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إلدمــاج    ردود فعلــها فيمــ

أنشطة اإلدارة احمللية اليت يقوم هبا الصندوق يف وحدة مستقلة تدعى مركـز التنميـة احملليـة، مـع                   
احتفاظ الصندوق بأنشطة التمويل اجلزئي، واحتمال توسيعها لتشـمل العمـل اإلمنـائي للقطـاع               

دة وفود إدمـاج أنشـطة الصـندوق يف جمـايل اإلدارة احملليـة والتمويـل اجلزئـي                  وأيدت ع . اخلاص
يف الربنامج اإلمنائي، معتربة إياه خيارا يتيح التفاعل ويتماشـى مـع اجلهـود املبذولـة علـى نطـاق               
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واعتـربت وفـود أخـرى أن عـدد         . أوسع هبدف التوحيـد التنظيمـي داخـل أسـرة األمـم املتحـدة             
 .ل جدا، فيما أعربت أخرى عن ارتياحها للنموذج احلايل للصندوقاخليارات املقترحة ضئي

وأكدت الوفـود املؤيـدة أن اإلدمـاج سـيتيح مواصـلة عمـل الصـندوق يف جمـال اإلدارة                    - ٦٢
وكان مثـة أيضـا اتفـاق عـام         . احمللية والتمويل اجلزئي ضمن نطاق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        

وطُِلـب  .  احملليـة املدجمـة التركيـز علـى أقـل البلـدان منـوا              على ضـرورة أن تواصـل وحـدة اإلدارة        
 .تقدمي املزيد من املعلومات الكاملة بشأن كيفية حتقيق اإلدماج ومبلغ املوارد املطلوبة

وذكــرت الوفــود الــيت أيــدت خيــار الوضــع الــراهن، املتمثــل يف اإلبقــاء علــى النمــوذج   - ٦٣
اخلـربة متثـل حلـوال أكثـر اسـتدامة      /وفري املساعدةاحلايل للصندوق، أن حشد املوارد والدعوة وت   

بالنسبة للصندوق يف مقابل إعادة اهليكلة، واقترحت أن يضـطلع الربنـامج اإلمنـائي بـدور أكثـر                
 .فعالية يف جمال حشد املوارد لفائدة الصندوق

واعترب أعضاء آخرون يف اجمللس أن عملية إدماج الصندوق يف الربنـامج اإلمنـائي تبـدو                 - ٦٤
وأكـدوا أنـه بـالرغم مـن أن     . متسرعة وأعربوا عن القلق من أن ذلك سـيؤدي إىل تغـيري واليتـه      

بعض الشيء إىل إعادة اهليكلة، فإنـه يشـتغل بصـورة جيـدة      النموذج التجاري للصندوق حيتاج  
من حيث األساس كما تدل على ذلك مسعـة الصـندوق كشـريك موثـوق وفعـال ودوره املهـم             

ــال الت  ــي واملناســب يف جم ــل اجلزئ ــرار     . موي ــاذ ق ــي الخت ــة ال تكف ــات املقدم ــدوا أن املعلوم وأك
وأعرب بعض الوفود عن القلق من استمرار افتقـار الصـندوق إىل أمـني تنفيـذي ملـدة       . مدروس

 .عام تقريبا، مما يؤثر سلبا يف جهود الدعوة على وجه العموم
دوق كمركــز وأعـرب عـدة مـن أعضـاء اجمللـس عـن حتفظـات علـى فكـرة عمـل الصـن            - ٦٥

ــق مــن حتمــل         ــة عــن القل ــة، وأعــرب قل ــة يف الســوق املالي ــادل املعلومــات أو مسســار باجلمل لتب
 .وطلبوا إجراء حتليل إضايف مستفيض للنظر يف هذا اخليار. الصندوق للمخاطر املالية

ــرح مفصــل بشــأن          - ٦٦ ــداد مقت ــائي إع ــامج اإلمن ــس إىل الربن ــب أعضــاء اجملل ــا، طل وختام
يمية للمركـز املنشـود وإدارتـه ومالكـه مـن الوظـائف وبراجمـه وترتيبـات متويلـه،          الترتيبات التنظ 

املخـاطر النامجـة عـن ذلـك، علـى أن يقـدم ذلـك املقتـرح إىل اجمللـس                    /فضال عـن تقيـيم للفـرص      
 .٢٠٠٥يناير /التنفيذي يف دورته العادية األوىل يف كانون الثاين

ــافية بشـــ   - ٦٧ ــيحات إضـ ــا تقـــدمي توضـ ــارين وطلـــب اجمللـــس أيضـ ــة اخليـ  ٢ و ١أن مالءمـ
ــة         ــارات احملتمل ــود، فضــال عــن اخلي ــها الوف ــيت أعربــت عن ــاة الشــواغل ال وجــدوامها، مــع مراع
األخرى، مثل اإلبقاء على استقاللية الصندوق وتعزيز املسـاعدة الـيت يقـدمها الربنـامج اإلمنـائي            

 .للصندوق يف إطار جهود الدعوة اليت يقوم هبا لتعبئة املوارد
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ــ - ٦٨ ــار     وع ــدرس بتفصــيل خي ــامج اإلمنــائي أن ي ــود إىل الربن الوة علــى ذلــك، طلبــت الوف
إدمــاج أنشــطة الصــندوق يف جمــال التمويــل اجلزئــي يف الربنــامج اإلمنــائي، والــذي يــتعني أيضــا   

 .٢٠٠٥عرضه على اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام 
تلك التوضـيحات اإلضـافية، أن القـرار    وأكد اجمللس التنفيذي عند طلبه احلصول على    - ٦٩

األخــري بشــأن واليــة الصــندوق ومســتقبله هــو مــن صــالحيات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة   
 .وحدها
والحظ مدير الربنامج املعاون مـع التقـدير التعليقـات البنـاءة والصـرحية الـيت أدلـت هبـا                     - ٧٠

ــود، موضــحا يف رده احلاجــة إىل إجيــاد مركــز اســتراتيجي    ــارات  الوف  للصــندوق يف ضــوء اخلي
ــة   ــواردة يف الوثيقـ ــأن    . DP/2004/46الـ ــق يف اآلراء بشـ ــل إىل توافـ ــة التوصـ ــى أمهيـ ــدد علـ وشـ

. االستراتيجية املثلى ملستقبل الصندوق، وطمـأن الوفـود علـى شـفافية املنظمـة يف القيـام بـذلك                  
 .بل الصندوقوأشار إىل أن تعيني األمني التنفيذي ال ميكن أن يتم إال بعد حتديد مستق

املوظف املسؤول يف الصندوق اجلهـود املبذولـة مـن أجـل         /وأكد نائب األمني التنفيذي    - ٧١
االستفادة من املزايا النسـبية للصـندوق مـن خـالل تعزيـز منـو التمويـل اجلزئـي املسـتدام يف أقـل                        

 .البلدان منوا يف أفريقيا
ــرر    - ٧٢ ــذي املق ــارات    بشــأن التقر٢٠٠٤/٣٧واعتمــد اجمللــس التنفي ــي عــن خي ــر املرحل ي

 .منوذج األعمال لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يف املستقبل
 

 الشؤون اجلنسانية يف الربنامج اإلمنائي  - ثامنا 
أعربت الوفود عن شكرها ملـدير الربنـامج علـى إبـراز مـا حققـه الربنـامج اإلمنـائي مـن                       - ٧٣

 وتقـدمي اخلطـوط العامـة خلطـة العمـل املشـتركة مـع               جناحات يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين     
 ).DP/2004/47(صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

وأعربت الوفود عن تقديرها اللتزام املنظمة بتعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع                 - ٧٤
اخلـدمات الـيت    براجمها وأنشطتها، وكفالة املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة يف مجيـع ميـادين                

علــى أنــه ُوجهــت طلبــات حمــددة لتقــدمي توضــيحات إضــافية بشــأن . يقــدمها الربنــامج اإلمنــائي
الكيفية الـيت تقـيس هبـا املؤسسـة مـا حتقـق مـن نتـائج يف جمـال املسـاواة بـني اجلنسـني وتفاصـيل                  
 مزيـدة حــول املؤشــرات املتعلقــة حتديــدا باالعتبـارات اجلنســانية، واســتخدامها وســبل احلصــول  

وتسـاءلت  . على البيانات يف نظام اإلطار التمويلي املتعدد السنوات وختطيط موارد املؤسسـات       
ــربامج،       الوفــود أيضــا حــول مــا إذا كــان هنــاك جــدول زمــين لتحقيــق التــوازن اجلنســاين يف ال
وطلبــت معلومــات إضــافية بشــأن فرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت الــيت يشــرف عليهــا      
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ة اإلمنـائي للمـرأة والـيت تتـوىل إعـداد جمموعـة أدوات لألفرقـة املواضـيعية                  صندوق األمـم املتحـد    
وأُثـري تسـاؤل حـول مـا إذا سـيكون يف مقـدور الربنـامج اإلمنـائي أن                   . املعنية باملسائل اجلنسانية  

 .حيقق أهداف خطة العمل املشتركة اعتمادا على املوارد البشرية واملالية املتاحة له حاليا
ود مببادرة ورقة النتائج املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وجـدواها يف إتاحـة             ورحبت الوف  - ٧٥

رصــد مســتمر لتحقيــق التــوازن التــام بــني اجلنســني يف مجيــع مســتويات املؤسســة حبلــول عــام     
ولكنــها التمســت معلومــات مزيــدة بشــأن طريقــة اســتخدام بطاقــة النتــائج وتســاءلت . ٢٠١٠

وعلـى العمـوم، شـددت    . ز التنفيـذ علـى صـعيد اإلدارة     حول مـا إذا كـان هنـاك برنـامج لتحفيـ           
الوفود علـى أمهيـة رصـد تنفيـذ أنشـطة تعمـيم مراعـاة اجلوانـب اجلنسـانية، وشـجعت الربنـامج                     

 .اإلمنائي على كفالة التسلسل املناسب يف املساءلة وإجراء تقييمات منتظمة لألداء
اره اسـتقاللية الصـندوق اإلمنـائي       وحثت الوفود الربنامج اإلمنائي على أن يضع يف اعتبـ          - ٧٦

وحثـت  . للمرأة ودور التحفيز والتجديد الذي يضطلع به يف الربامج املتصلة باملسائل اجلنسانية           
الربنامج اإلمنائي على العمل مع الصندوق اإلمنائي للمرأة من أجل تعزيز املساواة بـني اجلنسـني                

ربنــامج اإلمنــائي والصــندوق اإلمنــائي  وأشــادت بالتعــاون بــني ال . باعتبارهــا قــوة حمركــة شــاملة 
للمرأة يف مراكـز اخلـدمات اإلقليميـة، والحظـت مـع التقـدير األفرقـة املشـتركة بـني الصـندوق              
اإلمنائي للمرأة والربنامج اإلمنـائي الـيت تعمـل مـع األفرقـة األساسـية املعنيـة باملمارسـة مـن أجـل                       

 شــددت علــى ضــرورة أن يســتمر بيــد أهنــا. حتليــل التحســينات اإلضــافية مــن منظــور جنســاين 
 .الصندوق اإلمنائي للمرأة يف إعداد تقارير مستقلة

وأعربــت عــن تطلعهــا إىل احلصــول علــى تقريــر عــن آخــر املعلومــات املتعلقــة بالتقــدم    - ٧٧
احملرز يف الشراكة بني الربنامج اإلمنـائي والصـندوق اإلمنـائي للمـرأة، فضـال عـن إجـراء مناقشـة                

ة الــيت تتبعهــا املنظمــة يف جمــال تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين واخلطــة     لالســتراتيجية الشــامل
 .٢٠٠٥يناير /التنفيذية املتعلقة هبا يف الدورة العادية األوىل يف كانون الثاين

وأكد مدير مكتب سياسات التنمية للوفود يف رده أن الربنـامج اإلمنـائي عـاكف علـى                  - ٧٨
وقد جنـم التـأخري احلاصـل يف وضـع      . اواة بني اجلنسني  وضع مؤشرات موثوقة لقياس نتائج املس     

تلك املؤشرات يف شكلها النهائي عن أسباب من بينـها املشـاكل املالزمـة لعمليـة إبـراز النتـائج                    
ومت تأكيـد الـدور الرئيسـي       . املتحققة فيما خيص تعميم املنظور اجلنسـاين يف املشـاريع والـربامج           

 وحتفيز، وال سيما علـى الصـعيد القطـري حيـث يعمـل              للصندوق اإلمنائي للمرأة كعامل جتديد    
 .الصندوق اإلمنائي للمرأة والربنامج اإلمنائي من أجل إضفاء طابع التفاعل على جهودمها

وأعربت نائبـة مـدير الـربامج يف الصـندوق اإلمنـائي للمـرأة عـن تطلعهـا إىل االجتمـاع                      - ٧٩
 مـن أجـل وضـع جمموعـة األدوات      ٢٠٠٤نـوفمرب   /غري الرمسـي الـذي سـيعقد يف تشـرين الثـاين           



 

88 05-25362 
 

E/2004/35

املتعلقــة باملســائل اجلنســانية يف شــكلها النــهائي ومناقشــة آثــار االســتعراض الشــامل للسياســات 
وأكدت الطابع املسـتقل والتجديـدي للصـندوق، وقالـت          . الذي جيري مرة كل ثالث سنوات     

 .إنه حيرص على أن حيافظ على إعداد تقاريره بشكل مستقل
ــذي املقــرر  واعتمــد اجمللــ  - ٨٠ ــامج   ٢٠٠٤/٣٨س التنفي  بشــأن الشــؤون اجلنســانية يف الربن

 .اإلمنائي
 

 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  
 بيان مقدم من نائب املديرة التنفيذية  

تــال نائــب املــديرة التنفيذيــة لشــؤون الــربامج البيــان االفتتــاحي باســم املــديرة التنفيذيــة    - ٨١
وأبلغ اجمللس التنفيـذي    . حدة للسكان اليت تعذر عليها احلضور يف االجتماع       لصندوق األمم املت  

وأعرب ألعضـاء اجمللـس     . أن األمني العام أكد تعيني املديرة التنفيذية ملدة ثالث سنوات أخرى          
 . عن الشكر باسم املديرة التنفيذية على ما يقدمونه من دعم قوي وثابت

ة للمؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة، مشـريا إىل أن            وركز على الذكرى السنوية العاشر     - ٨٢
البلــدان اختــذت مــن برنــامج عمــل املــؤمتر خطــة عمــل هلــا وأكــدت جمــددا عزمهــا علــى بــذل      
جهودهــا مــن أجــل إرســاء حقــوق اإلنســان، واملســاواة بــني اجلنســني، ومتكــني املــرأة، وجعــل   

ــك مكافحــ       ــا يف ذل ــاول، مب ــدة يف املتن ــة اجلي ــة   خــدمات الصــحة اإلجنابي ــريوس نقــص املناع ة ف
وأشــار إىل أن . ، وحشــد املــوارد الالزمــة لتحقيــق أهــداف ومقاصــد املــؤمتر  )اإليــدز/(البشــرية

احتفاء اجلمعية العامة بالذكرى السنوية العاشرة للمـؤمتر ميثـل تتوجيـا لألنشـطة املضـطلع هبـا يف                   
وشـدد علـى    . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٤وسيعقد احلدث يف نيويورك يف      . مجيع املناطق 

ــق        ــة، وال ســيما فيمــا يتعل ــة لأللفي ــؤمتر واألهــداف اإلمنائي ــة الصــلة بــني جــدول أعمــال امل أمهي
 .بالقضاء على الفقر وحتسني نوعية حياة األشخاص

وفيما يتعلق باالستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل ثالث سنوات، أكـد أن              - ٨٣
ت األمــم املتحــدة األخــرى مــن أجــل   صــندوق الســكان يتعــاون بشــكل متواصــل مــع وكــاال   

ويعـد  . استكشاف سبل جديدة لتعزيز التعـاون داخـل املنظومـة ومـع سـائر الشـركاء اإلمنـائيني                 
وأكـد أن األشـخاص وزيـادة       . تنسيق القواعد واإلجراءات وتبسـيطها مـن أمثلـة ذلـك التعـاون            

 .مم املتحدةكفاءة املنظومة وفعاليتها يف الوفاء باحتياجاهتم مها غايتا إصالح األ
وفيمــا أعــرب عــن شــكره للبلــدان علــى مســامهاهتا وعلــى مــا تكنــه مــن ثقــة لصــندوق  - ٨٤

 ٤٠٠الســكان، الحــظ أن صــندوق الســكان توقــع ألول مــرة يف تارخيــه أن يتجــاوز مســتوى   
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وتعزى الزيـادة يف املـوارد أساسـا إىل         . ٢٠٠٤مليون دوالر من حيث إيراداته اإلمجالية يف عام         
 .ت مثانية من املاحنني الرئيسيني، فضال عن سعر الصرف اإلجيايب لليوروزيادة مسامها

وأشار إىل األنشطة اإلضافية اليت اضطلع هبا صندوق السـكان تعزيـزا لعملـه يف ميـدان                  - ٨٥
الثقافة وحقوق اإلنسان، ومن بينـها إنشـاء موقـع علـى اإلنترنـت للدراسـات اإلفراديـة املتعلقـة                    

، ٢٠٠٣ عرض نائـب املـديرة التنفيذيـة االسـتعراض املـايل السـنوي لعـام                 وقبل اخلتام، . بالثقافة
وأكد التدابري اإلضافية الالزمة للحفـاظ علـى أمـن وسـالمة مـوظفي الصـندوق وأمـاكن عملـه                    

وأشــار إىل أن اجمللــس . علــى النطــاق العــاملي، فضــال عــن املــوارد املطلوبــة لتنفيــذ تلــك التــدابري 
املسـائل املاليـة واملتعلقـة      :  من جدول األعمال   ٧ل يف إطار البند     التنفيذي سينظر يف تلك املسائ    

 .بامليزانية واإلدارة
ــة علــى جتديــد      - ٨٦ وخــالل املناقشــات الــيت أعقبــت ذلــك، هنــأت الوفــود املــديرة التنفيذي

وأعربــت عــدة وفــود عــن دعمهــا لصــندوق  . تعيينــها، معربــة عــن متنياهتــا هلــا بالشــفاء العاجــل 
ج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة يف مكانــة رفيعــة مــن جــدول   الســكان وجلعــل برنــام

وشددت على الصبغة اجلوهريـة جلـدول أعمـال املـؤمتر يف جمـال القضـاء علـى                  . األعمال الدويل 
وأكـدت الوفـود أيضـا أمهيـة التعـاون فيمـا بـني بلـدان                . الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة     

علـى أهنـا حثـت      . لصورة اإلجيابية فيما يتعلق مبوارد الصندوق     اجلنوب، وأعربت عن إعجاهبا با    
وأعلن عدد من الوفـود مسـامهاته يف الصـندوق، مبـا            . الصندوق على توسيع قاعدته من املاحنني     

 .يف ذلك بعض الوفود اليت أعلنت زيادات كربى
بعـد علـى    ووجهت عدة وفود االهتمام لبيان قادة العامل، وحثت البلدان اليت مل توقعه              - ٨٧

 .القيام بذلك دعما ملؤمتر األمم املتحدة للسكان والتنمية
ــام        - ٨٨ ــنوي لعـ ــايل السـ ــتعراض املـ ــل باالسـ ــا يتصـ ــود فيمـ ــات الوفـ ــرد تعليقـ ، ٢٠٠٣وتـ

واالحتياجات األمنية اإلضافية حلمايـة مـوظفي صـندوق السـكان ومكاتبـه علـى نطـاق العـامل،                   
املسـائل املاليـة واملتعلقـة بامليزانيـة        : ل األعمـال   من جدو  ٧ضمن الفرع الوارد أدناه بشأن البند       

 .واإلدارة
وأعرب نائب املديرة التنفيذيـة لشـؤون الـربامج عـن شـكره ألعضـاء اجمللـس التنفيـذي                    - ٨٩

. كما أعرب عن تقديره للمسامهات اليت أعلن عنها عدد من الوفـود           . على دعمهم وتوجيههم  
. ة للمـديرة التنفيذيـة، مشـريا إىل أنـه سـينقلها إليهـا             ووجه أيضا شكره للوفود على متنياهتا الطيب      

وأحـاط  . وذكر أن الصندوق يشعر بتفاؤل كبري نظرا ملا حظـي بـه بيـان قـادة العـامل مـن تأييـد                     
علما بالتعليقات املتصلة حبالة موارد الصندوق وأكـد للمجلـس أن الصـندوق سيسـعى جاهـدا                 

وأكــد أن التعــاون فيمــا بــني بلــدان . ملــاحننيإىل زيــادة املــوارد األساســية وتوســيع قاعدتــه مــن ا 
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وأشـار يف رده علـى أحـد األسـئلة إىل           . اجلنوب ميثل إحدى األولويات املهمـة لـدى الصـندوق         
. أن الصندوق يهتم عن كثب باحلالة الدميغرافية املعقدة يف بلدان شرق أوروبا وآسيا الوسـطى               

 وكـاالت األمـم املتحـدة،       وأوضح أن الصـندوق يضـفي قيمـة كـربى علـى شـراكاته مـع سـائر                 
وأشــار أيضــا إىل الشــراكة املهمــة الــيت يقيمهــا  . واجملتمــع املــدين والشــركاء اإلمنــائيني اآلخــرين 

�  ماليـني شـخص    ٥ مـن بـني      ٣عالج  �الصندوق مع منظمة الصحة العاملية، ومن ذلك مبادرة         
ــة إىل التصــدي لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية   ديف إطــار اجلهــو  ــة / الرامي نقــص املناعــة  متالزم

 ).اإليدز(املكتسب 
 

 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية واإلدارة -تاسعا  
  ٢٠٠٣االستعراض املايل السنوي لعام   

تنــاول عــدد مــن الوفــود الكلمــة يف أعقــاب عــرض االســتعراض املــايل الســنوي لعــام      - ٩٠
٢٠٠٣) DP/FPA/2004/15 ( والتصــويب)DP/FPA/2004/15/Corr.1(ربــت هــذه الوفــود  ، وأع

غـري أهنـا حـذرت مـن االغتبـاط بـالنفس        . عن سرورها باالجتاه التصـاعدي يف متويـل الصـندوق         
والحظــت أن الزيــادة يف التمويــل تقــوم علــى قاعــدة ضــيقة تتمثــل يف أســعار الصــرف اإلجيابيــة 

ىل وحثت على توسيع قاعدة املاحنني، مشددة علـى احلاجـة إ       . وعدد قليل من املاحنني الرئيسيني    
ومت التشديد علـى أن تقاسـم العـبء فيمـا بـني املـاحنني ينبغـي أن يظـل                    . زيادة املوارد األساسية  

وطلبت الوفـود احلصـول علـى تفاصـيل إضـافية بشـأن             . اهتماما مركزيا يف عملية حشد املوارد     
 والزيــادة يف التنفيــذ ٢٠٠٣بعــض االجتاهــات، مبــا يف ذلــك ختفــيض نفقــات الربنــامج يف عــام   

كمــا تســاءلت حــول الكيفيــة الــيت يعتــزم هبــا الصــندوق تعزيــز  . مــن جانــب الصــندوقاملباشــر 
والحظــت الوفــود أن التقريــر واضــح ومــوجز، ولكنــها أشــارت إىل أن مــن . اســتقرار التمويــل

 .املفيد إدراج تعاريف خمتلف فئات اإليرادات والنفقات يف التقارير القادمة
عن شكرها للماحنني الذين أعلنـوا عـن   ) ون اإلدارة شؤ(وأعربت نائبة املديرة التنفيذية      - ٩١

ــدة  ــاحنون رئيســيون      . مســامهات مزي ــدمها م ــيت ق ــادات الســابقة ال ــديرها للزي وأعربــت عــن تق
. آخرون، فضال عن املسامهات الواردة مـن البلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك دعـم براجمهـا القطريـة          

اد األورويب مـن تقــدمي دعـم مزيــد   وأعربـت عـن األمــل يف أن يـتمكن األعضــاء اجلـدد يف االحتــ    
وذكرت أن اسـتراتيجية الصـندوق حلشـد املـوارد تركـز علـى توسـيع نطـاق قاعـدة           . للصندوق

والحظـت اجتـاه التمويـل املشـترك، وذكـرت أن           . املاحنني، فضال عن زيـادة التمويـل األساسـي        
 .الصندوق تلقى مسامهات من بعض املاحنني تتعلق بربامج حمددة
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، أوضــحت أنــه مت ترحيــل   ٢٠٠٣تعلــق بتخفــيض نفقــات الــربامج يف عــام     وفيمــا ي - ٩٢
بيد أن املبلغ املرحل من عـام       . ٢٠٠٢ إىل عام    ٢٠٠١ مليون دوالر من عام      ٤٠يقرب من    ما

والحظت أنه كانت هناك بعـض النفقـات        .  ماليني دوالر  ٦,٦ مل يتجاوز    ٢٠٠٣ إىل   ٢٠٠٢
كمــا أن . نظــام ختطــيط مــوارد املؤسســات، وذلــك يتعلــق مــثال ب٢٠٠٣غــري املتكــررة يف عــام 

من اجلمعيـة العامـة يف مرتبـات املـوظفني علـى نطـاق املنظومـة قـد            الزيادات الصادر هبا تكليف   
وأضافت قائلة إنـه نظـرا لتـأخر تسـديد املبـالغ      . أثرت يف ميزانية الدعم لفترة السنتني للصندوق  

 إىل ٢٠٠٣ مليـون دوالر مـن عـام         ٢٠يـل   أو املسامهات الكبرية الواردة يف هناية السنة، مت ترح        
وذكرت أنه علـى الـرغم مـن أن الصـندوق ممـنت امتنانـا عميقـا للمسـامهات اإلضـافية                     . ٢٠٠٤

وفيمـا  . الواردة يف هناية السنة، فليس من املمكن دائما برجمة تلك األموال بسرعة يف هناية العام              
رت إىل أن من بـني السـبل زيـادةُ عـدد            خيص السؤال املتعلق بكيفية حتقيق االستقرار املايل، أشا       

والحظـت أن عـددا قلـيال جـدا مـن البلـدان             . البلدان اليت تعلن عـن تربعـات متعـددة السـنوات          
 . يعلن عن تربعات متعددة السنوات يف الوقت الراهن

ويف الرد على أحد األسئلة، أشـار مـدير شـعبة اخلـدمات اإلداريـة إىل أن قيمـة التـأمني          - ٩٣
وقــال إن الصــندوق تكبــد نفقــات علــى  .  مليــون دوالر٦٩,٥اخلدمــة تبلــغ حاليــا بعــد انتــهاء 

 كشـفا   ٢٠٠٢أساس الدفع الفـوري لتلـك الفوائـد، وقـد تضـمن البيـان املـايل للصـندوق لعـام                     
ــذلك ــة األمــم املتحــدة هبــدف       . ب ــد نوقشــت أيضــا داخــل منظوم ــائال إن املســألة ق وأضــاف ق
لـيت قدمتـها الوفـود فيمـا يتعلـق باالسـتعراض املـايل              وأعرب عن تقـديره لالقتراحـات ا      . التنسيق

 .السنوي، مشريا إىل أن الصندوق سيدرجها يف تقاريره يف املستقبل
االستعراض املايل السنوي لصـندوق األمـم       : ٢٠٠٤/٢٦واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ٩٤

 .٢٠٠٣املتحدة للسكان لعام 
 

ي صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومكاتبـه يف      االحتياجات األمنية اإلضافية حلمايـة مـوظف        
 أحناء العامل

االحتياجـات األمنيـة    التقريـر املعنـون     ) لشـؤون اإلدارة  (عرضت نائبـة املـديرة التنفيذيـة         - ٩٥
 اإلضــــافية حلمايــــة مــــوظفي صــــندوق األمــــم املتحــــدة للســــكان ومكاتبــــه يف أحنــــاء العــــامل 

)DP/FPA/2004/14 .(    ــرب ــيت ُتعت ــرزت العناصــر ال ــوظفي     وأب ــن م ــية لضــمان ســالمة وأم أساس
اللجنـة االستشـارية    الصندوق، وقدمت معلومات إضافية كانـت قـد ُعرضـت يف السـابق علـى                

 .لشؤون اإلدارة وامليزانية
ــة    ووأعربــت  - ٩٦ ــود كــثرية عــن دعمهــا لالحتياجــات األمني ــة مــوظفي  ف صــندوق الحلماي

وظفني أمـر يف غايـة األمهيـة وينبغـي          وأكـدت الوفـود علـى أن أمـن املـ          . ومكاتبه يف أحنـاء العـامل     
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 اللجنـة االستشـارية   وأشـارت بعـض الوفـود إىل ضـرورة أخـذ توصـيات              . عدم تعريضه للخطـر   
. وفـود معلومـات أكثـر تفصـيال بشـأن االحتياجـات األمنيـة اإلضـافية               الوطلبـت   . بعني االعتبار 

ي ســيقدم إىل الــذعــن العالقــة بــني هــذه االحتياجــات وبــني تقريــر األمــني العــام   استفســرت و
عــن مــدى التنســيق مــع الترتيبــات األمنيــة الشــاملة ملنظومــة استفســرت أيضــا و. جلمعيــة العامــةا

وأعلنــت بعــض الوفــود أن التكــاليف األمنيــة ينبغــي تغطيتــها بــاألموال العاديــة   . األمــم املتحــدة
مج مـن املـوارد علـى الـربا       ممكـن   وأعلنت وفود أخرى ضرورة إنفاق أكـرب قـدر          . لألمم املتحدة 

 .واملشاريع، وأال يكون للتكاليف األمنية أثر سليب على التمويل األساسي للربامج
عــن تقــديرها ملــا أبدتــه الوفــود مــن  ) لشــؤون اإلدارة(وأعربــت نائبــة املــديرة التنفيذيــة  - ٩٧
وأوضحت  أنه جيري طلب األموال للسـماح لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان بكفالـة                  . دعم

مكتـب  ؛ والوفـاء حبصـتها املقـررة مـن الزيـادة يف تكـاليف              ألمنية التنفيذية الـدنيا   املعايري ا التقيد ب 
 تكـاليف التـأمني املتزايـدة؛ وإنشـاء هيكـل أمـين             اد؛ وسـد  منسق شؤون األمن يف األمم املتحـدة      

 بلـدا،   ١٤٠وأشارت إىل أنه على الرغم مـن كـون الصـندوق يعمـل يف               . أساسي يف الصندوق  
إىل أن إتاحـة    أشـارت   و.  فقـط  تمويل ثالثة مستشارين أمنـيني إقليمـيني      إال أن األموال مطلوبة ل    
التعاون بفعالية مـع اهليكـل األمـين املركـزي ملنظومـة      من لصندوق ا كناملوظفني اإلضافيني ستم 

أن املستشـار األمـين للصـندوق       الحظـت   و. اإلبـان األمم املتحدة وتنفيذ التوجيهـات األمنيـة يف         
بعـض التـدابري األمنيـة سـتدرج يف     ن   وأ ،ز اجلهود األمنية للصـندوق    أسهم إسهاما كبريا يف تعزي    

ختتلــف عــن االحتياجــات األمنيــة لتــدابري غــري أن هــذه ا. ميزانيــات املشــاريع املشــتركة التمويــل
وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أن الصــندوق ســوف يبــذل كافــة  . اإلضــافية الــيت ُيطلــب متويلــها

 .األمنية على الربامجاجلهود للتقليل من انعكاسات التكاليف 
ــس   - ٩٨ ــذي واختــذ اجملل ــرر التنفي ــة    : ٢٠٠٤/٢٧املق ــة اإلضــافية حلماي االحتياجــات األمني

 .موظفي صندوق األمم املتحدة للسكان ومكاتبه يف أحناء العامل
 

 اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةتقرير   
ن عـ  ستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة   اللجنـة اال أحاط اجمللس التنفيذي علمـا بتقريـر     - ٩٩

االحتياجات األمنية اإلضافية حلماية موظفي صندوق األمم املتحدة للسكان ومكاتبـه يف أحنـاء              
 ).DP/FPA/2004/17 (العامل

 
 املتصلة هباالربامج القطرية واملسائل  - عاشرا 

ــة    - ١٠٠ ــديرة التنفيذي ــة امل ــربامجلشــؤون ا(عرضــت نائب ــديرة شــعبة ) ل ــة  وم  أمريكــا الالتيني
 ).DP/FPA/DCP/GTM/5(مشروع الربنامج القطري لغواتيماال وثيقة ومنطقة البحر الكارييب 
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وأعربــت الوفــود عــن تقــديرها لكــون عمليــة إعــداد مشــروع الربنــامج القطــري متــت  - ١٠١
  لتركيـز الصـندوق علـى حتسـني        ا تأييـده  توأعلنـ . التيمـا بتشاور وثيق مع اجملتمع املدين يف غوا      

الطـوارئ املتصـلة   حـاالت  معاجلـة  مهارة القائمني بالرعايـة عنـد الـوالدة، وللجهـود الراميـة إىل         
 ٢٠٠٠ و ١٩٨٩بــني عــامي  النــوافس  االخنفــاض يف معــدل وفيــات   وذكــرت أن. بــالوالدة

ومت التأكيد على أمهية مراعـاة البعـد الثقـايف عنـد معاجلـة مسـائل الصـحة                  . يشكل تطورا إجيابيا  
 .اإلجنابية
مــاال لتــوفري يوأوضــح أحــد الوفــود أن بــالده ال تنــوي إهنــاء برنــامج مســاعدهتا لغوات    - ١٠٢

وأضـاف الوفـد    . احلمل، وطلب تنقيح نص مشروع الربنـامج حبيـث يعكـس ذلـك            وسائل منع   
احلمل يف غواتيماال ستتعزز لو استمر صـندوق األمـم املتحـدة            بوسائل منع   أن استدامة اإلمداد    

هذا اخلصوص بالنبأ املتعلق باملسـامهة      يف  ورحبت الوفود   . ٢٠٠٥عد عام   بها  للسكان يف توفري  
واد حكومة هولندا إىل صندوق األمم املتحدة للسـكان مـن أجـل تـوفري مـ               املقدمة من   اإلضافية  

 .الصحة اإلجنابية لغواتيماال
ــى احلاجــة إىل مســاعدة     - ١٠٣ ــود عل ــى   أضــعف وأكــدت الوف ــاال، وعل ــات يف غواتيم الفئ

، ال سيما فيمـا يتعلـق بزيـادة االسـتفادة مـن خـدمات الصـحة                 ألصلينيت السكان ا  األخص فئا 
، وكـذلك  األصـليني وطلبت معلومات إضافية خبصوص تركيز الربنامج على السكان       . والتعليم

وفيما خيتص باسـتدامة الربنـامج علـى املـدى          . فيما يتعلق بالتوازن بني املناطق الريفية واحلضرية      
تأيت مـن مصـدر   سـ  يف املائة من موارد الربنامج ٨٠لوفود عن قلقه لكون الطويل، أعرب أحد ا 
ج قـائم علـى املشـاركة ُتسـهم فئـات           هنـ وشـدد الوفـد علـى أمهيـة اتبـاع           . غري املـوارد األساسـية    

وأضاف الوفـد أن بـالده تنـوي تنفيـذ مشـروع            . السكان األصليني يف إطاره يف إعداد املشاريع      
شــار إىل أن أو. واتيمــاال يركــز علــى الصــحة والتعلــيم والزراعــةشــامل يف املرتفعــات الغربيــة لغ

يف أوساط السكان األصـليني سـيبدأ يف   النوافس الرامي إىل ختفيض معدل وفيات  بلده  مشروع  
 .أعلن أنه يود عقد اجتماع مع الصندوق لتبادل املعلوماتو، ٢٠٠٥فرباير /شباط
ربـت الوفـود عـن رضـاها لكـون الربنـامج            وفيما يتعلق بالعنصر اجلنساين للربنامج، أع      - ١٠٤
يسعى، مبشاركة نساء الشعوب األصلية،  إىل تعزيز احلوار بني احلكومـة واجملتمـع املـدين مـن         س

وسـأل أحـد الوفـود عمـا إذا كـان           . ملـرأة متكـني ا  أجل تعميم املسـاواة بـني اجلنسـني، وتشـجيع           
لألمــم املتحــدة ملعاجلــة صــندوق األمــم املتحــدة للســكان ســيتعاون مــع وكــاالت أخــرى تابعــة  

األمانــة  مشــريا إىل أن الصــندوق ينــوي دعــم - وذكــر أحــد الوفــود. اجلنســاينمســألة املنظــور 
 . أن احلاجة تدعو إىل حتسني احلالة املالية لألمانة- الرئاسية للمرأة
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وأعربت مديرة شعبة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب عن تقـديرها للتعليقـات             - ١٠٥
وخبصــوص تعليــق أحـد الوفــود، قالــت إن نــص  . قتراحـات اإلجيابيــة الــيت أدلــت هبـا الوفــود  واال

. الوثيقة سُيعدل لكي يعكس استمرار الدعم املقدم من البلد املعين لتوفري منتجـات منـع احلمـل                
وأكدت للمجلس التنفيـذي أن الربنـامج يف غواتيمـاال سـريكز علـى تلبيـة احتياجـات السـكان                    

وخبصــوص القضــايا . وفيــات النــوافس األخــص فيمــا يتعلــق بتخفــيض معــدل األصــليني، وعلــى
الربجمــة املشــتركة مــع وكــاالت األمــم املتحــدة    شــرع يف اجلنســانية، أكــدت أن الصــندوق سي 

بـالقلق فيمـا خيـتص باسـتدامة الـربامج علـى املـدى الطويـل،                حتـيط علمـا     وقالـت إهنـا     . األخرى
ورحبـت بـاالقتراح الـداعي    . بئة املـوارد املطلوبـة  وسعه لتعما يف  وأضافت أن الصندوق سيبذل     

 .إىل تبادل الصندوق املعلومات مع البلد الذي خيطط لتنفيذ مشروع شامل يف غواتيماال
ــاال        - ١٠٦ ــري لغواتيمـ ــامج القطـ ــروع الربنـ ــة مشـ ــا بوثيقـ ــذي علمـ ــس التنفيـ ــاط اجمللـ وأحـ

)DP/FPA/DCP/GTM/5 (وبالتعليقات عليه. 
 
 شورة التقنيةاملبرنامج  - حادي عشر

اســتعراض منتصــف الفتــرة �عــرض نائــب مــديرة شــعبة الــدعم الــتقين التقريــر املعنــون  - ١٠٧
التغــيريات الكــبرية الــيت أُدخلــت علــى الحــظ و). DP/FPA/2004/16(� لربنــامج املشــورة التقنيــة

وأشــار إىل أن . ٢٠٠٥-٢٠٠٢املشــورة التقنيــة يف دورتــه احلاليــة الــيت تغطــي الفتــرة   برنــامج 
غري أنـه قـال     .  فقط ستعراض منتصف املدة يستند إىل فترة تنفيذ تتراوح بني ستة وتسعة أشهر           ا

املشـــورة التقنيـــة يســـري بشـــكل واضـــح يف االجتـــاه الصـــحيح، وأضـــاف أن  برنـــامج إن نظـــام 
 .عن أثر الربنامج يف الوقت املناسبحتديدا الصندوق سيقدم تقريرا أكثر 

ــديرها ل    - ١٠٨ ــن تق ــود ع ــت الوف ــاءات و    وأعرب ــدة الكف ــز قاع ــة لتعزي ــود اجلاري ــزيج لجه م
ومت التأكيـد علـى   . التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب      عزيـز   املهارات العاملـة يف الربنـامج، وكـذلك لت        

وكـذلك علـى وجــوب االهتمـام عـن كثــب     . احتياجــات بلـدان الـربامج وأولوياهتــا  تلبيـة  أمهيـة  
.  وبتفـاوت قـدراهتا املؤسسـية والبشـرية        باالحتياجات واالستراتيجيات املختلفة لبلدان الربامج،    

ــود عمــا إذا  استفســرت و ــة  كانــت الوف ــة مشــاورات خارجي ــد أجريــت  أي يف إطــار اإلعــداد  ق
 .الستعراض منتصف املدة، مشرية إىل أن االستعراض يبدو وكأنه عملية داخلية يف جوهرها

جنابيـة  وأكدت الوفـود أن الصـندوق ينبغـي أن يسـتمر يف ضـمان حصـول الصـحة اإل          - ١٠٩
لذين تستحقهما يف إطار السياسات والتخطـيط وعمليـات امليزانيـات      لعلى التمويل واالهتمام ا   

التابعة لربنامج املشورة التقنية ينبغي أن تسـهم        طري  ق الدعم ال  على أن أفرقة  شددت  و. القطرية
 مثــل ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، والنــهج الشــاملة للقطاعــات  القطريــة يف العمليــات 
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ــة املشــتركة لألمــم املتحــدة   ــةاإلمنائللمســاعدة إطــار األمــم املتحــدة  /والتقييمــات القطري ، وأن ي
 .تسترشد هبذه العمليات

وأكدت الوفود على احلاجـة إىل زيـادة فهـم وتنفيـذ التوجـه االسـتراتيجي للصـندوق                   - ١١٠
ة أفرقـة الـدعم     ومت التأكيـد علـى أمهيـة تـوخي املرونـة يف أنشـط             . لـه الدعم التقين   ختصيص  وإىل  
وأعرب أحد الوفـود عـن قلقـه بشـأن مـدى مسـامهة األفرقـة يف تعزيـز القـدرات ودعـم                       . التقين

إىل ينبغـي أن يعتمـد      القطري  وتساءل الوفد عما إذا كان العمل       . العمل على املستوى القطري   
ُتقـاس  ، مشـريا إىل أن فعاليـة األفرقـة ينبغـي أن      القطـري هذه الدرجة الكبرية على أفرقـة الـدعم         

وتسـاءل الوفـد كـذلك عـن قيمـة الترتيـب احلـايل لربنـامج                . العملهذا  بالقيمة اليت تضيفها إىل     
املشورة التقنية على املدى الطويل، وعرض التعاون مـع الصـندوق السـتطالع هنـج بديلـة، مـن                   

تقنيـة  العـارف   املسـتدام وإىل    املدعم  الشأهنا أن تستجيب بصورة أفضل الحتياجات البلدان إىل         
 .املالئمة
ــة إىل اجمللــس      - ١١١ وطلبــت بعــض الوفــود أن ُيقــدَّم تقريــر عــن أثــر برنــامج املشــورة التقني

تكـن كافيـة     إىل أن الفتـرة الزمنيـة مل         ة، مشـري  ٢٠٠٥ العادية الثانيـة لعـام       ةدورالالتنفيذي أثناء   
 مـن   لت عمـا إذا كـان     أوسـ . الربنـامج ونتائجـه   إجنازات  للتوصل إىل استنتاجات واضحة بشأن      

ــل املتعــدد الســنوات،       ــة مــع دورات إطــار التموي ــامج املشــورة التقني ــة دورة برن املمكــن مواءم
 التقـارير يف املسـتقبل معلومـات        نضـم توطلبت الوفود أيضا أن ت    . لفترة السنتني وميزانية الدعم   

ــق األهــداف احملــددة يف        ــة يف حتقي ــامج املشــورة التقني ــيت يســهم هبــا برن ــة ال طــار اإلعــن الكيفي
وطلبــت كــذلك معلومــات إضــافية عــن الشــراكات االســتراتيجية .  املتعــدد الســنواتيتمــويلال

ــة العمــل         ــة، ومنظم ــة والزراع ــة األغذي ــع منظم ــز شــراكاته م ــى تعزي للصــندوق، وشــجعته عل
التابعـة  قطري  وسأل أحد الوفود عن وجود أي تعاون بني أفرقة الدعم ال          . الدولية، واليونسكو 

ــة  لصــندوق األمــم للســكان وبــني   ــامج األمــم املتحــدة   مرافــق املــوارد دون اإلقليمي  التابعــة لربن
 .اإلمنائي
وأعربــت مــديرة شــعبة الــدعم  الــتقين عــن تقــديرها للتعليقــات البنــاءة الــيت أدلــت هبــا  - ١١٢
لكنـها  وأشارت إىل أن استعراض منتصف املدة لربنامج املشورة التقنية عملية داخليـة،             . الوفود

وأضـافت أنـه سـُيجرى يف الوقـت املناسـب           . امهة املكاتـب القطريـة    طلـب مسـ   أوضحت أنـه مت     
من النظراء الوطنيني، واملؤسسات الوطنيـة واإلقليميـة،        الستقاء تعليقات متعمقة    تقييم خارجي   

 أن برنـامج املشـورة التقنيـة        الحظـت و. واملكاتب القطرية، فضـال عـن شـركاء إمنـائيني آخـرين           
 كـثريا مـا تتعـاون مـع         طريوأكدت أن أفرقة الدعم الق    . انظام متواضع ذو موارد حمدودة نسبي     
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 وبرنـامج األمـم املتحـدة املعـين بفـريوس      مرافـق املـوارد دون اإلقليميـة   أفرقـة  أفرقة أخرى، منـها    
 .اإليدز واليونيسيف/نقص املناعة البشرية

أن وأشـار إىل    . وشكر نائب مديرة شعبة الـدعم الـتقين الوفـود علـى تعليقاهتـا املفيـدة                - ١١٣
 سيواصل توطيد وتعزيز شراكاته االسـتراتيجية مـع خمتلـف وكـاالت األمـم املتحـدة،               الصندوق

التابعـة لصـندوق    القطـري   وقال إن بعض أفرقـة الـدعم        . على حنو ما أوصى به اجمللس التنفيذي      
األمـم املتحــدة للســكان تتعــاون مــع أفرقــة برنـامج األمــم املتحــدة املعــين بفــريوس نقــص املناعــة   

ــة        /البشــرية ــة األغذي ــة ومنظم ــة العمــل الدولي ــها منظم ــدة جهــات من ــع ع ــدز، وكــذلك م اإلي
وأشار إىل أن الصندوق يقوم بإعداد قائمة جلميع األفرقـة واآلليـات اإلقليميـة التابعـة       . والزراعة

م األساسـية ألفرقـة     اوأكد على أن بناء القدرات على املستوى القطري من املهـ          . لألمم املتحدة 
إىل أن األفرقـة بصـدد حتديـد        أشار  و. التعاون بني بلدان اجلنوب   يسر  كما أنه ي  ،  لقطريالدعم ا 

علــى املؤسســات الــيت متلــك القــدرات لتقــدمي املســاعدة التقنيــة يف بلــداهنا، فضــال عــن القــدرة    
وأضــاف أن جــزءا أساســيا مــن عمــل أفرقــة الــدعم  . املشــاركة يف التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب

 .يذ التوجه االستراتيجي للصندوقالتقين يتمثل يف كفالة تنف
اسـتعراض منتصـف املـدة      املتعلـق ب  التقريـر   : ٢٠٠٤/٢٨واختذ اجمللس التنفيذي املقرر      - ١١٤

 لربنامج املشورة التقنية 
 

اجلــزء املشــترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم           
 للسكان املتحدة

 
 والرقابة الداخليةاملراجعة الداخلية للحسابات  -  عشرثاين

شكرت الوفود املدير املعاون لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي لعرضـه التقريـر املشـترك                 - ١١٥
عــــن اإلطــــار املقتــــرح حلــــل املســــائل الــــواردة يف تقــــارير املراجعــــة الداخليــــة للحســــابات    

)DP/2004/CRP.8-DP/FPA/2004/CRP.5( باســم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق ، 
 .األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ورحبت الوفـود باإلطـار املنسـق الـذي اقترحـه الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق السـكان                    - ١١٦
وأشــارت إىل أن األهــداف   . ومكتــب خــدمات املشــاريع واعتربتــه خطــوة هامــة إىل األمــام      

 النموذج ستسمح للمجلس التنفيـذي برصـد         الزمنية واملؤشرات الواضحة الواردة يف     واجلداول
التقدم احملقق يف حـل املسـائل املثـارة يف التقـارير السـنوية للربنـامج اإلمنـائي وصـندوق السـكان                   

. املراجعـــة الداخليـــة للحســـابات والرقابـــة الداخليـــةومكتـــب خـــدمات املشـــاريع، واملتعلقـــة ب
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أشـارت  امال بقـدر اإلمكـان، و     وشجعت الوفود املنظمات الثالث على جعل اإلطار عمليا وش        
 .االستراتيجيات احملددةيف إطار إىل أن من املهم حتديد اإلجراءات الالزم اختاذها 

وأُشــري إىل أن النمــوذج ينبغــي أال حيــل حمــل املعلومــات الســردية يف تقــارير مراجعــة     - ١١٧
ى نطـاق  واقترحـت الوفـود إمكانيـة اسـتخدام النمـوذج علـ      . ، بـل ينبغـي أن يكملـها   احلسـابات 
. أخرى مـن الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق السـكان ومكتـب خـدمات املشـاريع                قسام  أوسع يف أ  

أن تســـتخدم منظمـــات أخـــرى، منـــها اليونيســـيف، نفـــس املفيـــد أن مـــن كـــذلك واقترحـــت 
 .النموذج
وأعلن املدير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ونائبة املديرة التنفيذيـة لصـندوق              - ١١٨
ــ ــة     )لشــؤون اإلدارة(م املتحــدة للســكان  األم ، واملوظــف املســؤول عــن شــعبة خــدمات الرقاب

بصندوق األمم املتحدة للسكان، واملوظف املسؤول عن مراجعة احلسـابات واسـتعراض األداء             
بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وكبري املوظفني املاليني ملكتب خدمات املشاريع، أهنـم يتطلعـون               

 هأشـاروا أيضـا إىل أنـ      و. تأييـد الوفـود لإلطـار     معربني عـن ارتيـاحهم ل     ار املقترح،   إىل تنفيذ اإلط  
 . على النموذجخرىاألنظمات املوكاالت وسيجري إطالع ال

ــذي املقــرر    - ١١٩ ــق ب٢٠٠٤/٣٩واختــذ اجمللــس التنفي ــة للحســابات   املتعل ــة الداخلي املراجع
 .والرقابة الداخلية

 
املعــين املشــترك األمــم املتحــدة امج نــســيق برمتابعــة اجتمــاع جملــس تن  - عشرثالث 

 اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية
 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
تابعة برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الجتمـاع جملـس            املتعلق مب رحبت الوفود بالتقرير     - ١٢٠

ــرامج   ــامج األمــم املتحــدة  تنســيق ب ــدز/اعــة البشــرية املعــين بفــريوس نقــص املن املشــترك برن  اإلي
)DP/2004/CRP.9(  مشـرية بصــورة خاصــة إىل وضــوح التقريــر ودقتــه يف حتديــد مــا تتمتــع بــه ،

غـري أن الوفـود حملـت    . اإليـدز / نسبية يف مكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية   يااملنظمة من مزا  
املـوظفني  رات بتطـوير قـد   فيمـا يتعلـق   -شؤونه إىل أن الربنامج اإلمنائي مل يوضح كيفية تنظيم     
 .هذا الوباء للتعامل مع -والربجمة ومستوى املوارد واخلطة االستراتيجية 

بـني إجـراءات   تسـاق  وشجع أعضاء اجمللس الربنـامج اإلمنـائي علـى مواصـلة تعزيـز اال              - ١٢١
إطـار   - �األوحـاد الثالثـة   �الوكاالت على املستوى القطري، وأكدوا علـى أمهيـة تنفيـذ هنـج              

اإليـدز، وسـلطة وطنيـة واحـدة     /عليـه ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية      عمل واحد متفق   
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اإليـدز، ونظـام قطـري واحـد متفـق عليـه            /لتنسيق العمل يف جمال فريوس نقـص املناعـة البشـرية          
 .للرصد والتقييم

وحثــوا الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الســكان علــى مواصــلة تعزيــز الشــراكة يف إطــار   - ١٢٢
وأهـابوا بكلتـا املنظمـتني إىل    . اإليدز، وخاصـة علـى املسـتوى القطـري      املعين ب  املشترك   الربنامج

كمـا  . الفريق القطري لألمم املتحدة   إىل  كفالة انضمام املنسق القطري لربنامج مكافحة اإليدز        
منــوذج موحــد للتقــارير يســتند إىل وضــع شــجعوا الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الســكان  علــى  

انة برنامج مكافحة اإليدز وغريه من اجلهات الراعيـة األخـرى، إلبـالغ           النتائج، بالتعاون مع أم   
جملــس تنســيق بــرامج برنــامج مكافحــة اإليــدز واجمللــس التنفيــذي ســنويا عــن أنشــطتها املتعلقــة  

 .اإليدز/وس نقص املناعة البشريةمبكافحة فري
اإليـدز  /ويف معرض ردها أكدت رئيسة فريق مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية        - ١٢٣

ــامجيف  ــهج      برن ــا لن ــائي أن املنظمــات تعمــل بكــل حــرص وفق األوحــاد � األمــم املتحــدة اإلمن
اإليـدز، بعـد    /، الذي يشكل أساسا جلميع أعماهلا يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية           �الثالثة

وقالـت إن فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت،          . أن اشتركت مجيـع الوكـاالت يف تصـميمه        
غـري أهنـا شـددت      .  بلدا، بصدد اسـتطالع سـبل تعزيـز التنسـيق بـني الوكـاالت              ٣٠من  املكونة  

وأضـافت أن برنـامج     . لتسـيري الربنـامج بفعاليـة     الالزمة  احلصول على املوارد املالية     صعوبة  على  
وقالـت إن مزيـدا مـن    . أطلس سيفيد يف تصـنيف البيانـات عـن احتياجـات الـربامج مـن املـوارد          

ــاملعلومــات عــن املزا ــامج اإلمنــائي ســ النســبية  اي ــة األوىل املقــرر  ُيللربن ــدورة العادي قدَّم خــالل ال
 .٢٠٠٥يناير /عقدها يف كانون الثاين

ــرر     - ١٢٤ ــذي املق ــس التنفي ــم املتحــدة     ٢٠٠٤/٤٠واختــذ اجملل ــامج األم ــة برن ــق مبتابع  املتعل
مـم املتحـدة    برنـامج األ   جملس تنسيق بـرامج      الجتماعللسكان   املتحدة   األمموصندوق  اإلمنائي  
 .اإليدز/املعين بفريوس نقص املناعة البشريةاملشترك 

 
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

يف ) لشـؤون الـربامج   (أكد نائـب املـديرة التنفيذيـة لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان                 - ١٢٥
، يف متابعتـه لتوصـيات جملـس تنسـيق      راسـخا  االستهاللية أن الصندوق ملتـزم التزامـا         مالحظاته

، بإحـداث   اإليـدز /املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية         املشـترك   برنـامج األمـم املتحـدة       رامج  ب
ــاس  ــاة الن ــريوس نقــص املناعــة البشــرية    . تغــيري يف حي ــرع مكافحــة ف ــيس ف ــدز /وعــرض رئ اإلي

اسـتجابة صـندوق األمـم املتحـدة     �بصندوق األمـم املتحـدة للسـكان تقريـر الصـندوق املعنـون           
املعـين بفـريوس    املشـترك   برنـامج األمـم املتحـدة       ت جملـس تنسـيق بـرامج        تنفيذ توصـيا  : للسكان

 يف إطـار  ،وشـدد علـى أن الصـندوق ملتـزم        ). DP/FPA/CRP.6 (�زاإليـد /عة البشـرية  نقص املنا 
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 ووضــع �األوحــاد الثالثــة�بتنفيــذ هنــج  التنســيق واملواءمــة ورصــد األداء يف جمــاالت جهــوده 
 ة املعنيـ  ةاملواضـيعي تحدة من خالل أفرقة األمم املتحـدة        خطط مشتركة لدعم التنفيذ يف األمم امل      

وأشار إىل أن الصندوق يركز أيضا على تنميـة القـدرات           . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
على املستوى القطري؛ وعلـى تلبيـة احتياجـات املـرأة والفتـاة؛ وتعزيـز الشـراكات مـع اجملتمـع                      

اإليدز؛ ووضع برامج شـاملة تتعلـق     /قص املناعة البشرية  املصابون بفريوس ن  ن يف ذلك    املدين، مب 
 .ةالذكريبالواقيات 

الوفــود أن تقريــر صــندوق األمــم املتحــدة للســكان يتســم بالدقــة ويتنــاول الحظــت و - ١٢٦
ورحبـت بـالتركيز علـى اسـتجابة الصـندوق لوبـاء فـريوس نقـص املناعـة                  . املوضوع يف صميمه  

فة، والــيت تتمثــل يف ربــط الظــاهرة بالصــحة اجلنســية   اإليــدز، الــيت تضــفي قيمــة مضــا /البشــرية
ورحبــت الوفــود بــاالقتراح . واإلجنابيــة، ومتكــني املــرأة والبعــد اجلنســاين، واحتياجــات الشــباب

الوارد يف تقرير الصندوق فيما يتعلق باعتماد شكل  موحد للتقـارير املقدمـة إىل جملـس تنسـيق                   
 .الربامج وإىل اجمللس التنفيذي

متابعــة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  : ٢٠٠٤/٤٠ اجمللــس التنفيــذي املقــرر  واختــذ - ١٢٧
املشـترك  برنـامج األمـم املتحـدة     األمم املتحدة للسكان الجتماع جملس تنسيق برامج    وصندوق

 .اإليدز/املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
 

  مسائل أخرى- عشررابع 
منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة        املتحـدة اإلمنـائي و    إحاطة بشـأن الشـراكة بـني برنـامج األمـم              

 )اليونيدو (الصناعية
غــري رمسيــة إحاطــة قــدم املــدير العــام لليونيــدو ومــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  - ١٢٨

معلومـات عـن    إلحاطـة   وتضـمنت ا  . بشأن الشراكة االستراتيجية املكونة حـديثا بـني املنظمـتني         
، مبا يف ذلك اتباع هنج متوسط املدى ذي شقني يف جمال التعـاون              سياق التداؤب بني املنظمتني   

 .الالمركزية/التقين والتمثيل امليداين
تركيــز حتســني وفيمــا خيــص ملــف التعــاون الــتقين، قــاال إن اليونيــدو ستســتمر يف         - ١٢٩

.  األمـم املتحـدة  مسـتوى خطة عمل لربامج التنمية الصناعية علـى  وستضع مسامهاهتا ومضمون  
الشراكة االستراتيجية تنفيـذ التوصـيات الـيت        تيسر  ا يتعلق بالتمثيل امليداين والالمركزية، س     وفيم

وسـتعمل اليونيـدو مـع برنـامج األمـم       . قدمتها جلنة األمني العـام املعنيـة بالقطـاع العـام والتنميـة            
 .املتحدة اإلمنائي لوضع منوذج جديد للتمثيل امليداين
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 املستوى املعين بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيااالجتماع غري الرمسي الرفيع   
حتقيــق األهــداف �بشــأنغــري رمســي رفيــع املســتوى عقــد اجمللــس التنفيــذي اجتماعــا  - ١٣٠

 ألقــى فيـــه  ،� ومــا بعــده  ٢٠٠٥متهيــد الســبيل للعمـــل يف عــام    : اإلمنائيــة لأللفيــة يف أفريقيــا   
 بينغو وا موتاريكـا؛     ،اساجنو؛ ورئيس مالوي   أولوسيغون أوب  ،حماضرات كل من رئيس نيجرييا    

ــا كــاجومولو      ،جــاك ســترو ســعادة الســيد  و ــدكتورة آن ــة اململكــة املتحــدة؛ وال ــر خارجي  وزي
 املستشــار اخلــاص لألمــني ،تيباجيوكــا املــديرة التنفيذيــة ملوئــل األمــم املتحــدة؛ وجفــري ســاكس

 .املتحدة لأللفيةالعام املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية ومدير مشروع األمم 
ونوقش كثري مـن املسـائل احلامسـة ذات الصـلة بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف                     - ١٣١

الشـراكة  أفريقيا، منها التحديات اإلمنائية اليت تواجههـا أفريقيـا، ودور اجملتمـع الـدويل؛ وعمـل                 
 بالنســبة ٢٠٠٥ام ؛ وعمــل اللجنــة املعنيــة بأفريقيــا؛ وأمهيــة عــاجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا

ــق ا  ــة إىل حتقيـ ــة الراميـ ــود العامليـ ــة؛   ألللجهـ ــروع األلفيـ ــة؛ وعمـــل مشـ ــة لأللفيـ هـــداف اإلمنائيـ
 .واستراتيجيات النمو يف أفريقيا

 
 عرض منوذج للتقارير املستقبلية عن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات   

األمم املتحدة اإلمنائي   ، عرض برنامج    DP/2004/CRP.6 و   DP/2004/4لوثيقتني  وفقا ل  - ١٣٢
، لينظـر   املتعـدد السـنوات  يطـار التمـويل   اإلعلى اجمللس التنفيذي منوذجا للتقارير املستقبلية عـن         

وقد أُعد النموذج لتجسيد األفكـار املسـتجدة عـن الكيفيـة الـيت تنـوي هبـا املنظمـة                    . فيه اجمللس 
ة للمجلــس املقــرر عقــدها يف صــياغة تقاريرهــا عــن األداء والنتــائج اعتبــارا مــن الــدورة الســنوي 

 .٢٠٠٥يونيه /حزيران
 املتعـدد السـنوات للمجلـس       يطـار التمـويل   اإلاجليل اجلديد مـن التقـارير عـن         تيح  وسي - ١٣٣

التنفيــذي حتلــيال  لــألداء أكثــر تكــامال ممــا كانــت تقدمــه التقــارير الســابقة، مــع عــرض بيانــات 
الكيفيـة الـيت    بيـان   ض النمـوذج هـو      والغرض من عـر   .  مستقاة من جمموعة متنوعة من املصادر     

سيتم هبا تنظيم التقارير املقدمة إىل اجمللـس يف املسـتقبل، وذلـك مرهـون بطبيعـة احلـال بإدخـال                  
 .اجمللس وإىل احلوار الداخلي املستمرتعقيبات حتسينات استنادا إىل 

 
 االجتماعات غري الرمسية لصندوق األمم املتحدة للسكان  

ــتني مهــا   نظــم صــندوق األمــ  - ١٣٤ املشــاورة ) أ: (م املتحــدة للســكان مشــاورتني غــري رمسي
املـوارد يف   صـيص   باستعراض نظام خت  املتعلقة  املشاورة  و) ب(بدعم الصندوق للشباب؛    املتعلقة  
ونظمت املشاورة األوىل استجابة لطلب من الوفود اليت حضـرت الـدورة السـنوية،           . الصندوق
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أن التقيـيم الـذي أجرتـه عـدة جهـات ماحنـة لعمـل               غـري رمسيـة بشـ     ناقشـة   التمست فيـه إجـراء م     
 . يف جمال الصحة اإلجنابية للمراهقنياالحتاد الدويل لتنظيم األسرةالصندوق و

 
 كلمة وداع  

حيا رئـيس اللجنـة التنفيذيـة اثـنني مـن مـوظفي صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، مهـا                - ١٣٥
عالقـة طويلـة األمـد، وسـيتقاعدان يف          سنايدر وفرنون مـاك، الـذين تربطهمـا بـاجمللس            ريتشارد

وأعربـت  . املهنيـة املتميـزة وبـدعمهما املتفـاين للمجلـس التنفيـذي      مبسـريهتما  وأشـاد   . هناية العام 
 .نوفود عديدة عن متنياهتا الطيبة للموظفْي



 

102 05-25362 
 

E/2004/35

  األولاملرفق
 

    ٢٠٠٤عام خالل  ها اجمللس التنفيذياملقررات اليت اختذ  
 احملتويات

 ٢٠٠٤ة األوىل لعام الدورة العادي
 )يناير، نيويورك/ كانون الثاين٣٠ إىل ٢٣من (
الصفحة الرقم

 لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترةار التمويلي املتعدد السنواتـــن اإلطـــــر عــــتقاريالم ـــتقدي ٢٠٠٤/١ 
٢٠٠٧-٢٠٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٠٤

.تقدمي املساعدة إىل ميامنار ٢٠٠٤/٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٠٤
.عمكتب األمم املتحدة خلدمات املشاري ٢٠٠٤/٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٥
توصيات جملس مراجعي حسابات: املتحدة للسكان وصندوق األممبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٢٠٠٤/٤ 

.األمم املتحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٠٦
لس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص الرابع عشر جملجتماعاالمتابعة  ٢٠٠٤/٥ 

.اإليدز/ البشريةاملناعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٠٦
.التقارير املقدمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠٤/٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧
.٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار التمويلي املتعدد السنوات لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة  ٢٠٠٤/٧  . . . .١٠٨
.٢٠٠٧-٢٠٠٤صندوق األمم املتحدة للسكان للفترة  لربنامج املشترك بني األقطارال ٢٠٠٤/٨  . . . . . .١٠٩
.��تقييم: تقارير األهداف اإلمنائية لأللفية��رد اإلدارة على التقرير املعنون : التقييم ٢٠٠٤/٩  . . . . . . . .١١٠
٢٠٠٧١١٠-٢٠٠٤ السنوات لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، للفتــرة املتعدد لي التمويطاراإل ٢٠٠٤/١٠ 
تركة بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وصندوقاستعراض جلنة تنسيق الشؤون الصحية، املش ٢٠٠٤/١١ 

.األمم املتحدة للسكان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١١٢
.٢٠٠٤لعام  استعراض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل ٢٠٠٤/١٢  . . .١١٢
.صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ٢٠٠٤/١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧
.نامج األمم املتحدة اإلمنائيااللتزامات بتمويل بر ٢٠٠٤/١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٩
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.مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ٢٠٠٤/١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٠
.متطوعو األمم املتحدة ٢٠٠٤/١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٢١
املراجعــة الداخليــة للحســابات والرقابــة الداخليــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم ٢٠٠٤/١٧ 

.مات املشاريع       املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلد                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢
.٢٠٠١/١١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  ٢٠٠٤/١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣
.الربجمة املشتركة ٢٠٠٤/١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٢٣
.املقترحات املشتركة املتعلقة بتقدمي التقارير عن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات ٢٠٠٤/٢٠  . . . . . . . . .١٢٤
الشـؤون اجلنسـانية يف برنـامج األمـم: ر الرئيسـي تيـا حتويـل اجتـاه ال  �رد اإلدارة على التقريـر املعنـون     ٢٠٠٤/٢١ 

.� املتحدة اإلمنائي       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٢٤
.التوازن بني اجلنسني يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠٠٤/٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٥
.٢٠٠٣تقرير املديرة التنفيذية لعام  ٢٠٠٤/٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٢٦
.االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان ٢٠٠٤/٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧
.٢٠٠٤ض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام عر ٢٠٠٤/٢٥  . . . . . . . .١٢٨
.٢٠٠٣االستعراض املايل السنوي، لعام : صندوق األمم املتحدة للسكان ٢٠٠٤/٢٦  . . . . . . . . . . . . .١٣٥
١٣٦االحتياجات األمنية اإلضافية حلماية موظفي صندوق األمم املتحدة للسكان ومكاتبه يف أحناء العامل ٢٠٠٤/٢٧ 
.التقرير املتعلق باستعراض منتصف املدة لربنامج املشورة التقنية ٢٠٠٤/٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٦
.االستعراض السنوي للحالة املالية: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠٠٤/٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٧
.إدارة التكاليف االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وآثارها على استرداد التكاليف ٢٠٠٤/٣٠  . . .١٣٨
.٢٠٠٣-٢٠٠٢تقرير مكتب خدمات املشتريات املشترك بني الوكاالت عن فترة السنتني  ٢٠٠٤/٣١  . . .١٤٠
.إطار التعاون الثالث فيما بني بلدان اجلنوب ٢٠٠٤/٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٠
.التقرير السنوي ملدير الربنامج عن التقييم ٢٠٠٤/٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤١
.إطار التعاون العاملي الثاين ٢٠٠٤/٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٤٢
.تقدمي املساعدة إىل الصومال ٢٠٠٤/٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٤٢
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.مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ٢٠٠٤/٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٣
تقرير مرحلي بشأن اخليارات املتعلقة بنموذج األعمال التجارية لصندوق األمم املتحدة للمشاريع ٢٠٠٤/٣٧ 

.اإلنتاجية يف املستقبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٤٤
.املتحدة اإلمنائيالشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم  ٢٠٠٤/٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٥
.املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية ٢٠٠٤/٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٦
ــة ٢٠٠٤/٤٠  ــترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـ ــدة املشـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــيق برنـ ــاع جملـــس تنسـ ــة اجتمـ متابعـ

.اإليدز   /البشرية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٤٦
.٢٠٠٤السنوية لعام عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته  ٢٠٠٤/٤١  . . . . . . . .١٤٧
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 ٢٠٠٤/١ 
 لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقارير عن اإلطار التمويلي املتعدد السنواتالتقدمي  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة 
 إن اجمللس التنفيذي، 
املتبع يف التقرير السـنوي      بالنهج االستراتيجي املنحى     حييط علما مع التقدير     - ١ 

مواصـلة  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ويتطلع إىل       والذي قدمه    النتائجالذي يركز على حتقيق     
 يونيه؛/حبلول فترة انعقاد دورة حزيراناألمر هذا مناقشة 
التقرير السـنوي الـذي يركـز علـى حتقيـق النتـائج       اإلبالغ عن طريق أن   يؤكد - ٢ 

ربنــامج اإلمنــائي النشــطة ينبغــي أن يــزود الــدول األعضــاء بتحليــل وقــائعي للفعاليــة اإلمنائيــة أل  
 وللفعالية املؤسسية للمنظمة؛

ينبغـي أن تـدعم عمليـة       اإلمنـائي   أن الوظـائف التقييميـة للربنـامج         أيضايؤكد    - ٣
اإلمنـائي  التقرير السنوي الذي يركز على حتقيـق النتـائج بـالتركيز علـى تقيـيم أنشـطة الربنـامج                    

 وفعاليته؛
أن يقــوم، بالتعــاون مــع املــديرة التنفيذيــة  ائي اإلمنــإىل مــدير الربنــامج  يطلــب  - ٤ 

، صــندوق األمــم املتحـدة اإلمنــائي للمــرأة  لة التنفيذيـ ة واملــديراملتحـدة للســكان  صـندوق األمــم ل
سـق، كـل   تعـن النتـائج بأسـلوب م    اإلبالغ  خيارات  طالع  وبالتشاور مع الدول األعضاء، باست    

ه املسألة يف دورة اجمللس التنفيـذي السـنوية         عن هذ  اقدم تقرير أن ي يف إطار الوالية املنوطة به، و     
 .٢٠٠٤لعام 

 
 ٢٠٠٤يناير/ كانون الثاين٣٠

 
 ٢٠٠٤/٢ 
  تقدمي املساعدة إىل ميامنار 

 إن اجمللس التنفيذي، 
ــد  - ١  ــد تأكيـ ــس اإلدارة  يعيـ ــرر جملـ ــر٩٣/٢١ مقـ ــذي  رات ومقـ ــس التنفيـ  اجمللـ

 ؛٢٠٠٣/٢و ، ٢٠٠١/١٥ و ،٩٨/١٤
 ائية لشعب ميامنار؛اإلمنحتياجات الا يدرك - ٢ 
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 مبــــذكرة مــــدير الربنــــامج عــــن تقــــدمي املســــاعدة إىل ميامنــــار حيــــيط علمــــا - ٣ 
)DP/2004/8 (       ــار، وال ســيما التحــديات ــيم املســتقلة إىل ميامن ــة التقي ــن بعث ــدم م ــالتقرير املق وب

  فيه؛الواردة  والتوصياتاالستراتيجية
ئج الــيت توصــلت إليهــا بعثــة النتــايف االعتبــار الربنــامج مــدير أن يأخــذ  يطلــب - ٤ 

 .بادرة التنمية البشريةمل، خالل املرحلة الرابعة االقتضاء، حسب التقييم املستقلة
 

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠
 ٢٠٠٤/٣ 
  عمكتب األمم املتحدة خلدمات املشاري 

 إن اجمللس التنفيذي، 
ــدير التنفيــذي مل  بتقريــررتيــاحمــع اال حيــيط علمــا  - ١  مــم املتحــدة  كتــب األ امل

النتــائج املاليــة  ب و)DP/2004/6 (٢٠٠٣كتــب لعــام  املخلــدمات املشــاريع عــن تنفيــذ ميزانيــة     
 ؛٢٠٠٣التقديرية املشجعة لعام 

 ،٢٠٠٥-٢٠٠٤تقـديرات امليزانيـة املنقحـة لفتـرة السـنتني        ب أيضا حييط علما  - ٢ 
 ،٢٠٠٤لعــام  ية ســنو  يف دورتــه ال ،أن يــوايف اجمللــس مكتــب  للويطلــب إىل املــدير التنفيــذي   

األعمــال إلسـقاطات  انتقــادي تقيـيم  مبـا يف ذلــك  امليزانيــة، مبعلومـات مسـتكملة عــن تقـديرات    
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤للفتـرة 

االسـتعراض   باالستجابة التامة للتوصيات الواردة يف تقرير        حييط علما كذلك   - ٣ 
الـزمين  دول   الداخلي، واجل  ، والتقدم احملرز يف تنفيذ التغيري     واستراتيجية اقتناء املشاريع  ،  املستقل

 يـة؛اسيقؤشراته الالشامل لرصد التقدم احملرز وم
لعمليـة  ) DP/2004/7(دوالر   ماليني   ٨,٤ البالغةالتفصيلية   على امليزانية    يوافق - ٤ 

 تكلفتها؛طرائق تغطية التغيري يف األجل األطول وعلى 
و مباشــر مــع لكــي يتعــاون علــى حنــتوســيع نطــاق واليــة املكتــب  علــى يوافــق - ٥ 

كفالـة  اإلقليمية ودون اإلقليمية علـى أسـاس جتـرييب، ويشـجع املكتـب علـى              املصارف اإلمنائيـة   
يقـدم معلومـات    وثيق مع املنسقني املقيمني، ويطلب إىل املدير التنفيذي للمكتـب أن            التشاور  ال

 السنوية لعـام    تقريره إىل اجمللس التنفيذي قي دورته     مستكملة عن التقدم احملرز، وذلك يف إطار        
 ؛٢٠٠٤
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علـى نطـاق     إىل املدير التنفيذي للمكتب مواصلة تيسري عملية التشاور          يطلب - ٦ 
ــة املكتــب       ــة األخــرى فيمــا يتعلــق برؤي أوســع بــني املكتــب واجمللــس التنفيــذي واجلهــات املعني

 .٢٠٠٤وواليته وإدارته، وتقدمي تقرير عن هذه املشاورات إىل الدورة السنوية لعام 
 

 ٢٠٠٤يناير /نون الثاين كا٣٠
 

 ٢٠٠٤/٤ 
توصيات جملس مراجعي : املتحدة للسكان وصندوق األممبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

  حسابات األمم املتحدة
 إن اجمللس التنفيذي، 
وصـندوق  ) DP/2004/11( برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي       يريرقبت حييط علما  - ١ 

 األمـم   عن تنفيذ توصيات جملس مراجعي حسـابات      ) DP/FPA/2004/1 (األمم املتحدة للسكان  
  ؛٢٠٠١-٢٠٠٠ لفترة السنتني املتحدة

 .لتوصيات جملس مراجعي حسابات األمم املتحدةالكافية  أمهية املتابعة يؤكد - ٢ 
 

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠
 

 ٢٠٠٤/٥ 
ملشترك املعين بفريوس لس تنسيق برنامج األمم املتحدة ا الرابع عشر جملجتماعاالمتابعة  

  اإليدز/نقص املناعة البشرية
 إن اجمللس التنفيذي، 
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   يرحــب - ١  وصــندوق ) DP/2004/13( بتقريــري برن

اسـتجابة منظومـة    جعـل   باعتبارمها خطوة هامة حنـو      ) DP/FPA/2004/5 (األمم املتحدة للسكان  
 أكثر تناسقا؛اإليدز /ناعة البشريةفريوس نقص املوباء جتاه األمم املتحدة 

 أن  وصندوق األمم املتحدة للسـكان     إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       يطلب - ٢ 
 بشـأن الكيفيـة الـيت       ٢٠٠٤عـام   السـنوي ل   كـل منـهما      يقدما معلومات أكثر تفصـيال يف تقريـر       

جلهـات األخـرى    املنظمتـان، بالتعـاون مـع اجلهـات املعنيـة ذات الصـلة، وال سـيما ا                عمل هبـا    ست
، اإليـدز /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية            املشتركة يف رعاية    

وفقا للتوصيات اليت اختذها جملس تنسيق برنامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص                   
 ؛٢٠٠٣ يونيه/ خالل اجتماعه الرابع عشر املعقود يف حزيراناإليدز/املناعة البشرية
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وصــندوق األمــم املتحــدة  إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يطلــب كــذلك - ٣ 
وصفها مرفقا لتقريريهمـا املقـرر       أن يتيحا للمجلس التنفيذي توصيات جملس التنسيق ب        للسكان

هذا البند من جدول األعمال خـالل اجتمـاع اجمللـس التنفيـذي             تقدميهما بصفة دورية يف إطار      
 .بتمربس/شهر أيلوليف 

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠
 

 ٢٠٠٤/٦ 
  التقارير املقدمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 إن اجمللس التنفيذي، 
-E/2004/4( بتقريـــري مـــدير برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي    علمـــاحيـــيط - ١ 

DP/2004/12 (      واملــــــديرة التنفيذيــــــة لصــــــندوق األمــــــم املتحــــــدة للســــــكان)E/2004/5-

DP/FPA/2004/2 (  إحالتـهما  ويطلب إىل األمانة     ،جمللس االقتصادي واالجتماعي  إىل ا املرفوعني
  اليت دارت خالل هذه الدورة؛ةمبوجز للمناقش مشفوعني  االقتصادي واالجتماعيإىل اجمللس
ــد - ٢  ــة  يؤكـ ــبرية األمهيـ ــا الكـ ــة لالـــيت يوليهـ ــامل لعمليـ ــتعراض الشـ ــة لالسـ  املقبلـ

 ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     واملسـامهة اخلاصـة ل   ثـالث سـنوات  للسياسات الذي جيرى كـل  
 يف إطـار واليـة كـل        ،)١( يف بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         صندوق األمـم املتحـدة للسـكان      و

 منهما؛
 علـى   صندوق األمـم املتحـدة للسـكان       و برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    يشجع - ٣ 

ــة،  املشــاركة  ــها   بنشــاط يف دعــم هــذه العملي ــة أمــور من ــواد  التشــارك يف  وذلــك جبمل ــع امل مجي
 .التقييمية وغريها من املواد ذات الصلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

 

__________ 
 .الواردة يف إعالن األلفيةاألهداف األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها  )١( 
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 ٢٠٠٤/٧ 
ـــدد الســـنوات لصـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان للفتـــرة      اإلطـــار التمويلـــــــي املتعــــــ

٢٠٠٧-٢٠٠٤  
 نفيذي،إن اجمللس الت  

ــق ب حيــيط علمــا  - ١  ــالتقرير املتعل اإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات لصــندوق     ب
 ؛)DP/FPA/2004/4 (٢٠٠٧-٢٠٠٤املتحدة للسكان للفترة  األمم

بصـــيغته ، ٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطـــار التمـــويلي املتعـــدد الســـنوات للفتـــرة  ـقريـــ - ٢ 
ــواردة  ــا     ال ــاالت النت ــى جم ــالتركيز عل ــر، ويرحــب ب ــذا التقري ــة املتيف ه ــة بئج الثالث الصــحة علق

لقضــاء علــى لاإلجنابيــة، والســكان والتنميــة، واملســائل اجلنســانية، باعتبارهــا متطلبــات رئيســية  
 الفقر؛

 بإدمــاج املســاواة بــني اجلنســني، والصــحة اإلجنابيــة للمــراهقني، يرحــب أيضــا - ٣ 
ــة مــن   ــدز/فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  والوقاي ــائج  يف األنشــطة الرئيســية   يف اإلي جمــاالت النت

 الثالثة؛
ــدد الســنوات    أن يؤكــد - ٤  ــار التمــويلي املتع ــؤدي دور الوثيقــة الرئيســية    اإلط ي

 استراتيجيا وأداة لإلدارة؛فضال عن كونه موردا ، لسياسات صندوق األمم املتحدة للسكان
ل اعمـ أتوجيـه  لأداة رئيسـية    بوصفه   اإلطار التمويلي املتعدد السنوات    ب يرحب - ٥ 

الصادر عـن املـؤمتر الـدويل للسـكان         عمل  التنفيذ برنامج   يف  ندوق يف جمال مساعدة البلدان      الص
، )٢( سـنوات ٥+ املعتمدة يف املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة       ، واإلجراءات الرئيسية    )١(والتنمية

 ؛)٣(بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةحنو إحراز تقدم يف و
ــة ألطــر ل بالــدعم املعــزز يرحــب - ٦  ــة  اإلمنائي ــة ويشــدد علــى أمهي مواصــلة الوطني

 تعزيزها من خالل مجلة أمور منها بناء القدرات وتنمية الشراكات؛
 جبهــود صــندوق األمــم املتحــدة للســكان الراميــة إىل إقامــة شــراكات        قرـيــ - ٧ 

تعزيـز  يواصـل   أن  الصـندوق    ويطلـب مـن      اإلطار التمـويلي املتعـدد السـنوات      استراتيجية لتنفيذ   
__________ 

منشورات األمم املتحدة، رقم  (١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،  )١( 
 .)، املرفق١لفصل األول، القرار ، اA.95.XIII.18املبيع 

املؤمتر الدويل الصادر عن عمل الملواصلة تنفيذ برنامج الرئيسية ، اإلجراءات ٢١/٢-دإقرار اجلمعية العامة  )٢( 
 .١٩٩٩يوليه / متوز٢للسكان والتنمية، املعتمدة يف 

 .إعالن األلفيةالواردة يف األهـداف األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها  )٣( 
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ت ايـز املاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى، وفقـا للواليـة املنوطـة بـه وعلـى أسـاس                   التع
  اليت يتمتع هبا؛النسبية

، بصــيغته الــواردة ٢٠٠٧-٢٠٠٤علــى إطــار املــوارد املتكاملــة للفتــرة  يوافــق - ٨ 
يف هــذا التقريــر، ويشــجع مجيــع البلــدان علــى مســاعدة صــندوق األمــم املتحــدة للســكان علــى 

 مليــون دوالر للفتــرة ١ ٥٢٣ إىل مبلــغ للمــوارد العاديــة واملــوارد األخــرى جمموعـــه   الوصــول
 ، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تقــدمي تعهــدات متعــددة الســنوات مــن البلــدان الــيت ٢٠٠٧-٢٠٠٤

 ميكنها ذلك؛
 إلطار التمويلي املتعـدد السـنوات     للتنفيذ الفعال ل  األساسية   أمهية املوارد    يؤكد - ٩ 

لصـندوق األمـم املتحـدة      األساسـية   دان اليت ميكنها زيادة مسامهتها يف املوارد        ويشجع مجيع البل  
 للسكان على أن تفعل ذلك؛

صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان املسـتمر واملتزايـد علـى اإلدارة               ركيـز    ت يقدر - ١٠ 
، كجــزء مــن تقريــره الســنوي، وضــع واصــلالقائمــة علــى النتــائج ويطلــب مــن الصــندوق أن ي

 بالفعالية التنظيمية؛ومرتبطة ء كمية ونوعية قابلة للقياس مؤشرات لألدا
 إىل املــديرة التنفيذيــة للصــندوق أن تقــوم، بالتعــاون مــع مــدير برنــامج يطلــب - ١١ 

مـع  شـاور   وبالتصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة،  لة التنفيذيةاألمم املتحدة اإلمنائي واملدير   
كل يف إطـار الواليـة      على حنو متسق،    عن النتائج   بالغ  اإلخيارات  طالع  الدول األعضاء، باست  

 .٢٠٠٤ عن هذه املسألة يف دورة اجمللس التنفيذي السنوية لعام اتقريرأن تقدم ه، وــاملنوطة ب
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

 
 ٢٠٠٤/٨ 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٤صندوق األمم املتحدة للسكان للفترة  لربنامج املشترك بني األقطارال 

 لس التنفيذي،إن اجمل 
صــندوق األمــم املتحــدة املشــترك بــني األقطــار لاملقتــرح  علــى الربنــامج يوافــق - ١ 

ــرة للســكان  ــة  ته، بصــيغ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفت ــواردة يف الوثيق ــغ DP/FPA/2004/3 ال ــدره ، مببل ق
مبقــدار  مليــون دوالر ســتربمج مــن املــوارد العاديــة للصــندوق،  ١٢٤ مليــون دوالر، منــه ٢٢٦
تــدبري بقيــة علــى أن تســعى إىل صــندوق لل ويشــجع املــديرة التنفيذيــة متاحــة، ارداملــوتكــون  مــا
ــدرها بلــغ امل ــون ١٠٢وق ــق    ملي ــزم ذلــك، عــن طري ــل املشــترك و دوالر، إذا ل غــريه مــن  التموي
 وارد؛امل
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نظــام لــإلدارة يواصــل وضــع  إىل صــندوق األمــم املتحــدة للســكان أن يطلــب - ٢ 
 ورصـده   ٢٠٠٧-٢٠٠٤مج املشـترك بـني األقطـار للفتـرة          قائمة على النتـائج لتخطـيط الربنـا       ال

علـى عنصـر األداء، مـع مراعـاة احلاجـة           ركيـز   وتقييمه، ضمانا ألن تكون التقارير املقبلة ذات ت       
 .الربنامج املشترك بني األقطار والربامج القطريةتوخي أوجه التآزر بني إىل 

 
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

 
 ٢٠٠٤/٩ 
  �تقييم: تقارير األهداف اإلمنائية لأللفية�دارة على التقرير املعنون رد اإل: التقييم 

 إن اجمللس التنفيذي، 
وبــرد  �تقيــيم :تقــارير األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة� بــالتقرير املعنــون حيــيط علمــا -١ 

بنـاء علـى طلـب اجمللـس التنفيـذي الـوارد يف       الـيت أعـدت    DP/2004/3اإلدارة الوارد يف الوثيقـة    
 ؛٢٠٠٣/٢٩ه مقرر

 من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يقدم مزيدا مـن املعلومـات الفنيـة               يطلب - ٢ 
ــدورة الســنوية لعــام  يف  ــر املعنــون  ٢٠٠٤ال ــة � بشــأن التقري ــة لأللفي : تقــارير األهــداف اإلمنائي
 ؛ةاملناقشللتمكني من مواصلة  وذلك ،�تقييم

 املتحـدة اإلمنـائي مـع الـدول     تعـاون برنـامج األمـم    �موضـوع   درج   أن يـ   يقرر - ٣ 
ــداد األعضــاء يف  ــة  إع ــة لأللفي ــارير األهــداف اإلمنائي ــذي   � تق يف جــدول أعمــال اجمللــس التنفي

هـذا املوضـوع،    عـن   إعـداد تقريـر     اإلمنـائي   ، ويطلب مـن الربنـامج       ٢٠٠٥لدورته السنوية لعام    
الـذي أجـري     ستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل ثالث سنوات،       االآخذا يف اعتباره    

 .خالل الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

 
 ٢٠٠٤/١٠ 
 السنوات لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، للفترة املتعدد لي التمويطاراإل 

٢٠٠٧-٢٠٠٤  
 إن اجمللس التنفيذي، 
املتحدة اإلمنـائي للمـرأة    النتائج اليت حققها صندوق األمم       يالحظ مع التقدير   - ١ 

ــواردة يف الوثيقــة  ٢٠٠٣-٢٠٠٠يف تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل للفتــرة    ، بصــيغتهما ال
DP/2004/CRP.3؛ 
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 صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة      امليزة النسبية اليت يتمتـع هبـا         أن   ؤكدي - ٢ 
تحقيق املسـاواة بـني     املتعلقة ب تزامات  دعم الوفاء باالل  الرامية إىل   واليته االبتكارية واحلفّازة    هي  

 اجلنسني ومتكني املرأة؛
التوجهــــات واألولويــــات االســــتراتيجية احملــــّددة يف إطــــار النتــــائج       ـقريــــ - ٣ 

 الـواردة   ةصيغالب،  ٢٠٠٧-٢٠٠٤االستراتيجية ضمن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات للفترة        
 ؛DP/2004/5يف الوثيقة 
 علـى املضـي يف    األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة     بوجـه خـاص صـندوق     يشجع - ٤ 

منظومة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك جمموعـة األمـم املتحـدة                يف إطار   تعزيز شراكاته وتركيزها    
 بغيـــة تعزيـــز متكـــني املـــرأة وحقـــوق اإلنســـان واملســـاواة بـــني اجلنســـني علـــى مجيـــع  ،اإلمنائيـــة
صـندوق األمـم املتحـدة    الرجوع إىل بـ تحدة  وينصح مجيع الكيانات التابعة لألمم امل  ،املستويات

  يف اجملاالت اليت يتمتع فيها مبيزة نسبية؛اإلمنائي للمرأة
يتخــذه صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي  بالنــهج االســتراتيجي الــذي يرحــب  - ٥ 
حيـث  مـن  ومؤسسات األمم املتحـدة     موارد بلدان الربنامج    فعاال من   وردا   لكي يصبح م   للمرأة

ــاج  ــورإدم ــني اجلنســني،   منظ ــادة يف ظــل  املســاواة ب ــامج  قي ــدان الربن ــها، بل ــات يف وملكيت آلي
ــيم القطــري املشــترك مثــل  مــن ،التنســيق ــة  عمــل األمــم املتحــدة ل إطــار /التقي لمســاعدة اإلمنائي

 واالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛
ــرأة    يشــّجع - ٦  ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــى املســامهة،  صــندوق األم  يف حــدود عل

 ؛)٥(واليته، يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
 للمـرأة وبرنـامج     صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي     ما يبذله    يالحظ مع التقدير   - ٧ 

الـيت ميكـن أن   االت  بينـهما يف اجملـ    يف إطـار شـراكة      معـا   األمم املتحدة اإلمنائي من جهد للعمـل        
جلنسني ومتكني املرأة، ويشـّجع املنظمـتني علـى         فيها التآزر التقدم حنو حتقيق املساواة بني ا       يعزز  

 ن فيما بينهما؛تعاوتوثيق المواصلة 
صـندوق  القاعدة اليت يرتكز إليها     العادية تشكل   املوارد  ن   على أ  يعيد التأكيد  - ٨ 

احليــاد األطــراف وطــابع تعــدد ضــرورية للمحافظــة علــى أهنــا  للمــرأة واألمــم املتحــدة اإلمنــائي
 ؛بــه عمله الذي يتسم والعاملية

 الـوارد يف التقريـر      ٢٠٠٧-٢٠٠٤ علـى إطـار املـوارد املتكاملـة للفتـرة            يوافق - ٩ 
DP/2004/5     اليت يف مقدورها أن تساعد صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي            ويشّجع مجيع البلدان 
__________ 

 .الواردة يف إعالن األلفيةاألهداف  مبا فيها ،األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا )٥( 
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 مليـون   ١٧٧,٥والبالغ  األخرى  املوارد  املستهدف للموارد العادية و   املستوى   على بلوغ    للمرأة
يف  علــى أن تفعــل ذلــك، مبــا ، ٢٠٠٧-٢٠٠٤ر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة للفتــرة  دوال

 البلدان القادرة على ذلك؛من تعهدات متعددة السنوات ذلك عن طريق تقدمي 
 بتعــيني اجلمعيــة العامــة اللجنــة االستشــارية اجلديــدة لصــندوق األمــم   يرّحــب - ١٠ 

 ؛A/58/PV.75يف الوثيقة على النحو الوارد املتحدة اإلمنائي للمرأة، 
، تقـوم  لصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة أن            ة التنفيذي ة إىل املدير  يطلب -١١ 

صــندوق األمــم املتحــدة بالتعــاون مــع مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــدير التنفيــذي ل 
النتـائج  غ عـن    باسـتطالع اخليـارات املتعلقـة بـاإلبال       ، وبالتشـاور مـع الـدول األعضـاء،          للسكان

الـدورة  على حنو متسق، كل يف حدود الوالية املنوطة بــه، وتقدمي تقرير بشأن هذه املسـألة يف                 
 .٢٠٠٤عام لالسنوية للمجلس التنفيذي 

 
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

 ٢٠٠٤/١١ 
ــة        ــحة العامليـ ــة الصـ ــني منظمـ ــتركة بـ ــحية، املشـ ــؤون الصـ ــيق الشـ ــة تنسـ ــتعراض جلنـ اسـ

  وق األمم املتحدة للسكانواليونيسيف وصند
 إن اجمللس التنفيذي، 
هنـــاء عمـــل جلنـــة  بإDP/FPA/2004/CRP.1 التوصـــية الـــواردة يف الوثيقـــة يــــقر - ١ 

تنسيق الشـؤون الصـحية، املشـتركة بـني منظمـة الصـحة العامليـة واليونيسـيف وصـندوق األمـم                     
 املتحدة للسكان؛

يــة واليونيســيف وصــندوق نظمــة الصــحة العامل بــأن تواصــل أمانــات ميوصــي - ٢ 
 .الصحةجمال  تعزيز التنسيق فيما بينها يف األمم املتحدة للسكان

 
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

 
 ٢٠٠٤/١٢ 
 استعراض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل 

  ٢٠٠٤ لعام
 إن اجمللس التنفيذي، 
 :، قام مبا يلي٢٠٠٤عادية األوىل لعام  إىل أنه خالل الدورة الرـيشي 

 



 

114 05-25362 
 

E/2004/35

 ١البند  
 املسائل التنظيمية 

 :٢٠٠٤انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام  
 )اليمن(سعادة السيد عبداهللا حممد الصايدي   :الرئيس

 )رومانيا(السيدة غربييال تنجاال  :نائب الرئيس
 )بريو(و زالرياالسيد ماركو ب :نائب الرئيس

 )الدامنرك(السيد توري كريستيانسن  :رئيسنائب ال
 )الكامريون(السيد فيليكس مبايو  :نائب الرئيس

 
 DP/2004/L.1 (٢٠٠٤ّر جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية األوىل لعـام           ــأق 

 ؛)Corr.1و 
 ؛(DP/2004/1) ٢٠٠٣اعتمد تقرير الدورة العادية الثانية لعام  
 ؛(DP/2004/CRP.1) ٢٠٠٤لعام خطة العمل السنوية اعتمد  
 ؛٢٠٠٤لعام السنوية  للدورةاملؤقتة  العمل خطةاعتمد  
 :٢٠٠٤ للدورتني املقبلتني للمجلس التنفيذي يف عام ةالتالياملواعيد وافق على  
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٣-١٤  :٢٠٠٤الدورة السنوية لعام  
 ٢٠٠٤رب سبتم/ أيلول٢٤-٢٠ :٢٠٠٤الدورة العادية الثانية لعام  

  
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 ٢البند  
  التقييم 

رد : التقيــيم بشــأن ٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــاين  ٣٠املــؤرخ  ٢٠٠٤/٩ختــذ املقــرر  ا 
 اإلدارة على تقييم تقارير األهداف اإلمنائية لأللفية؛
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 ٣البند  
   السنواتاملتعدد لي التمويطاراإل 

ــاير /كــــانون الثــــاين ٣٠املــــؤرخ  ٢٠٠٤/١ر املقــــرختــــذ ا   بشــــأن تقــــدمي ٢٠٠٤ينــ
ــامج  الســنوات لاملتعــدد لي التمــويطــاراملتعلقــة باإل التقــارير ــرة   ربن األمــم املتحــدة اإلمنــائي للفت
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤

 
 ٤البند  
  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

 لي التمـوي  طاراإل بشأن   ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين  ٣٠املؤرخ   ٢٠٠٤/١٠املقرر  ختذ  ا 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤ السنوات لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة للفترة املتعدد

 
 ٥البند  
  املتصلة هباالربامج القطرية واملسائل  

 :وافق على الربامج القطرية التالية 
بـنن، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ومجهوريـة الكونغـو، وسـرياليون، وكينيـا،               : أفريقيا 

 لنيجر؛وا
 جيبويت؛: الدول العربية 
 باكستان، وتايلند؛: آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ 
 االحتاد الروسي، وبولندا، وكرواتيا، وليتوانيا؛: أوروبا ورابطة الدول املستقلة 
 ؛إكوادور: كا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبيأمر 

 
طـري الثـاين لكـل مـن مجهوريـة      التمديد ملدة عام واحد إلطار التعاون الق أحاط علما ب   

كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، والتمديـد األول ملـدة عـام واحـد إلطـار التعـاون                   
 ؛)DP/2004/9 (دون اإلقليمي األول لبلدان منظمة دول شرق البحر الكارييب وبربادوس

 
 ؛)DP/2004/9 (وافق على متديد إطار التعاون القطري الثاين لغيانا ملدة سنتني 
على متديد إطار التعاون الثاين للتعاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة ملـدة سـنة                    افق  و 
 ؛)DP/CF/TCDC/2/EXTENSION I (واحدة
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تقـدمي املسـاعدة     بشـأن    ٢٠٠٤ينـاير   /كـانون الثـاين    ٣٠ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٢املقرر  اختذ   
 ؛إىل ميامنار

 
 ٦البند  
  يعمكتب األمم املتحدة خلدمات املشار 

 بشــأن مكتــب األمــم ٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــاين ٣٠ املــؤرخ ٢٠٠٤/٣املقــرر ختــذ ا 
 املتحدة خلدمات املشاريع؛

  
ــم         ــندوق األمــ ــائي وصــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــني برنــ ــترك بــ ــزء املشــ اجلــ

  للسكان املتحدة
 ٧البند  
  توصيات جملس مراجعي احلسابات 

بشأن متابعة التقرير املتعلـق     خلدمات املشاريع   أحاط علما بتقرير مكتب األمم املتحدة        
 ؛)DP/2004/10 (٢٠٠٢-٢٠٠١بتنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات للفترة 

 بشــأن برنــامج األمــم ٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــاين ٣٠ املــؤرخ ٢٠٠٤/٤املقــرر ختــذ ا 
 ؛توصيات جملس مراجعي احلسابات: املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان

 
 ٨البند  
  اجمللس االقتصادي واالجتماعياملقدمة إىل تقارير ال 

 مــدير ي بشــأن تقريــر٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــاين ٣٠ املــؤرخ ٢٠٠٤/٦املقــرر ختــذ ا 
قـدمني إىل    األمم املتحدة اإلمنائي واملديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحـدة للسـكان، امل            جبرنام

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛
 
 ٩لبند ا 
متابعة اجتماع جملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة  

  اإليدز/البشرية
لس تنسـيق برنـامج األمـم       الرابع عشر جمل  الجتماع   بشأن متابعة ا   ٢٠٠٤/٥املقرر  ختذ  ا 

 اإليدز؛/املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
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  بصندوق األمم املتحدة للسكاناجلزء املتعلق   
 ١٠البند  
  املتصلة هباالربامج القطرية واملسائل  

 :وافق على الربامج القطرية التالية 
 بنن، ومجهورية الكونغو، وسرياليون، وكينيا، وليسوتو، والنيجر؛: أفريقيا 
 أفغانستان، وباكستان؛: آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ 
 ؛كوباإكوادور :  البحر الكارييبكا الالتينية ومنطقةيأمر 

 
الربنـامج املشـترك    بشـأن  ٢٠٠٤ينـاير  /كانون الثاين  ٣٠ املؤرخ   ٢٠٠٤/٨املقرر  ختذ  ا 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤بني األقطار لصندوق األمم املتحدة للسكان، للفترة 
اســـتعراض الربنـــامج املشـــترك بـــني األقطـــار لصـــندوق األمـــم املتحـــدة أحـــاط علمـــا ب 

 )DP/FPA/2004/3/Add.1 (٢٠٠٣-٢٠٠٠للسكان، للفترة 
 
 ١١البند  
  اإلطار التمويلي املتعدد السنوات 

اإلطـار التمـويلي     بشـأن    ٢٠٠٤ينـاير   /كانون الثـاين   ٣٠ املؤرخ   ٢٠٠٤/٧املقرر  ختذ  ا 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة لصندوق األمم املتحدة للسكان، املتعدد السنوات

 
 ١٢البند  
  مسائل أخرى 

الشـؤون الصـحية، املشـتركة بـني منظمـة الصـحة العامليـة              استعراض جلنة تنسـيق       
  واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان

، الــذي أقــر بــه إهنــاء ٢٠٠٤ينـاير  /كــانون الثــاين ٣٠ املــؤرخ ٢٠٠٤/١١املقــرر ختـذ  ا 
عمــل جلنـــة تنســيق الشـــؤون الصـــحية، املشــتركة بـــني منظمـــة الصــحة العامليـــة واليونيســـيف     

 .دة للسكانوصندوق األمم املتح
 

 : التاليةرمسية الشاورات غرياملحاطة واإلجلسات د قََع 
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  يبرنامج األمم املتحدة اإلمنائ  
 ي؛ نوع اجلنس يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائ-غيري مفهوم التيار الرئيسي ت 
  اخلدمات؛استرداد تكاليف 

 
  للسكانصندوق األمم املتحدة   

 تأمني سلع الصحة اإلجنابية 
سـتراتيجية للحـد مـن      الورقـات ا  وال؛  ٢٠٠٣-٢٠٠٠،  الربنامج املشـترك بـني األقطـار       
 ؛قائم على نوع اجلنسهج القطاعية الشاملة؛ و العنف الالُنوالفقر؛ 

إقامـــة شـــراكة علـــى صـــعيدي السياســـة العامـــة : جعـــل األمومـــة املأمونـــة حقيقـــة واقعـــة 
 ؛واإلجراءات العملية

 
  االجتماع املشترك  

صندوق األمم  /تماعات مشتركا للمجالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       اجعقد   
ينــاير /كــانون الثــاين  ٢٦ و ٢٣يف  املتحــدة للســكان، واليونيســيف، وبرنــامج األغذيــة العــاملي     

، املبــادرات اإلقليميــة، واإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة البشــرية: املواضــيع التاليــة عــاجل فيــه ٢٠٠٤
 .، واألمننظام املنسقني املقيمني، وملواءمةوالتبسيط وا

 
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

٢٠٠٤/١٣ 
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
بـالتقرير السـنوي الـذي يركـز علـى النتـائج لصـندوق        حييط علما مع التقدير   - ١ 

 وبــاملوجز التنفيــذي للتقيــيم املســتقل ألثــر  ،(DP/2004/17)األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة 
، وبـرد اإلدارة علـى التقيـيم املسـتقل          (DP/2004/18)صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية      

 ؛(DP/2004/19)ألثر صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 
 االســتنتاجات والتوصــيات الــواردة يف التقيــيم املســتقل ألثــر يالحــظ باهتمــام  - ٢ 

 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية؛
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باملناقشــــات الـــيت متـــت مـــؤخرا بشـــأن القطـــاع اخلـــاص والتنميـــة،  يــــرحب  - ٣ 
ــوارد للمشــاريع الصــغرية جــدا وللمشــاريع        وال ــز الفــرص وامل ــة تعزي ــق بأمهي ــا يتعل ســيما يف م

 الصغرية واملتوسطة؛
يــة، علــى حنــو مــا أكــد بــأن صــندوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيســلم  - ٤ 

التقييم املستقل ألثر الصندوق، قد أسهم، يف مجلة أمور، يف حتقيق نتائج هامة، من خالل كـل                 
من برناجمه لتمويل املشاريع الصغرية جدا وبرناجمـه للحكـم احمللـي، يف احلـد مـن الفقـر وحتقيـق                     

 أثر السياسات وتكرار اجلهات املاحنة ملشاريعه؛
ــأن عــد كــذلك يســلم   - ٥  ــر    ب ــيم املســتقل ألث ــواردة يف التقي دا مــن التوصــيات ال

الصندوق تنطوي على آثار واسعة النطاق يف ما يتعلق، يف مجلة أمور، بعالقة أوثق مع برنـامج                 
األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف املســتقبل، وترتيبــات الربجمــة يف ســياق اإلطــار التمــويلي املتعــدد          

 ترتيبات املتعلقة بالتمويل؛السنوات، واهلياكل األساسية لإلدارة، وال
إىل مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يقـدم إىل اجمللـس التنفيـذي،          يطلب   - ٦ 

، تقريـــرا مرحليـــا يتضـــمن تفاصـــيل عـــن ٢٠٠٤ســـبتمرب /يف دورتـــه العاديـــة الثانيـــة يف أيلـــول
ائي، وتأثرياهتـا   اخليارات، مبا يف ذلك لعالقات أوثق يف املستقبل مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـ               

علــى شــؤون اإلدارة، والربجمــة والترتيبــات املتعلقــة بالتمويــل؛ واحتمــاالت أن يقــوم صــندوق     
األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيـة ، وفقـا لواليتـه ومزيتـه النسـبية، باإلسـهام يف تنميـة القطـاع                     

ي عليهـا ذلـك،     اخلاص احمللي لصاحل الفقـراء؛ مبـا يف ذلـك تقيـيم الفـرص واألخطـار الـيت ينطـو                   
وإسقاطات املوارد، وعوامل جناح كل منها، وكفالـة إجـراء املشـاورات الالزمـة مـع أصـحاب            

 املصاحل والشركاء يف هذه العملية؛
أن صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، علـى الـرغم مـن            يالحظ بقلق    - ٧ 

مكن مـن بلـوغ هـدف املـوارد         اجلهود املشكورة املبذولة لتوسـيع قاعـدة اجلهـات املاحنـة، مل يـت             
 مليــون دوالر، الــذي دعــا اجمللــس التنفيــذي إليــه يف مقــرره   ٣٠األساســية الســنوي، أال وهــو  

 ، الذي يؤكد على االفتقار إىل املوارد املالية الكافية يف املنظمة؛٢٠٠٢/٢٦
ــدمي      يؤكــد  - ٨  ــتم تق ــا ي ــة، ريثم ــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجي أن لصــندوق األم

* ، دورا واضحا يضطلع به يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة           ٦املقترحات املطلوبة يف الفقرة     
قـل  على الصعيد احمللـي، وال سـيما يف جمـايل احلكـم احمللـي ومتويـل املشـاريع الصـغرية جـدا يف أ                       

البلـدان منــوا، ويــدعو الــدول األعضـاء واملؤسســات األخــرى، الــيت مل تقـم بعــد مبواصــلة تعزيــز    

 

 .تعلق باأللفيةاألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك تلك الواردة يف اإلعالن امل *
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مسامهاهتا يف التمويل األساسـي للصـندوق، إىل فعـل ذلـك يف ضـوء النتـائج اهلامـة الـيت حققهـا            
 .الصندوق

 
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨

٢٠٠٤/١٤ 
 

 يااللتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائ  
 إن اجمللس التنفيذي، 
بالتقرير عن حالة االلتزامات بتمويل املوارد العادية لربنامج األمـم          حييط علما    - ١ 

 ؛(DP/2004/20) وما بعده ٢٠٠٤املتحدة اإلمنائي وللصندوق والربامج املرتبطة به يف عام 
ارد أن يف املستطاع إمـداد برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بقاعـدة مـو            يالحظ   - ٢ 

مســتقرة وكافيــة، لكــن حتقيــق هــذا اهلــدف احلاســم األمهيــة يقتضــي أن تواصــل وتزيــد الــدول   
ــار          ــرة اإلط ــوال فت ــة ط ــا التمويلي ــو، جهوده ــة النم ــدان املتقدم ــيما البل ــة، وال س األعضــاء كاف

 التمويلي املتعدد السنوات؛
) سـية املسـامهات األسا  (الدول األعضاء على أن تعطي املـوارد العاديـة          يشجع   - ٣ 

 ؛)املسامهات غري األساسية(األولوية على املوارد األخرى 
 

ألن البلدان زادت مسامهاهتا يف املوارد األساسـية ويشـجع          يعرب عن تقديره     - ٤ 
 علـى فعـل ذلـك،       ٢٠٠٤مجيع البلدان اليت ملـا تقـدم بعـد مسـامهاهتا يف املـوارد األساسـية لعـام                   

ظـر يف اسـتكمال مسـامهاهتا، إن اسـتطاعت، لعـام           وتلك اليت قدمت بالفعـل مسـامهاهتا علـى الن         
، كيما يتسىن اإلسراع خبطى إعـادة بنـاء قاعـدة املـوارد العاديـة لربنـامج األمـم املتحـدة                     ٢٠٠٤
 اإلمنائي؛
ــى      يشــجع  - ٥  ــادرة عل ــائي، الق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــدول األعضــاء يف برن ال

لـى أن تفعـل ذلـك، وعلـى أن تتقيـد            اإلعالن عن تربعاهتا وجداول مـدفوعاهتا لعـدة سـنوات ع          
 .بتربعاهتا املعلنة وجداول مدفوعاهتا بعد ذلك

 
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨
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٢٠٠٤/١٥ 
 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
 إن اجمللس التنفيذي، 
 ؛(DP/2004/23)بالتقرير السنوي للمدير التنفيذي حييط علما  - ١ 
قصـوى أن يظـل مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات       على أن من األمهية ال   يشدد   - ٢ 

 املشاريع معتمدا ماليا يف املدى القصري ويف املدى الطويل أيضا؛
ــة     يؤيــد  - ٣  ــة التنســيق اإلداري بتوســيع نطــاق والي ــراح املــدير التنفيــذي وجلن اقت

ــدمي         ــع احلكومــات يف تق ــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع ليشــمل العمــل مباشــرة م مكتــب األم
لهياكل األساسية واألشغال العامة، وال سـيما يف أحـوال مـا بعـد انتـهاء الصـراعات                  اخلدمات ل 

واألحــوال االنتقاليــة، ويف البلــدان الــيت يشــكل هــذا فيهــا جــزءا مــن األولويــات الوطنيــة البينــة، 
وتطلبه احلكومة املتلقية، ويعتمد على املوارد املتاحة، وال يتداخل مع واليـات منظمـات األمـم                

ألخرى، ويؤيده املنسق املقيم؛ ويشدد اجمللس التنفيذي على أن يوضـع يف االعتبـار يف               املتحدة ا 
 تقدمي هذه اخلدمات بناء القدرات احمللية يف جمايل اهلياكل األساسية وإدارة األشغال العامة؛

إىل مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع أن يضــع يف اعتبــاره       يطلــب  - ٤ 
امليـدان، ويطلـب إىل املـدير التنفيـذي أن يبقـي اجمللـس التنفيـذي علـى                  اخلربات السابقة يف هـذا      

 علم بالتقدم احملرز وبالتحديات اليت تواجه تنفيذ الوالية املوسعة هذه؛
أن مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع قــد قطــع   يالحــظ مــع التقــدير  - ٥ 

 فريــق إدارة جديــد، ويتطلــع إىل شــوطا بعيــدا يف عمليتــه املســتمرة إلدارة التغــيري وأنــه مت تعــيني
 ؛٢٠٠٥ و ٢٠٠٤مواصلة تنفيذ العملية يف عامي 

أنه، بصرف النظر عن العالقات اليت جيري بناؤهـا مـع عمـالء جـدد،               يالحظ   - ٦ 
يظل التحدي الرئيسي الذي يواجه مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع هـو عكـس اجتـاه                    

مج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ولكيانـات األمـم املتحـدة             اهلبوط يف األعمـال املضـطلع هبـا مـع برنـا           
 األخرى؛
كيانـــات األمـــم املتحـــدة كافـــة، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي   يشـــجع  - ٧ 

خصوصا، على العمل على حنو وثيق مع مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، وال سـيما                   
مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات يف ميــدان اخلــدمات املشــتركة، يف األحــوال الــيت يكــون فيهــا  

  مبزايا نسبية؛عاملشاريع فعال التكلفة ويتمت
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إىل املــدير التنفيــذي أن يعــد، لــدورة اجمللــس التنفيــذي الــيت ســتعقد يف يطلــب  - ٨ 
، على أساس من املشاورات مـع جلنـة التنسـيق اإلداري، تقريـرا مرحليـا،             ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

إسقاط واقعي لألعمال ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات     ) أ (:يشمل، على األقل العناصر التالية   
العقبات، إن وجدت، على الصعد القطري واإلقليمـي        ) ب(؛  ٢٠٠٦-٢٠٠٤املشاريع للفترة   

واألقــاليمي، الــيت تواجــه جهــود مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع لعكــس اهلبــوط يف    
اإلمنـائي وكيانـات األمـم املتحـدة األخـرى؛          األعمال املضطلع هبا مـــع برنامـــج األمـم املتحـدة          

 ٢٠٠٤االحتمــال، إن وجــد، ألن ينتــهي مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع عــام  ) ج(
 .بعجز يفوق االحتياطي التشغيلي للمنظمة

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨
٢٠٠٤/١٦ 

 متطوعو األمم املتحدة  
 إن اجمللس التنفيذي، 
يت يضـطلع هبـا برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة       لألنشطة اليعرب عن تقديره   - ١ 

 يف تعزيز هنج التطوع من أجل التنمية؛
لتعبئـة املتطـوعني لألنشـطة اجملتمعيـة، مبـا يف ذلـك             كذلك يعرب عن تقـديره       - ٢ 

 أنشطة اإلغاثة والتنمية يف حاالت الكوارث، يف البلدان اخلارجة من الصراعات؛
طة متطوعي األمم املتحـدة القـائم علـى         على وجه اخلصوص بطابع أنش    يسلم   - ٣ 

 الطلب ومبشاركة بلدان الربنامج مشاركة وثيقة يف هذا الصدد؛
مــن مبنجــزات برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة يف القيــام، مبــا يف ذلــك يســلم  - ٤ 

خالل الشراكات واالتصال املبتكرين، ببيان وتأييد أمهيـة مسـامهات هنـج التطوعيـة، وال سـيما          
 ؛*الدور الذي يضطلع به لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

باملبادرات اليت مت القيام هبا إلتاحة الفرص جلميع املواطنني للمشـاركة           يرحب   - ٥ 
 ع نطاق ضروب االنضمام إىل الربنامج؛يف التطوع من أجل التنمية من خالل توسي

مؤسسات منظومة األمم املتحدة وهيئاهتا ذات الصلة إىل مواصـلة بـذل            يدعو   - ٦ 
اجلهود إلدمـاج هنـج التطوعيـة يف سياسـاهتا وبراجمهـا وتقاريرهـا، مبـا يف ذلـك املتعلقـة بتحقيـق                       

 األهداف اإلمنائية لأللفية؛
 

 .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك تلك الواردة يف اإلعالن املتعلق باأللفية *
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دوق التربعات اخلاص ملتطوعي األمـم  احلكومات على اإلسهام يف صن   يشجع   - ٧ 
املتحدة لتمكني متطوعي األمم املتحدة من مواصلة دراسة وتوسيع وتعزيـز دور هنـج التطوعيـة                

 ومسامهات املتطوعني يف التنمية؛
دعمه لربنامج متطوعي األمم املتحدة بوصـفه جهـة التنسـيق           يؤكد من جديد     - ٨ 

مواصـلة تنميـة دوره املسـتقبلي يف تقريـر األمـني العـام              ملتابعة السنة الدولية للمتطـوعني، ويؤيـد        
 ؛٢٠٠٥لألمم املتحدة إىل الدورة الستني للجمعية العامة يف عام 

متطوعي األمم املتحدة على تعزيز التحليل يف التقـارير السـنوية املقبلـة             يشجع   - ٩ 
 .وتأثريهمومن مث موافاة اجمللس التنفيذي بفهم متعمق ألنشطة متطوعي األمم املتحدة 

 
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨

٢٠٠٤/١٧ 
املراجعة الداخلية للحسابات والرقابـة الداخليـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               

 وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 إن اجمللس التنفيذي، 
ــة للحســابا  حيــيط علمــا  - ١  ــة بالتقــارير عــن املراجعــة الداخلي ــة الداخلي ت والرقاب

DP/2004/27) و DP/2004/28 و DP/FPA/2004/6.( 
ــة     ُيعــرب عــن  - ٢  ــة الداخلي ــز وإعــادة تنظــيم مــوارد املراجع ــده ملواصــلة تعزي  تأيي

للحسابات والرقابة الداخلية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان                
 ؛ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 مدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملـديرة التنفيذيـة لصـندوق األمـم                  حيث - ٣ 
املتحدة للسكان واملدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على اختـاذ اخلطـوات              
الضــرورية لتنــاول املســائل الــواردة يف التقــارير عــن املراجعــة الداخليــة للحســابات والرقابــة         

وعلــى تقــدمي تقــارير إىل اجمللــس  ) DP/2004/28 و DP/FPA/2004/6 و DP/2004/27(الداخليــة 
  يف سياق تقاريرهم ذات الصلة؛٢٠٠٥التنفيذي يف دورته السنوية يف عام 

 إىل مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرة التنفيذيــة لصــندوق يطلــب - ٤ 
األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع وضـع إطـار            األمم املتحدة للسكان واملدير التنفيـذي ملكتـب         

عمل يضم أهدافا حمددة، فضال عن مسار زمين ومؤشرات لتسوية املسائل الـواردة يف التقـارير                
 DP/FPA/2004/6 و DP/2004/27(عــــن املراجعــــة الداخليــــة للحســــابات والرقابــــة الداخليــــة  
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التنفيـذي يف دورتـه العاديـة       ، وتقدمي تقارير عـن إطـار العمـل هـذا إىل اجمللـس               )DP/2004/28 و
 ؛٢٠٠٤الثانية لعام 

 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إجــراء اســتعراض دوري لسياســته يطلــب - ٥ 
بشأن األسعار العاملية للخدمات اليت يقدمها برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وتقـدمي تقريـر عـن                   

، الــيت ُيتوقــع فيهــا مناقشــة  ٢٠٠٤ ســبتمرب/هــذه املســألة إىل دورة اجمللــس التنفيــذي يف أيلــول  
املســائل املتعلقــة باســترداد التكــاليف، مــع بيــان واضــح للكيفيــة الــيت سيحســن برنــامج األمــم     

 املتحدة اإلمنائي هبا استرداد التكاليف، مبا يف ذلك تقدمي موعد زمين لذلك الغرض؛
املتحـدة   مـن التقريـر، يقـوم برنـامج األمـم        ٦٠ أنه، وفقا للفقـرة      يالحظ بقلق  - ٦ 

اإلمنــائي عــادة بتقــدمي طائفــة مــن اخلــدمات إىل منظمــات األمــم املتحــدة، باالســتناد يف بعــض    
 األحيان إىل مذكرة تفاهم، ودون االستناد يف أحيان أخرى إىل مذكرة تفاهم؛

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨
  ٢٠٠٤/١٨ 

 ٢٠٠١/١١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 
 إن اجمللس التنفيذي، 
 بالتقرير عـن عمليـة الربجمـة لـدى برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  حيط علما ُي - ١ 

 ؛)DP/2004/29-DP/PFA/2004/7(وصندوق األمم املتحدة للسكان 
 ؛٢٠٠١/١١ بالتقدم احملرز يف تنفيذ املقرر يرحب - ٢ 
 DP/2004/29-DP/FPA/2004/7 الشواغل اليت أُعـرب عنـها يف التقريـر           يالحظ - ٣ 

 اإلطار الـزمين لـربامج البلـدان الناميـة، ويطلـب إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                     حيال زيادة 
وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان التشـاور مـع شـركائهما يف جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة                      
بشأن كيفية معاجلة هذا الشاغل بطريقة متسقة، وتقدمي تقرير بشأن هـذا املوضـوع إىل اجمللـس             

 .٢٠٠٥ عام التنفيذي يف
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨

  ٢٠٠٤/١٩ 
 الربجمة املشتركة

 إن اجمللس التنفيذي، 
 ؛DP/2004/30-DP/FPA/2004/8 بالتقرير الوارد يف الوثيقة حييط علما - ١ 



 

05-25362 125 
 

E/2004/35  

 .٢٠٠٥ يف عام  إرجاء النظر يف قرار إىل الدورة العادية األوىلُيقرر - ٢ 
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨

 
  ٢٠٠٤/٢٠ 

 حات املشتركة املتعلقة بتقدمي التقارير عن اإلطار التمويلي املتعدد السنواتاملقتر
 إن اجمللس التنفيذي، 
 بشأن عمليـة تقـدمي      ٢٠٠٤/١٠ و   ٢٠٠٤/٧ و   ٢٠٠٤/١ إىل مقرراته    يشري - ١ 

 التقارير عن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات؛
إلمنـائي وصـندوق األمـم       املقتـرح املشـترك عـن برنـامج األمـم املتحـدة ا             يعتمد - ٢ 

املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بشأن تقـدمي تقـارير متسـقة عـن النتـائج                  
الـواردة يف هــذه الوثيقــة، مـع مراعــاة احتمــال احلاجـة علــى معــاودة النظـر يف هــذه املســألة، يف     

نشـطة التنفيذيـة    ضوء نتائج االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل ثـالث سـنوات لأل            
 .من أجل التنمية اليت تضطلع هبا ألمم املتحدة، يف دورة اجلمعية العامة التاسعة واخلمسني

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨
 

  ٢٠٠٤/٢١ 
الشؤون اجلنسانية يف : حتويل اجتاه التيار الرئيسي�رد اإلدارة على التقرير املعنون 

 �برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 تنفيذي،إن اجمللس ال 
حتويـل  � بالتقرير التقييمي لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي املعنـون             حييط علما  - ١ 

 (DP/2004/31)�  اإلمنــائيالشــؤون اجلنســانية يف برنــامج األمــم املتحــدة : اجتــاه التيــار الرئيســي
تعزيـز الشـراكة بـني صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان وبرنـامج األمـم               �وكذا بالوثيقة املعنونـة     
 ؛(DP/2004/CRP.2)املساواة بني اجلنسني  لتحقيق �املتحدة اإلمنائي للمرأة

 أن التقريــر وردَّ اإلدارة يســلِّمان بــأن علــى برنــامج األمــم املتحــدة       يالحــظ - ٢ 
اإلمنــائي أن يبــذل مزيــدا مــن اجلهــود لتعزيــز التــزام املــوظفني واملــديرين بتعمــيم مراعــاة املنظــور 

لصــدد علــى أن ينفــذ برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي اســتراتيجيته  اجلنســاين، ويشــدد يف هــذا ا
 لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين تنفيذا دقيقا؛
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 إىل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي إعـداد خطـة عمـل تفصـيلية لتعمـيم                  يطلب - ٣ 
وإجـراءات  مراعاة املنظور اجلنساين يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، تتضـمن أهـدافا حمـددة                   

ــة األوىل يف      ــه العادي ــذي، يف موعــد ال يتجــاوز دورت ميكــن قياســها، ليستعرضــها اجمللــس التنفي
 ؛٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

 ببدء التقييم املستقل لتعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف برنـامج األمـم       يرحب - ٤ 
ييم يف برنـامج األمـم      برئاسة مكتب التق   ٢٠٠٥-٢٠٠٤املتحدة اإلمنائي الذي سُيضطلع به يف       

 املتحدة اإلمنائي؛
 بـالتزام مـدير الربنـامج بـأن يكــون مسـؤوال عـن تنفيـذ تعمـيم مراعــاة         يرحـب  - ٥ 

 املنظور اجلنساين يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛
سـبتمرب  /ر، يف الدورة العادية الثانيـة يف أيلـول         تقدمي إيضاح آخ   كذلك يطلب  - ٦ 
، حول خطة العمل املشتركة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمـم املتحـدة          ٢٠٠٤

، مــن حيــث انطباقهــا علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف برنــامج األمــم *اإلمنــائي للمــرأة
، بتقـدمي بيـان     ٢٠٠٥ينـاير   /ية األوىل يف كانون الثـاين     املتحدة اإلمنائي، والقيام، يف الدورة العاد     

يوضــح كيــف ميكــن للربنــامج اإلمنــائي أن يزيــد العمليــات املســتندة إىل الــدروس املكتســبة يف    
 .املشاريع الرائدة اليت يضطلع هبا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨
  ٢٠٠٤/٢٢ 

 رنامج األمم املتحدة اإلمنائيالتوازن بني اجلنسني يف ب
 إن اجمللس التنفيذي، 
 أن التـوازن بـني اجلنسـني ميثـل اسـتراتيجية هامـة للمـوارد                إذ يضع يف اعتباره    - ١ 

البشرية ترمي إىل حتقيق اإلنصاف يف فرص العمل ولكنه ميثل نشاطا مستقال عـن إحـراز تقـدم                  
 عالية التنمية؛يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين باعتباره أداة لف

، يف هذا الصـدد تقـدمي تقريـر عـن بطاقـة النتـائج املتحققـة يف املنظمـة،                    يطلب - ٢ 
ــة  ــواردة يف الوثيقــ ــنوي املقبــــل يف   DP/2004/31الــ ــه الســ ، إىل اجمللــــس التنفيــــذي يف اجتماعــ

 .٢٠٠٥يونيه /حزيران
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨

 

 

 .DP/2004/31 من الوثيقة ٤٦ - ٤٤بالصيغة املقدمة هبا يف الفقرات  * 
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  ٢٠٠٤/٢٣ 
 ٢٠٠٣تقرير املديرة التنفيذية لعام 

  اجمللس التنفيذي،إن 
، اجلـزء األول؛    DP/FPA/2004/9 (٢٠٠٣ بتقرير املديرة التنفيذية لعام      يرحب - ١ 

 ؛)، واجلزء الثاين١اجلزء األول، اإلضافة 
ــدير   - ٢  ــع التق ــدويل     يالحــظ م ــؤمتر ال ــرة للم ــنوية العاش ــذكرى الس ــذه ال ، يف ه

ؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة،       للسكان والتنمية، استمرار التـزام البلـدان بأهـداف ومقاصـد املـ            
الذي جتلى منذ عهد قريب يف نتائج العديد مـن جلـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة وجلنـة السـكان                      

 والتنمية؛
ــدد - ٣  ــل املـــ    يشـ ــامج عمـ ــذ برنـ ــكان والتنميـــة    علـــى أن تنفيـ ــدويل للسـ ؤمتر الـ

ــة      املــؤمتر (واإلجــراءات الرئيســية ملواصــلة تنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنمي
ميثل إسهاما أساسـيا يف بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق             )  سنوات ٥+ الدويل للسكان والتنمية    

 ؛*عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية
 اجلهـود الـيت يبـذهلا صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان مـن                 يالحظ مع التقدير   - ٤ 

أجل مساعدة البلدان يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وال سـيما بإدمـاج مواضـيع السـكان                  
والتنمية، والصحة اإلجنابية، واملساواة بني اجلنسني يف االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقـر،             

مـم املتحـدة للسـكان علـى مواصـلة تنفيـذ اسـتراتيجيته املتمثلـة يف إدمـاج                    صـندوق األ   ويشجع
جدول أعمال املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة بفعاليـة أكـرب يف أطـر العمـل القطريـة، مـن مثـل                       
النُّهج القطاعية، وورقات استراتيجية احلد من الفقر، وإصـالحات القطـاع الصـحي، واخلطـط                

 ة؛والسياسات اإلمنائية الوطني
ــة       يرحــب - ٥  ــم املتحــدة للســكان يف عملي ــذي أحــرزه صــندوق األم ــدم ال  بالتق

التحول اليت يضطلع هبا واليت أسـفرت عـن هنـج يركـز علـى حتقيـق النتـائج يف املـوارد البشـرية،            
وتبـادل املعـارف، والـتعلم والتعلــيم، واإلدارة املاليـة، ويشـجع الصــندوق علـى مواصـلة إدمــاج        

 نظم الصندوق حتسينا لألداء وزيادة يف الفعالية؛هذه النهج يف عمليات و
 على أمهية حتقيق مزيد من االتساق يف إدمـاج أهـداف ومقاصـد املـؤمتر                يؤكد - ٦ 

الدويل للسكان والتنمية يف عمليات األمـم املتحـدة االجتماعيـة واالقتصـادية والبيئيـة ويف شـىت                  
لفيــة، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة  اجلهــود املبذولــة لتنفيــذ واســتعراض اإلعــالن املتعلــق باأل  

 

 .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك تلك الواردة يف اإلعالن املتعلق باأللفية *
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 ؛٥٨/٢٩١لأللفية، على حنو ما دعا إىل ذلك قرار اجلمعية العامة 
 صندوق األمم املتحدة للسكان علـى مواصـلة جهـوده املبذولـة إلقامـة        يشجع - ٧ 

شراكات مبتكـرة مـا بـني الشـركاء اإلمنـائيني واحلكومـات ومنظمـات اجملتمـع املـدين والقطـاع                     
 اخلاص؛
 صندوق األمم املتحدة للسكان علـى مواصـلة تعميـق شـراكاته ضـمن               يشجع - ٨ 

منظومة األمم املتحـدة لكفالـة مزيـد مـن التقـدير والتطبيـق للـروابط مـا بـني األهـداف اإلمنائيـة                        
املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية، وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسـكان               

  سنوات؛٥+ متر الدويل للسكان والتنمية والتنمية واملؤ
 صندوق األمم املتحدة للسكان على مواصلة إسـهامه احليـوي يف دفـع         يشجع - ٩ 

عجلــة اإلصــالح يف األمــم املتحــدة، ويشــجعه، كعضــو رئيســي يف جمموعــة األمــم املتحــدة          
 .حدةاإلمنائية، على مواصلة إسهامه احليوي يف حتقيق االتساق داخل منظومة األمم املت

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٣
٢٠٠٤/٢٤ 

 االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان
 إن اجمللس التنفيذي 
بالتقرير عن االلتزامات بتمويل صندوق األمـم املتحـدة للسـكان لعـام             يرحب   - ١ 
 ؛(DP/FPA/2004/10) ولألعوام التالية ٢٠٠٤

للســكان قــد بلــغ مســتوى   أن صــندوق األمــم املتحــدة  يالحــظ مــع التقــدير  - ٢ 
 مليـون دوالر مـن املـوارد العاديـة، وبـذا ضـاهى املسـتوى الـذي بلغـه ُبعيـد                    ٣٠٠متويليا جتـاوز    

 انعقاد املؤمتر الدويل للسكان والتنمية؟
 بــأن إدامــة هــذا املســتوى التمــويلي وحتســينه أمــر ســيتطلب مــن   ُيســلم أيضــا - ٣ 

 فعـل ذلـك خـالل فتـرة اإلطـار التمـويلي املتعـدد               البلدان، القادرة على تعزيز اجلهود التمويليـة،      
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤السنوات للصندوق، 

على صندوق األمم املتحدة للسكان النتهاجه اسـتراتيجية تصـون قاعـدة            يثين   - ٤ 
متويل أساسي صلبة، ويشجع الصندوق على مواصلة جهوده املبذولة خلفض اعتماده علـى قلـة         

 اجلهات املاحنة، ويدعو مجيـع البلـدان، الـيت مل ُتقِّـدم بعـد               من كبار املاحنني ولتوسيع قاعدته من     
 البلدان، الـيت قـدمت      وكذلك يدعو . ، إىل فعل ذلك   ٢٠٠٤مسامهات إىل املوارد العادية لعام      
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 لزيـادة قاعـدة الصـندوق    ٢٠٠٤حىت اآلن مسـامهات، إىل النظـر يف اسـتكمال مسـامهاهتا لعـام       
 من املوارد العادية،

 القـادرة علـى اإلعـالن عـن تربعـات وعـن جـدول ملـدفوعاهتا،                  البلدان يشجع - ٥ 
، ٢٠٠٧-٢٠٠٤علــى فعــل ذلــك، وفقــا للــدورة احلاليــة لإلطــار التمــويلي املتعــدد الســنوات،  

 البلـدان   وكـذلك يشـجع   وعلى أن تلتزم هبذه التربعات املعلنة وجبداول املدفوعات بعد ذلـك،            
 عام؛على تسديد تربعاهتا يف أبكر وقت ممكن من هذا ال

 صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى مواصـلة تعبئـة مـوارد تكميليـة                   يشجع - ٦ 
لرباجمه، دون أن يغيب عن البال أن املوارد األساسية تبقـى األسـاس الوطيـد السـتراتيجية تعبئـة                   

 املوارد للصندوق؛
 بالـــدور الرئيســـي للصـــندوق يف مســـاعدة البلـــدان يف بلـــوغ أهـــداف ُيســـلِّم - ٧ 

متر الــدويل للســكان والتنميــة واإلجــراءات الرئيســية ملواصــلة تنفيــذ برنــامج عمــل ومقاصــد املــؤ
الــذي ُيعــدُّ )  ســنوات٥+ املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة  (املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة  

 لربنـامج عمـل املـؤمتر       الفعـال ، وبأن التنفيـذ     )٦(*إسهاما أساسيا يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية      
 سـنوات يتطلـب مـوارد ماليـة         ٥+  للسكان والتنميـة واملـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة             الدويل

 مجيع البلدان على مضـاعفة جهودهـا املبذولـة          ويشجعكافية، حملية وخارجية على حد سواء،       
 يف هذا الصدد ووفقا لألحكام ذات الصلة من برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية؛

ان كافة إىل بذل كل جهد لتعزيـز التزامهـا لبلـوغ أهـداف برنـامج       البلد يدعو - ٨ 
 .عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٣
٢٠٠٤/٢٥ 

 ٢٠٠٤عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام 
  التنفيذيإن اجمللس 
 :٢٠٠٤يشري إىل أنه، خالل الدورة السنوية لعام  

__________ 
 .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك تلك الواردة يف اإلعالن املتعلق باأللفية * 
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 ١البند 
 ئل التنظيميةاملسا

ــام        - ١  ــنوية لعــ ــه الســ ــل لدورتــ ــة العمــ ــال وخطــ ــدول األعمــ ــر جــ  ٢٠٠٤أقــ
(DP/2004/L.2)؛ 

 ؛(DP/2004/14) ٢٠٠٤اعتمد تقرير الدورة العادية األوىل لعام  - ٢ 
وافــق علــى اجلــدول الــزمين التــايل لــدورات اجمللــس التنفيــذي املقبلــة يف عــامي  - ٣ 
 :٢٠٠٥ و ٢٠٠٤

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤-٢٠ : ٢٠٠٤الدورة العادية الثانية لعام  
 ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ٢٨-٢٤ : ٢٠٠٥الدورة العادية األوىل لعام  
 )نيويورك (٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٤-١٣  : ٢٠٠٥الدورة السنوية لعام  
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣-١٩ : ٢٠٠٥الدورة العادية الثانية لعام  

 ملتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائياجلزء ا  
 ٢البند   
 التقرير السنوي ملدير الربنامج  

 مبـا يف ذلـك      (DP/2004/16) ٢٠٠٣أحاط علما بالتقرير السـنوي ملـدير الربنـامج لعـام             
Add.1 و Add.2. 

 ٣البند   
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

ــران حز١٨، املــؤرخ ٢٠٠٤/١٣اختــذ املقــرر   ــه /ي  بشــأن صــندوق األمــم  ٢٠٠٤يوني
 .املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

 ٤البند   
 االلتزامات بالتمويل  

ــرر   ــران١٨، املـــؤرخ ٢٠٠٤/١٤اختـــذ املقـ ــه / حزيـ ــأن االلتزامـــات ٢٠٠٤يونيـ ، بشـ
 .بتمويل صندوق األمم املتحدة اإلمنائي
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 ٥البند   
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  

 : بوثائق مشاريع الربامج القطرية وبالتعليقات املبداة عليهاأحاط علما 
 ؛(DP/DCP/AGO/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري ألنغوال  
 ؛(DP/DCP/BDI/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري لبوروندي  
 ؛(DP/DCP/LES/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري لليسوتو  
 ؛(DP/DCP/MDG/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري ملدغشقر  
 ؛(DP/DCP/IRN/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري جلمهورية إيران اإلسالمية  
 ؛(DP/DCP/PHL/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري للفلبني  
 ؛(DP/DCP/ARM/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري ألرمينيا  
 ؛(DP/DCP/AZE/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري ألذربيجان  
 ؛(DP/DCP/BIH/1)روع الربنامج القطري للبوسنة واهلرسك وثيقة مش 
 ؛(DP/DCP/KAZ/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري لكازاخستان  
 ؛(DP/DCP/KGZ/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري لقريغيزستان  
ــابقة      ــالفية الســ ــدونيا اليوغوســ ــة مقــ ــامج القطــــري جلمهوريــ ــروع الربنــ ــة مشــ وثيقــ

(DP/DCP/MKD/1)؛ 
 ؛(DP/DCP/ROM/1)شروع الربنامج القطري لرومانيا وثيقة م 
 ؛(DP/DCP/SCG/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري لصربيا واجلبل األسود  
 ؛(DP/DCP/TAJ/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري لطاجيكستان  
 ؛(DP/DCP/TUK/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري لتركمانستان  
 ؛(DP/DCP/UZB/1)وزبكستان وثيقة مشروع الربنامج القطري أل 
 .(DP/DCP/ARG/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري لألرجنتني  
وأحــاط علمـــا بتمديــدات مـــدة كـــل منــها ســـنة ألطـــر التعــاون القطريـــة لبـــيالروس      

 وسلوفاكيا والتفيا وهنغاريا؛
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ــاين ملــدة ســنة لكــل مــن تشــيلي          ــان إلطــار التعــاون القطــري الث ــد ث ووافــق علــى متدي
 وأوروغواي؛

 .ووافق على متديد إلطار التعاون القطري الثاين ملدة سنتني لزميبابوي 
 ٦البند   
 تقرير التنمية البشرية  

 .(DP/2004/22)أحاط علما مبعلومات مستكملة عن املشاورات بشأن التنمية البشرية  
 ٧البند   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

ــران١٨، املــؤرخ ٢٠٠٤/١٥اختــذ املقــرر    ــه / حزي ، بشــأن مكتــب األمــم  ٢٠٠٤يوني
 .املتحدة خلدمات املشاريع

 ٨البند   
 متطوعو األمم املتحدة  

 عـن أنشـطة متطـوعي األمـم املتحـدة      (DP/2004/24)أحاط علما بتقرير مدير الربنـامج        
 ؛٢٠٠٣-٢٠٠٢خالل الفترة 

األمـم  ، بشـأن متطـوعي      ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١٨، املؤرخ   ٢٠٠٤/١٦واختذ املقرر    
 .املتحدة

 ٩البند   
 التقييم  

أحاط علما بالتقرير عن متابعة التقييمات املتعلقة بتقارير ورقات استراتيجية احلـد مـن               
الفقــر واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ومعاجلــة الصــالت بــني ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر  

 .(DP/2004/25)واألهداف اإلمنائية لأللفية 
 ١٧البند   
 تعاون التقين بني البلدان الناميةال  

 .(DP/2004/26)أحاط علما بالتقرير عن تنفيذ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  
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 ٢٠البند   
 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

، بشـأن رد اإلدارة علـى   ٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ١٨، املـؤرخ  ٢٠٠٤/٢١اختـذ املقـرر    
اجتــاه التيــار الرئيســي والشــؤون اجلنســانية يف برنــامج األمــم املتحــدة    حتويــل �التقريــر املعنــون 

 ؛�اإلمنائي
ــرر    ــذ املق ــران١٨، املــؤرخ ٢٠٠٤/٢٢واخت ــه / حزي ــوازن بــني   ٢٠٠٤يوني  بشــأن الت

 .اجلنسني يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ــائي وصــندوق األمــم امل        ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــني برن تحــدة اجلــزء املشــترك ب

 للسكان
 ١٠البند   
 املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية  

، بشـأن املراجعـة الداخليـة    ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ١٨، املؤرخ   ٢٠٠٤/١٧اختذ املقرر    
للحسابات والرقابة الداخلية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان                

 .ت املشاريعومكتب األمم املتحدة خلدما
 ١١البند   
 عملية الربجمة  

، بشـأن التقـدم احملـرز يف        ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١٨، املـؤرخ    ٢٠٠٤/١٨اختذ املقـرر     
 ؛٢٠٠١/١١تنفيذ املقرر 

 .، بشأن الربجمة املشتركة٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨، املؤرخ ٢٠٠٤/١٩واختذ املقرر  
 ١٢البند 

 الزيارات امليدانية
-DP/2004/CRP.4( عـن الزيـارة امليدانيـة املشـتركة إىل غواتيمـاال             أحاط علمـا بـالتقرير     

DP/FPA/2004/CRP.3.( 
ــا        ــة إىل أوكرانيــ ــارة امليدانيــ ــن الزيــ ــالتقرير عــ ــا بــ ــاط علمــ -DP/2004/CRP.5(وأحــ

DP/FPA/2004/CRP.4.( 
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 ١٨البند 
 اتاملقترحات املشتركة املتعلقة بتقدمي التقارير عن اإلطار التمويلي املتعدد السنو

ــرر   ــذ املقـ ــؤرخ ٢٠٠٤/٢٠اختـ ــران١٨، املـ ــه / حزيـ ــات ٢٠٠٤يونيـ ــأن املقترحـ ، بشـ
 .املشتركة املتعلقة بتقدمي التقارير عن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات

 ١٩البند 
صــندوق األمــم /االجتمــاع املشــترك للمجــالس التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  

مقترحــات : ج األغذيــة العــامليتحــدة للطفولــة وبرنــام املتحــدة للســكان ومنظمــة األمــم امل 
 ٢٠٠٥ لعام

قــرر مواصــلة مناقشــة هــذه املســألة علــى مســتوى املكاتــب وتقــدمي تقريــر إىل اجمللــس     
 .التنفيذي

 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان
 ١٣البند 

 ٢٠٠٣تقرير املديرة التنفيذية لعام 
ــرر    ــؤرخ ٢٠٠٤/٢٣اختــذ املق ــران٢٣، امل ــه / حزي ــديرة  ٢٠٠٤يوني ــر امل ، بشــأن تقري

 .٢٠٠٣التنفيذية لعام 
 ١٤البند 

 االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان
ــرر   ــران٢٣، املـــؤرخ ٢٠٠٤/٢٤اختـــذ املقـ ــه / حزيـ ــأن االلتزامـــات ٢٠٠٤يونيـ ، بشـ

 .بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان
 ١٥البند 

 ة هباالربامج القطرية واملسائل املتصل
 :أحاط علما بوثائق مشاريع الربامج القطرية وبالتعليقات املبداة عليها 
 ؛(DP/FPA/DCP/AGO/5)وثيقة مشروع الربنامج القطري ألنغوال  
  ؛(DP/FPA/DCP/BDI/6)وثيقة مشروع الربنامج القطري لبوروندي  
 ؛(DP/FPA/DCP/MDG/5) روثيقة مشروع الربنامج القطري ملدغشق 
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  ؛(DP/FPA/DCP/IRN/4)روع الربنامج القطري جلمهورية إيران اإلسالمية وثيقة مش 
 ؛(DP/FPA/DCP/PHL/6)وثيقة مشروع الربنامج القطري للفلبني  
  ؛(DP/FPA/DCP/ARM/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري ألرمينيا  
 ؛(DP/FPA/DCP/AZE/2)وثيقة مشروع الربنامج القطري ألذربيجان  
  ؛(DP/FPA/DCP/KAZ/2)ربنامج القطري لكازاخستان وثيقة مشروع ال 
 ؛(DP/FPA/DCP/KGZ/2)وثيقة مشروع الربنامج القطري لقريغيزستان  
  ؛(DP/FPA/DCP/ROM/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري لرومانيا  
 ؛(DP/FPA/DCP/TJK/2)وثيقة مشروع الربنامج القطري لطاجيكستان  
  ؛(DP/FPA/DCP/TKM/2)تركمانستان وثيقة مشروع الربنامج القطري ل 
 ؛(DP/FPA/DCP/UZB/2)وثيقة مشروع الربنامج القطري ألوزبكستان  
وأحاط علما بـالتقرير عـن تنفيـذ برنـامج صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان للمسـاعدة                     

 .(DP/FPA/2004/11)اخلاصة املقدمة إىل ميامنار 
 (DP/FPA/2004/13)دة سنتني وأقر متديد الربنامج القطري الرابع لزمبابوي مل 

 ١٦البند 
 التقييم

 .(DP/FPA/2004/12)أحاط علما بالتقرير الدوري عن التقييم  
 ٢١البند 

 مسائل أخرى
 املشاورات غري الرمسية

عـرض تقريـر تـوليفي عـن مشـروع األهـداف            : برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي      )أ( 
 اإلمنائية لأللفية؛

عـرض بشـأن االتفـاق العـاملي وتقريـر اللجنـة            : اإلمنـائي برنامج األمـم املتحـدة       )ب( 
 املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية؛
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مشـاورات غـري رمسيـة بشـأن صـندوق األمـم            : برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       )ج( 
 املتحدة للمشاريع اإلنتاجية؛

إحاطــة غــري رمسيــة بشــأن أمــن ســلع الصــحة : برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي )د( 
 ابية؛اإلجن

عـرض بشـأن   : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان       )هـ( 
 ). ليشيت-تيمور (بلد مير مبرحلة انتقالية 

 احلدث اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان
ــة للنــاس �  ــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة وحتقيــق       : األولوي ــذ جــدول أعمــال امل تنفي

 .�فيةاألهداف اإلمنائية لألل
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٣

٢٠٠٤/٢٦ 
  ٢٠٠٣االستعراض املايل السنوي، : املتحدة للسكان صندوق األمم 

 إن اجمللس التنفيذي 
 ؛DP/FPA/2004/15 بالوثيقة حييط علما - ١ 
 بأمهيــة زيــادة حجــم التربعــات للمــوارد العاديــة، حتقيــق اســتقرار هــذه   يســلم - ٢ 

 التربعات وإمكانية التنبؤ هبا؛
 مبا لدفع التربعات يف أوقاهتا املقررة مـن أمهيـة أساسـية يف احلفـاظ     يسلم أيضا  - ٣ 

 على السيولة وتسهيل استمرار تنفيذ الربامج؛
 بأن زيـادة التـوازن يف تقاسـم األعبـاء عنصـر أساسـي يف حتقيـق                سلم كذلك ي - ٤ 

 . للسكان يف األجل الطويل املتحدةاألمماالستدامة املالية لصندوق 
 ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٢١
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٢٠٠٤/٢٧ 
 ومكاتبه يف املتحدة للسكان صندوق األمماالحتياجات األمنية اإلضافية حلماية موظفي  

  أحناء العامل
 إن اجمللس التنفيذي 
بالتدهور العام يف احلالة األمنية، مبا يتطلب اختاذ تدابري وقائيـة إضـافية              يعترف - ١ 

 ن؛  للسكا املتحدةاألمممن جانب صندوق 
-٢٠٠٤ اقتــراح املــديرة التنفيذيــة مبنحهــا إذنــا اســتثنائيا خــالل الفتــرة   يؤيــد - ٢ 
-٢٠٠٤ من إمجايل ميزانية الدعم العادية املعتمدة لفترة السـنتني            املائة يف ٤ باستعمال   ٢٠٠٥
 ٦,٨ مليون دوالر، كتمويل إضـايف للتـدابري األمنيـة حبـد أقصـى يبلـغ              ١٦٩,٦، البالغة   ٢٠٠٥

 ؛مليون دوالر
 مليـون دوالر سـيتم قيـده كاحتيـاطي،     ٦,٨ أن املبلغ الـذي يصـل إىل     يالحظ - ٣ 

وبيــان طريقــة اســتخدامه يف البيــان املــايل، وإبالغــه إىل اجمللــس التنفيــذي يف االســتعراض املــايل   
 .السنوي

 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢

٢٠٠٤/٢٨ 
  ية التقرير املتعلق باستعراض منتصف املدة لربنامج املشورة التقن 

 إن اجمللس التنفيذي 
املتعلق باستعراض منتصـف املـدة لربنـامج املشـورة التقنيـة            رير  قتالب حييط علما  - ١ 

)DP/FPA/2004/16( ؛ 
 على األمهيـة االسـتراتيجية للمسـامهة الفعالـة يف االسـتجابة لألولويـات               يشدد - ٢ 

 حـدة الفقـر، مبـا يف ذلـك          القطرية على النحو الوارد يف االسـتراتيجيات الوطنيـة للتخفيـف مـن            
إطار عمـل   / القطرية املوحدة  تالورقات االستراتيجية للحد من الفقر حيثما وجدت، والتقييما       

ــة       املتحــدةاألمــم ــة باألهــداف اإلمنائي ــة املتعلق ــارير الوطني ــة، فضــال عــن التق  للمســاعدة اإلمنائي
تنفيـذي، حيثمـا يتسـىن     للسكان أن يطلـع اجمللـس ال   املتحدةاألمم إىل صندوق    ويطلبلأللفية،  

ذلك، على جدول زمـين مـوجز يغطـي فتـرة سـنتني لألنشـطة احملـددة زمنيـا الـيت ميكـن برجمتـها              
لزيــادة فعاليــة مشــاركة أفرقــة اخلــدمات التقنيــة القطريــة يف الورقــات االســتراتيجية للحــد مــن    
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ــة الشــاملة، والتقييمــا   ــُنهج القطاعي ــة املوحــدة تالفقــر، وال   املتحــدةماألمــإطــار عمــل  / القطري
 للمساعدة اإلمنائية، وكذلك يف األنشطة األقاليمية؛ 

 للسكان علـى االسـتمرار يف إعطـاء أولويـة عاليـة          املتحدة األمم صندوق   حيث - ٣ 
ملتابعة النتـائج املسـتهدفة مـن برنـامج املشـورة التقنيـة، والسـيما عنـدما تتعلـق بتنميـة القـدرات                       

 ار املتعلق بالسياسات العامة؛اإلقليمية الوطنية وتقدمي توصيات للحو
 للسـكان أمهيـة إقامـة الشـراكات االسـتراتيجية            املتحـدة  األمم لصندوق   تؤكد - ٤ 

ــممــع صــناديق   ــامج     املتحــدةاألم ــا املتخصصــة والشــركاء اآلخــرين يف برن ــا ووكاالهت  وبراجمه
يف إطـار    أنه ينبغي أيضـا إعطـاء أولويـة عاليـة هلـذه الشـراكات                ويؤكد كذلك املشورة التقنية،   

 برنامج املشورة التقنية؛
 للسـكان أن يقـدم إىل اجمللـس التنفيـذي يف            املتحـدة  األمـم  إىل صندوق    يطلب - ٥ 

 استعراضا جديدا لألثـر الـذي يتركـه برنـامج املشـورة             ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلولدورته املعقودة يف    
تعـدد السـنوات، وذلـك      التقنية على حتقيق األهداف االستراتيجية الواردة يف اإلطار التمويلي امل         

بالتشاور الوثيق مع شركائه االسـتراتيجيني، ومبـا يف ذلـك سـبل مواءمـة دورة برنـامج املشـورة           
 .التقنية

 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٣

٢٠٠٤/٢٩ 
  االستعراض السنوي للحالة املالية:  اإلمنائي املتحدةاألممبرنامج  

 إن اجمللس التنفيذي 
 ؛ DP/2004/34/Add.1 وDP/2004/34بالوثيقتني  حييط علما - ١ 
 مبا لزيـادة التربعـات وإمكانيـة التنبـؤ هبـا ودفعهـا يف أوقاهتـا املقـررة مـن                     يسلم - ٢ 

 أمهية أساسية يف احلفاظ على السيولة وتسهيل استمرار تنفيذ الربامج؛
لربنـامج  ) األساسـية (املسامهات يف املوارد العاديـة   بالزيادة املشجعة يف    يرحب - ٣ 
 الزيـادة الـيت حتققـت    ويالحـظ ، ٢٠٠٣ اإلمنائي للسنة الثالثة على التوايل يف عـام        املتحدة األمم

 ؛)غري األساسية(يف املوارد األخرى 
 بـأن زيـادة تقاسـم األعبـاء عامـل أساسـي يف حتقيـق االسـتدامة                  يسلم كـذلك   - ٤ 

 املالية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف األجل الطويل؛
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ــادة مشــاركتها يف التمويــل، مــع إعطــاء     مجيــع ايــدعو - ٥  لــدول األعضــاء إىل زي
املســـامهات غـــري (علـــى املـــوارد األخـــرى ) املســـامهات األساســـية(األولويـــة للمـــوارد العاديـــة 

 ؛)األساسية
 جبميع البلدان املسامهة تسديد اشتراكاهتا يف وقـت مبكـر لتحقيـق عـدة               يهيب - ٦ 

 لة؛ يف السيوأهداف، منها جتنب حدوث اختناقات
 بالــدول األعضــاء الــيت ميكنــها ذلــك أن تعلــن تعهــداهتا بتســديد  يهيــب أيضــا - ٧ 

االشتراكات واجلدول الزمين لتسديدها لعدة سنوات مقبلة، وااللتزام بتلك التعهـدات وبـذلك             
 اجلدول بعد ذلك؛

 من النجاحات الـيت      األمم املتحدة اإلمنائي   برنامج على ضرورة استفادة     يؤكد - ٨ 
 االدارة اليت تركـز علـى النتـائج، وأن يواصـل حتسـني املمارسـات اإلداريـة التنظيميـة                    حققها يف 

يف كافـة أحنـاء املنظمـة،    �� أطلـس ��واملالية يف اجملاالت الرئيسية، مثلمـا مـن خـالل تنفيـذ نظـام               
ــة      ــيات مراجعـ ــال لتوصـ ــذ الفعـ ــتراتيجية والتنفيـ ــاليف االسـ ــار إدارة التكـ ــقل إطـ ــلة صـ ومواصـ

 .احلسابات
 

 ٢٠٠٤سبتمرب /يلول أ٢٤
٢٠٠٤/٣٠ 

 وآثارها على استرداد  األمم املتحدة اإلمنائيربنامجإدارة التكاليف االستراتيجية ل
  التكاليف
 إن اجمللس التنفيذي 
ــق     حيــيط علمــا  - ١  ــر املتعل ــواردة يف التقري ــادئ اســترداد التكــاليف، ال ــة مب مبواءم

 اإلمنـائي وآثارهـا علـى اسـترداد التكـاليف            دة املتحـ  األممبإدارة التكاليف االستراتيجية لربنامج     
)DP/2004/35(      إىل زيــادة  املتحــدةاألمــم، والــيت ســيؤدي اعتمادهــا مــن جانــب مؤسســات 

 ؛ املتحدةاألممالشفافية وإمكانية املقارنة بني استرداد التكاليف يف مجيع أحناء منظومة 
رات من أجل زيـادة      اإلمنائي على تكثيف املشاو     املتحدة األمم برنامج   يشجع - ٢ 

ــة مــن فئــات       مواءمــة مبــادئ اســترداد التكــاليف، هبــدف حتديــد العناصــر املشــتركة يف كــل فئ
التكاليف حتديدا واضحا، وبيان أسـباب االختالفـات الناشـئة عـن اخـتالف الواليـات وطرائـق                  

 العمل؛
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ه بصـورة مؤقتـة، بتنفيـذ هـذ        اإلمنائي بالـذات،      املتحدة األمم قيام برنامج    يؤيد - ٣ 
املبادئ املواءمة وتطبيقها يف سياسة استرداد التكاليف، والسيما فيمـا يتعلـق بتقاسـم التكـاليف                

 غري املباشرة املتغرية على حنو متناسب بني مجيع مصادر التمويل؛
 اإلمنـائي البـد وأن يكفـل االسـترداد الكامـل،             املتحـدة  األمم أن برنامج    يؤكد  � ٤ 

لتكـاليف الفعليـة لتنفيـذ األنشـطة املمولـة مـن تقاسـم تكـاليف         على املستوى اإلمجـايل، جلميـع ا      
 االســتئمانية، ومــن تقاســم  الربنــامج اإلمنــائي مــع أطــراف أخــرى، ومــن مســامهات الصــناديق   

 التكاليف مع البلدان املشمولة بالربامج؛
 اإلمنائي تقدمي تقرير يف الدورة العاديـة األوىل       املتحدة األمم إىل برنامج    يطلب - ٥ 

 عن خيارات شفافية اإلبالغ عن اإليـرادات املتحققـة مـن اسـترداد التكـاليف، مبـا                  ٢٠٠٥ لعام
 يف ذلك إمكانية إدراج هذه اإليرادات يف حساب ميزانية الدعم لفترة السنتني التالية؛

 اإلمنــائي أن يقــدم إىل اجمللــس، يف    املتحــدةاألمــم إىل برنــامج يطلــب أيضــا  - ٦ 
، اقتراحــا مفصــال يتضــمن معــايري واضــحة     ٢٠٠٥ يونيــه/انحزيــردورتــه الــيت ســيعقدها يف   

لتشجيع احلوافز علـى تقـدمي مسـامهات مرنـة وغـري خمصصـة يف األوقـات احملـددة إىل الصـناديق                      
ــامج اإلمنــائي مــع أطــراف أخــرى، وتقاســم التكــاليف مــع     االســتئمانية ، تقاســم تكــاليف الربن

، وذلـك بغيـة النظـر يف املعـدالت     اإلمجـايل البلدان املشمولة بالربامج للوصول إىل هذا املسـتوى    
 اإلمنــائي وضــع هــذا   املتحــدةاألمــماملعمــول هبــا مبوجــب هــذه السياســة؛ ويطلــب إىل برنــامج   

 التقرير بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء املهتمة؛
 أن املعدالت اجلديدة املطبقة مبوجب هـذه السياسـة جيـب أال ُتطبـق إال                يؤكد � ٧ 

 ن اجمللس التنفيذي؛بناء على قرار م
ــامج يطلــب أيضــا  - ٨   اإلمنــائي إجنــاز اســتعراض لسياســته    املتحــدةاألمــم إىل برن

السترداد التكاليف بعدة عامني، وتقدمي تقرير إىل اجمللس التنفيذي يف دورتـه الـيت سـيعقدها يف             
مجـايل   اإل ل عن الدروس املستفادة من السياسة اجلديدة، مبا يف ذلك املعد          ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول

 ؛٢٠٠٨السترداد التكاليف يف الوقت املناسب إلعداد اإلطار التمويلي املتعدد السنوات لعام 
 اإلمنـائي علـى مواصـلة رصـد معـدل التكـاليف              املتحـدة  األمـم  برنـامج    يشجع - ٩ 

 ؛)غري األساسية(املستردة من املوارد األخرى 
اصـلة صـقل نظامـه إلدارة        اإلمنائي على مو    املتحدة األمم برنامج   يشجع أيضا  - ١٠ 

، مـن أجـل حتسـني عـزو         ��أطلـس ��التكاليف االستراتيجية، مبا يف ذلك من خالل تنفيـذ نظـام            
 التكاليف غري املباشرة للربامج واملشاريع؛
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 على أن املوارد العادية البد وأن تظل األساس الذي تقوم عليـه             يكرر التأكيد  - ١١ 
 .منائي اإل املتحدةاألمماملسامهات يف برنامج 

 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤

٢٠٠٤/٣١ 
ــرة الســنتني         ــني الوكــاالت عــن فت ـــات املشــتريات املشــترك ب ـــر مكتــب خدمــــ تقريــــــــ

٢٠٠٣-٢٠٠٢  
 إن اجمللس التنفيذي 
ــا   - ١  ــب       حيــيط علم ــا مكت ــيت اضــطلع هب ــامج عــن األنشــطة ال ــدير الربن ــر م بتقري

 ٢٠٠٣- ٢٠٠٢تـــــرة الســـــنتني خـــــدمات املشـــــتريات املشـــــترك بـــــني الوكـــــاالت عـــــن ف 
)DP/2004/38 (وعن استمرار وضعه ككيان ذايت التمويل؛ 

 املكتب علـى مواصـلة االرتقـاء باملعـايري املهنيـة يف جمـال املشـتريات يف                  يشجع - ٢ 
 مـن خـالل وضـع منـهج دراسـي للمشـتريات يفضـي إىل مـنح شـهادات                     املتحدة األمممنظومة  
 مهنية؛

ــب  يوصــي - ٣  ــأن يواصــل املكت ــاوين يف     ب ــة بالشــراء التع  إجــراء البحــوث املتعلق
 علــى النحــو الــذي طلبــه الفريــق العامــل املشــترك بــني الوكــاالت املعــين  املتحــدةاألمــممنظومــة 

 .باملشتريات
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤

٢٠٠٤/٣٢ 
  إطار التعاون الثالث فيما بني بلدان اجلنوب  

 إن اجمللس التنفيذي 
ل الـذي أجنزتـه الوحـدة اخلاصـة املعنيـة بالتعـاون فيمـا         للعميعرب عن تقديره     - ١ 

 إليهـا أن    ويطلـب بني بلدان اجلنوب لإلعداد إلطار التعـاون الثالـث فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،                  
تقوم، بالتعاون الوثيق مع الدول األعضـاء، باسـتكمال اإلطـار يف ضـوء التعليقـات الـيت أبـداها                    

ن قبيــل النـهج االســتراتيجي واملبـادرات احلــافزة   اجمللـس التنفيــذي مـن أجــل توضـيح جمــاالت مـ    
للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، فضال عن وضع خطة عملية لتنفيذه كأداة البـد منـها لتعمـيم                  

 اإلمنـائي، للنظـر فيهـا        املتحـدة  األمـم التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب يف صـلب أنشـطة برنـامج              
 ؛٢٠٠٥س التنفيذي عام بصورة هنائية يف الدورة العادية األوىل للمجل
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ــد للوحــدة اخلاصــة املعنيــة        يشــجع - ٢  ــى تعــيني رئــيس جدي  مــدير الربنــامج عل
بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب قبــل عقــد الــدورة العاديــة األوىل للمجلــس التنفيــذي عــام     

 ، وذلك لكفالة تنفيذ إطار التعاون الثالث تنفيذا فعاال؛٢٠٠٥
بني بلدان اجلنوب عامال حفازا علـى فعاليـة التنميـة،     اعتبار التعاون فيما     يقرر - ٣ 

 .وإدراجه يف اإلطار التمويلي املتعدد السنوات
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤

٢٠٠٤/٣٣ 
  التقرير السنوي ملدير الربنامج عن التقييم  

 إن اجمللس التنفيذي 
علقــة تعزيــز برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ملهامــه املت  يالحــظ مــع االرتيــاح   - ١ 

 بالتقييم يف السنوات األخرية؛
أن برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يـــوفر التـــدريب يالحـــظ مـــع االرتيـــاح  - ٢ 

 وحيــثللمــوظفني الرئيســيني علــى التخطــيط والرصــد والتقيــيم واإلبــالغ علــى أســاس النتــائج، 
 ٦٨ الفقـرة    الربنامج على مواصلة إيالء أولوية عليا هلذا العمل، لسـباب لـيس أقلـها مـا ورد يف                 

 من التقرير من أن أدوات اإلدارة على أساس النتائج مل ُتستوعب يف املنظمة بالدرجة الكافية؛
 الــذي دعــا ألن تــدعم الوظــائف التقييميــة للربنــامج  ٢٠٠٤/١بقــراره يــذّكر  - ٣ 
عمليــة التقريــر الســنوي الــذي يركــز علــى حتقيــق النتــائج بــالتركيز علــى تقيــيم أنشــطة اإلمنــائي 

 يف هــذا الصـدد أن تقيــيم النتــائج اإلمنائيـة ينبغــي أن يكــون   ويؤكــدوفعاليتـه،  اإلمنــائي نـامج  الرب
 أولوية ملكتب التقييم؛

 برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي علـى مواصـلة إيـالء أولويـة عليـا لعمـل                   يشجع - ٤ 
 األمـم   ، وعلـى رأسـها برنـامج       املتحـدة  األمـم  للتقيـيم، ويؤكـد أن كيانـات          املتحـدة  األممفريق  

  املتحـــدةاألمـــموصـــندوق ) اليونيســـيف( للطفولـــة  املتحـــدةاألمـــماملتحــدة اإلمنـــائي ومنظمـــة  
للسكان، ميكن أن تستفيد بدرجة كبرية من مواصلة تعزيز تعاوهنا يف ميـدان التقيـيم، والسـيما                 

 لمساعدة اإلمنائية؛عمل األمم املتحدة لإطار على املستوى القطري، لدعم تقييم 
ىل الربنامج اإلمنائي أن يضيف إىل التقريـر السـنوي القـادم مرفقـا عـن                 إ يطلب - ٥ 

التقيــيم، يتضــمن حملــة عامــة عــن مجيــع أعمــال التقيــيم الــيت يقــوم هبــا مكتــب التقيــيم بالربنــامج   
 .اإلمنائي، والتقييمات اليت قام هبا الربنامج اإلمنائي على املستوى احمللي

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤
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٢٠٠٤/٣٤ 
  لتعاون العاملي الثاين إطار ا 

 إن اجمللس التنفيذي 
ــع القلــــق   - ١  ــا مــ ــيط علمــ ــاين   حيــ ــاملي الثــ ــاون العــ ــار التعــ ــيم إطــ ــائج تقيــ بنتــ

)DP/2004/41(وإن كان يرحب مبا اتسم به التقييم من انفتاح وصراحة؛ ، 
الوثيقـة  ( برد اإلدارة على تقيـيم إطـار التعـاون العـاملي الثـاين               حييط علما أيضا   - ٢ 

DP/2004/42(؛ 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مواصلة تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف           إىليطلب   - ٣ 

 تقرير التقييم يف وضع تفاصيل إطار التعاون العاملي الثالث؛
 النظر يف إطار التعاون العاملي الثالث املقترح يف ضوء تقريـر التقيـيم ورد               يقرر - ٤ 

، بغيـة زيـادة     ٢٠٠٥ ينـاير / الثـاين  كـانون جمللـس التنفيـذي يف      اإلدارة يف الدورة الـيت سـيعقدها ا       
 .تركيز إطار التعاون العاملي الثالث وتكامله

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤

٢٠٠٤/٣٥ 
  تقدمي املساعدة إىل الصومال  

  إن اجمللس التنفيذي 
ــة يف الصــومال وآثارهــا فيمــا يتعلــق باحلاجــة إىل    حيــيط علمــا  - ١ ــة الراهن  باحلال
 ة اإلنسانية واإلمنائية وإيصاهلا إىل الشعب الصومايل؛املساعد

 النهج االستراتيجي للمكتب القطـري لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              يعتمد - ٢
 :فيما يتعلق بتعزيز السالم واألمن بالتركيز على اجملاالت الثالثة التالية

 األمن وسيادة القانون؛  
 احلد من الفقر؛  
 اإلدارة العامة واجملتمع املدين؛تسيري دفة احلكم و  

ــة املــوارد وإقامــة    يشــجع - ٣  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى مواصــلة تعبئ
الشــراكات االســتراتيجية، مبــا يف ذلــك عــن طريــق عمليــة النــداءات املوحــدة، والــدعم املباشــر  

التـابع إلدارة  املقدم من املاحنني وضـمن إطـار الصـندوق االسـتئماين لبنـاء السـالم يف الصـومال           
 الشؤون السياسية باألمم املتحدة؛
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 على التعـاون مـع منتـدى شـركاء           األمم املتحدة اإلمنائي   برنامج يشجع أيضا  - ٤
يف التطورات الراهنة املتعلقة باملساعدات الدوليـة       ) إيغاد(اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية      

 النتقالية الصومالية مستقبال؛وترتيبات التنسيق لدعم املؤسسات االحتادية ا
 ملـدير الربنـامج بـأن يواصـل اعتمـاد املوافقـة علـى املشـاريع املتسـقة مـع                     يأذن - ٥

 .النهج االستراتيجي على أساس كل حالة على حدة
 

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤

٢٠٠٤/٣٦ 
   خلدمات املشاريع  املتحدةاألمممكتب  

 إن اجمللس التنفيذي 
 اإلسقاطات املالية وإسقاطات ترحيل رصيد الصندوق     ب لقحييط علما مع الق    - ١ 

  ؛ملدير التنفيذيا الواردة يف تقرير
 إىل جلنــة التنســيق اإلداري أن تقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي، يف الــدورة  يطلــب - ٢ 

 األمـم ، تقريرا عن تقييمها للتقدم احملـرز يف مكتـب        ٢٠٠٥ يناير/ الثاين كانوناليت سيعقدها يف    
 دمات املشاريع والتوجيه الذي توفره للمكتب؛ خلاملتحدة

 للروح القيادية اليت أبداها املدير التنفيـذي وفريقـه اإلداري      يعرب عن تقديره   - ٣ 
 املدير التنفيذي علـى مضـاعفة   وحيثيف اجلهود املبذولة من أجل حتسني احلالة املالية للمكتب،    

 ري وكفالة املساءلة املالية يف املكتب؛اجلهود اليت يبذهلا من أجل تنفيذ عملية إدارة التغي
 األمـم  أمهية زيادة املكتب حلجم أعماله من خالل التعاون مع كيانـات             يؤكد - ٤ 
 إىل مـدير الربنـامج اإلمنـائي،        ويطلـب ،   األمم املتحدة اإلمنائي   برنامج األخرى، وخباصة    املتحدة

ىل جملس الرؤسـاء التنفيـذيني يف   بصفته رئيس جلنة التنسيق اإلداري، أن ينقل رأي اجمللس هذا إ       
 أقرب وقت ممكن؛

علـى  خلـدمات املشـاريع      املتحـدة    األمـم كتـب   ملولية  ألتعليقات ا  بال حييط علما  - ٥ 
، ويقرر تأجيل مواصلة النظـر يف هـذه املسـألة إىل     املتحدةاألممتقرير جملس مراجعي حسابات     

رمسيـا إىل  التقريـر  قـدم  ُيعنـدما   ، ٢٠٠٥ ينـاير / الثـاين كـانون الـدورة الـيت سـيعقدها اجمللـس يف     
 .مشفوعا بتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةاجمللس التنفيذي 

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤
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٢٠٠٤/٣٧ 
 بشأن اخليارات املتعلقة بنموذج األعمال التجارية لصندوق األمم املتحدة تقرير مرحلي 

  للمشاريع اإلنتاجية يف املستقبل 
 جمللس التنفيذيإن ا 
 بــالتقرير املرحلــي بشــأن اخليــارات املتعلقــة بنمــوذج األعمــال       حيــيط علمــا  - ١ 

التجارية لصـندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة يف املسـتقبل، املقـدم وفقـا ملقـرر اجمللـس                   
 ؛٢٠٠٤/١٣التنفيذي 
واليــة  هــي املنوطــة باختــاذ قــرار هنــائي بشــأن       العامــةاجلمعيــة إىل أن يشــري - ٢ 

 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ومستقبله؛
 على أن الصندوق قد أسـهم، مـن خـالل براجمـه      يؤكد من جديد مع التقدير     - ٣ 

للحكــم احمللــي والتمويــل الصــغري، يف حتقيــق نتــائج هلــا أمهيتــها يف احلــد مــن الفقــر، وتــأثري           
 السياسات العامة، وتبين املاحنني لرباجمه؛

 االقتراح، املقدم يف التقرير املرحلي، بتأمني النتائج املتحققة يف احلكـم           يالحظ - ٤ 
احمللي وتطويرها بإدماج أنشطة الصندوق وموظفيه العاملني يف جمال التنميـة احملليـة علـى شـكل         

، تسـمى مركـز التنميـة اجملليـة، وتعـين يف املقـام               األمم املتحـدة اإلمنـائي     برنامجوحدة متميزة يف    
  البلدان منوا؛األول بأقل

 إىل مــدير الربنــامج أن يقــوم، بالتشــاور الوثيــق مــع أعضــاء اجمللــس        يطلــب - ٥ 
التنفيذي وسائر أصحاب املصلحة والشركاء الرئيسيني، بإعداد اقتراح مفصل بشأن الترتيبـات            

للمركز الذي سُينشأ مسـتقبال، مبـا يف ذلـك إدارتـه ومـالك              ) خطة األعمال التجارية  (التنظيمية  
يه وبراجمه وترتيبـات متويلـه، وتقيـيم الفـرص واملخـاطر احملتملـة لـه، وإسـقاطات مـوارده،                    موظف

وعوامل جناحه، وذلك لتيسري اختاذ قرار هنائي بشأن االقتراح، وتقدميه إىل اجمللس التنفيـذي يف               
 ؛٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانوندورته العادية األوىل يف 

لصـــندوق األمـــم املتحـــدة للمشـــاريع   اخليـــارات املختلفـــة املقترحـــة يالحـــظ - ٦ 
اإلنتاجيــة لــدعم تنميــة القطــاع اخلــاص احمللــي، مبــا يف ذلــك أنشــطة التمويــل الصــغري احلاليــة يف 
 الصندوق وتطوير تلك األنشطة، ويؤكد على ضرورة استمرار التركيز على أقل البلدان منوا؛

دوق األمــم  إىل مــدير الربنــامج أن يواصــل، بالتشــاور الوثيــق مــع صــن  يطلــب - ٧ 
 ٢ و ١املتحدة للمشاريع اإلنتاجية والدول األعضاء، بيـان تفاصـيل جـدوى صـالحية اخليـارين                
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ــة   ــواردين يف الوثيق ــن       DP/2004/46ال ــذي م ــس التنفي ــه اجملل ــرب عن ــا يع ، أخــذا يف احلســبان م
 شواغل؛
 إىل مدير الربنامج أن يواصـل، بالتشـاور الوثيـق مـع الصـندوق               يطلب كذلك  - ٨ 

عضــاء، والسـيما أقــل البلـدان منــوا، بيـان تفاصــيل اخليـارات األخــرى، مبـا يف ذلــك      والـدول األ 
احلفــاظ علــى اســتقاللية صــندوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة، والتركيــز علــى جمــاالت  
املمارسة وفقا لواليته احلالية، وأن يقـوم أيضـا، يف هـذا السـياق، ببيـان تفاصـيل إمكانيـة تعزيـز               

 املســاعدة الــيت يقــدمها إىل الصــندوق يف أنشــطة الــدعوة الــيت    ملتحــدة اإلمنــائي األمــم ابرنــامج
 يضطلع هبا لتعبئة املوارد الالزمة؛

 إىل مدير الربنامج بيـان تفاصـيل اخليـار املتعلـق بإدمـاج أنشـطة           يطلب كذلك  - ٩ 
ذلــك ، مبــا يف  األمــم املتحــدة اإلمنــائي برنــامجالتمويــل الصــغري الــيت يضــطلع هبــا الصــندوق يف   

إمكانية وضع ترتيبات تنظيمية ومتويلية وإجراء تقييم ملا ينطوي عليه ذلك مـن فـرص وخمـاطر،                 
، واآلراء الـيت    ٢٠٠٤/١٣أخذا يف احلسبان العناصر املختلفـة املبينـة يف مقـرر اجمللـس التنفيـذي                

ــة األوىل       ــه العادي ــذي يف دورت ــس التنفي ــه إىل اجملل ــذي، لتقدمي ــها يف اجمللــس التنفي  يف أعــرب عن
 ؛٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون

 إىل مســاعدة صــندوق األمــم املتحــدة   األمــم املتحــدة اإلمنــائي برنــامج يــدعو - ١٠ 
للمشــاريع اإلنتاجيــة يف تعبئــة املــوارد الالزمــة ملواصــلة أنشــطته احلاليــة يف جمــايل احلكــم احمللــي    

 .والتمويل الصغري
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤

٢٠٠٤/٣٨ 
   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  الشؤون اجلنسانية يف 

 إن اجمللس التنفيذي 
 بالتقرير املتعلق بالتقدم احملرز يف برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف     حييط علما  - ١ 

  املتحــدةاألمـم جمـال تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين ويف خطـة العمـل املشـتركة مـع صـندوق           
 ؛)DP/2004/47اإلمنائي للمرأة 

 بالبيان الصادر عـن مـدير الربنـامج الـذي يؤكـد التـزام الربنـامج ببـذل           يرحب - ٢ 
 جهد أكثر قوة ومتاسكا وتنسيقا لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛
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 إىل إجـــراء مناقشــة لالســـتراتيجية الشــاملة للمنظمـــة لتعمــيم مراعـــاة    يتطلــع  - ٣ 
 كــانونس التنفيــذي يف املنظــور اجلنســاين وخطــة تنفيــذها يف الــدورة العاديــة األوىل للمجلــ      

 ؛٢٠٠٥ يناير/الثاين
 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي يف   يطلــب - ٤ 

 معلومــات أكثــر تفصــيال عــن مؤشــرات ٢٠٠٥ ينــاير/ الثــاينكــانونالــدورة الــيت ســيعقدها يف 
سـاين يف اإلطـار     جنسانية حمـددة، وكيفيـة إدراج ذلـك كعامـل حفـاز علـى تعمـيم املنظـور اجلن                  

 إلدارة املعلومات؛�� أطلس��التمويلي املتعدد السنوات ويف نظام 
 كــانون إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يقــدم إىل الــدورة املعقــودة يف  يطلــب أيضــا - ٥ 
 أخــر املعلومــات عــن التقــدم احملــرز يف الشــراكة بــني الربنــامج اإلمنــائي         ٢٠٠٥ ينــاير/الثــاين

 .منائي للمرأة اإل املتحدةاألمموصندوق 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤

٢٠٠٤/٣٩ 
  املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية   

 إن اجمللس التنفيذي 
 ؛DP/2004/CRP.8-DP/FPA/2004/CRP.5 بالوثيقة حييط علما - ١ 
 . بإطار العمل املقترح للتقارير املقبلةيرحب - ٢ 

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤

٢٠٠٤/٤٠ 
 نقص املناعة فريوسب املشترك املعين  املتحدةاألممتماع جملس تنسيق برنامج متابعة اج 

   اإليدز/البشرية
 إن اجمللس التنفيذي 
 ؛DP/FPA/2004/CPR.6 وDP/2004/CPR.9بالوثيقتني  حييط علما - ١ 
 للسـكان علـى     املتحـدة  األمـم  وصـندوق     األمـم املتحـدة اإلمنـائي      برنـامج  حيث - ٢ 

 نقـــص املناعـــة  فـــريوس املشـــترك املعـــين ب  املتحـــدةاألمـــمة برنـــامج مواصـــلة تعزيـــز شـــراك  
ــدز/البشــرية ــع اجلهــات األخــرى       اإلي ــق م ــاون الوثي ــى املســتوى القطــري، بالتع ، والســيما عل

 تالزمــةاملشـاركة يف رعايـة الربنـامج، علــى النحـو الـذي يسـهم يف االســتجابة بصـورة شـاملة مل        
 ؛اإليدز/نقص املناعة املكتسب
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 للسـكان    املتحـدة  األمـم  وصندوق    األمم املتحدة اإلمنائي   برنامج كحيث كذل  - ٣ 
 نقـص املناعـة     فـريوس  املشـترك املعـين       املتحـدة  األمـم على كفالة إشراك املنسق القطري لربنامج       

 بصــورة فعالــة كعضــو يف الفريــق القطــري التــابع لألمــم املتحــدة لتنفيــذ الربجمــة اإليــدز/البشــرية
 وثيق مع اجلهات األخرى املشاركة يف رعاية الربنامج؛املشتركة، وذلك بالتعاون ال

 بضرورة زيادة تعزيز متاسك اإلجراءات على املسـتوى القطـري وأمهيـة             يسلم - ٤ 
ــوم  ــة ��مفه ــه ملكافحــة     (�� اآلحــاد الثالث ــق علي ــةإطــار عمــل واحــد متف ــة  متالزم  نقــص املناع

 وطنيـة واحـدة لتنســيق    يـوفر أساسـا لتنسـيق جهــود مجيـع الشـركاء، وسـلطة      اإليـدز /املكتسـب 
 تتمتـع بواليـة عريضـة القاعـدة متعـددة      اإليـدز / نقـص املناعـة املكتسـب   متالزمـة العمل يف جمال    

 بالـدعم املتزايـد     وحيـيط علمـا   ،  )القطاعات، ونظـام قطـري واحـد متفـق عليـه للرصـد والتقيـيم              
 للمواءمة على املستوى القطري؛

 للسـكان علـى      املتحـدة  األمـم وق   وصند  األمم املتحدة اإلمنائي   برنامج يشجع - ٥ 
 نقـص  تالزمـة وضع شكل متوائم يتوخى حتقيق النتائج للتقرير السنوي عن أنشطتهما املتعلقة مب    

 املقدم إىل اجمللس التنسيقي لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين فـريوس       اإليدز/املناعة املكتسب 
 .اإليدز/نقص املناعة البشرية

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤

٢٠٠٤/٤١ 
 ٢٠٠٤عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام 

  التنفيذيإن اجمللس 
 :٢٠٠٤يشري إىل أنه، خالل الدورة العادية الثانية لعام  

 ١البند 
 ئل التنظيميةاملسا

 DP/2004/L.3 (٢٠٠٤أقر جدول األعمال وخطة العمل لدورتـه العاديـة الثانيـة لعـام                
 ؛)Corr.1و

 ؛(DP/2004/32) ٢٠٠٤اعتمد تقرير دورته السنوية لعام  
وافق على أن مثة حاجة إلجراء مزيد من املشاورات على مستوى املكتب قبل اعتمـاد                

، ومشـروع خطـة العمـل السـنوية لعـام      ٢٠٠٥خطة العمل املؤقتـة للـدورة العاديـة األوىل لعـام          
 : ٢٠٠٥ عام ، واملواعيد املقترحة التالية للدورات يف٢٠٠٥



 

05-25362 149 
 

E/2004/35  

  ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٢٨-٢١ : ٢٠٠٥الدورة العادية األوىل لعام  
 )نيويورك (٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٤-١٣  : ٢٠٠٥الدورة السنوية لعام  
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣-١٩ : ٢٠٠٥الدورة العادية الثانية لعام  

 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 ٢ البند  
 املسائل املالية وامليزانوية واإلدارية  

 بشأن االسـتعراض السـنوي     ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٩اختذ املقرر    
 للحالة املالية واملعلومات املفصلة املتعلقة هبا؛

ــرر    ــؤرخ ٢٠٠٤/٣٠اختــذ املق ــول٢٤ امل ــبتمرب / أيل ــاليف  ٢٠٠٤س  بشــأن إدارة التك
  وآثارها على استرداد التكاليف؛م املتحدة اإلمنائي األمربنامجاالستراتيجية ل

 بشـــأن تقريـــر مكتـــب ٢٠٠٤ ســـبتمرب/أيلـــول ٢٤ املـــؤرخ ٢٠٠٤/٣١اختـــذ املقـــرر  
 ؛٢٠٠٣-٢٠٠٢خدمات املشتريات املشترك بني الوكاالت عن فترة السنتني 

ق أحــاط علمــا بتقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن التقريــر املتعلــ  
 وآثارهـا علـى اسـترداد التكـاليف          األمم املتحـدة اإلمنـائي     ربنامجبإدارة التكاليف االستراتيجية ل   

)DP/2004/36(؛ 
 لعــام  املتحــدةاألمــمأحــاط علمــا باملعلومــات املتعلقــة بنفقــات التعــاون الــتقين ملنظومــة  
٢٠٠٣) DP/2004/37و Add.1(؛ 

 ٣البند   
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  

 بشأن إطار التعـاون الثالـث       ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٢ذ املقرر   اخت 
 للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

 ٤البند   
 التقييم  

 بشــأن التقريــر الســنوي ٢٠٠٤ ســبتمرب/أيلــول ٢٤، املــؤرخ ٢٠٠٤/٣٣اختــذ املقــرر  
 ملدير الربنامج عن التقييم؛
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 بشأن تقيـيم إطـار التعـاون    ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٢٤، املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٤اختذ املقرر    
 العاملي الثاين؛

 ؛)DP/2004/42(أحاط علما برد اإلدارة على تقييم إطار التعاون العاملي الثاين  
 ٥البند   
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  

 بشـأن تقـدمي املسـاعدة إىل    ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول ٢٤، املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٥اختذ املقرر    
  ال؛الصوم

 :أحاط علما بوثائق مشاريع الربامج القطرية وبالتعليقات املبداة عليها 
 ؛(DP/DCP/MUS/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري ملوريشيوس  
ــة      ــعبية الدميقراطيـــ ــا الشـــ ــة كوريـــ ــامج القطـــــري جلمهوريـــ ــروع الربنـــ ــة مشـــ وثيقـــ

(DP/DCP/PRK)؛ 
 ؛(DP/DCP/KOR/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري جلمهورية كوريا  
 ؛(DP/DCP/GTM/1)وثيقة مشروع الربنامج القطري لغواتيماال  
 ووافق على متديد اطر التعاون القطري لباراغواي، وسانت هيالنة، والسنغال؛ 

 ٦البند   
  خلدمات املشاريع املتحدةاألمممكتب   

 بشــأن التقريــر املرحلــي ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٢٤، املــؤرخ ٢٠٠٤/٣٦اختــذ املقــرر  
    خلدمات املشاريع؛ املتحدةاألممكتب مل

 ١٠البند   
  للمشاريع اإلنتاجية املتحدةاألممصندوق   

 بشــأن التقريــر املرحلــي ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٢٤، املــؤرخ ٢٠٠٤/٣٨اختــذ املقــرر  
  للمشاريع اإلنتاجية؛ املتحدةاألمملصندوق 
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 ١١البند   
 اإلمنائيالشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة   

 بشأن املعلومـات اإلضـافية    ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٢٤، املؤرخ ٢٠٠٤/٣٧اختذ املقرر    
  املتحـدة  األمـم  وصـندوق     األمـم املتحـدة اإلمنـائي      برنـامج عن تنفيذ خطة العمـل املشـتركة بـني          

 ؛اإلمنائي للمرأة
 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان

 ٧البند   
 ملتعلقة بامليزانية واإلدارةااملسائل املالية و  

 بشــأن االســتعراض املــايل ٢٠٠٤ ســبتمرب/أيلــول ٢١ املــؤرخ ٢٠٠٤/٢٦اختــذ املقــرر  
 ؛٢٠٠٣السنوي لعام 

 بشـأن االحتياجـات األمنيـة       ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٧اختذ املقرر    
 العامل؛ للسكان ومكاتبه يف أحناء  املتحدةاألمماإلضافية حلماية موظفي صندوق 

ــة عــن االحتياجــات       ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني ــر اللجن أحــاط علمــا بتقري
ــة مــوظفي صــندوق    ــة اإلضــافية حلماي ــه يف أحنــاء العــامل    املتحــدةاألمــماألمني  للســكان ومكاتب

)DP/FPA/2004/17(؛ 
 ٨البند 

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا
) DP/FPA/204/17(امج القطــــري لغواتيمــــاال أحــــاط علمــــا بوثيقــــة مشــــروع الربنــــ  

 والتعليقات املبداة عليها؛ 
 ٩البند 

 برنامج املشورة التقنية
 بشـأن اسـتعراض منتصـف       ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٨اختذ املقرر    

 املدة لربنامج املشورة التقنية؛
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ــائي وصــندوق األمــ        ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــني برن م املتحــدة اجلــزء املشــترك ب
 للسكان

 ١٢البند   
 املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية  

 بشـأن اإلطـار املقتـرح حلـل         ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٩اختذ املقرر    
 املسائل الواردة يف تقارير املراجعة الداخلية للحسابات؛

 ١٣البند 
 مسائل أخرى

 املشاورات غري الرمسية
 للسـكان   املتحـدة األمـم اطة غري رمسية عـن الـدعم املقـدم مـن صـندوق           عقد جلسة إح   

 أخر معلومات الربنامج؛: إىل الشباب
 األمــم واملــدير العــام ملنظمــة  األمــم املتحــدة اإلمنــائيبرنــامجعقــد جلســة إحاطــة ملــدير  
  للتنمية الصناعية عن الشراكة بني الربنامج اإلمنائي واملنظمة؛املتحدة

 التحضـري   :بلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف أفريقيـا         ع املستوى عن    عقد اجتماع رفي   
  ما بعده؛٢٠٠٥للعمل يف عام 

 تقدمي عرض لنموذج لتقرير اإلطار التمويلي املتعدد السنوات مستقبال؛ 
 ١٤البند 

 نقـص املناعـة     تالزمـة  املشـترك املعـين مب      املتحـدة  األمـم متابعة اجتماع جملس تنسـيق برنـامج        
 اإليدز/املكتسب
 بشــأن متابعــة اجتمــاع  ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٢٤، املــؤرخ ٢٠٠٤/٤٠اختــذ املقــرر  

 .اإليدز/ نقص املناعة املكتسبتالزمة املشترك املعين مب املتحدةاألممجملس تنسيق برنامج 
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 املرفق الثاين
   ٢٠٠٤عضوية اجمللس التنفيذي يف عام   

 ) احملددةتنتهي مدة العضوية يف اليوم األخري من السنة(
 

ــة   ــدول األفريقي ــا : ال ــونس )٢٠٠٦(؛ بوتســوانا )٢٠٠٦(إريتري ؛ جــزر )٢٠٠٥(؛ ت
امبيـا  ؛ غ )٢٠٠٥(؛ الـرأس األخضـر      )٢٠٠٦(؛ مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       )٢٠٠٤(القمر  

 ).٢٠٠٦(؛ الكامريون )٢٠٠٦(
 

مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية ؛ )٢٠٠٦(إندونيســــيا : دول آســــيا واحملــــيط اهلــــادئ 
ــال )٢٠٠٦(؛ الصــني )٢٠٠٤(باكســتان ؛ )٢٠٠٣( ــد )٢٠٠٥(؛ نيب ــيمن )٢٠٠٥(؛ اهلن ؛ ال
)٢٠٠٤.( 
 

أوروغــواي  ؛)٢٠٠٤(أنتيغــوا وبربــودا  : الكــارييبمنطقــة دول أمريكــا الالتينيــة و  
 ).٢٠٠٦(وبا  ك؛)٢٠٠٥(السلفادور  ؛)٢٠٠٤(بريو ؛ )٢٠٠٥(
 

اجلمهوريـــة ؛ )٢٠٠٦(؛ بولنـــدا )٢٠٠٥(االحتـــاد الروســـي : دول أوروبـــا الشـــرقية 
 .)٢٠٠٤(رومانيا  ؛)٢٠٠٤(التشيكية 

 
إيطاليــا  ؛)٢٠٠٦(أملانيــا ؛ )٢٠٠٥(أســتراليا : دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى   

كنـدا   ؛)٢٠٠٤(فنلنـدا    ؛)٢٠٠٣(فرنسـا    ؛)٢٠٠٦(السـويد    ؛)٢٠٠٦(الدامنرك  ؛  )٢٠٠٥(
الواليــــات ؛ )٢٠٠٦( هولنــــدا ؛)٢٠٠٥(النــــرويج  ؛)٢٠٠٤(اململكــــة املتحــــدة  ؛)٢٠٠٤(

 .)٢٠٠٥(؛ اليابان )٢٠٠٤(املتحدة 
 


