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 التنظيمية املسائل - أوال 
 للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التنفيذي اجمللس عقد - ١

ــه ــة دورت ــام األوىل العادي ــر يف ٢٠٠٧ لع ــم مق ــورك املتحــدة األم ــرة يف بنيوي ــن الفت  إىل ٢٣ م
 .يناير/الثاين كانون ٢٦
 :٢٠٠٧ عامل ملكتبا يف أعضاء أمساؤهم التالية األشخاص التنفيذي اجمللس وانتخب - ٢

 )الدامنرك(    ستاور كارسنت السيد سعادة :الرئيس 
 )بنن(   هونغبيدجي أفيايف فرنانده السيدة :الرئيس نائب 
 )بنغالديش(   شودري أمحد افتخار السيد سعادة :الرئيس نائب 
 )غواتيماال(   غوتيريس بريس خوسيه يدالس :الرئيس نائب 
 )أوكرانيا(   نيكيتوف أندري السيد :الرئيس نائب 

 اجمللــس أمانــة موقــع يف نــشره مت اســتهاليل ببيــان ،هانتخابــ بعــدأدىل الــرئيس اجلديــد و - ٣
 .www.undp.org/execbrd :اإلنترنت على التنفيذي

 العاديـة  دورتـه ل عمـل ال وخطـة  مـال عاأل جـدول  التنفيـذي  اجمللـس  أقـر  الدورة، وخالل - ٤
 .)DP/2007/1( ٢٠٠٦ لعـام  الثانيـة  العادية الدورة وتقرير )DP/2007/L.1( ٢٠٠٧ لعام األوىل

ــس واســتعرض ــذي اجملل ــة التنفي ــل خط ــسنوية العم ــة ال ــام املؤقت  )DP/2007/CRP.1( ٢٠٠٧ لع
ــة العمــل وخطــة ــدورة املؤقت ــسنوية لل ــام ال ــق ،٢٠٠٧ لع ــى وواف ــام عل ــوثيقتنيا وضــع إمت  يف ل
 .شاوراتاملزيد من امل إجراء بعد النهائية صيغتهما

 ،DP/2007/2 الوثيقــة يف ٢٠٠٦ عـام  التنفيــذي اجمللـس  اختــذها الـيت  املقـررات  ووردت - ٥
 ،DP/2007/16 الوثيقـة  يف ٢٠٠٧ لعام األوىل العادية الدورة يف املتخذة املقررات ُضّمنت بينما

ــن ــى اإلطـــالع وميكـ ــذه علـ ــررات هـ ــعيف  املقـ ــة موقـ ــذي اجمللـــس أمانـ ــى التنفيـ  نترنـــتإلا علـ
www.undp.org/execbrd. 

 للــدورتني التــايل الــزمين اجلــدول علــى ٢٠٠٧/١٢ املقــرر يف التنفيــذي اجمللــس ووافــق - ٦
 :٢٠٠٧ عام التنفيذي للمجلس املقبلتني
  ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢٢ إىل ١١ من :٢٠٠٧ لعام السنوية الدورة
 .٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٤ إىل ١٠ من :٢٠٠٧ لعام انيةالث العادية الدورة
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 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 املبذولـة  جهـوده  إطـار  يف اإلمنـائي  لربنـامج ل األولويـة  ذات اجملاالت الربنامج مدير أبرز - ٧

 الــشفافيةو املــساءلة علــى وشــدد .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف وحتقيــق املتحــدة األمــم إلصــالح
 وأكـد  .نتـائج الو كفـاءة ال مـن  املزيـد  حتقيـق  أجـل  مـن  التنظيميـة  اهليكلة وإعادة األخطار وإدارة
 يتعــزز مــا وهــو املــساءلة، معــايري أعلــى حتقيــق ملواصــلة كــسبيل احلــسابات مراجعــة أمهيــة علــى

 .العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري واعتماد احلسابات، ملراجعة املستقل اجمللس بوجود
 أن وكـرر  اجلاريـة؛  اإلصـالحات  سياق يف املقيمني للمنسقني املؤازر الدور على وأكد - ٨

 وصــناديقها املتحــدة األمــم لوكــاالت املتفــردة واألدوار الواليــات أمــام مفتوحــا زال مــا اجملــال
 وأوضـح  القطريـون؛  واملـديرون  املقيمـون  املنـسقون  هبـا  يـضطلع  اليت األدوار أوضحو وبراجمها؛
 املـسؤولية  أساسـا  يتـوىل  الـذي  ،املعـاون  الربنـامج  مـدير  ودور هو يؤديه الذي الدور بني الفرق
 .اليومية العمليات عن
 الربنـامج  مـدير  عـرض  ،اتالثـرو  توزيـع  يف املتزايـدة  التفـاوت  ألوجـه  مالحظتـه  ولدى - ٩

 مـن  سـعة وا شـرائح  يفيـد  أن شـأنه  مـن  النمـو  علـى  كحافز ‘االقتصادية املؤسسات بناء’ مفهوم
 وجـدد  ،‘للجميـع  مناسـب ’ واحـد  منـوذج  يوجـد  ال أنـه  مـن  الربنـامج  مـدير  وحذر .جمتمع أي

 اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيـق  أجـل  مـن  الـضغط  مبواصـلة  اإلمنـائي  الربنـامج  التـزام  علـى  التأكيد
 إىل وأشـار  .ستدامتنياملـ  تنميـة الو بيئةال ومحاية اجلنساين املنظور مراعاة وتعميم بينهما والتكافؤ

 اجلهــود جمــال يف اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا والتعــاون الــصغر بــالغ للتمويــل اهلائلــة اإلمكانــات
  .الوطنية القدرات لتطوير املبذولة
 الربنـامج  وشـجعت  واملفـصلة،  الواضـحة  مقدمتـه  علـى  الربنامج مدير الوفود وشكرت - ١٠

 تبـذهلا  الـيت  اجلهود ترشيد جلأ من وكفاءاته هياكله من إىل أقصى حد   االستفادة على اإلمنائي
 علـى  الربنـامج  مـدير  تركيـز  علـى  الوفـود  ووافقـت  .والتنـسيق  التـرابط  حتقيق حنو املتحدة األمم

 - التقنيـة  اتة، وبنـاء القـدرات الوطنيـة والقـدر        الوطنيـ  امللكيـة  تعزيـز  أجـل  مـن  العمـل  مواصلة
  .للتنمية حمركة عناصر مجيعها وهي
أيـضا   تقـدير ال عـن  أعـرب    “واحـدة  متحـدة  أمـم ” لربنـامج    ئدةالرا املشاريع سياق ويف - ١١
 أوجـه  وإزالـة  نياملقـيم  نياملنـسق  نظـام  تعزيـز  أجـل  مـن  عمـل  مـن  اإلمنـائي  الربنـامج  بـه  يقـوم  امل

 األفرقــة جمــال يفكــذلك  العمــلأن جيــري  عديــدة وفــود وطلبــت التكــرار؛ وجوانــب التــداخل
 املزيـد مـن أجـل      الالمركزيـة  حتقيـق  يف سـتمرار اال إىل الوفـود  ودعت .اإلقليمية ودون اإلقليمية

ــةامل مــن ــةال رون ــامج ومــساعدة تنظيمي ــائي الربن ــى اإلمن ــز عل ــشكل التركي ــر ب ــدا أكث ــى حتدي  عل
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 الوفـود  أوصـت  ،للمساعدة على بلوغ ذلك اهلـدف    و .الوطنية القدرات وبناء احمللية األولويات
 .املناسبة احمللية اإلمنائية املبادرات تنفيذ لكفالة موحدة ات ميزانيأطروضع و املوارد بتجميع

 مـضمون  مـصدر  علـى  اإلمنائي الربنامج حصول كفالة إىل احلاجة عن الوفود وأعربت - ١٢
 فيهـا  تنفـذ  الـيت  البلدان إىل اخلدمات تقدمي يواصل أن بفضله يستطيع األساسي للتمويل وثابت
 مثــل وودز بريتــون مؤســسات مــع الــشراكات يعــزز أن اإلمنــائي الربنــامج إىل وطلبــت .بــرامج
 األمـم  متطـوعي  برنـامج  مثـل  األخـرى،  املتحـدة  األمـم  منظومـة  مؤسـسات  ومع الدويل، البنك

 زيـادة  تعزيـز  علـى  اإلمنـائي  الربنـامج  يـساعد  أن نطاقـا  أوسـع  تعـاون  إقامـة  شـأن  ومـن  املتحدة؛
ــار لتحقيــق املــوارد مــن قــدر أكــرب وحــشد التــشغيلية األنــشطة وتــدعيم التنــسيق، ــةف آث  يف علي
  .امليدان
 التـشغيلية  األنـشطة  بـشأن  املـداوالت  تـتم  أن الـالزم  مـن  أن الوفـود  مـن  العديـد  وكرر - ١٣

ــامج ــائي للربن ــشامل االســتعراض إطــار ســياق يف اإلمن ــسياسات ال ــذي لل  ثــالث كــل جيــرى ال
ــادة يف اإلمنــائي الربنــامج إلرشــاد بالنــسبة ذلــك أمهيــة علــى مؤكــدين ســنوات،  .اإلصــالح ري

 املنظومـة  أنـشطة  وتنـسيق  اإلصـالح  يف مـسامهاته  بـأن  اإلمنـائي  الربنـامج  الوفـود  نفـس  رتوذكّ
ــرتبط ــا ارتباطــا ت ــق جوهري ــصعيد علــى رســومةامل األهــداف بتحقي ــوطين ال  األهــداف وكــذا ال
 .لأللفية اإلمنائية
 تعزيــز أجـل  مـن  اجلهــود بـذل  مواصـلة  علــى اإلمنـائي  الربنـامج  بقــوة الوفـود  وشـجعت  - ١٤

 املـوارد  وإىل التركيـز  إىل تفتقـر  السابقة األعمال أنمضيفة   املرأة، ومتكني اجلنسني بني ةاملساوا
 والـسياسات  التنفيذيـة  األنـشطة  جمـايل  يف اجلهود من مزيد بذلينبغي  و .الالزمة واملالية البشرية
 مـن  غـريه و اإلمنـائي  الربنـامج  بـني  أوثق تعاون إقامة الوفود طلبت وقد اإلمنائي، للربنامج العامة

 زيــادة أجــل مــن - للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق مثــل - املتحــدة األمــم مؤســسات
 .تنسيقال

 االرتيــاح عــن الوفــود أعربــت اإلمنــائي، للربنــامج االســتراتيجية اخلطــة مناقــشة ولــدى - ١٥
 الجممـ  تقـدم  أن للخطـة  ينبغـي  أنه على شددت لكنها تتبعه، الذي املفاهيمي النهج إزاء عموما
 فـضال  واالسـتثمارات،  التكـاليف  وحتديـد  واإلبـالغ  اخلـدمات  وتقـدمي  الـربامج  خليارات أوضح
 قيـاس  علـى  للمـساعدة  مبعايري األمور هذه تربط أن وينبغي .واملساءلة الكفاءة يف املكاسب عن

 تعزيـز  علـى  ستـساعد  االسـتراتيجية  اخلطـة  أن الوفـود  تـرى  النـهج،  هـذا  اعتمد ما وإذا .النتائج
  .عمل من به يقوم وما اإلمنائي الربنامج قيةمصدا
 تعليقــات، مـن  أبـداه  مــا علـى  التنفيـذي  اجمللـس  شــكر الربنـامج،  مـدير  رد معـرض  ويف - ١٦
 مـن  سـيكون  إنـه  وقـال  .قـدما  مبـسريته  سـيدفع  اإلمنـائي  الربنـامج  أن جديـد  من لألعضاء وأكد
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 أن إىل وأملـح  .سـتراتيجية اال اخلطـة  وضـع  لـدى  متواصـلة  مرتدة تغذية على احلصول الضروري
 وتعزيـز  شـاملة،  مـسألة  النمـو  جعـل  يف تتمحـور  األمـام  حنو التقدم تعترض اليت التحديات أكرب

 القواعــد تنميــة يكــون أن جيــب العمليــة هــذه حمــرك أن إىل مــشريا الــسليمة، االقتــصادية اإلدارة
 .والقدرات اإلنتاجية وتوزيع الشعبية

 
 ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي للربنامج االستراتيجية اخلطة  - ثانيا 

 اإلمنـائي  للربنـامج  االستراتيجية اخلطة مبوجز عرضا اإلمنائي للربنامج املعاون املدير قدم - ١٧
)DP/2007/CRP.2.( اإلمنــائي للربنــامج االســتراتيجية اخلطــة مــن الغــرض أن الوفــود والحظــت 

 .املنتهي السنوات متعدد التمويلي لإلطار امليزنة آلية حمل حتل أن هو ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة
 يف ومـسامهتها  االسـتراتيجية،  للخطـة  واملـرن  واحملايد العاملي بالطابع الوفود من وإقرارا - ١٨
 حنـو  أكثـر  موجـه  شـكل  يف بوضـعها  طـالبوا  لكنـهم  باخلطـة،  رحبوا النتائج، على القائمة امليزنة
 آخــرون أوصــى بينمــا املنطقــي، العمــل إطــار هنــج اســتخدام الــبعض واقتــرح .األهــداف حتقيــق
 منظمـة  قبيـل  مـن  املنظمـات،  بـاقي  تـستخدمها  الـيت  األشـكال  مـع  يتـسق  متـرابط  شـكل  بوضع
ــة املتحــدة األمــم  الوفــود وشــجعت .للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق )اليونيــسيف( للطفول

 رديةسـ  أمثلـة  ضـرب  طريق عن التركيز جماالت نتائج تقدمي عن اإلحجام على اإلمنائي الربنامج
 .الربامج على
 بـني  فيما التعاون تستخدم أن االستراتيجية للخطة ينبغي أنه الوفود من العديد وارتأى - ١٩

 والتنميــة البــشري واألمــن اجلنــساين املنظــور مراعــاة وتعمــيم الوطنيــة وامللكيــة اجلنــوب بلــدان
 ينظـر  أال جيـب  أنـه  ىلإ وفدان وأشار .رئيسية استراتيجية كدعائم احمللية اجملتمعات على القائمة

 وينبغـي  .متكاملـة  شاملة وثيقة أهنا على بل متويلي، إطار جمرد أهنا على االستراتيجية اخلطة إىل
 مـن  بالقيـام  للمجلـس  تـسمح  واضـحة،  رقابـة  وبآليـات  معقولـة  غايـات  أساس على تتشكل أن

ــه ــإجراء جانب ــد التكــاليف رصــد ب ــا والفوائ ــها وتقييمه ــب .وحتليل ــضا وطُل  الرصــد حتــسني أي
 .اإلنسان حقوق على قائم بنهج أفضل حنو على واألخذ القطري الصعيد على واإلبالغ

 متعـدد  التمويلي اإلطار من ‘املستفادة الدروس’يف النظر جيرى أن وفود بضعة وطلبت - ٢٠
 طلبـت  بينمـا  النهائيـة،  صـيغتها  يف ووضـعها  اجلديـدة  اخلطـة  إعـداد  عند كامل بشكل السنوات

 اخلدمـة  وفئـات  املؤشـرات  اسـتخدام  إىل العـودة  يف ينظـر  أن اإلمنـائي  الربنـامج  إىل أخـرى  وفود
 عــن أوضــح فكــرة تعطــى أهنــا يــرون والــيت الــسنوات، متعــدد التمــويلي اإلطــار يتــضمنها الــيت

 النتـهاء  املقـرر  ٢٠١١ عـام  أن الوفـود  أحـد  الحظ أن وبعد .اإلمنائي للربنامج الفعلية األنشطة
 حبلـول  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  غايـات  حتقيـق  موعد يصادف أن كيوش االستراتيجية اخلطة
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 بـدأ  قـد  سـيكون  ٢٠١٥ عام بعد ما مرحلة يف للغايات التخطيط لكون ومراعاة ،٢٠١٥ عام
 بـأن  تـسمح  مرونـة  االسـتراتيجية  اخلطـة  تتضمن أن الوفود أحد اقترح التاريخ، ذلك يف بالفعل
ــشطة تراعــي ــز جمــال إطــار يف األن ــقا التركي ــة باألهــداف ملتعل ــة اإلمنائي ــات لأللفي ــا غاي ــد م  بع
  .٢٠١٥ عام
ــه الوفــود مــن عــدد وارتــأى - ٢١ ــامج ينبغــي أن  املواءمــة اســتمرار أجــل مــن اإلمنــائي، للربن

ــشفافية، ــستخدم أن وال ــه يف ي ــة مــصطلحات االســتراتيجية خطت ــة املــساعدة جلن  التابعــة اإلمنائي
 .قتصادياال امليدان يف والتنمية التعاون ملنظمة
 برنـامج  مـع  أوثـق  حنـو  علـى  اإلمنـائي  الربنـامج  عمـل  مبفهـوم  الوفود من الكثري ورحب - ٢٢
 .ونطاقـه  التعـاون  بطبيعـة  يتعلق فيما إضافية تفاصيل بتقدمي مطالبتهم رغم للبيئة، املتحدة األمم
 ونالـشؤ  جمـاالت  يف أوسع اتساق لتحقيق مستمرة استراتيجيات اتباع إىل أيضا الوفود ودعت

 ينبغـي  أنـه  إىل الـصدد  ذلـك  يف الوفـود  وأشـارت  .املتحـدة  األمـم  منظومـة  نطاق على اجلنسانية
 األمـم  وصـندوق  للـسكان  املتحـدة  األمم صندوق مع أوثق حنو على يعمل أن اإلمنائي للربنامج
  .واليونيسيف للمرأة اإلمنائي املتحدة
 الطبيعــة’ تكــريس علــى للمــساعدة مــستمرة مــشاورات إجــراء الوفــود مجيــع وطلبــت - ٢٣

ــة ‘احملــددة ــتراتيجية للخط ــق االس ــم وحتقي ــضل فه ــدخالتل احملــددة للخــصائص أف ــامج ت  الربن
 أن ذلـك  شـأن  مـن  أن وارتـأت  .الشامل والنمو الفقر من واحلد البيئة مثل جماالت يف اإلمنائي،
ــة علــى يــساعد ــا ويــربز األخــرى، املنظمــات مــع التــداخل بــشأن املخــاوف هتدئ ــ املزاي  سبيةالن
  .واليتها على اهتمامها تركيز من املنظمة وُيمكّن اإلمنائي للربنامج

 االســتراتيجية، اخلطــة علــى اإلجيابيــة بالتعليقــات علمــا املعــاون الربنــامج مــدير وأحــاط - ٢٤
 الربنــامج باســتطاعة الــيت اجملــاالت علــى التركيــز زيــادة أجــل مــن باملزيــد القيــام بــضرورة وأقــر

 أن إىل التنفيــذي اجمللــس وطمــأن .التنميــة خدمــة يف كــبري بــشكل فيهــا يــساهم أن اإلمنــائي
 علـى  إهنـا،  بـل  جتاهلـها،  يتم لن السابق السنوات متعدد التمويلي اإلطار من املستفادة الدروس
 للمــضي التنظيميــة يــاراتاخلو الــصيغ إليــه تــستند الــذي األســاس ستــشكل ذلــك، مــن العكــس
 أمهيـة  جديد من وأكد االستراتيجية، اخلطة نتائج االتجم يف جنساين بعد بإضافة وتعهد .قدما

 .اإلمنائي الربنامج لعمل بالنسبة اجلنوب بلدان بني فيما التعاون
 االسـتراتيجية  للخطـة  املشروح املوجز بشأن ٢٠٠٧/٢ املقرر التنفيذي اجمللس واعتمد - ٢٥

 .٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي للربنامج
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 ٢٠٠٧- ٢٠٠٤ للفترة لربجمةا ترتيبات تقييم  - ثالثا 
 بــني التقابــل ُمــربزا )DP/2007/8( الربجمــة ترتيبــات تقيــيم التنظــيم مكتــب مــدير عــرض - ٢٦

ــات االســتراتيجية اخلطــة ــة الربجمــة وترتيب ــدعم وميزاني ــرة ال ــسنتني لفت ــال .ال ــات إن وق  األولوي
 املــوارد تخدامواســ وتبــسيطها؛ الربجمــة ترتيبــات ترشــيد :يلــي مــا بالتــدريج ستــشمل الرئيــسية
 .اإلصالح أعمال جدول تنفيذ ومواصلة ممكن؛ أثر أكرب لتحقيق األساسية

 الربنــامج علــى وأثنــوا الربجمــة ترتيبــات بتقيــيم علمــا التنفيــذي اجمللــس أعــضاء وأحــاط - ٢٧
 لفتـرة  الـدعم  وميزانيـة  املنقحـة  الربجمـة  وترتيبـات  االسـتراتيجية  النتائج إطار بني ملواءمته اإلمنائي

  .سنتنيال
 الـدخل  ذات البلـدان  يف عملـه  يواصـل  أن اإلمنـائي  للربنـامج  ينبغـي  أنـه  الوفود وارتأت - ٢٨

 منخفــضة للبلــدان املوجهــة املــوارد خفــض هــو املقابــل الــثمن يكــون أن دون لكــن املتوســط،
 يف الـدخل  منخفـضة  والبلـدان  منـوا  البلـدان  أقـل  إيثـار  ينبغـي  أنـه  علـى  األعـضاء  واتفـق  .الدخل
 قـائم  هنـج  وضـع  علـى  تعمـل  أن يلزمهـا  بأنـه  املنظمـة  الوفـود  وذكّـرت  .األساسية املوارد توزيع
  .الربناجمية أعماهلا تتبعه اإلنسان حقوق على
 أربعــة يف التحــديات جملاهبــة جهــود مــن اإلمنــائي الربنــامج يبذلــه مبــا الوفــود أحــد وأقــر - ٢٩

 .صـحيح  بـشكل  حـددت  قـد  ربعـة األ اجملاالت هذه كانت إذا عما سأل لكنه رئيسية، جماالت
 هبــدف يتعلــق فيمــا القطــري الــصعيد علــى التوزيــع مبنهجيــة االحتفــاظ أخــرى وفــود وطلبــت
 املعــايري وضــع الــالزم مــن أن إىل وأشــارت .١-١-١ األساســية املــوارد مــن األمــوال ختــصيص
 ايـات غ جممـل  بلـوغ  يف آثـار  من عليها يترتب أن ميكن ما مراعاة مع حبذر، ودراستها اجلديدة
  .األساسية املوارد من األموال ختصيص هدف
 املــوارد مــن األمــوال ختــصيص هــدف توزيــع إطــار بــأن رأيــه عــن الوفــد أحــد وأعــرب - ٣٠

 إىل حباجـة  ١-١-١ األساسـية  املوارد من األموال ختصيص هبدف وعالقته ٢-١-١ األساسية
 وهـدف  العامليـة /اإلقليميـة  امجالرب تشمل مل DP/2007/8 الوثيقة أن إىل ونظرا .التقييم من مزيد

 تقيـيم  مـن  أجـري  مـا  عـرض  الوفد طلب فقد ،٣-١-١ األساسية املوارد من األموال ختصيص
 .٢٠٠٧ للعام السنوية الدورة قبل ومشاورات

ــا التنفيــــذي اجمللــــس وأحــــاط - ٣١   للفتــــرة الربجمــــة ترتيبــــات عــــن التقيــــيم بتقريــــر علمــ
 .٢٠٠٧/٣ مقرره يف ،٢٠٠٧-٢٠٠٤
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 الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة  -رابعا  
 للمقـرر  وفقـا  ،ةالقطريـ  الـربامج  أن علـى  للبنـد،  عرضه سياق يف التأكيد، الرئيس أعاد - ٣٢

 كـانون  شـهر  يف تعقـد  الـيت  األوىل العادية الدورات من دورة كل يف اإقراره يتم ،٢٠٠١/١١
 مخـسة  يقـم  مل مـا  للنقاش، اإخضاعه أو اعرضه وبدون االعتراض عدم أساس على يناير/الثاين

 برنــامج عــرض يــودون أهنــم االجتمــاع قبــل خطيــا األمانــة بــإبالغ املكتــب أعــضاء مــن أعــضاء
 .التنفيذي اجمللس على معني قطري
 وإريتريـا  إلثيوبيـا  القطريـة  الـربامج  االعتـراض،  عدم أساس على التنفيذي، اجمللس وأقر - ٣٣

 واجلزائــر وجامايكــا وتــونس وترتانيــا وتايلنــد اوبنمــ وبليــز والربازيــل وبــاراغواي وأوروغــواي
ــة ــا ومجهوري ــة الوســطى أفريقي ــة األســود اجلبــل ومجهوري ــة واجلمهوري ــة الدومينيكي  واجلمهوري

 وزامبيـا  أفريقيـا  وجنـوب  مولدوفا ومجهورية الشعبية الدميقراطية الو ومجهورية السورية العربية
 وغـابون  والـصومال  وشـيلي  وسيشيل غالوالسن والسلفادور وبرينسييب تومي وسان وزمبابوي
ــا ــا وغامبي ــا وغيني ــة واململكــة واملغــرب ومــصر وكرواتي ــسعودية العربي ــا ال ــق ومنغولي  وموزامبي

 .واليمن وهندوراس
 عـن  أعربـت  كمـا  لبلـداهنا،  القطريـة  الـربامج  إلقـرار  ارتياحهـا  عـن  عدة وفود وأعربت - ٣٤

ــامج مــع الــشراكات اســتمرار إىل تطلعهــا ــاء جمــال يف اإلمنــائي ملتحــدةا األمــم برن  القــدرات بن
 القـدرات  بنـاء  وفـرص  املـشتركة  النـهج  اسـتخدام  زيـادة  إىل الوفـود  وأشارت .البشرية والتنمية
 قـدمها  اليت املساعدة على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج الوفود أحد وشكر .براجمها يف الوطنية

 آخـر  وفـد  وشـكر  .بلـده  يف عـصابات ال عنـف  علـى  ردا العنـف  علـى  للسيطرة برنامج وضع يف
 مبواصـلة  تعهـده  وعلـى  السوق، اقتصاد إىل االنتقال يف لبلده قدمها اليت املساعدة على الربنامج
 .أواهنا يف القطرية الربامج وأهداف لأللفية اإلمنائية األهداف لتحقيق السعي
 الربنـامج  قدمهما اللذين واإلرشاد املساعدة فيها أدت رئيسية جماالت آخر وفد وذكر - ٣٥
 األســرة قــانون وتنقــيح املــرأة وحقــوق اإلنــسان حقــوق جمــاالت ســيما وال إجيابيــة، نتــائج إىل

 والتنميـة  الفقـر  علـى  والقـضاء  الدميقراطيـة  التنمية ذكر وجرى .اجلنائي والقانون العمل وقانون
 .ربنامجال دعم ستتلقى اليت الرئيسية املسائل عداد يف املستدامة

 
 الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية  

 اجمللـس  أعـضاء  مـع  أجراهـا  مكثفـة  مـشاورات  إثـر  علـى  املعاون، الربنامج مدير وحدد - ٣٦
 اخلـاص  القطري الربنامج بشأن قرار استصدار إىل تؤدي أن شأهنا من اليت اخلطوات التنفيذي،
 مراجعـي  جملـس  قيـام  :اخلطـوات  هـذه  وتـشمل  .وإقـراره  الدميقراطية، الشعبية كوريا جبمهورية
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 مــضمون وتعــديل أشــهر؛ ثالثــة خــالل القطــري للربنــامج خارجيــة كاملــة مبراجعــة احلــسابات
 ماليـني  ١٧,٩ بقيمـة  املـوارد  مـن  إمجـايل  رصيد على واحلفاظ تنفيذه؛ وطرائق اجلديد الربنامج

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ للفتـرة  القطـري  الربنـامج  تنفيـذ  يف والتوسـع  املتحـدة؛  الواليات دوالرات من
 مــارس/آذار ١ حبلــول الــصعبة بالعملــة الــدفع عمليــات ووقــف مباشــرة؛ تنفيــذه جيــري يوالــذ

 عمليــات خــالل مــن وذلــك ،االنتقاليــة الفتــرة خــالل املــشاريع علــى الرقابــة وممارســة ؛٢٠٠٧
 جتهيــزات واســتخدام املقتنيــات علــى الرقابــة وممارســة مباشــرة؛ ســتبدأ الــيت املوقــع يف التفتــيش
 :املعاون الربنامج مدير به أدىل الذي للبيان الكامل النص يلي ما ويف .املشروع
 أن الدميقراطيـة،  الـشعبية  كوريـا  جلمهوريـة  القطـري  بالربنـامج  يتعلق ما يف يل، امسحوا 
 .املالحظات بعض أبدي

 القطــري، الربنــامج بــشأن التنفيــذي اجمللــس أعــضاء مــع مكثفــة مــشاورات إثــر علــى 
 وعلـى  الربنـامج،  أن علـى  أشدد أن يل وامسحوا .أُثريت اليت لالشواغ ملعاجلة وسيلة اقتراح نود
 طلـب  علـى  بنـاء  القطريـة  الـربامج  يـدير  أن فقـط  كنـه مي العامـة،  واملمارسـة  العامة القاعدة سبيل
 املـسامهة  ُتفهـم  أن جيـب  ،الـسياق  هـذا  ويف .ذلـك  يفعـل  ولـسوف  ومبوافقتـه،  التنفيـذي  اجمللس
 خيــدم هنجــا تقــدم أن منــها وُيقــصد .للمــشاورات كثمــرة يالتنفيــذ اجمللــس إىل املقدمــة التاليــة
 للمعـايري  مـستوفية  اجلديدة واألنشطة القائمة األنشطة تبقى أن لكفالة للجميع اجلماعية املصاحل
 علينـا  ينبغـي  الـيت  احلـاالت  إدراك مـع  العـامل،  أحنـاء  مجيع يف مستوفاة يراها أن الربنامج يود اليت
 .جدا ةعقدم ظروف يف خالهلا نعمل أن

 علـى  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية يف الربنامج عمل وسيلة ستستند وبدعمكم، 
 :الربنامج مدير سلطة إطار يف اختاذها عتزمامل التالية اخلطوات
 املتعلــق القطــري للربنــامج خارجيــة مبراجعــة احلــسابات مراجعــي جملــس قيــام )أ( 

 علـى  بنـاء  أشـهر،  بـثالث  حمـدد  زمين ارإط خالل الدميقراطية الشعبية كوريا جبمهورية
 وسـيجري  .٢٠٠٧ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٢٢ يف العـام  األمـني  بـه  تقـدم  الـذي  االقتراح

 النظـام  من السابعة املادة أحكام ومبوجب للمراجعة، الدولية للمعايري وفقا االستعراض
 ؛احلسابات مراجعي جملس أنشطة ينظم الذي املتحدة لألمم املايل

ــذ وطرائــق مــضمون تعــديل )ب(  ــامج تنفي ــد الربن  الــذي ،)٢٠٠٩-٢٠٠٧( اجلدي
 املـوارد  مـن  رصـيد  على احلفاظ مع املستدامة، البشرية التنمية أهداف دعم إىل يهدف
 دوالر؛ مليون ١٧,٩١ اإلمجالية قيمته تبلغ

 ُتجـــرى عنـــدما اجلديـــد الربنـــامج بـــشأن تـــدابري التنفيـــذي اجمللـــس وســـيتخذ )ج( 
 ؛٢ و ١ الفقرتني مبوجب املطلوبة التعديالت
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 ،لـه  وكـاالت  تنفيذ أو/و املباشر التنفيذ بطريقة بأكمله املشروع تنفيذ ظل يف )د( 
ــاقي تنفيـــذ يف التوســـع ـــأج بـ ـــإط يف روعــاملـــش زاءــ ـــامـالربن ارـــ ــ جــ ــ ريـالقطـ  رةـللفتـ
 املستدامة؛ البشرية التنمية أهداف لدعم ٢٠٠٦-٢٠٠٥

 األمـور  حتقيـق  إىل ،٢٠٠٧ مـارس /آذار ١ حبلـول  ،هتـدف  تـدابري  تنفيذ كفالة )هـ( 
 :التالية

 والـشركاء  احلكومـة،  إىل الـصعبة  بالعملـة  الـدفع  عمليات مجيع وقف ‘١’  
 احملليني؛ والبائعني احملليني، واملوظفني احملليني،

 التوظيـف  خـالل  مـن  احمللـيني  املـوظفني  مـع  الباطن من التعاقد وقفو ‘٢’  
 ؛احلكومي

 لكفالــة ميوتقيــ رصــد خطــة تنفيــذ مواصــلة القائمــة، الرصــد اســةسي إطــار يف )و( 
 بـدون  املوقـع  يف التفتـيش  عمليـات  إجـراء  كفالة ذلك يف مبا للرقابة، املشاريع خضوع
 اتمعـد  اسـتخدام  وعلـى  املقتنيـات  علـى  رقابـة  إجـراء  و االنتقالية، الفترة خالل تأخري

 .املشروع
 .كمهتمامال شكرا 

 
 واملـدير  الوفـود  بـني  جـرت  قـد  مكثفـة  مـشاورات  أن علـى  التأكيـد  اجمللس رئيس أعاد - ٣٧

 ُتجــرى  نأ جــرد مبو ،٢٠٠٦/٣٦ املقــرر  مبوجــب  أنــه،  وشــرح  .الوســيلة  تلــك  إىل للتوصــل
 موقـع  علـى  القطري للربنامج املنقحة الوثيقة سُتنشر القطري، الربنامج على املطلوبة التعديالت
ــس ــذي اجملل ــى التنفي ــت عل ــق اإلنترن ــا ليواف ــس عليه ــى اجملل ــصامت اإلجــراء” أســاس عل  .“ال

 :به أدىل الذي للبيان الكامل النص يلي ما ويف .أسابيع ستة االعتراض عدم فترة وستستمر
 بــشأن املــدير بــه تقــدم الــذي االقتــراح بــشأن جــرت قــد موســعة مــشاورات أن أفهــم 
 .املشروع هذا يف قدما ملضيا إىل الرامية الوسيلة

 جـرد ومب .اآلن املـشروع  يف قـدما  يسنمض كيف هبا أفهم ليتا الطريقة أوضح أن وأود 
 اخلاصــة املنقحــة الوثيقــة اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج يقــدم املطلوبــة، التعــديالت جتــرى نأ

  الصامت، اإلجراء أساس على اجمللس عليها ليوافق القطري بالربنامج
 اإلجـراء  مبوجـب  نـت، اإلنتر علـى  التنفيذي اجمللس موقع على نشرها خالل من وذلك 
 .أسابيع ستة االعتراض عدم فترة وستستمر .٢٠٠٦/٣٦ املقرر يف الوارد
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 إىل الـسياق  هـذا  يف ويـشري  املـدير،  اتبعـه  الـذي  النـهج  دعـم  يـود  اجمللـس  أن أعتـرب  وأنا 
 .املدير به أدىل الذي البيان

 ميـق ع عـن  أعـرب  أن جمللـس، ا رئـيس  بـصفيت  اآلن، وأود .الـشكر  جزيـل  عـن  كمل عربأ 
 أن أؤكــد وأن هبــا، قــام الــيت التــدابري وعلــى هبــا حتلــى الــيت القيــادة روح علــى للمــدير تقــديري
 .اجمللس من كامل بدعم حيظى فإنه النهج، هذا يتبع إذ املدير،

 علـى  اجمللس أعضاء من الشكر خبالص ألتقدم الفرصة هذه تنمأغ أن أيضا يل وامسحوا 
 .اتفاق إىل التوصل من ظلها، يف متكنا، واليت هبا حتلوا اليت البناءة الروح

 .الدورة هذه تقرير يف كامال بياين دونوسُي 
 

 .قدما للمضي الرئيس اقترحه ام على اعتراض أي ُيسجل ومل - ٣٨
 يتـبىن  إذ أنـه،  وأكـد  املـدير،  هبـا  حتلى اليت القيادة لروح تقديره عميق عن الرئيس وعرب - ٣٩
 مت الـيت  البنـاءة  الـروح  علـى  الوفود الرئيس وشكر .اجمللس عمد بكامل حيظى فإنه احملدد، النهج

 .ظلها يف االتفاق إىل التوصل
 القطريــة الــربامج رصــد إىل كنــدا وفــد دعــا ناقــشات،م مــن ذلــك أعقــب مــا وخــالل - ٤٠

 يف’’و للمـساءلة  وخاضـعا  مفيـدا  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج يبقى أن لكفالة مستمر بشكل
ــ علـــى ‘‘النـــاس خدمـــة  اإلنـــسانية االحتياجـــات علـــى التركيـــز ومواصـــلة ،القطـــري ستوىاملـ
 .الدولية املعايري مع متاشيا واملساءلة الشفافية ضمان مبسؤولية باستمرار واالضطالع ،واإلمنائية

 التنفيذيـــة باألنـــشطة التالعـــب علـــى اعتراضـــه عـــن الروســـي االحتـــاد وفـــد وأعـــرب - ٤١
 اإلمنائي الربنامج عمل من ينال ذلك أن إىل وذهب وتسييسها، اجمللس ومناقشات

ــاد -٤٢ ــد وأع ــان وف ــد الياب ــى التأكي ــدول أن عل ــة األعــضاء ال ــد ملتزم ــاق بالتقي ــم مبيث  األم
 وينبغــي بالتزاماهتـا  خملــة تعتـرب  األمــن جملـس  لقـرارات  متتثــل ال الـيت  البلــدان أن مـضيفا  ،املتحـدة 

ــستفيد أال ــل مــن ت ــل ســيما وال املتحــدة، األمــم متوي ــربامج متوي ــات ذات ال ــصادية املكون  االقت
 إىل املقدمـة  املـساعدة  تكـون  أن وجيـب  .احلكومـة  دعـم  إىل اهلادفـة  القوية اإلمنائية واالجتماعية

 إليها حاجة يف هم من إىل مباشرة تقدم أنو إنسانية، طبيعة ذات البلدان هذه مثل
 ووفــد )اهلــادئ واحملــيط آســيا بلــدان جمموعــة ممــثال( بــنغالديش وفــد مــن كــل وحــذر -٤٣

 مـن  طـرف  إىل اجمللـس  ازحـ ني أن مـن  )الكـارييب  البحر ومنطقة الالتينية أمريكا ممثال( غواتيماال
 كوبـا  تـساءلت و .سياسـي  غـري  حمايدا منتدى يكون ألن القوي امدعمه عن اوأعرب ،األطراف
 مثـة  بينما ،“سخيفة مصاحل” شرك يف عالقا اجمللس جيعل الذي السبب عن مراقبا وفدا بصفتها
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 البلـدان  مـن  املزيد وجعل لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق مثل هلا، التصدي ينبغي ملحة مسائل
 قلقـه  عـن  الوفـد  وعـرب  .تنميـة ال ألنـشطة  اإلمجـايل  احمللـي  ناجتهـا  مـن  املائـة  يف ٠,٧ بنـسبة  تتربع
 بــشأن اقــشةنامل فــتح إعــادة يف واملتمثلــة األثــر ســلبية تكــون أن احملتمــل مــن الــيت الــسابقة حيــال

  كوريا مهوريةجل القطري الربنامج
 ،واحليـاد  بالعامليـة  تتـسم  الـيت  القطريـة  الـربامج  طبيعـة  علـى  التأكيد وفود عدة وأعادت - ٤٤
 األعـضاء  الدول على أن وأعلنت .الوطنية امللكية أمهية على وشددت الطلب، على تقوم واليت
 .التنفيذي اجمللس عمل تسييس عن متتنع أن
 بــشأن النقــاش فــتح إعــادة علــى الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا مجهوريــة وفــد تــرضاعو - ٤٥

 الـدول  بعـض  مـن  املقـدم  املكتـوب  االقتـراح  أن الواضـح  مـن  إنـه  الوفد وقال .القطري برناجمها
 وثيقــة بــشأن النقــاش فــتح إعــادة يف واملتمثــل واليابــان، املتحــدة الواليــات مــن بإيعــاز األعــضاء
ــامج ــةمهوجل القطــري الربن ــا ري ــشعبية كوري ــة ال ــة يــشكل ،الدميقراطي  املــساعدة لتــسييس حماول
 املتحـدة  الواليـات  بأن التنفيذي اجمللس الوفد وذكر .اخلاصة السياسية ألغراضها خدمة الدولية
 أجـل  من حثيث بشكل فيها اإلعالم وسائط تعبئة على اجمللس، دورة بداية مع بتزامن عملت،
 بـصورة  اإلضـرار  قـصد  الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  مجهورية يف اإلمنائي الربنامج أنشطة تشويه
 رفـضه  عـن  الوفـد  وأعـرب  .الدميقراطية الشعبية كوريا ومجهورية اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 .إعالمهــا خــالل مــن املتحــدة الواليــات عــن الــصادرة واملختلقــة املــشوهة لالدعــاءات القــاطع
ــد وأعــاد ــد الوف ــة أن علــى التأكي ــامجا وثيق  اإلطــار إىل اســتنادا صــياغتها جــرت القطــري لربن

 وأن املتحـدة،  واألمـم  احلكومـة  بـني  جريـت أُ مـشاورات  خالل من املتحدة لألمم االستراتيجي
 أعـرب و .إجيابيـا  كـان  ٢٠٠٦ عـام ل الثانيـة  العادية تهدور خالل اجمللس لدى خلفته الذي الوقع
 كــان مهمــا سياســية بــشروط عةمــشفو مــساعدة أي يــرفض بأنــه موقفــه عــن بوضــوح الوفــد

 ينبغــي  الــوطنيني للمــوظفني  املباشــر التوظيــف  عمليــة أن علــى  وشــدد حمتواهــا،  أو حجمهــا
 الـيت  التـدابري  علـى  موافقته الوفد أبدى وأخريا .املشاريع أنشطة بتنفيذ إخالل أي إىل تؤدي أال

 وتفـادي  الوضـع  سويةلتـ  وسـيلة  باعتبارها رضاه، تنال ال كانت وإن اإلمنائي، الربنامج وضعها
 .سلبية سابقة سن
 

 التقييم - خامسا 
 برنـامج  يقدمـه  مـا  تقيـيم  :التالية التقييمات إلجراء التقييم مكتب مدير الوفود شكرت - ٤٦
 نظـام  تقيـيم و ،)DP/2007/3( بالصراعات املتأثرة البلدان إىل مساعدة من اإلمنائي املتحدة األمم

 تنفيــذ يف احملــرز للتقــدم املــشترك والتقيــيم ،)DP/2007/5( ريةالبــش التنميــة عــن الوطنيــة التقــارير
 جانــب إىل والربنــامج، )اليونيــدو( الــصناعية للتنميــة املتحــدة األمــم منظمــة بــني التعــاون اتفــاق



E/2007/35
 

18 08-25394 
 

 اإلدارة رد علــى املعــاون املــدير أيــضا وشــكرت .)DP/2007/7( املــشتركة اإلداريــة االســتجابة
 )DP/2007/4( الـصراعات  مـن  املتـضررة  للبلـدان  اإلمنـائي  حدةاملت األمم برنامج دعم تقييم على
 ).DP/2007/6( البشرية التنمية عن الوطنية التقارير نظام تقييم وعلى
 املـشترك  التقيـيم  اتفـاق و البـشرية  التنميـة  عن الوطنية التقارير نظام بتقييم يتعلق ما ويف - ٤٧
 علـــى ووافقـــوا بالتقـــارير تنفيـــذيال اجمللـــس أعـــضاء معظـــم رحـــب والربنـــامج، اليونيـــدو بـــني

 املنبثقـة  التوصـيات  تنفيـذ  علـى  اإلدارة لـرد  دعمهـا  عن الوفود وأعربت .فيها ملةاجمل التوصيات
 ويف البـشرية،  التنميـة  حول اجلاري احلوار يف ُتستخدم أن جيب التقارير أن مضيفة التقييم، عن

 وأبـدى  .املقدمـة  التقـارير  نوعيـة  ىعلـ  احلفـاظ  علـى  العمـل  ويف للتقريـر،  الوطنيـة  امللكيـة  تعزيز
 .واليونيدو الربنامج بني أقوى عالقة لبناء دعمهم األعضاء

 عـاتق  علـى  تقـع  الـيت  اهلامـة  املزدوجـة  للمـسؤولية  دعمها استمرار عن الوفود وأعربت - ٤٨
 أنـشطة  بتنـسيق  يـضطلع  كمـا  ،املبكر اإلنعاش حاالت يف قيادي بدور يضطلع هصفوب الربنامج
 يقـدمها  الـيت  باملـساعدة  املتعلقـة  التوصـيات  أن اعتـربوا  اجمللـس  مـن  أعـضاء  عـدة  ولكـن  .التنمية
 مناقـشات  إجـراء  جيب وأنه املنظمة، والية خارج تقع الصراعات من املتضررة للبلدان الربنامج

 .التوصيات هذه نفذُت أن قبل العامة واجلمعية واالجتماعي االقتصادي اجمللس يف
 التقيـيم  نتـائج  بـشأن  تـدابري  تتخـذ  بـدأت  اإلدارة ألن قلقهـا  عـن  دالوفـو  تلك وأعربت - ٤٩
ــل ــة، قب ــدام ســياق يف ســيما وال املوافق ــشات انع ــني املناق ــات ب ــامج خطــة حــول احلكوم  الربن

ــرين، ســحب وطلبــت .االســتراتيجية ــدا إذا قلقهــا عــن وأعربــت تقري ــر أن ب ــيم تقري  ورد التقي
 مـع  هيكليـة  صـالت  يبنيـان  كمـا  عليهـا  متفق غري ئمباد على قائما جديدا إطارا يبنيان اإلدارة

 مــن زيــدمب والــرد التقيــيم دراســة تلــزم هأنــ ارتــأتو .خمتلفــة بواليــات تــضطلع أخــرى منظمــات
 الربنــامج مــن وطلبــت .املرحلــة هــذه يف قــرار اختــاذ املناســب غــري مــن ســيكون وأنــه تفــصيل،ال

ــز مواصــلة ــة، جمــال يف الكفــاءات تعزي ــاع مــع التنمي  يف املــشاركة عــن نفــسه الوقــت يف االمتن
 ضـوء  يف والـرد  التقيـيم  علـى  إدارتـه  رد تنقـيح  الربنـامج  مـن  وطلبت .للرتاع السياسية اجلوانب
 دورتـه  خـالل  اجمللـس  فيـه  ينظـر  لكـي  منقح رد وتقدمي األعضاء، الدول عنها عربت اليت اآلراء

 غــري املــشاورات نمــ املزيــد وإجــراء اإلحاطــات مــن املزيــد تقــدمي بعــد ،٢٠٠٧ لعــام الــسنوية
 .الرمسية
 املتحـدة  األمـم  برنامج يقدمه ما تقييم بشأن ٢٠٠٧/٤ املقرر التنفيذي اجمللس اعتمدو - ٥٠

 نظــام تقيــيم بــشأن ٢٠٠٧/٥ واملقــرر بالــصراعات، املتــأثرة البلــدان إىل مــساعدة مــن اإلمنــائي
 يف احملـرز  للتقـدم  شتركاملـ  لتقيـيم  بـشأن  ٢٠٠٧/٦ واملقرر البشرية، التنمية عن الوطنية التقارير
 .والربنامج اليونيدو بني التعاون اتفاق تنفيذ
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 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف اجلنسانية الشؤون - سادسا 
 تقريـر  :ومهـا  امليزانيـة  مـن  البنـد  هـذا  حتـت  لُتناقَـشا  وثيقـتني  املعـاون  الربنامج مدير قّدم - ٥١

 ومتابعـة  ،(DP/2007/9) ٢٠٠٦ لعـام  اجلنسانية نبالشؤو املتعلقة العمل خطة تنفيذ عن مرحلي
ــر ــدير تقريـ ــامج مـ ــيم بـــشأن الربنـ ــم لـــصندوق التنظيمـــي التقيـ ــدة األمـ ــائي املتحـ ــرأة اإلمنـ  للمـ

(DP/2007/10). جمـال  يف شـاملة  أنـشطة  مـن  اإلمنائي الربنامج به اضطلع ما على الضوء وسلّط 
 املعــين اإلمنــائي الربنــامج لفريــق ديثاحــ املعــّين املــدير وقــدم ،٢٠٠٦ عــام يف اجلنــسانية الــشؤون
 صــندوق مــع إليهــا التوصــل مت الــيت التفــاهم مــذكرة علــى الــضوء وســلّط اجلنــسانية، بالــشؤون

 الـصندوق  لـدى  مبـا  وُيـستفاد  املشتركة الربجمة يف هبا ُيسترشد كي للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم
 .ومعارف خربات من اإلمنائي
 للتقـدم  جممال لتقدميه املعاون الربنامج مدير إىل شكرهم لتنفيذيا اجمللس أعضاء ووّجه - ٥٢
 لعجلـه  الدافعـة  الرئيـسية  العناصـر  مـن  بوصـفه  عليـه  وأكـدوا  .اجلنـسانية  الشؤون جمال يف احملرز

ــة، ــروا التنمي ــه يــضطلع مبــا وأق ــامج ب ــذ يف جهــود مــن اإلمنــائي الربن  املتعلقــة العمــل خطــة تنفي
 وأكـدوا  اجلنسانية، الشؤون جمال يف والتنفيذ بالتوجيه املعنية نتهجل وتشكيل اجلنسانية بالشؤون
 .الشأن هذا يف العمل من باملزيد القيام يتعّين مازال أنه على جمددا
 وإعــداد والرصــد التتبــع عمليــات حتــسني اإلمنــائي الربنــامج مــن عديــدة وفــود وطلبــت - ٥٣

 األهـداف  بتحقيـق  ومتـصلة  اجلنـسانية  بالـشؤون  متعلقـة  ملموسة نتائج من يتحقق عّما التقارير
 تعزيـز  اإلمنـائي  الربنـامج  مواصـلة  بـضرورة  شـعورها  عـن  الوفـود  تلك وأعربت .لأللفية اإلمنائية
 عمليــة يف اجلنــسانية بالــشؤون املتعلقــة النتــائج دمــج علــى القطريــة املتحــدة األمــم أفرقــة قــدرة
 .الربجمة
 بــني مــشتركة ممارســات مــن بــه طلعُيــض عّمــا املعلومــات مــن مزيــدا الوفــود وطلبــت - ٥٤

 .النـسبية  واملزايـا  االتـساق  مدى وعن للمرأة، اإلمنائي املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي الربنامج
 اإلســهامات مــن االســتفادة تعظــيم علــى اإلمنــائي الربنــامج يعمــل أن ينبغــي أنــه كــثريون ورأى
 دائـم  وجود للمنظمة أكان سواء - القطري الصعيد على اإلمنائي الصندوق يقدمها اليت التقنية
 .ال أم ما بلد يف
 يتطلبـه  ملـا  تفـصيال  أكثـر  جممـال  يقـدم  أن اإلمنـائي  الربنـامج  إىل الوفود من عدد وطلب - ٥٥
 الوفـود  تلـك  وأشـارت  .وماليـة  بـشرية  موارد من اجلنسانية بالشؤون املتعلقة العمل خطة تنفيذ
 بينمـا  أنه وقالت وميزانية، أفرادا يتطلب اجلنسني بني باملساواة املتعلقة املسائل يف العمل أن إىل
 بعجلـة  اإلسـراع  ميكـن  فإنـه  جيـدة،  بدايـة  دوالر ماليـني  ١٠ البـالغ  املخصص األويل املبلغ يعّد

ــدم ــق عــن التق ــام طري ــدة باســتثمارات القي ــن .وجــادة جدي ــرر وم ــوم أن املق ــك تق ــود تل  الوف
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ــالغ باســتعراض ــة يف املخصــصة املب ــة امليزاني ــه مــا علــى كدالل ــامج يولي ــة مــن اإلمنــائي الربن  أولي
 .اجلنسانية للشؤون

 أهنـا  علـى  اجلنـسانية  املـسائل  إىل ُينظـر  أال كفالـة  أمهيـة  على التأكيد الوفود أحد وكرر - ٥٦
 أن وينبغـي  أساسـي،  كعنـصر  إليهـا  النظـر  ينبغـي  بـل  االسـتراتيجية،  اخلطـة  إىل ‘مضافة عناصر’

 اإلمنــائي الربنــامج يقــوم أن ينبغــي ذلــك، ضــوء ويف .للقيــاس بلــةالقا نتائجــه العنــصر هلــذا حتــّدد
 .أفضل حنو على هبا والتعريف والنتائج اإلجنازات حتليل مبهميت
 عــن الربنــامج ملــدير املرحلــي التقريــر بــشأن ٢٠٠٧/٧ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ - ٥٧
 بـشأن  الربنـامج  مـدير  تقريـر  متابعةو ٢٠٠٦ لعام اجلنسانية بالشؤون املتعلقة العمل خطة تنفيذ
  .للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم لصندوق التنظيمي التقييم

 
 اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق - سابعا 

 للمـشاريع  املتحـدة  األمم لصندوق التنفيذي واملدير اإلمنائي للربنامج املعاون املدير قام - ٥٨
 اإلمنــائي الربنــامج بــني االســتراتيجي لالتفــاق مــوجز عــرض بتقــدمي اجللــسة بافتتــاح اإلنتاجيــة
 .(DP/2007/11) اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم وصندوق

 املـوارد  حيث من سريع تقدم من املنظمة أحرزته ما إزاء سرورها عن الوفود وأعربت - ٥٩
 يقـوم  لـذي ا الـدور  أمهية على الوفود وأكدت .املتحدة األمم إصالح سياق يف واهليكل واملهام

 الـذي  العـرض  أن التقـدير  مـع  والحظـت  منـوا،  البلـدان  أقـل  يف امليـدان  أرض على الصندوق به
  .نظري مفهوم جمرد من أكثر هو النتائج على القائم النهج أن أظهر التنفيذي املدير قّدمه
 التكامليـة  القـوة  أوجـه  حـول  الدائرة املناقشة أمهية مع أنه، على عديدة وفود وشّددت - ٦٠

 أن ينبغـي  التطـور،  يف اآلخـذة  اإلمنـائي  الربنـامج  استراتيجية سياق يف االستراتيجية والشراكات
 الــصندوق أن عمليـا  الثابــت مـن  أنــه الوفـود  وأضــافت .مهـددة  غــري الـصندوق  اســتقاللية تظـل 
 .وفعالية بكفاءة فريدة خدمات منوا البلدان ألقل قّدم قد
 والتمويـل  احملليـة  التنميـة  ممارسـات  جمـايل  مـاج إلد تقـديرها  عـن  الوفـود  بعض وأعربت - ٦١
 الوفـود  تلـك  وشـجعت  االسـتراتيجية،  اإلمنـائي  الربنـامج  خلطـة  الرئيـسية  النتائج يف الصغر، بالغ
 تعزيـز  إىل الوفـود  أحد ودعا .التقارير وإعداد والرصد التقييم ممارسات مواءمة يف التوسع على
 وأن املرضـي  للمـستوى  ترقـى  ال احلاليـة  وياتاملـست  أن رأى حيـث  الرئيـسية،  الـصندوق  موارد
 يزيـد  أن الـصدد  هذا يف الصندوق على ويتعّين .بواليته الصندوق وفاء يعيق أن شأنه من ذلك
  .متويله قاعدة تنويع من
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 وأعربـت  .األوان قبـل  املـستوى  رفيـع  الفريـق  توصـيات  تنفيـذ  مـن  الوفـود  أحد وحذّر - ٦٢
ــود بعــض ــها عــن األخــرى الوف ــرى نأ يف رغبت ــامج ت ــائي الربن ــصندوق اإلمن ــستمرين وال  يف م

 وهتيئـة  فعالـة  نتـائج  حتقيـق  يف املشتركة والربجمة املعارف تبادل ومن املقارنة املزايا من االستفادة
  .املستدام االقتصادي النمو لتحقيق مواتية بيئة
 األمـم  امجبرنـ  بـني  االسـتراتيجية  الشراكة عن ٢٠٠٧/٨ املقرر التنفيذي اجمللس واختذ - ٦٣

  .اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة
 

 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب - ثامنا 
 املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  ملكتـب  التنفيـذي  املـدير  إىل الـشكر  الوفـود  وّجهـت  - ٦٤

 .(DP/2007/12) منظمـــةلل والتـــشغيلي واإلداري املـــايل املوقـــف تنـــاول الـــذي التقريـــر لتقدميـــه
 األجـل  طويلـة  حلـول  إلجيـاد  جهـود  مـن  املكتـب  بـه  يـضطلع  ملـا  دعمهـا  جمددا الوفود وأكّدت

 .حتديات من املنظمة تواجهه وما مالية مسائل من يواجهه ملا
 تأييـدها  عـن  عـام  بـشكل  وأعربـت  صـغري،  تـشغيلي  احتياط إنشاء بنبأ الوفود ورحّبت - ٦٥

 احلـصول  وطلبـت  .التقـارير  لتقـدمي  الـزمين  اجلـدول  علـى  إدخاهلـا  تـب املك اقترح اليت للتغيريات
 .للمجلس دورة كل يف ورمبا منتظم، بشكل الصدد هبذا معلومات على
 والـــدروس املـــستقاة اخلـــربات اعتبـــاره يف آخـــذا املكتـــب، إىل الوفـــود أحـــد وطلـــب - ٦٦

 أدائـه  أمنـاط  يـستعرض  أن ،‘الـداخل  من البيت ترتيب’ أعمال من املكتب به يقوم مما املستفادة
ــه ــسعى وأن ألعمال ــق إىل ي ــشغيل إجــراءات تطبي ــسيط موحــدة ت ــات لتب ــشتركة العملي ــني امل  ب
 أن املكتـب  إىل الوفـد  هـذا  وطلـب  .اإلمنـائي  الربنـامج  مـع  باالشـتراك  هبا يضطلع اليت الصناديق

  .واملشتريات املشاريع إدارة جمايل يف النامية البلدان قدرات تعزيز على يعمل
 إىل مـشرية  التـشغيلي،  االحتيـاطي  رصـيد  مـستوى  إزاء قلقهـا  عـن  عدة وفود وأعربت - ٦٧
 عديـدة  وفـود  وأعلنـت  .٢٠٠١/١٤ املقـرر  يف املطلوبـة  العتبـة  دون سـنوات  أربـع  منـذ  ظل أنه
ــا جيــري ملــا دعمهــا عــن  خــدمات ومكتــب املكتــب دمــج إىل يــدعو ملقتــرح دراســة مــن حالي

 بفائـدة  يـأيت  أن شـأنه  مـن  ذلـك  أن الوفـود  تلك رأت فقد .التالوكا بني املشتركة املشتريات
 معلومــات وطلبــت نطاقــا، األوســع املتحــدة األمــم ومنظومــة واملكتــب اإلمنــائي الربنــامج علــى
 الفريـق  واختـصاصات  التقـارير  لتقـدمي  الـزمين  واجلـدول  بالدراسـة؛  يقـوم  من هوية :عن إضافية
 .الدراسة إجراء عن النامجة ةاملالي واآلثار واملخاطر بالدراسة؛ القائم
 والتــشغيلية املاليــة احلالــة عــن التقريــر بــشأن ٢٠٠٧/٩ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ - ٦٨

 .املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب
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 املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بني املشترك اجلزء  
 للسكان

 
  امليزانية واإلدارةالشؤون املالية وشؤون - تاسعا 

 اخلارجيــة للعالقــات( للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق التنفيــذي املــدير نائبــة قامــت - ٦٩
 بتقــدمي الــسكـــان، وصــندوق اإلمنــائي الربنــامج عــن نيابــة ،)واإلدارة املتحــدة األمــم وشــؤون
ــر ــشترك التقريـ ــن املـ ــذ عـ ــايري تنفيـ ــبية املعـ ــة احملاسـ ــاع الدوليـ ــام للقطـ  - DP/2007/13) العـ

DP/FPA/2007/4). 
 باملـسائل  املتـصلة  األعمـال  جـدول  بنـود  إطـار  يف مـداخالت  أي الوفـود  عـن  تصدر مل - ٧٠
 .اإلدارية واملسائل بامليزانية واملتعلقة املالية
ــذ - ٧١ ــس واختـ ــذي اجمللـ ــرر التنفيـ ــشأن ٢٠٠٧/١٠ املقـ ــر بـ ــشترك التقريـ ــن املـ ــذ عـ  تنفيـ

ــة احملاســبية املعــايري  احلــسابات، مراجعــي جملــس توصــيات عــن والتقــارير مالعــا للقطــاع الدولي
  ).السكان وصندوق اإلمنائي الربنامج( ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 
 احلسابات مراجعي جملس توصيات - عاشرا 

 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج  
 عـن  اإلمنـائي  الربنـامج  تقريـر  لتقدميـه  املعـاون  الربنـامج  مدير إىل الشكر الوفود وّجهت - ٧٢

 عــن وأعربــت ،(DP/2007/14) ٢٠٠٥-٢٠٠٤ احلــسابات، مراجعــي جملــس تتوصــيا تنفيــذ
  .أطلس نظام تنفيذ بعد جترى حسابات مراجعة أول هذه احلسابات مراجعة ألن إدراكها

 ضـرورة  إىل مـشرية  الغـش،  ومنـع  املراقبـة  آليـات  عـن  متابعـة  إجراء عدة وفود وطلبت - ٧٣
 مـن  احمليطـة  البيئـة  يكتنـف  مبا الوفود تلك وأقّرت .لإلدارة األوىل األولويات من املساءلة اعتبار
ــد ــامج وشــّجعت احلــايل، الوقــت يف تعقي ــائي الربن ــى اإلمن ــسرعة التحــّرك عل ــة ب ــق لكفال  تطبي

 الـذي  للـدعم  تقديرها عن وأعربت .املايل اجملال يف الواجبة العناية إطار يف السليمة املمارسات
 مبهـاراهتم،  واالرتقـاء  معتمـدا  تأهيال املوظفني لتأهيل الصارمة للعمليات اإلمنائي الربنامج يقدمه

  .موحدة مالية ممارسات إلقرار األساسي باألمر ووصفته
 النفقـات  تتبـع  علـى  قدرة من به يتميز مبا عدة وفود أقرت فقد أطلس، لنظام وبالنسبة - ٧٤

 وعلــى العليــا، اإلدارة صــعيد علــى القــرارات الختــاذ الالزمــة املعلومــات تقــدمي وعلــى املقــررة،
 أطلــس نظــام حالــة عــن خاصــا تقريــرا وفــدان وطلــب .االســتراتيجي للتخطــيط كــأداة العمــل
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 يف اإلمنـائي  الربنـامج  يتخـذها  الـيت  التصحيحية والتدابري املتبقية للمشاكل موجزا عرضا يتضمن
 .الصدد هذا
 أنـه  إذ ة،مـشكل  متثـل  تـرد  ال حسابات مراجعة تقارير أي أن إىل الوفدان هذان وأشار - ٧٥
 أن ومبـا  .الوطنيـة  الـسلطات  قبـل  مـن  التقـارير  تقـدمي  عمليـة  اكتمـال  عـدم  إىل ذلـك  عنـد  يشار

 مواعيـدها،  يف التقـارير  تقـدمي  مجيعهـا  هلـا  ميكن وال العامل أحناء مجيع يف تنتشر القطرية املكاتب
 الرصــدو املتابعــة يتــيح ممــا الــنقص، هــذا لتعــويض حمــّسنة ‘أمــان شــبكات’ إقامــة الوفــود رأت
 .أدق بشكل
 مـن  وقتها ويف بالكامل احلسابات مراجعة توصيات تنفيذ أن على عدة وفود وأكّدت - ٧٦

ــسؤوليات ــسية اإلدارة م ــت .الرئي ــود وطلب ــاح أن الوف ــا يت ــى اإلطــالع هل ــارير عل ــة تق  املراجع
 جهـدا  تبـذل  أن علـى  املنظمـة  وحثّـت  واملـساءلة،  الـشفافية  لتعزيز كوسيلة للحسابات الداخلية
 أحـد  وأمجـل  .اإلدارة وسـوء  واهلدر الغش نتيجة للمخاطرة األصول تعرض اليت اجملاالت حيال
 غــري يف املــصرفية التــسويات :وهــي اإلمنــائي للربنــامج أولويــة ذات تــدخالت اعتــربه مــا الوفــود

 وضــعف  أطلــس؛  نظــام  يف الداخليــة  الــضوابط  وضــعف  املمولــة؛  غــري  وااللتزامــات  حينــها؛ 
ــضوابط ــة ال ــيتا املالي ــشاريع حتكــم ل ــذة امل ــا؛ املنفّ ــة املمارســات وضــعف وطني ــال يف املطبق  جم
 سـيما  وال واملقـار،  القطريـة  للمكاتـب  احلـسابات  مراجعـة  مشول مستوى واخنفاض املشتريات؛

 إمــداد إىل احلاجــة علــى الوفــد وشــّدد .املاليــة والــضوابط واإلجــراءات بالــسجالت يتعلّــق فيمــا
 .الكايف بالتمويل اإلمنائي للربنامج التابع األداء ضواستعرا احلسابات مراجعة مكتب
 تقـارير  علـى  األعضاء الدول بإطالع اآلن املتحدة األمم قيام على الضوء الوفد وسلّط - ٧٧

 حـذو  الـسكان  وصـندوق  اإلمنـائي  الربنـامج  إىل الوفد وطلب .الداخلية الرقابة خدمات مكتب
 الداخليــة للمراجعــة مكتبيهمــا تقــارير ىعلــ التنفيــذي اجمللــس أعــضاء بــإطالع املنحــى هــذا

 إطــالع يعتـزم  اإلمنــائي الربنـامج  أن املعـاون  الربنــامج مـدير  قـال  ذلــك، علـى  وردا .للحـسابات 
 مـن  الـسنوية  الـدورة  يف جيـري  مـا  تعزيـز  عـدة  وفـود  وطلبت .التقارير هذه على اجمللس أعضاء
 مناقـشات  إجـراء  الوفـود  كتلـ  وطلبت .املخاطر وإدارة احلسابات مراجعة مسائل حول تفاعل
 وحــول للحــسابات، الداخليــة املراجعــة تقــارير حــول للحــسابات اخلارجيــة املراجعــة جلنــة مــع

 .احلسابات مراجعي وجملس التنفيذي اجمللس بني التفاعل بزيادة مستقبال القيام
 ائياإلمنـ  الربنـامج  بـني  املشترك التقرير بشأن ٢٠٠٧/١٠ املقرر التنفيذي اجمللس واختذ - ٧٨

 الربنـامج ( ٢٠٠٥-٢٠٠٤ احلـسابات،  مراجعـي  جملـس  توصيات تنفيذ عن السكان وصندوق
 ).السكان وصندوق اإلمنائي
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 للسكان املتحدة األمم صندوق  
 اخلارجيــة للعالقــات( للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق التنفيــذي املــدير نائبــة قامــت - ٧٩

 جملـس  تقريـر  متابعـة  املعنـون  الـسكان  دوقصـن  تقريـر  بتقـدمي  ،)واإلدارة املتحدة األمم وشؤون
ــة ــم يف احلــسابات مراجع ــن املتحــدة األم ــرة ع ــة :٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفت ــذ حال  التوصــيات تنفي

(DP/FPA/2007/1). مـستكمل  جـدول  وتعميم تكميلية معلومات تقدمي مت قد أنه إىل وأشارت 
 كــانون  ٢٤ يف التوصــيات  لتنفيــذ اآلنيــة  احلالــة عــن  معلومــات فيــه  قــّدمت )ببياهنــا  مرفقــا(

 .٢٠٠٧ يناير/الثاين
 مراجعـي  جملـس  توصـيات  تنفيـذ  بشأن السكان صندوق استجابة أن الوفود والحظت - ٨٠

 سـليمة  ماليـة  بـإدارة  يتمتع الصندوق أن الوفود والحظت .عام بوجه مرضية كانت احلسابات
 تعزيـز  مـن  ربأكـ  قـدر  حتقيـق  حنـو  املتخـذة  بـاخلطوات  الوفـود  ورّحبت .للمراقبة مقبولة وآليات
 ذات األمـور  مـن  املـساءلة  جلعـل  اجلهود بذل مواصلة على وشجعت الغش ومنع املراقبة آليات

 القلـق  عـن  الوفـود  وأعربـت  .واملـساءلة  املخـاطر  إلدارة الـصندوق  نظـم  ولتعزيـز  العليـا  األولوية
 راجعـي م جملـس  إليـه  أشـار  مـا  وإىل احلكوميني الشركاء ينفذها اليت املشاريع إزاء خاصة بصفة

 التقـارير  علـى  التحفظـات  مـن  كـبري  عـدد  وتـدوين  التقـارير  من عدد إتاحة عدم من احلسابات
 التنفيـذ  مـسائل  مـع  للتعامـل  عمـل  فرقة الصندوق إنشاء بسرور الوفود والحظت .أتيحت اليت
 سـتتخذ  اليت التدابري عن املقدمة للمعلومات تقديرها عن الوفود وأعربت .الوطين الصعيد على

 جيــري مــا معرفــة يف رغبتــها عــن وأعربــت .والــشفافية املــساءلة وحتــسني القــدرات بنــاء لتعزيــز
 كفالـة  ذلك يف مبا القطري، الصعيد على والتدابري الضوابط لصون إجراءات من به االضطالع

 املكاتـب  مجيـع  مـن  ُينتظر أن ميكن ال أنه الوفود مالحظة معرض ويف .املنفذين الشركاء امتثال
 لتعـويض  محايـة  شبكات إنشاء اقترحت األوقات، مجيع يف كامل بشكل النتائج حتقيق القطرية
 .النقص
 علــى الوفــود أكّــدت عاليــة، أولويــة مــن النتــائج علــى القائمــة لــإلدارة يــوىل ملــا ونظــرا - ٨١

 بتقـدمي  املتعلقـة  للمتطلبـات  بـاملقر  املوجـودة  والوحـدات  القطريـة  املكاتـب  مجيـع  امتثال ضرورة
 تلـك  ختـص  تقارير القطرية املكاتب تقدمي أمهية على كذلك الوفود وشددت .يةالسنو التقارير
 علـى  الـصندوق  مقـر  وحثـت  املاحنـة،  اجلهـات  مـن  هلا خمصص بتمويل هبا يضطلع اليت املشاريع
 التفاعـل  مـن  أكـرب  قدر جيري أن يف رغبتها عن الوفود بعض وأعربت .االمتثال لكفالة التدخل

 مناقـشة  إجـراء  ذلـك  يف مبا املخاطر، وإدارة احلسابات مراجعة لمسائ حول اجمللس دورات يف
 تلـك  أعربـت  كمـا  .٢٠٠٧ لعـام  الـسنوية  الدورة يف احلسابات ملراجعة االستشارية اللجنة مع

 وطلبـت  .املتحدة األمم يف احلسابات مراجعي جملس مع تفاعل جيري أن يف رغبتها عن الوفود
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 لـصندوق  الـشبكي  بـاملوقع  املتحدة األمم يف ساباتاحل مراجعي جملس تقرير نشر الوفود بعض
 إتاحــة وفـدان  وطلــب .وجيـزة  بفتــرة أغـسطس /آب أو يوليــه/متـوز  يف صــدوره عقـب  الـسكان 
  .لإلطالع للحسابات الداخلية املراجعة تقارير
 تعليقاهتــا علــى الوفــود إىل الــشكر الــسكان لــصندوق التنفيــذي املــدير نائبــة ووّجهــت - ٨٢

 جـرى  الـذي  املـستكمل  اجلـدول  يف مـدرج  املطلوبـة  املعلومـات  بعـض  أن إىل رتوأشا .البّناءة
 علـى  حرصـا  أنه على أكدت الوطين، الصعيد على بالتنفيذ املتصلة للتعليقات وبالنسبة .توزيعه
 فـضال  القطريـة،  املكاتب موظفي قدرات بناء بتعزيز السكان صندوق يضطلع الضوابط، صون
 بالغـة،  أمهيـة  مـن  النقديـة  حتويـل  يف املّتبـع  املنسق للنهج ما إىل وأشارت .الوطنيني نظرائهم عن
 يعمـل  الـسكان  صـندوق  أن وأضـافت  .الطريقـة  تلـك  التباع إضافيا جهدا الصندوق بذل وإىل
 وأقـرت  .االسـتعمال  وسـهلة  واضـحة  احلـسابات  مبراجعـة  اخلاصـة  التوجيهية املبادئ جعل على
 بـه  يقـوم  مـا  إىل وأشـارت  األمهيـة،  بـالغ  أمر املاحنة هاتاجل إىل مواعيدها يف التقارير تقدمي بأن

 للمتطلبـات  االمتثـال  لتحـسني  مباشرة والتتبع التقارير إلعداد نظام تطوير من السكان صندوق
 جيــري مــا إىل أشــارت لتقاريرهــا، القطريــة املكاتــب لتقــدمي وبالنــسبة .التقــارير بتقــدمي املتعلقــة
 نائبـة  وأكـدت  .باالمتثـال  يتـصل  فيمـا  للمـساءلة  املـديرين  خضوع وإىل مدقِّقة متابعة من حاليا
 للمجلـس  وأكّـدت  الـوطين  الـصعيد  علـى  بالتنفيـذ  الـصندوق  التـزام  علـى  جمـددا  التنفيذي املدير

  .قدما مضّيه لدى الصندوق حتكم قائمة داخلية إدارية ضوابط وجود على التنفيذي
ــال - ٨٣ ــدير وقـ ــعبة مـ ــدمات شـ ــة خـ ــصندوق الرقابـ ــسكان بـ ــصندوق أن الـ ــستند الـ  يف يـ
 أن إىل وأشـار  .املخـاطر  مناذج من منوذج إىل خماطر وإدارة حسابات مراجعة من به يضطلع ما

 ُتعـرض  ال الـيت  الداخليـة  الوثـائق  من العام شبه أو اخلاص القطاعني يف الداخلية املراجعة تقارير
 مراجعـة  وجلنـة  ليـا الع ولـإلدارة  للمراجعـة  اخلاضـع  للطـرف  عنـها  وُيفـصح  .األسـهم  محلـة  على

 الــيت الكــربى العامــة الكيانــات مــن العديــد وتقــوم .للمجلــس األحيــان بعــض ويف احلــسابات،
 دأب وقـد  .املتحـدة  األمم يف احلال وهكذا موحد، سنوي تقرير بنشر حسابات مراجعة جتري

ــاع علــى الــسكان صــندوق ــة املعــايري اتب ــة املهني  احلــسابات مراجعــي معهــد أخالقيــات ومدون
 عليـه  حيـصلون  ما قيمة الداخليون احلسابات مراجعو حيترم” أن على املدونة وتنّص .لينيالداخ
 دون معلومـات  أي عـن  يفـصحوا  وال املعلومـات  تلـك  ملكيـة  حقـوق  وحيترمـوا  معلومـات  من
 .“ذلـك  حيـتم  مهـين  أو قـانوين  إلـزام  علـيهم  كـان  إذا مـا  حـال  يف إال الالزمة الصالحيات توفّر
 الرؤســاء جملــس مــع عليهــا االتفــاق مت الــيت العامــة الــسياسة الــصندوق بــعاّت الــصدد، هــذا ويف

 أي إدخــال يف الرغبــة عنــد إذن فينبغــي .العــام األمــني يرأســه الــذي بالتنــسيق املعــين التنفيــذيني
 .املستوى هذا على ذلك يتم أن املتبعة العامة السياسة على تغيريات
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 تقـارير  سرية مسألة جتاوز إىل التنفيذي جمللسا دعا الشفافية، بأمهية إقراره معرض ويف - ٨٤
 صـندوق  حالـة  ففـي  .الـضمان  مـسألة  يف ذلـك  عن عوضا والنظر للحسابات الداخلية املراجعة
 إىل بـه  ُيهـدف  اسـتنتاج  عـن  احلـسابات  مراجعـو  هبـا  يعـرب  الـيت  العمليـة  هو الضمان السكان،

 إذن هـو  فالـضمان  .الـسكان  صـندوق  إدارة جـودة  مـدى  من التنفيذي اجمللس تيقّن درجة رفع
 االرتقـاء  علـى  عامني منذ يعمل السكان لصندوق التنفيذي املدير إن وقال .للثقة الزاوية حجر

 التقريــر )أ( :الــضمان مــن مترابطــة مــستويات ثالثــة ومثــة .اجمللــس إىل املقــّدم الــضمان مبوثوقيــة
 تقريــر )ب( و رقابــة؛وال للحــسابات الداخليــة املراجعــة أنــشطة عــن التنفيــذي للمــدير الــسنوي
 االستـشارية  للجنـة ا تـوفره  الـذي  الـضمان  )ج( و املتحـدة؛  األمـم  يف احلسابات مراجعي جملس

ــيس وجــود إىل وأشــار( .للمراجعــة املــستقلة ــة رئ ــشروط وحتققــت ).بالقاعــة اآلن اللجن  يف ال
 املراجعـة  ميثـاق  ومبوجب للمراجعة، االستشارية اللجنة اختصاصات مبوجب السكان صندوق
 طــرأ مــا إذا التنفيــذي اجمللــس بــرئيس االتــصال وواجــب حــق ومبوجــب للحــسابات، الداخليــة
  .نوع أي من جسيم خطر
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  بـني  املشترك التقرير :٢٠٠٧/١٠ املقرر التنفيذي اجمللس واختذ - ٨٥

 العــام اعللقطــ الدوليــة احملاســبة معــايري تنفيــذ عــن للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي
 اإلمنـائي  الـصندوق ( ٢٠٠٥-٢٠٠٤ احلـسابات،  مراجعـي  جملس توصيات تنفيذ عن والتقارير
 ).السكان وصندوق

 
 واالجتماعي االقتصادي اجمللس إىل املقدم التقرير - عشر حادي

 مـدير  عـرض  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  باسـم  - ٨٦
 اجمللـس  إىل املقـدم  املـشترك  التقريـر  االسـتراتيجية،  والـشراكات  املوارد كتبمب املساعد الربنامج

 ).E/2007/5( واالجتماعي االقتصادي
 املتحـدة  األمـم  برنامج بذهلا اليت للجهود التقرير لتوضيح سرورها عن الوفود وأعربت - ٨٧

 املواءمــة مــن زيــدامل لتحقيــق أحرزاهــا الــيت والنتــائج للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي
 إعجاهبـا  أثـار  وقـد  .املعـارف  وتبادل املعلومات تكنولوجيا جمال يف املثال سبيل على والتنسيق،

 يقـدم  الـذي  للـسكان  املتحـدة  األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بني املشترك اجلزء
 .سنوات ثثال كل جيرى الذي للسياسات الشامل االستعراض توصيات تنفيذ بشأن حتليال
 املقــيمني املنــسقني نظــام تعزيــز لزيــادة املبذولــة للجهــود تقــديرها عــن الوفــود وأعربــت - ٨٨

 التنميـة  ألولويـات  وفقـا  القطـري  املـستوى  على املتحدة األمم هبا تضطلع اليت األنشطة وتعديل
 صةاملتخصـ  للوكاالت معززة مبشاركة وطالبت .الوطنية الربامج دورات مع ومواءمتها الوطنية
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 التوجيهيـة  باملبـادئ  ورحبـت  القطريـة  املتحـدة  األمـم  أفرقـة  يف املقيمـة  غـري  للوكاالت وكذلك
 للمـساعدة  املتحـدة  األمـم  عمل وأطر املوحدة القطرية التقييم بعمليات املعين والتدريب احملسنة
 .اإلمنائية

 
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج  

 التقيـيم  علـى  والتـدريب  احملـسنة  التوجيهيـة  بادئللم تقديرها عن أيضا الوفود وأعربت - ٨٩
 علـى  سـاعدت  أهنـا  تـرى  الـيت  اإلمنائيـة،  للمـساعدة  املتحـدة  األمـم  عمل وإطار املوحد القطري
 واعترفــت .التنفيذيــة أنــشطتها متاســك وحتــسني القطــري املــستوى علــى املتحــدة األمــم تعزيــز

 الـيت  األنـشطة  بـني  املواءمـة  لزيـادة  مـستواه  ورفع املقيمني املنسقني نظام لتعزيز املبذولة باجلهود
 .الوطنية الربامج ودورات الوطنية التنمية وأولويات املتحدة األمم هبا تضطلع
 بربنـامج  مـشيدا  اجلنـوب  بلدان بني التعاون مواصلة إىل احلاجة على الوفود أحد وأكد - ٩٠
 مـن  الدويل الدعم حشد على لوالعم الدويل البنك مع عالقات إقامة يف اإلمنائي املتحدة األمم
 .الوطنية اجلهود تعزيز أجل

 
 للسكان املتحدة األمم صندوق  

ــذهلا الــيت للجهــود تقــديرها عــن الوفــود أعربــت - ٩١  للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق يب
 اإلمنائيـة  األهـداف  لتحقيـق  انتقاليـة  مبرحلـة  اقتـصاداهتا  متـر  الـيت  والبلدان النامية البلدان ملساعدة
 مـن  اجلنـسني  تراعـي  ميزانيـة  وضـع  بـشأن  القـدرات  بنـاء  أدوات إىل باهتمـام  وأشارت .يةلأللف
 اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق مــع بالتعــاون الــصندوق وضــعها الــيت اإلجنابيــة احلقــوق أجــل
 أنـشطة  توسـع  ملالحظـة  سـرورها  وأبـدت  .األدوات تقييم مت قد كان إذا عما وتساءلت للمرأة

 االجتـــار ومكافحـــة هبـــن والنـــهوض النـــساء مـــصاحل محايـــة مثـــل امـــةه جمـــاالت يف الـــصندوق
ــة باألشــخاص ــن والوقاي ــريوس م ــة نقــص ف ــشري املناع ــة/الب ــة نقــص متالزم ــسب املناع  .املكت
ــر يف معلومــات إدراج عــدم أســباب عــن واستفــسرت ــصندوق جهــود عــن التقري  جمــايل يف ال

 للبلـدان  الـصندوق  مـن  املقدم عمبالد ورحبت .اإلنسانية واالستجابة الطوارئ حلاالت التأهب
 حــصول إمكانيــة زيــادة ذلــك يف مبــا الــسكانية الــسياسات جمــال يف بالربنــامج املــشمولة املهتمــة
 .واإلجنابية اجلنسية الصحة خدمات على الشباب

ــدير وشــكر - ٩٢ ــدعم شــعبة م ــتقين ال ــصندوق ال ــسكان، املتحــدة األمــم ب ــود لل ــى الوف  عل
 اجلـنس  نـوع  جمال يف القدرات بناء على كبريا تركيزا يركز لصندوقا أن وبني .البناءة تعليقاهتا

 .اجلنـسي  العنـف  بينـه  ومـن  اجلـنس،  نـوع  علـى  القـائم  العنف ملعاجلة التدريب دعم ذلك يف مبا
 يف تقيـيم  وسـيجري  إدخاهلـا  جيـري  تـزال  ال اجلنـسني  تراعي ميزانية وضع أدوات أن إىل وأشار
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 واالسـتجابة  الطـوارئ  حلـاالت  التأهـب  جمـايل  يف صندوقالـ  بعمـل  يتعلـق  وفيما .الحقة مرحلة
 الـصندوق  بـدور  املتعلـق  البنـد  مبوجـب  جلسة يف سابقا عنها اإلبالغ مت أنه إىل أشار اإلنسانية،

 .واإلنعاش االنتقالية واملرحلة اإلنسانية واالستجابة الطوارئ حلاالت التأهب جماالت يف
ــاط - ٩٣ ــا التنفيـــذي اجمللـــس وأحـ ــالتقر علمـ ــشترك يربـ ــدم املـ  االقتـــصادي اجمللـــس إىل املقـ

 ).E/2007/5( واالجتماعي
 

  للسكان املتحدة األمم بصندوق املتعلق اجلزء  
 التنفيذية املديرة بيان  

 التنفيذيـة  للمـديرة  االسـتهاليل  بالبيـان  للـسكان  املتحـدة  األمـم  بـصندوق  املتعلـق  اجلـزء  بدأ - ٩٤
 ).http://www.unfpa.org/exbrd/2007/2007_first.htm بكيالـش  املوقع على معروض الكامل البيان(

 تغـيريات  إجـراء  وقـت  حـان  عنـدما  للتغـيري  مستعدا كان الصندوق أن التنفيذية املديرة وأكدت
ــسبة ــة علــى وركــزت .املتحــدة لألمــم بالن ــصندوق رؤي ــاما مواصــلة يف ال ــدور لقي ــادي ب  يف قي
 البلـدان  مـع  والعمـل  والتنميـة  للـسكان  الدويل املؤمتر أعمال جدول تنفيذ على البلدان مساعدة
 علــى وركــزت .األثــر مــن املزيــد لتحقيــق التنميــة يف اآلخــرين والــشركاء بالربنــامج املــشمولة
 الكيفيـة  إىل وأشـارت  .٢٠١١-٢٠٠٨ للفتـرة  للـصندوق  املتبلـورة  االستراتيجية اخلطة عناصر
 املتحــدة األمــم إصــالح يتيحهــا الــيت الفــرص مــن الكاملــة االســتفادة الــصندوق هبــا يعتــزم الــيت

 .األساسية أهدافه لتحقيق اجلديد املعونة ومناخ
 .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف وحتقيــق اإلجنابيــة للــصحة احملوريــة األمهيــة علــى وأكــدت - ٩٥

 واإلجنابيــة اجلنــسية الــصحة يف احلــق أن مــن للتأكــد يعمــل كــان الــصندوق أن علــى وشــددت
 اخلطـط  يف بالكامـل  ومـدمج  والـسياسات  القـوانني  يف مكفـول  اخلدمات إىل الوصول وإمكانية
 أن إىل وأشـارت  .املعـززة  الـصحية  الـنظم  خـالل  مـن  حتقيقـه  ومت وميزانياهتـا  واإلنسانية اإلمنائية

 جمـايل  يف الشركاء مع هبا يقوم اليت األعمال مجيع يف اجلنس نوع إلدماج يعمل كان الصندوق
 .اإلنسانية واملساعدات التنمية
 وضــع  بــشأن  املــستجدات  آخــر  علــى  التنفيــذي  اجمللــس  التنفيذيــة  املــديرة  وأطلعــت - ٩٦

 دوالر مليـون  ٣٦٢ حنـو  األساسية اإليرادات إمجايل كان وقد :٢٠٠٦ عام يف املايل الصندوق
 جمموعـه  مـا  لتقـدمي  الفائق تقديرها عن وأعربت .الردو مليون ١٦٠ حنو األساسية وغري تقريبا
 وأمريكـا  الصحراء جنوب أفريقيا بلدان مجيع ذلك يف مبا للصندوق مالية مسامهات بلدا ١٨٠

 األوىل العــشر املاحنــة للجهــات خاصــا شــكرا ووجهــت .الكــارييب البحــر ومنطقــة الالتينيــة
 وفنلنـدا  وأملانيـا  والدامنرك واليابان حدةاملت واململكة والنرويج والسويد هولندا :وهي للصندوق

http://www.unfpa.org/exbrd/2007/2007_first.htm
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 التنفيذيـة  املـديرة  وسـلطت  .األخرى املاحنة اجلهات مجيع أيضا شكرت كما .وسويسرا وكندا
 الـصندوق  مـوارد  إنفـاق  لضمان املساءلة لتعزيز الصندوق داخل اجلديدة املبادرات على الضوء
 .سليم حنو على
 وأعربـت  .وشـامال  ملـهما  لكونـه  البيـان  على وأثنت التنفيذية باملديرة الوفود وأشادت - ٩٧
 املــوارد يف الزيــادة ملالحظــة ســرورها وأبــدت الــصندوق لعمــل وتقــديرها الــشديد دعمهــا عــن

 عديـدة،  وفـود  وأعلنـت  .للـصندوق  املاحنـة  اجلهات قاعدة اتساع وكذلك ،٢٠٠٦ عام خالل
 علـى  الوفـود  وأثنـت  .لـصندوق ل مـسامهاهتا  يف زيادات عن والسويد، وإسبانيا هولندا بينها من

 ثـالث  كـل  جيـرى  الـذي  للـسياسات  الـشامل  االسـتعراض  مـع  وجهوده عمله ملواءمة الصندوق
 الفعـال  للـدور  تقـديرها  عن وأعربت .والقيادة الوطنية بامللكية والتزامه باريس وإعالن سنوات
 الـشديد  لـصندوق ا بـالتزام  وأشـادت  .اإلمنائيـة  املتحـدة  األمـم  جمموعة يف الصندوق يؤديه الذي

 اللجنـة  رئيـسة  بوصفها التنفيذية املديرة دور ذلك يف مبا فيه، ومشاركته املتحدة األمم بإصالح
 يف بنـاء  دور أداء الـصندوق  يواصـل  أن يف ثقتـها  عـن  الوفـود  وأعربت .املستوى رفيعة اإلدارية
 الـصندوق  لبعمـ  الوفـود  بعـض  ورحبـت  .املنظومة نطاق على االتساق لتحقيق املبذولة اجلهود
 إحـراز  على للتحفيز املتحدة األمم منظومة نطاق على للعمل الواضح التقسيم تعزيز إىل الرامي
 قـدرات  علـى  التنفيذيـة  املـديرة  بتركيـز  الوفـود  وأشـادت  .واألم الطفـل  صـحة  بشأن أكرب تقدم

 احلامسـة  مهيةاأل على الوفود وأكدت .السليمة املالية واإلدارة الشديد والتدقيق والرقابة املساءلة
 وكــسب لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف لتحقيــق والتنميــة للــسكان الــدويل املــؤمتر أعمــال جلــدول
 ٥ اهلـدف  إطـار  يف اجلديـدة  اإلجنابيـة  الـصحة  بغايـة  الوفـود  بعـض  ورحبت .الفقر ضد املعركة

 بتنفيـذ  وقوالـصند  التنفيذيـة  املديرة اللتزام تقديرها عن وأعربت .لأللفية اإلمنائية األهداف من
 عمـل  خطـة  هنـاك  تكـون  أن يف وأملـها  واألمـن  والسالم املرأة بشأن ١٣٢٥ األمن جملس قرار

 وأعربـت  .املعنيـة  واملنظمـات  الوكـاالت  بـني  للعمـل  الواضـح  التقـسيم  مـع  القرار لتنفيذ متسقة
 اإلجنابيـة  الـصحة  عـن  االسـتثنائية  األفريقـي  االحتـاد  لدورة لدعمه للصندوق شكرها عن الوفود

 .٢٠١٠-٢٠٠٧ للفترة مابوتو عمل خبطة ورحبت
 “واحـدة  ملنظمة” الرائدة والدراسات املشتركة بالربامج يتعلق فيما الوفود وأوضحت - ٩٨
 أن مــن التأكــد يف عنــه غــىن ال كــبريا دورا يــؤدي الــصندوق أن ، هبــا االضــطالع جيــري الــيت

 الـيت  التنفيذيـة  األنـشطة  مـن  تجـزأ ي ال جـزءا  ميثـل  والتنمية للسكان الدويل املؤمتر أعمال جدول
ــها عــن وأعربــت .املتحــدة األمــم هبــا تــضطلع ــائج عــن الرائــدة الدراســات تــسفر أن يف أمل  نت
 بـرامج  مزايـا  كـذلك  وحتـدد  اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية الصحة جمال يف للقياس وقابلة ملموسة

 األمــم أفرقــة يف هــام دور أداء علــى الــصندوق وحثــت .قــصورها وأوجــه “الواحــدة املنظمــة”
 الــيت اجلهــود يف بنــاء بــشكل الــصندوق توجيــه إىل األعــضاء الــدول ودعــت .القطريــة املتحــدة
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 الـصندوق  تعزيز إىل احلاجة إىل وأشارت له واالستجابة اجلديد املعونة مناخ مع للتكيف يبذهلا
 ادئاملبــ مــن يكــون أن ضــرورة إىل ونبــهت .املاليــة قاعدتــه ذلــك يف مبــا مــستويات عــدة علــى

 وينطلـق  البشر على ويركز احمللي اجملتمع إىل يستند هنج اتباع املتحدة األمم إصالح يف السائدة
 علـى  التأكيـد  مت وقـد  .البشري األمن عناصر من مهم عنصر بدوره وهو القمة إىل القاعدة من

 .ةاجملموعــ قيــادة هنــج فيهــا مبــا اإلنــسانية الــشؤون بإصــالح املتعلــق العمــل توحيــد إىل احلاجــة
 .اإلنسانية واالستجابة الطوارئ حلاالت التأهب يف هاما دورا يؤدي الصندوق أن ولوحظ

ــود رحبـــــت - ٩٩ ــرار الوفـــ ــل بقـــ ــر تأجيـــ ــد يف النظـــ ــق البنـــ ــة املتعلـــ ــة باهليكلـــ  اإلقليميـــ
 للفتـرة  االسـتراتيجية  الـصندوق  خطـة  مـن  جـزءا  سـيكون  بأنـه  لإلحاطـة  سـرورها  عن وأعربت
 وهـي  وامليزانيـة  اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة أثارهتا يتال النقاط وأّيدت .٢٠١١-٢٠٠٨
 ومواءمتـها  االسـتراتيجية  الـصندوق  خطـة  مـع  اإلقليميـة  اهليكلة تنسيق يف زيادة رؤية إىل تتطلع
 لألمـم  الـتقين  الـدعم  لتعزيـز  اجلارية املبادرة إىل وباإلشارة .األخرى املتحدة األمم وكاالت مع

 اهليكـل  إزاء موحـد  هنـج  يتبـع  أن جيـب  أنه لوحظ اإلقليمية، احملاور خالل من وتبسيطه املتحدة
 وأكـدت  .واحد موقع يف اإلقليمية دون الكيانات اشتراك ذلك يف مبا اإلقليمي ودون اإلقليمي
 اإلقليميـة  اهليكلة تسفر أال يف أملها عن وأعربت القطرية امللكية ضمان إىل احلاجة على الوفود

 .التكاليف أو البريوقراطية زيادة يف
 إلجــراء وتطلعهــا االســتراتيجية اخلطــة مــوجز مبــشروع ترحيبــها عــن وفــود وأعربــت - ١٠٠
 إىل وأشـارت  .اخلطة تشكيل يف قدما الصندوق مضي أثناء الرمسية غري املشاورات من جمموعة

 اجلنـسني  بـني  املـساواة  جمال يف العمل دون اإلجنابية الصحة جمال يف العمل املمكن من ليس أنه
ــرأة ومتكــني  االســتراتيجية اخلطــة يف اجلــنس نــوع إدراج ملالحظــة ســرورها عــن وأعربــت .امل
 املتعلقـة  القدرات بناء زيادة إىل احلاجة على التأكيد ومت .شامل برناجمي وكمبدأ حمدد كهدف
 االسـتراتيجية  اخلطـة  يف كـبرية  مكانـة  إيـالء  على التشديد ومت .املنظمة نطاق على اجلنس بنوع
 كـأداة  االسـتراتيجية  اخلطـة  مـن  االسـتفادة  على الوفود وأكدت .واملراهقني الشباب مع للعمل
 وختـصيص  النتـائج  بـني  العالقـة  تـستند  أن وينبغي .النتائج أساس على املوارد وختصيص لإلدارة
 مبؤشـرات  نتائجهمـا  وتقـاس  معززين وإبالغ رصد نظامي يشمل قوي مساءلة إطار إىل املوارد
 املتحــدة األمــم برنــامج مــع العمــل مواصــلة علــى الــصندوق الوفــود شــجعتو .واضــحة نتــائج

ــاع بــشأن اإلمنــائي  وعكــس هبمــا اخلاصــة االســتراتيجية خططهمــا وضــع عنــد منــسق هنــج اتب
 .السنوات املتعددة السابقة التمويل أطر من املستفادة الدروس
 /البـشرية  ناعـة امل نقـص  فـريوس  مـن  الوقايـة  يف الـصندوق  مـسامهة  أن الوفود وذكرت - ١٠١

 التنــسيق بتحــسني املعــين العــاملي العمــل فريــق يف اهلــام ودوره املكتــسب املناعــة نقــص متالزمــة
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 بفـريوس  املتعلقـة  املشتركة املتحدة األمم برامج إىل وباإلشارة .كبري تقدير موضع اإليدز بشأن
 نـوع  عـن  الوفـود  أحـد  استفـسر  ،)اإليدز( املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشرية املناعة نقص
 قيـاس  كيفيـة  وعـن  املوحـدة؛  الـربامج  من املزيد لتحقيق الوكاالت حلث وضعها مت اليت احلوافز
 الـربامج  تعتـرض  الـيت  العمليـة  احلـواجز  إزالـة  يف أحـرز  الذي التقدم وعن اجملال؛ ذلك يف األداء

 يـتم  ال حبيـث  متويلـه  معـايري  باستعراض سيقوم أنه الوفد وذكر .القطري املستوى على املوحدة
 املناعــة نقــص متالزمــة/البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس املتعلقــة املوحــدة الــربامج ســوى متويــل

 أمـن  لتعزيـز  العـاملي  بالربنـامج  يتعلـق  وفيما .القطرية االستجابات تدعم اليت )اإليدز( املكتسب
 جمــال يف الــدعوة يف ريــادي بــدور يقــوم الــصندوق بــأن االعتــراف مت اإلجنابيــة، الــصحة ســلع
 الـصحة  وميزانيـات  التنميـة  بـرامج  يف واإلجنابيـة  اجلنـسية  الصحة إلدراج البلدان قدرات تطوير
 الـصحة  إمـدادات  أجـل  مـن  التحـالف  يف الـصندوق  تعاون إىل أيضا اإلشارة ومتت .هبا اخلاصة

 .وهولندا أملانيا ترأسها دولية شراكة وهو اإلجنابية،
 هنـج  واتبـاع  النتـائج  أسـاس  علـى  والربجمة باإلدارة دوقالصن التزام على الوفود وأثنت - ١٠٢

 علـى  وتقـديرها  الربجمـة  لتقيـيم  الـشديدة  األمهيـة  وملالحظتـها  .والرؤية النتائج لتعزيز استراتيجي
 عـن  املعـين  بالربنامج املشمول البلد مشاركة إىل احلاجة على الوفود شددت القطري، املستوى
 مواصــلة إىل احلاجــة تأكيــد مت وكــذلك .لتقيــيموا الرصــد وأدوات مؤشــرات وضــع يف كثــب
 .اجلنوب بلدان بني التعاون تعزيز
 املــديرة نائــب واكــي بالــسيد كــبرية إشــادة أخــرى وفــود وعــدة اليابــان وفــد وأشــاد - ١٠٣

 والقيـادة  التنميـة  جمـال  يف املمتـاز  ألدائـه  ،)الـربامج ( للـسكان  املتحـدة  األمـم  لـصندوق  التنفيذية
 .قدمها اليت واخلدمة أبداها اليت القوية
 .أبـدهتا  الـيت  والداعمـة  البنـاءة  للتعليقـات  للوفود شكرها عن التنفيذية املديرة وأعربت - ١٠٤
ــة املــديرة أشــارت اإلقليميــة، باهليكلــة يتعلــق وفيمــا  للــصندوق ســيتيح التأجيــل أن إىل التنفيذي
 .وامليزانيــة اإلدارة ؤونلــش االستــشارية واللجنــة األعــضاء الــدول أثارهتــا الــيت الــشواغل معاجلــة
 ستوضـح  :االسـتراتيجية  اخلطـة  عـن  تعـبريا  سـيكون  التنظيمـي  اهليكـل  يف تغـيري  أي أن وذكرت
ــة ــتراتيجية اخلطـ ــة االسـ ــيت الكيفيـ ــيعد الـ ــا سـ ــل هبـ ــي اهليكـ ــصندوق اإلقليمـ ــدعم الـ ــه لـ  أهدافـ

ــدان مــساعدة إطــار يف االســتراتيجية ــى البل ــذ عل ــؤمتر أعمــال جــدول تنفي ــدويل امل ــسك ال  انلل
 مـن  كـل  علـى  املتاحـة  املـوارد  مـن  املثلـى  االسـتفادة  طريق عن الربناجمية النتائج وحتقيق والتنمية
ــصعيد ــاملي واإلقليمــي القطــري ال ــذي للمجلــس وأكــدت .والع ــصندوق أن التنفي  سيواصــل ال
 يف اإلمنائيــة املتحــدة األمــم جملموعــة التابعــة األخــرى التنفيذيــة اللجنــة وكــاالت مــع املــشاركة

 أن علـى  ووافقـت  .واحـد  موقـع  يف واالشـتراك  اإلقليمية املواءمة ومسألة املتحدة األمم حإصال
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 مــن إضــافية طبقــة تنــشئ لــن وأهنــا املتحــدة األمــم إصــالح مــع تتماشــى اإلقليميــة اهليكلــة
 أنـه  ذكـرت  ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفتـرة  االسـتراتيجية  الـصندوق  خبطـة  يتعلـق  وفيما .البريوقراطية
 الوقـت  ويف .الظهـر  بعـد  الحقـا  سـتعقد  الـيت  الرمسيـة  غـري  اجللسة يف اشالنق من املزيد سيجرى
 أيـضا  موافقتـها  وأبـدت  .والشباب اجلنس لنوع عنه املعرب بالدعم ترحيبها عن أعربت نفسه،
 .اجلنوب بلدان بني للتعاون االستراتيجية األمهية على
 جــدول لــدفع فرصــة يعــد املتحــدة األمــم إصــالح أن علــى التنفيذيــة املــديرة وأكــدت - ١٠٥
 وتقـسيم  الوكاالت حوافز عن باالستفسار يتعلق وفيما .والتنمية للسكان الدويل املؤمتر أعمال
 املكتـسب  املناعـة  نقـص  متالزمة/البشرية املناعة نقص وفريوس واألم الطفل صحة بشأن العمل

 املتحــدة األمــم ألفرقــة احلــوافز لتقــدمي املختلفــة التــدابري إىل أشــارت الوكــاالت، بــني )اإليــدز(
 القطريـة  األفرقـة  وأعـضاء  املقـيمني  املنـسقني  أداء تقيـيم  عمليات ذلك يف مبا ومساءلتها القطرية
 بــدور مــشيدة الوفــود أبــدهتا الــيت للتعليقــات تقــديرها عــن وأعربــت .درجــة ٣٦٠ نطــاق علــى

 تـسب املك املناعـة  نقـص  متالزمـة /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مـن  الوقايـة  جمـال  يف الصندوق
 العـاملي  العمـل  فريـق  عمليـة  يف املتحـدة  للمملكـة  القيادي للدور امتناهنا عن وأعربت ).اإليدز(

 املكاتـب  مجيـع  الـصندوق  أبلـغ  وقـد  .الفريـق  توصـيات  بتنفيـذ  بـشدة  الـصندوق  التزام وأكدت
 بـرامج  مـن  جمموعـة  خـالل  مـن  وقـام  العـاملي  العمـل  فريـق  بتوصـيات  للـصندوق  التابعة القطرية
 البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  تنسيق ومراكز الصندوق ممثلي قدرات بتعزيز اإلقليمية التدريب
 اتبـاع  تعزيـز  بأمهيـة  واعترافـا  .الوكـاالت  بـني  العمـل  وتقـسيم  العـاملي  العمل فريق مبتابعة املعنية
 ودعمهــم الــصندوق ممثلـي  بتــشجيع أيــضا الـصندوق  قــام القطــري، املـستوى  علــى موحــد هنـج 

 تقـدم  إحـراز  مت ذلـك،  حـدث  وأينمـا  املواضـيعية  املتحـدة  األمـم  ألفرقـة  رؤساءك للعمل بفعالية
 حتقيـق  أمـام  متبقيـة  عمليـة  حـواجز  أي إزالـة  املهـم  مـن  أنـه  علـى  موافقتها املديرة وأبدت .كبري

 باسـتعراض  املاحنـة  البلـدان  أحد بقرار ترحيبها عن أعربت الصدد، ذلك ويف .املشتركة الربامج
 قـرارات  أي بـأن  مالحظتـها  وأبـدت  .املوحـدة  الـربامج  بـدعم  إىل تقوم ال يثحب املالية معايريها
 .املتحدة األمم إصالح دعم على تساعد أن شأهنا من القبيل هذا من متويل
ــديرة وأعربــت - ١٠٦ ــة امل ــديرها عــن التنفيذي ــدور تق ــادي لل ــدا القي ــا هلولن  حتــالف يف وأملاني

 اإلجنابيــة الــصحة ســلع أمــن لتعزيــز العــاملي ربنــامجبال يتعلــق وفيمــا .اإلجنابيــة الــصحة إمــدادات
 مـع  ومتشيا الرئيسيني الشركاء مع بالتشاور الربنامج تطوير مت أنه إىل أشارت للصندوق، التابع
 العــاملي الربنــامج وفــر وقــد .بــاريس إعــالن يف أيــضا املتــضمنة الوطنيــة والقيــادة امللكيــة مبــادئ
 .اللوجيــستيات وإدارة اإلجنابيــة الــصحة ســلع أمــن جمــال يف البلــدان يف القــدرات لبنــاء املــوارد

 مـابوتو  عمـل  خلطـة  بالنـسبة  أولوية ذات مسألة يعد اإلجنابية الصحة سلع أمن أن إىل وأشارت
 .األخرى واملناطق أفريقيا يف البلدان مع اجملال ذلك يف العمل الصندوق وسيواصل
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 املـديرة  أحاطـت  واألمن، والسالم أةاملر بشأن ١٣٢٥ األمن جملس بقرار يتعلق وفيما - ١٠٧
 القـرار  عناصـر  خمتلـف  تنفيذ ضمان إىل سيسعى بأنه الوفود أحد بتصريح خاصا علما التنفيذية
 وضـع  وقـد  .للقـرار  والفعال امللموس بالتنفيذ بشدة ملتزم الصندوق أن على وأكدت .١٣٢٥

 مــع الـصراع،  نتــهاءا بعـد  ومــا الـصراع  حـاالت  يف اجلــنس نـوع  لتعمــيم اسـتراتيجية  الـصندوق 
 املكتـسب  املناعـة  نقـص  متالزمـة /البـشرية  املناعـة  نقـص  وفـريوس  اإلجنابيـة  الصحة على التركيز
 اســتجابة املنفــذ العمــل أن علــى وأكــدت .بالبــشر واالجتــار اجلــنس نــوع علــى القــائم والعنــف
 الفاعلــة واجلهــات الوكــاالت مــع كثــب عــن باملــشاركة بــه االضــطالع جيــري ١٣٢٥ للقــرار

 مــن جــزءا يعــد اجلــنس نــوع جمــال يف القــدرات بنــاء بــأن وأضــافت .معهــا والتنــسيق خــرىاأل
 عــن بــاإلعراب التنفيذيــة املــديرة واختتمــت .الــصندوق يف املــوظفني لقــدرات الــشامل التطــوير
 .ودعمه لتوجيهاته التنفيذي للمجلس شكرها

 
 الصلة ذات واملسائل القطرية الربامج - عشر ثاين

 عـدم  أسـاس  علـى  الـصندوق  مـن  بـدعم  قطريا برناجما ٣٣ على التنفيذي لساجمل وافق - ١٠٨
 متـت  وقـد  .٢٠٠١/١١ للمقـرر  وفقـا  نقـاش  أي إجـراء  أو عـروض  أي تقدمي دون االعتراض،

 ومجهوريـة  الوسـطى  أفريقيـا  ومجهوريـة  وإريتريا إثيوبيا :أفريقيا من التالية، الربامج على املوافقة
 وغـابون  والـسنغال  وبرينـسييب  تـومي  وسـان  وزمبـابوي  وزامبيـا  اأفريقيـ  وجنوب املتحدة ترتانيا

ــا ــا وغامبي ــة الــدول ومــن وموزامبيــق، وغيني ــا العربي  واجلزائــر تــونس :الوســطى وآســيا وأوروب
 واحملـيط  آسـيا  ومـن  والـيمن؛  مولـدوفا  ومجهوريـة  واملغـرب  ومـصر  السورية العربية واجلمهورية

 الـــشعبية الدميقراطيـــة الو ومجهوريـــة لدميقراطيـــةا الـــشعبية كوريـــا ومجهوريـــة تايلنـــد :اهلـــادئ
ــا ــار، ومنغولي ــة أمريكــا ومــن وميامن ــة الالتيني ــاراغواي أوروغــواي :الكــارييب البحــر ومنطق  وب
 البحـــر منطقـــة وبلـــدان وهنـــدوراس والـــسلفادور الدومينيكيـــة واجلمهوريـــة وبنمـــا والربازيـــل
 .واهلولندية باالنكليزية الناطقة الكارييب
 وبنمـا  وبربـودا  أنتيغوا من كل وفد الكلمة أخذ القطرية، الربامج على املوافقة وعقب - ١٠٩

 مولـدوفا  ومجهوريـة  ومـصر  والـسلفادور  الـسورية  العربية واجلمهورية املتحدة ترتانيا ومجهورية
 لــدعم تقــديره عــن وأعــرب الــربامج علــى للموافقــة التنفيــذي للمجلــس الــشكر عــن لإلعــراب
 للــسكان الــدويل املــؤمتر أهــداف حتقيــق علــى البلــدان مــساعدة يف الوثيــق والتعــاون الــصندوق
 جهـده  قـصارى  لبذلـه  الـصندوق  علـى  اليابـان  وفـد  وأثـىن  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  واألهداف والتنمية
ــة لتحــسني ــاة نوعي ــشعب حي ــة يف ال ــا مجهوري ــشعبية كوري ــة ال ــب .الدميقراطي ــد وطل  إىل الوف
 حاجـة  األفـراد  ألكثـر  الفوائـد  أقـصى  حتقيـق  مانلض كثب عن الربنامج تنفيذ رصد الصنــدوق

 مراجعــة إجــراء يــتم أن األمريكيــة املتحــدة الواليــات وفــد وطلــب .والــشباب النــساء ســيما ال
 االلتـزام  أمهيـة  الوفـد  وأكـد  .الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  يف الـربامج  حلـسابات  شاملة
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ــصارم ــا املتحــدة األمــم بقواعــد ال ــا وإجراءاهت ــة القواعــد فيهــا مب ــذ برصــد املتعلق ــشاريع تنفي  امل
 الرصـد  أن علـى  الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  وفد وأكد .حساباهتا ومراجعة وتقييمها
 داع أي يـرى  ال أنـه  الوفـد  وأكـد  .القطريـة  الـربامج  تنفيذ صعيد على هامتان عمليتان والتقييم

ــثري ألن ــدا ي ــات وف ــان املتحــدة الوالي ــسائل والياب ــن م ــلقب م ــيم، الرصــد ي ــرا والتقي  أن إىل نظ
 االعتياديـة  الرصـد  زيـارات  وأجريـت  املـستفيدة  وللجهـات  املـشاريع  ملواقـع  أتيحـت  اإلمدادات

 .للسكان املتحدة األمم صندوق ألنظمة وفقا املشاريع ملواقع
 

ــندوق دور - عشر ثالث ــم صـ ــدة األمـ ــسكان املتحـ ــاالت يف للـ ــاالت التأهـــب جمـ  حلـ
 واالنتعاش االنتقالية واملرحلة إلنسانيةا واالستجابة الطوارئ

 اسـتراتيجية  عـن  شفويا تقريرا للصندوق التابعة اإلنسانية االستجابة وحدة رئيس قدم - ١١٠
 معلومـات  تقـدمي  قبـل  مـن  مت أنـه  إىل وأشـارت  .٢٠٠٦/٣٥ للمقـرر  وفقـا  اإلنـسانية  الصندوق
 التقريـر  ركـز  وقـد  .دوقللـصن  الـشبكي  املوقـع  علـى  أيـضا  نـشرت  التنفيـذي  للمجلس تكميلية
 االســتجابة اســتراتيجية ودمــج التمويــل وآليــات والتقيــيم والرصــد الــشراكات علــى الــشفوي
 .واإلقليمية العاملية والربامج االستراتيجية الصندوق خطة يف اإلنسانية
 حلـاالت  التأهـب  جمـاالت  يف املبذولـة  الـصندوق  جلهـود  تقـديرها  عـن  الوفود وأعربت - ١١١

 الـصندوق  عمـل  علـى  وأكـدت  .واالنتعـاش  االنتقاليـة  واملرحلـة  اإلنسانية ستجابةواال الطوارئ
 ورحبـت  .املـسلح  الـصراع  حـاالت  يف واألطفال النساء فيها مبا الضعيفة الفئات محاية يف القيم

ــتراتيجية ــصندوق باسـ ــر الـ ــشفوي والتقريـ ــد الـ ــات وطلبـــت .املفيـ ــافية معلومـ ــن إضـ  دمـــج عـ
 أحـد  وأشـاد  .٢٠١١-٢٠٠٨ للفتـرة  االسـتراتيجية  الـصندوق  خطـة  يف اإلنسانية االستراتيجية

 مؤشـرات  حتديـد  ذلـك  يف مبـا  والتقيـيم  الرصـد  عملـييت  وتعزيـز  املـوظفني  قدرات بتطوير الوفود
 .قوية

 
 أخرى مسائل - عشر رابع

 :التالية الرمسية غري االجتماعات التنفيذي اجمللس عقد - ١١٢
 املقــررات؛ مــشاريع بــشأن رمسيــة غــري مــشاورات )أ( :اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج 

 .الربملاين اإلصالح عن رمسية غري إحاطة )ب( و
ــم صــندوق  ــسكان املتحــدة األم ــشاورة :لل ــة غــري م ــشأن رمسي ــة ب ــتراتيجية اخلط  االس
 التنفيــذي اجمللــس واعتمــد .الــصلة ذات األخــرى واملــسائل ٢٠١١-٢٠٠٨ للفتــرة للــصندوق

 .٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة االستراتيجية الصندوق خطة موجز مشروع :٢٠٠٧/١١ املقرر
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 اجلزء الثاين  
 الدورة السنوية

  
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢ إىل ١١املعقودة يف نيويورك يف الفترة من   
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 التنظيمية املسائل - أوال 
 اإلمنـائي  املتحـدة  األمم لربنامج التنفيذي للمجلس ٢٠٠٧ عام السنوية الدورة عقدت - ١

ــندوق ــماأل وصــ ــدة مــ ــسكان املتحــ ــر يف للــ ــم مقــ ــدة، األمــ ــورك، املتحــ ــن نيويــ  إىل ١١ مــ
 .يونيه/حزيران ٢٢
ــزمين اجلــدول علــى ،٢٠٠٧/٣٠ املقــرر يف اجمللــس، ووافــق - ٢ ــايل ال ــدوريت الت  اجمللــس ل

  :٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عامي القادمتني التنفيذي
 ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٤ إىل ١٠   :٢٠٠٧ الثانية العادية الدورة 
 ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١١  :٢٠٠٨ عام املكتب أعضاء ابانتخ 
 ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٤ إىل ٢١  :٢٠٠٨ عام األوىل العادية الدورة 
 )جنيف( ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ إىل ٢   :٢٠٠٨ لعام السنوية الدورة 
 ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٢ إىل ٨   :٢٠٠٨ الثانية العادية الدورة 

ــل - ٣ ــاداعت وقبــ ــر مــ ــدورة تقريــ ــة الــ ــذي للمجلــــس األوىل العاديــ ــام التنفيــ  ٢٠٠٧ عــ
)DP/2007/15(، الوثيقـة  يف الواردة التصويبات إىل إضافة التصويبات بعض اجمللس رئيس حدد 

DP/2007/15/Corr.1، نــص يلــي وفيمــا .الــسنوية الــدورة تقريــر يف حرفيــا إدراجهــا طلــب الــيت 
  :البيان ذلك

 العاديـة  الـدورة  بتقريـر  املتعلـق  املـوزع  التـصويب  إىل انتباهكم أوجه أن أود”  
 .بالتقرير يتعلق فيما أثريت أخرى مسائل عدة أوضح وأن ،٢٠٠٧ عام األوىل

 هـذان  يظهـر  إذ ؛٩ و ٨ الفقـرتني  تـرقيم  يف خطـأ  االنكليـزي  النص يتضمن”  
 ُصـححت  وقـد  .١٩ الـرقم  حتمـالن  متتاليتـان  فقرتـان  وردت وكذلك .مرتني الرقمان

 .الصينية اللغة عدا ما اللغات سائر يف األخطاء ههذ
 الـــصعيد علـــى واإلبـــالغ الرصــد  تعزيـــز مفهـــوم أن أوضـــح أن أيــضا  وأود”  

 قـائم  هنـج  إدمـاج  عـن  متامـا  منفصل ،١٧ الفقرة يف األخرية اجلملة يف الوارد القطري،
 .منـائي اإل املتحـدة  األمـم  لربنـامج  االسـتراتيجية  اخلطة مشروع يف اإلنسان حقوق على

 .الوفود كل وليس وفود عدة طرحهما املفهومان فهذان
ــارة فــإن وأخــريا،”    أقــل لــصاحل املــوارد ختــصيص يكــون أن علــى اتفقــا” عب

 عـدة  عنه أعربت رأي إىل تشري ٢٥ الفقرة يف “الدخل املنخفضة والبلدان منوا البلدان
 - الوفود كل وليس - وفود عدة إن مث .التنفيذي اجمللس جانب من قرارا وليس وفود،
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 يف اإلنـسان  حقـوق  علـى  قائم بنهج األخذ حنو تعمل أن هلا ينبغي بأنه املنظمة ذكرت
 .“الربناجمي عملها

 الـدورة  يف التنفيـذي  اجمللـس  اعتمـدها  اليت املقررات DP/2007/40 الوثيقة يف وأدرجت - ٤
 .www.undp.org/execbrd املوقع يف عليها اإلطالع وميكن ،٢٠٠٧ لعام السنوية

 
 للسكان املتحدة األمم بصندوق املتعلق اجلزء  

 
 السنوي التنفيذية املديرة تقرير - ثانيا 

 التنفيذيـة  للمـديرة  االفتتـاحي  بالبيـان  للسكان املتحدة األمم بصندوق املتعلق اجلزء بدأ - ٥
ــن( ــالع ميكـ ــه اإلطـ ــع يف عليـ ــد ).www.undp.org/execbrd/2007/2007_annual.htm املوقـ  وقـ

 اإلنـسانية  واالسـتجابة  والتنميـة  والفقـر  الـسكان  جمـاالت  يف الرئيـسية  املـسائل  علـى  فيه ركزت
 املناعــة نقــص لفــريوس التــصدي ذلــك يف مبــا اإلجنابيــة، والــصحة االنتقــال ومرحلــة واإلنعــاش

 املاليــة واحلالــة املتحــدة األمــم وإصــالح املـرأة  ومتكــني اجلنــسني بــني واملــساواة اإليــدز،/البـشرية 
 بطـرق  القـدرات،  وتنميـة  الوطنيـة  امللكيـة  بـدعم  الصندوق التزام وأكدت .واملساءلة للصندوق

ــها ــذ من ــوطين التنفي ــق إىل الوصــول تعمــيم أن إىل وأشــارت .ال  األهــداف مــن ٥ اهلــدف حتقي
 .التقــدم مــن مزيــد لتحقيــق الطريــق مهــد قــد األمهــات، صــحة حتــسني وهــو لأللفيــة، اإلمنائيــة
 والنـرويج  والـسويد  هولنـدا  - ٢٠٠٧ عـام  يف األوائـل  العـشرة  للمـاحنني  شـكرها  عن وأعربت
 اآلخـرين،  وللمـاحنني  - وسويـسرا  وكنـدا  وأملانيـا  وفنلنـدا  والـدامنرك  واليابـان  املتحدة واململكة

 يف واإلخـالص  للثبـات  تقـديرها  عـن  وأعربـت  .املعلنـة  الـسنوات  املتعـددة  التربعات ذلك يف مبا
 االسـتراتيجية  اخلطـة  أن وأكـدت  .هولنـدا  للـصندوق،  واحـد  رقم املانح هبما اتسم الذي الوفاء
 إطـار  مـن  املكتـسبة  الـدروس  علـى  مبنيـان  اإلقليمـي  العـاملي  والربنـامج  ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة
 ملتزمـا  زال مـا  الـصندوق  أن علـى  وشددت .٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة السنوات تعددامل التمويل
 يف للبلـدان  دعمـه  سيواصـل  الـصندوق  أن وأكـدت  .اجلنوب بلدان بني بالتعاون راسخا التزاما
 .واستعماهلا املفصلة البيانات مجع على قدرهتا تنمية
 عـن  وأعربـوا  وامللـهم  ملالـشا  التنفيذيـة  املـديرة  لبيان استحسانا عديدة وفود وصفقت - ٦

 املــؤمتر برنــامج يف قــدما بالــسري الــصندوق بــالتزام واعترفــت .الــصندوق لعمــل القــوي دعمهــم
 اإلمنائيـة  األهـداف  لتحقيـق  جـوهري  املؤمتر أهداف حتقيق أن وأكدوا والتنمية بالسكان الدويل
 التقريـر  يف عنـها  املعـرب  الربنـامج  جناحـات  الحظـت  إذ سـرورها  عـن  الوفود وأعربت .لأللفية

 بالتأكيـد  ورحبوا ).DP/FPA/2007/7, Part I( ٢٠٠٧-٢٠٠٤ الفترة عن للصندوق التجميعي
 املكتــسبة للــدروس الـصريح  للتحليــل تقــديرهم عـن  وأعربــوا النتــائج علـى  القائمــة اإلدارة علـى 

http://www.undp.org/execbrd
http://www.undp.org/execbrd/2007/2007_annual.htm
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 عــن املتحــدة واململكــة والــسويد هولنــدا مــن كــل وأعلنــت .الطريــق تعتــرض الــيت والتحــديات
 .للصندوق تربعات

 املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  بقضية النهوض من الصندوق به يقوم ملا وتقديرا - ٧
 وصـول  حتقيـق  يف املتمثـل  اهلـدف  بـإدراج  الوفـود  رحبـت  اإلجنابية، واحلقوق اإلجنابية والصحة
 ٥ اهلـدف  ألن القلق عن الوفود بعض وأعرب .٢٠١٥ عام حبلول اإلجنابية الصحة إىل اجلميع
 يف اسـتثمارات  إىل ودعـوا  يتحقـق  مل األمهـات،  بـصحة  اخلـاص  لأللفيـة،  اإلمنائية األهداف من

 التـزام  ملالحظـة  سـرورها  عـن  الوفـود  بعـض  وأعربـت  .املـرأة  ومتكني واإلجنابية اجلنسية الصحة
 نقــص متالزمــة/البــشرية املناعــة نقــص لفــريوس للتــصدي ‘الثالثــة العناصــر’ مببــادئ الــصندوق
 الــصندوق جانــب مــن القويــة املتابعــة مــن الحظــوه مبــا وتــشجعوا )اإليــدز( تــسباملك املناعــة

 اإليـدز /البـشرية  املناعة نقص فريوس بشأن التنسيق بتحسني املعنية العاملية العمل فرقة لتوصيات
 العاديــة الــدورة يف موضــوعية مناقــشة عقــد باإلمكــان إن الــبعض وقــال ).العامليــة العمــل فرقــة(

 وشـددت  .العامليـة  العمـل  فرقة به اضطلعت الذي األخري االستعراض ولح ٢٠٠٨ عام األوىل
 اإلجنابيــة والــصحة اإليــدز فــريوس قــضية بــني أقــوى روابــط قيــام ضــرورة علــى الوفــود بعــض

ــة واحلقــوق ــوا .اإلجنابي ــصندوق بعمــل ورحب ــق فيمــا ال ــسانية باالســتجابة يتعل  .واإلنعــاش اإلن
 تـوفري  حيـث  مـن  اإلنـسانية  األزمـات /الطـوارئ  يف هبـ  يقـوم  رئيـسيا  دورا للصندوق أن وأعلنوا
 القـائم  والعنـف  اجلنـسي  للعنـف  والتصدي والفتيات للنساء األساسية اإلجنابية الصحة خدمات

 .للمراهقات اإلجنابية الصحة ملعاجلة الصندوق أوالها اليت باألولوية ورحبوا .اجلنس نوع على
 وتعزيـز  التنظيميـة  الفعاليـة  حتـسني  يف قللـصندو  اهلامـة  االسـتثمارات  الوفود والحظت - ٨

 أداء يف والكفــاءة الفعاليــة تعزيــز يف قــدما املــضي علــى الــصندوق وشــجعوا .واملــساءلة اإلدارة
 جمـرد  مـن  أبعد إىل يذهب أن على الصندوق وشجعوا .القطري الصعيد على وخاصة الربامج،
 .القطــري الــصعيد علــى تحتققــ الــيت النجاحــات عــن فيبلــغ العامليــة املتوســطات عــن اإلبــالغ
 أمهيــة علــى وشـددوا  والتجميــع باإلسـناد  يتعلــق فيمــا اإلبـالغ  تواجــه الـيت  باملــصاعب واعترفـوا 
ــائج ــشديد معــرض ويف .الرصــد نت ــى الت ــق ضــرورة عل ــع االســتراتيجية اخلطــة تواف ــربامج م  ال

 .ملياعا تطبيقه وميكن للجميع يصح واحد تصميم مثة ليس أنه الوفود من عدد أكد الوطنية،
 الـشركاء  أحد هو الصندوق أن إىل البشري، األمن أمهية مالحظا الوفود، أحد وأشار - ٩

 بوسـائل  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهداف حتقيق سبيل يف والعمل البشري األمن تعميم يف األساسيني
 ورحـب  .اجلنـسني  بني املساواة وتشجيع أمنا أكثر األمومة وجعل اإلجنابية الصحة حتسني منها
 .واإلجنابيـة  اجلنـسية  الـصحة  مـن  كجـزء  العقلية الصحة إلدماج الصندوق باستعداد الوفد ذلك

 غـري  اإلجهـاض  مـشكلة  تعـاجل  مل ما النفاس وفيات معدل من احلد ميكن ال أنه الوفود وأكدت
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 علــى القــضاء أجــل مــن اجلهــود وبــذل الــدعوة مــن الــصندوق بــه يقــوم مبــا ورحبــت .املــأمون
 إزاء القلـق  عـن  الوفـود  أحـد  وأعـرب  .للبنات اجلنسية األعضاء قطع/تشويهو التوليدي الناسور
 .الـصني  يف الـذايت  بـاحلكم  املتمتعـة  غوانغـسي  منطقة يف الوالدات حتديد لقوانني املفرط التنفيذ
 .العدالـة  إىل للقـانون  املخـالفون  وسـيحال  املوضـوع  هـذا  يف جار التحقيق إن الصني وفد وقال
 يقـوم  وأنـه  والتنميـة  للسكان الدويل املؤمتر عمل برنامج بتنفيذ ملتزم دهبل أن الصني وفد وأكد
 .البشرية التنمية إىل مؤدية ليجعلها السكانية سياساته بصقل
 صــعيد علــى ومتاســكها املتحــدة األمــم بإصــالح الــصندوق التــزام علــى الوفــود وأثنــت - ١٠

 بــشأن ٥٩/٢٥٠ العامــة جلمعيــةا قــرار مــع اتــساقا املتخــذة بالتــدابري ورحبــت .املنظومــة كامــل
 الرائـدة  التجـارب  يف وباشـتراكه  سنوات، ثالث كل جيري الذي الشامل السياسات استعراض

 الـدويل  املـؤمتر  أعمال جدول ملعاجلة فرصا هتيئ هذه أن الوفود وأكدت .األداء وحدة إطار يف
 التفـصيلية  شروحبالـ  الوفـود  ورحبـت  .بأسرها املتحدة األمم أسرة جانب من والتنمية للسكان

 علــى الــصندوق دور تعزيــز علــى والتأكيــد التنظيمــي باهليكــل يتعلــق فيمــا املختلفــة للخيــارات
 .التنظيمي للهيكل ٣ للسيناريو تفضيلهم عن البعض وأعرب .القطري الصعيد
 إن وقالـت  مؤيـدة  تعليقـات  من قدموه ملا للوفود شكرها عن التنفيذية املديرة وأعربت - ١١
ــة األهــداف بلــوغ كــناملم غــري مــن ــة اإلمنائي ــا لأللفي ــع بإمكــان يكــن مل م  إىل الوصــول اجلمي

 عاليـا  والتنميـة  للـسكان  الـدويل  املـؤمتر  إبقـاء  ضـرورة  على وشددت .اإلجنابية الصحة خدمات
 إهنــا وقالــت .للــصندوق تربعــات أعلنــت الــيت الوفــود وشــكرت .الــدويل األعمــال جــدول يف

 .التنظيمــي للــهيكل ٣ الــسيناريو حــول بــالظهور اآلخــذ اآلراء توافــق مــن التــشجيع اســتمدت
 الـصحة  منظمـة  مع الشراكات سيما ال الشراكات، على الصندوق يعلقها اليت األمهية وأبرزت
 لتنظـيم  الـدويل  واالحتـاد  )اليونيـسيف ( للطفولـة  املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  الـدويل  والبنـك  العاملية
 مجعيـة  أمـام  للكـالم  العامليـة  الـصحة  منظمـة  بجانـ  مـن  لـدعوهتا  التقـدير  عـن  وأعربت .األسرة
 يف باحلادثـة  يتعلـق  فيمـا  الصندوق استجابة عن معلومات وقدمت .مايو/أيار يف العاملية الصحة
 عمــل خطــة تنفيــذ أجــل مــن األفريقيــة للبلــدان الــصندوق دعــم عــن تفاصــيل وقــدمت .الــصني
ــرأي يف تتفــق إهنــا وقالــت .مــابوتو ــان مــع ال  الــصحة أن وذكــرت لبــشريا األمــن بــشأن الياب
 إن قالـت  املأمون، غري باإلجهاض يتعلق وفيما .اجملال هذا يف للعمل الزاوية حجر هي اإلجنابية
 ورحبـت  .والتنميـة  للـسكان  الدويل املؤمتر عمل برنامج من ٢٥-٨ بالفقرة يسترشد الصندوق
 العمــل إىل رتوأشــا .٢٠٠٨ عــام العامليــة العمــل فرقــة حــول مناقــشة بعقــد القائــل بــاالقتراح
 أن والحظـت  .التكـاليف  لتحديـد  أدوات اسـتنباط  ذلك يف مبا األمومة، صحة جمال يف اجلاري
 علـى  يركـز  يونيـه /حزيران يف الحقا سيصدر الذي العامل يف السكان حالة عن الصندوق تقرير
 .األمهات صحة حتسني يف كشريك الرجل



E/2007/35
 

40 08-25394 
 

 املتعـدد  التمويل إطار عن التجميعي يرالتقر :٢٠٠٧/١٦ املقرر التنفيذي اجمللس واختذ - ١٢
ــسنوات، ــشروع ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ الـ ــة ومـ ــتراتيجية اخلطـ ــصندوق، االسـ  ،٢٠١١-٢٠٠٨ للـ

 ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ الـسنوات،  املتعـدد  التمويل إطار عن التجميعي التقرير :٢٠٠٧/٢١ واملقرر
 .مسائل من بذلك يتصل وما
 

 الصندوق بتمويل االلتزامات - ثالثا 
 الــصندوق بتمويــل االلتزامــات عــن التقريــر بعــرض املــوارد تعبئــة عفــر رئــيس قــام - ١٣

)DP/PA/2007/8( ٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران ١ حــىت التربعــات عــن مــستكملة معلومــات وقــدم، 
 بزيـادة ( دوالر مليـون  ٤١٧ مـن  تقـرب  ٢٠٠٧ لعام هبا املتنبأ الصندوق إيرادات أن إىل مشريا
 مـن  مليون ١٣٠ حنو يتوقع الصندوق أن أضافو ).تارخيه حىت التقرير إعداد منذ مليون ٨,١
 تـسلّمها  مت الـيت  األخـرية  التربعـات  إىل وبـالنظر  حال، أي وعلى .٢٠٠٧ عام يف أخرى موارد
 إنـه،  وقـال  .املـاحنني  جمتمـع  لسخاء تقديره عن وأعرب .العام بنهاية الرقم هذا يرتفع أن يرجح
 األسـاس  هـي  العاديـة  املـوارد  تظل شتركامل التمويل موارد يف زيادات على احلصول أمهية برغم

ــصلب ــات ال ــصندوق لعملي ــة وهــي ال ــاظ جوهري ــى للحف ــة عل ــصندوق عمــل عاملي ــاده ال  وحي
 ماليــني ٥ ســيكون ٢٠٠٧ عــام يف للــصندوق بلــده تــربع أن إســبانيا وفــد وأعلــن .وتعدديتــه
 علـى  وقالـصند  الوفـد  وهنأ .٢٠٠٦ عام يف تربعه عن املائة يف ٥٠ من أكثر بزيادة أي يورو،
ــادة ــة الــصندوق مــديرة وشــكرت .ماحنيــه قاعــدة وتوســيع الــصندوق إيــرادات يف الزي  التنفيذي
 الــيت الزيــارة وهــي إلســبانيا، األخــرية زيارهتــا وذكــرت دعمهــا ســخاء علــى إســبانيا حكومــة
 .املتبادلني واالئتمان الثقة توطيد على ساعدت

 .للصندوق بتمويل اماتااللتز :٢٠٠٧/١٣ املقرر التنفيذي اجمللس واختذ - ١٤
 

 ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة للصندوق االستراتيجية اخلطة - رابعا 
ــام - ١٥ ــل ق ــديرة وكي ــة امل ــات( التنفيذي ــة، العالق ــم شــؤون اخلارجي  )واإلدارة املتحــدة األم

 ومــدير االســتراتيجي، التخطــيط مكتــب رئــيس وقــام .األعمــال جــدول مــن البنــد هــذا بعــرض
ــدعم شــعبة ــتقين، ال ــدير ال ــةف وم ــة رق ــة اهليكل ــه ركــزوا عــرض بتقــدمي اإلقليمي ــى في  اخلطــة عل

 ونظــــام ،٢٠١١-٢٠٠٨ واإلقليمــــي، العــــاملي والربنــــامج ،٢٠١١-٢٠٠٨ االســــتراتيجية،
 .للصندوق التنظيمي واهليكل ،٢٠١١-٢٠٠٨ املوارد، ختصيص

 التنفيـذي  واجمللـس  الـصندوق  بـني  اإلجيايب للحوار القوي تقديرها عن الوفود وأعربت - ١٦
 إهنـا  وقـالوا  والـشفافة  الـصرحية  العمليـة  علـى  وأثنـت  .االسـتراتيجية  اخلطـة  مـشروع  وضـع  أثناء

 األساسـية  الـدروس  أسـاس  على وقائمة النتائج، حتقيق حنو موجهة قوية خطة وضع إىل أفضت
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 أثـــر فيهـــا وجتلـــى ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفتـــرة الـــسنوات، املتعـــدد التمويـــل إطـــار مـــن املكتـــسبة
 خلـق  إىل أفضى ألتشاركي النهج أن الوفود والحظت .اجمللس أعضاء من الصادرة التوجيهات
 يف مالحظاهتــا أخــذ الــصندوق ألن وخــصوصا األعــضاء، الــدول لــدى اخلطــة مبلكيــة إحــساس
 الــصحة :وهــي االســتراتيجية، اخلطــة يف الثالثــة التركيــز جمــاالت الوفــود وأيــدت .االعتبــار
 السترشـــاد ارتيـــاحهم عـــن وأعربـــوا .اجلنـــسني بـــني واملـــساواة والتنميـــة، الـــسكان اإلجنابيـــة،
 ثـالث  كـل  جيـري  الـذي  الـشامل  االسـتعراض  بـشأن  ٥٩/٢٥٠ العامة اجلمعية بقرار الصندوق
 الوفـود  ورحبـت  .التنميـة  أجـل  مـن  املتحـدة  األمـم  هبـا  تـضطلع  الـيت  التنفيذيـة  لألنشطة سنوات
 عــن وأعربــوا .اجلنــوب دانبلــ بــني والتعــاون والــشباب الوطنيــة، القــدرات بنــاء علــى بالتأكيــد
 .والبيئة والشيخوخة كاهلجرة البازغة القضايا معاجلة يف قدما اخلطة تسري أن يف أملهم
 تعزيـز  علـى  وشـجعته  الـشراكات  علـى  الـصندوق  لتأكيد تقديرها عن الوفود وأعربت - ١٧

 قـص ن فـريوس  مـن  بالوقاية يتعلق فيما خباصة األخرى، املتحدة األمم مؤسسات مع الشراكات
 العامليـة  الصحة منظمة مع الصالت أن والحظت .اجلنسني بني واملساواة اإليدز/البشرية املناعة
ــة حامســة الــدويل والبنــك  لعمــل تقــديرهم عــن وأعربــوا .فعــال دويل صــحي نظــام قيــام لكفال

ــصندوق ــاالت يف الـ ــسانية احلـ ــاالت اإلنـ ــوارئ وحـ ــوا الطـ ــزه واقترحـ ــار يف تعزيـ ــة إطـ  اخلطـ
 أن والحظــوا اخلطــة يف التــشغيل مبــادئ تــصنيف عــن الوفــود بعــض ستفــسروا .االســتراتيجية

 .القدرات وبناء الوطنية امللكية تكون أن جيب احلقيقية التشغيل مبادئ
 يف والتحـديات  الـتغريات  مواجهـة  يف يقظـا  يكون أن على الصندوق الوفود وشجعت - ١٨

 .اجلديـد  املـساعدة  منـاخ  يف فعالـة  بـصورة  العمـل  علـى  قـادرا  يكون كي املتحدة األمم إصالح
 الـدويل  املـؤمتر  أعمـال  جـدول  إلدمـاج  الفـرص  يتيح واحدة كوحدة املنظومة أداء أن والحظوا
 التركيـز  معـرض  ويف .الوطنيـة  وامليزانيـات  والـربامج  األطـر  يف أفـضل  بـصورة  والتنميـة  للسكان
 تعزيــز علــى لــصندوقا الوفــود شــجعت التنميــة، لنتــائج الوطنيــة واإلدارة الوطنيــة امللكيــة علــى

 ومؤشـرات  وأهداف أساسية مبادئ وضع أمهية وأكدت .والتقييم الرصد نظم وتقوية املساءلة
 األهـداف،  مـن  كل إطار يف املتوقعة النواتج عن تفاصيل وطلبوا فعالة بصورة واإلبالغ للرصد
ــا ــق وفيم ــائج مبؤشــرات يتعل ــصندوق وشــجعوا .النت ــى ال ــز عل ــه تعزي  رالناســو معاجلــة يف عمل

 العمـل  مـن  مزيـد  إىل احلاجـة  الوفـود  الحظـت  وإذ .لإلناث اجلنسية األعضاء وتشويه التوليدي
 عــن ســألت اجلديــد، املــساعدة منــاخ يف الكليــة الــسياسة لعمليــات األوليــة األطــوار أنــشطة يف

 للعمـل  املـوظفني  لـدى  الالزمـة  واملهـارات  القـدرات  توفر لضمان الصندوق اختذها اليت التدابري
 .اجلديدة يئةالب يف
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 ثقتـها  وأعلنـت  ٣ للخيـار  تفـضيلها  عـن  الوفود أعربت التنظيمي، باهليكل يتعلق وفيما - ١٩
 توضـيحا  وطلبـت  القطـري  الـصعيد  على الصندوق لتعزيز دعمهما وأكدت .الصندوق بتحليل
 ملـسألة  إيـضاحا  أيـضا  وطلبـت  .القطريـة  املكاتـب  بتقويـة  اإلقليميـة  املكاتـب  تسهم اليت للكيفية

 ناحيــة ومــن املاليــة الناحيــة مــن آثــار مــن عليــه يترتــب ومــا امليــدان، إىل املقــر مــن املــوارد لنقــ
 أثارهتـا  الـيت  األسـئلة  علـى  ردا املعلومـات  مـن  مزيـد  إىل يتطلعـون  أهنـم  الوفـود  وأعلن .املوظفني
 تترتـب  الـيت  املالية اآلثار حول إضافية تفاصيل وإىل وامليزانية اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة
 .املوظفني إىل وبالنسبة املالية الناحية من املفضل اخليار على
 مـشورة  مـن  الصندوق إىل قدموه ملا التنفيذي اجمللس أعضاء التنفيذية املديرة وشكرت - ٢٠

 اخلطــة أن وأكــدت .االســتراتيجية اخلطــة وضــع حــول التــشاور عمليــة طــوال قــيمني وتوجيــه
 شـراكات  قيمـة  علـى  وشـددت  .الوطنيـة  والقيـادة  الوطنيـة  يـة امللك إطار يف ستنفذ االستراتيجية
 يف الـشركاء  مـن  وغريمهـا  واليونيـسيف  العامليـة  الصحة منظمة مع شراكتها سيما ال الصندوق،

 الـشامل  الـسياسات  باسـتعراض  يـسترشد  الـصندوق  أن التنفيذيـة  املـديرة  وكيـل  وذكـر  .التنمية
 كوحـدة  بـاألداء  يتعلـق  مـا  يف وأكـدت،  .بالتماسك يتعلق فيما سنوات ثالث كل جيري الذي

 إىل واحلاجـة  فحـسب،  العمليات على وليس واجلوهر الربامج على التركيز إىل احلاجة واحدة،
 للــسكان الــدويل املــؤمتر قــضايا بقــاء وكفالــة “الواحــد الربنــامج” أولويــات بــني تــوازن إقامــة

 املعنيـة،  الوزارات مع تصالاال أمهية أكدت ذلك، على وعالوة .األعمال جدول على والتنمية
 .اإلصـالح  عمليـات  لتـويل  املطلوبـة  والكفـاءات  املهـارات  لـديهم  ممـن  املـوظفني  تـوفر  وضرورة
 للـصندوق  املقـيم  املمثـل  ووظيفة املتحدة لألمم املقيم املنسق بني التام الفصل إن قائلة وأضافت

 الـدعم  شـعبة  مـدير  مـن  لكـ  وقـدم  .االهتمـام  من مزيدا تتطلب اليت هبا املعترف التحديات من
 إضـافية  معلومـات  اإلقليميـة  اهليكلة فرقة ومدير االستراتيجي، التخطيط مكتب ورئيس التقين،
 عنــد ســُتدرج التعليقــات أن وذكــروا التنفيــذي اجمللــس أعــضاء مــن املوجهــة األســئلة علــى ردا

 .املنقحة الوثيقة يف االقتضاء
 بـه  اخلاصة الدعم ميزانية بإعداد الصندوق به فوض شفويا قرار التنفيذي اجمللس واختذ - ٢١

 التنظيمــي اهليكــل اســتعراض يف الــوارد ،٣ الــسيناريو أســاس علــى ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ للــسنتني،
 بـشأن  رمسيـا  املقـرر  ُيتخـد  أن على ،)٢٠٠٧ مايو/أيار ٣٠ املؤرخ الوثيقة مشروع( للصندوق
ــدورة يف التنظيمــي اهليكــل ــة ال ــة العادي ــذي لــساجمل واختــذ .٢٠٠٧ الثاني ــضا التنفي  املقــررين أي
 .٢٠٠٧/٢١ و ٢٠٠٧/١٦
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 الصلة ذات واملسائل للصندوق القطرية الربامج - خامسا 
ــدم - ٢٢ ــل ق ــديرة وكي ــة امل ــامج( التنفيذي ــا عرضــا )الربن ــام عام ــذي اجمللــس أم ــسعة التنفي  لت

 يــاأفريق شــعبة مــديرو وركــز .قطريــة بـرامج  لوثــائق مــشروعا ١٥ و القطريــة للــربامج متديـدات 
 الـدول  لـشعبة  الـربامج  واختصاصيو الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا وشعبة آسيا وشعبة
 .قطر بكل اخلاصة القضايا على مقدماهتم يف الوسطى وآسيا وأوروبا العربية
 إلعـداد  تقـديرها  عـن  وأعربت .املناقشة أثناء القضايا من جمموعة على الوفود وعلّقت - ٢٣

 أصـحاب  مـن  وغريهـا  املعنيـة  احلكومـات  جانـب  مـن  وثيقـة  مبـشاركة  لقطريـة ا الربامج مشاريع
 علـى  وفـود  عـدة  وأثنت .الوطنية واألولويات للخطط استجابت الربامج مشاريع وأن املصلحة
 يف لبلـداهنم  الـدعم  مـن  قدمـه  ما على الصندوق وشكرت الصندوق ميارسها اليت العاملية القيادة
 جمــال ويف اإليــدز، فــريوس مــن الوقايــة فيهــا مبــا اإلجنابيــة، والــصحة والتنميــة، الــسكان جمــايل

 وأعلنـوا  للـربامج  الوطنيـة  بامللكية الصندوق اللتزام تقديرهم عن وأعربوا .اجلنسني بني املساواة
 الوصـول  وزيـادة  املـوارد،  تعبئـة  أجـل  مـن  الـشراكات  من واسعة قاعدة لبناء ضروري ذلك أن
 ومـن  اإليـدز،  فريوس من الوقاية خدمات ذلك يف مبا اهلا،واستعم اجليدة الصحية اخلدمات إىل
 غـري  املنظمـات  مـع  الـشراكة  تعزيـز  علـى  الـصندوق  الوفـود  وشـجعت  .املـرأة  وضع تعزيز أجل

 ومعاجلـة  املـرأة  متكـني  أجـل  مـن  الدينيـة،  املنظمـات  فيهـا  مبا املدين، اجملتمع ومنظمات احلكومية
ــائم العنــف ــى الق ــوع أســاس عل ــصندوق تعــاون عــن إضــافية معلومــات وطُلبــت .اجلــنس ن  ال
 صـالت  بإقامـة  الوفـود  وأوصت .املتحدة األمم مؤسسات فيها مبا التنمية، شركاء مع وتنسيقه
 الــصعيدين علــى املقترحــة النتــائج بــني الفــرق وتوضــيح والنــواتج الربنــامج أنــشطة بــني أوضــح
 .الدولة صعيد على أو/و واإلقليمي الوطين
 يف الربنــامج ملــداخالت الــصندوق يقدمــه الــذي للــدعم تقــديرها عــن الوفــود وأعربــت - ٢٤
 .إلـيهم  الوصـول  يـصعب  الـذين  والـسكان  احملرومـة  املنـاطق  إىل املوجهـة  اإلجنابيـة  الـصحة  جمال

 بعــض يف األمهــات ووفيــات الرضــع األطفــال وفيــات معــدل ارتفــاع مــن القلــق عــن وأعربــوا
 مولـدين  وإىل الطـوارئ  حـاالت  يف التوليدية ةالعناي من مزيد إىل احلاجة على وشددوا .البلدان
 ونـزوح  الـصحيني  العـاملني  مـن  يكفـي  ما توفر عدم يف تتمثل حتديات هناك أن ولوحظ .مهرة

 األجهــزة إىل واالفتقــار النمــو، املتقدمــة البلــدان إىل الناميــة البلــدان بعــض مــن الطبيــة األدمغــة
 البيانـات  مجـع  مـن  للـتمكن  القـدرات  ءوبنـا  البيانـات  نظـم  تعزيز على الوفود وشجعت .الطبية

 متفـق  تعريـف  هلـا  لـيس  ‘اجلنـسية  احلقـوق ’ عبـارة  إن الوفـود  أحد وقال .واستخدامها وحتليلها
 أنـه  إىل وفـود  عدة وأشارت .الربنامج وثائق يف يستعمل ال أن وجيب الدويل اجملتمع لدى عليه
 إدارة جمـالس  فيـه  تنظـر  موحـد  قطـري  برنامج وضع مسألة يدرس أن التنفيذي للمجلس ينبغي
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 للطفولـة  املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  للسكان املتحدة األمم صندوق/اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 ).اليونيسيف(

 مــن قــدموه ملــا للوفــود شــكرهم عــن للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق ممثلــو وأعــرب - ٢٥
ــات ــاءة تعليق ــدموا .بن ــات وق ــى ردا إضــافية معلوم ــساراهتم عل ــات أن واوأوضــح استف  معلوم
 بتعليقــات علمــا أحــاط قــد الــصندوق إن وقــالوا .الثنــائي املــستوى علــى ســتقدم أيــضا أخــرى
 .املعنية البلدان إىل وسينقلها الوفود
 ليـشيت  - وتيمـور  بوتـسوانا  مـن  لكـل  القطريـة  للـربامج  متديدات التنفيذي اجمللس وأقر - ٢٦

 ديفـوار  وكـوت  بوروندي من لكل ربامجال بتمديدات علما وأحاطوا وهاييت ولبنان والسودان
 عليهـا  والتعليقـات  القطريـة  الربامج وثائق مبشاريع أيضا علما اجمللس وأحاط .ونيجرييا والنيجر
 النكـا،  سـري  جيبـويت،  القمـر،  جـزر  بوليفيـا،  بوتـان،  اجلديـدة،  غينيـا  بـابوا  األردن، :من لكل

 .واهلند مالوي ف،ملدي مايل، كوبا، الكامريون، بيساو، - غينيا سرياليون،
 

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة - سادسا 
 املباشرة غري التكاليف باسترداد يتعلق فيما الصندوق سياسة استعراض  

 الـصندوق  سياسـة  باسـتعراض  املتعلـق  التقريـر  بعرض اإلدارية اخلدمات شعبة مدير قام - ٢٧
 ).DP/FPA/2007/9( املباشرة غري النفقات استرداد يف
 غـري  التكـاليف  باسـترداد  يتعلـق  فيمـا  الـصندوق  لـسياسة  تأييـدها  عـن  الوفـود  وأعربت - ٢٨

 املواءمـة  بـشأن  املتحـدة  لألمـم  اإلمنائيـة  اجملموعـة  داخل املشاورات مواصلة على وحثته املباشرة
 بعـرض  الوفـود  ورحبـت  .العاديـة  املـوارد  أمهيـة  على وشددوا .التكاليف استرداد سياسات بني
 أن املقبلـة  للتقـارير  ينبغـي  إنه وقالوا ٢٠٠٩ عام يف للمعلومات آخر استكمال تقدمي ندوقالص

 أنفقـت  الـيت  واجلهـة  ‘التكـاليف  اسـترداد ’ سياسية بتطبيق املستردة املبالغ عن معلومات تتضمن
 وبرنـامج  الـصندوق  مـع  رمسيـة  غـري  مناقـشات  إجـراء  إىل يتطلعون إهنم وقالوا .املبالغ هذه فيها
 يف املواءمــة إن فيهــا قــال مالحظــة الوفــود أحــد وأبــدى .املنــهجيات يف اإلمنــائي املتحــدة ماألمــ

 لكـل  ألن املنظمـات  كـل  يف موحـد  اسـترداد  معـدل  عـن  تسفر ال قد التكاليف استرداد سياسة
 الالتينيـة  أمريكـا  لشعبة اجلديدة باملديرة هندوراس وفد ورحب .اإلنفاق يف اخلاص نظامه منها

 للــصندوق إجيابيــا ســيكون إســهامها أن مالحظــا للــصندوق، التابعــة الكــارييب رالبحــ ومنطقــة
 .املعنية البلدان ولسائر
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 للربجمـة  الـصلبة  القاعـدة  هي العادية املوارد أن على اإلدارية اخلدمات شعبة مدير وافق - ٢٩
 شاورالتـ  سيواصـل  الـصندوق  بـأن  الوفد وطمأن .تتنامي العادية املوارد أن وأكد .الصندوق يف
 .املواءمة بشأن املتحدة لألمم اإلمنائية اجملموعة يف شركائه مع
 يتعلــق فيمـا  الــصندوق سياسـة  اســتعراض :٢٠٠٧/١٥ املقـرر  التنفيــذي اجمللـس  واختـذ  - ٣٠

 .املباشرة غري التكاليف باسترداد
 

 اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج اخلاص اجلزء  
 مجالربنا ملدير السنوي التقرير - سابعا 

 للـسنة  عامـا  استعراضا األعمال، جدول من البند هلذا افتتاحه عند الربنامج، مدير قدم - ٣١
 يتعلـق  فيمـا  املتحدة األمم منظومة تواجه اليت والتحديات اإلصالح جهود إىل وتطرق املاضية،
 اخلطــة ســياق يف اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربنــامج املــزدوج الــدور عــن وحتــدث .الــربامج بتنفيـذ 

 تعزيـز  إىل الراميـة  اإلمنـائي  الربنـامج  أنـشطة  بـشأن  حديثـة  معلومـات  وقـدم  املقبلـة  االسـتراتيجية 
 .واملساءلة الشفافية

ــرب - ٣٢ ــت أن واعت ــشات توقي ــة املناق ــساق املعني ــم داخــل باالت ــتعراض املتحــدة األم  واالس
 رئيـسية  حتـديات  ستشكل أهنا إذ هاما، أمرا سنوات ثالث كل جيرى الذي للسياسات الشامل

 علـى  ويـتعني  .اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  االسـتراتيجية  اخلطـة  إعـداد  من االنتهاء جمال يف
ــائج ــة املناقـــشات نتـ ــة احلكوميـ ــشأن الدوليـ ــذه بـ ــسائل هـ ــود أن املـ ــدة تعـ ــة علـــى بالفائـ  اخلطـ

 العمـل  حيـث  مـن  عواقـب  عليـه  ستترتب إعدادها من االنتهاء يف التأخري أن غري االستراتيجية،
ــوارد وحــشد ــة وحتظــى .امل ــق إىل التوصــل إىل احلاجــة باألمهي ــا اآلراء يف تواف ــني فيم ــدول ب  ال
 األمــم وجمموعــة اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج متكــني بغيــة الرئيــسية املــسائل بــشأن األعــضاء
ــة املتحــدة ــة اســتراتيجيات صــياغة مــن اإلمنائي ــدول تطلعــات تعكــس األجــل طويل  األعــضاء ال

 .ورغباهتا واحتياجاهتا
 املعنونــة التجريبيــة الــربامج إىل النظــر ينبغــي املــستوى الرفيــع الفريــق تقريــر ســياق ويف - ٣٣
 وصــياغة اخلــربات خمتلــف مــن الــدروس الســتخالص ســبيل أهنــا علــى “واحــدة متحــدة أمــم”

 العامـة  اجلمعيـة  مناقـشة  إفـادة  يف تـساعد  قـد  وهـذه  .املتحـدة  بـاألمم  االتساق أجل من الطرائق
 املتحــدة األمــم وبرنــامج ســنوات ثــالث كــل جيــري الــذي للــسياسات الــشامل تعراضواالســ
 .“واحد متحدة أمم” بنماذج اخلاصة اخليارات صياغة جمال يف ذاته اإلمنائي
ــامج مــدير وأعــاد - ٣٤ ــة أن علــى التأكيــد الربن ــادئ أمهي ــة املب  املتحــدة، األمــم مليثــاق العاملي
 لواليـة  بالنـسبة  أساسـي  أمـر  اجلنسني، بني واملساواة اإلنسان حبقوق املتعلقة االلتزامات فيها مبا



E/2007/35
 

46 08-25394 
 

 اخلطـة  مـشروع  يف املقترحـة  املبـادئ  فهـم  ضـرورة  علـى  وشـدد  .اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج
ــسياق هــذا يف االســتراتيجية ــني الفــصل إىل وتطــّرق .ال ــات ب ــسؤوليات يف الواجب ــة امل  التنفيذي
 سـيقوم  اجملـال،  هـذا  ويف .االسـتراتيجية  اخلطة مشروع يف ةاحملدد املقيمني للمنسقني والتنسيقية
 لربنـامج  التابعـة  القطريـة  للمكاتـب  اليوميـة  األنـشطة  يف األمهية متزايد بدور القطريون املديرون
 .اإلمنائي املتحدة األمم
  :يلي ما إىل الربنامج مدير تطّرق اإلصالح، باحتياجات يتعلق وفيما - ٣٥

 وإطــار املـشتركة  القطريــة التقييمـات  تـربط  الــيت ،الـربامج  ىعلــ القائمـة  النـهج  )أ( 
ــة للمــساعدة املتحــدة األمــم ــة بعمليــات اإلمنائي ــة التنمي  يف أقــوى أســاس وضــع وتكفــل الوطني

 .الوطنية األولويات
 .اإلمنائية العمليات إدارة أجل من الوطنيني الشركاء قدرات تنمية )ب( و 
 .أعماله سري يف املتزايد للتعقد للتصدي املقيمني املنسقني نظام تعزيز )ج( و 
 ألفرقـة  االسـتراتيجية  اإلرشـادات  تـوفري  يف وأمهيتـها  اإلقليمـيني  املـديرين  أفرقة )د( و 
 .ودعمها النوعية ضمان وأنشطة القطرية املتحدة األمم
 أوروبـا  مكتب ومدير اجلديد املساعد العام األمني بتقدمي كلمته الربنامج مدير واختتم - ٣٦

 .اإلمنائية السياسات مكتب ومدير اجلديد املساعد العام واألمني املستقلة، الدول ورابطة
ــامج االســتراتيجية اخلطــة علــى أساســا الوفــود تعليقــات وركــزت - ٣٧  املتحــدة األمــم لربن

 تلـك  وخاصـة  الوفـود،  كافـة  آراء اخلطـة  يف تـدرج  أن يـتعني  أنـه  منهم الكثري وارتأى .اإلمنائي
 .كتابية تعليقات قدمت اليت الوفود
 جيـري  الـذي  للـسياسات  الـشامل  لالسـتعراض  ألمهيـة  تأكيـدها  الوفـود  بعض وكررت - ٣٨
 العامـة  للـسياسات  توجيهـات  خاللـه  مـن  العامـة  اجلمعيـة  وضـعت  والـذي  سـنوات،  ثالث كل

 األمـم  ملنظومـة  القطـري  الـصعيد  علـى  وطرائـق  اإلمنـائي  التعـاون  أجل من املنظومة كافة تشمل
 املـستوى  الرفيـع  الفريـق  تقريـر  حـول  دوليـة  حكومية مناقشات اآلن جتري أنه وحيث .ةاملتحد

 اجمللـس  ملـداوالت  ينبغـي  ال سـنوات،  ثـالث  كـل  جيـري  الذي للسياسات الشامل واالستعراض
 .العمليات تلك تستبق أن التنفيذي

 املبــادئ اختيــار هبــا مت الــيت الكيفيــة عــن املعلومــات مــن املزيــد الوفــود بعــض وطلبــت - ٣٩
 الـسيادة  جمـال  يف عليهـا  تترتب قد اليت اآلثار هي وما االستراتيجية اخلطة مشروع يف املعروضة
 .الدول شؤون أو الوطنية
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ــود واتفقــت - ٤٠ ــز ضــرورة علــى الوف ــسيق أنــشطة بــني التميي ــشطة التن ــذ وأن  التابعــة التنفي
 حاسـم  أمـر  داخلـي  “وقـائي  حـاجز ” إنـشاء  أن علـى  يؤكد مما اإلمنائي، املتحدة األمم لربنامج
 يتعلـق  فيمـا  اليقظـة  يلتـزم  أن اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج من الوفود وطلبت .للحياد بالنسبة
 مبيـزة  فيها يتمتع اليت اجملاالت يف العمل ومواصلة التنظيمية األنشطة يف والتكرار التداخل بإزالة
 القـدرات  وبنـاء  الوطنيـة  امللكيـة  عزيزت املنظمة على يتعني أنه على الوفود وشددت .قوية نسبية
 .أنشطتها مجيع يف الفنية القدرات ونقل الوطنية
 بــشأن التجميعـي  التقريــر يف النتـائج  عــن املعلومـات  نقــص إىل عديـدة  وفــود وأشـارت  - ٤١

ــسنوات املتعــدد التمــويلي اإلطــار ــرة ال ــه علــى وشــددت ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفت ــتعني أن  علــى ي
 بـصورة  االسـتراتيجية  اخلطـة  يف واملـساءلة  الـشفافية  آليات إدراج ائياإلمن املتحدة األمم برنامج
 أعـضاء  وأحـاط  .والنتـائج  للمـساءلة  إطـار  تطبيـق  أجل من تعمل أن املنظمة من وطلبت أفضل
 األمــم لربنــامج الرئيــسي للتمويــل وثابــت مــأمون مــصدر إىل باحلاجــة علمــا التنفيــذي اجمللــس
 .اإلمنائي الربنامج فيها يعمل اليت للبلدان اخلدمات توفري مواصلة من ميكنه اإلمنائي، املتحدة
 التقريــــر بــــشأن ٢٠٠٧/٢٦ ومقــــرر ٢٠٠٧/٢٢ املقــــرر التنفيــــذي اجمللــــس واختــــذ - ٤٢

 ونتائجـه  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  أداء عـن  الـسنوات  املتعـدد  التمويلي لإلطار التجميعي
 .مسائل من بذلك يتصل وما ،٢٠٠٦-٢٠٠٤ للفترة

 
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بتمويل االلتزامات - ثامنا 

 عــرض بواســطة التمويــل بالتزامــات املتعلــق األعمــال جــدول بنــد الربنــامج مــدير قــدم - ٤٣
 علـى  الرئيـسية  وغـري  الرئيـسية  املـوارد  جمـاالت  يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج متويل تفاصيل
 بـه  املرتبطـة  والصناديق بالربامج املتعلقة التمويل حالة على أيضا الضوء وألقى .التنفيذي اجمللس

 .٢٠٠٦ عام يف
 الرئيـسية  غـري  واملـوارد  الرئيـسية  املوارد بني التوازن استعادة عن الربنامج مدير وحتدث - ٤٤

 جانـب  مـن  للتنبـؤ  وقابـل  ثابـت  الـسنوات  متعـدد  متويـل  بواسـطة  اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج
 يقـرب  مـا  وهـي  - الرئيـسية  وغـري  الرئيسية املوارد من احلالية النسبة إىل أشارو .اجمللس أعضاء
 املـــوارد يف أســـرع منـــو حتقـــق ضـــرورة علـــى كمؤشـــر - ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يف ٤ إىل ١ مـــن

 بتوســيع وطالــب .٢٠١١ عــام حبلــول ٢ إىل ١ املعــدل يكــون ألن تــصوره وعــرض الرئيــسية،
 .اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف الرئيسيني املسامهني قاعدة نطاق
 برنــامج بتمويــل االلتزامــات حالــة بــشأن ٢٠٠٧/١٧ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ - ٤٥
 .اإلمنائي املتحدة األمم
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ــامج االســتراتيجية اخلطــة - تاسعا  ــرة اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربن -٢٠٠٨ للفت
٢٠١١ 

 االسـتراتيجية،  اخلطـة  مشروع بشأن شاملة افتتاحية مبالحظات املساعدة املديرة أدلت - ٤٦
 يتعلــق فيمــا أنــشطته تنــسيق علــى الربنــامج مــساعدة يف احلاســم اخلطــة دور علــى فيهــا مؤكــدة
 عـن  النتـائج  حتقيـق  يف اإلسـهام  عـن  فضال الربنامج، فيها يعمل اليت البلدان يف واملساءلة بالتأثري
 اجمللـس  تعليقـات  مراعـاة  ومـع  املـشاورات،  علـى  أشـهر  عدة مرور وبعد .املوارد مطابقة طريق

 .االستراتيجية اخلطة مشروع تعديل إىل باحلاجة املساعدة املديرة أقرت التنفيذي،
 خطتـه  مـشروع  تنقـيح  يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  برغبـة  كـثرية  وفود ورحبت - ٤٧

 ضاالسـتعرا  ألمهيـة  تأكيـدها  الوفـود  وكـررت  .التنفيـذي  اجمللـس  إرشـادات  ليـبني  االستراتيجية
 املنظومــة عمــوم يف الــسياسات لتوجيــه ســنوات ثــالث كــل جيــرى الــذي للــسياسات الــشامل
 إفـادة  بغيـة  املـستوى  الرفيـع  الفريـق  تقريـر  بـشأن  دوليـة  حكوميـة  مناقـشات  إجـراء  إىل واحلاجة
 إقامـة  مواصـلة  اإلمنـائي  األمـم  برنامج على يتعني أنه على التأكيد وأعادت .االستراتيجية اخلطة
 التنفيـذ  إىل احلاجـة  علـى  وشـددت  العـامليني،  والتطبيـق  بـالقبول  تتـسم  الـيت  املبـادئ  على أعماله
 .الصندوق والية يف حتول أي وتفادي بالتنمية، املتصلة اجملاالت يف الفعال
 اإلطـار  يف احملققـة  والنتـائج  املستفادة الدروس بني العالقات بأن الوفود بعض وشعرت - ٤٨

ــويلي ــدد التم ــسنوات املتع ــيين ال ــد أن بغ ــة تفي ــة االســتراتيجية اخلط ــة اســتمرارية لكفال  .التنمي
 لكـي  االسـتراتيجية  اخلطـة  ملـشروع  األربعـة  التركيـز  جمـاالت  نطاق توسيع الوفود تلك وطلبت
 كآليـة  اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  التعـاون  اسـتخدام  ينبغـي  وأنه .“السياسة حيز” بزيادة تسمح
 تنميتـها،  مـستوى  عـن  النظـر  بصرف النامية، البلدان بني فيما والدعم املمارسات أفضل لتبادل
 .اجلنوب بلدان بني فيما التعاون طريقة يف متباينة فئات خلق مقاومة يتعني وأنه
 احتــرام للربنــامج اإلمنــائي التعــاون أنــشطة الســتمرار تأكيــدات كــثرية وفــود وطلبــت - ٤٩

 خيـصص  وأن احليـاد  بقـيم  يـسترشد  نأ للربنـامج  ينبغـي  وأنـه  .الوطنيـة  وامللكيـة  الوطنيـة  السيادة
 تلــك وكــررت .الربنــامج فيهــا يعمــل الــيت البلــدان وخطــط الوطنيــة لألولويــات وفقــا التمويــل
 ومـساعدهتا  الناميـة  البلـدان  تعزيـز  علـى  تركز أن االستراتيجية للخطة ينبغي أنه تأكيدها الوفود
 املـدة  منتـصف  مـرور  سجليـ  ٢٠٠٧ عـام  أن سـيما  وال لأللفيـة،  اإلمنائية األهداف حتقيق على
 .٢٠١٦ عام يف النهائي املوعد على
 عـدد  رأى فقـد  والتداخل االزدواجية يتفادى أن للربنامج بالنسبة املهم من أنه وحيث - ٥٠
 مـن  النيـل  عـدم  كفالـة  بغيـة  معينة جماالت من االنسحاب يف احلذر توخي ينبغي أنه الوفود من

 لتمويــل جديــدة مــصادر حــشد يف املــساعدة تقــدمي الربنــامج علــى ويــتعني .الــسابقة اإلجنــازات
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 وشـعرت  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف على القائمة الفقر من احلد استراتيجيات وخاصة التنمية،
 الطـوارئ  حـاالت  الـصراعات  مـن  املتـضررة  البلدان بني التمييز حتسني إىل باحلاجة الوفود تلك

 .ةالطبيعي الكوارث من املتضررة والبلدان املعقدة
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  دور صقل إىل احلاجة التنفيذي باجمللس آخرون أعضاء وارتأى - ٥١

 .االســتراتيجية اخلطــة مــشروع يف ورد حــسبما املقــيمني، املنــسقني بنظــام يتعلــق فيمــا اإلمنــائي
 املؤسـسات  إزاء اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التنفيذي الدور توضيح الضروري من أن ورأوا
 للخطـة  األربعة التركيز جماالت يف النسبية املزايا حتديد عن فضال املتحدة لألمم التابعة خرىاأل

 ألغـراض  واالتـصاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا  كون مسألة عديدة وفود وأثارت .االستراتيجية
 .اخلطة مشروع يف واردة غري التنمية
 ذلــك يف مبــا النتــائج، اسلقيــ أقــوى آليــات اخلطــة يف تــدرج أن عديــدة وفــود وطلبــت - ٥٢

 )التنفيذيـة  املبـادئ  فيهـا  مبـا ( املـستويات  مجيع على املناسبة واملؤشرات املوثوقة األساس خطوط
 البـشرية  واملـوارد  امليزانيـة  بـني  الـروابط  تعزيـز  يف املـضي  الوفـود  تلك وطلبت .املناسبة والنواتج
 .النتائج على لقائما اإلبالغ تقصي يف واملضي االستراتيجية اخلطة يف والنتائج

 يف املنظمـة  وواجـب  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  االستراتيجية بالرؤية يتعلق وفيما - ٥٣
 وخاصـة  احلاسـم،  لـدوره  تأكيـدها  الوفـود  كـررت  فقـد  األزمـات،  جـراء  مـن  املتضررة البلدان
 تعـاون  إىل حاجـة  هنـاك  أن الوفود ورأت .واإلنعاش األزمات منع مكتب به يقوم الذي الدور
 فعاليــة لكفالــة واإلنعــاش األزمــات منــع ومكتــب اإلمنائيــة الــسياسات مكتــب بــني فيمــا أقــوى
 .اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أعمال واتساق

 للحـد  العـاملي  للمرفـق  أكمـل  بيانـا  االستراتيجية الرؤية تعرض أن أخرى وفود وطلبت - ٥٤
 عـن  أفـضل  مبعلومـات  الوفـود  بعـض  وطالبـت  .الـدويل  للبنك التابع منها والتعايف الكوارث من

 أوجـه  يف الربنـامج  مـسامهات  وعـن  الـسالم،  بنـاء  جلنة مع وعمله اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 بــضعة وطالــب .بينــهما فيمــا والعالقــات اإلنــسانية الــشؤون ومنــسق املقــيم املنــسق بــني التــآزر
 .املناخ تغيري مع التكيف أقوى بدرجة االستراتيجية الرؤية تعكس بأن أعضاء
 سيــستخدم اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج أن للوفــود املعــاون الربنــامج مــدير وأكــد - ٥٥

 إرشــادات تعكــس االســتراتيجية اخلطــة أن مــن للتأكــد املــداوالت مــن املستخلــصة املعلومــات
 املناقـشات  مـن  ستـستفيد  حيـة  وثيقـة  هـي  االسـتراتيجية  اخلطـة  أن علـى  وشـدد  .اجمللس أعضاء

 املالحظـات  بعـض  واإلنعـاش  األزمـات  منـع  مكتـب  مـديرة  وأضافت .املتغري والسياق ملتواصلةا
 علـى  وأكـدت  .اإلنسانية الشؤون منسقي ونظام املقيمني املنسقني نظام بني املتبادل الدعم عن

 التفاعــل إىل وأشــارت املــستدامة، والتنميــة الفقــر حــدة وختفيــف املبكــر اإلنعــاش بــني الــروابط
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 مــن املزيــد لتحقيــق اإلمنائيــة الــسياسات ومكتــب واإلنعــاش األزمــات منــع مكتــب بــني الوثيــق
 .القطري الصعيد على الدعم اتساق

 
 التقييم - عاشرا 

 إقـرار  منـذ  تقريـر  أول وهـو  التقيـيم،  عـن  الـسنوي  التقرير التقييم مكتب مديرة قدمت - ٥٦
 سياسـة  تنفيـذ  حبالـة  املتعلقة األساسية العناصر وحددت .٢٠٠٦ عام يف التقييم لسياسة اجمللس
 عمليـات  وتوصـيات  ونتـائج  املتحـدة  األمم مع والتعاون التقييم، يف واالمتثال والتغطية التقييم،
 .املستقلة التقييم
ــة التعــاون ألطــر تقييمــان املــديرة عرضــت مث - ٥٧ ــا اإلقليمي  احملــيط ومنطقــة وآســيا ألفريقي

 يف أنـه  وذكـرت  للنتـائج  عامـا  عرضا وقدمت .ارييبالك البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا اهلادئ
 األولويــات تنــاول طريــق عــن فارقــا الثالثــة اإلقليميــة الــربامج مجيــع فيــه أحــدثت الــذي الوقــت
 اإلقليميـة  املـسائل  علـى  أوضـح  تركيـزا  الـربامج  لتركيـز  جمـاال  هنـاك  فـإن  الـصلة،  ذات اإلقليمية
 وكـشفت  .اجلنـساين  املنظـور  وتعمـيم  والبيئة طاقةبال املعنية الربامج يف وخاصة فعاليتها، وزيادة

 مـن  يكفي ما إىل تفتقر وأهنا الالزم، من أكثر كلها الثالثة الربامج نطاق توسيع عن التقييمات
 .والدعوة والتعميم املتابعة أنشطة
 التقيـيم  مكتـب  مـن  التوصـيات  مـن  ثـروة  عـن  أسـفرت  النتـائج  أن املعاون املدير وذكر - ٥٨
 أدلـت  مـوجز  بيـان  إىل الوفـود  استمعت مث .اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إدارة فيها تنظر لكي
ــه ــة ب ــديرة نائب ــساعدة امل ــب امل ــدير ونائ ــدم، م ــب أق ــع مبكت ــات من ــاش، األزم  لتحــسني واإلنع

 مـن  املتـضررة  للبلـدان  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج يقدمها اليت للمساعدة اإلدارية االستجابة
 .الصراعات جراء
 .يبـذهلا  الـيت  للجهـود  نظـرا  التقيـيم  ملكتـب  الشكر عن التنفيذي اجمللس أعضاء وأعرب - ٥٩

 الثالـث  اإلقليمـي  التعـاون  إطار على بالفائدة تعود أن ينبغي أنه يرى عناصر الوفود أحد وحدد
 والوطنيــة، اإلقليميــة ودون اإلقليميــة األولويــات مــع االتــساق حتــسني ذلــك يف مبــا منطقتــه، يف

 .عليها واحملافظة املعرفة وخلق التشاور عمليات وحتسني واملوائمة التنسيق يزوتعز
 بـني  فيمـا  والتعاون احمللية الفاعلة اجلهات تشجيع إىل احلاجة عن كثرية وفود وأعربت - ٦٠

 التخطـــيط مببـــادرات اخلاصـــة واملؤشـــرات البيانـــات قواعـــد نوعيـــة وحتـــسني اجلنـــوب بلـــدان
 .والتقيـيم  النتـائج  علـى  القائمـة  اإلدارة بـني  املوائمـة  بغيـة  تراتيجياتاالسـ  وتعزيز االستراتيجي،

 األوىل املراحـل  أنـشطة  بـني  هامـة  روابـط  باسـتحداث  التعجيـل  ينبغـي  أنـه  الوفـود  أحـد  واقترح
 .التنفيذ بعد ما وأنشطة
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 املـسامهات  مـن  املزيد إىل التقييم نتائج إشارة عدم بشأن قلقه عن الوفود أحد وأعرب - ٦١
 وهـو  - والتنميـة  القـدرات  بنـاء  جمـال  يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يقـدمها  اليت وهريةاجل
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  أخـرى  وفـود  وشـجعت  .بتعزيزه تقوم أن املنظمة يف يفترض كان جمال

 علــى لإلبقــاء التعــيني منــهجيات وحتــسني النــسبية امليــزات علــى التركيــز مواصــلة علــى اإلمنــائي
 .املشاريع ونقل احمللية امللكية وتعزيز ملتخصصةا املعرفة
 املنظـورات  مراعـاة  إىل احلاجـة  عـن  فـأعرب  منطقتـه،  عـن  بالنيابـة  الوفود أحد وحتدث - ٦٢

 عناصـر  مـن  حاسـم  كعنـصر  الطاقـة  على والتشديد ،فعالية أكثر بشكل اإلقليمية واالحتياجات
ــة ــستدامة التنمي ــة يف امل ــود وكــررت .املنطق ــ كــثرية وف ــى دهاتأكي ــة عل ــة أمهي ــيم عملي  يف التقي
 .اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج االستراتيجية اخلطة بشأن املقبلة املناقشات مساعدة

 برنـامج ( التقيـيم  عـن  الـسنوي  التقرير بشأن ٢٠٠٧/٢٤ املقرر التنفيذي اجمللس واختذ - ٦٣
 ).اإلمنائي املتحدة األمم

 
 البشرية التنمية تقرير - عشر حادي

 فوصــفت ،األعمــال جــدول بنــد ،البــشرية التنميــة تقريــر مكتــب مــدير ةنائبــ عرضــت - ٦٤
ــ يف التحــسينات ــيت شاوراتامل ــا ال ــب جيريه ــع املكت ــدول م ــضاء ال ــد وكــان .األع ــد مت ق  حتدي

 عمليـة  خـالل  مـن  - املناخ وتغري البشرية التنمية - ٢٠٠٧ لعام البشرية التنمية تقرير موضوع
 مــع رمسيــة غــري مــشاورات ومخــس خمتلفــة معــارف شــبكات ثثــال باســتخدام قويــة ةتــشاوري
 املـساس  دون التقـارير  نوعيـة  حتـسني  إىل ذلـك  أدى وقـد  .التنفيـذي  اجمللـس  يف األعـضاء  الدول

 املكتـب  وضـع  دقيقـة، ال اإلحـصائية  بيانـات الو القـدرات  بنـاء ل ودعمـا  .التحرير يف باستقالليتها
 .القطرية فرقةواأل القطرية لمكاتبل اإلحصاءات حول “مبادئ”
 تقريـر  يقـدم  أن الوفود حدأ وطلب .به قام الذي العمل على املكتب الوفود شكرتو - ٦٥

 ،الناميــة لبلــدانا حتتاجهــا الــيت املــساعدة عــن ومالحظــات حتلــيال ٢٠٠٧ لعــام البــشرية التنميــة
 توضـع  أن أيـضا  الوفـد  ذلـك  وطلـب  .البلدان هذه هاتتخذ أن ينبغي اليت اإلجراءات عن فضال

 التنميـة  تقريـر  يتـداخل  أال وفود عدة وطلبت .البشري األمن منظور من وتوصيات مالحظات
 املتخصـصة،  الوكـاالت  عمـل  مـع  أو املنـاخ  تغري عن التقارير من غريه مع ٢٠٠٧ لعام البشرية

 .املناخ تغريل التنموية اجلوانب على الضوء يسلط أن بل
 غـري  املـشاورات  لتعزيـز  املكتـب  بـذهلا  لـيت ا للجهـود  تقديرها عن كثرية وفود وأعربت - ٦٦

 يف شــارك الــذي الوفـود  أحــد وشـجع  .األعــضاء الــدول بـني  فيمــا ةالتـشاركي  والعمليــة الرمسيـة 
 يف الرمسيـة  اإلحـصائية  الوكـاالت  مـع  صـالت  إقامـة  علـى  املكتـب  مجيعهـا،  اخلمس املشاورات
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 أن آخـر  وفـد  وطلـب  .البلـدان  خمتلـف  حكومـات  أصـدرهتا  إحـصاءات  واعتمـاد  النـامي،  العامل
 التقريــر مواضــيع بــشأن املــشاورات توقيــت إلعــالن التنفيــذي اجمللــس أمانــة مــع املكتــب ينــسق
 .توافرها عند إضافية معلومات وتقدمي
 إجـراءات  الختاذ ةمقنع حجة تقدميل العلمي العمل استخدام جمددا ديرامل ةنائب وأكدت - ٦٧
 عـن  كـثرية  منـشورات  بوجـود  منـها  وإقـرارا  .امتهواسـتد  االقتـصادي  والنمـو  املناخ، تغري بشأن

 تغـري  إىل سـيتطرق  ٢٠٠٧ لعـام  البشرية التنمية تقرير أن أكدت البيئة، على تطرأ اليت التغريات
 بــني  أحيانــا  تنــشأ  الــيت  التناقــضات عــن  بإجيــاز  أيــضا  حتــدثتو .التنميــة  منظــور  مــن  املنــاخ

 الدوليـة  الوكـاالت  بـني  كوسـيط  الباغ يعمل املكتب أن وكيف والدولية، الوطنية اإلحصاءات
 حتـسني  بغيـة  البلـدان  يف ةاملركزيـ  اإلحصاء ومكاتب ،)األساسية اإلحصائية البيانات توفر اليت(

 .ةاملنشور األرقام بشأن اآلراء يف توافق إىل التوصل و اإلحصاءات بشأن احلوار
 

 الصلة ذات سائلوامل اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج القطرية الربامج - عشر ثاين
 أرسـلت  الـيت  ٢٢ الــ  القطريـة  الـربامج  مـشاريع  مراجعـة  إىل الوفـود  املعـاون  املـدير  دعا - ٦٨
 اإلقليميــة املكاتــب وومــدير املــساعدون الــربامج مــديرو وقــدم .عليهــا وتعلــق فيهــا تنظــر كــي
 كتـب امل مـدير  ونائـب  املـساعد  الربنـامج  مـدير  وقـدم  .اجمللـس  فيهـا  نظـر ي كـي  القطريـة  مبراجمه

 بيـساو  - غينيـا و سـرياليون و القمـر  جـزر  مـن  لكـل  القطريـة  الـربامج  مـشاريع  ألفريقيا اإلقليمي
 بنـاء  االستوائية لغينيا القطري الربنامج مشروع وُسحب .مالويو مايلو ليسوتوو والكامريون

 .الثانية العادية الدورة إىل تقدميه موعد جدولة وأعيد احلكومة، طلب على
 والباسـفيك،  آسـيا  ملنطقـة  اإلقليمـي  املكتـب  مـدير  ونائب املساعد الربنامج مدير وقدم - ٦٩

 ملـديف و ماليزيـا و النكـا  سـري و بوتـان و اجلديدة غينيا بابوا من كلل القطرية الربامج مشاريع
 العربيــة لــدولا نطقــةمل اإلقليمــي املكتــب مــدير ونائــب املــساعد الربنــامج مــدير وقــدم .اهلنــدو

 وقـدم  .وجيبـويت  والبحرين املتحدة العربية واإلمارات األردن من لكل القطرية الربامج مشاريع
 الكــارييب، ومنطقــة الالتينيــة ألمريكــا اإلقليمــي املكتــب مــدير ونائــب املــساعد الربنــامج مــدير

 مـدير  وقـدم  .كوبـا و سـورينام و وتوبـاغو  ترينيـداد و بوليفيـا  مـن  كـل ل القطريـة  الـربامج  مشاريع
 مــشروع املــستقلة، الــدول ورابطــة ألوروبــا اإلقليمــي املكتــب رمــدي ونائــب املــساعد الربنــامج
 .الروسي لالحتاد القطري الربنامج

 القطـري  الربنـامج  بيانـات  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يقدم أن عديدة وفود توطلب - ٧٠
 اتالبيانـ  هـذه  تتـاح  أن وطلبت .واملساءلة الشفافية زيادة بغية الربامج دورات هناية يف هونتائج

ــرب يف ــد ممكــن وقــت أق ــضرورية باملعلومــات اجمللــس لتزوي ــائق مــسودات الســتعراض ال  الوث
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 للتـو،  القطـري  برناجمـه  علـى  املوافقـة  متـت  الذي الوفود، أحد وأبلغ .القطري للربنامج اجلديدة
 وفـود  أعربـت و .جتاهلـه  مت قـد  متكامـل  قطـري  برنـامج  وثيقـة  علـى  للحـصول  هطلب بأن اجمللس
 األمـم  صـندوق /اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  التنفيذيـة  الساجمل متكن عدمل أسفها عن أخرى
 .الطلب تلبية من واليونيسيف للسكان املتحدة
ــرئيس وأبلــغ - ٧١ ــه اجمللــس أعــضاء ال  علــى للحــصول الوفــد طلبــات اســتعراض فعــال مت أن

 بـرامج  لتقدمي ثابت قانوين إطار غياب يف تلبيته بالوسع يكن مل أنه إال ،متكامل قطري برنامج
 التنفيـذي  اجمللـس  مـع  املناقـشات  سيواصـل  املكتـب  أن وأضـاف  .“واحدة متحدة أمم” قطرية
 .املستقبل يف مماثلة طلبات ملعاجلة السبل أفضل حول القادمة األشهر يف
 علــى واحــدة، ســنة ملــدة اجمللــس وافــق ،٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ للمقــررين وفقــاو - ٧٢

 مجهوريـة و ليـشيت  - تيمـور و بورونـدي  :التاليـة  القطريـة  الـربامج  دمتديـ  االعتراض، عدم أساس
 القطـري  الربنـامج  متديـد  ومت .نيجرييـا و النيجـر و موريـشيوس و لبنـان و ديفـوار  كوتو الكونغو
 .االعتراض عدم أساس على عامني ملدة لبوتسوانا

 
 اجلنوب بلدان بني فيما التعاون - عشر ثالث

 االقتـصادي  الـتغريات  إىل وأشـار  اجلنـوب،  بلـدان  بـني  تعـاون ال بنـد  الربنامج مدير قدم - ٧٣
 ،والتكنولوجيـا  ،العـاملي  االقتـصادي  النمـو  رأس على اجلنوب وضعت اليت السياسية اجلغرافيةو

ــة اجلنـــوب بلـــدان بـــني للتعـــاون اخلاصـــة الوحـــدة مـــدير ألقـــى مث .والتطـــوير والبحـــث  كلمـ
 الثالـث،  التعـاون  إطـار  خـالل  الناجحـة  زاتجنـا إلا عـن  األمثلـة  مـن  العديـد  وقـدم  اجمللـس،  أمام

 ومنظمـات  واخلـاص  العـام  القطاعني بني أقيمت اليت الشراكات عن وحتدث .٢٠٠٧-٢٠٠٥
 .واستخدامها املوارد لتعبئة بتكرةامل نهجال عنو املدين، اجملتمع
 اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  صـالت  إقامـة  يف اخلاصـة  الوحـدة  عمـل  علـى  وفودال وأثنت - ٧٤
 وأيــدت .الناميــة البلــدان يف االســتدامة لتيــسري املــستفادة الــدروس واســتخدام ة،ثالثيــ صــالتو

 علــى املتزايــد الطلــب لتلبيــة والبــشرية املاليــة املــوارد يف الوحــدة هــذه تعزيــز فكــرة وفــود عــدة
 الـشامل  االسـتعراض  يف اجلنـوب  بلـدان  بـني  التعـاون  إدمـاج  إىل وفـود ال هـذه  ودعت .خدماهتا

 واخلطـــة األوســـع اإلمنـــائي الربنـــامج عمـــلو ســـنوات، ثـــالث كـــل جيـــري الـــذي للـــسياسات
 للتعـاون  بـديال  ليس اجلنوب بلدان بني التعاون أن على الوفود من العديد وشدد .االستراتيجية

 .التضامن مظاهر من مظهر أنه وعلى واجلنوب، الشمال بني
ــع، التعــاون إطــار ســياق يفو - ٧٥ ــةب علمــا الوفــود أحاطــت الراب  أقــل إىل التوجــه يف الرغب

 واقتـرح  .الـساحلية  غـري  الناميـة  والبلـدان  الـصغرية  اجلزريـة  الناميـة  الـدول  وخاصـة  منوا، البلدان
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 مـع  تنـسجم  بطريقـة  سـنوات  أربـع  إىل ثـالث  مـن  اجلديـد  التعـاون  إطار فترة متديد الوفود حدأ
 حــصائيةاإل البيانــات مجــع يف قويــة رغبــة عــن كــثرية وفــود وأعربــت .االســتراتيجية اخلطــة

 وقيــاس هــاتقييم ميكــن الــيت املعرفــة ونقــل الوطنيــة القــدرات بنــاء لــضمان كوســيلة واســتعماهلا
 .املستقبل يف املستفادة الدروس من املزيد إدماج وطلبت .أثرها
 املــساعد الربنــامج ومــدير اجلنــوب بلــدان بــني للتعــاون اخلاصــة الوحــدة مــدير وأجــاب - ٧٦
 الوفـود،  تعليقـات  علـى  )الربنـامج  مـدير  باسـم  متحـدثا ( اهلـادئ  طواحملي آلسيا اإلقليمي ديروامل

 .وأفريقيــا آســيا بــني التعــاون وإمكانيــات اجلنــوب بلــدان بــني التعــاون دور جديــد مــن مؤكــدا
 وضـع  علـى  العمل وسيستمر ملموسة؛ نتائج حتقيق رغم مباشر، تأثري قياس الصعب من وكان
 مـــن مبزيـــد ســـيتم التـــايل التعـــاون إطـــار إعـــداد أن الوحـــدة وأكـــدت .البيانـــات جلمـــع نظـــام

 ومواصـلة  التقيـيم،  خـالل  مـن  املستفادة الدروس من أفضل حنو على واالستفادة االستشارات،
 .واإلقليمية القطرية الربامج يف اجلنوب بلدان بني التعاون إدراج
 التعــاون إطــار تنفيــذ عــن التقريــر بــشأن ٢٠٠٧/٢٥ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واعتمــد - ٧٧

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥ اجلنوب، بلدان بني فيما للتعاون الثالث
 

 اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق - عشر رابع
 .اإلنتاجيـة  للمـشاريع  املتحدة األمم بصندوق املتعلق البند املعاون الربنامج مدير عرض - ٧٨

 بـشأن  اقـات اتف عـن  معلومات قدم ،٢٠٠٧/٨ التنفيذي اجمللس مقرر يف املطلوب النحو وعلى
 .النتائج وأطر االستراتيجي التخطيط

 النتـائج  علـى  يركز الذي للصندوق السنوي التقرير للصندوق التنفيذي األمني وعرض - ٧٩
 األمـم  برنـامج  بـني  االسـتراتيجية  الـشراكة  عـن  رحلـي امل تقريرالو ،)DP/2007/33( ٢٠٠٦ لعام

 االنتبـاه  ووجـه  ).DP/2007/34( نتاجيـة اإل للمـشاريع  املتحدة األمم صندوق - اإلمنائي املتحدة
 وأطـر  االسـتراتيجي  التخطـيط  يف والتكامـل  التناسـق  لتحقيـق  الـصندوق  يبـذهلا  الـيت  هوداجل إىل

 احلكــم علــى الــصندوق وأثــر املــشتركة؛ املــوارد تعبئــةو والــصندوق؛ اإلمنــائي لربنــامجل النتــائج
 .منها والتعايف األزمات ومنع الفقر من واحلد الدميقراطي،

ــتو - ٨٠ ــود أعرب ــن الوف ــديرها ع ــارير تق ــ للتق ــن وأكــدت ،شاملةال ــد م ــى جدي ــة عل  أمهي
 ودعـت  .منـوا  البلـدان  أقـل  يف الـصندوق  ودور الـصغر  البالغ والتمويل الصغر البالغة االئتمانات

 يتعلـق  وفيمـا  .املنظمـة  يةاستقالل استمرار عن فضال وواليته، الصندوق تدعيم إىل عديدة وفود
 يف مبـا  ،الـسنوات  متعـدد و مـستقر  حنـو  علـى  الصندوق متويل وفودال طالبت ملوارد،ا تعبئة طةخب

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  وحثـت  .متـساو  حنـو  على املاحنة البلدان بني التمويل نشر ذلك
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 التمويـل  اسـتراتيجيات  عـن  لمفـصّ  تقريـر  يقدم أن الوفود وطلبت .إضافية مساعدة تقدمي على
 يف اجمللـس  إىل الربجمـة  وترتيبـات  الـسنتني،  لفتـرة  الـدعم  ةمليزانيـ  سـتراتيجية اال اخلطـة  خـالل  من

 األوىل العاديـة  الـدورة  يف الستعراضـه  اسـتراتيجيا  شراكة اتفاق يقدم وأن الثانية، العادية دورته
 .٢٠٠٨ لعام
 عـن  الدراسـتني  نتـائج  تـصبح  ماعنـد  اجمللـس  يبلغ أن الصندوق من الوفود أحد وطلب - ٨١

 وفـود  وسـألت  .متاحـة  والـصندوق  اإلمنـائي  الربنـامج  بـني  املـشتركة  القطرية املكاتب شراكات
 بإمكـان  كـان  وإذا املـشاريع؛  لتنفيـذ  الوحيـدة  الوسـيلة  هـي  املـشتركة  الربجمـة  كانـت  إن أخرى

 أن كيـف و املـستقبل؛  يف القطـري  لربنـامج ا أداء عـن  أكثـر  مفصلة معلومات يوفر أن الصندوق
 تنميـة  جهـود  يف سـامهت  قـد  الصغر البالغة ربامجالو تالتمويال يف ستثماراتواال احمللية التنمية
 .أخرى فاعلة جهات إزاء للصندوق النسبية وامليزة أوسع؛
 مــن للمنظمـة  بالنـسبة  بالتحـديات  حافـل  عـام  ٢٠٠٦ عـام  أن التنفيـذي  األمـني  وأبـرز  - ٨٢
 مـن  طلبـات  مسـاع  يف بيرغ لكنه ،حاسم عام بأنه ٢٠٠٧ عام حدد كما .املوارد تعبئة حيث
 برنـامج  مـع  وثيـق  بـشكل  العمل وإن .املاحنة اجلهات “أعباء تقاسم” لزيادة الوفود من العديد
 .الوضـع  حيـسن  أن أيـضا  شـأنه  مـن  املـوارد  تعبئـة  إىل الراميـة  اجلهـود  يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمم

 يتجــه الـصندوق  أن ساجمللـ  بلـغ أ فقــد والرصـد،  تقيـيم ال وأنـشطة  املتكاملــة، تقـارير ال بـشأن  أمـا 
 .املواءمة حنو
 الـذي  ٢٠٠٦ لعـام  السنوي التقرير بشأن ٢٠٠٧/٢٨ املقرر التنفيذي اجمللس واعتمد - ٨٣
 .والصندوق اإلمنائي الربنامج بني االستراتيجية والشراكة النتائج على يركز
 نـص  يلـي  وفيمـا  .الـدورة  أعمـال  حمـضر  يف إدراجـه  طلـب  ببيـان  بنغالديش وفد وأدىل - ٨٤
  :البيان

  .الرئيس سيدي شكرا”  
 بـأن  منـه  إميانـا  القـرار،  هذا بشأن اآلراء توافق إىل ينضم أن بلدي وفد يسر”  

 احمللـــي احلكـــم جمـــاالت يف منـــوا البلـــدان أقـــل تبـــذهلا الـــيت هـــوداجل دعميـــ الـــصندوق
 البالغــة االئتمانــات أثبتــت فقــد مجــيعكم، تعلمــون وكمــا .الــصغر البالغــة واالئتمانــات

 النـساء  ماليـني  حيـاة  حتـسني  يف جنحـت  وأهنـا  االقتـصادي  للنمـو  هامـة  أداة أهنـا  غرالص
 دويل اهتمـام ب املفهـوم  هـذا  حظـي  وقـد  .العـامل  أحنـاء  مجيع يف أسرهن وأفراد الفقريات
 جنـاح  علـى  أخـرى  شـهادة  إال يـونس  للربوفسور للسالم نوبل جائزة منح وما .متزايد
 .الربنامج هذا
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 الـصغر  البالغـة  االئتمانـات  مـصطلح  أن إال األوسـع،  ملفهـوم ا واقـع  حنبـذ  إننا”  
 .العـامل  أحنـاء  يف مـشهورا  فهومامل التجاري االسم هذا جعل وقد .املميزة السمة أصبح
 فـإن  االئتمانيـة،  التـسهيالت  مـن  غـريه  خالففـب  :نفـسه  االئتمان يف اخلصوصية وتظل

ــات ــة االئتمان ــصغر البالغ ــبت ال ال ــا .ضــمانات أي تطل ــة أن هــمنف إنن ــصندوق والي  ال
 أي حتـت  نعلـم  وال .الـصغر  البالغـة  االئتمانات جمال يف منوا البلدان أقل دعم يف تكمن
 القطـاع  إىل الـصغر  البالغـة  االئتمانـات  مـن  املنظمـة  هـذه  حتولـت  دوليـة  حكومية والية
 .الشامل املايل

 نريـد  ال لكننـا  األخـرى،  وسـع األ واألفكـار  فاهيمامل مجيع أمهية مع نتفق إننا”  
 نظمـات مل توجـد  إذ .بلـد  ألي املـايل  القطـاع  إصالح جمال يف يعمل صندوقال نرى أن

 القطـاع  إصـالح  إىل الرامية جهودها يف النامية البلدان دعمب حمددة والية أخرى دولية
 وتـشجيع  دعم على فقط الصندوق يركز أن ينبغي أنه نعتقد احملدودة، ومبوارده .املايل

 هـذا  يـدرج  أن نريـد  إننا الرئيس، سيدي .منوا البلدان قلأ يف الصغر البالغة االئتمانات
 .“شكراو .الدورة هذه أعمال حمضر يف البيان

  :به أدىل الذي البيان نص يلي وفيما .الكلمة بنن وفد وأخذ - ٨٥
 الـــذي الـــنص علـــى الوفـــود مجيـــع أشـــكر أن أود .الـــرئيس ســـيدي شـــكرا”  

 بالبيـان  يتعلـق  فيمـا  اليونيـسيف،  مـديري  انتبـاه  أوجـه  أن خاصة بصفة وأود .اعتمدناه
 مــن أنـشطتهم  مركـز  يف يـضعوه  وأن االعتبـار  بعـني  هيأخـذو  بـأن  للتـو،  بـه  ديلأُ الـذي 
 .“اشكرو .الوالية إليه تشري كما منوا، البلدان أقل أجل

 
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب - عشر خامس

ــرض - ٨٦ ــدير ع ــذي امل ــب التنفي ــم ملكت ــشاريع خلــدمات املتحــدة األم ــره امل ــسنوي تقري  ال
)DP/2007/31( واضـحة  رؤيـة  لـديها  وأن الـصحيح  مـسارها  إىل عـادت  قـد  املنظمـة  أن وأعلن 

 .والتنميـة  الـسالم  حفـظ  وجمـايل  اإلنـساين  اجملـال  يف املتحدة األمم لعمليات خدمة أفضل لتقدمي
 وتعـيني  اهليكـل  تـصميم  إعـادة  يـل قب مـن  التنظيمـي  اجملـال  يف حتققـت  الـيت  اإلجنازات إىل وأشار
 آلليـات  تعزيـز  من جرى ما على الضوء وسلط .متينة مالية ضوابط ووضع لإلدارة جديد فريق

 يف للحـسابات  الداخليـة  للمراجعـة  خمصـصة  مهمـة  بإنـشاء  الداخلية واملراقبة احلسابات مراجعة
ــدم إحــراز وجيــري .املكتــب ــد يف تق ــام توحي ــب مه ــشتريات خــدمات مكت ــش امل ــني تركةامل  ب

 األمـم  ومكتـب  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  احتياجـات  أفـضل  بـشكل  يليب لكي الوكاالت
 .األوسع املتحدة األمم ومنظومة املشاريع خلدمات املتحدة
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ــم - ٨٧ ــدان وتكل ــآ وف ــى املكتــب فهّن ــه عل ــة احملطــات بعــض بلوغ ــل اهلام  إىل االنتقــال مث
 قاعــدة وتوســيع دوالر؛ ماليــني ٩ قــدره مببلــغ يليالتــشغ االحتيــاطي يف واملــسامهة كوبنــهاغن؛

 تطلعهمـا  عـن  وأعربـا  .للحسابات الداخلية للمراجعة اجلديدة املهمة وإنشاء وتنويعها؛ العمالء
 بـني  املـشتركة  املـشتريات  خـدمات  ومكتـب  املكتـب  بـني  املهـام  نقـل  بشأن استكماالت لتلقي

 .اجلديدة التسعري سياسة صياغة وإلمتام الوكاالت،

 جمـددا  وأكـد  املـشّجعة  لتعليقاهتمـا  الوفـدين  عـضوي  إىل الـشكر  التنفيـذي  املدير ووجه - ٨٨
 مـن  مزايـاه  فعـدد  اجلديـد،  املقـر  موضـوع  علـى  وعلّـق  .األعـضاء  الـدول  مع التفاعل أمهية على
 وحـّسن  ومـشاريعها  براجمهـا  أكرب من املنظمة قّرب مما الزمنية، واملنطقة نوواملوظف يزاحل حيث
 .امليدانية والعمليات املقر بني العالقة

 التنفيــذي للمــدير الــسنوي التقريــر بــشأن ٢٠٠٧/٢٧ املقــرر التنفيــذي اجمللــس ذواختــ - ٨٩
 ).املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب(

 
 للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق - عشر سادس

 عـن  التجميعـي  التقريـر  مـرأة لل اإلمنـائي  املتحدة األمم لصندوق التنفيذية املديرة قدمت - ٩٠
 )DP/2007/35( ٢٠٠٦-٢٠٠٤ الفتـــرة عـــن للـــصندوق الـــسنوات املتعـــدد التمـــويلي اإلطـــار

 بــني االرتبـاط  وأوجـه  التمـويلي  اإلطــار تقيـيم  ونتـائج  تارخيـه،  حــىت تنفيـذ  مـن  مت مـا  وأوجـزت 
 املنتجـات  كمتاسـ  مـدى  عـن  وحتـدثت  .املقبلـة  االستراتيجية واخلطة التقييم ونتائج احملرز التقدم

 وعـن  الطلـب؛  وحجـم  الربامج قدرات مواءمة وعن واستدامتها؛ ووجاهتها املقدمة واخلدمات
 يف اجلديـدة  املمارسـات  وعـن  جديـدة؛  مـستهدفة  فئات إجياد أجل من االستراتيجية الشراكات

 علـها وج املـوارد  قاعـدة  توسيع وعن باالمتياز؛ التزاما تعكس اليت البشرية واملوارد اإلدارة جمايل
 .وموثوقية تنوعا أكثر

 باألنـشطة  للنـهوض  جهـود  مـن  بذلته مبا توأقّر للمنظمة تقديرها عن الوفود وأعربت - ٩١
 أفرقـة  توجيـه  )أ( :منـها  رئيـسية  جمـاالت  عـدة  يف املتحـدة  األمـم  منظومـة  نطـاق  علـى  اجلنسانية
 ولويــاتاأل حتديــد علــى الوطنيــة احلكومــات ومــساعدة كلــي بــشكل القطريــة املتحــدة األمــم

ــسانية؛ ــساعدة )ب( و اجلن ــى امل ــاء عل ــة األهــداف مــن ٣ اهلــدف إبق ــة اإلمنائي ــز - لأللفي  تعزي
 علـى  العمـل  )ج( و التنميـة؛  خطـة  مـن  بـارز  مكـان  يف - املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة 
 ثـل م اجلنـسانية،  باملـسائل  املتعلقـة  األخرى األطراف املتعددة االتفاقات لثُُمو بأهداف النهوض
 األمـن  جملـس  وقـرار  بـيجني  عمـل  ومنـهاج  املـرأة  ضـد  العنف أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
٢٠٠٠( ١٣٢٥.( 
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ــود وطرحـــت - ٩٢ ــدة وفـ ــئلة عديـ ــددة أسـ ــشأن حمـ ــر بـ ــار تقريـ ــويلي اإلطـ ــة أو التمـ  اخلطـ
 املزمــع أو - املتخــذة اإلجــراءات :عــن املعلومــات مــن مزيــدا فطلبــت املقترحــة، ةياالســتراتيج

 تـصد  دعم يف املرأة ضد العنف إلهناء املتحدة لألمم االستئماين الصندوق الستخدام - اختاذها
 وتنفيـذ  إعـداد  يف احلكومـات  مـع  للتعـاون  الصندوق وخطط اجلنساين؛ العنف ملسألة متماسك
 فيهــا ســيتوىل الــيت اجلنــسانية واجملــاالت عليــه؛ والقــضاء املــرأة ضــد العنــف ملنــع وطنيــة مــشاريع
 .فيها سيسهم اليت وتلك ةالقياد الصندوق

 وفعاليتـها،  االسـتراتيجية  الـصندوق  خطـة  جدوى لزيادة اقتراحات الوفود أحد وطرح - ٩٣
 يف هـدف  لكـل  النفقـات  وتفـصيل  التنمية، نتائج إطار يف القدرات بناء على التركيز زيادة مثل
 وفـود ال ضعـ ب وطلـب  .التمـويلي  اإلطـار  ألهـداف  بالنـسبة  احلـال  هـو  كمـا  التنميـة  نتـائج  إطار

 القـرار ( للـصندوق  التأسيسي القرار أن حيث الصندوق، شراكات عن تفصيال أكثر معلومات
 منظمـات  مـع  ومـستمرة  وثيقـة  عالقـات  إقامـة  علـى  تعمل أن املنظمة إىل طلب قد )٣٩/١٢٥

 اتفاقــات إبــرام إىل الــسعي يواصــل أن الــصندوق إىل الوفــود وطلبــت .األخــرى املتحــدة األمــم
ــدان صــعيد علــى خــرىاأل املتحــدة األمــم مــاتمنظ مــع تعــاون ــضعة واقترحــت .البل ــود ب  وف

 يف يـستفاد  وأن اجلنـسني؛  بـني  املـساواة  جمـال  يف حمليـة  وبـرامج  حمليني خرباء متويل يف املشاركة
ــدروس مــن ذلــك ــة مــن هتاســتفادا ىلإ ال ــة املتحــدة األمــم أفرق ــة القطري ــ لكفال  الوجاهــة قحتقّ

 .احمللي السياق يف واجلدوى

 مـشروع  تـضمنها  الـيت  املتوقعـة  الـسيناريوهات  إزاء انشغاهلا عن الوفود بعض وأعربت - ٩٤
 قاعـدة  مـضاعفة  كانـت  إذا عمـا  وتـساءلت  بـاملوارد،  يتعلـق  فيمـا  االستراتيجية الصندوق خطة

 أكثــر طاقاتــه تــشتيت جتّنــب علــى الــصندوق وشــجعت .التنفيــذ ممكــن أمــرا األساســية املــوارد
 مـضافة  قيمـة  وحتقيـق  أثـر  أعظـم  إحداث فيها كنهمي اليت اجملاالت على ركيزالت وعلى ينبغي، مما
 مواصـلة  إىل دعـوة  أطلقـوا  قـد  تقريبـا  اجمللـس  أعـضاء  مجيـع  أن إال .حمـدودة  مـوارد  مـن  لديه مبا

 بـني  واملـساواة  املـرأة  بـتمكني  املتعلقـة  بأنـشطته  ليضطلع األساسي متويله وزيادة الصندوق دعم
 .اجلنسني

 التأكيـد  اإلمنائيـة  الـسياسات  مكتـب  ومدير املساعد العام األمني أعاد ذلك، على وردا - ٩٥
 بالنـسبة  أمهيـة  مـن  اجلنـسانية  للمـسائل  التـصدي  يف بـه  يقـوم  الـذي  وللـدور  للـصندوق  مـا  على

 ومنبعــا حمفــزا بوصــفه للــصندوق دعمــه عــن وأعــرب .التنميــة جمــال يف املتحــدة األمــم ألعمــال
 أجـل  مـن  اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  يف وقائـدا  اجلنـسني،  بـني  ةاملـساوا  جمال يف لالبتكار
 .التنمية فعالية
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 .اجمللـــس استفـــسارات علـــى تورّد الوفـــود إىل الـــشكر التنفيذيـــة املـــديرة ووجهـــت - ٩٦
 لتحقيــق حامســا مطلبــا باعتبــاره اجلنــسني بــني املــساواة جمــال يف العمــل ضــرورة علــى وشــّددت
 .اإلنـسان  وحقوق البشري واألمن البشرية التنمية يف أساسيا وعنصرا ةلأللفي اإلمنائية األهداف
 .اجلنسانية الناحية من عادلة لتزا ما اليت ،العوملة سياق يف ةاالقتصادي وةالثر عن وحتدثت

 بتزويــد تعهــدت الــيت العديــدة املاحنــة اجلهــات إىل الــشكر التنفيذيــة املــديرة ووجهــت - ٩٧
 مـن  لـديها  مـا  إجهـاد  تواصـل  أن املنظمـة  بوسع ليس أنه على ّددتش أهنا إال باملال، الصندوق
 صـادقة  تقـديرات ’ تـوفري  إىل حاجـة  فهنـاك  ذاتـه،  الوقـت  يف كاملة بواليتها تضطلع وأن موارد

 ضـد  العنـف  إلهنـاء  املتحـدة  لألمـم  االسـتئماين  الصندوق عن احلديث إىل وتطرقت .‘للتكاليف
 تعـاون  مـن  الـصندوق  إليـه  دفـع  مـا  وإزاء التمويل منو إزاء الصندوق سرور عن فأعربت املرأة،
 وهــو أال - الرئيــسية النــشاط جمــاالت أحــد ويف .املــدين واجملتمــع املتحــدة األمــم منظمــات بــني
 احملليـة  اجملتمعـات  يف أمـوال  اسـتثمار  مت - املرأة ضد العنف إلهناء بقوانني البلدان مساعدة جمال
 إهنـاء  أجـل  من االجتماعية واخلدمات اجلنائية العدالة ظمن ولتعزيز والوقاية للحماية نظم لوضع
 .باألشخاص واالجتار العنف

ــذي اجمللــس واعتمــد - ٩٨ ــرر التنفي ــشأن ٢٠٠٧/٢٣ املق ــر ب ــي التقري  اإلطــار عــن التجميع
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة للصندوق السنوات املتعدد التمويلي

 
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة - عشر سابع

 التكاليف استرداد  
 وصـف  التكـاليف  اسـترداد  عن متهيدية مبالحظات اإلمنائي للربنامج املعاون املدير أدىل - ٩٩
 املنظمـة  التـزام  وأكـد  .اإلمنـائي  الربنـامج  عليـه  يقـوم  الـذي  الصلب باألساس العادية املوارد فيها

 إىل احلاجــة دون لكــايفا التمويــل علــى األساســية غــرب بــاملوارد املرتبطــة املهــام حــصول بكفالــة
 ،٢٠٠٤/٣٠ املقـرر  يف التنفيـذي  اجمللس طلب مابوحس .األساسية املوارد من بالدعم تزويدها
 املبـادئ  أسـاس  علـى  التكـاليف  اددراسـت  سياسة فعالية مدى عن دراسة اإلمنائي الربنامج أجرى

ــة املوحــدة ــ أن املعــاون املــدير وأعلــن .املتحــدة األمــم منظمــات مــن املقبول  املــستهدف دلاملع
 مئويـة  نسبة هو االستئمانية والصناديق الثالثة األطراف مسامهات من اإلمنائي الربنامج يديره ملا

 .فورا تطبيقها يبدأ املائة يف ٧ مقدارها ثابتة

 اإلداريـة  الشؤون مكتب مديرة قدمت ،٢٠٠٦/٣٠ و ٢٠٠٤/٣٠ باملقررين وعمال - ١٠٠
 املنهجيـة  للركـائز  وصـفا  وقدمت .التكاليف استرداد ياسةس فعالية تقييم لتقرير عاما استعراضا
ــاألداء املتـــصلة واملـــسائل ــذ بـ ــدء منـ ــسياسة العمـــل بـ ــة بالـ ــام احلاليـ ــارت ،٢٠٠٣ عـ  إىل وأشـ
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 واألهـداف  دم،قُـ  الـذي  والدعم ددت،ُح اليت والتعريفات أجريت، اليت الرمسية غري املشاورات
  .اجلديدة املائة يف ٧ الـ نسبة بتطبيق ُبّسط الذي التكاليف ادداستر وهنج بنجاح، حتققت اليت

 ترشـيد  ملواصـلة  تـدابري  واقترحـوا  معقد أمر التكاليف استرداد بأن اجمللس أعضاء وأقر - ١٠١
 إللغـاء  كافيـا  املائـة  يف ٧ الــ  معـدل  كـان  إذا عمـا  وفود بضعة وتساءلت .به املتعلقة السياسات

 مـن  مبزيـد  باالضطالع الوفود تلك وأوصت سية،األسا املوارد من األساسية غري األنشطة دعم
 بالنــسبة بالكامــل التكــاليف الســترداد العامــة اجلمعيــة حــددهتا الــيت األهــداف لتحقيــق العمــل
 اسـترداد  معدالت حساب يف املتبعة املنهجية إزاء انشغاهلا عن وأعربت .األساسية غري للموارد
 مباشـرة،  تكـاليف  تشمل أن واقترحت مو،الن يف اآلخذة ‘األخرى املوارد’ سياق يف التكاليف
 .ثابتة مباشرة غري وتكاليف متغرية، مباشرة غري وتكاليف

 مـن  املمولـة  اإلمنـائي  الربنـامج  مـن  املقدمـة  واخلـدمات  االسـتئمانية  للـصناديق  وبالنسبة - ١٠٢
 املائـة  يف ١ الــ  نـسبة  يف النظـر  تعيـد  أن املنظمـة  إىل وفـود  بـضعة  طلبـت  متعـددة،  ماحنة جهات
 مـن  أنـه  إذ املطلوبـة،  واالئتمانيـة  اإلداريـة  باملهـام  لتـضطلع  تكفيهـا  كانـت  إذا مـا  دتحّدل احلالية
 أحــد وســأل .٢٠١١ و ٢٠٠٨ عــامي بــني اجملــال هــذا يف اخلــدمات حجــم اديــزد أن املتوقــع
 ومـتغرية  ثابتـة  تكـاليف  إىل املباشـرة  غـري  الـدعم  تكـاليف  تقـسيم  يف املتبعـة  الطريقـة  عـن  الوفود
 لـه  يـسمح  وضـع  يف لـيس  أنـه  آخـر  وفـد  وأعلـن  .املواضـيع  تلك عن املعلومات من مزيدا طالبا

 اســترداد سياســة يف املــستخدمة التقــديرات وضــوح لعــدم املقتــرح املقــرر مــشروع باعتمــاد
 شـيء  علـى  احملافظة إىل حاجة بوجود شعوره عن وأعرب التعريفات، وضوح وعدم التكاليف

 .التكاليف استرداد معدالت يف املرونة من

 إىل مـسامهات  تقدمي عن االنصراف إىل تؤدي سياسة اتباع من وفود بضعة وحذرت - ١٠٣
 إىل بـدوره  يـؤدي  ممـا  ،بعينها ألنشطة املخصصة األموال يف حمتملة زيادة إىلو األساسية املوارد
 دالوفـو  أحـد  وسـأل  .املنظمـة  يف األساسـية  وغـري  األساسـية  املـوارد  بـني  التـوازن  اخـتالل  تفـاقم 
 وصـندوق  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  مـن  كـل  يطبقـه  الـذي  املعـدل  كان إذا عما

 حتـــددان املنظمـــتني هــاتني  أن أم املائـــة، يف ٧ أيــضا  هـــو اإلنتاجيـــة للمــشاريع  املتحـــدة األمــم 
 .مستقل بشكل معدليهما

ــدير ورد - ١٠٤ ــامج م ــاون الربن ــدير املع ــشؤون مكتــب وم ــة ال ــى اإلداري ــبف اجمللــس عل  طل
 اعتمـاد  يف اجمللـس  رغبـة  أن إذ املقـررة،  التكـاليف  اسـترداد  ملعـدالت  الواقع أرض على االمتثال
ــها ال حمــدد معــدل ــا تقابل ــة دوم ــة رغب ــى مماثل ــدان صــعيد عل ــدير وأضــاف .البل ــاون امل  أن املع

 ميلتقـد  ممتـازا  حمفـال  ستـشكل  املقبلـة  السنتني لفترة الدعم ميزانية بشأن جرىسُت اليت املناقشات
 اســتعراض إجــراء أيــضا واقتــرح .التكــاليف اســترداد بــشأن الوفــود أســئلة علــى متعمقــة ردود
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 اجلهـات  بعـض  حتميـل  إمكانيـة  مـسألة  وأثـار  السياسة، آثار يف للنظر املدة منتصف يف للسياسة
 متكامـل  سـجل ’ اسـتخدام  واقتـرح  البلـدان؛  صـعيد  علـى  املائـة  يف ٧ الــ  علـى  تزيد نسبة املاحنة
 اسـتخدام  تعزيـز  إىل احلاجـة  إىل وأشار التكاليف؛ استرداد جمال يف األداء لقياس ‘تائجالن لقياس

 وأضـاف  .املـشاكل  وتـشخيص  التقـارير  وإعـداد  املعلومات مجع لتحسني املعلومات تكنولوجيا
 اإلنتاجيـة  للمـشاريع  املتحدة األمم وصندوق للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق من كال أن

 .املائة يف ٧ الـ يقارب املتوسط املعّدل أن إال مستقل، بشكل معدله حيدد

 فعاليـة  نعـ  اإلمنـائي  الربنـامج  تقريـر  بـشأن  ٢٠٠٧/١٨ املقـرر  التنفيـذي  اجمللس ذواخت - ١٠٥
 .التكاليف استرداد سياسة

 
 املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بني املشترك اجلزء  

 للسكان
 ناالداخليت والرقابة احلسابات راجعةم - عشر ثامن

 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج  
 لربنـامج  التـابع  األداء، واستعراض احلسابات مراجعة مكتب يف املسؤول املوظف قدم - ١٠٦
 ،)DP/2007/37( الـداخليتني  والرقابـة  احلـسابات  مراجعـة  بـشأن  تقريـره  اإلمنائي، املتحدة األمم
 هـو  ٢٠٠٦ عـام  بـأن  اجمللـس  وذكـر  .٢٠٠٦ لعـام  والتحقيـق  شارةاالستـ  ألنشطة عرضا وقدم
 األمـم  ملكتـب  الداخلية املراجعة خدمات األداء واستعراض احلسابات مكتب فيه قدم عام آخر

 مراجعـة  وحـدة  إىل للتحـول  االنتقاليـة  الفترة يف املساعدة يقدم وأنه املشاريع، خلدمات املتحدة
 .املشاريع خلدمات حدةاملت األمم مكتب ضمن داخلية حسابات

 نتـائج  أمهيـة  علـى  فيـه  شـدد  التنفيـذي  اجمللـس  أمام ببيان املعاون الربنامج مدير أدىل مث - ١٠٧
 وشـفافية  إدارة لـضمان  عمـل  جماالت مخسة وحدد .العليا لإلدارة بالنسبة والتوصيات املراجعة
 خـالل  مـن  العامـة  لوثـائق ا وإتاحـة  الداخليـة  املراجعـة  تقـارير  تبـادل  إىل وأشـار  سليمة، تنظيمية
 .اإلنترنت شبكة على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج موقع على نشرها

 مجهوريـة  يف وعملـه  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم بربنامج رتبطةامل قضايالل باستكمال وختم - ١٠٨
 جيـد  ومل .٢٠٠٧ مـارس /آذار ١ مـن  اعتبـارا  العمليـات  علـق  وقـد  ،الدميقراطيـة  الشعبية كوريا
 األمــم لربنــامج خمصــصة مبــالغ حتويــل علــى دليــل أي املتحــدة األمــم حــسابات مراجعــي جملـس 
 األمـم  برنـامج  استعداد وكرر .الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية حكومة إىل اإلمنائي املتحدة
 بـشأن  توجيهاتـه  ميدلتقـ  اجمللـس  ودعـا  ،قموثَّـ  ادعـاء  أي بشأن إجراءات الختاذ اإلمنائي املتحدة
 .املنظمة ونزاهة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج موظفي مسعة على فاظاحل كيفية
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 االستـشارية  اللجنـة  بـه  تـضطلع  الـذي  للـدور  رضـاهم  عـن  الوفود من العديد وأعرب - ١٠٩
 مـشاورات  إجـراء  إىل وفـود  عـدة  ودعا .املنظمة نزاهة على احلفاظ على املساعدة يف للمراجعة

 التــسويات رصــد لألعــضاء ميكــن حبيــث يالتنفيــذ واجمللــس للمراجعــة االستــشارية اللجنــة بــني
 االســتجابات وتنــسيق القــدرات وبنــاء الــوطين، التنفيــذ حــسابات مراجعــة وعمليــات املــصرفية
 يف الـشفافية  أمهيـة  علـى  التركيـز  أجـل  ومـن  .بـشأهنا  اإلرشادات وتقدمي التكنولوجية للكوارث
ــةإ خــالل مــن اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج عمليــات  مراجعــة تقــارير علــى اإلطــالع مكاني
 أنــشطة عــن احلــسابات مراجعــي جملــس تقريــر مــن الوفــود أحــد اقتــبس الداخليــة، احلــسابات

 أعـضاء  آخـر  وفد رـوذكَّ .الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 كـانون  منـذ  تـسترشد  قراطيةالدمي الشعبية كوريا مجهورية خبصوص ربنامجال أعمال بأن اجمللس
 .التنفيذي اجمللس رغباتب ٢٠٠٧ يناير/الثاين

 .سياسـية  أداة إىل رقابـة  جهـاز  من ليتحول اجمللس والية غريت من عدة وفود وحذرت - ١١٠
 تقـدمي  ينبغـي  بأنـه  الثابت احلكومة موقف عن الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية وفد أعربو

 الوفـد  وذكـر  .الناميـة  للبلـدان  الوطنيـة  واخلطـط  االسـتراتيجيات  إىل دااستنا اإلمنائية املساعدات
 مـورس  الذي والضغط الباطلة، االدعاءات تعميم هو األول املقام يف فيه التشكيك يتعني ما أن
 الوفـد  وشـدد  .اإلنسانية املساعدات تقدمي على عونه ليقصر اإلمنائي املتحدة األمم برنامج على
 الـشعبية  كوريـا  مجهورية إىل اإلنسانية املساعدات ورود أعاق قد ألمرا هذا أن على جديد من

 احلكومــة أن الوفــد وأوضــح .فيهــا عملياتـه  اإلمنــائي الربنــامج تعليــق إىل أدى وقــد ،الدميقراطيـة 
 .املستقبل يف يتغري لن املوقف هذا أن وأضاف مشروطة، مساعدة أي سترفض
 تتخـذ  أال جيـب  للحـسابات  الداخليـة  املراجعة اتبيان أن إىل وفودال من العديد وأشار - ١١١
 املراجعـة  تقـارير  علـى  اجمللـس  أعـضاء  إطـالع  وأن التنفيـذي،  اجمللـس  ملناقـشات  انطالق كنقطة

ــة ــسائل ســيثري للحــسابات الداخلي ــة م ــل أخــرى هام ــا اإلطــالع إجــراءات مث ــسرية ،عليه  وال
 يف “والتناسـب  التـوازن ” بـ وفودال أحد وطالب .والربامج الصناديق وحيادية الوطنية والسيادة
 التنظيميــة القواعــد عــن معلومــات تقــدمي وطلــب التقــارير، علــى اإلطــالع مــسألة مــع التعامــل
 إطـالع  نطـاق  توسـيع  خـالل  مـن  لتحقيقه املنظمة تسعى ملا أوضح فهما تتيح ،احلالية واهلياكل
 .الداخلية الوثائق على اجلمهور

ــا - ١١٢ ــق وفيم ــشر يتعل ــات بن ــة،امل البيان ــب الي ــود أحــد طل ــدمي الوف  للعمليــات وصــف تق
 الوفـد  وطلـب  .“داخلـي  ضـبط  بيـان ” بواسـطة  الداخلي الضبط وأدوات اإلدارية واملمارسات

 مــن الوقايــة وكيفيــة ئماينالســتا الــصندوق منــه يعــاين الــذي للعجــز األصــلية لألســباب شــرحا
 وتقــدم مــستقلة ورةبــص الــسنوية التقــارير عــدُت أن آخــر وفــد وطلــب .الحقــة تــدهور حــاالت
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 خطـوط  إنشاء لفكرة الكامل دعمه عن الوفد ذلك أعربو .التنفيذي للمجلس رمسية كوثائق
 .املخربين ومحاية احتيال حاالت عن للتبليغ ساخنة هاتفية

ــامج مــدير ورد - ١١٣ ــة علــى بالتأكيــد املعــاون الربن  كــأداة احلــسابات مراجعــة تقــارير أمهي
 علـى  اإلطالع من األعضاء الدول متكني بضرورة أقر أنه ومع .هوالتوجي النصح لتقدمي مستقلة
 وصـول  إجـراءات  وضـع  ضـرورة  إىل أشار قدف الشفافية، ملبدأ حتقيقا احلسابات مراجعة تقارير
 نفـذها  الـيت  األعمـال  وجـه  التنفيـذي  اجمللـس  أن علـى  تأكيـده  وأعـاد  .الـسرية  املعلومـات  حتمي

 تقريــر ألن ارتياحــه عــن وأعــرب .الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا جبمهوريــة يتعلــق فيمــا ربنــامجال
 بعـدم  التأكيـدات  ودعـم  ربنـامج ال إدارة هبـا  قامـت  الـيت  األعمـال  أيد احلسابات مراجعي جملس

 نزاهــة بــذلك متِلَســ وقــد ؛هلــا خصــصت الــيت تلــك غــري لغايــات أمــوال ألي حتويــل حــصول
 .صـحتها  تثبـت  قـد  اهتامات أي إزاء ءاتإجرا باختاذ اإلدارة التزام على التأكيد وأعاد .املنظمة
 اهلـدف  بـأن  الوفـود  األداء واسـتعراض  احلـسابات  مراجعـة  مكتـب  يف املـسؤول  املوظـف  روذكَّ
ــذي ــسعى ال ــه ي ــات إجــراء هــو املكتــب إلي ــة للمكاتــب حــسابات مراجعــة عملي ــا القطري  وفق

 املراجعـة  عمليـات  تكـرار  وتـرية  تكـون  أن بـد  وال سـنوات؛  أربـع  إىل ثـالث  مـن  متتـد  لدورات
 .املوارد ختصيص يف عامال مركزية غري بيئة يف العمل تعقيد ومدى

 
 للسكان املتحدة األمم صندوق  

 مراجعـة  حـول  للـسكان  املتحدة األمم صندوق تقرير الرقابة خدمات شعبة مدير قدم - ١١٤
 ديرةاملـ  نائبـة  وقدمت ).DP/FPA/2007/14( ٢٠٠٦ عام يف الرقابة وأنشطة الداخلية احلسابات
 املتحـدة  األمم صندوق إدارة رد )واإلدارة املتحدة األمم وشؤون اخلارجية للعالقات( التنفيذية
 .للسكان

 نوعيـة  بتحـسني  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صندوق اللتزام تقديرها عن الوفود وأعربت - ١١٥
 حكـام إل املبذولـة  هوداجلبـ  رحبـت  كمـا  املخـاطر،  وإدارة والرقابـة  احلـسابات  مراجعة عمليات
 أيـضا  تقـديرها  عـن  أعربـت و .االحتيـال  عمليـات  ومنـع  املساءلة وزيادة الداخلي الضبط آليات

 عمليـات  درجـات  تقـدير  منـهجيات  بـني  لتنسيقه صندوقال على وأثنت التقارير نوعية تحسنل
 إلدارة عمـل  إطار وضع فيه مبا ،الرقابة أنظمة جمال يف أحرزه الذي وللتقدم احلسابات مراجعة
 تـوفري  إىل ودعـت  ،الداخليـة  الرقابة لوظائف أكرب تشغيلية باستقاللية الوفود وطالبت .راملخاط
 الدوليــة احملاســبية املعـايري  متثلــها الــيت بالتحديـدات  منــها واعترافــا .مناسـبة  وماليــة بــشرية مـوارد 
 املخــاطر وختفيــف ساباتاحلــ مراجعــة ممارســات إدراج علــى الوفــود شــجعت العــام، للقطــاع
ــا اإلســتراتيجية اخلطــة ضــمن ــة يف يرســخها مم ــساءلة عملي ــق وفيمــا .امل ــذ يتعل ــوطين، بالتنفي  ال
 القـدرات  تطـوير  زيـادة  أجل من الوطين املستوى على إضافية دوجه بذل على الوفود شجعت
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 عمليــات تنــسيق وطلبــت .االمتثــال وضــمان الداخليــة الرقابــة عمليــات حتــسني هبــدف احملليــة
 علـى  الوفـود  وأثنـت  .احلـسابات  مراجعـة  مهـام  إجـراءات  حتديدو أفضل بصورة الوطين التنفيذ
 أثنـاء  اللجنـة  مـع  مناقـشات  لعقـد  دعمهـا  عن أعربتو احلسابات ملراجعة استشارية جلنة إنشاء
 صـندوق  يتبعـه  الـذي  يالتنـسيق  بالنـهج  ورحبـت  .التنفيـذي  للمجلـس  السنوية الدورات انعقاد
ــامج للــسكان املتحــدة األمــم ــة تقــارير بإعــداد يتعلــق فيمــا اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرن  اللجن

 املتحــدة األمــم صــندوق قيــام ضــرورة علــى الوفــود وشــددت .احلــسابات ملراجعــة االستــشارية
 روعيـت  اإلداريـة  للمـساءلة  شـامل  عمـل  إطـار  بإنـشاء  اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج للسكان

 .التنفيذي اجمللس أعضاء آراء فيه

 علــى لإلطــالع التنفيــذي اجمللــس أعــضاء أمــام اجملــال إتاحــة بجيــ أنــه وفــدان وذكــر - ١١٦
 أن آخـر  وفـد  وذكـر  .خـصوصية لل الواجـب  االهتمـام  إيالء مع للحسابات الداخلية املراجعات
 اإلدارة؛ فعاليــة مــن يزيــد لــن الداخليــة املراجعــات وثــائق علــى بــاإلطالع للجمهــور الــسماح

 بـه،  القيـام  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  ائياإلمنـ  املتحـدة  األمـم  برنامج على يتعني ما بل
 العديـد  وشـدد  .اجمللـس  شـواغل  يعـاجل  داخلية رقابة بيان نشر فكرة دراسة هو حدة، على كل
ــائج نــشر أن علــى الوفــود مــن ــةال راجعــةامل نت ــة ممارســة ليــست للحــسابات داخلي  وفقــا ،مهني
ــايريل ــة لمع ــوع هــذا مــن ممارســة أن وبينــت .الدولي ــها الن ــؤثر نأ ميكن ــى ت ــة جــودة عل  املراجع

 املــساعدة أنــشطة تــسييس عــدم ضــرورة علــى وأكــدت .هامــة إداريــة أداة تعتــرب الــيت الداخليــة
 امللكيــة مبــدأ أســاس علــى األنــشطة تلــك وتنفيــذ املتحــدة، لألمــم التــشغيلية واألنــشطة اإلمنائيــة
 .الوطنية

 أعــضاء قــدمها الــيت لقيمــةا للمعلومــات تقــديرها عــن التنفيذيــة املــديرة نائبــة وأعربــت -١١٧
 املتحـدة  األمم صندوق دعم تأكيد وكررت .اءةالبّن اقتراحاهتم على وشكرهتم التنفيذي اجمللس

 عليهـــا حـــصل الـــيت الفائـــدة إىل وأشـــارت احلـــسابات ملراجعـــة االستـــشارية للجنـــة للـــسكان
 علـى  ٢٠٠٢ عـام  منـذ  ثـابر  قـد  الـصندوق  أن علـى  وشـددت  .اللجنة نصائح بفضل الصندوق
 .الــوطين املــستوى علــى القــدرات تعزيــز فيهــا مبــا الرقابــة، لوظــائف املخصــصة املــوارد زيــادة

 التخفيـف  ذلـك  يف مبـا  ،بـه  اخلـاص  املـساءلة  عمل إطار تطوير سيواصل الصندوق أن وأضافت
 التنفيـذ  قـدرات  لتقويـة  منهجيـة  خطوات عدة اختذ قد الصندوق أن إىل وأشارت .املخاطر من

 املتحــدة األمــم جمموعــة إطــار يف الــوطين التنفيــذ مــسائل معاجلــة إىل أيــضا يتطلــع وأنــه الــوطين
 األمـم  اتمنظم من كل تكون أن بضرورة القائل الرأي مع التام اتفاقها عن وأعربت .اإلمنائية
 للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  أن إىل وأشـارت  ،املمتـازة  املؤسـسية  اإلدارة يف قدوة املتحدة
 لعمـل  تقـديرهم  علـى  الوفـود  الرقابـة  خـدمات  شـعبة  مدير وشكر .يحالصح الطريق على يسري

 مراجعـة  عمليـات  تنفيـذ  أجـل  مـن  املـوارد  ختـصيص  أن وذكر .للسكان املتحدة األمم صندوق
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 الـيت  التعليقـات  مـع  اتفاقـه  عـن  وأعرب .احلسابات ملراجعة داخلية خطة على يرتكز احلسابات
 مقدمتــه يف ضـح أو قــد كـان  أنــه وذكـر  .اباتاحلــس ملراجعـة  االستــشارية اللجنـة  بــشأن قـدمت 
 علـى  وشـدد  .للنـشر  احملتمـل  الـسليب  واجلانب للحسابات الداخلية املراجعة بيانات نشر مبادئ

 لــرد حتتــاج وأهنــا املتحــدة األمــم منظومــة وإدارات أجهــزة مجيــع علــى تنطبــق النــشر مــسألة أن
 واجمللـس  اإلدارة جملـس  عليها فقيوا علوماتامل نشرل سياسة وجود ينبغي أنه إىل وأشار .موحد

 .التنفيذي

 :الـداخليتني  والرقابـة  احلـسابات  مراجعـة  :٢٠٠٧/٢٩ املقـرر  التنفيـذي  اجمللـس  اختذو - ١١٨
 املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان، املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي، املتحــدة األمــم برنــامج
 .املشاريع خلدمات

 
 )تابع(زانية واإلدارة الشؤون املالية وشؤون املي - عشر تاسع

 النتائج على القائمة امليزنــة  
 نيابـة  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  التـابع  وامليزنة التخطيط مكتب مديرة عرضت - ١١٩
 علـى  القائمـة  امليزنـة  بـشأن  املقتـرح  النـهج  للـسكان،  املتحـدة  األمـم  صندوق وعن الربنامج عن

 األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  بربنـامج  اخلاصـة  نيسنتال لفترة الدعم مليزانيات النتائج
 الـــثالث، للمنظمـــات املـــشترك العمـــل إطـــار إىل وتطرقـــت .واليونيـــسيف للـــسكان املتحـــدة
 مـدخالت  شـرح  هنـج  عـن  لالبتعـاد  خطـوة  هـي  النتـائج  على القائمة امليزنة أن كيف وشرحت
 خـالل  بـذلت  الـيت  الكـبرية  اجلهـود  ووضـحت  النتـائج،  حتقيـق  تكلفـة  فهم حنو والتوجه امليزانية

 .املعنية اجلهات مع اجلارية املشاورات

 أن توطلبـ  النتـائج  علـى  القائمـة  للميزنة اجلديد للنموذج دعمها عن الوفود وأعربت - ١٢٠
 مــن املزيــد علــى وشــجعت والــشفافية االنفتــاح لــضمان كافيــة بــصورة مفــصلة الوثيقــة تكــون
 مليزانيـة  املعدل اجلديد النموذج االعتبار يف يأخذ شفويا مقررا التنفيذي اجمللس واختذ .االتساق
 مـدير  مـن  وطلـب  الرمسيـة؛  غـري  امليزانيـة  منوذج وثيقة يف املقترح النحو على سنتني لفترة الدعم
 مـشروع  تقدمي للسكان املتحدة األمم لصندوق التنفيذية واملديرة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 إىل واســتنادا النتــائج علــى القائمــة امليزانيــة لنمــوذج طبقــا الــسنتني، لفتــرة الــدعم مليزانيــة أويل
 .٢٠٠٧ لعام الثانية العادية دورته يف التنفيذي اجمللس فيه لينظر املتاحة ملعلوماتا

 برنـامج  دعـم  مليزانيـة  املؤقـت  االعتماد بشأن ٢٠٠٧/١٩ املقرر التنفيذي اجمللس ختذا - ١٢١
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني، لفترة اإلمنائي املتحدة األمم
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 صــندوق دعــم مليزانيــة املؤقــت االعتمــاد :٢٠٠٧/١٤ املقــرر التنفيــذي اجمللــس اختــذو - ١٢٢
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني، لفترة للسكان املتحدة األمم

 امليدانية الزيارات - عشرون
 الوفـود  اطـت وأح .التنفيـذي  اجمللـس  فيـه  لينظـر  ليربيـا  إىل امليدانية الزيارة تقرير رضُع - ١٢٣
 الوطنيــة القــدرات تقويــة مواصــلة واقترحــت البلــد، ذلــك يف املتحــدة األمــم عمــل بأمهيــة علمــا

 .املـدين  اجملتمـع  ومنظمـات  احلكوميـة  غـري  ملنظمـات ا قدرات بناء إىل باإلضافة الوطين، والتنفيذ
 تمـع اجمل بنـاء  وإعـادة  دائـم  سـالم  لـضمان  الوحيـد  الـسبيل  هي اجلهود تلك أنب الوفود وشعرت
 أن ضـرورة  علـى  وشـددت  .ليربيا يف إجيايب زخم وبناء “الكفاءة ذوي هجرة” دون واحليلولة

 يف املـوارد  حـشد  بتعزيـز  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يقوم
 سـحب  مـع  سـيما  وال التنميـة،  مرحلـة  إىل الـصراع  مرحلـة  مـن  ليربيـا  انتقـال  تشهد اليت الفترة
ــة قــوات ــا يف املتحــدة األمــم بعث ــة علــى التــشديد مت .القادمــة الفتــرة يف ليربي  دون الــربامج أمهي

  .اإلقليمية

 االنتقـال  يف ليربيـا  مـساعدة  أمهيـة  علـى  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  إدارة وأكدت - ١٢٤
 القـدرات  تنميـة  تـدعيم  يف عملـها  دعـم  وأمهيـة  األجل طويلةال التنمية فترة إىل اإلنعاش فترة من

 الـوطين،  الربنـامج  وثيقـة  يف قريبـا  يالتنفيـذ  اجمللـس  وسـينظر  .الـوطين  التنفيذ خالل من الوطنية
 واإلصـالحات  الوطنيـة  القدرات بناء فيها مبا ،الوفود أثارهتا اليت القضايا من العديد تتناول اليت

 نقـص  فـريوس  ضيةوقـ  اجلنـسانية  والقـضايا  الوطنيـة،  املؤسـسات  وبناء اإلدارة، ودعم التشريعية
 احلكومـة  مـع  املباشـر  العمـل  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  واصل وقد .اإليدز/البشرية املناعة

 للمـوارد  األمثـل  االسـتخدام  علـى  ليربيـا  ومساعدة املوارد حشد جماالت يف الوطنيني والشركاء
 .اإلمنائية براجمها تنفيذ يف

 علـى  التنفيـذي  اجمللس أعضاء ليربيا يف انللسك املتحدة األمم صندوق ممثلة وشكرت - ١٢٥
 بالنـسبة  مركزيـا  شـاغال  ميثل القدرات بناء بأن القائل للرأي تأييدها وأبدت .ودعمهم زيارهتم
 علـى  يؤكـد  للـسكان  املتحـدة  األمم صندوق برنامج يف رئيسيا وعنصرا ليربيا يف املعنيني جلميع

 الـربامج  صـياغة  عمليـات  خمتلـف  يف ندوقالص مشاركة على وأكدت .لربنامجل الوطنية لكيةامل
 بـــني والتعـــاون التنـــسيق عمليـــة علـــى يـــشدد الـــصندوق أن إىل وأشـــارت ،احلاليـــة املـــشتركة
 فــريوس بــشأن اإلقليمــي دون مــانو هنــر احتــاد ملــشروع الــصندوق بــدعم وذكــرت .الوكــاالت

 .مليدانيةا زيارهتم أثناء اجمللس أعضاء عليه اطلع الذي اإليدز/البشرية املناعة نقص

 .ليربيا إىل املشتركة امليدانية الزيارة بتقرير علما التنفيذي اجمللس وأحاط - ١٢٦
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 أخرى مسائل  - وعشرون حادي
 لأللفية اإلمنائية األهداف :خاصة مناسبة  

 لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  هبـا  ضـعت و اليت يةكيفال لشرح خاصة مناسبة تنظيم جرى - ١٢٧
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـن  بـدعم  الوطنيـة  التنميـة  استراتيجيات ضمن توأدرج التنفيذ موضع
 علـى  الـضوء  خمتلفـة  أقـاليم  مـن  متحـدثني  ثالثـة  وسـلط  .القطريـة  املتحـدة  األمم وأفرقة اإلمنائي
 ااسـتراتيجياهت  جلعـل  احلكومـات  واجهـت  الـيت  التنفيـذ  حتـديات  علـى  وشددوا املستقاة الدروس
 األمـم  برنـامج  دور الالحقـة  النقاشـات  وغطـت  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  مـع  تتـواءم  اإلمنائية
 حتققـت  الـيت  التنفيـذ  إجنـازات  نطـاق  وتوسيع لأللفية اإلمنائية األهداف دعم يف اإلمنائي املتحدة

 .األخرية السنوات يف
 

 الرمسية غري االجتماعات  
  :التالية الرمسية غري االجتماعات التنفيذي اجمللس عقد - ١٢٨

ــ ــم امجبرنـ ــدة األمـ ــ املتحـ ــشاورات )أ( :ائياإلمنـ ــري مـ ــة غـ ــشأن رمسيـ ــشاريع بـ ــررات؛ مـ  املقـ
 اإلمنـــائي؛ املتحـــدة األمـــم ربنـــامجل ســـتراتيجيةاال طـــةاخل بـــشأن رمسيـــة غـــري مـــشاورات )ب(
 .للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوقل ستراتيجيةاال خطة بشأن رمسية غري مشاورات )ج(
 

 واملــسائل ســتراتيجيةاال اخلطــة بــشأن رمسيــة غــري مــشاورات :كانللــس املتحــدة األمــم صــندوق
 .املقررات ومشاريع هبا الصلة ذات

 
 إحاطـات  :للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج بني املشترك اجلزء
 املعـين  املـشترك  املتحـدة  األمـم  برنـامج  تنـسيق  جملس وتوصيات مقررات تنفيذ بشأن رمسية غري

 .اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس
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 الثالث اجلزء  
 الثانية العادية الدورة

  نيويورك، يف املتحدة األمم قر مباملعقودة  
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥يوم و سبتمرب/أيلول ١٤ إىل ١٠ من الفترة يف
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 التنظيمية املسائل - أوال 
 املتحـدة  األمـم  لربنـامج  التنفيـذي  مجلـس لل ٢٠٠٧ لعـام  الثانيـة  العادية الدورة عقدت - ١

 سـبتمرب /أيلـول  ١٤ إىل ١٠ من الفترة يف نيويورك يف للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي
 لدورتـه  العمـل  وخطـة  األعمـال  جـدول  التنفيـذي  اجمللـس  وأقـر  .أكتوبر/األول تشرين ٥ ويوم

ــة ــة العاديـــ ــام الثانيـــ ــر )DP/2007/L.3( ٢٠٠٧ لعـــ ــدورة وتقريـــ ــام نويةالـــــس الـــ  ٢٠٠٧ لعـــ
)DP/2007/39.( 

 :٢٠٠٨ عام يف دوراته النعقاد التالية املواعيد على التنفيذي اجمللس ووافق - ٢

 ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٤ إىل ٢١ :٢٠٠٨ لعام األوىل العادية الدورة 
ــة      ــشترك للمجــالس التنفيذي ــاع امل االجتم

صــندوق /لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    
حــدة للــسكان، واليونيــسيف،   األمــم املت

 :وبرنامج األغذية العاملي

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٨ و ٢٥

 )جنيف (٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل ١٦ :٢٠٠٨الدورة السنوية لعام  
 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٨ :٢٠٠٨الدورة العادية الثانية لعام  

  
ــرد - ٣ ــدورة يف التنفيــذي اجمللــس اعتمــدها الــيت املقــررات وت ــسنوية ال ــام ال  يف ٢٠٠٧ لع

ــة ــيت DP/2007/44 الوثيق ــا اإلطــالع ميكــن ال ــى عليه ــع عل ــى موق ــت شــبكة عل ــه اإلنترن  عنوان
www.undp.org/execbrd. 

 
 الربنامج مدير بيان  

 البيئــة يف احلديثــة تحــدياتال ،التنفيــذي اجمللــس إىل بيانــه يف الربنــامج، مــدير اســتعرض - ٤
 الدافعــة املبــادئ أحــد وهــو - اجلميــع يــشمل منــو إىل احلاجــة علــى وشــدد .العامليــة االقتــصادية

 مـشريا  ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفتـرة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  املقترحـة  االسـتراتيجية  للخطة
 غالبـا  الـذي  العامل، يف االقتصادي الترابط تنامي على كمثال املالية األسواق يف االضطراب إىل
 منـهجي  حتليـل  إجـراء  أمهية على أكدو .ضعفا الدول أكثر على وفوري شديد أثر له يكون ما

 هــذا يف والحــظ .النتــائج علــى القائمــة التــدخل وإجــراءات اإلدارة أمهيــة وعلــى املــوارد لنــشر
 :يلي ما السياق

http://www.undp.org/execbrd
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 اخلارجيــة ييمــاتالتق يف ملحــوظ ازديــاد علــى االســتراتيجية اخلطــة يف الــنص )أ( 
ــة ــامج ألداء والداخلي ــد مــع اإلمنــائي، املتحــدة األمــم برن  املــستقلة التقييمــات مــن مزي
 لشفافية؛وا للمساءلة أقوى وضوابط

 يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  إسـهامات  لقيـاس  ملموسة مؤشرات وضع )ب( 
 والتعــاون ،ارهتــاوإد املتحــدة األمــم أنــشطة تنــسيق جمــاالت يف ســيما ال التنميــة، نتــائج
 لتقيـيم  كأسـاس  جمـاالت  لعـدة  الـشاملة  املواضـيع  مـن  وغريهـا  اجلنـوب  بلـدان  بني فيما
 ؛املؤسسي األداء

ــة )ج(  ــزام تقوي ــسيطرة االلت ــة بال ــى الوطني ــة عل ــة، خط ــتخدام التنمي ــار” باس  اختب
 قيـاس  علـى  للمـساعدة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  خـدمات  على للطلب “يسوق

 فعاليته؛
 اجلميـع  بـني  احلقـوق  يف املـساواة  بـأن ” اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج سياسة )د( 

 .“عليها البشرية التنمية بناء جيب واليت عنها غىن ال اليت القاعدة هي
 هبـا  قـام  الـيت  للعمليـات  خارجيـة  ملراجعـة  مبـدئي  تقريـر  إليهـا  توصـل  اليت النتائج وأبرز - ٥

 أن مـضيفا  الدميقراطيـة،  الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  يف املاضـي  يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج
 دفعــت قــد املخالفــات عــن املــبلغني مــن واالنتقــام التمويــل حتويــل بــشأن اجلديــدة االدعــاءات

 واليــة نطــاق تتعــدى الــيت للمــسائل تكميلــي خــارجي اســتعراض بــإجراء التكليــف إىل اإلدارة
 يف الـــسليمة اإلجـــراءات اتبـــاع مهيـــةأ علـــى وشـــدد .واختـــصاصهم اخلـــارجيني املـــراجعني

 املوضــوعة والــسياسات املظــامل أمــني مكتــب مثــل القائمــة اآلليــات مالحظــة مــع التحقيقــات،
 .السلطة استخدام وإساءة التحرش من وللوقاية املخالفات عن املبلغني حلماية

 إىل أشـار  خ،املنـا  تغري بشأن العام األمني سيقدمها اليت املستوى رفيعة للمبادرة وتوقعا - ٦
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  استجابة عناصر بني فمن .البشرية التنمية على املناخ لتغري املتنامي األثر

 مـع  الـشراكات  مـن  وعـددا  املرتقـب  البـشرية  التنميـة  تقريـر  أبـرز  املنـاخ،  لـتغري  املوسعة اإلمنائي
 .اخلاص القطاع ومع املتحدة لألمم التابعة األخرى الكيانات

 علــى احملافظــة يف اجلاريــة بالتحــديات أقــر املتحــدة، األمــم اتــساق مــسألة خيــص وفيمــا - ٧
 لنظـام  وكمـدير  تـشغيلية  كوكالة اإلمنائي املتحدة األمم ربنامجل املزدوجني الدورين بني التمييز
 والحـظ  املتحـدة،  األمـم  يف الزمالء مع األوثق والتعاون للتنسيق أمثلة وذكر .املقيمني املنسقني

 الـيت  باملعايري وتسترشد الربنامج، بلدان وطلبات احتياجات يف مترسخة االستراتيجية اخلطة أن
 هــذه إطــار ويف .ســنوات ثثــال كــل جيــري الــذي للــسياسات الــشامل االســتعراض يف وردت
 املتنـامي  للطلـب  فعـال  حنـو  علـى  االسـتجابة  إىل اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يـسعى  املعايري،
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 والتنـسيق  التبـسيط  زيـادة و الوطنيـة،  الـسيطرة  تعزيـز و املتحدة، األمم نظومةم فعالية زيادة على
 .للمهام أوضح حتديدو القطري، الصعيد على
ــ قــد الربنــامج مــدير بيــان أن إىل ونظــرا - ٨  املعــاون الربنــامج مــدير عــرض مباشــرة هأعقب

 تعقيبـات  بأغلـب  اإلدالء جـرى  فقـد  ،٢٠١١-٢٠٠٨ اإلمنـائي،  للربنـامج  االستراتيجية للخطة
 هـذه  يف إليهـا  املـشار  تلـك  بينـها  ومـن  هبـا،  املدىل الكلمات أن غري .العرض ذلك عقب الوفود
 النمـو  على الربنامج مدير بتركيز الوفود رحبت وقد .الربنامج مدير ببيان أيضا تعلقت الفقرة،
 إىل الراميـة  واإلدارة األداء وتقيـيم  الـشفافية  علـى  التركيـز  تقويـة  على وكذلك الوطنية وامللكية
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  بـه  يـضطلع  الـذي  احليـوي  الـدور  علـى  وأكـدت  .اإلمنائية النتائج حتقيق

ــدان مــساعدة يف اإلمنــائي ــة األهــداف إىل التوصــل علــى البل ــة، اإلمنائي ــدول وأهابــت لأللفي  بال
 فـود الو بعـض  أن حـني  ويف .تقـدم ال حتقيـق  مـن  املهـم  العمـل  هـذا  متكني يف تتعاون أن األعضاء
 الحظـت  فقـد  االسـتراتيجية،  اخلطـة  شروعمبـ  املتعلقـة  لمداوالتل حتديدا األكثر تعقيباهتا أبقت
 اإلمنـائي  للربنـامج  اجلوهريـة  املهـام  مـع  متضاربة تبدو الربنامج مدير بيان من أجزاء أن ذلك مع
 .للخطة احملتمل األثر ومع
 الربنــامج هبــا قــام الــيت ليــاتبالعم تتعلــق شــىت مــسائل بيانــه يف الربنــامج مــدير وعــاجل - ٩

ــائي ــشعبية كوريــا مجهوريــة يف قبــل مــن اإلمن  جمللــس األويل التقريــر إن وقــال .الدميقراطيــة ال
 متوسـط  بلـغ  هنـاك،  متواضـعا  برناجمـا  نفّـذ  قد اإلمنائي الربنامج أن وجد قد احلسابات مراجعي
 هنـاك،  الرصـد  آليـات  مـن  كاملـة  طائفـة  لديـه  اإلمنـائي  الربنـامج  وأن سنويا، مليون ٢,٦ قيمته
ــا ــك يف مب ــارات ذل ــع، يف الزي ــق املوق ــن للتحق ــة م ــيت الكيفي ــا جيــري ال ــتخدام هب ــل اس  .التموي

 الربنــامج أن وجــد قــد احلــسابات مراجعــي جملــس إن قــال التوظيــف، مبمارســات يتعلــق وفيمــا
 ظفنياملــو تكــاليف الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا مجهوريــة يف حكوميــة لوكالــة دفــع قــد اإلمنــائي
 املمارسـة  هـذه  وأن مباشـرة،  أجـورهم  ودفـع  الـوطنيني  املـوظفني  مع التعاقد من بدال الوطنيني،
 االدعـاءات  مـن  عـددا  أن وأضـاف  .العـاملي  الـصعيد  علـى  املتبعة اإلمنائي الربنامج قواعد ختالف
 ائياإلمنـ  الربنـامج  وأن احلـسابات،  مراجعي جمللس األويل التقرير صدور منذ أثريت قد اجلديدة
 جمللـس  اجلاريـة  للعمليـة  اإلمنائي الربنامج دعم على وشدد .شديد جبد االدعاءات هذه إىل ينظر

 وبعـض  التنفيـذي  اجمللـس  رئـيس  مـع  التـشاور  بعـد  الربنـامج،  أن وأضـاف  احلـسابات،  مراجعي
 مجهوريـة  يف لعملياتـه  تكميلـي  خـارجي  اسـتعراض  بـإجراء  يكلـف  أن قرر قد األعضاء، الدول
 إجابـات  علـى  للحـصول  فيه النظر ميكن ما كل يف النظر أجل من” الدميقراطية يةالشعب كوريا
  .“أثريت اليت االدعاءات مجيع على
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 املتعلقــة لالدعــاءات اإلمنــائي الربنــامج معاجلــة إزاء قلقهــا عــن الوفــود بعــض وأعربــت - ١٠
 يتعـارض  النهج هذا بأن ودفعت الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية يف جرت اليت بالعمليات

 أحــد واعتــرض .الـدول  مجيــع مـع  املتــساوية العالقــات يف املتمثلـة  اإلمنــائي الربنـامج  مبــادئ مـع 
 ذلـك  رأي مـن  وكـان  .احلـسابات  مراجعـي  جملـس  لتقريـر  الربنـامج  مـدير  وصـف  علـى  الوفود
 يـتم  مل وأنـه  أبرئـت،  قـد  الربنـامج  سـاحة  بـأن  االنطباع تعطي الربنامج مدير تعليقات أن الوفد

 احلــسابات مراجعـي  جملـس  تقريـر  أن رأيـه  مـن  إن الوفـد  هـذا  وقـال  .مـشاكل  أيـة  علـى  العثـور 
 فحـصت  الـيت  اجملاالت كل يف وجد اجمللس وأن مباشرة، بصورة ذلك تناقض نتائج إىل توصل

 يقـول  الوفـد  وأضـاف  .لقواعـده  انتـهاك  علـى  ينطوي حنو على تصرف قد اإلمنائي الربنامج أن
ــامج أن اكتــشف قــد اباتاحلــس مراجعــي جملــس إن ــّدم اإلمنــائي الربن ــالعمالت مــدفوعات ق  ب

 .الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريا مجهورية حكومة من مباشرة موظفني وظّف وأنه الصعبة األجنبية
 املـادة  مـع  تتمـشى  ال احلـسابات  مراجعـي  جملـس  تقريـر  يف ذُكـرت  معينة أمثلة إىل الوفد وأشار
 كوريـا  مجهوريـة  وحكومـة  اإلمنـائي  الربنـامج  بـني  املـربم  داملوحـ  األساسـي  االتفـاق  من العاشرة
 لـيس  أنـه ” الحـظ  قـد  احلـسابات  مراجعـي  جملـس  أن أيـضا  الوفد وأوضح .الدميقراطية الشعبية
 جانـب  مـن  ميدانيـة  زيـارات  جـرت  أنـه  إىل ،٢٠٠٦-٢٠٠٢ الـسنوات  خالل يشري، ما هناك

 مـن  الربنـامج  مـدير  أكـد  ذلـك،  علـى  وردا .“الكيانـات  جلميـع  الـداخليني  احلـسابات  مراجعي
 إىل أخـرى  مـرة  مـشريا  اإلمنـائي،  الربنـامج  مـستويات  مجيـع  علـى  بالشفافية اإلدارة التزام جديد
 .الغاية هلذه حتقيقا حاليا املتبعة التدابري جمموعة

 
 اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج املتعلق اجلزء  

 ةواإلدار امليزانية شؤونو املالية الشؤون - ثانيا 
ــدم - ١١ ــدير ق ــاون امل ــسنوي االســتعراض املع ــايل للوضــع ال ــام امل  DP/2007/41( ٢٠٠٦ لع
 DP 2007/42( ٢٠٠٦ لعـام  املتحـدة  لألمـم  الـتقين  التعـاون  نفقـات  عـن  ومعلومات ،)Add.1 و
 .النتائج على قائم شكل يف السنتني لفترة الدعم مليزانية أوليا مشروعاو )Add.1 و

 مـن  فأكـد  ،٤:١ حاليـا  تبلـغ  األخـرى  املواردو العادية املوارد بني بةالنس أن إىل أشارو - ١٢
 أنـه  شعريـ  إنـه  قـال  هـدف  وهـو  الـدورة،  هنابـة  حبلـول  ٣:١ تبلـغ  نسبة حتقيق إىل حلاجةا جديد
 التوقيــت يف ويــأيت بــه التنبــؤ ميكــن بتمويــل والتــزام األعــضاء الــدول مــن بــدعم التحقيــق ممكــن

 إن وقـال  .الـتقين  التعـاون  نفقـات  يف )املائـة  يف ٠,٣( فيفـة ط زيـادة  هناك أن والحظ .املناسب
 امليزانيـة  عـن  واخلارجـة  العاديـة  املوارد عن ناجم وهو النفقات، توزيع على طرأ قد كبريا حتوال

 الـصعودي  اجتاهـه  يواصـل  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  أن وذكـر  .الـتقين  للتعاون املخصصة
 .موعهاجم يف الربامج تنفيذ يف عام بوجه
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 املقترحـة  نتـائج ال تـنظم  الـيت  الـسنتني،  لفتـرة  الدعم ميزانية مشروع املعاون املدير وقدم - ١٣
 خــالف علــى أنــه، إىل وأشــار .مهمــة ١٨ حــوايل يف ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفتــرة اإلدارة جمــال يف

 الــوظيفي املــستوي علــى اإلدارة نتــائج قيــاس فــإن املــدخالت، علــى القائمــة الــسابقة امليزانيــات
 .واملراجعة الرقابة مهام زيادة إىل للدعوة جيبيست
 املاليـة  للحالـة  الـسنوي  باالسـتعراض  املتعلـق  ٢٠٠٧/٣١ املقرر التنفيذي اجمللس واختذ - ١٤
 الـسنوات  املتعـدد  الثـاين  التمـويلي  لإلطـار  التجميعـي  والتقريـر  )اإلمنـائي  للربنامج( ٢٠٠٦ لعام
 علمــا التنفيــذي اجمللــس وأحــاط .٢٠٠٦-٢٠٠٤ للفتــرة ونتائجــه اإلمنــائي الربنــامج أداء عــن

 .٢٠٠٦ لعام التقين التعاون على املتحدة األمم منظومة إنفاق عن باملعلومات املتعلق بالتقرير
 

ــة - ثالثا  ــتراتيجية اخلطـــ ــامج االســـ ــم لربنـــ ــدة األمـــ ــائي املتحـــ ــرة اإلمنـــ   للفتـــ
٢٠١١-٢٠٠٨ 

-٢٠٠٨ للفتــرة ســتراتيجيةاال اخلطــة شروعملــ عرضــا املعــاون الربنــامج مــدير قــدم - ١٥
 احلــايل الــسنوات تعــددامل التمــويلي اإلطــار علــى أُدخلــت الــيت حتــسيناهتا أن إىل مــشريا ،٢٠١١
 مجـاعي  شـعور  على احملافظة بني التناقض عن وحتدث .النسبية وامليزة البلدان طلب دافعها كان

 اتبـاع  إىل الوقـت  اتذ يف احلاجـة  وبـني  اإلمنـائي،  الربنـامج  مثـل  مركزيـة  ال منظمـة  يف باهلدف
 اخلطـة  نتـائج  أُطـر  أن إىل وأشـار  .القطري الصعيد على السياقات لتالئم أعدت وتوقعات ُنُهج

  .واملساءلة املرونة بني املطلوب التوازن إىل التوصل إىل هتدف االستراتيجية
 الفقـر  حـدة  ختفـيض  وهـي  - التنميـة  جمـال  يف األربعـة  التركيـز  جماالت أن على وشدد - ١٦
ــة ،اإلنعــاشو األزمــات ومنــع الــدميقراطي، واحلكــم لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف قيــقوحت  والبيئ

 اهلـدف  حتقيـق  تبتغـي  وهـي  اإلمنـائي،  الربنـامج  عمـل  يف طبيعيا تطورا متثل - املستدامة والتنمية
  .األهداف لتحقيق القطري الصعيد على القدرات تنمية يف املتمثل الشامل
 :يلــي مــا اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج لنجــاح اجلوهريــة لــشروطا بــني مــن وأبــرز، - ١٧

 تقتــنص للــتعلم ديناميكيــة وبيئــة الــضرائب؛ دافعــي أمــوال توجــدها الــيت القيمــة تربيــر ضــرورة
 باالحتيـــال تـــسمح ال عـــاملي مـــستوى علـــى أخالقيـــة وثقافـــة وتطبقهـــا؛ املـــستفادة الـــدروس

 وتنظـيم  وأمنـهم؛  املـوظفني  سـالمة  علـى  وتركيز ة؛البشري املوارد يف قوي واستثمار الفساد؛ أو
 األهــداف حــول تتمحــوران حبيــث نطاقــا األوســع املتحــدة األمــم ومنظومــة اإلمنــائي الربنــامج
 .لأللفية اإلمنائية
 أن علـى  شـدد  النتـائج،  علـى  القائمـة  واإلدارة املـساءلة  تقوية سبل إبراز إىل وباإلضافة - ١٨
 .والتعاون للتشاور ديناميكية عملية من تستفيد يةح وثيقة هي االستراتيجية اخلطة
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 االسـتراتيجية  اخلطـة  جلعـل  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  جهـود  علـى  الوفـود  وأثنت - ١٩
 املــستمر لاللتــزام تقــديرها عــن وأعربــت .وشــواغلها األعــضاء الــدول الحتياجــات تــستجيب
 اخلطـة  بـشأن  الرمسيـة  غـري  وراتاملـشا  مـن  املـسبوق  غـري  بالعـدد  مقرة اخلطة، مشروع بتحسني

 ميكــن الــيت النتــائج إىل األقــوى التوجــه باستحــسان الوفــود مــن عديــد والحــظ .االســتراتيجية
 امللكيـة  علـى  التركيـز  وكـذلك  املـرأة،  ومتكـني  اجلنـسني  بني للمساواة الشامل والتكامل قياسها
 وحـث  .الطلـب  علـى  ائمقـ  هنـج  واتبـاع  ،القدرات وبناء ،اجلنوب بلدان بني والتعاون ،الوطنية
 .التنفيذ حنو قدما التحرك على منها عديد
 معينـة  لعناصـر  احملتمـل  لألثـر  متعارضـة  تقييمـات  عن الوفود أعربت ،نفسه الوقت ويف - ٢٠
 إىل متيـل  املقترحـات  بعـض  بـأن  شـعوره  عـن  بعـضها  وأعـرب  .املقترحة االستراتيجية اخلطة من

 واليتـه  عن االحنراف إىل اإلمنائي بالربنامج تنحوو الوطنية، السيادة من وتنتقص شروط، فرض
 الـشامل  واالسـتعراض  العامـة  اجلمعيـة  مفاوضـات  واتجنـ  على تستحوذ كما األساسية، اإلمنائية

 مــن يدركونــه ملــا أســفهم عــن آخــرون وأعــرب .ســنوات ثــالث كــل جيــرى الــذي للــسياسات
 معـامل  حتديـد  يف الدقـة  مـن  مزيد إىل ودعوا ،اإلنسان حقوق على القائم للنهج ختفيف حدوث
 وبـني  بينـها  واضـح  تقـسيم  وجود أمهية مربزين املتحدة، األمم هبا تضطلع اليت التنسيق وظائف
 إطــار مفهــوم عــن التفاصــيل مــن امزيــد وفــود عــدة وطلبــت .ذاتــه اإلمنــائي الربنــامج عمليــات
 بـني  فيمـا  لتعـاون ا علـى  بـالتركيز  رحبـت  الوفـود  مـن  عديدا أن ومع .اإلمنائي للربنامج املساءلة
 االسـتراتيجية  اخلطـة  مـشروع  بـأن  بعـضها  شـعر  فقـد  القـدرات،  لبنـاء  كمحـور  اجلنـوب  بلدان
 .حمرك كمبدأ منه أكثر كطريقة قدمه
 يومـا  الـرئيس  عقـد  األعمـال،  جـدول  مـن  البنـد  هـذا  عن مستفيضة مشاورات وعقب - ٢١

 للربنـامج  االسـتراتيجية  ةاخلطـ  بـشأن  مقـرر  مـشروع  فيـه  قـدم  املـداوالت،  مـن  اسـتثنائيا  سادسا
  .٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي
 كــان الــذي ،الربنـامج  مــدير عــن بالنيابـة  مالحظــات يف املعــاون الربنـامج  مــدير وذكـر  - ٢٢

 الـدورة  خـالل  نـسبيا  الكـبرية  التحديات أحد أن اخلارج، يف قبل من مقررة بالتزامات مشغوال
 .٢٠١١-٢٠٠٨ للفتـرة  اإلمنـائي  للربنـامج  تيجيةاالسـترا  اخلطة على اتفاق إىل التوصل يف متثل

 .اخلطـة  بـشأن  اآلراء يف توافـق  لتحقيـق  بـذلوها  الـيت  اهلائلـة  اجلهـود  علـى  اجمللس أعضاء وشكر
 الربنــامج أن مــضيفا املقــرر، مــن جــزء كــل عــن متامــا راضــية مجيعهــا ليــست الوفــود بــأن وأقــر

 اإلعـراب  جـرى  الـيت  والـشواغل  مـسائل لل الكامل النطاق يراعي وأن هبذا يقر أن جيب اإلمنائي
 التوجيهــاتو األحكــام كامــل حنــو علــى ســيتبع اإلمنــائي الربنــامج أن لمجلــسل وأكــد .عنــها
 املقـرر  مـن  متكـامال  جـزءا  تعتـرب  الـيت  أنواعهـا  بـشىت  التعـديالت  مجيع وأن مقررهم، يف الواردة
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 أن بكفالــة اإلمنــائي نــامجالرب التــزام علــى وشــدد .االســتراتيجية اخلطــة تنفيــذ يف متامــا ســتراعي
 أعـرب  وختاما، .للمقرر الكاملة األحكام القطرية املكاتب إىل املقدمة التوجيهات مجيع تراعي
 قبـل  املقـرر،  أحكـام  مجيع تعكس االستراتيجية، اخلطة من مستكملة نسخة بإصدار التزامه عن

 .٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون يف التنفيذي للمجلس األوىل العادية الدورة
 وامتــدحت املقــرر بــشأن اآلراء يف توافــق إىل للتوصــل ســرورها عــن الوفــود وأعربــت - ٢٣

 الكلمـة  بعـضها  وأخذ .اخلطة لتحسني اجلارية اجلهود يف بالتعاون وتعهدت .املشاورات عملية
 املتحـدة  األمـم  قواعـد  تعزيـز  يف اإلمنـائي  الربنـامج  بـه  يـضطلع  الذي احلاسم الدور على للتأكيد

 أمهيـة  علـى  عديـدة  وفود وشددت .واليته يف وردت ما حسب وأفكارها، ومبادئها ومعايريها
 .القطري الصعيد على اإلمنائية التدخل إجراءات يف السيادة واحترام الوطنية امللكية
 اإلنـسان  حقـوق  علـى  قـائم  هنـج  اتبـاع  بـأن  رأيها تأكيد أعادت الوفود بعض أن غريو - ٢٤
 للقيـام  صـالحية  لـه  ليـست  اإلمنـائي  الربنـامج  أن كمـا  إلمنـائي، ا الربنامج والية ضمن يندرج ال

 الوفـود  بعـض  وحثـت  .اإلنـسان  حقـوق  جمال يف الرصد أو العمليات أو باملعايري تتعلق بأنشطة
 واملتـسقة  دوليـا  عليهـا  املتفـق  والـُنُهج  املفـاهيم  أسـاس  علـى  عمله يقيم أن على اإلمنائي الربنامج

 جديـد  مـن  وأكـدوا  .املتحـدة  األمـم  عقـدهتا  الـيت  األخـرى  متراتواملؤ القمة مؤمترات نواتج مع
 ومتحـررا  األطـراف  متعـدد  يكـون  وأن ،باحليـاد  يتـسم  أن جيـب  التنميـة  متويل بأن القائل الرأي
 الـيت  اإلمنائيـة  األنـشطة  بـه  تتـسم  الـذي  واملـنح  والطوعيـة  الـشمول  طابع ويعكس الشروط، من

 شـجع  البنـاء،  احلـوار  من وبروح .الوطنية األولويات متليه ما حسب املتحدة، األمم هبا تضطلع
 يف الثقافيـة  والفـروق  املتباينة النظر لوجهات مراعيا يظل أن على اإلمنائي الربنامج الوفود بعض

 .عليها ُتدخل اليت التحسينات ويف االستراتيجية للخطة اجلارية املناقشات
 األمـم  لربنـامج  االسـتراتيجية  خلطـة ا بـشأن  ٢٠٠٧/٣٢ املقرر التنفيذي اجمللس واعتمد - ٢٥

 عنـد  أُلقيت اليت للبيانات كاملة حرفية مدونات تردو .٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي املتحدة
 .DP/2008/1/Add.1 الوثيقة يف املقرر اعتماد

 
 الربجمة ترتيبات - رابعا 

 تعـديل  :ييلـ  مـا  تـضمنت  الربجمة، ترتيبات بشأن مقترحات املعاون الربنامج مدير قدم - ٢٦
 الـزمن؛  عـرب  اسـتقرارها  لكفالـة  برناجميـة  دورة كـل  بدايـة  يف القطريـة  التصنيف لعتبات منهجي
 تقامسهـا  يـتم  حبيـث  األساسـية  االعتمـادات  مـن  املـوارد  تقلـيص  هبدف املتعلقة املقاييس وتوحيد
 األمـوال  مـن  املـوارد  وختـصيص  ١ البنـد  - األساسـية  األمـوال  مـن  املوارد ختصيص بني مناصفة
 احلـصص  طبـق  املائـة  يف ١٠ إىل يصل اإلقليمية املرونة من قدر توخي مع ،٢ البند - األساسية
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 املـوارد  ختـصيص  علـى  قطريـة  قيـود  فرض ودون اهلدف، من ١ البند جملموع اإلقليمية التناسبية
 إىل مليـون  ٤٥٠ مـن  الربنـاجمي  املـايل  لإلطار السنوية الربجمة قاعدة وزيادة اهلدف؛ من ٢ للبند
ــون ٧٠٠ ــود علــى تعــديالت وإدخــال دوالر؛ ملي ــة حمــددة بن ــاجمي املــايل اإلطــار يف ثابت  .الربن
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  بـني  الشراكة تعزيز إىل هتدف تدابري أيضا املعاون الربنامج مدير واقترح
 احمللــي واحلكــم الالمركزيــة جمــاالت يف اإلنتاجيــة للمــشاريع املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي

  .الصغرى لتمويالتوا
 يف يــرد الــذي النتــائج أســاس علــى امليزنــة حنــو للتوجــه ارتياحهــا عــن الوفــود وأعربــت - ٢٧

ــة، ــهم الوثيق ــوا ولكن ــربط إىل دع ــشكل ال ــني أوضــح ب ــائج املخصــصات ب ــة والنت ــا اإلمنائي  وفق
 زةاملعـز  الـشراكة  علـى  الوفـود  بعـض  وأثنـت  .االستراتيجية اخلطة مشروع يف املبينة لألولويات

 خــدمات علــى الطلــب زيــادة أن مالحظــة اإلنتاجيــة، للمــشاريع املتحــدة األمــم صــندوق مــع
 برنـامج  أخـرى  وفـود  وشـجعت  .بـه  التنبـؤ  ميكـن  الربنـاجمي  للتمويـل  دعم تقدمي يربر الصندوق

 إىل للتقليـل  التـصنيفات  على تعديالت إدخال عند تدرجيي هنج تبين على اإلمنائي املتحدة األمم
 التمويـل  عتبـات  علـى  احلفاظ إىل باإلضافة اجلارية، الربامج على سلبية آثار أية من األدىن احلد
 أدىن حبـد  وجـود  نفقـات  لتمويـل  تكفـي  اليت األساسية األموال من املوارد ختصيص إطار داخل
 .الدخل املتوسطة البلدان يف
 حيــتو اجلنــساين، املنظــور لتعمــيم ثابــت جديــد بنــد بــإدراج أيــضا الوفــود ورحبــت - ٢٨
 علـى  اجلنـسانية  باملـسائل  املتعلـق  لإلنفاق أوثق رصد بعملية للقيام إمكانيات من ذلك حيمله ما
 .الزمن مر
 وفقــا ستـسري  التكلفـة  وتـصنيفات  املخصـصات  أن علـى  املعـاون  الربنـامج  مـدير  وأكـد  - ٢٩

 رةفتـ  بعـد  الضرورية التعديالت إدخال مع لالستعراض، خاضعة وتظل القطرية الربامج ملطالب
 البلـدان  يف الـدنيا  التمويـل  بعتبـات  املتعلقة باملالحظة علما أحاط قد إنه وقال .اجلديدة السنتني
  .الدخل املتوسطة

 للفتـرة  الربجمـة  ترتيبـات  مقترحـات  بـشأن  ٢٠٠٧/٣٣ املقـرر  التنفيـذي  اجمللس واعتمد - ٣٠
٢٠١١-٢٠٠٨. 

 
 للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق - خامسا 

 االسـتراتيجية  اخلطـة  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لـصندوق  التنفيذية املديرة عرضت - ٣١
 مـن  املـرأة  لتمكني املركزية األمهية على مؤكدة والحظت، .٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة للصندوق

 الربجمـة  خـالل  مـن  الـدعم  تعميـق  إىل هتـدف  اخلطـة  أن لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  أجل
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 القــدرات ودعــم اجلنــوب بلــدان بــني والتعــاون الوطنيــة للملكيــة يهيتــوج إطــار مــع احلفــازة،
 .املرأة متكني بشأن العاملية االتفاقيات تنفيذ على القطرية
 الـــسنوات املتعـــدد التمـــويلي اإلطـــار إىل اســـتنادا اجلديـــدة، االســـتراتيجية إن وقالـــت - ٣٢

 وصـفا  وقـدمت  .احملليـة  الـسياقات  مـع  مكيفـة  متداخلـة،  ولكنـها  حمـددة،  نتـائج  تبـدي  السابق،
 الـــصندوق مـــسؤوليات علـــى مؤكـــدة النتـــائج، أســـاس علـــى اإلدارة وإطـــار اإلمنـــائي لإلطـــار
 الطلــب، بتوجيهــات املــدفوعتني والربجمــة الــسياسات خيــص فيمــا املــشورة بتقــدمي يتعلــق فيمــا

 األمــم إصــالح عمليــة كامــل نطــاق علــى اجلنــسني بــني باملــساواة يتعلــق فيمــا التنــسيق وتقويــة
 خيـص  فيمـا  بالكفـاءة  ومتـسمة  فعالـة  إدارة وتوفري والرقابة، املخاطر وإدارة واملساءلة، ملتحدة،ا

 إمكانيـة  لتعزيـز  األساسـية  املـسامهات  زيـادة  إىل ودعـت  .واألنظمـة  واإلدارية البشرية القدرات
  .الفعال والتخطيط التنبؤ
 سـنة  عـشرة  اإلثـنيت  مـدة  علـى  التنفيذيـة  املـديرة  لتحيـة  الكلمة وفدا ٣٤ حوايل وطلب - ٣٣
 الـصفة،  بتلـك  التنفيذيـة  اللجنـة  أمـام  األخـري  حضورها مبناسبة الصندوق، خدمة يف قضتها اليت

 بعـض  وشـددت  .هبـم  اخلاصـة  اإلمنائيـة  املبـادرات  يف وأثـره  الصندوق دور كثرية وفود وأطرت
 ويف ،“واحـدة  متحـدة  أمم” حتقيق حنو باملسرية الدفع يف للصندوق احلاسم الدور على الوفود
ــارات علــى القائمــة املــداخالت تنــسيق  حتقيــق ويف ككــل، املتحــدة األمــم يف اجلنــسانية االعتب

 تعمـيم  أن الوفـود  الحظـت  الـصدد،  هـذا  ويف .العـاملي  الـصعيد  علـى  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف
 األمــم وملنظومــة األعــضاء الــدول جلميــع مجاعيــة مــسؤولية هــو اجلنــسني بــني املــساواة منظــور
 مـشاركة  تعزيـز  إىل الراميـة  جهـوده  زيـادة  علـى  الـصندوق  واحد وفد وحث .بكاملها املتحدة
 .املرأة متكني مبادرات يف الرجال
 االســتراتيجية اخلطــة مــشروع فيــه يتجــه الــذي الوقــت يف أنــه وفــود عــدة والحظــت - ٣٤

 للرصـد  طـة اخل آليـات  يف ثغـرات  هنـاك  تـزال  ال وطموحا، تركيزا أكثر برجمة حنو قاطع بشكل
 اإلفـادة  علـى  وشجعت ،“تنفيذ أزمة” مثة أن ترى أهنا إىل الوفود وأشارت .واملساءلة والتقييم
 إىل سالسـة  أكثـر  بـشكل  األفكار حتويل أجل من املستفادة والدروس البيانات من أكرب بشكل
 .استراتيجي عمل
 الـدعم  بـه،  التنبـؤ  ميكـن  متويـل  وجـود  ضـرورة  عـن  جمـددا  معربة عديدة، وفود وحيت - ٣٥

 االلتــزام عــن الوفــود أحــد وأعلــن اجلنــسانية، بالــشؤون الــصلة ذات اإلمنائيــة لألنــشطة املتنــامي
 األساسـي  التمويـل  يف الركـود  مالحظني الوفود، بعض وتساءل .للصندوق الدعم بزيادة رمسيا

 دةالزيــا يف اخنفــاض حــدوث حالــة يف الربجمــة هبــا تتــأثر أن ميكــن الــيت الكيفيــة عــن للــصندوق،
 يف اخلــدمات تقــدمي يــشكله الــذي التحــدي إىل الوفــود أحــد ونبــه .األساســي للتمويــل املتوقعــة
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 امليدانيـة  االحتياجـات  تقيـيم  يف التمويـل  خمصـصات  ختفـق  قـد  حيـث  الـدخل،  املتوسـطة  البلدان
 تعزيـز  إىل التقليـديني،  الكبـار  املـاحنني  غـري  مـن  األعـضاء،  الـدول  الوفـود  ودعت .مالئم بشكل
 .الدعم
 مـع  العمليـات  ملواءمـة  اجلاريـة  اجلهـود  عـن  تفاصيل بإيراد الصندوق مديري كبار ورد - ٣٦

 بـأهنم  األعـضاء  وطمـأنوا  .والتقيـيم  والرصـد  املـساءلة  وحتـسني  األخرى املتحدة األمم منظمات
 املـستوى  علـى  القـدرات  وتعزيـز  املـستفادة  الـدروس  فهـم  يف اخلالقة جهودهم بذل سيواصلون
 .اجليدة املمارسات منوال على النسج لزيادة القطري

 
 الصلة ذات واملسائل القطرية الربامج - سادسا 

 التنفيـذي،  اجمللـس  فيها لينظر قطري برنامج مشروع ٢٢ املعاون الربنامج مدير عرض - ٣٧
 :التالية املناطق من

 ليربيـا و االسـتوائية  وغينيـا  ورواندا الدميقراطية الكونغو ومجهورية توغو :أفريقيا منطقة 
 .ومدغشقر

 .ونيبال وفيجي ساموا :اهلادئ احمليط ومنطقة آسيا 
 .السعودية العربية واململكة الكويت :العربية الدول منطقة 
 واملكـــسيك وكولومبيـــا كوســـتاريكا :الكـــارييب البحـــر ومنطقـــة الالتينيـــة أمريكـــا 

 .ونيكارغوا
 التنفيـذي  اجمللـس  فـق وا ،٢٠٠٦/٣٦ و ٢٠٠١/١١ التنفيـذي  اجمللـس  مبقـرري  وعمال - ٣٨
 واألرجنـتني  الروسـي  االحتـاد  :االعتـراض  عدم أساس على التالية القطرية الربامج متديدات على

ــارات ــة واإلم ــابوا املتحــدة العربي ــا وب ــدة غيني ــسوانا والبحــرين اجلدي ــا وبوت ــداد وبوليفي  وتريني
 وماليزيـا  ومـايل  وكوبـا  بيـساو  - وغينيـا  وسـرياليون  وسورينام النكا وسري وجيبويت وتوباغو
 .واهلند وملديف ومالوي

 القطريـة،  الـربامج  ملـشاريع  الوفـود  عنـها  أعربـت  الـيت  والتقـدير  الثقـة  أصوات بني ومن - ٣٩
 إىل عديـدة  وفـود  ونبـهت  .الـربامج  هـذه  عنها متخضت اليت التشاورية العملية منها عدة أطرى

ــ تواجههــا الــيت املــوارد حبــشد املتعلقــة اخلاصــة التحــديات  وتــساءل .الــدخل املتوســطة دانالبل
 التنميـة  مبادرات لدعم األوضاع أحسن يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج كان إذا عما آخرون

 وتطـوير  بالـدعوة  املتعلقـة  اجلهـود  مثـل  قوتـه،  نقـاط  تـسخري  علـى  الربنـامج  وحثـوا  االقتصادية،
 واملبـادرات  املؤسـسات  مـع  باالشـتراك  فعاليتـه  حتـسني  علـى  الربنـامج  الوفـود  وحثت .القدرات
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 احملليـة،  الـصعد  علـى  وتنـسيقها  مداخالتـه  بتعزيـز  الربنـامج  يقوم بأن واحد وفد وأوصى .احمللية
 العمليـة  يف والـضعيفة  املهمـشة  اجملموعـات  مـشاركة  وضـمان  والقـرى،  املقاطعـات  صعد وعلى
 .اإلمنائية
 اهلـادئ  احملـيط  منطقـة و آلسـيا  اإلقليمـي  املكتـب  ومدير املساعد الربنامج مدير وعرض - ٤٠

 نتــائج مــوجزا ووضــح، .ميامنــار إىل املــساعدة تقــدمي بــشأن الربنــامج مــدير مــن مقدمــة مــذكرة
 الـيت  الكيفيـة  ملموسـة،  لنتـائج  أمثلـة  خالل من ميامنار، يف البشرية التنمية ملبادرة األخري التقييم

 ملـدة  املبـادرة  متديـد  إىل تـدعو  الـيت  األسباب وعرض واليتها، مهام حتقيق املبادرة هبا استطاعت
  .سنوات ثالث
 جهـوده  مـضاعفة  علـى  الربنـامج  بعـضها  وحـث  للتمديـد،  تأييدها عن الوفود وأعربت - ٤١
 .باملبادرة املنوطة للوالية وفقا وتطبيقها املالئم بالشكل موارده توجيه ضمان أجل من
 .ميامنار إىل املساعدة تقدمي بشأن ٢٠٠٧/٣٦ املقرر التنفيذي اجمللس واعتمد - ٤٢
 

 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب - سابعا
 توصـيات  تنفيـذ  عـن  املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  ملكتب التنفيذي املدير وحتدث - ٤٣

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ للفترة احلسابات مراجعي جملس
 ودعـا  .املكتـب  كفاءة شفافية يف حتسن أوجه من طرأ ملا تقديرها عن الوفود وأعربت - ٤٤
 احلـسابات  وتعهـد  الداخليـة،  املخـاطر  ضـبط  يف املتبقية الثغرات معاجلة إىل املكتب الوفود أحد

 .والداخلية االحتياطية
 االسـتخدام  ذات لألصـناف  املباشـرة  املـشتريات  خلدمات املقترح التحويل خيص وفيما - ٤٥
 الوكـاالت  بـني  املـشتركة  املـشتريات  خـدمات  مكتـب /اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج من العام
 يــصاحب مــا ضــوء يف بــاملقترح الوفــود رحبــت املــشاريع، خلــدمات املتحــدة األمــم مكتــب إىل
 إىل باإلضـافة  للمـشتريات،  مركزيـا  مـوردا  باعتبـاره  املـشاريع  خـدمات  ملكتـب  تعزيـز  من ذلك
 .املتحدة األمم ملنظومة أخرى، مشتريات موارد
 مراجعــي جملــس توصــيات تنفيــذ بــشأن ٢٠٠٧/٣٧ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واعتمــد - ٤٦

 لوظـائف  املقتـرح  اجلزئي الدمج بشأن ٢٠٠٧/٣٨ واملقرر ،٢٠٠٥-٢٠٠٤ للفترة احلسابات
 خلـدمات  املتحـدة  األمـم  مكتـب  مـع  الوكـاالت  بني املشتركة املشتريات خدمات ملكتب معينة

 .املشاريع
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 اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق - ثامنا 
 بــشأن مقترحــا اإلنتاجيــة للمــشاريع املتحــدة األمــم لــصندوق التنفيــذي ديراملــ عــرض - ٤٧

 مـع  املـشاركة  يف احملـرز  التقدم تفاصيل وعرض .للصندوق التمويلية والترتيبات الربجمة ترتيبات
 خــالل مــن النتــائج وإطــار االســتراتيجي التخطــيط إطــار لــدمج اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج
 بــصفة املــوارد وحــشد الــربامج ووضــع اإلمنــائي، املتحــدة األمــم نــامجلرب االســتراتيجية اخلطــة

 .والعمليـات  اإلدارة وترشيد والتقييم، اإلبالغ سياسات ودمج القطري املستوى على مشتركة
 األمـم  برنـامج  ومـع  املاحنـة  األعـضاء  الـدول  مـع  تـواترا  أكثـر  بشكل مشاورات إجراء إىل ودعا

 .للصندوق املالية للقاعدة االستقرار وحتقيق األساسية املوارد لزيادة اإلمنائي املتحدة
ــة اجلهــود علــى الوفــود وأثنــت - ٤٨  اإلمنــائي، املتحــدة األمــم برنــامج مــع للمواءمــة املبذول

 بـدائل  أيـة  عـن  وفـود  عـدة  وتـساءلت  .منـوا  البلـدان  أقـل  علـى  خاص بشكل بالتركيز وأشادت
 :دوالر مليـون  ٢٥ يف املتمثـل  التمويلي فههد حتقيق من متكنه عدم حالة يف الصندوق سيتبناها

 ويف .حـدة  علـى  بلد لكل املخصصة املبالغ أو يدعمها اليت البلدان عدد ختفيض إىل سيلجأ هل
 بعــضها وشــجع األول، اخليــار اســتبعاد إىل الــصندوق عــدة عديــدة وفــود دعــت الــصدد، هــذا

 منـوا  البلـدان  أقـل  إىل تـدرجيي،  بـشكل  ذلـك  كـان  وإن خدماتـه،  نطـاق  توسـيع  على الصندوق
 جهـود  عـن  تفـصيال  أكثـر  مرحلـي  تقريـر  تقـدمي  علـى  الـصندوق  الوفـود  بعـض  وحثت .مجيعها
 عديـدة  وفـود  وكـررت  .احلاليـة  للدورة هلا ُخطط اليت اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع الدمج

 قاعــدة ماسـتخدا  إىل باإلضـافة  اإلمنــائي، املتحـدة  األمـم  برنـامج  مــن التمويـل  زيـادة  إىل الـدعوة 
 أن الـصندوق  علـى  أن واحـد  وفـد  وحذر .التمويل مصادر من وغريهم املاحنني من تنوعا أكثر
 احلــد إىل القطــري املــستوى علــى املــايل القطــاع إصــالح عمليــة يف املــشاركة عــن بنفــسه ينــأى
 .واليته نطاق يتجاوز الذي
 وترتيبــات لربجمــةا ترتيبــات أن علــى الوفــود علــى ردوده يف التنفيــذي املــدير وطمــأن - ٤٩

 اسـتقرار  وحـدد  للـصندوق،  عليـا  أولوية تشكل تظل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع التمويل
 األمــم لربنــامج النطــاق واســع للتــشجيع تقــديره عــن وأعــرب رئيــسيا، حتــديا باعتبــاره التمويــل
 يـسعى س الـصندوق  أن علـى  وأكـد  .الـدعم  زيـادة  يف قيادي بدور يضطلع بأن اإلمنائي املتحدة

 كبـار  عنـه  اإلعـراب  كـرر  موقف وهو املساعدة، هلا تقدم اليت الدول عدد من احلد حتاشي إىل
 للتمـويالت  ممكنـة  بيئـات  إجيـاد  بـأن  الوفـود  التنفيـذي  املدير وذكَّر .اآلخرين الصندوق مديري

 .الــصندوق ممارســات جمــال أحــد ميثــل الــشاملة املــايل القطــاع سياســات خــالل مــن الــصغرى
ــتم ــاإلعالن ودهرد واخت ــه عــن ب ــصندوق، مــع للعمــل الوشــيكة مغادرت  شخــصية، ألســباب ال

 .املعاون الربنامج ومدير الرئيس ذلك ألجل حياه وقد
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 التنبـؤ  ميكـن  الذي الربناجمي التمويل بشأن ٢٠٠٧/٣٤ املقرر التنفيذي اجمللس واعتمد - ٥٠
 .اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم لصندوق به
 

 للسكان املتحدة األمم بصندوق املتعلق اجلزء  
 دارةواإل امليزانية شؤونو املالية والشؤون التنفيذية املديرة بيان - تاسعاً 

 التنفيذيـة  املـديرة  بـه  أدلـت  ببيـان  للـسكان  املتحـدة  األمـم  بـصندوق  املتعلق اجلزء افتتح - ٥١
 أن التنفيذيـة  املـديرة  وذكـرت  .)http://www.unfpa.org/exbrd هعنوانـ  موقـع  علـى  متـاح  وهو(

 أفـضل  خـدمات  تقـدمي  بغيـة  يـتغري  بـأن  ،مـتغري  عـامل  يف يلتـزم،  للـسكان  املتحـدة  األمم صندوق
 أن علــى وشــددت .والتنميــة اإلنــسان وحقــوق واألمــن الــسالم أجــل مــن هاســعي يف للــشعوب
 يـسعى  الـصندوق  وأن ،للصندوق أساسياً اًيهيوجت دأًمب ميثل وطنياً وقيادهتا التنمية زمام امتالك
 .الوطنيـة  التنميـة  دعـم  يف أقـوى  نتـائج  وحتقق امليداين العمل على بقوة تركز منظمة يصبح ألن

ــصندوق خطــة أن إىل وأشــارت ــرةل الســتراتيجية،ا ال ــق صــممت ،٢٠١١-٢٠٠٨ لفت  لتحقي
 حتـسني  بغيـة  القطريـة  املكاتب يةتقو على يركز التنظيمي اهليكل أن على وشددت .حملية نتائج
 مــع اإلقليمــي والتنــسيق واحــد موقــع يف باالشــتراك الــصندوق التزامبــ تنوهــو .الــربامج تنفيــذ

ــه تقويــة علــى يعمــل الــصندوق إن وقالــت .األخــرى املتحــدة األمــم منظمــات  جمــال يف قدرات
 .الغـش  ومنـع  راملخـاط  إدارة ذلـك  يف مبـا  ،املـساءلة  موضوع على موظفيه مجيع ويدرب رقابةال

 علـى  يعكـف  الـصندوق  أن إىل وأشارت الصندوق يف املساءلة بإطار التنفيذي اجمللس وأعلمت
 .الرقابة لسياسة شروعم إعداد
ــة حملــة وأعطــت - ٥٢ ــة عــن عام ــة احلال ــصندوق املالي ــشر املاحنــة اجلهــات وشــكرت ،لل  الع

ــسية ــ :الرئي ــسوي دا،ـهولن ــ د،ـوال ــ واململكــة جـوالنروي ــوا دة،ـاملتح ــ رك،ـلدامن ــ انـوالياب  داـوفنلن
ــ ــبانيا اـوأملاني ــدا وإس ــا .وكن ــدان شــكرت كم ـــ البل ــيت ٤٣ ال ــن زادت ال ــسامهاهتا م ــام يف م  ع
 وأعـضاء  يالتنفيـذ  اجمللـس  أعـضاء  قدمـه  الـذي  للـدعم  العميـق  تقـديرها  عـن  وأعربت .٢٠٠٧
 الناحيـة  مـن  اسـتقرارا  وأكثـر  ىقوأ يصبح أن من الصندوق مكن الذيو ،عموماً املتحدة األمم
 .املالية
 يفتخـر  والـيت  مـؤخراً  تلقـ طأ الـيت  املبـادرات  علـى  األضـواء  التنفيذيـة  املـديرة  وسلطت - ٥٣

 اململكــة وزراء رئــيس بــدأها الــيت للــصحة الدوليــة الــشراكة :وهــي فيهــا باملــسامهة الــصندوق
 فوريـة  ئجنتـا  حتقيـق ” ومبادرة ستولتنبريغ؛ جرت النرويج وزراء ورئيس براون غوردون املتحدة
 ومبـادرة  إنـسان؛  مليـون  إلنقـاذ  الكندية واملبادرة النرويج؛ قادهتا اليت “واألطفال النساء لصاحل

 .لإلنــاث التناســلية األعــضاء تــشويه مــن للحــد للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اليونيــسيف

http://www.unfpa.org/exbrd
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 بلـدان ال يف الـشابات  وفاة يف األول السبب هو واإلجنابية اجلنسية الصحة سوء أن إىل وأشارت
 إحـراز  وأن ،واألمـراض  الـصحة  سـوء  ميثله الذي العاملي العبء من كبرياً جزءاً ويشكل النامية
 هـذه  ولتحقيـق  ،وارداملـ  مـن  مزيـد  تـوفري  علـى  جزئيـاً  يتوقـف  النـساء  حيـاة  إنقـاذ  يف أكرب تقدم
 صـحة  لتحـسني  مواضيعي استئماين صندوق إنشاءب للسكان املتحدة األمم صندوق يقوم الغاية
 تـرك  جواز عدم على وركزت الصندوق يف املسامهة على األعضاء الدول وشجعت .مهاتاأل
 .احلياة متنح وهي متوت امرأة أي

 بوالـشبا  النـساء  وقايـة  علـى  تركيـزه  سيواصل الصندوق أن التنفيذية املديرة وذكرت - ٥٤
 وعــةجمم فوجــود .الــذكري الــواقي اســتخدام بــرامج وعلــى البــشرية املناعــة نقــص فــريوس مــن

 صولحــ حتقيــق مــن كــنمي اإلجنابيــة بالــصحة واملرتبطــة اجلنــسية لــوازموال اخلــدمات مــن شــاملة
ــع ــىع اجلمي ــصحة وســائل ل ــة ال ــة اإلجنابي ــن والوقاي ــريوس م ــة نقــص ف ــشرية املناع ــق الب  وحتقي
 املـرأة  متكـني  جمـال  يف تقـدم  إحراز أن على وشددت .الصحة جمال يف لأللفية اإلمنائية األهداف
 تنوهـ و .واألمـن  والـسالم  اإلنـسان  وحقـوق  للتنمية أساسي أمر اجلنسني بني ملساواةا وحتقيق

 الـذي  للـسياسات  الـشامل  االسـتعراض  يف قـدما  للمـضي  حالياً تنفيذه جيري الذي اهلام العملب
 مــسبوقة غــري فرصــاً وفريــ االتــساق لتحقيــق الــسعي أن وذكــرت .ســنوات ثــالث كــل جيــري
 األمـم  تقدمـه  الـذي  والـدعم  الوطنيـة  اخلطط يف والتنمية للسكان الدويل املؤمتر أهداف إلدماج
 .للبلدان املتحدة
 دعمهـا  عـن  وأعربـت  التنفيذيـة  املـديرة  بـه  أدلـت  الـذي  امللـهم  بالبيان الوفود وأشادت - ٥٥

 الــصندوق علــى الوفــود تثنــأ كمــا .ولعملــه للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق لواليــة القــوي
ــه ــا وموظفي ــه مل ــ مــن يبدون ــهوض زامالت ــدويل املــؤمتر أعمــال جبــدول بالن ــة للــسكان ال  .والتنمي
 حتقيـق  أجـل  مـن  ضـروري  أمـر  والتنمية للسكان الدويل املؤمتر أهداف حتقيق أن على وشددت
 النطـاق  الواسـعة  االستـشارية  لعمليـة ل تقـديرها  نعـ  الوفـود  تأعربـ و .لأللفية اإلمنائية األهداف
 السـتراتيجية ا اخلطـة  وضـع  يف األعـضاء  الـدول  مـع  وقالـصند  أجراهـا  الـيت  والـشاملة  والشفافة

 الـصندوق  عمـل  أمهيـة  علـى  الوفود من عدد وشدد .التنظيمي واهليكل ٢٠١١-٢٠٠٨ لفترةل
 البـشرية،  املناعـة  نقـص  فريوس من الوقاية فيها مبا واإلجنابية، اجلنسية واحلقوق الصحة جمال يف
 إدراج اعتـرب  وقـد  .نساجل نوع على قائملا العنف على والقضاء الشباب، أوساط يف سيما وال

 شـأن  شـأنه  ،للغايـة  هامـاً  أمـراً  اخلطـة  ضـمن  بقـوة  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مسألة
 تقـديرها  عـن  الوفـود  وأعربـت  .لإلنـاث  التناسـلية  األعـضاء  قطـع /تـشويه  مكافحة على لتركيزا

 أمهيـة  إىل وأشـارت  اإلنـسان،  قوقح على القائم للنهج االستراتيجية اخلطة يف األولوية إلعطاء
 اهليكـل  الوفـود  دتأيو .اخلطة تنفيذ أجل من املستويات كافة على القدرات الصندوق يبين أن
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 وأعــرب .القطــري املــستوى علــى والــدعم القطريــة املكاتــب تقويــة علــى وتــشديده التنظيمــي
  .اإلقليمية املكاتب أحد موقع لتغيري أسفهما عن وفدان

 جيـري  الذي للسياسات الشامل االستعراض بتنفيذ الصندوق التزام على ودالوف وأثنت - ٥٦
 ائالسمتـ  األداء، توحيـد  إطـار  يف الرائـدة  املـشاريع  إىل الوفـود  أحـد  شـار أو .سنوات ثالث كل
 عـدة  وأعربـت  .املستوى الرفيعة اإلدارية اللجنة عن معلومات خرآ وفد وطلب .التكاليف عن

 يف الــصندوق عمــل تقــدر أهنــا وذكــرت الــصندوق يقدمــه الــذي للــدعم تقــديرها عــن وفــود
 الـصحة  مثـل  جمـاالت  يف الصندوق مع شراكاهتا بتعزيز اهتمامها إىل منها عدد وأشار .هاـبلدان

 عـن  الوفـود  بعـض  وأعرب .والشباب ،اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس ومكافحة ،اإلجنابية
 بتحـسني  املتعلـق  لأللفية اإلمنائية األهداف من اخلامس اهلدف حتقيق يف التقدم تعثر بشأن قلقال

 الوفيــات علــى التركيــز األم صــحة مــسألة معاجلــة عنــد ينبغــي أنــه إىل وفــد وأشــار .األم صــحة
 اإلنــسانية األزمــات أثنــاء الــصندوق عمــلل يولوهنــا الــيت األمهيــة إىل وفــود وأشــارت .النفاســية
ــا وذكــرت ــت أهن ــود كان ــأن ت ــضمن ب ــة تت ــتراتيجي اخلط ــات ةاالس ــن إضــافية معلوم ــهج ع  الن
 وطلــب .اإلنــسانية األعمــال جمــال يف يــةرااجل اإلصــالحات يف الــصندوق ومــسامهة العنقــودي

 األمــم منظمــات مــع الــصندوق شــراكة حــول إضــافية معلومــات علــى احلــصول الوفــود بعــض
 .اجلنسانية املسائل منها جماالت يف ،املتحدة
ــود وأعربــت - ٥٧ ــعمت تالحــظ إذ ســرورها عــن وف ــصندوق ت  وهــذا ،قــوي مــايل بوضــع ال
 زيـادة  يف نظرسـي  أنـه  الـدامنرك  وفـد  وأعلـن  .٢٠٠٦ لعـام  السنوي املايل االستعراض يف ورد ما

ــة مليـــون ٥٠ مببلـــغ للـــصندوق يقـــدمها الـــيت املـــسامهة ــة كرونـ ــاد عنـــد دامنركيـ ــة اعتمـ  اخلطـ
 توأعربـ  ،املساءلة اقضايل الصندوق يوليه الذي االهتمام على وفود ةعد توأثن .الستراتيجيةا

 مراجعــة بــشأن حمكمــة ترتيبــات وضــع مــن التأكــد إىل الراميــة الــصندوق خلطــط ادعمهــ عــن
 حـساب  علـى  تنشأ أال ينبغي املساءلة نظم أن الوفود أحد وذكر .واملساءلة والرقابة احلسابات
  .األعضاء الدول وسيادة املتحدة لألمم الداخلية النظم ومصداقية استقالل

 املفوضــية شــكرت كمــا .وتعليقاهتــا دعمهــا علــى الوفــود التنفيذيــة املــديرة توشــكر - ٥٨
ــة ــادة علــى األوروبي ــدامنرك وشــكرت ،مــسامهتها زي ــادة عــن إلعالهنــا أيــضاً ال ــة الزي  يف احملتمل
 ،للثقافـة  املراعـي  النـهج  بأمهيـة  التنفيـذي  اجمللس أعضاء إلقرار تقديرها عن وأعربت .مسامهتها

 للوفيـات  التـصدي  مـسألة  أن علـى  وشـددت  .احملليـة  اجملتمعات سياق يف تطبيقه عند سيما وال
 علـى  القـضاء  إىل الرامية احلملة وأن الصندوق أعمال جدول يف قصوى بأولوية حتظى النفاسية
 خـدمات  إىل اجلميـع  وصول هدف حتقيق ضرورة لىع دتأكو .منها جزء هي الوالدة ناسور
ــصحة ــة ال ــول اإلجنابي ــ .٢٠١٥ عــام حبل ــق اوفيم ــدادات مبــسألة يتعل ــسكان، تع  إىل أشــارت ال
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 أفغانـستان  يف الـسكان  تعـداد  تنفيذ يف القيادة توليه إىل إضافة منها عدد يف الصندوق مشاركة
 .والسودان والعراق

 أشــارت واحـد،  موقـع  يف أخـرى  جهـات  مـع  الـصندوق  اشـتراك  مبـسألة  يتـصل  وفيمـا  - ٥٩
ــ أن وهــو هــام عنــصر إىل التنفيذيــة املــديرة  األمــم برنــامج مــن خــدمات اشــترى قــد صندوقال
 اإلقليمــي دون املركــز ستــصبح أملــايت أن أوضــحت اجلــدوى دراســة وأن اإلمنــائي، املتحــدة
 لـن  اجلديـد  التنظيمي اهليكل أن للمجلس أكدتو .واليونيسيف اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج
 تحتـدث  املـستوى،  الرفيعـة  ريـة اإلدا باللجنـة  يتعلـق  وفيمـا  .جديدة بريوقراطية طبقة أي يتضمن
 وتكنولوجيــا ؛املاليــة واإلدارة البــشرية؛ املــوارد مببــادرات املعنيــة اللجــان عــن بإســهاب املــديرة

 املـديرة  أشـارت  األداء، توحيـد  بتكـاليف  يتعلـق  وفيمـا  .املعرفة وتقاسم واالتصاالت املعلومات
  .واألشخاص األوقات يف اًكبري واستثماراً عظيماً جهداً تتطلب التوحيد عمليات أن إىل
 جمـال  يف الوكـاالت  بـني  جيـري  الذي العمل تقسيم شرح يف التنفيذية املديرة وأسهبت - ٦٠

 الـيت  اجلنـسانية  املـسائل  يعـاجل  بات الصندوق فإن لذلك، إضافة أنه وذكرت اجلنسانية، املسائل
 للمـرأة  اإلمنـائي  تحـدة امل األمـم  لـصندوق  لـيس  الـيت  املنـاطق  يف اإلجنابيـة  الـصحة  مسألة تتجاوز
 للجنــة التابعـة  العمـل  فرقــة للـسكان  املتحـدة  األمــم صـندوق  تـرأس  إىل وأشــارت .فيهـا  تواجـد 
 الـصندوق،  أن كمـا  .اجلـنس  نـوع  علـى  القـائم  بـالعنف  املعنيـة  الوكاالت بني املشتركة الدائمة
 جنابيــةاإل للـصحة  فرعيــةال للمجموعـة  التنـسيق  مــسؤولية تـوىل  حمـددة،  عامليــة جمموعـات  ضـمن 
 اجلـنس  نـوع  علـى  القائمو اجلنسي لعنفل الفرعية لمجموعةل والتنسيق الصحة؛ جمموعة ضمن
 لبـطُـ  وقـد  .املبكـر  اإلنعـاش  جمموعـة  ضـمن  اجلنـسانية  املـسائل  وبشأن احلماية؛ جمموعة ضمن
 العمـر  حـسب  مـصنفة  بيانـات  مجـع  حتسني أجل من التنسيق مسؤولية تويل أيضاً الصندوق إىل

 بالــشراكات، يتعلــق وفيمــا .بأكملــه العنقــودي النظــام يف الســتخدامها وحتليلــها ساجلــن ونــوع
 الـصحة  منظمـة  تـشمل  الـصندوق  مـع  الرئيـسيني  املتعـاونني  قائمـة  أن التنفيذيـة  املديرة الحظت
 .للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم وصندوق واليونيسيف اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج العاملية
 الزيـادة  أن إىل استفـسار،  علـى  رده معـرض  يف اإلداريـة،  اخلـدمات  شـعبة  يرمد وأشار - ٦١
 فتـرة  خالل املالية البيانات من يتبني حسبما السنتني، لفترة الدعم تكاليف يف املائة يف ٨ بنسبة
 واحملليــة األمنيــة والتكــاليف اإللزاميــة والتكــاليف التــضخم إىل تعــزى املاضــية، ســنوات العــشر

ــستندة ــ إىل امل ــيت دوالرال ــأثر وال ــم صــندوق أن وذكــر .العمــالت بتحركــات تت  املتحــدة األم
 حـوضـ أ التـشغيلي،  االحتيـاطي  خيـص  وفيمـا  .متنوعـة  ثابتـة  تكـاليف  هلا صغرية منظمة للسكان
 عــن وعوضــاً .أمــوال أي منــه يــسحب الو التــشغيلي االحتيــاطي جيمــد مل الــصندوق أن املــدير
 مـن  املائـة  يف ٢٠ يعـادل  مـا  أي دوالر، مليـون  ١١ مبلـغ  اقتطـاع  اقتـرح  الـصندوق  فـإن  ذلك،
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 لـــسد اســـتخدامه أجـــل مـــن ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ لعـــامي املتوقعـــة العاديـــة اإليـــرادات يف النمــو 
 أنـه و ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الـسنتني  فتـرة  خـالل  واحـدة  مـرة  تـدفع  الـيت  التنظيمـي  اهليكل تكاليف
 .املنظمة يف كاستثمار األمر هذا إىل النظر ينبغي
 ٢٠٠٦ لعــام ،للــصندوق الــسنوي املــايل باالســتعراض علمــاً التنفيــذي لــساجمل وأحــاط - ٦٢

)DP/FPA/2007/15.( 
 

 الصلة ذات واملسائل االستراتيجية الصندوق خطة - عاشرا 
 لفتـرة ل ،للـسكان  املتحـدة  األمـم  صندوقلـ  االسـتراتيجية  طـة اخل التنفيذية املديرة قدمت - ٦٣

ــل” ،٢٠١١-٢٠٠٨ ــإحراز التعجي ــةوبا التقــدم ب ــة مللكي ــامج الوطني ــدويل املــؤمتر عمــل لربن  ال
 جـدول  بنـد  حتـت  فيهـا  النظـر  املزمـع  األخـرى  للوثائق باإلضافة ،)DP/FPA/2007/17( للسكان

ــال ــي األعمـــ ــامج :وهـــ ــاملي الربنـــ ــي العـــ ــصندوق واإلقليمـــ ــم لـــ ــدة األمـــ ــسكان املتحـــ  للـــ
)DP/FPA/2007/19(ــار ؛ ــساءلة وإطــــــ ــن يف املــــــ ــم دوقصــــــ ــدة األمــــــ ــسكان املتحــــــ  للــــــ
)DP/FPA/2007/20(ــتعراض ؛ ــل واســــ ــي اهليكــــ ــصويب )DP/FPA/2007/16( التنظيمــــ  والتــــ
)DP/FPA/2007/16/Corr.1(للسكان املتحدة األمم صندوق موارد ختصيص نظام واستعراض ؛ 

 ).DP/FPA/2007/18( القطرية للربامج
 طـة اخل وضـع  يف تبعـت اُ الـيت  والتعاونيـة  الـشفافة  للعمليـة  تقـديرها  عن الوفود وأعربت - ٦٤

ــتراتيجية ــرةل االس ــرت .٢٠١١-٢٠٠٨ لفت ــة بتجــاوب وأق ــع اخلط ــتغري م ــة يف احلاصــل ال  بيئ
 مبجـاالت  فرحبـت  حمكـم،  حمدود طابع من اخلطة به تتسم ما إىل الوفود تأشارو .املساعدات

 .اجلنـسني  بـني  واملـساواة  اإلجنابيـة  واحلقـوق  والصحة والتنمية، السكان :للخطة الثالثة التركيز
 وتطـوير  الوطنيـة  والقيـادة  الوطنيـة،  امللكيـة  علـى  االسـتراتيجية  اخلطـة  بتركيز أيضاً رحبت كما

 الـصندوق  عمـل  هدخلـ ي مـا  علـى  الوفود وشددت .اجلنوب بلدان بني فيما والتعاون القدرات،
 اخلطـوط  علـى  إضافية حتسينات بإجراء وأوصت .والشباب النساء حياة يف إجيابية تغيريات من

 الوفـود  بعـض  وأعـرب  .للنتـائج  قوية رصد عمليات إجراء على وشددت واملؤشرات األساسية
 .اإلجنابيـة  الصحة سلع أمن رصدل مؤشرات النتائج إىل املستند اإلطار يتضمن أن يف ملاأل عن

 .املـأمون  غـري  اإلجهـاض  عـن  تنـتج  الـيت  التعقيـدات  معاجلـة  على بالتركيز الوفود بعض ورحب
 قلـق ال عـن  الوفـود  بعض وأعرب .املأمون غري جهاضاإل بشأن توضيحات الوفود أحد وطلب
 الـصحة  بتحسني املتعلق لأللفية اإلمنائية األهداف من اخلامس اهلدف حتقيق يف التقدم تعثر إزاء

  .النفاسية
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 عـن  وأعربـت  ةالربجمـ  يف الـصندوق  يتبعـه  الـذي  للثقافة املراعي بالنهج الوفود ورحبت - ٦٥
 النـواحي  مراعـاة  أن إىل وأشـارت  .االسـتراتيجية  اخلطة تنفيذ عملية النهج هذا يوجه بأن أملها

 الوفـود  ورحبـت  .سـليم  حنـو  علـى  وتقييمهـا  الـربامج  نتـائج  لقيـاس  الزم أمر هو واحمللية الثقافية
 عزيــزت أمهيــة إىل وأشــارت الــسكان، لتعــدادات ٢٠١٠ جلولــة الــصندوق يقدمــه الــذي بالــدعم
 وأعربـت  .والعمـر  اجلـنس  نـوع  حـسب  املـصنفة  انـات البي فيهـا  مبـا  ،واسـتخدامها  البيانات مجع

ــود ــسيناريو دعمهــا عــن الوف ــهيكل الثالــث لل  حتــسن أن ضــرورة علــى وشــددت التنظيمــي لل
 زمــين جــدول بوضــع وطالبــت .واإلقليمــي القطــري املــستويني علــى واألداء الكفــاءة الــتغريات

  .والشفافية لةاملساء أمهية على التشديد وجرى .التنفيذ بدء أجل من مبقاييس مزود

 بعمليـة  يتعلـق  وفيمـا  .البنـاءة  وتعليقاهتـا  دعمهـا  علـى  الوفود التنفيذية املديرة وشكرت - ٦٦
 نزيهــة عمليــة ســتكون بأهنــا التنفيــذي اجمللــس املــديرة طمأنــت ،ياإلقليمــ الــصعيد علــى التنفيــذ
 منتتـض  بـشرية  مـوارد  خطة وضع قد الصندوق أن إىل وأشارت مراحل، على وتنفذ ومنفتحة

 عـن  للمجلـس  تقـارير  سـيعد  الصندوق أن وأضافت .للوظائف ومعرضاً الوظائف ملضاهاة آلية
 ملتـزم  الـصندوق  أن املـديرة  ذكـرت  اإلجهـاض،  بـشأن  االستفـسار  خيـص  وفيمـا  .احملرز التقدم
 اجلديـد  العـام  املـدير  وحيـت  .والتنميـة  للـسكان  الدويل املؤمتر عمل برنامج من ٢٥-٨ بالفقرة
 سائلاملـ  يف معـه  الـصندوق  تعـاون ي ممتاز شريك املنظمة هذه أن وذكرت العاملية الصحة ملنظمة
  .املشترك االهتمام موضع

 وبرنـامج  الـصندوق  بني القائم التعاون بإسهاب )الربامج( التنفيذية املديرة نائبة وبينت - ٦٧
 الـصندوق،  أن إىل وأشـارت  .اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املعين املشترك املتحدة األمم
 املناعـة  نقـص  بفـريوس  املعـين  املـشترك  املتحـدة  األمـم  برنـامج  رعايـة  يف نـشطاً  مـشاركاً  بوصفه
 الـواقي  السـتخدام  شـامل  برنـامج  وضـع  :التاليـة  األمور يف قيادياً دوراً أدى قد اإليدز،/البشرية

 .بــاجلنس واالشــتغال البــشرية املناعــة نقــص وفــريوس ،الــشباب مــن الــضعيفة فئــةالو الــذكري،
 الــوطنيني الــشركاء افيهــ امبــ ،الــشركاء مــن العديــد مــع يتعــاون الــصندوق أن للوفــود وأكــدت

  .اإلجنابية الصحة سلع أمن تعزيز أجل من احلكومية غري واملنظمات
 إلدارة منوذجـاً  وضـع  قد الصندوق أن إىل ستراتيجيالا التخطيط مكتب رئيس وأشار - ٦٨

 وضـع  سـيجري  إنـه  وقـال  .اجملـال  هـذا  يف بالتـدريب  حاليـاً  زودت القطرية املكاتب وأن املخاطر
 الـسنوية  التقارير من ستقاةامل املعلومات على بناًء االستراتيجية اخلطة ملؤشرات أساسية خطوط

 املرفــق إىل االنتبــاه وجــه التقــارير،ب يتعلــق مــاوفي .٢٠٠٧ عــام هنايــة حبلــول القطريــة للمكاتــب
 ٢٠٠٩ عـــامي يف ســـيجري أنـــه وأوضـــح )DP/FPA/2007/20( املـــساءلة إطـــار لوثيقـــة الثـــاين

 الـسنوية  التقـارير  وستتـضمن  .االسـتراتيجية  اخلطـة  تنفيـذ  حـول  شـاملة  تقـارير  تقدمي ٢٠١١ و
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 ٢٠٠٨ عــامي يف التنفيــذ يف احملــرز التقــدم عــن معلومــات أيــضاً التنفيذيــة املــديرة تقــدمها الــيت
ــة علــى املكتــب رئــيس وشــدد .٢٠١٠ و ــة القــصوى األمهي  إىل التقــارير تقــدمي وتنــسيق لتقوي

 شـراكات  عـن  معلومـات  تـضمنت  االسـتراتيجية  اخلطـة  وثيقـة  أن إىل وأشـار  .التنفيـذي  اجمللس
  .والقطرية واإلقليمية العاملية املستويات على الصندوق

 لـصندوق  االسـتراتيجية  طـة اخل :٢٠٠٧/٤٠ :التاليـة  املقـررات  التنفيـذي  اجمللـس  واختذ - ٦٩
 واإلقليمـي،  العـاملي  الـصندوق  برنـامج  :٢٠٠٧/٤١ ؛٢٠١١-٢٠٠٨ ،للسكان دةاملتح األمم

 املتحـــدة األمـــم صـــندوق مـــوارد ختـــصيص نظـــام اســـتعراض :٢٠٠٧/٤٢ ؛٢٠١١-٢٠٠٨
 واالحتيـاطي  التنظيمـي  الـصندوق  هيكـل  اسـتعراض  :٢٠٠٧/٤٣ و القطريـة؛  للربامج للسكان
  .التشغيلي

 ملوقفهمـا  بتعليالت الروسي واالحتاد املتحدة الياتالو وفدا أدىل املقررات، اختاذ وبعد - ٧٠
 الــسويد وفــدا وأدىل ).الثــاين املرفــق يف البيانــان ديــرو( اجللــسة حمــضر يف همــايبيان إدراج وطلبــا

 .ببيانني أيضاً وبيالروس
 

 الصلة ذات واملسائل القطرية الربامج - عشر حادي
 عامـا  استعراضـا  )الربنـامج ( للسكان ةاملتحد األمم لصندوق التنفيذي املدير نائب قدم - ٧١

 عمـل  يوضـح  قـصري  فـيلم  عـرض  وجـرى  .التنفيـذي  اجمللـس  نظـر  قيـد  القطريـة  الربامج ملشروع
 .اإلجنابية الصحة سلع أمن لدعم النامية البلدان يف الصندوق

 أمريكـا  وشـعبة  اهلـادئ  احملـيط  ومنطقـة  آسـيا  وشعبة أفريقيا شعبة من كل مديرو وقدم - ٧٢
 الوسـطى  وآسـيا  وأوروبـا  العربيـة  الـدول  شـعبة  مـدير  ونائـب  الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة 
 .مناطقهم من حمددة قطرية برامج وثائق مشاريع

ــاً - ٧٣ ــرر ووفقـ ــد ،٢٠٠٦/٣٦ للمقـ ــس اعتمـ ــذي اجمللـ ــربامج التنفيـ ــة الـ ــسة القطريـ  اخلمـ
 القمـر  وجـزر  ونالكـامري  :مناقـشتها  أو عرضها دون االعتراض، عدم أساس على التالية، عشر
 وبـابوا  وملـديف  واهلنـد  وبوتـان  واألردن وجيبـويت  وسـرياليون  ومـايل  ومالوي بيساو - وغينيا
 الوثــائق هــذه اســتعراض قبــل مــن جــرى وقــد .وكوبــا وبوليفيــا النكــا وســري اجلديــدة غينيــا

 .٢٠٠٧ يونيه/حزيران يف السنوية الدورة يف ومناقشتها
ــام - ٧٤ ــذي اجمللــس وق ــضاً التنفي ــشة ســتعراضبا أي ــشاريع ومناق ــائق م ــربامج وث ــة ال  القطري

ليربيـا  و وليـسوتو  االسـتوائية  وغينيـا  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  :التالية للبلدان عشر األربعة
ــشقر ــدا ومدغـ ــو وروانـ ــصومال وتوغـ ــال والـ ــدانو ونيبـ ــزر بلـ ــيط جـ ــادئ احملـ ــا اهلـ  وكولومبيـ
 .لفرتويال القطري نامجالرب فترة ومتديد ونيكاراغوا؛ واملكسيك وكوستاريكا
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 شـريك  هـو  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صندوق أن املناقشة، أثناء عديدة، وفود وأكدت - ٧٥
 واجملتمـع  والـصندوق  احلكومـة  فيهـا  شاركت مثمرة، تشاور عملية أن وأبرزت .التنمية يف هام

 .ةالقطريــ الــربامج وثــائق مــشروع إعــداد يف اتبعــت قــد اآلخــرين، املــصلحة وأصــحاب املــدين
 املتحـدة  األمـم  عمـل  إطـار  مـع  يتمـشى  الـذي  القطريـة  الـربامج  ملـشروع  تقـديرها  عن وأعربت

 مــن للتخفيــف الوطنيــة واالســتراتيجيات الوطنيــة، واألولويــات واخلطــط ،اإلمنائيــة للمــساعدة
 ذلـك  يف مبـا  اإلجنابيـة،  الـصحة  رعاية على تركز اليت الصندوق جهود على وأثنت .الفقر وطأة
 والعنـف  الرضـع  ووفيـات  النفاسـية  الوفيـات  معاجلـة  وعلى اإليدز؛/البشرية ملناعةا نقص فريوس
 بـني  فيمـا  التنـسيق  تعزيـز  أن والحظـت  .للطـوارئ  االسـتعداد  وعلـى  اجلـنس؛  نـوع  على القائم

 اهلـدف  يتمثـل  أن ينبغـي  إنـه  الوفـود  بعـض  وقالـت  .االزدواجيـة  تفـادي  يف سيساعد الوكاالت
 .موجد دواح قطري برنامج يف النهائي
 القطريــة، الــربامج مــشروع بــشأن قــدمت حمــددة بتعليقــات علمــاً الــصندوق وأحــاط - ٧٦

 االعتبـار  يف لتؤخـذ  املعنيـة  البلـدان  إىل ،٢٠٠٦/٣٦ املقـرر  مبوجـب  التعليقـات،  هـذه  وستحال
 الوفـود  مـن  موجهـة  أسـئلة  علـى  الـصندوق  مـديرو  وأجـاب  .القطريـة  الـربامج  وثائق إجناز أثناء

 الوفـود  إىل ثنـائي  بـشكل  اإلضـافية  املعلومـات  تقدمي الوقت، على حرصاً سيجري، أنه وأعلنوا
 تتبعهـا  اليت احلالية اإلجراءات بسبًب موحد قطري برنامج تقدمي يتسن مل أنه إىل وأشري .املعنية
 .الوكاالت ملختلف التنفيذية اجملالس
 التاليــة عــشر األربعــة يــةالقطر الــربامج وثــائق مبــشاريع علمــاً التنفيــذي اجمللــس وأحــاط - ٧٧

ليربيـا  و وليـسوتو  االسـتوائية  وغينيـا  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  :بشأهنا املقدمة وبالتعليقات
ــشقر ــدا ومدغـ ــو وروانـ ــصومال وتوغـ ــال والـ ــدان ونيبـ ــزر وبلـ ــيط جـ ــادئ احملـ ــا اهلـ  وكولومبيـ
 القطـري  نـامج الرب فتـرة  بتمديـد  علمـاً  اجمللس أحاط كما .ونيكاراغوا واملكسيك وكوستاريكا

 .لفرتويال
 

 املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بني املشترك اجلزء  
 للسكان

 الداخليتان والرقابة احلسابات مراجعة - عشر ثاين
 يف الرقابــة خــدمات شــعبة ومــدير اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربنــامج املعــاون ديراملــ قــدم - ٧٨

ــشفويني تقريريهمــا انللــسك املتحــدة األمــم صــندوق  عــن )٢٠٠٧/٢٩ للمقــرر اســتجابة( ال
 يف التنفيـذي  اجمللـس  إىل تقـدميهما  قبـل  ومبادئهـا  الرقابـة  سياسـة  عناصـر  وضـع  يف احملـرز  التقدم
 .٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون
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 مواصـلة  إىل وتطلعـت  الـسكان  وصـندوق  اإلمنـائي  الربنـامج  جهود على الوفود وأثنت - ٧٩
 وأكـدت  .والـشفافية  املـساءلة  أمهيـة  علـى  وشـددت  .منهما كل اساتلسي مفصل عرض تقدمي
 إىل الوفـود  وأشـارت  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  بوعود الوفاء عن مسؤولني الشركاء مجيع أن
 أن ضــرورة علــى فــشددت والنتــائج، األداء رصــد علــى تركيــزاً تــشمل أن ينبغــي املــساءلة أن

 .صــعوبةً العــامل بقــاع أشــد يف حــىت االحتياجــات يــةلتلب يكفــي مبــا قويــة املــساءلة أطــر تكــون
 الـضمان  تقـدمي  يف الـسكان  ولصندوق اإلمنائي للربنامج الرقابة خدمات أمهية الوفود والحظت

 األهــداف متويلــها بلــوغ ضــمان إىل تــسعى املاحنــة اجلهــات أن فأكــدت التنفيــذي، اجمللــس إىل
 الـصعيد  علـى  الـسكان  وصـندوق  ائياإلمنـ  الربنـامج  ونزاهـة  حيـاد  جديـد  مـن  وأكدت .املقررة

 الـيت  املاليـة  بـاإلقرارات  يتعلـق  وفيما .اآلراء تنوع على احلفاظ ضرورة إىل وأشارت السياسي،
 الطريقـة  وعـن  املعلومـات  هـذه  إليهـا  تقـدم  الـيت  اجلهـة  عن الوفود أحد سأل املوظفون، يقدمها
 .النظام هذا هبا يعمل اليت
 جلهـود  فحـسب  واحـداً  بعداً الرقابة اعتبار بأمهية اإلمنائي مجللربنا املعاون املدير وسلم - ٨٠

 الــدور لتحديــد القادمــة األشــهر خــالل رمسيــة غــري مــشاورات إجــراء واقتــرح .األعــم املــساءلة
 .احلسابات ملراجعة االستشارية للجنة املقترح
 دللوفــو امتنانــه عــن للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق يف الرقابــة شــعبة مــدير وأعــرب - ٨١
 أن أوضـح  املـوظفني،  مـن  املقدمـة  املاليـة  بـاإلقرارات  يتعلـق  وفيمـا  .وتشجيع دعم من قدمته ملا

 مـوظفي  وكـل  الـصندوق  ممثلـي  إىل باإلضـافة  فوقهـا،  وما ١-مد برتبة الصندوق موظفي مجيع
 هـذه  ووديـع  اإلنترنـت،  عـرب  اإلقـرارات  هـذه  وتقدم .مالية إقرارات بتقدمي ملزمون املشتريات،

 املتحــدة األمــم شــؤون اخلارجيــة، العالقــات( للــصندوق التنفيــذي املــدير نائــب هــو اتاملعلومــ
 ).واإلدارة

 
 املعــين املــشترك املتحــدة األمــم برنــامج تنــسيق جملــس اجتمــاع متابعــة - ثالث عشر

  اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس
ــدم - ٨٢ ــب ق ــدير نائ ــامج( التنفيــذي امل ــصندوق )الربن ــسكان، املتحــدة األمــم ل  ومــدير لل

 عرضــاً اإلمنــائي، املتحــدة األمــم لربنــامج اإلمنائيــة، الــسياسة مكتــب ومــدير املــساعد الربنــامج
 األمـم  برنـامج  تنـسيق  جملـس  توصيات السكان وصندوق اإلمنائي الربنامج تنفيذ بشأن مشتركاً
 .اإليدزو البشرية املناعة نقص بفريوس عينامل املتحدة
 التقـدم  اسـتعراض  لنتـائج  ارتياحهـا  وعـن  املشترك للعرض ديرهاتق عن الوفود وأعربت - ٨٣
 بلـوغ  إىل الراميـة  اجلهـود  مواصـلة  علـى  وشجعت .العاملية العمل فرقة توصيات تنفيذ يف احملرز
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 املـشترك  العمـل  لتـشجيع  املؤسـسية  بـاحلوافز  االهتمـام  وأبـدت  األمثل املستوى املشتركة الربجمة
 نقـص  بفـريوس  املعـين  املتحـدة  األمـم  برنـامج  اختاذ إمكانية إىل وأشارت .القطري الصعيد على
 العمـل  تقـسيم  أمهيـة  علـى  وشـددت  .اإلجنـاز  يف أخـرى  لـربامج  منوذجـاً  واإليدز البشرية املناعة
 .االزدواجيـة  تفـادي  ضـرورة  علـى  وأكـدت  الربنـامج  رعايـة  يف املـشاركون  عليـه  اتفق حسبما
 واحلقــوق واإلجنابيــة اجلنــسية الــصحة نيبــ تــربط الــيت الــصالت أن علــى الوفــود أكــدت كمــا

 انتـشار  ملنـع  حامسـة  صـالت  هـي  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  وفـريوس  اجلنسني بني واملساواة
ــاء ــامج وشــجعت .الوب ــائي الربن ــسكان وصــندوق اإلمن ــى ال ــتثمار عل ــشطة يف االس ــة أن  الوقاي
 عـن  وأعربـت  .الطفـل  إىل األم نمـ  انتقالـه  مـن  الوقاية إىل إضافةً والفتيات، الفتيان إىل املوجهة
 املتحـدة  األمـم  لربنـامج  اجلنـسانية  التوجيهيـة  املبـادئ  بـشأن  إجـراءً  املنظمات تتخذ أن يف أملها
 املـساواة  ضـمان  علـى  تعمـل  وأن إجنازهـا،  فـور  ،واإليـدز  البـشرية  املناعـة  نقـص  بفريوس املعين

 .البشرية املناعة نقص بفريوس املتعلقة الوطنية اإلجراءات يف اجلنسني بني واإلنصاف
 معاجلــة وعلــى واملهمــشة، الــضعيفة الفئــات علــى التركيــز جتديــد علــى الوفــود وحثــت - ٨٤
 حتليـل  تعزيـز  إىل الرامية اجلهود مواصلة على وشجعت .ومتييز عار وصمة من.باإليدز حييط ما
 أطــر وضــع يف بــه لالســتنارة والــضعف الفقــر علــى اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص فــريوس أثــر

 أهـداف  مواءمة ضمان ضرورة على وشددت .الفقر من احلد واستراتيجيات الوطنية التخطيط
 مـع  ثنائيـاً،  املدعومة والربامج العاملي والصندوق املتحدة األمم مبادرات مثل املبادرات، خمتلف

 والـربامج  والـصناديق  الوكـاالت  الوفـود  وشـجعت  .للجميـع  العـالج  إلتاحـة  القطرية األهداف
 واإليـدز  البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املعـين  املتحـدة  األمم برنامج ميزانية من الستفادةا على

ــة ــه وخطـ ــا املوحـــدتني عملـ ــع املـــساءلة أداة باعتبارمهـ ــشطة جلميـ ــص فـــريوس أنـ  املناعـــة نقـ
 .اإليدز/البشرية
 مــن قدمتــه ملــا الوفــود إىل الــشكر الــسكان لــصندوق التنفيــذي املــدير نائبــة ووجهــت - ٨٥
 العمــل فرقــة توصــيات بتنفيــذ يلتــزم الــصندوق أن التنفيــذي للمجلــس وأكــدت بنَّــاءة اتتعليقــ
ــة ــة متابعــة وجيــري العاملي ــه إىل وأشــارت .دقيق ــة عمــل خطــة اســتعراض ســيجري أن  يف املتابع

 املناعــة نقــص بفــريوس املعــين املتحــدة األمــم برنــامج اجتمــاع أثنــاء جنيــف يف القــادم األســبوع
 الربنـامج،  رعايـة  يف املشاركني مجيع ميثلون الذين العامليني للمنسقني صصاملخ واإليدز البشرية
 بـشأن  اجلاريـة  املناقـشات  إىل وأشـارت  .االقتـضاء  حـسب  اخلطة على ستدخل التعديالت وأن

 املناعـة  نقـص  بفـريوس  املعـين  املتحـدة  األمـم  برنامج رعاية يف املشاركني بني فيما العمل تقسيم
 عوامـل  ومـع  املعين البلد وضع مع يتناسب سوف العمل تقسيم أن تفالحظ ،واإليدز البشرية
ــاالً وقــدمت .الواقــع أرض علــى للربنــامج راعٍ كــل وقــدرات وجــوده مثــل  عــن توضــيحياً مث

 صـندوق  توظيـف  بـأن  منوهـة  وإندونيسيا، تايلند من أمثلة وكذلك كينيا، يف املشترك الربنامج
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 الـدعم  لتقـدمي  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  وسفـري  يف خـبري  ١٠٠ حنو للسكان املتحدة األمم
 يف األمثلـة  مـن  املزيـد  سـيقدم  الصندوق إن وقالت .للغاية إجيابياً أثراً حيقق القطرية املكاتب إىل

 اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقص فريوس بني الصالت أن وأكدت .املقبلة التنفيذي اجمللس دورات
  .جالًء تزداد اإلجنابية الصحة وبرجمة
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  يف اإلمنائية السياسة مكتب ومدير املساعد الربنامج مدير وأكد - ٨٦

 هـي  بل بذاته، قطاعاً تشكل ال اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املتصلة التدابري أن اإلمنائي
 مثلـة واملت املتواصـلة  بالتحـديات  وأقـر  .املمارسـات  مجيـع  على عريضة بصورة لتؤثر تعمم تدابري
 .باإليدز احمليطني والتمييز العار وصمة يف
 جملـس  وتوصـيات  قـرارات  تنفيـذ  عـن  املـشترك  بـالتقرير  علمـاً  التنفيذي اجمللس وأحاط - ٨٧

 اإليـــدز/البـــشرية املناعـــة نقـــص بفـــريوس املعـــين املـــشترك املتحـــدة األمـــم برنـــامج تنـــسيق
)DP/2007/50-DP/FPA/2007/22.( 

 
 دانيةاملي الزيارات -رابع عشر 

 املتحــدة األمــم لربنــامج التنفيــذي للمجلــس التــابع امليدانيــة الزيــارة فريــق رئــيس قــدم - ٨٨
 مــايو/أيــار ٥ إىل أبريــل/نيــسان ٢٩( املكــسيك إىل للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق/اإلمنــائي
 وشــــكر ).DP/2007/CRP.3-DP/FPA/2007/CRP.2( امليدانيــــة الزيــــارة هــــذه تقريــــر )٢٠٠٧
 امليدانيــة الزيــارة هــذه علــى الــسكان وصــندوق اإلمنــائي الربنــامج ومــوظفي املكــسيك حكومــة
 قـدمت  املكـسيك  أن إىل وأشـار  التقريـر  يف الـواردة  التوصـيات  وأبـرز  .للغاية واملمتعة التعليمية
 عـن  املكـسيك  وفـد  وأعـرب  .الـدخل  متوسـطة  البلـدان  مـع  املتحدة األمم عمل عن جمدياً مثاالً
 الـسكان  ولـصندوق  اإلمنائي للربنامج أن وأكد امليدانية التنفيذي كتبامل لزيارة حكومته تقدير
 أن علــى الوفــد شــددو .الــدخل متوســطة أخــرى بلــدان ويف املكــسيك يف يؤديانــه اًهامــ اًدور

 .اجلنوب بلدان بني للتعاون كربى أمهية تويل املكسيك
 .كسيكامل إىل امليدانية الزيارة بتقرير علماً التنفيذي املكتب وأحاط - ٨٩
 

 أخرى مسائل - عشر خامس
 للـصك  مقتـرح  تعـديل  تقـدمي  أثنـاء  العامليـة،  البيئـة  مرفـق  يف املـستوى  رفيـع  مـدير  أعلن - ٩٠

 اعتمدتــه مــىت ســارياً سيــصبح التعــديل أن تــشكيله، دااملعــ العامليــة البيئــة مرفــق بإنــشاء اخلــاص
  .املنفذة الوكالة
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 مرفـق  بإنـشاء  اخلـاص  الصك تعديل بشأن ٢٠٠٧/٣٩ املقرر التنفيذي اجمللس واعتمد - ٩١
 .تشكيله املعاد العاملية البيئة
 بالتـشاور  التقيـيم  مكتـب  مـدير  مبوجبـه  يعني جديد إجراء على التنفيذي اجمللس ووافق - ٩٢
 أربعـة  مـدهتا  ثانيـة  لفتـرة  احلـايل  املـدير  تعـيني  إعادة اقتراح على وافق كما التنفيذي، اجمللس مع

 .أعوام
 

 ت غري رمسيةاجتماعا  
 األولـيني  املـشروعني  بـشأن  رمسيـة  غـري  مـشاورات  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج عقد - ٩٣

 لفتــرة اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوقو للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج دعــم مليــزانييت
  .السنتني
 األويل عاملـشرو  بـشأن  رمسيـة  غـري  مـشاورات  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  وعقد - ٩٤

 .السنتني لفترة للسكان املتحدة األمم صندوق دعم مليزانية
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 ١ املرفق
ــة :٩ البنـــد   ــتراتيجية اخلطـ ــدة األمـــم لـــصندوق االسـ  واملـــسائل للـــسكان املتحـ

 الصلة ذات
 املتحدة الواليات موقف شرح  

 زوهأجنـ  ملـا  التنفيذي اجمللس يف لزمالئنا امتنانه عن يعرب أن وفدي يود الرئيس، السيد 
 املقـررات  إزاء ملوقفنـا  التـايل  الـشرح  يقـدم  أن يـود  كمـا  األسـبوع،  هـذا  خالل مضن عمل من

 .علينا املعروَضني )ب( ٩ و )أ( ٩ البندين بشأن املتخذة
 هامـة  سياسـية  أهـداف  عـن  يعرب والتنمية بالسكان املعين الدويل املؤمتر عمل برنامج إن 
 وبإجراءاتـه  املـؤمتر  هـذا  عمـل  برنـامج  وغايـات  دافبأهـ  نقبـل  وحنن .املتحدة الواليات تؤيدها
 لتنفيـذ  هامـاً  إطـاراً  تـشكل  الوثائق هذه أن حني يف أنه إدراك على يناًء التنفيذ ملواصلة الرئيسية

 القــانون مبوجــب للــدول قانونــاً ملزمــة التزامــات وال دوليــة حقوقــاً تنــشئ ال فإهنــا الــسياسات،
 .الدويل

ــاودة  ــدنا ومع ــى تأكي ــات أهــداف عل ــائق هــذه وغاي ــشكل ال الوث ــيرياً ي  موقــف يف تغ
 .عليها نصدق مل اليت املعاهدات إزاء املتحدة الواليات
 يـرتبط  مـا  كـل  وإىل اإلجنابيـة  الـصحة  إىل اإلشارات أن أيضاَ املتحدة الواليات وتدرك 

 دعمـاً  تشكل أهنا على تفسريها ميكن وال جديدة دولية إنسان حقوق تنشئ ال عبارات من هبا
 .عليها تشجيعاً أو اإلجهاض لعملية تأييداً أو

 خيــول واإلقليمــي العــاملي الربنــامج أو االســتراتيجية اخلطــة يف بنــد مــن مــا أن ونــدرك 
 الـدعوة  هـذه  فمثـل  اإلجهاض؛ تشريع إىل الدعوة يف االخنراط للسكان املتحدة األمم لصندوق

 .املــسألة هــذه إزاء حمايــدة هنــابأ تقــول املتحــدة األمــم وكــاالت مــن لوكالــة مناســبة تكــون لــن
 الوثـائق  هـذه  يف “املـأمون  غـري  اإلجهـاض ” إىل باإلشـارات  يتعلـق  وفيمـا  ذلك، إىل وباإلضافة
 التوجيهيـة  املبـادئ  يتبـع  الصندوق أن ندرك للسكان، املتحدة األمم صندوق وثائق من وغريها

 إهنـاء  عمليـة  بأنـه  “املأمون غري اإلجهاض” تعرف اليت ،والتنمية لسكانبا املعين الدويل لمؤمترل
 ظـروف  يف أو الالزمـة  املهـارات  إىل يفتقـرون  أشـخاص  جانـب  من إما تنفذ مرغوب غري محل
 .كالمها أو الطبية، املعايري من األدىن احلد فيها يتوفر ال

 .للموقف تسجيالً اجللسة هذه تقرير يف للموقف الشرح هذا إدراج ونطلب 
 .الشكر زيلجب الرئيس، السيد لكم، وأتقدم 
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 الروسي االحتاد موقف شرح  
 الرئيس، السيد

 علـى  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صندوق عمل عناصر تعزيز تأييد على روسيا دأبت لقد 
  .واإلقليمي القطري الصعيدين
 “للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق التنظيمــي اهليكــل اســتعراض” مقــرر أن ونــدرك 
 يف مبـا  املنـاطق،  مجيع يف األقلمة عملية إجراء سيتيح ٩ ندالب إطار يف الدورة هذه يف اختذ الذي
  .بكازاخستان أملايت، يف الوسطى وآسيا الشرقية ألوروبا إقليمي دون مكتب إنشاء ذلك

 سيـسمح  الـصندوق  هيكـل  تنظـيم  إلعادة التدرجيي التنفيذ أن ذاته، الوقت يف ونعتقد، 
 الوســطى، وآســيا الوســطى ألوروبــا اإلقليمــي املكتــب مبوقــع املتعلــق االقتــراح يف النظــر بإعــادة
 يف بـالربامج  املـشمولة  البلـدان  مـصاحل  خيـدم  قـرار  إىل الحقـة  مرحلـة  يف يفـضي  أن ينبغـي  الذي
 .املنطقة

 الراهنـة  احلقـائق  إىل يـستند  أن ينبغـي  اإلقليمـي  املكتب مبوقع املتعلق القرار بأن ونعتقد 
 هلــدف ومراعــاةً .املنطقــة يف الــصندوق يــةفعال حتــسني يف شــيء، كــل وقبــل أوالً يــسهم، وأن

 أخــرى، تنفيذيــة وكــاالت مــشاركة العمليــة هــذه تطلــب أن احملتمــل فمــن املوقــع، يف التــشارك
 .للطفولة املتحدة األمم ومنظمة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أوهلا
 الرئيس، السيد

 بـشأن  املهتمـة  الوفـود  مـع  املناسـب  الوقـت  ويف مستفيـضة  مـشاورات  عقـد  نتوقـع  إننا 
 .املسألة هذه

 .للدورة الرمسية احملاضر يف بياننا بإدراج التكرم ونرجو 
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 ٢ املرفق
 الـدورة  خـالل  ٢٠٠٧/٣٢ املقـرر  اعتمـاد  بـشأن  الوفود هبا أدلت اليت البيانات  

 ٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ٥ يف املعقودة املستأنفة الثانية العادية
 والصني ٧٧ الـ جمموعة باسم باكستان، - ١ 

 أن يـشرفين  املـوقرون،  املنـدوبون  الـسادة  املعـاون،  الربنامج مدير السيد الرئيس، السيد 
 االسـتراتيجية  اخلطـة  بـشأن  املقـرر  اعتمـاد  بعـد  والـصني  ٧٧ الــ  جمموعـة  باسـم  البيـان  هبذا أديل

ـــ جمموعــة وتــود .٢٠١١-٢٠٠٨ للفتــرة اإلمنــائي، املتحــدة األمــم لربنــامج  أن والــصني ٧٧ ال
 الـشكر  توجيـه  وأوّد .الـصعبة  العملية هذه سياق يف ومثابرته املمتازة قيادته على الرئيس شكرت

 أن ونـود  .اليـوم  املعاون املدير عنه نقلهما اللذين وتصميمه التزامه على الربنامج مدير إىل أيضا
 علـى  فنلندا، من فرناندز تاريا والسيدة إريتريا من سيوم تيسفا السيد املوقرين، امليّسَرين نشكر

 .املقـررات  مـشاريع  أصـعب  مـن  واحـد  بـشأن  دارت الـيت  املفاوضـات  به نسقا الذي األسلوب
 يف نثـق  وحنـن  .املفاوضـات  هـذه  سـادت  الـيت  البناءة الروح على شركاءنا نشكر أن أيضا ونود
 أجــل مــن مــستقبال ُتتخــذ الــيت اخلطــوات إزاء نفــسه البّنــاء النــهج تطبيــق علــى قــادر اجمللــس أن

 .مستمرة بصورة االستراتيجية اخلطة حتسني
 االسـتراتيجية  اخلطـة  عن هام مقرر بشأن اآلراء توافق إىل انضممنا لقد الرئيس، السيد 
 .املقـرر  هـذا  أحكـام  ضـوء  يف باسـتمرار  اخلطـة  هـذه  حتـسني  جيـري  أن آملـني  اإلمنـائي  للربنامج
 العاديـة  الـدورة  يف راتيجيةاالسـت  اخلطـة  مـن  حمدثـة  صـيغة  إصدار الربنامج مدير بالتزام ونرحب
 املقـرر  هـذا  أنّ ونعتقـد  .٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف سـتعقد  الـيت  التنفيـذي  للمجلس األوىل
 توجيهـات  وسـيوفر  ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفتـرة  االسـتراتيجية  اخلطـة  مـن  يتجـزأ  ال جزءا سيصبح
 .بشأهنا

 للـسياسات  لالـشام  االسـتعراض  أمهية جديد من والصني ٧٧ الـ جمموعة تؤكد وبينما 
 اخلطـة  حتـسني  ضـرورة  علـى  لالتفـاق  تقديرها عن تعرب فإهنا سنوات، ثالث كل جيري الذي

 الفـصول  يف وخـصوصا  املـذكور،  االسـتعراض  بشأن العامة اجلمعية قرار ضوء يف االستراتيجية
 وحنــن .واإلنعــاش األزمــات ومنــع القــدرات، وتنميــة الــدميقراطي، واحلكــم بالتنــسيق، املتعلقــة
 ومـن  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  االسـتراتيجية  اخلطة يسبق الشامل االستعراض أنّ نعتقد

 يف إليهمــا التوصــل مت اللــذين واالتفــاق التفــاهم إىل يــستند أن ينبغــي اخلطــة هــذه تنفيــذ فــإن مث
 أن اإلمنـائي  للربنـامج  ينبغـي  أنـه  علـى  نـشدد  املنـوال،  نفـس  وعلـى  .الـشامل  االسـتعراض  سياق
 واملتماشـية  الـدويل  احلكومي الصعيد على عليها املتفق والُنُهج املفاهيم على ترتكز مالهأع جيعل
 .املتحدة األمم تعقدها اليت القمة ومؤمترات املؤمترات نتائج مع
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 وســالمة للــدول الوطنيــة الــسيادة مبــادئ علــى املقــرر، هــذا باعتمــاد نــشدد، أن ونــود 
 أن اإلمنـائي  الربنـامج  مـن  ونتوقـع  املتحـدة،  األمـم  اقميثـ  يف الراسخة الوطنية ووحدهتا أراضيها
 يف تكمــن املتحــدة لألمــم التنفيــذي النظــام قــوة أنّ جديــد مــن ونؤكــد .تامــا تقيــدا هبــا يتقيــد

ــا شــريكا باعتبــاره القطــري، املــستوى علــى شــرعيته،  للبلــدان للثقــة وأهــال وموضــوعيا حيادي
 .معا املاحنة والبلدان املستفيدة
 وخـصوصا  اإلنـسان،  حقـوق  تعزيـز  أمهيـة  تقـدير  أّيمـا  والـصني  ٧٧ الــ  جمموعة وتقّدر 

 لقـرارات  وفقـا  املـستدامة،  والتنميـة  املطـرد  االقتـصادي  النمـو  حتقيـق  أجـل  مـن  التنمية، يف احلق
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  تقيـد  ضـرورة  علـى  تـشديدنا  مـع  أننـا،  بيـد  .الـصلة  ذات العامة اجلمعية
 معيـاري  دور أّي اإلمنـائي  للربنـامج  لـيس  أنْ جديـد  مـن  نؤكـد  صـارم،  بـشكل  بواليتـه  اإلمنائي

 وجهــة تــسجيل ونــود .اإلنــسان حبقــوق يتعلــق مــا يف صــالحية أّي وال رصــدي أو تنفيــذي أو
 وذلـك  واليتـها  تأديـة  يف متحيـزة  غـري  تكـون  أن ينبغـي  اإلمنائي الربنامج إدارة بأن القائلة نظرنا
 .سياسية صبغة ذي أثريت أّي ممارسة تفادي على حرصها طريق عن

 الوطنيـة  األولويـات  دعـم  علـى  التركيـز  اإلمنـائي  للربنـامج  ينبغـي  أنـه  جديد من ونؤكد 
ــدال ــة مــن ب ــدها حماول ــة وســنقّيم .اســتحداثها أو حتدي ــامج فعالي  يف إســهامه عــرب اإلمنــائي الربن

 .الوطنية اإلمنائية واستراتيجياهتا خططها إجناز على بالربامج املشمولة البلدان مساعدة
 ُيـربط  أن أال ينبغـي  التنميـة  أنـشطة  متويـل  أنّ جديـد  مـن  نؤكـد  أن نود الرئيس، السيد 

 خيـصَّص  أن ينبغـي  ذلـك،  مـن  وعوضـا  .فقـط  معينـة  تركيـز  جملاالت خيصَّص أن أو شروط بأّي
 .الوطنية وخططها البلدان هذه ألوليات وفقا

 التنميـة  أجـل  مـن  التنفيذيـة  نـشطة لأل األساسـية  باخلصائص عمليا االلتزام إىل ندعو إننا 
 واجملانيـة  والطوعيـة  العامليـة  الطبيعـة  أمـور،  مجلة يف وهي، املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت
 لـدى  التنميـة  احتياجـات  تلبيـة  علـى  قـدرهتا  وكـذلك  أطرافهـا،  وتعـدد  وحيادهـا  األنـشطة  هلذه

 املـستفيدة  البلـدان  مـصاحل  حيقـق  امبـ  األنـشطة  تلـك  تنفيـذ  وإىل مرنـة،  بـصورة  املستفيدة البلدان
 ألنـشطة  األساسي املبدأ أنّ جمددا ونؤكد .اإلمنائية وأولوياهتا لسياساهتا ووفقا طلبها على وبناء
 ونواجتهــا التنميــة عمليــة لزمــام بــالربامج املــشمولة البلــدان ملكيــة هــو التنفيذيــة املتحــدة األمــم
 .العملية هذه قيادة وتولّي وآثارها

 سـيتقيد  اإلمنـائي  الربنـامج  أنّ مـن  ثقـة  علـى  والصني ٧٧ الـ جمموعة إن ئيس،الر السيد 
 االسـتراتيجية  وخطتـه  الربنـامج  عمـل  نـويل  أننـا  كـد  أؤ أن يل وامسحـوا  .وروحا نصا املقرر هبذا
 أثنـاء  املـستجدات  آخـر  علـى  األعـضاء  الدول إطالع مواالة على الربنامج ونشجع .بالغة أمهية
 .االستراتيجية خطته من احملدثة الصيغة بإعداد قيامه
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 .الدورة تقرير يف حرفيا، موقفنا، عن يعرب الذي البيان هذا إدراج نطلب إننا 
 املتحدة الواليات - ٢ 

 ثـالث  تقـدمي  تـود  املقـرر،  هـذا  بـشأن  اآلراء توافـق  إىل تنـضم  إذ املتحدة، الواليات إن 
 :حمددة نقاط

 ومعايريهـا،  املتحـدة  األمـم  قواعـد  دعـم  يف ائياإلمنـ  الربنـامج  بدور األوىل النقطة تتعلق 
ــرام إن .اإلنــسان حبقــوق املتــصلة تلــك فيهــا مبــا ــد يف مترســخ اإلنــسان حقــوق احت  مــن العدي

 بالنـسبة  أساسـيا  أمرا يظل أن وجيب املتحدة، األمم تأسيس منذ الدولية واالتفاقات االتفاقيات
 فــإن للتــو، اعتمــدناها الــيت الوثيقــة يف بوضــوح املــبني النحــو وعلــى .اإلمنــائي الربنــامج ألنــشطة
 دعـم ’’ علـى  ،٢٠٠٥ عام يف العاملي القمة مؤمتر يف العزم، عقدوا قد وحكوماتنا دولنا رؤساء
 يف أضـيف،  أن يل وامسحـوا  .‘‘بأسـرها  املتحـدة  األمـم  منظومة يف اإلنسان حقوق تعميم زيادة
 علـى  ترتبـت  الـيت  اهلامـة  النتـائج  يـق تطب مواصـلة  اإلمنـائي  الربنـامج  علـى  يـتعني  أنـه  الصدد، هذا

 واملـشاركة  الرشـيدة،  اإلدارة وهـي  أال مـؤخرا،  ُعقـدت  الـيت  الدولية واملؤمترات القمة مؤمترات
 .اخلاص القطاع وتنمية الشعبية،
ــق  ــة النقطــة وتتعل ــذ’’ باســتخدام الثاني ــوطين التنفي ــهج ‘‘ال ــق كن ــربامج لتطبي  وحنــن .ال

 املخـاطر  معاجلـة  إىل املاسـة  باحلاجـة  نقـر  الوطنيـة،  القـدرات  اءلبنـ  كوسيلة التنفيذ هذا ندعم إذ
 املقــرَّر يــدعو الــصدد، وهبــذا .احلــسابات مراجعــو كــشفها الــيت بــه املتــصلة الــضعف ومــواطن
 يـشمل  أن وجيـب  .‘‘التنفيذيـة  لألنشطة مسؤولة مالية إدارة’’ قيام تشجيع إىل اإلمنائي الربنامج
ـــ الــصلة ذات املــسائل معاجلــة ذلــك  للمــساءلة وخاضــعة شــفافة بــصورة ‘‘الــوطين التنفيــذ’’ ب
 .سواء حد على وللمجلس بالربامج املشمولة للبلدان بالنسبة

 اإلمنائيــة األهــداف رصــد يف اإلمنــائي الربنــامج بــدور واألخــرية الثالثــة النقطــة وتتعلــق 
 تأكيـدها  وأعـادت  األهـداف  هـذه  ٢٠٠٠ لعام لأللفية املتحدة األمم إعالن حدد فقد .لأللفية
 غـري  .املذكورة األهداف تساند املتحدة والواليات .٢٠٠٥ العاملي القمة ملؤمتر اخلتامية الوثيقة

 مـن  أّي يف عليـه  العثـور  ميكـن  ال ‘لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف من الثامن اهلدف’ بـ يسمى ما أنّ
ــائق ــ .املتحــدة لألمــم آخــر دويل حكــومي اتفــاق أي يف وال القمــتني هــاتني وث  ميكــن ال ذاول
 .هلا موجود ال مسألة رصد يف بدور يضطلع أن اإلمنائي للربنامج

 األعمال جدول من ٣ البند ميّسَري باسم إريتريا، - ٣ 
 املوافـق  هـذا،  ،٢٠٠٧ أكتـوبر /األول تـشرين  ٥ هـو  عظـيم  تـاريخ  أّي الـرئيس،  السيد 

 يف اجمللـس،  أنّ يعتقـدان  - وأنـا  فنلنـدا  مـن  فرنانـدز  تاريـا  - امليـّسَرين  إن !ذلك فوق مجعة يوم
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 الـذي  املقـرر،  باعتمـاده  التـاريخ  كتـاب  يف بـسيطا،  ولـو  سـطرا،  خـطّ  قـد  الـصباح،  هذا دورته
 جّنبنـا  لقـد  .٢٠١١-٢٠٠٨ للفتـرة  اإلمنائي، للربنامج االستراتيجية اخلطة بشأن انتظاره، طال

 خنـدمها  الـيت  شـعوبنا  حيـاة  علـى  جـسيمة  آثـار  هلـا  لكـان  وقعت لو حادة أزمة اإلمنائي الربنامج
 قـدت  الـذي  أنـت  املـوقر،  رئيـسنا  بـذلك،  لـك  مـدينون  وإننـا  .اجمللـس  يف املمثلني حنن باحترام،
 إليــك طلــب عنــدما احلرجــة اللحظــة يف وتــدخلت هــذه الــصعبة املفاوضــات عمليــة يف خطانــا
 .الباهر النجاح هذا على سيدي، التهاين، لك ُحقَّت لقد .ذلك

 مــن كـبريا  قـدرا  أبـدوا  الـذين  احملـنكني  ودبلوماسـييها  للوفـود  بـذلك  مـدينون  أننـا  كمـا  
 مـن  عايشة فرحت الرئيسيني، للمفاوَضني بالتأكيد مدينون وإننا .العملية خالل واملرونة الصرب

 اهلنــد مــن غاناشــيام روحــي املتمرَســني، ومــساعَديهما أســتراليا، مــن مسيــث وناتاشــا باكــستان
 وجيـدر  .منـهم  كـل  ميثلـها  الـيت  اجلهـات  ووفاء بعناية خدموا الذين سويسرا، من غاس وتوماس

 تاريـا  ونـود،  صـورهم،  أهبـى  يف وهم شهدناهم لقد .‘املراس شديدي مفاوضني’ أمسيهم أن يب
 .املطروحة للتحديات وفهمهم البناءة مسامهتهم على شكرنا عن مجيعا هلم نعرب أن وأنا،

 يف للمـشاركة  تطوعت اليت ة،املتحد اململكة من هيكوك جني ننسى أن ميكننا وكيف 
 املتفـق  التعـديالت  فـورا  تـدخل  كـي  حاسـوهبا،  حاملة هنارا، أو ليال املفاوضات، من جولة كل
 هـذه  علـى  جـني  يـا  لـكِ  شـكرا  .مـستمرة  املفاوضـات  كانـت  بينما القرار، مشروع على عليها
 .اجلليلة اخلدمة

ــدينون وحنــن  ــذلك م ــضا ب ــة أي ــامج ألمان ــائي، الربن ــب وخباصــة اإلمن ــشراكات مكت  ال
 وأمانـة  لـه  التـابع  املكرسـني  املهنـيني  فريـق  كـان  لقد .جينكس بروس يرأسه الذي االستراتيجية

ــس ــذي اجملل ــى التنفي ــة عل ــا، االســتعداد أهب ــت، أي يف دائم ــساعدتنا وق ــدما مل ــا عن  حباجــة كن
 .للمساعدة
 إن ،املفاوضـات  أصعب من واحدة بالفعل املفاوضات هذه كانت لقد الرئيس، السيد 

 متأكـد  وأنـا  .انتـهت  قـد  لكوهنـا  وأنـا،  تاريـا  جدا، سعيدان إننا .اإلطالق على أصعبها يكن مل
 يف أنواعهـا  علـى  املقـررات  مـن  العديد بتيسري شخصيا اضطلعت لقد .أيضا سعداء مجيعا أنكم
 نعـرف  كنـا  أننـا  بيـد  .الـصعوبة  هـذه  مبثـل  مقـررا  أشـهد  مل لكـين  الـسنني،  مـر  علـى  اجمللس هذا
 .صعبا سيكون بأنه مفهومة وألسباب البداية، منذ ،مجيعا

 بدايـة  يف نطلعكـم،  أفلـم  .ال قطعـاً  تريـد؟  كانـت  ما على األطراف مجيع حصلت فهل 
 مـرة  صـدقت  لقـد  األمـور؟  جمريـات  إىل لننبـهكم  الذهبية القاعدة تلك على املفاوضات، عملية
 بـل  تـستحق  مـا  علـى  حتـصل  ال سـية والدبلوما السياسة يف أنت’’ القائلة املأثورة احلكمة أخرى
 أننـا  هـي  الـرئيس،  سـيدي  القـول،  خالصـة  .الـدوام  علـى  وستـصدق  ،‘‘عليـه  تتفـاوض  ما على
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 األمـر  إن .للـشراكة  احلقيقـي  املعـىن  هـو  وهـذا  .بـه  واالعتزاز قبوله مجيعا ميكننا ما على حصلنا
 حققنـا  لقـد  .معـا  قيقـه حت نـستطيع  ومبـا  مجيعـا،  بنـا  بل بالعكس، أو هم هبم أو حنن بنا يتعلق ال

 إن’’ !شــعوبنا .القــصيد بيــت هــو وهــذا .خنــدمها الــيت الــشعوب مــصلحة فيــه مــا الــصباح هــذا
 .مـرة  سـاينتار  مارشـا  قالـت  مـا  حـد  علـى  ،‘‘اآلخـرين  خدمة خالل من إال تكتمل ال إنسانيتنا

 .شعوبكم ختدمون ألنكم اغتبطوا اجمللس، هذا يف الدبلوماسيون أيها لذا،
 كوبا - ٤ 

 ٧٧ الـــ جمموعــة باســم باكــستان بــه أدلــت الــذي البيــان وفــدنا يؤيــد الــرئيس، الــسيد 
 األمـم  لربنـامج  االستراتيجية اخلطة بشأن التعليقات بعض تقدمي نفسه الوقت يف ونود والصني،
 .اليوم اعتمد الذي واملقرر اإلمنائي املتحدة

 ثالثـة  مـن  أكثـر  منـذ  ائياإلمنـ  الربنـامج  مع ومثمرة وثيقة تعاون عالقات تقيم كوبا إن 
 يف القـّيم  بإسـهامه  وكـذلك  الربنـامج،  هـذا  يؤديـه  الـذي  العمـل  بأمهية الدوام على وتقّر عقود،
 .بلدنا تنمية

 ونقـل  املوارد بتعبئة يتعلق فيما هام تعاون برنامج مبثابة اإلمنائي الربنامج اعتربنا ولطاملا 
ــا ــاء التكنولوجي ــة القــدرات وبن ــ العلمي ــق عــن ة،والتكنولوجي ــر ذات ملموســة مــشاريع طري  أث

 عمــل علــى نــثين وحنــن .واالقتــصادية االجتماعيــة التنميــة يف تــساهم دقيــق قطــري أو قطــاعي
 .الصدد هذا يف اإلمنائي الربنامج
 باالسـتناد  ال بالتحديـد،  املنطلق هذا من الربنامج عمل صون مواصلة يف يرغب وبلدنا 

 التنميـة  بواقـع  يقـل  ارتباطهـا  يفتـأ  ال أنشطة على األولوية إسباغ إىل ترمي استراتيجية رؤية إىل
 الواليــة حــدود تتجــاوز أداة إىل الربنــامج هــذا حتويــل وإىل لــشعوبنا، واالجتماعيــة االقتــصادية

 .إمنائيا برناجما باعتباره األساسية خلاّصيته خالفا وتعمل الوطنية
 األوىل االســتراتيجية ةاخلطــ هــذه صــياغة عمليــة طيلــة اتبعنــاه الــذي النــهج هــو وهــذا 
 .املقرر هلذا كامال ارتياحا مرتاحني غري فإننا لذا .واعتمادها
 التــوازن مــن نــوع إىل التوصــل متّ املكثفــة، املفاوضــات لعمليــة نتيجــة بأنــه نــسلم وإننــا 
 ينـاير /الثـاين  كـانون  يف احلاليـة  االسـتراتيجية  العمل خطة اجمللس يعّدل بأن القاضي املقرر باختاذ

 مـدير  بـالتزام  تامة ثقة نثق وإننا .النامية للبلدان اهلامة الشواغل يف األمر هناية يف لينظر ،٢٠٠٨
 مـن  يكـون  وقـد  .املعتمـد  املقـرر  أحكـام  تتـضمن  اخلطـة  هـذه  مـن  حمدثـة  صـيغة  بتقدمي الربنامج

 كـل  جيـري  الـذي  للـسياسات  الشامل االستعراض نتائج االعتبار يف تؤخذ أن أيضا املستصوب
 .املتحدة لألمم العامة للجمعية والستني الثانية الدورة يف سنناقشها اليت وات،سن ثالث
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 بـالغ  قلـق  مـصدر  تـشكل  تـزال  ال ومرفقاهتـا  نفسها االستراتيجية واخلطة املقرر أنّ غري 
 يف وسـنواجهه  هـذه،  التفـاوض  عمليـة  يف واجهنـاه  الذي القلق هذا من التخفيف ونود لوفدنا،
 هـذه  فيهـا  وتنـاقَش  كوبـا  فيهـا  ستـشارك  الـيت  واألطـر  الدوليـة  احلكوميـة  املنتـديات  يف املستقبل
 .جديد من املسألة

 املـشاركة  قبيـل  مـن  ملـسائل  معطـاة  أهنـا  ُيـزعم  الـيت  األولويـة  أن نـرى  الصدد، هذا ويف 
 سـليمة،  ليست املقرر، من ١٥ الفقرة يف املدرجة املسائل ذلك يف مبا اإلنسان، وحقوق املدنية
 مـسائل  إهنـا  .اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  املباشـر  االختـصاص  مـن  ليست سائلامل هذه ألن

ــات تعاجلهــا أن جيــب ــصلة، ذات املتحــدة األمــم ووكــاالت هيئ ــشأهنا للمــساءلة اخلاضــعة ال  ب
 .املثال سبيل على اإلنسان حقوق كمفوضية اخلصوص، هبذا صرحية بوالية واملكلفة
 كوبـا  فـإن  العـاملي،  الـصعيد  علـى  معاجلـة  يقتـضي  مبـدأ  اإلنسان حقوق إعمال أن ومبا 
 ملراقبـة  هيئـات  إىل ١٣٤ الــ  امليدانيـة  اإلمنائي الربنامج مكاتب حتويل إىل الرامية احملاولة تعارض
 اهلامـة  املـسألة  هـذه  يف الـدويل  التعاون إن .التعاون ومشاريع برامج ستار حتت اإلنسان حقوق
 وإننــا .الغــرض هلــذا ُعّينــت الــيت النطــاق العامليــة التوالوكــا اهليئــات عــرب بــه ُيــضطلع أن جيــب
 تطبيقـه  حيـاَول  والـذي  املـسألة  هـذه  ملعاجلـة  املتبع النهج يف والتمييزي املتحيز الطابع إزاء قلقون
 .للدول الوطنية السيادة يستهدف النهج هذا إن .اإلمنائي الربنامج عرب

 ليـست  عناصـر  تطبيـق  تفـادي  حيـاول  أن اإلمنـائي  الربنامج على يتعني أنه نرى وباملثل، 
 البـشرية  التنميـة ’’ مثـل  مفـاهيم  وكـذلك  تنفيذيـة،  مبادئ باعتبارها للتطبيق وقابلة عامليا مقبولة
 .املتحدة األمم منظومة يف بعد مقبولة وال حمددة ليست ‘‘الشامل والنمو الشاملة

ــنم  ــذه فلنغت ــثين الفرصــة ه ــى لن ــش كمــال عمــل عل ــساكه يف دروي ــة إم ــامجال بدف  ربن
 القائمـة  اجليـدة  التعـاون  عالقات يف احلكيمة، بقيادته أسهم، قد أنه من يقني على إننا .اإلمنائي

 .اإلمنائي والربنامج كوبا بني
 للفتـرة  لكوبـا  القطـري  الربنامج العتماد ارتياحنا عن اإلعراب نكرر السياق، هذا ويف 
ــامج ســينفذه الــذي ٢٠١٢-٢٠٠٨ ــادئ ســياق يف يقــع والــذي اإلمنــائي، الربن ــة املب  التوجيهي
 والـربامج  والصناديق والوكاالت بلدنا بني املوقعة اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل إلطار
 املتبـــادل واالحتـــرام التنـــسيق علـــى مثـــال خـــري الربنـــامج هـــذا ويعـــّد .املتحـــدة لألمـــم التابعـــة

 خـالل  كوبـا  يف سـتنفذ  يتالـ  التعـاون  أعمـال  مجيـع  تقـوم  عليها اليت األسس ويضع والتخطيط،
 .الفترة تلك
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 التنفيذيـة  األنـشطة  فـإن  لـذا  .للتنميـة  وحيـدة  أمنـاط  إقامـة  استحالة املمارسة أثبتت لقد 
 وســتتقيد بلــد كــل يف التنميــة وأولويــات الوطنيــة لالســتراتيجيات األول املقــام يف ستــستجيب
 .األعضاء الدول متنحها اليت بالواليات
 األمـم  مليثـاق  وفقا الوطنية ووحدهتا أراضيها وسالمة للدول نيةالوط السيادة احترام إن 
 ألن العـامل،  يف مكـان  أّي يف بـه  هتتـدي  التنفيذيـة  األنـشطة  تظـل  أن جيـب  عام مبدأ هو املتحدة
 .النجاح مفتاح هو به الصارم التقيد

  وسويسرا والربتغال وإسبانيا أملانيا باسم وأيضا فرنسا، - ٥ 

 .وفرنسا وسويسرا والربتغال وإسبانيا أملانيا سمبا صادر البيان هذا 
 للمفاوضـات  النـاجح  االختتـام  يف سامهوا الذين املشاركني خمتلف نشكر أن بداية نود 
 حتقيـق  يف جهـدا  تدخر مل اليت الدامنركية الرئاسة رأسهم وعلى االستراتيجية، اخلطة هذه بشأن
 .اهلدف هذا

ــا  ــسرورون وإنن ــام مل ــذي تاملفاوضــا هــذه الختت ــسؤولية يعكــس ال ــشتركة امل ــيت امل  ال
 .لعمله الالزمة املوارد اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج تكون أن كفالة يف نستشعرها
 الراميـة  جهـوده  مواصـلة  علـى  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج نشجع الصدد، هذا ويف 

 وتعزيـز  ،الكفـاءة  سنيوحتـ  ،املتحـدة  لألمـم  التنفيذيـة  ألنـشطة ا يف االتـساق  مـن  مزيد حتقيق إىل
 .لةءاملسا جمال يف سياستها
 حقـوق  علـى  القائم بالنهج املتصلة التفاهم سوء أوجه بديدت جرى أنه نرى أن ويسرنا 
 حقــوق احتــرام بــني الــروابط يراعــي والــذي دوليــا، عليهــا متفــق مبــادئ إىل املــستند ،اإلنــسان
 احلـد  إىل الراميـة  اجلهـود  يف القتـصادي ا والنمـو  اإلنسان حقوق احترام وبني ،والتنمية اإلنسان

 .الفقر من
 أجـل  مـن  العمـل  سيواصل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أن يف شك أدىن يساورنا وال 

 املـسألة  هبـذه  يتـصل  فيمـا  الـشركاء  خمتلـف  ثقـة  سيـستعيد  وأنـه  ،دومـا  فعـل  كمـا  الغايـات  هذه
 .اهلامة

 
 مصر - ٦ 

 الـيت  واجلهـود  جلهودكم وتقديره ديبال دوف شكر عن أعرب أن أود الرئيس، سيدي 
 املتحـدة  األمـم  لربنـامج  االسـتراتيجية  اخلطـة  اعتماد إىل الوصول أجل من األطراف مجيع تبذهلا
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 باســم املــوقر باكــستان ممثــل بيــانل بــالدي وفــد تأييــد ألعلــن الكلمــة أخــذت لقــدو .اإلمنــائي
 :يلي مبا وألديل والصني، ٧٧ الـ جمموعة

 ؛االستراتيجية اخلطة هذه اعتماد وقت اجمللس يف ضواع ليست مصر )أ( 
 ملـدير  وأبلغناهـا  االستراتيجية اخلطة هذه مضمون خبصوص آراءنا أوضحنا قد )ب( 
 والـصني  ٧٧ الــ  جمموعة طريق عن إما مرات، عدة وللمجلس عاونامل الربنامج وملدير الربنامج

 ؛مباشرة إليهم أو
 حلكومـات ا علـى  قاصـر  اختـصاص  هـي  املدين عواجملتم احلكومات بني العالقة )ج( 
 ؛لربامجبا املشمولة لبلدانل الوطنية

 االضــطالع كيفيــة حيكــم الــذي األساســي املبــدأ الوطنيــة الــسيطرة مبــدأ يبقــى )د( 
 ؛التنفيذية باألنشطة
 واليــة مــن اجــزء لــيس الربجمــة يف املتبــع اإلنــسان حقــوق علــى القــائم النــهج )ه( 
 التنفيـذ  أو املعـايري  وضـع  جمـال  يف اختـصاص  أي لربنامجل وليس إلمنائي،ا املتحدة األمم برنامج

 ؛اإلنسان حبقوق يتعلق فيما الرصد أو
 اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـع  املـصرية  احلكومـة  توقعـه  مـا  مصر ستنفذ )و( 
 .مصر يف املقيم واملنسق الربنامج ومسؤوليات دور حيدد كإطار

 
 إيطاليا - ٧ 

 ســيوم، وتيــسفا زفرنانــدي ابــتار ن،امليــسرْي تــشكر أن إيطاليــا تــود س،الــرئي ســيدي 
ــيس وكــذلك ــذا رئ ــى اجمللــس ه ــذي العمــل عل ــا يف أجنــزوه ال ــة إىل قيادتن ــى املوافق  اخلطــة عل

 .٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي، املتحدة األمم لربنامج االستراتيجية
 حتقيـق  علـى  القائمـة  اإلمنـائي  ةاملتحـد  األمـم  لربنـامج  االسـتراتيجية  اخلطـة  إيطاليـا  تؤيد 
 .دوليا عليها املتفق اإلمنائية األهداف من غريهاو لأللفية اإلمنائية األهداف
 مواصـلة  ذلـك  يف مبـا  البـشرية،  التنميـة  على اإلمنائي ربنامجال تركيز أيضا إيطاليا وتؤيد 
 ةرالـدو  يف اءلةاملـس  إطـار  مناقـشة  إىل وتتطلع املتحدة، األمم نطاق على اإلنسان حقوق تعميم
 .٢٠٠٨ سنة التنفيذي للمجلس العادية األوىل
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 بنن - ٨ 
 هــذا مبوجــب صــوهتا التنفيــذي، اجمللــس اءعــضأ أحــد وهــي األفريقيــة، اجملموعــة تــضم 
 .والصني ٧٧ الـ جمموعة باسم باكستان ممثل به أدىل الذي للبيان

 :اإلمنـائي  ربنـامج ال ساطةببـ  تنبـه  أن اجمللـس،  يف عضو بصفتها األفريقية، اجملموعة وتود 
 علـى  ذلـك،  ولتفـادي  .املأسـاة  هـذه  مثـل  أخرى مرة نتحمل أن أبدا ينبغي ال .أخرى مرة أأبد
 .الربامجب املشمولة لبلدانل اإلنصات اإلمنائي ربنامجال

 تكــن مل إذا املــوارد إىل الوصــول فائــدة مــا لكــن .هامــة املــوارد تعبئــة أن املؤكــد مــنو 
 إبـداء  إىل اإلمنـائي  الربنـامج  تقـود  أن الـسؤال  هـذا  علـى  باإلجابـة  حـري و التنميـة؟  حنـو  موجهة
 .اإلنصات فضيلة علموت التواضع
 امليـسرين،  أغفـل  ولـست  .ومحاسـه  التزامـه  علـى  اجمللـس  رئيس نشكر أن نود وختاما، 

 .األفريقية للمجموعة ممثال عمل عندما به، الفريق يعتز الذي تيسفا زميلنا سيما وال
  .اآلراء بتوافق املقرر هذا اعتماد يف بعيد، من أو قريب من سامهوا، من مجيع وأشكر 

 
 السويد - ٩ 

 وأشـكركم  املقتـدرة  قيـادتكم  علـى  الـرئيس  سـيدي  بكـم  اإلشـادة  أود بدء، ذي بادئ 
 األسـابيع  وخـالل  التنفيـذي،  اجمللـس  اجتماع خالل اجلبارة جهودكم على نوامليسرْي وفريقكم

 .استراتيجية خطة بشأن اتفاق إىل التوصل يف ،تلته اليت
 مـرة  نـشيد  أن ونـود  ،كـامال  تأييـدا  نؤيـدها  االسـتراتيجية  يف األجـزاء  من العديد هناك 
 .احملرز لتقدمل اإلمنائي الربنامجب أخرى

 حفـظ  عمليـات  إدارة قـضية  ذلك يف مبا السياق، بصعوبة السويد اعتراف من وبالرغم 
 الـسنة  فيهـا  يعمـل  اإلمنـائي  الربنـامج  كـان  الـيت  اجلاريـة  املتحدة األمم إصالح وعمليات السالم
 مسعنـا  لقـد  .الـدورة  هـذه  إىل تفـض أ يتالـ  بالعمليـة  يتعلق فيما متاما راضية ليست فإهنا املاضية،

 يف بنــاءة حتــسينات إىل تفــضي أن يف ونأمــل األمانــة مــن الــصدد هــذا يف ذايت نقــد مالحظــات
 .املقبلة مداوالتنا
ــذي، اجمللــس اجتمــاع ويف  ــا التنفي ــا عــن أعربن  حبقــوق االهتمــام إىل االفتقــار إزاء قلقن
 رأينـا  يف النتـائج  جـاءت  مطولـة،  مفاوضـات  فعقـب  .االسـتراتيجية  اخلطـة  مـشروع  يف اإلنسان

 .مرضية غري
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 يف اإلمنـائي  الربنـامج  دور بشأن اجمللس هذا يف آراء توافق هناك ليس أنه املؤسف ومن 
 .املتحدة األمم منظومة يف هبا والنهوض اإلنسان حقوق تعميم

 علــى قــائم هنــج يعنيــه مــا بــشأن تفــاهم ســوء هنــاك أن يبــدو أنــه أيــضا املؤســف ومــن 
 فعـال  دعـم  لتقـدمي  أداة وإمنـا  سياسـية،  شـروط  وضع بشأن ليس نهإ :الربجمة يف اإلنسان حقوق

 .البشرية التنمية حتقيق أجل من لبلدانل
ــسويد وســتقوم  ــل ال ــاراآل بتحلي ــةاملترت ث ــى ب ــذا عل ــرر ه ــة املق  اخلطــة وســتكون .بعناي

 طــوال الربنــامج مــع شــراكتنا أســاس ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفتــرة اإلمنــائي، للربنــامج االسـتراتيجية 
  .الفترة هذه

 ياأساسـ  ادور اإلمنـائي،  للربنامج أن الرئيس، سيدي ،يدبال لوفد الواضح من وأخريا، 
 ،القطــري الــصعيد علــى واتــساقها املتحــدة األمــم بقــيم والنــهوض التنفيذيــة الفعاليــة حتــسني يف

ــدور هبــذا االضــطالع يواصــل أن وينبغــي ــصدد، هــذا ويف .األساســي ال ــع ال ــاؤل نتطل  إىل بتف
 قــدما للــسري وبعــده اخلريــف هــذا املتحــدة األمــم يف األعــضاء األخــرى الــدول مــع املــشاركة

 .اهلامة باإلصالحات
 

 النرويج - ١٠ 
 عـدم  شـأن  مـن  وكـان  .اإلمنـائي  للربنـامج  سـتراتيجية اال اخلطة باعتماد النرويج ترحب 
 أن نعتقـد  قـضايا  فهنـاك  .املنظمـة  صداقيةمبـ  شـديد  ضـرر  إحلاقو باملنظمة اإلضرار بذلك القيام
 وهـذا  وسـط،  حـل  هناك يكون أن ينبغي أنه غري كاف، بشكل تشملها مل االستراتيجية اخلطة
 مـن  الـسابق  الـسنوات  املتعـدد  التمـويلي  ارلإلطـ  حتـسني  الوثيقـة  بـأن  نقـر  وحنـن  .هإلي توصلنا ما

 .االستراتيجي واجتاهها تركيزها حيث
 يقـوم  الـذي  العمـل  وأمهية املنظمة يف ثقتنا يبني أنه حيث قصوى أمهية ذو اليوم ومقرر 

 بـشأن  األعـضاء  والـدول  اإلمنـائي  الربنـامج  بـني  مـستمرا  حـوارا  وسنشجع .اإلمنائي الربنامج به
 .املستقبل يف الثقةب املتعلقة سائلامل لتفادي يجيةاالسترات اخلطة تنفيذ

 .املـسائل  مـن  العديـد  حـل  ينبغـي  يـزال  ال فإنـه  حـل،  إىل للتوصل سرورنا من وبالرغم 
ــرويج، ألن ونأســف ــة نظــرا الن ــيت للعملي ــع يف ليــست جــرت، ال ــها موق ــادة يؤهل ــل لزي  التموي
 بعـض  مثـة  أن مبـا  السنوات متعددة داتتعه لتقدمي وال ،املقبلة السنة اإلمنائي للربنامج األساسي
 .٢٠٠٨ عامل السنوية الدورة حىت تنقيح موضع تظل اليت اهلامة األساسية اجملاالت
 يف اإلنـسان  حقـوق  علـى  القـائم  النـهج  مـسألة  لكـون  نأسـف  فإننـا  سابقا، ذُكر وكما 
 الـصدد  هـذا  يف اإلمنـائي  الربنامج مقترحات بأن موقفنا تأكيد ونكرر ،مسيَّسة أصبحت الربجمة
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ــة لواليــات انعكاســا كانــت  مجيــع أعمــال يف اإلنــسان حقــوق بتعمــيم القاضــية العامــة اجلمعي
 إىلو القـضايا  هـذه  بشأن مفتوح حوار إجراء مواصلة إىل نتطلع وحنن .املتحدة األمم وكاالت
 .الربجمة مستوى على حاليا جيري مبا االهتداء
 اخلطـة  بـشأن  اتفـاق  إىل التوصـل  أتاحـت  اليت الطيبة والروح باجلهود النرويج وترحب 

 أيـضا  خطانـا  ستقود هذه التعاون روح بأن ونثق حاليا املستقبل نستشرف وحنن .االستراتيجية
 كـل  جيـرى  الـذي  للـسياسات  املقبـل  الـشامل  االسـتعراض  بـشأن  األعـضاء  الـدول  مداوالت يف

 .أفضل وبشكل زهوتنج املزيد تنجز أقوى متحدة أمم وجود مجيعا نكفل لكي سنوات ثالث
 

 هــولندا - ١١ 
 بـشكل  املنجز العمل على بكم أشيد أن أيضا وأود .الرئيس سيدي لكم جزيال شكرا 
 .القرار مبيسرْي وكذلك جيد،

 قـال  وكمـا  .االسـتراتيجية  اخلطـة  علـى  املوافقـة ب القاضـي  اجمللـس  مبقـرر  أيـضا  ونرحب 
 بنـا  يتعلـق  فيمـا و .اجلهـات  مجيـع  مـن  وعطـاء  أخـذا  العمليـة  كانـت  قدف ،املعاون الربنامج مدير
 جيـدا،  معروفـة  لنـا  أمهيـة  تكتـسي  الـيت  القـضايا  ومن االستراتيجية اخلطة من مواقفنا فإن أيضا،

 غـري  .خمتلفـة  زاويـة  مـن  االستراتيجية اخلطة إىل نظرنا أننا أيضا جيدا املعروف من أنه وأحسب
 .االستراتيجية اخلطة على لساجمل مبوافقة نرحب وحنن وعطاء، أخذ قلت، كما األمر، أن

 االسـتراتيجية  اخلطـة  السـتكمال  املقبلـة  القليلـة  األشـهر  يف بنـاءة  مشاورات إىل ونتطلع 
 يف والتعـاون  التـسوية  روح تـسود  أن املهم من لنا، فبالنسبة .اليوم اختذناه الذي املقرر ضوء يف

 املنظمـة  ختـدمهم  الـذين  لفقـراء ا حلاصـ  يف خاصـة  لكنه اإلمنائي، الربنامج حلاص يف فهذا .اجمللس
 .انمجيع خندمهم والذين

ــسوية التعــاون روح اســتمرار يف ونأمــل  ــاك ألن هــذه، والت ــا هامــة قــضايا هن  يف أمامن
 اجلمعيــة يف أيــضا وإمنــا فحــسب، ملــشاوراته اجمللــس مواصــلة يف لــيس املقبلــة، القليلــة األشــهر
 وللتوصـل  اختالفاتنـا  لتجـاوز  الـروح  ذههب العمل يف االستمرار من نتمكن أن يف ونأمل العامة،

 .تواجهنا اليت اهلامة القضايا بشأن حلول إىل
 

 أملانيا - ١٢ 
 اإلمنـائي،  للربنـامج  االسـتراتيجية  اخلطة بشأن اآلراء بتوافق املتعلق باملقرر أملانيا ترحب 
 لروحبـا  أيـضا  ونرحـب  عمله، مواصلة من اإلمنائي الربنامج متكن اليت ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة

 .املستكملة اخلطة اعتماد هبا أمكن اليت االستشرافية
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 علــى - تكــل ال الــيت مجهــوده علــى نامليــسرْي وكــذلك الدامنركيــة الرئاســة نــشكرو 
 .ومثابرهتم هموصرب قيادهتم

 املالحظــات بعــض نــضيف أن ونــود فرنــسا بــه أدلــت الــذي البيــان متامــا نؤيــد وحنــن 
 :احملددة

 - املتحـدة  لألمـم  تابعـة  مؤسـسة  بـصفته  ،اإلمنـائي  لربنـامج ا علـى  جيب أنه موقفنا يظل 
 .اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقـة  تلك فيها مبا ،األعضاء دوهلا عليها تتفق اليت واملعايري القواعد مراعاة
ــا لقــد  وفقــا العمــل سيواصــل اإلمنــائي الربنــامج أن أســاس علــى ]املقــرر مــن[ ١٦ الفقــرة قبلن

 األمـم  مؤسـسات  مـن  مـسؤولة  كمؤسـسة  الطويـل  تراثـه  إىل نادااسـت  ،آنفا إليها املشار للمعايري
 .املتحدة

 األساسـية  القواعـد  تعليـق  تـربر  ال الفقـرة  هـذه  أن أساس على ٢١ الفقرة قبلنا ،وباملثل 
 .عضو دولة أي قبل من اإلنسان حلقوق

 أسـاس  علـى  قبلناه يذال ‘‘العادل اجلغرايف التمثيل مبدأ’’ هي األخرى النقاط إحدىو 
 .املتحدة األمم ميثاق من ١٠١ املادة من ٣ بالفقرة سمي ال أنه

 أن ينبغـي  ال أنـه ب القائـل  مبوقفنـا  لتزمـون م أننـا  علـى  أشـدد  أن أود ذلك، على وعالوة 
 .خاصة معاملة لأللفية اإلمنائية األهداف من هدف أي ُيعامل

 سـوى  يربر ال ‘‘حية وثيقة’’ بوصفها ةاالستراتيجي اخلطة طبيعة أن رأينا فمن وأخريا، 
 .املعتمد املقرر من )ب( ٣ للفقرة وفقا اخلطة مع التكيف
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 املرفق األول
 ٢٠٠٧قررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف عام امل  

 
 احملتويات

الصفحة 

 ٢٠٠٧الدورة العادية األوىل لعام   
 )يناير، نيويورك/ كانون الثاين٢٧ إىل ٢٠(  

 الرقم 
.التنفيذي اجمللس مكتب يف متعاقبتني والية لفتريت ألهليةا متديد ٢٠٠٧/١  . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١
٢٠١١.١١١-٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج جيةستراتياال للخطة مشروح موجز عرض ٢٠٠٧/٢ 
.٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة الربجمة ترتيبات تقييم ٢٠٠٧/٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٢
. للبلدان املتضررة من الصراعاتئيتقييم دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنا ٢٠٠٧/٤  . . . . . . . . . . . . .١١٣
.البشرية التنمية عن الوطنية التقارير نظام تقييم ٢٠٠٧/٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٤
الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة بني التعاون اتفاق تنفيذ يف احملرز للتقدم املشترك التقييم ٢٠٠٧/٦ 

.اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١١٥
ومتابعة حلي السنوي ملدير الربنامج عن تنفيذ خطة العمل املتعلقة بالشؤون اجلنسانيةالتقرير املر ٢٠٠٧/٧ 

.تقرير مدير الربنامج بشأن التقييم التنظيمي لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة . . . . . . . .١١٥
عللمشاري املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بني جيةستراتياال الشراكة ٢٠٠٧/٨ 

.اإلنتاجية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١١٦
.املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب والتشغيلية املالية احلالة عن تقريرال ٢٠٠٧/٩  . . . . . . . . . . . .١١٧
التقرير املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان بشأن تنفيذ ٢٠٠٧/١٠ 

جملس مراجعي احلسابات،تعلقة بتنفيذ توصيات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام والتقارير امل
.)الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان (٢٠٠٥-٢٠٠٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨

٢٠١١.١١٩-٢٠٠٨ مشروع املخطط املوجز للخطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان، ٢٠٠٧/١١ 
.٢٠٠٧األوىل لعام عرض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية  ٢٠٠٧/١٢  . . . . . .١٢٠
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 ٢٠٠٧الدورة السنوية لعام   
 )يونيه، نيويورك/ حزيران٢٢ إىل ١١(  

.التقرير املتعلق بااللتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان ٢٠٠٧/١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦
السنتني للسكان اخلاصة بالدعم لفترة اد مؤقت مليزانية صندوق األمم املتحدةــــــاعتم رصــــد ٢٠٠٧/١٤ 

٢٠٠٩-٢٠٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٢٧
.استعراض سياسة صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن استرداد التكاليف غري املباشرة ٢٠٠٧/١٥  . . . . .١٢٧
التقرير التجميعي بشأن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات لصندوق األمم املتحدة للسكان ٢٠٠٧/١٦ 

األمم املتحدة للسكان للفترة ومشروع اخلطة االستراتيجية لصندوق ٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة
٢٠١١-٢٠٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٢٨

.حالة االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠٠٧/١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٩
.التقرير املتعلق بتقييم فعالية سياسة استرداد التكاليف يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠٠٧/١٨  . . . . . .١٣٠
رنامج األمم املتحدة اإلمنائي اخلاصة بالدعم لفترة السنتنيرصد اعتماد مؤقـــت مليزانيـــــة ب ٢٠٠٧/١٩ 

٢٠٠٩-٢٠٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٣٢
رصد اعتماد مؤقت مليزانيــــة الدعم يف صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة لفترة السنتني ٢٠٠٧/٢٠ 

٢٠٠٩-٢٠٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٣٣
األمم املتحدة للسكان للفترةالتقرير التجميعي بشأن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات لصندوق  ٢٠٠٧/٢١ 

. وما يتصل به من مسائل٢٠٠٧-٢٠٠٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٣
التقرير التجميعي بشأن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات عن أداء برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠٠٧/٢٢ 

. وما يتصل بذلك من مسائل٢٠٠٦-٢٠٠٤ونتائجه يف الفترة  . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٣
طار التمويلي املتعدد السنوات لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةالتقرير التجميعي بشأن اإل ٢٠٠٧/٢٣ 

.٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٣٤
.التقرير السنوي عن التقييم ٢٠٠٧/٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٣٥
.٢٠٠٧-٢٠٠٥طار الثالث للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، اإلالتقرير املتعلق بتنفيذ  ٢٠٠٧/٢٥  . . . . . .١٣٦
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إلطار التمويلي املتعدد السنوات عن أداء برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن االتجميعيالتقرير  ٢٠٠٧/٢٦ 
. وما يتصل بذلك من مسائل٢٠٠٦-٢٠٠٤ونتائجه يف الفترة  . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٧

.التقرير السنوي للمدير التنفيذي ٢٠٠٧/٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٣٩
نامج األمم والشراكة االستراتيجية بني بر٢٠٠٦ يركز على النتائج لعام الذيقرير السنوي تال ٢٠٠٧/٢٨ 

.املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٠
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم: املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية ٢٠٠٧/٢٩ 

.املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤١
.٢٠٠٧ارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام استعراض عام للقر ٢٠٠٧/٣٠  . . . . . . .١٤٣

 ٢٠٠٧الدورة العادية الثانية لعام   
 )سبتمرب، نيويورك/ أيلول١٥ إىل ١١(  

.)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (٢٠٠٦االستعراض السنوي للحالة املالية لعام  ٢٠٠٧/٣١  . . . . . . . . . .١٥١
.٢٠١١-٢٠٠٨لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اخلطة االستراتيجية  ٢٠٠٧/٣٢  . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢
.٢٠١١-٢٠٠٨مقترحات بشأن ترتيبات الربجمة للفترة  ٢٠٠٧/٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٦
.التمويل الربناجمي الذي ميكن التنبؤ به لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ٢٠٠٧/٣٤  . . . . . . . .١٥٨
.٢٠١١-٢٠٠٨ائي للمرأة للفترة اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة اإلمن ٢٠٠٧/٣٥  . . . . . . . .١٥٨
.تقدمي املساعدة إىل ميامنار ٢٠٠٧/٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٦٠
.٢٠٠٥-٢٠٠٤تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات  ٢٠٠٧/٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٠
اقتراح الدمج اجلزئي لبعض وظائف مكتب خدمات املشتريات املشتركة بني الوكاالت يف مكتب ٢٠٠٧/٣٨ 

.األمم املتحدة خلدمات املشاريع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٦١
.التعديل املقترح على صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد تشكيله ٢٠٠٧/٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٢
.٢٠١١-٢٠٠٨اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة  ٢٠٠٧/٤٠  . . . . . . . . . . .١٦٢
.٢٠١١-٢٠٠٨الربنامج العاملي واإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة  ٢٠٠٧/٤١  . . . . . . . .١٦٣
.استعراض نظام ختصيص موارد صندوق األمم املتحدة للسكان للربامج القطرية ٢٠٠٧/٤٢  . . . . . . . . .١٦٤
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.استعراض اهليكل التنظيمي لصندوق األمم املتحدة للسكان ٢٠٠٧/٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٥
صندوق األمم/لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيعرض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي  ٢٠٠٧/٤٤ 

.٢٠٠٧ يف دورته العادية الثانية لعام املتحدة للسكان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٦
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  ٢٠٠٧/١ 
 التنفيذي اجمللس مكتب يف متعاقبتني والية لفتريت األهلية متديد  

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
 اللـتني  التنفيـذي  للمجلـس  الـداخلي  النظـام  مـن  ٢-٧ و ١-٧ باملادتني علما حييطإذ   
 مكتبـا  “من كل سـنة    األوىل العادية دورته يف” اجمللسينتخب   أن على ،أمور مجلة يف ،تنصان
ضــرورة كفالــة التمثيــل اجلغــرايف ”، مراعيــا يف ذلــك للــرئيس نــواب وأربعــة رئــيس مــن يتــألف
 ؛“حيق ألعضاء املكتب أن يشغلوا مناصبهم لفتريت والية متعاقبتني”، وأنه “العادل

 ؛٢٠٠٧ لعام املكتبتكوين  تسهيل بضرورة يسلموإذ  
  :يقرر 
ــادةبالعمــل وقــف ا  ــن ٢-٧ مل ــداخلي النظــام م ــذي، للمجلــس ال ــى التنفي  أســاس عل
 .املقبلة لألعوام سابقة ذلك يشكل أن ودون ،٢٠٠٧ لعام استثنائي

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٤
 

  ٢٠٠٧/٢ 
ــوجز عــرض   ــشروح م ــامج جيةســتراتياال للخطــة م ــم لربن ــائي املتحــدة األم ــرة اإلمن  للفت

٢٠١١-٢٠٠٨ 
 نفيذي،إن اجمللس الت 
يطلــب إىل مــدير برنــامج األمــم املتحــدة  فيــه  الــذي ٢٠٠٦/١ بقــراره يــذكر - ١ 

ــام      ــة األوىل لع ــه العادي ــذي يف دورت  عرضــا مــوجزا  ٢٠٠٧اإلمنــائي أن يقــدم إىل اجمللــس التنفي
يف وأن يقـدم إىل اجمللـس        ٢٠١١-٢٠٠٨مشروحا لإلطـار التمـويلي املتعـدد الـسنوات للفتـرة            

مــشروع صــيغة هلــذا اإلطــار التمــويلي املتعــدد الــسنوات للفتــرة     ٢٠٠٧دورتــه الــسنوية لعــام  
 ؛٢٠١١-٢٠٠٨

جية سـتراتي اخلطـة اال بـشأن  باملعلومات الـيت قـدمها مـدير الربنـامج        حييط علما  - ٢ 
مواءمــة هــذه علــى ربنــامج اإلمنــائي الوترتيبــات الربجمــة وميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني وبعــزم   

زيـد مـن التفاصـيل      امل إىل تلقـي     ويتطلع،  ٢٠١١-٢٠٠٨التخطيط   بدءا بفترة    ةالثالثالصكوك  
مواصــلة تطــوير  علــى ويــشجعجية، ســتراتياخلطــة االإعــداد خــالل عمليــة عــن هــذه املواءمــة  

ــائج األهــداف واألغــراض   ــورة واملؤشــرات والنت ــة اخلطــة اال لبل ــامج األمــم  ســتراتيرؤي جية لربن
 لنتائج والشفافية واملساءلة؛واإلبالغ باتقييم صحة الولضمان وأهدافها املتحدة اإلمنائي 
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ــب - ٣  ــداده      يطل ــضاء يف إع ــدول األع ــات ال ــامج أن يراعــي تعليق ــدير الربن  إىل م
 جية للدورة السنوية؛ستراتيمشروع اخلطة اال

 إىل برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي التأمـــل يف الـــدروس املـــستفادة   يطلـــب - ٤ 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤لتمويلي املتعدد السنوات احلـايل للفتـرة        تنفيذ اإلطار ا  املواجهة يف   والتحديات  

 مقارنـة باإلطـار     ،جية اجلديـدة  سـتراتي اخلطـة اال  إدخاهلـا علـى     قترح  ييف سياق التغيريات اليت قد      
تـسيري  الرئيـسية وممارسـات     التركيـز    فيما يتعلق مبجـاالت      سيما الالتمويلي املتعدد السنوات، و   

 التنظيمية؛ واهلياكلاألعمال 
ــ - ٥  ــاحي ــاألطر  يط علم ــيت  ب ــة ال ــا االزمني ــداد اخلطــة   القترحه ــائي إلع ــامج اإلمن ربن

مـع  أن يتشاور بشكل موسع      إىل مدير الربنامج     ويطلب،  ٢٠١١-٢٠٠٨جية للفترة   ستراتياال
 الدول األعضاء واملنظمات الشريكة لألمم املتحدة؛

مـم املتحـدة    األمني التنفيذي لـصندوق األ    إىل   إىل مدير الربنامج و    يطلب أيضا  - ٦ 
للمشاريع اإلنتاجية واملديرين التنفيذيني لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة ومكتـب األمـم              

أن يوحــدوا املتحــدة خلــدمات املــشاريع، واملنــسق التنفيــذي لربنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة    
دة جملموعـة األمـم املتحـ     املوحـدة   املـصطلحات   مـستخدمني   املصطلحات والتعاريف واألشـكال     
 .اإلمنائية كأساس حيثما أمكن ذلك

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦
 

  ٢٠٠٧/٣ 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة الربجمة ترتيبات تقييم  

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
 ؛)DP/2007/8 (٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة الربجمة ترتيبات بتقييم علما حييط - ١ 
 للتغـيري  مقترحـات  عووضـ  حتديـد  علـى  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج يشجع - ٢ 
ــذ مباشــرة مرتبطــة تكــون ــامج جيةســتراتياال اخلطــة بتنفي ــما لربن ــائي، املتحــدة ألم ــرة اإلمن  للفت
 ؛لتنفيذها وداعمة ٢٠١١-٢٠٠٨

 دورتـه  يف التنفيـذي،  اجمللـس  تزويـد  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج إىل يطلب - ٣ 
 ومبـشروع  احلاليـة  الربجمة ترتيباتهبا   تسري اليت الطريقة توضح مبعلومات ،٢٠٠٧ لعام السنوية
 الربجمة؛ جمال يفاخللف  لترتيباتل اقتراح
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 الترتيبـات إعـداد    يف ،يسعى أن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل أيضا يطلب - ٤ 
ــف  ــة، جمــال يفاخلل ــادة  الربجم ــسيطإىل زي ــات تب ــة ترتيب ــسيقها الربجم ــا يف  وحتــسينها وتن مراعي
 للفتــرة اجلديــدة جيةســتراتياال اخلطــة مــن كجــزء املرتقبــة والتغــيريات ةالقائمــ التــشريعات ذلــك

 .والربامج الصناديق يف املتبعةالفضلى  واملمارسات ٢٠١١-٢٠٠٨
 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦

 
  ٢٠٠٧/٤ 
 ئي للبلدان املتضررة من الصراعاتتقييم دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنا  

 
 التنفيذي، اجمللس إن 
ــد  ــيم يف نظــر وق ــامج دعــم تقي ــدان املتحــدة األمــم برن ــضررة للبل ــصراعات مــن املت  ال

)DP/2007/3 (التقييم ذلك على اإلدارة ورد) DP/2007/4(، 
رد إدارتـه علـى تقيـيم    أن يـستعرض  إىل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي       يطلب - ١ 

ت كمــا ورد يف الوثيقــة الــصراعامــن دعــم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للبلــدان املتــضررة   
DP/2007/4         عنـها الـدول األعـضاء وتقـدمي الـرد          أعربـت    مع مراعاة والية الربنامج واآلراء الـيت

 ؛٢٠٠٧املنقح لينظر فيه اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام 
إطـار  ضـمن  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنشطته على ضرورة أن يعد    يؤكد - ٢ 

  تضررة من الصراعات؛برامج البلدان امل
مـع الـدول األعـضاء،     بالتشاور املـستفيض    ،  أن يضع  إىل مدير الربنامج     يطلب - ٣ 

علـى سـبيل تكميـل     املساعدة إىل البلدان املتضررة من الـصراعات        تقدمي  جية بشأن   استراتيرؤية  
 ٢٠٠٧ على اجمللس يف دورتـه الـسنوية لعـام   بقصد عرضها  ،ديدةاجلجية االستراتيطة  اخلإعداد  

 ؛لكي ينظر فيها
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــع منظمــات  علــى ضــرورة أن يعمــل  يؤكــد - ٤ 

األمم املتحدة إلذكاء الوعي باحلاجة امللحة إلدراج اعتبارات التنمية يف بناء الـسالم يف البلـدان           
 املتضررة من الصراعات؛

اإلمنائيـة  صارف املـ  على احلـوار والتعـاون مـع مؤسـسات بريتـون وودز و          حيث - ٥ 
ــة   ــة واملنظمــات اإلقليمي ــة اإلقليمي ــز جهــود املعني ــامج اللتعزي دعــم البلــدان املتــضررة مــن  يف ربن

 .الصراعات
 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦
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  ٢٠٠٧/٥ 
 البشرية التنمية عن الوطنية التقارير نظام تقييم  

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
) DP/2007/5(وطنيـة عـن التنميـة البـشرية          بتقيـيم نظـام التقـارير ال       حييط علمـا   - ١ 

 ؛)DP/2007/6(وبرد اإلدارة على هذا التقييم 
إىل مدير الربنامج إيالء أولوية عالية لـدعم نظـام التقـارير الوطنيـة عـن                 يطلب - ٢ 

ما يكفي من املوارد التقنية والبشرية واملالية لوضـع هـذه التقـارير             توفري  التنمية البشرية وضمان    
  بانتظام؛ومتابعتها
، حيثمــا يكــون ذلــك  أن يوضــح برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى   حيــث - ٣ 

مناسبا، العالقة القائمة بـني التقـارير الوطنيـة عـن التنميـة البـشرية والتقـارير األخـرى مـن قبيـل                       
جية احلد من الفقر لكي يكمـل بعـضها بعـضا           استراتيتقارير األهداف اإلمنائية لأللفية وورقات      

 و أفضل؛على حن
تـــدعيم يف برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي علـــى ضـــرورة اســـتمرار  يؤكـــد - ٤ 

التقارير الوطنيـة عـن   لعملية إعداد  لتعزيز امللكية الوطنية ةوالتحليلية الوطنيالقدرات اإلحصائية   
 التنمية البشرية؛

 علـى حنـو     باالسـتفادة إجياد سـبل كفيلـة      اإلمنائي   إىل برنامج األمم املتحدة      يطلب - ٥ 
 التقارير العاملية عن التنمية البشرية؛إعداد لتنمية البشرية يف عن االتقارير الوطنية من أفضل 

عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـذا القـرار يف         اإلبـالغ   إىل مـدير الربنـامج       يطلب - ٦ 
 .٢٠٠٨الدورة العادية األوىل لعام سيقدم إىل تقريره السنوي عن التقييم الذي 

 ٢٠٠٧يناير /ن الثاين كانو٢٦
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  ٢٠٠٧/٦ 
 للتنميـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  بـني  التعـاون  اتفاق تنفيذ يف احملرز للتقدم املشترك التقييم  

 اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج الصناعية
 

 إن اجمللس التنفيذي، 
ظمـة   بالتقييم املشترك للتقدم احملرز يف تنفيذ اتفـاق التعـاون بـني من             يط علما حي - ١ 

وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، إىل جانـــب ) اليونيـــدو(األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الـــصناعية 
 ؛)DP/2007/7(االستجابة اإلدارية املشتركة 

اجمللــس التنفيـذي بــالطرائق العمليـة لتنفيــذ   أن ُيعلـم  إىل مـدير الربنــامج   يطلـب  - ٢ 
وأن يتقـصى   دارية ومسائل التقيـيم والرصـد       االتفاق يف املستقبل، مبا يف ذلك املسائل املالية واإل        

 .يف هذا اخلصوص إمكانية إنشاء فرقة عمل مشتركة لبحث هذه املسائل
 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦

 
  ٢٠٠٧/٧ 
ــل املتعلقــة بالــشؤون             ــذ خطــة العم ــامج عــن تنفي ــسنوي ملــدير الربن ــر املرحلــي ال التقري

 التقيـيم التنظيمـي لـصندوق األمـم املتحـدة           ومتابعة تقرير مدير الربنامج بشأن     اجلنسانية
 اإلمنائي للمرأة

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
 بالتقرير املرحلـي الـسنوي ملـدير الربنـامج عـن تنفيـذ خطـة العمـل                  حييط علما  - ١ 

 وبوجـه   ٢٠٠٥/٢٧علـى النحـو املطلـوب يف قـراره          ) DP/2007/9(املتعلقة بالشؤون اجلنـسانية     
  ؛٢٠٠٦/٣خاص القرار 

 مبتابعة تقرير مدير الربنامج بشأن التقييم التنظيمي لـصندوق          يط علما أيضا  حي - ٢ 
 ؛٢٠٠٦/٥ على النحو املطلوب يف قراره )P/2007/10(األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

 أن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي يالحــظ - ٣ 
برجمـة مـشتركة   وال سيما بقـصد االضـطالع بعمليـة    دوار زيادة توضيح األمنصرفان إىل  للمرأة

 ؛٢٠٠٧خالل عام 
إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي   يطلــب - ٤ 

ــى          ــسني علـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــز املـ ــات لتعزيـ ــني املنظمـ ــق بـ ــاون أوثـ ــر تعـ ــة أواصـ ــرأة إقامـ للمـ
 القطري؛ املستوى
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خطــة مــن تنفيــذ س املــستفادة مــن العــام األول  أن تطبــق الــدرويطلــب أيــضا - ٥ 
بــضرورة متابعــة النتــائج فيمــا يتعلــق علــى وجــه اخلــصوص العمــل املتعلقــة بالــشؤون اجلنــسانية 

نفيــذ خطــة العمــل املتعلقــة تخــصيص مــا يكفــي مــن املــوارد املاليــة والبــشرية، علــى مواصــلة تبو
األمــم املتحــدة اإلمنــائي للفتــرة  جية لربنــامج االســتراتيطــة اخلاجلنــسانية وعلــى وضــع  بالــشؤون
٢٠١١-٢٠٠٨. 

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٦
 

  ٢٠٠٧/٨ 
ــشراكة   ــني جيةســتراتياال ال ــامج ب ــائي املتحــدة األمــم برن  املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمن

 اإلنتاجية للمشاريع
 

 التنفيذي، اجمللسإن  
تنفيـذي لـصندوق    ربنـامج واألمـني ال    ال باخلطوات اليت اختذها مدير      حييط علما  - ١ 

جي بـني الربنـامج   سـتراتي االلوضـع الـصيغة النهائيـة لالتفـاق      األمم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة   
  اإلمنائي والصندوق؛

 بإطار الـشراكة املقتـرح بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                حييط علما أيضا   - ٢ 
 ؛)DP/2007/11(وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 

ــامج واألمـــني التنفيـــذي  الإىل مـــدير  يطلـــب - ٣  ــوير  لربنـ ــلة تطـ لـــصندوق مواصـ
جية للربنــامج اإلمنــائي، للفتــرة  ســتراتي فيمــا يتعلــق بإعــداد اخلطــة اال ســيما الالــشراكة، و هــذه

ــات الربجمـــة وميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة الـــسنتني      ٢٠١١-٢٠٠٨ حتقيـــق اهلـــدفني  بغيـــة  وترتيبـ
 قرير؛يف التاملبينني جي والعملي ستراتياال

واألمني التنفيذي مواصلة بذل اجلهود لضمان      الربنامج   إىل مدير    يطلب أيضا  - ٤ 
نشطة صندوق األمم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة      ألثابت متعدد السنوات    برناجمي  متويل  توفري  

 يف أقل البلدان منوا؛

ــب كــذلك  - ٥  ــدير يطل ــامج  إىل م ــس    الربن ــع اجملل ــشاور م ــذي الت واألمــني التنفي
الـدورة الـسنوية    إىل  جية وتقدمي تقرير عـن التقـدم احملـرز          ستراتيتنفيذي فيما خيص الشراكة اال    ال

 .٢٠٠٧لعام 

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦
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  ٢٠٠٧/٩ 
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب والتشغيلية املالية احلالة عن تقريرال  

 
 التنفيذي، اجمللسإن  

ــا  - ١ ــيط علمــ ــن حيــ ــالتقرير عــ ــشغ  بــ ــة والتــ ــة املاليــ ــدة   احلالــ ــم املتحــ ــب األمــ يلية ملكتــ
 املشاريع؛ خلدمات

جية العمل وإلعادة مواءمـة     استراتي باجلهود اليت يبذهلا املكتب لتحديد       يرحب - ٢ 
احتياجـات منظومـة األمـم املتحـدة وتعزيـز فعاليـة            من أجـل تلبيـة      هيكل املكتب وحمور تركيزه     

 املنظمة وقدرهتا على االستمرار؛

 اجلهــود الكــبرية الــيت يبــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع    يقــدر - ٣ 
 إىل ويطلـب حـددها اجمللـس،   صحيحة يف غـضون املهلـة الـيت      لضمان إعادة تقدمي بيانات مالية      

 لبيانات املالية املراجعة؛أن يتخذ الترتيبات الالزمة الستعراض ااملكتب 

ربنــامج بــشأن اخليــارات املتاحــة لعمليــة  مــدير اليعــدها الدراســة الــيت يالحــظ  - ٤ 
الدمج احملتملة بني مكتب خدمات املشتريات املشتركة بني الوكاالت ومكتـب األمـم املتحـدة               

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي علـى إعـالم اجمللـس بنتيجـة الدراسـة               ويشجعخلدمات املشاريع،   
  ؛٢٠٠٧يف دورته السنوية لعام 

التــايل للتقـارير الــيت يرفعهــا املكتــب إىل  العــادي الـزمين  اجلــدول اعتمــاد  يقـرر  - ٥ 
 :اجمللس التنفيذي

إطار العمل الـذي يعـد كـل سـنتني للتخطـيط وامليزانيـة        :الدورة العادية األوىل )أ( 
 ؛)وهكذا ،٢٠١٠ و ٢٠٠٨ :مرة كل سنتني(

بقة، التقريـر الـسنوي، مبـا يف ذلـك النتـائج املاليـة للـسنة الـسا         :الدورة الـسنوية  )ب( 
  تقرير عن املسامهات يف النتائج؛٢٠٠٨واعتبارا من عام 

، ٢٠٠٨ :مــرة كــل ســنتني(البيانــات املاليــة املراجعــة  :الــدورة العاديــة الثانيــة )ج( 
مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع علـى املراجعـة الداخليـة               إدارة  ورد  ) وهكذا،  ٢٠١٠

 .للحسابات، كل سنة
 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦
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  ٢٠٠٧/١٠ 
التقرير املـشترك بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                       

بـشأن تنفيــذ املعـايري احملاســبية الدوليــة للقطـاع العــام والتقــارير املتعلقـة بتنفيــذ توصــيات     
 )الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان (٢٠٠٥-٢٠٠٤جملس مراجعي احلسابات، 

 
 لتنفيذي،إن اجمللس ا 
 املتحـدة   األمـم اإلمنـائي وصـندوق      املتحـدة    األمـم  بتقريري برنامج    حييط علما  - ١ 

 DP/2007/14 (٢٠٠٥-٢٠٠٤للـــسكان عـــن تنفيـــذ توصـــيات جملـــس مراجعـــي احلـــسابات، 
ــس  ) DP/FPA/2007/1 و ــري جملـ ــدة  وتقريـ ــم املتحـ ــسابات األمـ ــي حـ  A/61/5/Add.1 (مراجعـ
ربنامج اإلمنـائي واملـدير التنفيـذي للـصندوق أن يتخـذا             إىل مدير ال   ويطلب،  )A/61/5/Add.7 و

ضـمن   احلـسابات تنفيـذا كـامال        يمراجعـ جملـس   إجراءات على وجه الـسرعة لتنفيـذ توصـيات          
 احملدد؛ اإلطار الزمين

 أن هذا التقرير هو أول تقرير جمللس مراجعي احلسابات يعّد بعد تنفيـذ              يدرك - ٢ 
 واملدير التنفيذي للصندوق أن يعجال بتنفيـذ توصـيات         إىل مدير الربنامج   ويطلبنظام أطلس،   

  احلسابات فيما يتعلق بنظام أطلس؛يمراجعجملس 
ــز نظــامي   اجلهــود اجليالحــظ - ٣  ــة لتعزي ــا يف ذلــك إدارة  اري ــة، مب اإلدارة واملراقب

املخاطر والسلوك األخالقـي واملهـين والتـدابري الراميـة إىل منـع الغـش ومكافحـة الفـساد، وفقـا                     
 ؛٢٠٠٦/٨ار اجمللس التنفيذي لقر

 باجلهود اليت اضطلع هبا الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان إلمتـام           حييط علما  - ٤ 
ــة،        ــة الداخلي ــز املراقب ــر ولتعزي ــة ووحــدات املق ــشهرية للمكاتــب القطري ــصرفية ال ــسويات امل الت

  تكثيف تلك اجلهود؛ويطلب
مليـات تـسيري أعمـال الربنـامج         طلبه مواصلة تعمـيم إدارة املخـاطر يف ع         يكرر - ٥ 

ــسكان،    ــائي وصــندوق ال ــشجعاإلمن ــار     وي ــج إدارة املخــاطر يف إط ــة دم ــى كفال  املنظمــتني عل
 املساءلة اإلدارية؛

رويج استخدام   على ضرورة أن يتم إىل أقصى درجة ممكنة ت         يؤكد من جديد   - ٦ 
ىل الربنـامج اإلمنـائي      إ يطلـب التنفيذ الوطين كوسيلة لبناء القـدرات الوطنيـة، وبنـاء علـى ذلـك               

 التـدابري الـيت يتخـذاهنا لتبـسيط اإلجـراءات           لـى اجمللـس التنفيـذي ع    يطلعـا   وصندوق السكان أن    
املتصلة بأسلوب التنفيذ هذا، وأن يقترحا تدابري وقائيـة ملعاجلـة األمـور الـيت تتناوهلـا التوصـيات                   

 ؛)A/61/5/Add.7  وA/61/5/Add.1(املتعلقة هبذا األمر يف تقريري جملس مراجعي احلسابات 
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 إىل مدير الربنامج اإلمنائي التعجيل بتعزيز قـدرات املـوظفني الـداخليني             يطلب - ٧ 
األساســية بواســطة برنــامج مــنح الــشهادات املهنيــة باعتبــاره هنجــا أطــول أجــال ملعاجلــة املــسائل 

 قطاع العام؛ا لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للسباملتعلقة مبراجعة احلسابات، وذلك حت
هياكل دعم مـستدامة  ستكشف حاليا  بأن مدير الربنامج اإلمنائي ي    حييط علما  - ٨ 

 علـى سـبيل املثـال       ،بديلة لتحسني التسويات املصرفية واحملاسبة وتنفيذ نظـام أطلـس مبـا يـشمل             
نقـص  مراكز خدمة دون إقليمية مشتركة، وال سيما يف املناطق اليت تعاين مـن              ، إقامة   احلصر ال
 إىل مــدير الربنــامج معاجلــة تلــك املــسألة بالتــشاور مــع صــناديق األمــم    ويطلــباملــوظفني؛  يف

 املتحدة وبراجمها األخرى؛
ــدير التنفيـــذي لـــصندوق الـــسكان   يطلـــب - ٩  ــائي واملـ ــامج اإلمنـ ــدير الربنـ  إىل مـ

دون االســتفادة مــن التقــدم احملــرز واالســتمرار يف تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي احلــسابات   
تزويد اجمللس التنفيـذي، يف     مدير الربنامج واملدير التنفيذي للصندوق       إىل   ويطلب أيضا ،  إبطاء

، بتقريــر يتــضمن ردا مــن اإلدارة بــشأن املــسائل الــيت شــدد  ٢٠٠٨دورتــه العاديــة األوىل لعــام 
لتوصيات الرئيسية الـواردة يف الـوثيقتني       ما استجد خبصوص ا   عليها جملس مراجعي احلسابات و    

A/61/5/Add.1 و A/61/5/Add.7؛ 
 بـاخلطوات الـيت اختـذها مـدير الربنـامج اإلمنـائي واملـدير التنفيـذي                 حييط علمـا   - ١٠ 

لــصندوق الــسكان للتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وغريهــا مــن منظمــات األمــم    
ة للقطــاع املتحــدة لتوحيــد إداراهتــا املاليــة يف ســياق االنتقــال إىل تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــ

 إىل مدير الربنامج واملـدير التنفيـذي للـصندوق إبـالغ اجمللـس التنفيـذي بالتقـدم                  ويطلبالعام،  
 .احملرز يف هذا الصدد

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦
  

  ٢٠٠٧/١١ 
 مـــشروع املخطـــط املـــوجز للخطـــة االســـتراتيجية لـــصندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان،   

٢٠١١-٢٠٠٨  
 إن اجمللس التنفيذي، 
 مــــا قدمـــه املــــدير التنفيـــذي لــــصندوق األمـــم املتحــــدة للــــسكان    يالحـــظ  - ١ 

لخطــة االســتراتيجية لــصندوق الــسكان،    مــشروع املخطــط املــوجز ل  ن ـــــمعلومــات ع نـــــم
اعتزام املدير التنفيـذي تقـدمي مـشروع للخطـة االسـتراتيجية،             ويالحظ أيضا ،  ٢٠١١-٢٠٠٨



E/2007/35
 

120 08-25394 
 

ــا  ٢٠١١-٢٠٠٨ ــسنوية لع ــدورة ال ــاد ال ــل انعق ــة أســابيع،  ٢٠٠٧م ، قب ــشة إلجــراء  بثالث مناق
 ؛حوله رمسية

ــزام املــدير التنفيــذي تقــدمي مــشروع اخلطــة االســتراتيجية،    يالحــظ أيــضا - ٢   اعت
ومــشاريع الــربامج العامليــة واإلقليميــة، ومــشروع نظــام ختــصيص املــوارد ومــشروع اهليكــل          

 إىل تلقــي املزيــد مــن  ويتطلــع، ٢٠٠٧التنظيمــي يف جمموعــة شــاملة يف الــدورة الــسنوية لعــام   
مواصـلة   علـى  ويـشجع التفاصـيل عـن تلـك اجملموعـة أثنـاء عمليـة إعـداد اخلطـة االسـتراتيجية،          

رؤيـة اخلطـة االسـتراتيجية لـصندوق        لبلـورة   األهداف والغايات والنـواتج واملؤشـرات، و      تطوير  
 اإلبالغ بالنتائج والشفافية واملساءلة؛و التقييم صحة، وكفالة أهدافهاالسكان و
 اجلدول الزمين الذي اقترحه صـندوق الـسكان إلعـداد خطتـه        يالحظ كذلك  - ٣ 

 إىل املــدير التنفيــذي أن يتــشاور بــشكل موســع مــع الــدول       ويطلــباالســتراتيجية املزمعــة،  
 األعضاء واملنظمات الشريكة لألمم املتحدة؛

ده إعـدا  إىل املدير التنفيذي أن يراعـي تعليقـات الـدول األعـضاء، عنـد                يطلب - ٤ 
 ؛٢٠٠٧مشروع اخلطة االستراتيجية لصندوق السكان للدورة السنوية لعام 

ــسكان الت يطلـــب - ٥  ــندوق الـ ــل إىل صـ ــديات  أمـ ــستفادة والتحـ ــدروس املـ  يف الـ
ــسنوات،    املواجهــة يف  ــدد ال ــل املتع ــذ إطــاره للتموي ــيريات  ٢٠٠٧-٢٠٠٤تنفي ، يف ســياق التغ

ــة بإطــار التمويــل املتعــدد   رمبــا ُيقتــرح إدخاهلــا علــى اخلطــة االســتراتيجي   الــيت ة اجلديــدة، مقارن
الــسنوات، وخاصــة فيمــا يتــصل مبجــاالت التركيــز الرئيــسية، وممارســات تــسيري األعمــال،          

 التنظيمية؛ واهلياكل
ــا يطلــــب أيــــضا - ٦   ريف إىل املــــدير التنفيــــذي أن يوحــــد املــــصطلحات والتعــ

ملوحـدة جملموعـة األمـم      واألشكال، عنـد قيامـه بـالتخطيط واإلبـالغ، مـستخدما املـصطلحات ا             
 . ذلكاملتحدة اإلمنائية كأساس، كلما أمكن

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦
 

  ٢٠٠٧/١٢ 
 ٢٠٠٧عرض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام   

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
 :٢٠٠٧ أنه، أثناء دورته العادية األوىل لعام يذكر 
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 ١ند الب  
 :٢٠٠٧انتخب أعضاء املكتب التاليني لعام  
 الرئيس 
 )الدامنرك(السيد كارسنت ستاور سعادة   
 نائب الرئيس 
 )بنن(السيدة فرنانده أفيايف هونغبيدجي   
 نائب الرئيس 
 )بنغالديش(السيد افتخار أمحد شودري سعادة   
 نائب الرئيس 
 )غواتيماال(السيد خوسيه بريس غوتيريس   
 ب الرئيسنائ 
 )أوكرانيا(السيد أندري نيكيتوف   
 ٢٠٠٧أقـــــر جـــــدول األعمـــــال وخطـــــة العمـــــل لدورتـــــه العاديـــــة األوىل لعـــــام  و 

)DP/2007/L.1(؛ 
 ؛)DP/2007/1 (٢٠٠٦اعتمد تقرير الدورة العادية الثانية لعام و 
، ووافق على وضـعها    )DP/2007/CRP.1 (٢٠٠٧استعرض خطة العمل السنوية لعام      و 
  النهائية بعد إجراء مشاورات إضافية؛بصيغتها
؛ ووافــق علــى وضــعها ٢٠٠٧اســتعرض خطــة العمــل املؤقتــة للــدورة الــسنوية لعــام  و 

 بصيغتها النهائية بعد إجراء مشاورات إضافية؛
 :٢٠٠٧يف عام املتبقيتني اجمللس التنفيذي لدوريت وافق على اجلدول الزمين التايل و 
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢-١١   :٢٠٠٧الدورة السنوية لعام  
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤-١٠  : ٢٠٠٧الدورة العادية الثانية لعام  
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 اإلمنائي املتحدة األمماجلزء اخلاص بربنامج   
 ٢البند   
 ٢٠١١-٢٠٠٨اخلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،   

 بـشأن املخطـط املـوجز       ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠٧/٢اختذ القرار    
 .٢٠١١-٢٠٠٨املشروح للخطة االستراتيجية للربنامج اإلمنائي، 

 
 ٣البند 

 ترتيبات الربجمة
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤ بشأن تقييم ترتيبات الربجمة، ٢٠٠٧/٣اختذ القرار  

 
 ٤البند 

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا
 :وافق على الربامج القطرية التالية 
يوبيا وإريتريا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية ترتانيـا املتحـدة وجنـوب           إث: أفريقيا 

أفريقيا وزامبيا وزمبابوي وسان تومي وبرينسييب والسنغال وسيـشيل وغـابون وغامبيـا        
 ؛وغينيا وموزامبيق

ــصومال ومــصر       : الــدول العربيــة   ــة الــسورية وال ــر واجلمهوريــة العربي تــونس واجلزائ
 ؛بية السعودية واليمنواملغرب واململكة العر

 ؛الدميقراطية الشعبية ومنغوليا تايلند ومجهورية الو: آسيا واحمليط اهلادئ 
ــا و  ــة  : رابطـــة الـــدول املـــستقلة أوروبـ ــة اجلبـــل األســـود ومجهوريـ  مولـــدوفامجهوريـ
 ؛كرواتياو
أوروغــواي وبــاراغواي والربازيــل وبليــز : أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 

 . والسلفادور وشيلي وهندوراسةيدومينيكاجلمهورية الامايكا ووبنما وج
مهوريـة كوريـا الـشعبية      وافق على أن يقدم الربنامج اإلمنائي برناجمـا قطريـا منقحـا جل            و 

 . عليه، إلقراره من قبل اجمللس التنفيذي، مبجرد إدخال التعديالت املطلوبةالدميقراطية

 
 



E/2007/35  
 

08-25394 123 
 

 ٥البند   
 التقييم  

تقيـيم مـا يقدمـه     بـشأن  ٢٠٠٧ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠٧/٤اختذ القرار    
 الربنامج اإلمنائي من مساعدة إىل البلدان املتأثرة بالصراعات؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٦ املــؤرخ ٢٠٠٧/٥اختــذ القــرار و   بــشأن تقيــيم نظــام  ٢٠٠٧ين
 التقارير الوطنية عن التنمية البشرية؛

ــرار  و  ــذ القـ ــؤرخ ٢٠٠٧/٦اختـ ــاين ٢٦ املـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــيم  ٢٠٠٧ينـ ــشأن التقيـ  بـ
للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق التعــاون بــني منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية      املــشترك

 .والربنامج اإلمنائي
 

 ٦البند   
 الشؤون اجلنسانية يف الربنامج اإلمنائي  

لتقريـر املرحلـي     بـشأن ا   ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠٧/٧اختذ القرار    
السنوي ملدير الربنامج عن تنفيذ خطة العمـل املتعلـق بالـشؤون اجلنـسانية ومتابعـة تقريـر مـدير                    

 .الربنامج بشأن التقييم التنظيمي لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
 

 ٧البند   
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

ــرار    ــذ القـ ــؤرخ ٢٠٠٧/٨اختـ ــانو٢٦ املـ ــاين كـ ــاير /ن الثـ ــشراكة  ٢٠٠٧ينـ ــشأن الـ  بـ
 .صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيةاالستراتيجية بني الربنامج اإلمنائي و

 
 ٨البند   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 بشأن التقرير عـن احلالـة       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠٧/٩اختذ القرار    
 .تب األمم املتحدة خلدمات املشاريعاملالية والتشغيلية ملك
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ــامج      ــني برنــ ــشترك بــ ــزء املــ ــماجلــ ــدة األمــ ــندوق   املتحــ ــائي وصــ ــماإلمنــ  األمــ
 للسكان املتحدة

 ١البند   
 املسائل التنظيمية  

 بــشأن متديــد األهليــة ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين٢٦ املــؤرخ ٢٠٠٧/١اختــذ القــرار  
 .لتنفيذيلفتريت والية متعاقبتني يف مكتب اجمللس ا

 
 ١٣ و ١٢ و ٩البنود   
 اإلدارة، وتوصيات جملس مراجعي احلسابات ومسائل املالية وامليزانية  

 بشأن التقريـر املـشترك      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠٧/١٠اختذ القرار    
 بــني الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان بــشأن تنفيــذ معــايري احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام   

الـصندوق اإلمنـائي    (٢٠٠٥-٢٠٠٤والتقارير عن تنفيذ توصيات جملس مراجعـي احلـسابات،         
 .)السكان وصندوق

 
 ١٤البند   
 التقرير املشترك املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

ــصندوق           ــذي ل ــدير التنفي ــائي وامل ــامج اإلمن ــدير الربن ــشترك مل ــالتقرير امل ــا ب أحــاط علم
 ).E/2007/5(اجمللس االقتصادي واالجتماعي السكان املقدم إىل 

 
 لسكانل املتحدة األمماجلزء اخلاص بصندوق   
 ١٠البند   
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  

 :وافق على الربامج القطرية التالية 
إثيوبيا وإريتريا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية ترتانيـا املتحـدة وجنـوب           : أفريقيا 

ــ ــا    أفريقيـ ــابون وغامبيـ ــسنغال وغـ ــسييب والـ ــومي وبرينـ ــان تـ ــابوي وسـ ــا وزمبـ ا وزامبيـ
 ؛وموزامبيق وغينيا

تونس واجلزائر واجلمهورية العربية الـسورية      : الدول العربية وأوروبا وآسيا الوسطى     
 ؛مولدوفا واليمنمجهورية ومصر واملغرب و
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 اطيــة ومجهوريــة الوتايلنــد ومجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقر : آســيا واحملــيط اهلــادئ 
 ؛الدميقراطية الشعبية ومنغوليا وميامنار

أوروغــواي وبــاراغواي والربازيــل وبنمــا : أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 
، والبلــــدان الكاريبيــــة الناطقــــة  والــــسلفادور وهنــــدوراسةيــــدومينيكاجلمهوريــــة الو

 .باالنكليزية واهلولندية
 

 ١١البند   
لسكان فــي جماالت التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابــة       لم املتحدة   دور صندوق األم    

 اإلنسانيـة ومراحل االنتقال واالنتعاش
اســتمع إىل تقريــر شــفوي عــن دور صــندوق الــسكان فــــي جمــاالت التأهــب حلــاالت    

 .الطوارئ واالستجابــة اإلنسانيـة ومراحل االنتقال واالنتعاش
 

 ١٥البند   
 مسائل أخرى  

ان، ـــدوق الـــسكــــة االســـتراتيجية لـــصنـــــــرى مـــشاورة غـــري رمسيـــة حـــول اخلطأجـــ 
 بـشأن مـشروع املخطـط املـوجز         ٢٠٠٧/١١اختذ القـرار    و، ومسائل أخرى؛    ٢٠١١-٢٠٠٨

 .٢٠١١-٢٠٠٨للخطة االستراتيجية لصندوق السكان، 
 

 االجتماع املشترك  
صــندوق الــسكان،   /ائيعقــد اجتماعــا مــشتركا للمجــالس التنفيذيــة للربنــامج اإلمنــ       

ينــاير / كــانون الثــاين٢٢ و ١٩ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي يف   
 مـــن ١ اهلـــدف) ب( التأهـــب للكـــوارث الطبيعيـــة؛ و) أ: (، تنـــاول املواضـــيع التاليـــة٢٠٠٧

م إصــالح األمــ) ج( اتبــاع هنــج مترابطــة لتخفيــف حــدة الفقــر؛ و : األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
 .اإليدز/األبعاد اجلنسانية لفريوس نقص املناعة البشرية) د( املتحدة؛ و

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦
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  ٢٠٠٧/١٣ 
 التقرير املتعلق بااللتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
ــا   - ١  ــيط علم ــل صــندوق األمــ    حي ــات بتموي ــق بااللتزام ــالتقرير املتعل م املتحــدة  ب

ــة لعــام   ويرحــب، )DP/FPA/2007/8(للــسكان  ــرادات العادي ــادة الكــبرية يف مــستوى اإلي  بالزي
، النامجــة عــن مجلــة أمــور منــها  ٢٠٠٦، وبالزيــادة يف إيــرادات التمويــل املــشترك لعــام  ٢٠٠٦

 مبسامهات البلدان الـيت تنفـذ       كما يرحب زيادة املسامهات املقدمة من عدد من اجلهات املاحنة،         
 عـدد هلـا     صندوق مـن الوصـول بعـدد اجلهـات املاحنـة إىل أكـرب             الها برامج، األمر الذي مكَّن      يف

 على اإلطالق حىت اآلن؛
 على أن املوارد العادية هي األساس الصلب الذي يـستند إليـه صـندوق               يشدد ‐ ٢ 

األمـم املتحـدة للـسكان وعلــى أهنـا ضـرورية للحفــاظ علـى طبيعـة عملــه بوصـفه عمـال متعــدد          
ــ ويــشجعطــراف وحمايــدا وعامليــا،  األ يف تعبئــة وصندوق علــى املــضي يف تعبئــة هــذه املــوارد  ال

 ؛نفسهالوقت  يف املوارد التكميلية لرباجمه
ــسلّ - ٣  ــسكان      مي ــل صــندوق األمــم املتحــدة لل ــى مــستوى متوي ــأن احملافظــة عل  ب

 خـالل فتـرة     وحتسني هذا املستوى سيتطلب مـن البلـدان الـيت ميكنـها زيـادة جهودهـا التمويليـة                 
 ، أن تقوم بذلك؛٢٠١١-٢٠٠٨لصندوق، لاخلطة االستراتيجية 

 مجيع البلدان اليت تستطيع تقـدمي مـسامهتها يف وقـت مبكـر مـن الـسنة                  يشجع - ٤ 
 وتقدمي تعهدات لعدة سنوات على أن تقوم بذلك؛

 أن صندوق األمم املتحدة للسكان حيتاج إىل دعـم سياسـي قـوي               على يشدد - ٥ 
 الدعم املايل املقدم له، كما حيتاج إىل زيادة التمويل األساسي الذي ميكـن التنبـؤ بـه          وإىل زيادة 

مــن أجــل تعزيــز املــساعدة الــيت يقــدمها إىل البلــدان لكــي تقــوم بإدمــاج خطــة املــؤمتر الــدويل      
 . اإلمنائية الوطنيةللسكان والتنمية إدماجا تاما يف استراتيجياهتا وأطرها

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥
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  ٢٠٠٧/١٤ 
 للــسكان اخلاصــة بالــدعم لفتــرة  اعتمــاد مؤقــت مليزانيــة صــندوق األمــم املتحــدة  رصــد   

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 
 

 إن اجمللس التنفيذي، 
 ٢٠٠٨ينـاير   /اعتمـاد مؤقـت للميزانيـة لـشهر كـانون الثـاين           رصد    على يوافق - ١ 

ــة دعــم   ٩مببلــغ  ــة علــى ميزاني  صــندوق األمــم املتحــدة   ماليــني دوالر إىل حــني املوافقــة النهائي
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني اخلاصة بالدعم للسكان 
للميزانيـة جـزءا مـن ميزانيـة        املرصـود    أن يكـون االعتمـاد املؤقـت         علـى  يوافق - ٢ 

 . وليس إضافة إليها٢٠٠٩-٢٠٠٨الدعم لفترة السنتني 
  

  ٢٠٠٧/١٥ 
  التكاليف غري املباشرةاستعراض سياسة صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن استرداد   

 إن اجمللس التنفيذي، 
ــرار  إىل يــــشري - ١  ــرة  ٢٠٠٥/١٢القــ ــاليف غــــري املباشــ ــترداد التكــ  بــــشأن اســ
 املشترك؛ للتمويل
وحبالــة تنفيــذ الــسياسة اجلديــدة ) DP/FPA/2007/9( هبــذا التقريــر حيــيط علمــا - ٢ 

 لصندوق األمم املتحدة للسكان املتعلقة باسترداد التكاليف؛
 أن املوارد العادية، لكوهنا غري مقيدة، هي أساس املسامهات الـيت            يكرر تأكيد  - ٣ 

ــدعم         ــة ل ــوارد العادي ــه ال ينبغــي اســتخدام امل ــسكان، وأن ــم املتحــدة لل ــدم إىل صــندوق األم تق
 تكاليف دعم املشاريع والربامج املمولة من موارد أخرى؛

ــم املتحــد    يرحــب - ٤  ــة األم ــه جمموع ــذي أحرزت ــدم ال ــة   بالتق ــة يف مواءم ة اإلمنائي
 صندوق األمم املتحدة للسكان علـى مواصـلة مـشاركته        ويشجعسياسات استرداد التكاليف،    

 النشطة يف أعمال األفرقة العاملة التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن هذه املسألة؛
ــدة للـــسكان علـــى تكثيـــف     حيـــث - ٥  ــم املتحـ ــة لـــصندوق األمـ ــديرة التنفيذيـ املـ

شاورات مــع جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة مــن أجــل التوصــل إىل اتفــاق مــشترك بــشأن    املــ
 يعترب تكاليف مباشرة؛ ما
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 صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان علــى التــشاور مــع برنــامج  يــشجع كــذلك - ٦ 
األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة من أجل تنسيق املبادئ املتعلقـة باسـترداد               

 التكاليف بالنسبة ملسامهات البلدان املشمولة بالربامج؛
 مبــا تتــسم بــه الــسياسة اجلديــدة الســترداد التكــاليف مــن شــفافية  حيــيط علمــا - ٧ 

  تأييده هلذه السياسة؛ويؤكد من جديدوبساطة، 
 صندوق األمم املتحـدة للـسكان علـى أن يقـدم إىل اجمللـس التنفيـذي،                 يشجع - ٨ 

، مقترحــات بــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن ٢٠٠٩-٢٠٠٨عم لفتــرة الــسنتني يف إطــار ميزانيــة الــد
اســتخدام اســترداد التكــاليف غــري املباشــرة لتمويــل املهــام التنظيميــة واإلداريــة الداعمــة          هبــا

 الربامج؛ لتنفيذ
 صندوق األمم املتحدة للسكان تزويد اجمللس التنفيـذي، يف دورتـه            إىل يطلب - ٩ 

، بأحـدث املعلومـات عـن سياسـة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                 ٢٠٠٩العادية الثانية لعـام     
 .بشأن استرداد التكاليف غري املباشرة

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥
 

  ٢٠٠٧/١٦ 
التقريــر التجميعــي بــشأن اإلطــار التمــويلي املتعــدد الــسنوات لــصندوق األمــم املتحــدة      

 األمم املتحدة    ومشروع اخلطة االستراتيجية لصندوق    ٢٠٠٧-٢٠٠٤للسكان للفترة   
  ٢٠١١-٢٠٠٨للسكان للفترة 

 إن اجمللس التنفيذي، 
ــا  - ١  ــيط علم ــسنوات      حي ــدد ال ــويلي املتع ــار التم ــشأن اإلط ــي ب ــالتقرير التجميع  ب

، )DP/FPA/2007/7 (Part 1) (٢٠٠٧-٢٠٠٤لـــصندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان للفتـــرة  
، والتقريــر املــشترك لربنــامج )(DP/FPA/2007/7 (Part 1)/Add.1(واللمحــة اإلحــصائية العامــة 

األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان عن توصيات وحدة التفتـيش املـشتركة              
 ؛)DP/2007/17/Add.1 - DP/FPA/2007/7 (Part II) (٢٠٠٦يف عام 

 املنجــزات املــشار إليهــا يف التقريــر التجميعــي بــشأن اإلطــار التمــويلي يالحــظ - ٢ 
، مبـا يف ذلـك التقـدم        ٢٠٠٧-٢٠٠٤وات لصندوق األمم املتحدة للسكان للفتـرة        املتعدد السن 

 احملرز بشأن النتائج الست احملددة لإلطار االستراتيجي لإلدارة على أساس النتائج؛
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ــا  - ٣  ــيط علمــ ــستفادة،   حيــ ــدروس املــ ــل الــ ــشجع بتحليــ ــم  ويــ ــندوق األمــ  صــ
طتــه االســتراتيجية للفتــرة  للــسكان علــى االســتفادة مــن هــذه الــدروس عنــد وضــع خ    املتحــدة
 ؛٢٠١١-٢٠٠٨

 العملية التشاورية التشاركية اليت أخذ هبـا صـندوق األمـم            مع التقدير يالحظ   - ٤ 
؛ ومــشروع ٢٠١١-٢٠٠٨املتحــدة للــسكان يف وضــع مــشروع اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة   

 ؛ ومشروع نظام ختصيص املوارد؛٢٠١١-٢٠٠٨الربنامج العاملي واإلقليمي للفترة 
 اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان مـــن أجـــل  الحـــظي - ٥ 
 إىل الـصندوق مواصـلة تـدعيم التركيـز علـى النتـائج              ويطلباإلدارة على أساس النتائج،      تعزيز

 يف براجمه؛
 ؛٢٠١١-٢٠٠٨اهليكل الواضح ملشروع اخلطة االستراتيجية للفترة  ظحالي - ٦ 
لسكان على جعـل املؤشـرات أكثـر دقـة علـى         صندوق األمم املتحدة ل    يشجع - ٧ 

 مجيع املستويات، من أجل قياس أدائه على وجه أفضل؛
ــات اجمللـــس     إىليطلـــب - ٨  ــذ تعليقـ ــدة للـــسكان أن يأخـ ــم املتحـ ــندوق األمـ  صـ

؛ ٢٠١١-٢٠٠٨التنفيذي يف االعتبار عند إعداد الصيغة النهائيـة للخطـة االسـتراتيجية للفتـرة               
 .؛ ونظام ختصيص املوارد٢٠١١-٢٠٠٨يمي للفترة والربنامج العاملي واإلقل

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥
  

  ٢٠٠٧/١٧ 
  حالة االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 ،إن اجمللس التنفيذي 
 بـالتقرير املتعلـق حبالـة االلتزامـات بتمويـل املـوارد العاديـة لربنـامج                 حييط علما  - ١ 

 ومــــا بعــــده ٢٠٠٧والــــصناديق والــــربامج املرتبطــــة بــــه يف عــــام  األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي 
)DP/2007/18(؛ 

 أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مل يستطع، بعـد أن جتـاوز              مع القلق  ظحالي - ٢ 
) ٢٠٠٦(، حتقيـق هـدف التمويـل الـسنوي الثالـث            ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤األهداف السنوية لعامي    

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤ الذي يشمل الفترة يف اإلطار التمويلي املتعدد السنوات الثاين
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 أن اإلســــقاطات احلاليــــة تــــشري إىل إمكــــان حتقيــــق  مــــع التقــــديرظحــــالي - ٣ 
 وهـي الـسنة األخـرية مـن         ٢٠٠٧العام لإلطـار التمـويلي املتعـدد الـسنوات حبلـول سـنة               اهلدف

 الدورة احلالية؛
ألمـم  أن املوارد العادية تـشكل حجـر األسـاس يف متويـل برنـامج ا               على يشدد - ٤ 

 إىل مجيع البلدان اليت مل تقدم بعـد مـسامهات يف املـوارد العاديـة لعـام                  ويطلباملتحدة اإلمنائي،   
  أن تقوم بذلك؛٢٠٠٧

ــشجع - ٥  ــسامهات      ي ــدمي م ــى أن تنظــر يف تق ــسامهاهتا عل ــدمت م ــيت ق ــدان ال  البل
عـادة  ، إذا كانت يف وضع يسمح هلا بذلك، من أجل استعادة الـزخم يف إ  ٢٠٠٧تكميلية لعام   

 بناء قاعدة املوارد العادية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛
 الدول األعضاء على أن تعلن تربعاهتـا لعـدة سـنوات إذا كـان               يشجع كذلك  - ٦ 

ذلك ممكنا، وعلى أن تعلن جداول الدفع بالنسبة لدورة التخطـيط اجلديـدة الـيت تـشمل الفتـرة                   
 .لتربعات املعلنة وجبداول الدفع، وعلى أن تلتزم فيما بعد هبذه ا٢٠١١-٢٠٠٨

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٩
  

  ٢٠٠٧/١٨ 
  التقرير املتعلق بتقييم فعالية سياسة استرداد التكاليف يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 إن اجمللس التنفيذي، 
ــشري - ١  ــرار إىل ي ــهج احلــايل يف اســترداد     ٢٠٠٣/٢٢ الق ــد الن ــه تأيي ــذي مت في  ال

ــاليف،  ــاوالتكــ ــيط علمــ ــاليف   حيــ ــترداد التكــ ــة اســ ــة سياســ ــيم فعاليــ ــالتقرير املتعلــــق بتقيــ  بــ
)DP/2007/36(   ويالحــظ يف الوقــت نفــسه أن التقريــر ال يــشتمل علــى معلومــات كافيــة عــن ،

 ؛٢٠٠٦/٣٠التكاليف املتكبدة يف توفري الدعم اإلداري، كما هو مطلوب يف القرار 
لكوهنا غـري مقيـدة، وألسـباب أخـرى،      على أن املوارد العادية،      تأكيداليكرر   - ٢ 

ــائي،          ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة لربن ــشطة التنفيذي ــه األن ــستند إلي ــذي ت هــي حجــر األســاس ال
 مع القلق، يف هذا الصدد، أن احلصة النسبية من املوارد العادية املتاحة لربنـامج األمـم                 ويالحظ

 مجيـع اجلهـود املمكنـة لزيـادة          مجيـع املـاحنني علـى بـذل        ويـشجع املتحدة اإلمنائي قد اخنفـضت،      
 مسامهاهتم يف املوارد العادية؛
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 مــن أنــه ينبغــي أن تــدعم  ٢٠٠٦/٣٠األهــداف احملــددة يف القــرار   إىل يــشري - ٣ 
مجيع املوارد األخرى األولويات احملددة يف اخلطة االستراتيجية وأال تستخدم املـوارد العاديـة يف             

 ارد األخرى؛دعم تكاليف دعم الربامج املمولة من املو
ــشجع - ٤  ــصلة إىل       ي ــات مف ــدمي معلوم ــى تق ــائي عل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  برن

الشركاء يف الربامج القطرية بـشأن اإليـرادات واملـصروفات بالنـسبة لتكـاليف دعـم الـربامج يف                   
 ميزانيات الربامج القطرية؛

نفيـذي، مـع     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على أن يقدم إىل اجمللـس الت           يشجع - ٥ 
، اقتراحا بشأن كيفية ختصيص استرداد التكـاليف        ٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانية الدعم لفترة السنتني     

 غري املباشرة لدعم تنفيذ الربامج؛
مبا مت مؤخرا من تقدم يف مواءمة سياسـة اسـترداد التكـاليف فيمـا بـني            يرحب - ٦ 

 جع مــدير الربنــامج، باعتبــارهوكــاالت اللجنــة التنفيذيــة جلماعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، ويــش 
رئيسا جملموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة وبالتـشاور مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى، علـى                      
ــشتركة         ــشطة املـ ــل إدارة األنـ ــن أجـ ــاليف مـ ــترداد التكـ ــشترك السـ ــج مـ ــع هنـ ــضي يف وضـ املـ

 اخلدمات؛ وتقدمي
ت مـع صـندوق      برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي علـى تكثيـف املـشاورا            يشجع - ٧ 

األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة مــن أجــل توحيــد منهجيــة حــساب     
التكــاليف اإلداريــة؛ ومواءمــة مبــادئ اســترداد التكــاليف بالنــسبة للمــسامهات املقدمــة للــربامج  
القطرية هبدف ضمان االسترداد الكامل جلميـع التكـاليف املتعلقـة بتنفيـذ األنـشطة املمولـة مـن                   

 ذه املسامهات؛ه
 : مؤقتايقرر - ٨ 
 يف املائـة بالنـسبة   ٧اعتماد معدل السترداد تكاليف الدعم غري املباشرة نـسبته          )أ( 

 ملسامهات األطراف األخرى اجلديدة؛
 يف  ٣اإلبقاء على معدل أساسي السترداد تكاليف الدعم غري املباشـرة نـسبته              )ب( 

  الربامج القطرية؛املائة بالنسبة جلميع املسامهات اجلديدة يف
 اإلبقاء على سلطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف منح اإلعفـاءات مـن           يقرر - ٩ 

معدل استرداد التكاليف عـن طريـق اسـتعراض كـل حالـة علـى حـدة استعراضـا تؤخـذ فيـه يف                        
ــة باحلــد مــن التكــاليف غــري املباشــرة، وأهــداف       ــار األولويــات احملــددة والطرائــق الكفيل االعتب

 واءمة، وإبالغ اجمللس جبميع االستثناءات يف التقارير املالية السنوية؛امل
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 إىل مـدير الربنـامج اسـتعراض االتفاقـات اإلطاريـة احلاليـة وغريهـا مـن                  يطلب - ١٠ 
 ترتيبات التمويل املشترك من أجل مواءمة أحكامها ذات الصلة مع هذا القرار؛

 مــن خــالل التقــارير املاليــة الــسنوية،  إىل مــدير الربنــامج إبقــاء اجمللــس،يطلــب - ١١ 
على علم باإليرادات املستحقة من مسامهات األطراف الثالثة، واملسامهات املقدمـة إىل الـربامج              
القطرية، وإدارة األمـوال املـشتركة بـني عـدة مؤسـسات، وبتخـصيص هـذه اإليـرادات وسـداد                    

 تكاليف مهام اإلدارة من خالل ميزانية الدعم لفترة السنتني؛
 مدير الربنامج تقـدمي تقريـر عـن تنفيـذ سياسـة اسـترداد التكـاليف،                 إىل يطلب - ١٢ 

يتــضمن أثــر املعــدالت املطبقــة علــى املــوارد العاديــة واملــوارد األخــرى، واســتخدام وختــصيص    
التكاليف غري املباشرة املستردة، مع بيان اخليارات اليت يتيحها تغـري املعـدالت، علـى أن تؤخـذ                  

 ٢٠٠٩ائق التنفيـذ وتكـاليف اإلدارة، للنظـر فيـه يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام               يف االعتبار طر  
باالقتران مع استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية وتقدمي ميزانية الـدعم لفتـرة الـسنتني               

٢٠١١-٢٠١٠. 
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٩

  
  ٢٠٠٧/١٩ 
منائي اخلاصة بالدعم لفتـرة الـسنتني       رصد اعتماد مؤقت مليزانية برنامج األمم املتحدة اإل         

٢٠٠٩-٢٠٠٨  
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 ٢٠٠٨ينـاير   / على رصد اعتمـاد مؤقـت للميزانيـة لـشهر كـانون الثـاين              يوافق - ١ 

 مليون دوالر إىل حني املوافقة النهائية على ميزانيـة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       ٣١,٥مببلغ  
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨اخلاصة بالدعم لفترة السنتني 

 علــى أن يكــون هــذا االعتمــاد املؤقــت جــزءا مــن ميزانيــة الــدعم لفتــرة يوافــق - ٢ 
 . وليس إضافة إليها٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠
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  ٢٠٠٧/٢٠ 
رصــد اعتمــاد مؤقــت مليزانيــة الــدعم يف صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة لفتــرة     

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 
 ،لس التنفيذيإن اجمل 
 مببلـغ   ٢٠٠٨ينـاير   / على اعتمـاد مؤقـت للميزانيـة لـشهر كـانون الثـاين             يوافق - ١ 

مليون دوالر إىل حني املوافقة النهائيـة علـى ميزانيـة الـدعم يف صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي                      
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨للمرأة لفترة السنتني 

نيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني      على أن يكون االعتماد املؤقت جزءا من ميزا      قيواف - ٢ 
 . وليس إضافة إليها٢٠٠٩-٢٠٠٨

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٩
  

  ٢٠٠٧/٢١ 
التقريــر التجميعــي بــشأن اإلطــار التمــويلي املتعــدد الــسنوات لــصندوق األمــم املتحــدة      

   وما يتصل به من مسائل٢٠٠٧-٢٠٠٤للسكان للفترة 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
ــهوض صــندوق األمــ   - ١  ــسم    ضــمانا لن ــى حنــو يت ــه عل ــسكان بواليت م املتحــدة لل

 إىل املــديرة التنفيذيــة للــصندوق أن تقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي يف   يطلــببالكفــاءة والفعاليــة، 
 تقريرا شامال عن اإلطار احلـايل للمـساءلة يف الـصندوق وعـن     ٢٠٠٧دورته العادية الثانية لعام    
 .آليات الرصد والتقييم فيه

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠
  

  ٢٠٠٧/٢٢ 
التقرير التجميعي بشأن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات عن أداء برنامج األمم املتحدة   

   وما يتصل بذلك من مسائل٢٠٠٦-٢٠٠٤اإلمنائي ونتائجه يف الفترة 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 ضمانا لنهوض برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بواليته على حنو يتـسم بالكفـاءة             - ١ 

مدير الربنامج أن يقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورتـه العاديـة الثانيـة لعـام                 إىل يطلبوالفعالية،  
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 تقريرا شامال عن اإلطار احلايل للمساءلة يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وعن آليـات               ٢٠٠٧
 .الرصد والتقييم فيه

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢١
 

  ٢٠٠٧/٢٣ 
اإلطــار التمــويلي املتعــدد الــسنوات لــصندوق األمــم املتحــدة   التقريــر التجميعــي بــشأن    

   ٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلمنائي للمرأة للفترة 
 إن اجمللس التنفيذي، 
ــا  - ١  ــيط علم ــسنوات       حي ــدد ال ــويلي املتع ــار التم ــشأن اإلط ــي ب ــالتقرير التجميع ب

 ؛)DP/2007/35(لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
ــرأة يف دعــم البلــدان       مبــسامهة صــندوق ا يعتــرف - ٢  ألمــم املتحــدة اإلمنــائي للم

املــشمولة بــالربامج مــن أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف 
اإلمنائية لأللفية، ومساعدة البلدان على ربط التقدم احملرز يف حتقيق األهـداف بـاجلهود املبذولـة                

قضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، وقـرار جملـس            لتنفيذ منهاج عمل بيجني، واتفاقية ال     
 ؛١٣٢٥األمن 

 جبهــود صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة لــدعم تنفيــذ        حيــيط علمــا  - ٣ 
االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل ثالث سنوات، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تعزيـز                   

نظمـات األمـم املتحـدة، وتـوفريه اخلـربة         شراكته مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغـريه مـن م          
التقنية فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني من خالل آليات جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية لوضـع               

 السياسات والتنسيق؛
 لقيادة الصندوق لفرقة العمل املعنية باملساواة بني اجلنـسني          يعرب عن تقديره   - ٤ 

 مـدير الربنـامج علـى أن يعمـل، بـصفته رئـيس              ويـشجع منائيـة،   التابعة جملموعة األمم املتحدة اإل    
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، على ضمان دعم وتفعيل العمل الذي تقوم بـه الفرقـة يف تعزيـز                  

 املساءلة وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة؛
 للمرأة على أن يأخـذ يف االعتبـار عنـد            صندوق األمم املتحدة اإلمنائي    يشجع - ٥ 

 النتـائج واملنجـزات والـدروس املـستفادة مـن           ٢٠١١-٢٠٠٨وضع خطته االستراتيجية للفتـرة      
 الـصندوق علـى حتديـد       كمـا يـشجع   ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٤إطاره التمويلي املتعدد السنوات للفترة      

ــز املــساواة بــني اجلنــسني يف منظومــ     ة األمــم املتحــدة اخلطــوات امللموســة الــيت ســيتخذها لتعزي
  املنشئني له؛٣٩/١٢٥ و ٣١/١٣٣للتعاون اإلمنائي، مع مراعاة قراري اجلمعية العامة 
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 صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة أن يأخـذ تعليقـات اجمللـس                 إىل يطلب - ٦ 
 ؛٢٠١١-٢٠٠٨التنفيذي يف االعتبار عند إعداد الصيغة النهائية خلطته االستراتيجية للفترة 

ــا  - ٧  ــيط علمـ ــرأة     حيـ ــائي للمـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــاوز صـ ــم جتـ ــه رغـ  بأنـ
اإلسقاطات الشاملة ملوارده، فإن قدرته على التخطيط كما جيب أعاقها عدم وجـود التزامـات               

الـدول األعـضاء الـيت       ويـشجع بالتمويل لعدة سنوات وتواضع النمو يف املـسامهات األساسـية،           
، وهـو  ٢٠٠٧هلدف احملـدد للمـوارد األساسـية يف عـام         تستطيع مساعدة الصندوق على بلوغ ا     

  مليون دوالر، على أن تفعل ذلك؛٤٠
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة على استعراض سياسـته املتعلقـة            يشجع - ٨ 

باســترداد التكــاليف وتقــدمي تقريــر عــن هــذه الــسياسة إىل اجمللــس التنفيــذي يف دورتــه العاديــة    
 .٢٠٠٨األوىل لعام 

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢١
 

  ٢٠٠٧/٢٤ 
  التقرير السنوي عن التقييم  

 ،إن اجمللس التنفيذي 
 ؛)DP/2007/21( بالتقرير السنوي عن التقييم حييط علما - ١ 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملا أحـرزه مـن تقـدم يف تنفيـذ سياسـة                 على يثين - ٢ 
 ويـشدد يدة فيمـا يتعلـق باسـتجابات اإلدارة،         ، مبا يف ذلك املمارسة اجلد     )٢٠٠٦/٢٠(التقييم  
  أمهية استمرار استقالل مكتب التقييم وعالقته باجمللس التنفيذي؛على

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حتسني استخدام عملية التقيـيم ببـذل            إىل يطلب - ٣ 
 يف جهــود إضــافية إلشــراك اجلهــات الوطنيــة املعنيــة، وأخــذ وجهــات نظــر احلكومــات الوطنيــة 

 االعتبــار، عنــد االقتــضاء، ومراعــاة ضــرورة أن يؤخــذ يف االعتبــار توقيــت التقيــيم، والتخطــيط 
الــسليم، ونــشر نتــائج التقيــيم علــى نطــاق واســع ويف شــكل موحــد، مــع اســتخدام لغــة ميكــن   

 عموما؛ فهمها
ــب        حيــث - ٤  ــدرة املكات ــز ق ــى مواصــلة تعزي ــائي عل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  برن

 على ضـرورة ختطـيط التقيـيم مبزيـد مـن      ويشدد ليمية على إدارة عمليات التقييم،  القطرية واإلق 
 املنهجية، مبا يف ذلك حتديد املوارد ومصادر التمويل املناسبة؛
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 أمهيــة إدمــاج آليــات بنــاء القــدرات يف مــرحليت تــصميم  علــى التأكيــد يكــرر - ٥ 
 أن يـشتمل تـصميم الـربامج       اإلدارة تكثيف جهودها مـن أجـل       إىل ويطلباملشاريع وتنفيذها،   

ــة       واملــشاريع علــى عناصــر خاصــة بتطــوير القــدرات، وذلــك ســعيا إىل حتــسني القــدرة اإلداري
 ملؤسسات التنفيذ الوطنية، بغرض حتقيق االستدامة؛

 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى مواصــلة تقــدمي الــدعم للبلــدان    يــشجع - ٦ 
ت الوطنيــة يف جمــال التقيــيم، وزيــادة الــوعي بأمهيــة املــشمولة بــالربامج مــن أجــل تطــوير القــدرا

 برنــامج األمــم كمــا يــشجعالتقيــيم كأســاس لتعزيــز الــتعلم واختــاذ القــرارات املتعلقــة بالربجمــة، 
 املتحدة اإلمنائي على ضمان أن تكون عمليات التقييم مستجيبة للطلب الوطين؛

ــالء اال   إىل يطلــب - ٧  ــائي إي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــسية   برن ــائج الرئي ــار للنت عتب
ــرة       ــد إعــداد اخلطــة االســتراتيجية للفت ــها عن ــدروس املــستفادة من ــسابقة وال ــيم ال لعمليــات التقي

 ؛٢٠١١-٢٠٠٨
، ٢٠٠٨-٢٠٠٧ برنــامج العمــل املقتــرح ملكتــب التقيــيم للفتــرة  علــى يوافــق - ٨ 
ــشدد ــى ويــ ــة      علــ ــة واخلطــ ــل الالحقــ ــرامج العمــ ــني بــ ــحة بــ ــط واضــ ــود روابــ ــة وجــ  أمهيــ
 .املقبلة تيجيةاالسترا

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢
  

  ٢٠٠٧/٢٥ 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥طار الثالث للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، اإلالتقرير املتعلق بتنفيذ   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
طــار الثالــث للتعــاون فيمــا بــني بلــدان  اإلبــالتقرير املتعلــق بتنفيــذ  حيــيط علمــا - ١ 
 ؛(DP/2007/30) ٢٠٠٧-٢٠٠٥اجلنوب، 
على بذل مزيد مـن اجلهـود لتعمـيم التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                    يشجع - ٢ 

يف أنــشطة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، خــالل تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية للربنــامج للفتــرة   
 ؛٢٠١١-٢٠٠٨

الوحــدة اخلاصــة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب علــى تعزيــز  يــشجع أيــضا - ٣ 
 ما بني بلدان اجلنوب يف جهاز األمم املتحدة اإلمنائي؛مبادرات التعاون في
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ضــرورة أن يــستمر تعزيــز بنــاء القــدرات، وتقاســم املعلومــات،    يــشدد علــى - ٤ 
والدراسات، يف مبادرات التعـاون الـتقين واالقتـصادي الـيت تـدعمها             الفضلى  ونشر املمارسات   

قيــق االعتمــاد علــى الــذات  الوحــدة اخلاصــة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، كوســيلة لتح   
 واالستدامة؛

الوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب، أن تعمـل، كلمـا             إىل  يطلب   - ٥ 
ــسيق الكــايف مــع املؤســسات        ــى ضــمان التن ــة تناولــت جمــاالت مواضــيعية خاصــة، عل يف املعني

 ؛منظومة األمم املتحدة ومع املبادرات اإلقليمية واملبادرات املتعددة األطراف
 يف  تـستخدم أيـضا   سـوف   أن القدرات احمللية املتاحـة يف البلـدان الناميـة           يؤكد   - ٦ 

 ؛ للتعاون فيما بني بلدان اجلنوبطار الثالثاإلتنفيذ مناهج الدعم الثالثة احملددة يف 
علــى تكثيــف  فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب    الوحــدة اخلاصــة للتعــاون   يــشجع  - ٧ 

رات إضافية مبتكرة لتعبئة املـوارد مـن أجـل اجتـذاب        جهودها من أجل استكشاف واختاذ مباد     
مزيد من املوارد، املالية والعينية، لتكملة املوارد العادية واألمـوال األخـرى املخصـصة لألنـشطة                

 املتصلة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛
ــع  - ٨  ــدان      إىل يتطل ــاون فيمــا بــني بل ــالتقييم اجلــاري للتع ــق ب ــر املتعل تلقــي التقري

وب واستجابة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كأداتني هامتني يف مواصلة حبـث دور برنـامج               اجلن
 .األمم املتحدة اإلمنائي يف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢
 

  ٢٠٠٧/٢٦ 
التقرير التجميعي بشأن اإلطار التمويلي املتعدد السنوات عن أداء برنامج األمم املتحدة   

  وما يتصل بذلك من مسائل٢٠٠٦-٢٠٠٤اإلمنائي ونتائجه يف الفترة 
 ،إن اجمللس التنفيذي

بالتقرير التجميعـي بـشأن اإلطـار التمـويلي املتعـدد الـسنوات عـن               حييط علما    - ١ 
 ؛(DP/2007/17) ٢٠٠٦-٢٠٠٤أداء برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ونتائجه يف الفترة 

ملذكورة يف التقرير التجميعـي بـشأن اإلطـار التمـويلي           باملنجزات ا  حييط علما  - ٢ 
تفـاوت  ، مبا يف ذلك     ٢٠٠٦-٢٠٠٤املتعدد السنوات لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الفترة         

  باملعلومات املقدمة عن النتائج واملوارد؛كما حييط علماالتقدم يف بعض جماالت املمارسة؛ 
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ــا  - ٣  ــستفادة،   حيــيط علم ــدروس امل ــاج   رر اإلعــرابويكــبال ــع إدم ــه يتوق  عــن أن
 ؛٢٠١١-٢٠٠٨الدروس املستفادة خالل هذه الفترة يف اخلطة االستراتيجية للفترة 

بتزايــد التوجــه االســتراتيجي لألنــشطة الربناجميــة الــذي حتقــق مــن  حيـيط علمــا  - ٤ 
أنـواع  احلـد مـن    املؤسسات والربامج ومن خالل    يخالل حتديد األهداف والنتائج على صعيد     

النتــائج الــذي يقــوم عليــه اإلطــار علــى أســاس بــأن نظــام اإلدارة  كمــا حيــيط علمــاخلــدمات، ا
 ، ما زال جمزءا وغري كامل؛٢٠٠٧-٢٠٠٤التمويلي املتعدد السنوات للفترة 

تنفيذ اإلطـار التمـويلي     يف  حمركات فعالية التنمية    إدماج  بأن   حييط علما أيضا   - ٥ 
، كمـا أن التركيـز علـى امللكيـة الوطنيـة            ان متفاوتـا  كـ  ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتعدد السنوات للفترة    

ضـرورة  ويـشدد علـى   والتعاون فيما بني البلدان النامية واملساواة بـني اجلنـسني مل يكـن كافيـا،               
 ؛٢٠١١-٢٠٠٨تعزيز هذه األمور يف مشروع اخلطة االستراتيجية للفترة 

 بكـثري املـوارد   ما زالت تتجـاوز  احملددة الغرض   بأن املوارد    حييط علما كذلك   - ٦ 
العادية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبأن هذا يؤثر على قدرة الربنامج علـى النـهوض بواليتـه          

؛ وبـأن املـسامهات غـري       دعمـا فعـاال   للبلـدان الـشريكة     الربنـامج اإلمنـائي     وعلـى دعـم     كما جيب   
 أجل التنمية؛ضرورية لتحقيق الترابط واالتساق يف األنشطة التنفيذية من احملددة الغرض 

ــق    - ٧  ــع القل ــا م ــرة      حيــيط علم ــتراتيجية للفت ــة االس ــشروع احلــايل للخط ــأن امل ب
 الـدول األعـضاء خـالل       اأعربـت عنـه   الـشواغل الـيت     بـشكل كـاف     يراعي   ال   ٢٠١١-٢٠٠٨

إجراء مزيـد مـن املـشاورات مـع اجمللـس التنفيـذي، ويـشدد يف                بالتايل   يطلبوعملية التشاور،   
يف التشاور على النحـو الواجـب مـع شـركاء األمـم املتحـدة الرئيـسيني                 الوقت نفسه على أمهية     
 ؛االستراتيجيةلخطة إعداد الصيغة النهائية ل

ــة العامــة       إىل يطلــب  - ٨  ــرار اجلمعي ــتخدام ق ــم املتحــدة اإلمنــائي اس ــامج األم برن
 يف سياسـة على نطـاق املنظومـة      األساسية  توجهات  ال، الذي حتدد فيه اجلمعية العامة       ٥٩/٢٥٠

التعاون اإلمنائي والطرائـق الـيت تتبعهـا منظومـة األمـم املتحـدة علـى الـصعيد القطـري، باعتبـاره                
خلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي للفتـرة       الشامل املنطبق على ا   إطار السياسات   

 ؛٢٠١١-٢٠٠٨
ة للفتـرة  أن تؤخذ يف االعتبار، يف املشروع املقترح للخطة االسـتراتيجي    يطلب - ٩ 
، يف هــذا ويتطلــع، وجهــات النظــر والتعليقــات الــيت أبــدهتا الــدول األعــضاء،   ٢٠١١-٢٠٠٨

 .زيد من املناقشة مبفصول مشروع اخلطة االستراتيجيةتناول خمتلف الصدد، إىل 
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢١

 



E/2007/35  
 

08-25394 139 
 

  ٢٠٠٧/٢٧ 
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
بالتقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات          حييط علما  - ١ 
 ؛(DP/2007/31)املشاريع 
بالتقدم الذي أحرزه مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف تنفيـذ            يرحب - ٢ 

 التدابري الرامية إىل زيادة الفعالية والكفاءة وفقا الستراتيجية عمله؛
، ومبـسامهة مكتـب األمـم       ٢٠٠٦النفقـات لعـام     ببيان اإليرادات و   حييط علما  - ٣ 

  ماليني من الدوالرات يف احتياطه التشغيلي؛٨,٩املتحدة خلدمات املشاريع مببلغ 
، ٢٠٠٦املــشاريع يف عــام احلــصول علــى معــدل بارتفــاع  أيــضا حيــيط علمــا - ٤ 

 ؛ فيهيدل على استمرار ثقة شركاء املكتب مما
 اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات برنــامج األمــم املتحــدةإىل يطلــب  - ٥ 

املــشاريع إعطــاء األولويــة لتــسوية املــسائل املعلقــة يف حــساب الــصندوق املــشترك بــني برنــامج   
 األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات  إىل يطلــب  - ٦ 
ــة لعــام    املــشار ــة الثاني ــه العادي ــذي، يف دورت ــدا مــن  ٢٠٠٧يع أن يقــدما إىل اجمللــس التنفي ، مزي

التفاصيل عن الدمج اجلزئي املعتزم لـبعض وظـائف مكتـب خـدمات املـشتريات املـشتركة بـني                   
الوكاالت يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، مبا يف ذلك أية تعليقـات وتوصـيات مـن         

 .ري التابعة ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعجلنة التنسيق اإلدا
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢
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  ٢٠٠٧/٢٨ 
 والــشراكة االســتراتيجية بــني ٢٠٠٦التقريــر الــسنوي الــذي يركــز علــى النتــائج لعــام    

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
 الـذي   (DP/2007/33)بـالتقرير الـسنوي الـذي يركـز علـى النتـائج              ط علما حيي - ١ 

أعده صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية وبالتقرير املرحلـي عـن الـشراكة االسـتراتيجية               
 ؛(DP/2007/34)بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 

بالتقـــدم الـــذي أحـــرزه صـــندوق األمـــم املتحـــدة  لتقـــديرحيـــيط علمـــا مـــع ا - ٢ 
للمشاريع اإلنتاجية يف تنفيذ خطة عمله وجبهوده يف توسيع قاعـدة املـاحنني ويف حتـسني تقاسـم                  

 األعباء؛
نتـائج تعبئـة املـوارد لـصندوق     حتـسن  من أنه علـى الـرغم مـن       يعرب عن قلقه   - ٣ 

 حيقــق الــصندوق أهــداف تعبئــة املــوارد   مل٢٠٠٦األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة يف عــام  
 ؛٢٠٠٦احملدد له لعام 

بالتقــدم احملــرز يف إدمــاج مــسامهة صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع  يرحــب - ٤ 
اإلنتاجية يف جمايل اإلدارة احمللية والتمويل املتناهي الصغر يف اخلطة االسـتراتيجية لربنـامج األمـم             

 ؛٢٠١١-٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي للفترة 
برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع             إىل  يطلب   - ٥ 

اإلنتاجية االنتهاء من وضع تفاصيل شراكتهما االستراتيجية يف وقت يسمح بتقـدمي تقريـر عـن                
إدمـاج  ) أ: (، وخاصـة فيمـا يتعلـق مبـا يلـي     ٢٠٠٨هذه الشراكة إىل الدورة العادية األوىل لعام  

ــامج األمــم     مــسامهة صــندوق ا  ــة يف اخلطــة االســتراتيجية لربن ألمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجي
حتقيق األهداف االستراتيجية والتنفيذيـة هلـذه       ) ب(؛ و   ٢٠١١-٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي للفترة    

 ؛DP/2007/11الشراكة، املبينة يف الوثيقة 
مم املتحـدة  طلبه بأن يواصل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األ     يكرر   - ٦ 

للمشاريع اإلنتاجية جهودمها الراميـة إىل ضـمان متويـل برنـاجمي ثابـت ألنـشطة صـندوق األمـم            
ــة،   ــم    ويطلــباملتحــدة للمــشاريع اإلنتاجي ــائي وصــندوق األم ــامج األمــم املتحــدة اإلمن  إىل برن

املتحـــدة للمـــشاريع اإلنتاجيـــة اســـتكمال مـــشاوراهتما بـــشأن اســـتراتيجيات التمويـــل املناســـبة 
ترتيبــات الربجمــة، وتقــدمي اقتــراح مفــصل إىل اجمللــس التنفيــذي يف دورتــه العاديــة الثانيــة لعــام   و

 ؛٢٠٠٧
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ضــرورة تعزيــز احلالــة املاليــة لــصندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع  علــى يــشدد  - ٧ 
 دعوتــه إىل البلــدان املاحنــة والبلــدان األخــرى الــيت تــستطيع تقــدمي ومواصــلة  ويكــرراإلنتاجيــة، 
 م متويلي إضايف لربامج الصندوق وأنشطته يف أقل البلدان منوا إىل أن تفعل ذلك؛تقدمي دع
صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية إطالع اجمللس التنفيذي        إىل  يطلب   - ٨ 

على سياسته املتعلقة باسترداد التكاليف، وتقدمي تقرير عن هذه الـسياسة إىل اجمللـس يف دورتـه                 
 .٢٠٠٨ العادية األوىل لعام

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢
  

  ٢٠٠٧/٢٩ 
برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، : املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات والرقابـــة الداخليـــة  

 وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
خليـــة للحـــسابات والرقابـــة بـــالتقريرين املـــتعلقني باملراجعـــة الدا حيـــيط علمـــا - ١ 

 وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان (DP/2007/37)الداخليــة يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
(DP/FPA/2007/14)       ــتعراض األداء التــابع لربنــامج ــة احلــسابات واس ــر مكتــب مراجع ، وبتقري

كتــب األمــم األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن خــدمات املراجعــة الداخليــة للحــسابات الــيت قــدمها مل
 ؛(DP/2007/38) ٢٠٠٦املتحدة خلدمات املشاريع يف عام 

بزيادة اهتمام تقـارير املراجعـة الداخليـة للحـسابات باملـسائل اإلداريـة         يرحب   - ٢ 
ــة       ــه؛ وبتخطــيط مراجع ــدمت ب ــذي ق ــشكل ال األساســية واملتكــررة؛ وبوضــوح التوصــيات وال

 احلسابات على أساس املخاطر؛
م املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتـب         برنامج األم  حيث - ٣  

األمم املتحدة خلدمات املشاريع علـى مواصـلة تقـدمي اسـتجابات اإلدارة إىل اجمللـس التنفيـذي؛                   
 على أن التحـسني املتواصـل لتقـارير مراجعـة احلـسابات وتقـدمي اسـتجابات اإلدارة إىل                   يشددو

 علق بسري الضوابط الداخلية؛اجمللس التنفيذي يوفران ضمانا فيما يت
 الذي يدعو مؤسسات األمم املتحـدة       ٥٩/٢٥٠قرار اجلمعية العامة    إىل  يشري   - ٤  

ــة      ــوطين واخلــربات والتكنولوجيــات الوطني ــذ ال ــستخدم، إىل أقــصى حــد ممكــن، التنفي إىل أن ت
 املتاحة كقاعدة يف االضطالع باألنشطة التنفيذية؛
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ة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان إىل برنــامج األمــم املتحــد يــدعو - ٥  
زيادة تعزيز أسلوب التنفيـذ الـوطين مبعاجلـة خمـاطر التنفيـذ ومـواطن الـضعف احملـددة يف تقـارير                  

برنــامج األمــم ويطلــب إىل مراجعــة احلــسابات، مــع توجيــه عنايــة خاصــة إىل بنــاء القــدرات؛    
غ اجمللـس التنفيـذي بتنفيـذ اإلجـراءات        املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان إبـال            

 املقترحة؛
مدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن يوجـه عنايـة خاصـة                إىل  يطلب أيضا    - ٦  

إىل املخــــاطر املتــــصلة بنظــــام أطلــــس، والتــــسويات املــــصرفية، وإدارة العجــــز يف الــــصناديق  
 يف من هذه املخاطر؛االستئمانية، وإبالغ اجمللس التنفيذي باإلجراءات املتخذة للتخف

املـديرة التنفيذيـة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان توجيـه              إىل  يطلب كذلك    - ٧  
اهتمام خاص إىل املخاطر املتصلة بالعمليات التجارية وتكنولوجيـا املعلومـات، وإبـالغ اجمللـس               

 التنفيذي باإلجراءات املتخذة للتخفيف من هذه املخاطر؛
ــامج األمــ  حيــث - ٨   ــم املتحــدة    إدارة برن ــائي وإدارة صــندوق األم م املتحــدة اإلمن

 كــل مــن  إىلويطلــبللــسكان علــى تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف تقــارير مراجعــة احلــسابات، 
برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان أن يقـدم إىل الـدورة الـسنوية                     

 توصيات يف رد إدارته هبذا الشأن؛ تقريرا عن تنفيذ هذه ال٢٠٠٨للمجلس التنفيذي لعام 
املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع العمــل  إىل يطلــب  - ٩  

 آليـة  ٢٠٠٧يوليـه  /على أن تكون اآللية اجلديـدة ملراجعـة احلـسابات املقـرر األخـذ هبـا يف متـوز                 
لية اجلديـدة ملراجعـة     املدير التنفيذي للمكتب تقدمي تقرير شفوي عن اآل        إىل   كما يطلب فعالة،  

  ؛٢٠٠٧احلسابات يف الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 
 أن املساءلة والشفافية جزءان ال يتجزءان من اإلدارة السليمة؛ يالحظ - ١٠  
مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرة التنفيذيــة لــصندوق إىل يطلــب  - ١١  

مي سياســة عامــة للرقابــة، حتــدد أيــضا مفــاهيم املــساءلة والــشفافية   األمــم املتحــدة للــسكان تقــد 
واإلفصاح والسرية يف إدارة األنشطة التنفيذية لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم                
املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، لينظر فيها اجمللس التنفيـذي ويقرهـا              

ــة األوىل ــه العادي ــامج   ،ويطلــب كــذلك؛ ٢٠٠٨ لعــام يف دورت يف هــذا الــصدد، إىل مــدير برن
األمم املتحدة اإلمنائي واملديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان إطالع اجمللـس بانتظـام           
على التقدم احملرز يف وضع عناصـر سياسـة الرقابـة ومبادئهـا قبـل تقـدميها إىل اجمللـس يف دورتـه                       

 مبــا يف ذلــك عــن طريــق تقــدمي تقريــر شــفوي إىل الــدورة العاديــة   ،٢٠٠٨العاديــة األوىل لعــام 
 ؛٢٠٠٧الثانية للمجلس لعام 
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 إنـشاء اللجنـتني االستـشاريتني ملراجعـة احلـسابات التـابعتني لربنـامج                إىل يشري - ١٢  
 أن يوضـح يف سياسـة الرقابـة    ويطلـب األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان،      

 .، مبا يف ذلك استقالهلما وعالقتهما باجمللس التنفيذي وإجراءات التعيني فيهمادور كل منهما
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢

  
  ٢٠٠٧/٣٠ 
  ٢٠٠٧استعراض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام   

  
 إن اجمللس التنفيذي،  
 : مبا يلي٢٠٠٧أنه قام خالل دورته السنوية لعام ستذكر ي  

 ١البند   
 املسائل التنظيمية  

 ؛(DP/2007/L.2) وخطة عملها ٢٠٠٧وافق على جدول أعمال دورته السنوية لعام  - ١
 وعلـى التـصويب   (DP/2007/15) ٢٠٠٧وافق على تقريـر الـدورة العاديـة األوىل لعـام             - ٢

 ؛(DP/2007/15/Corr.1)املدخل عليه 
 :٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ت اجمللس التنفيذي املقبلة يف عامي وافق على اجلدول التايل لدورا - ٣
 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ إىل ١٠من  : ٢٠٠٧الدورة العادية الثانية لعام 
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١١ ٢٠٠٨انتخاب املكتب لعام 

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ٢١من  ٢٠٠٨الدورة العادية األوىل لعام 
 )جنيف (٢٠٠٧يونيه / حزيران١٣ إىل ٢من  :٢٠٠٨ الدورة السنوية لعام

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٨من  :٢٠٠٨الدورة العادية الثانية لعام 
 .٢٠٠٧أقر خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  - ٤



E/2007/35
 

144 08-25394 
 

 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 ٢البند   
 لسنوي ملدير الربنامج التقرير ا  

ــرارين    ــد القـــ ــي عـــــن    ٢٠٠٧/٢٦ و ٢٠٠٧/٢٢اعتمـــ ــر التجميعـــ  بـــــشأن التقريـــ
التمـويلي املتعــدد الـسنوات عـن أداء برنــامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي ونتائجـه يف الفتــرة        اإلطـار 
 . وما يتصل بذلك من مسائل٢٠٠٦-٢٠٠٤

منـائي وصـندوق األمـم املتحـدة        أحاط علما بالتقرير املشترك لربنامج األمـم املتحـدة اإل          
-DP/2007/17/Add.1) ٢٠٠٦للـــسكان بـــشأن توصـــيات وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة يف عـــام 

DP/FPA/2007/7 (Part II)(. 
 

 ٣البند   
 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التزامات التمويل   

ــرار    ــد الق ــم املتحــدة     ٢٠٠٧/١٧اعتم ــامج األم ــل برن ــات بتموي ــة االلتزام ــشأن حال   ب
 .اإلمنائي

 
 ٤البند   
 ٢٠١١-٢٠٠٨اخلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة   

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للفتــرة           ــشروع اخلطــة االســتراتيجية لربن أحــاط علمــا مب
٢٠١١-٢٠٠٨ (DP/2007/19)     ــشأن ــائي االســتراتيجية ب ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــة برن  وبرؤي

 .(DP/2007/20)دة إىل البلدان املتأثرة باألزمات تقدمي املساع
 

 ٥البند   
 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التقييم   

 . بشأن التقرير السنوي عن التقييم٢٠٠٧/٢٤اعتمد القرار  
 

 ٦البند   
 تقرير التنمية البشرية  

 .(DP/2007/28)التنمية البشرية أحاط علما باملعلومات عن املشاورات املتعلقة بتقرير  
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 ٧البند   
 الربامج القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وما يتصل هبا من مسائل  

أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي والتعليقـات               
 :عليها

 
 أفريقيا

 (DP/DCP/CMR/1)مشروع وثيقة الربنامج القطري للكامريون 
 (DP/DCP/COM/1) جلزر القمر يقة الربنامج القطريمشروع وث

 (DP/DCP/GNB/1) لغينيا بيساو مشروع وثيقة الربنامج القطري
ــري   ــامج القطـ ــة الربنـ ــشروع وثيقـ ــسوتو مـ ــه  (DP/DCP/LSO/1) لليـ ــدخل عليـ ــصويب املـ  والتـ

(DP/DCP/LSO/1/Corr.1) 
 (DP/DCP/MWI/1) ملالوي مشروع وثيقة الربنامج القطري

 (DP/DCP/MLI/1) ملايل ة الربنامج القطريمشروع وثيق
 (DP/DCP/SLE/1) لسرياليون مشروع وثيقة الربنامج القطري

 
 آسيا واحمليط اهلادئ

 (DP/DCP/BTN/1)مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوتان 
 (DP/DCP/IND/1) للهند مشروع وثيقة الربنامج القطري
 (DP/DCP/MYS/1) ملاليزيا مشروع وثيقة الربنامج القطري
 (DP/DCP/MDV/1) مللديف مشروع وثيقة الربنامج القطري
 (DP/DCP/PNG/1) لبابوا غينيا اجلديدة مشروع وثيقة الربنامج القطري
 (DP/DCP/LKA/1/Rev.1) لسري النكا مشروع وثيقة الربنامج القطري

 
 الدول العربية 

 (DP/DCP/BHR/1)مشروع وثيقة الربنامج القطري للبحرين 
 (DP/DCP/DJI/1) جليبويت ثيقة الربنامج القطريمشروع و
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 (DP/DCP/JOR/1)مشروع وثيقة الربنامج القطري لألردن 
 (DP/DCP/ARE/1) لإلمارات العربية املتحدة مشروع وثيقة الربنامج القطري

 
 أوروبا ورابطة الدول املستقلة

 (DP/DCP/RUS/2)مشروع وثيقة الربنامج القطري لالحتاد الروسي 
  الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا

 (DP/DCP/BOL/1) مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوليفيا
 (DP/DCP/CUB/1) مشروع وثيقة الربنامج القطري لكوبا

 (DP/DCP/SUR/1)مشروع وثيقة الربنامج القطري لسورينام 
 (DP/DCP/TTO/1)مشروع وثيقة الربنامج القطري لترينيداد وتوباغو 

ــاط علمـــ   ــوار     أحـ ــوت ديفـ ــو وكـ ــة الكونغـ ــدي ومجهوريـ ــة لبورونـ ــالربامج القطريـ ا بـ
 .(DP/2007/29)وموريشيوس والنيجر ونيجرييا 

 ليشيت؛ والتمديد الثـاين  -وافق على التمديد الثالث ملدة سنة للربنامج القطري لتيمور         
بوتــسوانا ملــدة ســنة للربنــامج القطــري للبنــان؛ والتمديــد األول ملــدة ســنتني للربنــامج القطــري ل 

(DP/2007/29). 
 

 ٨البند   
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  

 بــشأن التقريــر املتعلــق بتنفيــذ اإلطــار الثالــث للتعــاون   ٢٠٠٧/٢٥وافــق علــى القــرار   
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥بني بلدان اجلنوب،  فيما

 
 ٩البند   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

ــرار    ــد الق ــشأن التقريــ ٢٠٠٧/٢٧اعتم ــم     ب ــب األم ــذي ملكت ــدير التنفي ــسنوي للم ر ال
 .املتحدة خلدمات املشاريع
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 ١٠البند   
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

 ٢٠٠٦ بشأن التقرير السنوي الذي يركز على النتائج لعـام           ٢٠٠٧/٢٨اعتمد القرار    
مـم املتحـدة للمـشاريع      والشراكة االستراتيجية بني برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األ           

 .اإلنتاجية
 

 ١١البند   
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  

 بــشأن التقريــر التجميعــي عــن اإلطــار التمــويلي املتعــدد       ٢٠٠٧/٢٣اعتمــد القــرار   
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤السنوات لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة للفترة 

 
 ١٢البند   
 إلدارةمسائل املالية وامليزانية وا  

 بشأن التقرير املتعلق بتقييم فعالية سياسة اسـترداد التكـاليف          ٢٠٠٧/١٨اعتمد القرار    
 .يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 بـشأن رصـد اعتمـاد مؤقـت مليزانيـة برنـامج األمـم املتحـدة                 ٢٠٠٧/١٩اعتمد القـرار     
ــسنتني    ــرة الــ ــدعم لفتــ ــة بالــ ــائي اخلاصــ ــأن . ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلمنــ ــا بــ ــاط علمــ  طلــــب وأحــ

األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة إرجــاء تقــدمي ميزانيتــه اخلاصــة بالــدعم لفتــرة الــسنتني    صــندوق
 يتفــق وطلــب برنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠٠٨ إىل الــدورة العاديــة األوىل لعــام ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 .اإلمنائي إرجاء مماثال
ألمـم   بـشأن رصـد اعتمـاد مؤقـت مليزانيـة الـدعم لـصندوق ا        ٢٠٠٧/٢٠اعتمد القرار    

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي للمرأة لفترة السنتني 
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 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي: ١٣البند   

 
مــشروع اخلطــة االســتراتيجية لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان واملــسائل    : ١٦البنــد   

 املتصلة هبا
 بـــشأن التقريـــر التجميعـــي عـــن اإلطـــار ٢٠٠٧/٢١ و ٢٠٠٧/١٦اعتمـــد القـــرارين  

 ومـا يتـصل     ٢٠٠٧-٢٠٠٤التمويلي املتعدد السنوات لصندوق األمم املتحدة للسكان للفتـرة          
 به من مسائل 

أحاط علما بالتقرير املشترك لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ولـصندوق األمـم املتحـدة          
-DP/2007/17/Add.1) ٢٠٠٦ عـــام للـــسكان بـــشأن توصـــيات وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة يف

DP/FPA/2007/7 (Part II). 
 ١٤البند   
 االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان  

 بــشأن التقريــر املتعلــق بااللتزامــات بتمويــل صــندوق األمــم ٢٠٠٧/١٣اعتمــد القــرار  
 .املتحدة للسكان

 
 ١٥البند   
 ان وما يتصل هبا من مسائلالربامج القطرية لصندوق األمم املتحدة للسك  

 :أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية والتعليقات عليها 
 أفريقيا

 (DP/FPA/DCP/CMR/5)مشروع وثيقة الربنامج القطري للكامريون 
 (DP/FPA/DCP/COM/5)مشروع وثيقة الربنامج القطري جلزر القمر 
 (DP/FPA/DCP/GNB/5)مشروع وثيقة الربنامج القطري لغينيا بيساو 

 (DP/FPA/DCP/MWI/6)مشروع وثيقة الربنامج القطري ملالوي 
 (DP/FPA/DCP/MLI/6)مشروع وثيقة الربنامج القطري ملايل 

 (DP/FPA/DCP/SLE/4)مشروع وثيقة الربنامج القطري لسرياليون 
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 الدول العربية وأوروبا وآسيا الوسطى
 (DP/FAP/DCP/DJB/3)مشروع وثيقة الربنامج القطري جليبويت 
 (DP/FAP/DCP/JOR/7)مشروع وثيقة الربنامج القطري لألردن 

 
 آسيا واحمليط اهلادئ

 (DP/FPA/DCP/BTN/5)مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوتان 
 (DP/FPA/DCP/IND/7)مشروع وثيقة الربنامج القطري للهند 

 (DP/FPA/DCP/MDV/4)مشروع وثيقة الربنامج القطري مللديف 
 (DP/FPA/DCP/PNG/4)وع وثيقة الربنامج القطري لبابوا غينيا اجلديدة مشر

 (DP/FPA/DCP/LKA/7)مشروع وثيقة الربنامج القطري لسري النكا 
 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 (DP/FPA/DCP/BOL/4)مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوليفيا 

ــا     ــامج القطــري لكوب ــة الربن ــه  (DP/FPA/DCP/CUB/7)مــشروع وثيق ــدخل علي ــصويب امل  والت
(DP/FPA/DCP/CUB/7/Corr.1) 

أحاط علما بالتمديدات ملدة سنة للربامج القطرية لبوروندي وكـوت ديفـوار والنيجـر               
ووافق على التمديد ملدة سـنتني للربنـامج القطـري لبوتـسوانا؛ والتمديـد الثـاين لـسنة                  . ونيجرييا

والتمديــد الثــاين لــسنة واحــدة للربنــامج القطــري لكــل مــن   واحــدة للربنــامج القطــري هلــاييت؛  
 . ليشيت-السودان ولبنان؛ والتمديد الثالث لسنة واحدة للربنامج القطري لتيمور 

 
 ١٦البند   
 اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان وما يتصل هبا من مسائل  

ان بإعـداد ميزانيتـه للـدعم لفتـرة         اختذ قرارا شفويا يأذن لصندوق األمم املتحـدة للـسك          
 الــوارد يف اســـتعراض اهليكـــل التنظيمـــي  ٣ علـــى أســـاس الـــسيناريو ٢٠٠٩-٢٠٠٨الــسنتني  

، على أن يـتم     )٢٠٠٧مايو  / أيار ٣٠مشروع الوثيقة املؤرخ    (لصندوق األمم املتحدة للسكان     
 .٢٠٠٧اعتماد القرار رمسيا يف الدورة العادية الثانية لعام 
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 ١٩البند   
 )صندوق األمم املتحدة للسكان(مسائل املالية وامليزانية واإلدارة   

 بشأن رصـد اعتمـاد مؤقـت مليزانيـة صـندوق األمـم املتحـدة         ٢٠٠٧/١٤اعتمد القرار    
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨للسكان اخلاصة بالدعم لفترة السنتني 

 بــشأن اســتعراض سياســة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ٢٠٠٧/١٥اعتمــد القــرار  
 .باسترداد التكاليف غري املباشرةاخلاصة 

 
  اجلزء املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان   
 ١٧البند   
 املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية  

ــرار    ــة   ٢٠٠٧/٢٩اعتمــد الق ــة الداخلي ــة للحــسابات والرقاب ــة الداخلي ــشأن املراجع :  ب
 املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومكتــب األمــم املتحــدة   برنــامج األمــم

 .خلدمات املشاريع
 

 ١٨البند   
 الزيارات امليدانية  

أحــاط علمــا بــالتقرير املتعلــق بالزيــارة امليدانيــة إىل ليربيــا الــيت اشــتركت فيهــا اجملــالس    
تحدة للسكان ومنظمة األمـم املتحـدة       صندوق األمم امل  /التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

 ).٢٠٠٧مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢٤(للطفولة وبرنامج األغذية العاملي 
 

 )تابع (١٩ و ١٢البندان   
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  

؛ وأحاط علما بالشكل املنقح مليزانية الدعم لفترة الـسنتني          ٢٠٠٥/٣٣أشار إىل قراره     
ح يف النموذج غري الرمسي لوثيقة امليزانية؛ وطلب إىل مدير برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي                املقتر

واملــديرة التنفيذيــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان تقــدمي مــشروع أويل مليزانيــة الــدعم لفتــرة 
، يف الشكل القائم على النتائج، استنادا إىل املعلومـات املتاحـة، لينظـر              ٢٠١١-٢٠٠٨السنتني  

 .٢٠٠٧فيه اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام 
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 ٢٠البند   
 مسائل أخرى  

عقد جلسة إحاطة غري رمسية بـشأن تنفيـذ قـرارات وتوصـيات جملـس تنـسيق الربنـامج                    
 .اإليدز/التابع لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية

بشأن مشروع اخلطة االستراتيجية لربنامج األمـم املتحـدة         أجرى مشاورات غري رمسية      
 .٢٠١١-٢٠٠٨اإلمنائي للفترة 

ــصندوق األمــم        ــشأن مــشروع اخلطــة االســتراتيجية ل ــة ب أجــرى مــشاورات غــري رمسي
 . ٢٠١١-٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي للمرأة للفترة 

 منتـصف املـدة    حول التقدم احملرز يف   ) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   (نظم حدثا خاصا     
 .حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢
  

  ٢٠٠٧/٣١ 
 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (٢٠٠٦االستعراض السنوي للحالة املالية لعام   

 
 إن اجمللس التنفيذي،  
 )DP/2007/41( ٢٠٠٦باالسـتعراض الـسنوي للحالـة املاليـة لعـام           حييط علما    - ١  

 ؛)DP/2007/41/Add.1(إلضافة امللحقة به وا
 مليـون   ٧٢٥أن التعهـدات املاليـة البالغـة بليـون دوالر واسـتالم مبلـغ                يالحظ - ٢  

 يف شكل مـسامهات حلـساب املـوارد العاديـة يـشكالن خطـوة               ٢٠٠٧دوالر حىت اآلن يف عام      
ـــ    ــة يف اجتــاه بلــوغ هــدف ال ــون دوالر، ١,١إجيابي ــدول األعــضاء   ويــشجع بلي ــها  ال الــيت ميكن

 .مواصلة متويل املوارد العادية لبلوغ اهلدف اإلطاري، أن تفعل ذلك
 ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٤
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  ٢٠٠٧/٣٢ 
 ٢٠١١-٢٠٠٨اخلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
-٢٠٠٨ئي،  يف اخلطــة االســتراتيجية لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــاوقــد نظــر - ١ 
٢٠١١) DP/2007/43( ، 

 على أن اخلطة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائي هـي وثيقـة حيـة سـيقوم                  يشدد - ٢ 
 باستعراضها بانتظام أثناء الفترة املشمولة باخلطة؛ اجمللس التنفيذي

 :يؤيد - ٣ 
، بـــصيغتها املعّدلـــة ٢٠١١-٢٠٠٨اخلطـــة االســـتراتيجية للربنـــامج اإلمنـــائي،  )أ( 
 ة مبوجب هذا القرار؛واملزيد

 :عملية التالية لالستمرار يف حتسني اخلطةال )ب( 

 اجمللـس    من اخلطة االسـتراتيجية أثنـاء دورة       دثةنسخة حم إصدار مدير الربنامج     ‘١’ 
  مجيع أحكام هذا القرار؛يعرا، ت٢٠٠٨ العادية األوىل لعام التنفيذي

اجمللـس التنفيـذي    انعقـاد دورة    مناقشة مشروع إطار املساءلة والنظر فيـه أثنـاء           ‘٢’ 
 ؛٢٠٠٨العادية األوىل لعام 

 كـل   ىجـر  الذي يُ   للسياسات  الشامل ٢٠٠٧تقدمي بيان بآثار استعراض عام       ‘٣’ 
الفـــصول املتعلقـــة مبـــا يف ذلـــك خلطـــة االســـتراتيجية، اعلـــى ثـــالث ســـنوات 

بالتنسيق واحلكم الدميقراطي وتنمية القـدرات ومنـع األزمـات والتعـايف منـها،              
 ؛٢٠٠٨ىل الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام إ

لــدورة الــسنوية للمجلــس إىل النتــائج اإلمنائيــة واملؤســسية حمدثــة لتقــدمي أطــر  ‘٤’ 
  ؛ ٢٠٠٨التنفيذي لعام 

اجمللـس التنفيـذي    ضمن التقرير السنوي املقـدم مـن مـدير الربنـامج إىل دوريت     ت ‘٥’ 
اخلطـــــة ملتعلقـــــة بتنفيـــــذ التقـــــارير ا؛ ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ لعـــــامي تنيالـــــسنوي

  ؛االستراتيجية
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جمللس التنفيذي الـسنوية لعـام      اتقدمي تقرير شامل عن األداء والنتائج إىل دورة          ‘٦’ 
ــدورة إىل ا، وتقــدمي اســتعراض منتــصف املــدة للخطــة االســتراتيجية    ٢٠١٠ ل
 نفسها؛

راتيجية لربنـامج اإلمنـائي االسـت   ا مقّدمـة خلطـة     مبثابـة هذا القرار   يكون   أن   يقرر - ٤ 
   وجزءاً ال يتجزأ منها؛٢٠١١-٢٠٠٨للفترة 

تحقيـق األهـداف اإلمنائيــة املتفـق عليهــا    لدعم الــ  تقـدمي  علــى أنيعيـد التأكيـد   - ٥ 
 ينبغــي أن يكــون القاعــدة الــيت تقــوم عليهــا خطــة   ، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،دوليــاً

  ؛٢٠١١-٢٠٠٨  للفترةلربنامج اإلمنائي االستراتيجيةا
  أن يركّــز الربنــامج اإلمنــائي علــى األداء ضــرورة علــىصدديف هــذا الــيــشدد  - ٦ 
 القـضاء علـى الفقـر عـن طريـق التنميـة،             وال سيما من أجل   صلة بالتنمية،   ت يف اجملاالت امل   الفعال
  ل، وبناء القدرات؛ادالعو املستدام  االقتصاديوالنمو

ت األساســية لألنــشطة  ضــرورة أن يكــون مــن بــني الــسما يؤكــد مــن جديــد - ٧ 
التنفيذية من أجل التنمية الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة، الطـابع الـشمويل والطـوعي                  
وأن تكون مقدمة كمنح وحيادية ومتعددة األطـراف وقـادرة علـى تلبيـة االحتياجـات اإلمنائيـة               

 املستفيدة، بنـاء علـى      للبلدان املستفيدة بصورة مرنة، وأن تنفذ األنشطة التنفيذية لصاحل البلدان         
 ؛  وأولوياهتا اإلمنائيةطلب تلك البلدان ووفقا لسياساهتا

 أن االحتياجات اخلاصة ألفريقيا وأقل البلدان منواً والبلـدان الناميـة غـري              يدرك - ٨ 
  الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية جيب أن ُتؤخذ بعني االعتبار؛

تنمية القدرات يشكّل مسامهة الربنامج اإلمنـائي       ل دعمتقدمي ال  أن   يدرك أيضاً   - ٩ 
حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة      يف جهودها الراميـة إىل      الربامج  بة  شمولالشاملة يف مساعدة البلدان امل    

 بنـاء القـدرات     حمـور  علـى أن     ويـشدد  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،        هـا املتفق عليها دوليـاً، مبـا في      
  ؛ هلذه البلدانالوطنيةلخطط واالستراتيجيات شرية وفقاً ل بناء القدرات املؤسسية والبيشمل

 إىل الربنـامج    ويطلـب  بأمهية امللكية الوطنيـة للـربامج اإلمنائيـة،          يعترف كذلك  - ١٠ 
 يف امللكيـة الوطنيــة  مراعـاة  مــمعأن يعـزز امللكيـة الوطنيــة يف اخلطـة االسـتراتيجية و    أن ياإلمنـائي  

  مجيع جماالت عمله؛
تكثيـف  ببني بلدان اجلنـوب     فيما  عزز التعاون   أن ي  الربنامج اإلمنائي    إىليطلب   .- ١١ 

  وذلـك ه،اجلهود الرامية إىل إجياد حلول مـشتركة بـني بلـدان اجلنـوب يف مجيـع جمـاالت تركيـز                
  والـدعم فيمـا بـني البلـدان الناميـة بغـض النظـر عـن           الفـضلى   تبـادل املمارسـات    ادةكوسيلة لزيـ  
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، بالتـشاور مـع اجمللـس التنفيـذي،         ضعأن يـ   إىل مدير الربنامج     ويطلب أيضاً ،  مستواها التنموي 
  لوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛أهدافا قابلة للقياس، من أجل ا

 املتعلقـة   ٥٩/٢٥٠ من منطـوق قـرار اجلمعيـة العامـة           ٥على أن الفقرة    يشدد   - ١٢ 
طة الربنامج اإلمنـائي، مبـا يف ذلـك تفاعلـه           بامللكية الوطنية للربامج اإلمنائية تنطبق على مجيع أنش       

 مع اجملتمع املدين؛
ــامج اإلمنــائي أن يقــوم، مبوافقــة البلــد املــضيف،     يــشدد - ١٣  ــه ينبغــي للربن  علــى أن

 فيهـا تعزيـز الـصالت بـني احلكومـات      تـسىن مبساعدة احلكومـات الوطنيـة يف هتيئـة بيئـة مواتيـة ي           
تمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع    األمــم املتحــدة اإلمنــائي واجمل جهــازالوطنيــة و

العملية اإلمنائيـة، هبـدف إجيـاد حلـول جديـدة ومبتكـرة للمـشاكل اإلمنائيـة              يف  ة  تركاخلاص املش 
  وفقاً للسياسات واألولويات الوطنية؛

االسـتراتيجية الدوليـة للحـد       نظـام     بوصفه أحد أعضاء   ، اإلمنائي  الربنامجَ حيثّ - ١٤ 
الربامج ضــمن إطــار عمــل بــة شمول البلــدان املــىلإ دعمــه مواصــلة تقــدميلــى مــن الكــوارث، ع

  التنسيق الوثيق مع أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛بهيوغو، وذلك 
د قــ عالــيت) A/RES/60/1 (٢٠٠٥ إىل نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  يــشري - ١٥ 

 حقــوق اإلنــسان يف ادة تعمــيم مراعــاةدعــم زيــالعــزم علــى فيهــا رؤســاء الــدول واحلكومــات  
 منظومة األمم املتحدة بأسرها؛ 

 قواعـد ومعـايري األمـم    علـي شـأن   لربنـامج اإلمنـائي، أن يُ     ل ه ينبغي  على أن  دؤكي - ١٦ 
 لديــه أي دور معيــاري كــني إن ملواملتحــدة العامليــة مبــا فيهــا تلــك املتــصلة حبقــوق اإلنــسان،    

  سان؛ فيما ما يتعلق حبقوق اإلنرقايب أو
 هنجـاً قائمـاً علـى        يف الربجمـة   لربنـامج اإلمنـائي أن يّتبـع      ل  أنـه ينبغـي     علـى  يشدد -١٧ 

 التنمية البشرية؛
ــاً  - ١٨  ــساين   حيــيط علم ــاج املنظــور اجلن ــامج   يف بتحــّسن إدم ــز الربن  جمــاالت تركي
األبعـاد  ة   الالزمـة ملعاجلـ     الربنامج اإلمنائي على مواصلة بناء القدرات الداخلية       ويشّجعاإلمنائي،  

ذلــك إقامــة نظــم متكينيــة لتحفيــز املــوظفني ومــساءلتهم علــى مجيــع   مبــا يف اجلنــسانية يف عملــه 
ــستويات العمــل،   ــساين     ويطلــبم ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــائي مواصــلة تعم ــامج اإلمن  إىل الربن

قطاعيـة  والسعي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف براجمه القطرية وأدواته التخطيطية وبراجمـه ال             
  قطرية حمددة يف هذا اجملال وفقاً لالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛ اوأن يصوغ غايات وأهداف
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 علـى احلاجـة إىل مواصـلة بـذل اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق التـوازن بـني                     يشدد - ١٩ 
 اجلنسني يف التعيينات داخل الربنامج اإلمنائي يف املقر وعلـى الـصعيد القطـري يف املناصـب الـيت               
تؤثر يف األنشطة التنفيذية مبا يف ذلـك تعيينـات املنـسقني املقـيمني، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب                      

 إىل الربنـامج  ويطلـب لتمثيل نساء البلـدان الناميـة ومـع مراعـاة مبـدأ التمثيـل اجلغـرايف العـادل،            
   اجمللس التنفيذي بانتظام بالتقدم احملرز يف هذا الصدد؛غالباإلمنائي إ
 عملــه وجتّنــب حــصول   يف لتركيــز لتعميــق جهــود الربنــامج اإلمنــائي حــظيال - ٢٠ 

تداخل وتكرار يف العمل ال داعي هلما مع الصناديق والربامج والوكاالت املتخصـصة األخـرى               
 ، أن يقــدم، بــصفة اســتثنائية، للربنــامج اإلمنــائيوز علــى أنــه جيــدؤكــويالتابعــة لألمــم املتحــدة، 

ب منـه احلكومـة     ل وذلك عندما تط   ،رج مناطق التركيز املتفق عليها    الدعم يف املناطق الواقعة خا    
 أنـشطة تنفيذيـة  ب  واليتها االضـطالع ذلك وبعد التشاور مع منظمات األمم املتحدة اليت تشمل       

 ؛يف جماالت عملها
 أن عمــل الربنــامج اإلمنــائي علــى الــصعيد القطــري قــد خيتلــف حبــسب  دركيــ - ٢١ 

 التـشريعات الوطنيـة     ا يف االعتبـار   خـذ آالربامج،  بلدان املشمولة ب  من ال كل بلد   يف  احلالة اخلاصة   
 ؛األخرى اخلاصة بكل بلدوالظروف 

 للربنامج اإلمنائي أن يتخذ، إىل أقـصى حـد ممكـن،       بغي أنه ين  يؤكد من جديد   - ٢٢ 
الضـطالع  يف ا  قاعـدة    ،اخلـربات والتكنولوجيـات الوطنيـة املتاحـة       استخدام  من التنفيذ الوطين و   

 أمهيــة بنــاء القــدرات الوطنيــة وتبــسيط اإلجـــراءات      واضــعا يف اعتبــاره  ة التنفيذيــة،  باألنــشط 
  ة لألنشطة التنفيذية؛ؤول وتعزيز اإلدارة املالية املس، مع اإلجراءات الوطنيةومواءمتها
 إىل الربنامج اإلمنائي أن يواصل استعراض وحتسني أطر النتائج اإلمنائيـة            يطلب - ٢٣ 

 ويـشدد  اجمللـس التنفيـذي،       اليت يبديها  تعليقاتلاالستجابة ل لك على سبيل    مبا يف ذ  واملؤسسية،  
 الربنــامج اإلمنــائي يف ةمهاسمــ ينبغــي أن تركــز املؤشــرات علــى قيــاس هيف هــذا الــصدد علــى أنــ

  ة من الربامج؛شمول أداء البلدان املعلىالنتائج والنواتج، ال 
علومـات لتوضـيح دوره يف رصـد         إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم م      يطلب أيضاً  - ٢٤ 

ــة لأللفيــة، مبــا يف ذلــك اهلــدف    ــه وتكاملــه مــع  ٨األهــداف اإلمنائي كيانــات ال، وكــذلك تعاون
  خرى؛األ

 مع نتائج املـؤمترات     ةسقملتج ا ُهة استخدام املصطلحات والنُ   ضرور على   يشدد - ٢٥ 
 ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة؛



E/2007/35
 

156 08-25394 
 

رد يف  اوالـ  ٢٠١١-٢٠٠٨ملتكامل للمـوارد املاليـة للفتـرة         على اإلطار ا   يوافق - ٢٦ 
الــدول األعــضاء الــيت بوســعها أن تــدعم الربنــامج اإلمنــائي يف   ب هيــبوي، DP/2007/43الوثيقــة 

لمـوارد يف اخلطـة االسـتراتيجية أن تفعـل ذلـك، وأن تلتـزم، يف أقـرب                  ل بلوغ األهداف احملـددة   
 ومـا بعـده، إذا أمكـن،        ٢٠٠٨ربنـامج اإلمنـائي لعـام       وقت ممكن، باإلسهام يف املوارد العادية لل      

 . نواتسعدة  لاتربعاهتإعالن عن طريق 
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥

  
  ٢٠٠٧/٣٣ 
 ٢٠١١-٢٠٠٨مقترحات بشأن ترتيبات الربجمة للفترة   

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
ــة حيــيط علمــا  - ١  ــات  DP/2007/44 بالوثيق ــشأن ترتيب ــيت تتــضمن مقترحــات ب   ال

، ٢٠٠٧/٣ و   ٢٠٠٥/٢٦ و   ١٨/تـوفر، وفقـا للقـرارات       الـيت    ٢٠١١-٢٠٠٨الربجمة للفتـرة    
مزيدا من التعزيز والتبسيط للترتيبات القائمة مع مراعاة التشريعات احلاليـة والتغـيريات املتوقعـة        

 املتبعــة داخــل صــناديق  الفــضلى، واملمارســات٢٠١١-٢٠٠٨  للفتــرة اخلطــة االســتراتيجيةيف
 دة ووكاالهتا؛األمم املتح

 املبـادئ املتعلقـة بأهليـة مجيـع البلـدان املـستفيدة علـى أسـاس              يؤكد من جديد   - ٢ 
اخلـصائص األساســية لألنــشطة التنفيذيــة ملنظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة الــيت تــشمل، يف مجلــة  

ع أمور، الصبغة العاملية، واحلياد، وتعدد األطـراف، واتـصاف املـساعدة بالطـابع الطـوعي وطـاب                
املنح، والقدرة على تلبية احتياجات مجيع البلـدان املـستفيدة وفقـا ألولوياهتـا اإلمنائيـة؛ ويـسلم،             
يف هذا السياق، مببادئ أنـشطة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـيت تـشمل هتيئـة سـبل التقـدم،                

 زاهة والشفافية وقابلية التنبؤ بتدفق املوارد إىل مجيع البلدان املستفيدة؛ ـوالن
 أن مبلــغ املــوارد العاديــة املتاحــة للربجمــة ألي ســنة مــن       يؤكــد مــن جديــد   - ٣ 

السنوات يكون، يف سياق ترتيبات الربجمة والقرارات املتصلة هبا، هو املبلغ اإلمجايل لإليـرادات              
املبلغ املخصص مليزانية الدعم لفترة الـسنتني لتلـك   ) أ: (العادية لتلك السنة مطروحا منه ما يلي     

أي مبلغ آخر من اإليرادات العادية جرى االحتفاظ به على النحـو الـذي يـأذن             ) ب( و   السنة؛
ــة لإلطــار املــايل الربنــاجمي بالطريقــة       بــه اجمللــس التنفيــذي ألغــراض أخــرى غــري البنــود الربناجمي

 ؛ DP/2007/44 يف الوثيقة ٦املعروضة يف اجلدول 
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-٢٠٠٨ايل الربنـاجمي للفتـرة    لتعزيز اإلطـار املـ   الربنامج مبقترحات مدير يأذن - ٤ 
 : على النحو التايل٢٠١١

وضع أسلوب للضبط املنهجي لعتبات التـصنيف القطريـة يف بدايـة كـل دورة                )أ( 
 برناجمية؛
، مــع ٢ والبنــد ١ يف املائــة موزعـة بــني البنـد   ٥٠ إىل ٥٠وضـع حــصة بنـسبة    )ب( 

فرض قيود قطرية علـى ختـصيص   دون ب يف املائة و١٠توخي قدر من املرونة اإلقليمية يصل إىل        
 ؛٢املوارد للبند 

ــايل    )ج(  ــسنوية لإلطــار امل ــادة قاعــدة الربجمــة ال ــاجمي مــن  زي ــون إىل ٤٥٠ الربن  ملي
 مليون دوالر بالقيم االمسية؛ ٧٠٠

ــضخم وإضــفاء        )د(  ــاة عامــل الت ــة ملراع ــود الثابت ــع البن ــة مجي إعــادة حــساب تكلف
 لبنود الثابتة املوجودة؛ مجيع ا علىزيادات سنوية حمدودة يف احلجم

ــوارد عاديـــة لتمويـــل برنـــامج املـــساعدات املخـــصص للـــشعب    )هـ(   ختـــصيص مـ
 ؛٢٠٠٥/٢٦باستحداث بند ثابت حمدد، عمال بالقرار  الفلسطيين
 استحداث بند ثابت حمدد من أجل تعميم املنظور اجلنساين؛ )و( 
 تني؛نقل بند التقييم الثابت إىل ميزانية الدعم لفترة السن )ز( 
 أنه، باستثناء التغيريات اليت متت املوافقة عليهـا يف الفقـرة الـسابقة، تظـل                يقرر - ٥ 

 مجيع األحكام التشريعية األخرى يف ترتيبات الربجمة بدون تغيري؛
ــة     يطلــب - ٦  ــه العادي ــذي يف دورت ــدم إىل اجمللــس التنفي ــامج أن يق ــدير الربن  إىل م

 ٢املخصـصات لكـل بلـد علـى حـدة مبوجـب البنـد        :  معلومات عن ما يلي٢٠٠٨األوىل لعام  
معــايري إنــشاء البنــود ) ج(؛ و ٢منهجيــة التخــصيص مبوجــب البنــد ) ب(؛ و ٢٠٠٥منــذ عــام 

 الثابتة احملددة، بغية مواصلة النظر يف هذه املسائل؛
ــضا  - ٧  ــه     يطلــب أي ــذي، يف دورت ــس التنفي ــدم إىل اجملل ــامج أن يق ــدير الربن  إىل م

، تقريــرا يتــضمن مقترحــات ملواءمــة التــصنيف حــسب التكلفــة        ٢٠٠٩ العاديــة األوىل لعــام  
لألنشطة املمولة من اإلطـار املـايل الربنـاجمي وميزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني يف سـياق التحـضري                      

 ؛ ٢٠١١-٢٠١٠مليزانية الدعم لفترة السنتني 
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 إىل مــدير الربنــامج أن يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي اســتعراض   يطلــب كــذلك - ٨ 
ــة لعــام   من ــة الثاني ــه العادي ــرا يتــضمن مقترحــات للترتيبــات  ٢٠٠٩تــصف مــدة يف دورت ، وتقري

 . ٢٠١١ يف جمال الربجمة يف الدورة العادية الثانية لعام اخللف
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤

 
  ٢٠٠٧/٣٤ 
 التمويل الربناجمي الذي ميكن التنبؤ به لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

 
 لس التنفيذي،إن اجمل 
 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يــزود صــندوق األمــم املتحــدة   يطلــب - ١ 

، وأن يزيــد ٢٠٠٨ ماليــني دوالر لعــام ٦للمــشاريع اإلنتاجيــة، علــى أســاس اســتثنائي، مببلــغ   
اجلهود للعمل مع الصندوق لتزويده مبوارد برناجمية ثابتة بدعم الربامج املشتركة مـع الـصندوق               

  املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية؛على
 إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة    الطلــبيكــرر  - ٢ 

أن يقدما خطة تتضمن مقترحات تفـصيلية هلـذه الغايـة مـن أجـل مناقـشتها                 بلألنشطة اإلنتاجية   
 .٢٠٠٨يف الدورة العادية األوىل لعام 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤
 

  ٢٠٠٧/٣٥ 
 ٢٠١١-٢٠٠٨اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة للفترة   

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
 باخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة للفتـرة       حييط علما  - ١ 
٢٠١١-٢٠٠٨) DP/2007/45(؛ 

ــري - ٢  ــم املتحــ   ق ــصندوق األم ــأن اخلطــة االســتراتيجية ل ــستجيب   ب ــسكان ت دة لل
 للتصدي للتحدي املتمثل يف تنفيذ األولويات الوطنية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

 أن اخلطة حتدد كذلك الدور احلفـاز للـصندوق، وفقـا لقـرار اجلمعيـة                يالحظ - ٣ 
، ويشجع الـصندوق علـى التوثيـق والنـشر املنـتظم لالسـتراتيجيات الفعالـة يف                 ٣٩/١٢٥العامة  

شـيا مـع األولويـات الوطنيـة       ام التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة مت              دع
 الربامج؛املشمولة ببلدان لل



E/2007/35  
 

08-25394 159 
 

الربنـامج ويالحـظ أن     املـشمولة ب  بلـدان   ال أمهية دعم تنميـة القـدرات يف         يؤكد - ٤ 
 اخلطة تعتزم حتديد منهجيات ومقاييس ملموسة تستند إليها تنمية القدرات؛

 أمهيـة أن ينـسق الـصندوق علـى حنـو وثيـق مـع سـائر مؤسـسات األمـم                      يؤكد - ٥ 
اجلنـسني، مبـا يـشمل حتقيـق املزيـد مـن الوضـوح بـشأن دور                  املتحدة دعما لربجمـة املـساواة بـني       

ــة     ــة العام ــرار اجلمعي ــا لق ــصندوق وفق ــز عمــل    ٣٩/١٢٥ال ــسيا لتعزي ــا رئي  بوصــف ذلــك دافع
 اة بني اجلنسني حمليا؛ منظومة األمم املتحدة بشأن املساو

 على أمهية وجود إطار املوارد املتكامل بوصفه عنصرا أساسيا يف تنفيـذ           يشدد - ٦ 
 اخلطة االستراتيجية؛

 املــوارد الــيت يتوقــع أن تعبــأ يف اخلطــة االســتراتيجية لــصندوق األمــم    يالحــظ - ٧ 
دوالر مـن املـوارد    مليـون  ٢٥٨,٤، والـيت تبلـغ   ٢٠١١-٢٠٠٨لفتـرة  لاملتحدة اإلمنائي للمرأة    

 إىل صـندوق األمـم املتحـدة    ويطلـب العادية، وهو ما ميثل زيادة كبرية عن املـستويات احلاليـة،         
ــة       ــه العاديـ ــذي يف دورتـ ــس التنفيـ ــدم إىل اجمللـ ــر يقـ ــوفر، يف تقريـ ــرأة أن يـ ــائي للمـ  األوىلاإلمنـ

ألثـر احملتمـل    ارد، مبـا يـشمل ا     ، مزيـدا مـن املعلومـات فيمـا يتـصل بإطـار تعبئـة املـو                ٢٠٠٨ لعام
لفتـــرة لاألولويـــات االســـتراتيجية والنتـــائج احملـــددة يف اخلطـــة االســـتراتيجية للـــصندوق    علـــى

 ، يف حالة عدم تغطية املوارد العادية للمبلغ املتوقع؛٢٠١١-٢٠٠٨
ــشكل األ  يكــرر - ٨  ــة تظــل ت ــوارد العادي ــصلب  أن امل ــســاس ال ــه  ذ ال ي يرتكــز إلي

ة وأهنــا ضــرورية للمحافظــة علــى طــابع تعــدد األطــراف صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأ
واحلياد والعاملية الذي يتـسم بـــه عملـه ويـدعو البلـدان املاحنـة ومجيـع البلـدان األخـرى القـادرة                 

  املوارد العادية للصندوق إىل أن تفعل ذلك؛يفعلى زيادة مسامهاهتا 
اإلمنــائي للمــرأة  إىل التوجهــات االســتراتيجية لــصندوق األمــم املتحــدة  يــشري - ٩ 

 ة بالــصندوقاحلكوميــة الدوليــة الــسابقة ذات الــصلواملقــررات  يف القــرارات بنيعلــى النحــو املــ
 تلك التوجهات؛ويؤيد 

ــد - ١٠  ــتراتيجية      يؤيـ ــة االسـ ــددة يف اخلطـ ــائج احملـ ــتراتيجية والنتـ ــات االسـ  األولويـ
 فيذها؛ بتنويأذن، ٢٠١١-٢٠٠٨لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة للفترة 

قـدم إىل اجمللـس التنفيـذي، يف دورتـه العاديـة            ت أن   ة التنفيذيـ  ة إىل املـدير   يطلب - ١١ 
 .٢٠١١-٢٠٠٨، استعراض منتصف مدة للخطة االستراتيجية للفترة ٢٠٠٩الثانية لعام 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤
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  ٢٠٠٧/٣٦ 
 تقدمي املساعدة إىل ميامنار  

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
ــيط علمـــ  - ١  ــدير الرب احيـ ــذكرة مـ ــ مبـ ــار   نـ ــساعدة إىل ميامنـ ــدمي املـ ــشأن تقـ امج بـ

)DP/2007/46 (  وبــالتقرير املقــدم مــن بعثــة التقيــيم املــستقلة إىل ميامنــار، وال ســيما بالتحــديات
 االستراتيجية والتوصيات املذكورة فيه؛ 

  إىل مدير الربنامج مراعاة نتائج بعثة التقييم املستقلة وتنفيـذها، حـسب         يطلب - ٢ 
 االقتضاء، يف إطار مبادرة التنمية البشرية، ومواصلة كفالة حتقيقها لنتائجها اإلمنائية املرجوة؛

ــد - ٣  ــثالث     يؤيـ ــد الـ ـــوات التمديـ ــالل سنـ ــامج خـ ــز الربنـ ــرح لتركيـ ــال املقتـ  اجملـ
  للمرحلة الرابعة من مبادرة التنمية البشرية؛) ٢٠١٠-٢٠٠٨(

 مليـون دوالر مـن مـوارد        ٢٤,١در بــ     ملدير الربنامج بتخصيص مبلغ يقـ      يأذن - ٤ 
وسُيــستكمل هــذا التمويـــل مــن خــالل تعبئــة مــوارد  . ٢٠١٠-٢٠٠٨امليزانيــة العاديــة للفتــرة 

ــدرها   ــا اجمللــس     ٢٤,٩أخــرى ق ــق عليه ــيت ســبق أن واف ــون دوالر، ضــمن املخصــصات ال  ملي
 . ٢٠٠٥التنفيذي يف عام 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤
 

٢٠٠٧/٣٧ 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤مراجعي احلسابات تنفيذ توصيات جملس   

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
 بتقريــر جملــس مراجعــي احلــسابات بــشأن البيانــات  حيــيط علمــا، مــع القلــق، - ١ 

 كــانون ٣١املاليــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع عــن فتــرة الــسنتني املنتهيــة يف          
 ؛)A/61/5/Add.10( ٢٠٠٥ديسمرب /األول

حرزته حىت اآلن اإلدارة اجلديدة ملكتـب األمـم املتحـدة            التقدم الذي أ   يالحظ - ٢ 
معاجلــة املــسائل املاليــة وغريهــا مــن املــسائل ذات الــصلة الــيت تراكمــت    يف خلــدمات املــشاريع 

 خالل عدد من السنوات؛
 بتقريــر مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع املتعلــق بتنفيــذ   حيــيط علمــا - ٣ 

ويطلــب ) DP/2007/48 (٢٠٠٥-٢٠٠٤تــرة الــسنتني توصــيات جملــس مراجعــي احلــسابات لف
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إىل املكتــب أن يقــدم تقريــرا عــن حالــة ذلــك التنفيــذ إىل اجمللــس يف دورتــه العاديــة الثانيــة لعــام  
٢٠٠٨. 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤
  

  ٢٠٠٧/٣٨ 
اقتراح الدمج اجلزئي لبعض وظائف مكتب خدمات املشتريات املشتركة بني الوكاالت             

  املتحدة خلدمات املشاريعيف مكتب األمم
 

 إن اجمللس التنفيذي، 
 بنقل وظائف الشراء املباشر اليت يتوالهـا مكتـب خـدمات املـشتريات              يرحب - ١ 

ــسلع ذات          ــق بال ــا يتعل ــائي يف م ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــابع لربن ــني الوكــاالت الت ــشتركة ب امل
ملتحـدة خلـدمات املـشاريع      االستخدام العام، وما صحب ذلك من تعزيـزٍ لـدور مكتـب األمـم ا              

 كمْورد أساسي للمشتريات بالنسبة ملنظومة األمم املتحدة؛
 أن ُيكلّف مكتب خدمات املشاريع بتقدمي اخلـدمات إىل املنظمـات غـري              يقرر - ٢ 

احلكومية الدوليـة يف احلـاالت الـيت يعـزز تقـدميها بـرامج األمـم املتحـدة وأولويـات احلكومـات                      
ت اليت يقدمها مكتـب خـدمات املـشاريع حاليـا، إضـافة إىل مهمتـه          ويكون متماشيا مع اخلدما   

 األساسية املتمثلة يف توفري اخلدمات إىل منظومة األمم املتحدة؛ 
، املـسؤولية   ٢٠٠٨ أن يتوىل مكتب خدمات املشاريع، اعتبارا مـن عـام            يقرر - ٣ 

األمـم املتحـدة    امج  املسندة إىل مكتب خدمات املشتريات املـشتركة بـني الوكـاالت التـابع لربنـ              
، واملتمثلة يف مجـع التقريـر اإلحـصائي الـسنوي عـن             ٩٦/٣٥ و   ٩٦/٢رين  اقراإلمنائي عمال بال  

ــه إىل ا    ــه  أنــشطة املــشتريات ملنظمــات منظومــة األمــم املتحــدة وإحالت جمللــس التنفيــذي يف دورت
 الثانية؛ العادية

قــدم إىل اجمللــس  إىل املــدير التنفيــذي أن يــدرج يف تقريــره الــسنوي امل  يطلــب - ٤ 
التنفيذي حملة عامة عن عمالء مكتب خدمات املشاريع وخدماته ومعلومات عن تنفيـذ الـدمج               

 .اجلزئي، مبا يف ذلك عن تقدمي اخلدمات للمنظمات غري احلكومية
 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤
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  ٢٠٠٧/٣٩ 
 التعديل املقترح على صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد تشكيله  

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
 بـشأن التعـديل املقتـرح علـى صـك إنـشاء              الربنـامج   مبـذكرة مـدير    حييط علما  - ١ 

 مرفق البيئة العاملية املعاد تشكيله؛
جملــس املرفــق تزويــد  التعــديالت املدخلــة علــى صــك إنــشاء املرفــق بغيــة  يقــر - ٢ 

 . الضرورةعند من عقد جلساته خارج مقر األمانة العامة، ه متكناليتاملرونة ب
 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤
 

  ٢٠٠٧/٤٠ 
 ٢٠١١-٢٠٠٨اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة   

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
املتعلــــق باخلطــــة االســــتراتيجية ) DP/FPA/2007/17( بــــالتقرير حيــــيط علمــــا - ١ 

 بــإحراز التقــدم وبامللكيــة التعجيــل: ٢٠١١-٢٠٠٨لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان للفتــرة 
 بـأن اخلطـة االسـتراتيجية متثـل أداة          ويقـر الوطنية لربنامج عمل املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة          

تنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر واإلجــراءات  يف رئيــسية لتوجيــه عمــل الــصندوق يف دعــم البلــدان  
املـسامهة  يف و) ٥+ ان والتنميـة  املؤمتر الدويل للسك(الرئيسية ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر    

 يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية؛
  الـصندوق  أخـذ هبـا    اليت   التشاركية بالعملية التشاورية    حييط علما مع التقدير    - ٢ 

  وضع اخلطة االستراتيجية؛يف
 يف الوثيقـة    بصيغتها الواردة ،  ٢٠١١-٢٠٠٨ اخلطة االستراتيجية للفترة     يؤيد - ٣ 

DP/FPA/2007/17؛ 
ــة   يرحــب - ٤  ــة الوطني ــدعم املعــزز للتنمي ــة القــدرات   ويؤكــد بال ــة تنمي  علــى أمهي

 وامللكية الوطنية يف زيادة تعزيز التنمية الوطنية؛
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، اخلاصــة هبــاتنميــة ال، يف عمليــة الربنــامجاملــشمولة ببلــدان لــدى ال أن يــدرك  - ٥ 
الستراتيجية اليت تليب على الوجـه      املرونة الالزمة الختيار حصائل إطار نتائج التنمية من اخلطة ا         

 األفضل أولوياهتا اإلمنائية الوطنية؛
تركيــز صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان علــى اإلدارة القائمــة بزيــادة  يعتــرف - ٦ 

 الــصندوق علــى مواصــلة تعزيــز اإلدارة القائمــة علــى النتــائج  ويــشجععلــى النتــائج واملــساءلة 
عاون مع الصناديق والربامج األخرى التابعة لألمم املتحـدة         واملساءلة يف اخلطة االستراتيجية والت    

 من أجل مواءمة الُنُهج مع اإلدارة القائمة على النتائج؛ 
ــا  - ٧  ــساءلة  حيــيط علم ــار امل ــادة   ) DP/FPA/2007/20( بإط ــصندوق بزي ــزام ال والت

 تعزيز أدواته للرصد واإلبالغ؛
بــصيغته  ٢٠١١-٢٠٠٨للفتــرة  علــى اإلطــار املتكامــل للمــوارد املاليــة يوافــق - ٨ 
 مجيـع البلـدان القـادرة علـى مـساعدة الـصندوق             ويشجع DP/FPA/2007/17 يف الوثيقة    الواردة

ــة واملــوارد ا    ــرقم اإلمجــايل للمــوارد العادي ــرة  يف بلــوغ ال ، بطــرق ٢٠١١-٢٠٠٨ألخــرى للفت
 بينها التربعات املعلنة لعدة سنوات، على أن تفعل ذلك؛ من

، لكوهنــا غــري مقيــدة، متثــل األســاس  مــا زالــتاملــوارد العاديــة علــى أن يــشدِّد - ٩ 
تتـيح التنفيـذ الفعـال للخطـة االسـتراتيجية،      والصلب ألنشطة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       

 بالبلدان املاحنة ومجيع البلدان األخرى القادرة على زيـادة مـسامهاهتا يف املـوارد العاديـة                 ويهيب
 ؛للصندوق بقدر كبري أن تفعل ذلك

دورتـه العاديـة    قـدم إىل اجمللـس التنفيـذي، يف         ت أن   ة التنفيذيـ  ة إىل املـدير   يطلب - ١٠ 
 .٢٠١١-٢٠٠٨، استعراض منتصف مدة للخطة االستراتيجية للفترة ٢٠٠٩ الثانية لعام

 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤

  
  ٢٠٠٧/٤١ 
 ٢٠١١-٢٠٠٨الربنامج العاملي واإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة   

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
ــاملي واإلقليمــــي لــــصن ا يؤيــــد - ١  ــامج العــ ــدة للــــسكان  لربنــ ــم املتحــ دوق األمــ
 ؛ DP/FPA/2007/19 يف الوثيقة بصيغته الواردة، ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة
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ــأذن - ٢  ــديريـ ــة للمـ ــغ ة التنفيذيـ ــااللتزام مببلـ ــرة  ٢٠٠ بـ ــون دوالر خـــالل فتـ  مليـ
 جل تنفيذ الربنامج؛ ، من أ٢٠١١-٢٠٠٨السنوات األربع، 

ــديريطلــــب - ٣  ــة إىل املــ ــدم تقت أن ة التنفيذيــ ــذي يف  قــ ــرا إىل اجمللــــس التنفيــ ريــ
 عــن تنفيــذ الربنــامج العــاملي واإلقليمــي لــصندوق األمــم املتحــدة ٢٠١١ ويف عــام ٢٠٠٩ عــام

 .للسكان، يف سياق التقرير السنوي للمدير التنفيذي
 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤
  

  ٢٠٠٧/٤٢ 
 عراض نظام ختصيص موارد صندوق األمم املتحدة للسكان للربامج القطريةاست  

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
نظـام ختـصيص مـوارد صـندوق األمـم          الذي أجـري ل   ستعراض  ال با حييط علما  - ١ 

 ؛DP/FPA/2007/18رد يف الوثيقة اوالاملتحدة للسكان للربامج القطرية على النحو 
، ٢٠٠٨ينــاير /وارد، اعتبــارا مــن كــانون الثــاين علــى هنــج ختــصيص املــيوافــق - ٢ 

، ويؤيـــد اإلجـــراء املتبـــع لتـــصنيف البلـــدان  DP/FPA/2007/18علـــى النحـــو املـــبني يف الوثيقـــة  
 وإدراجها يف اجملموعات ألف وباء وجيم؛ 

 مــن الوثيقــة ٤ علــى األنــصبة النــسبية مــن املــوارد الــواردة يف اجلــدول   يوافــق - ٣ 
 املذكورة أعاله؛ 

 على التغـيريات املقترحـة علـى وثـائق الـربامج القطريـة، كمـا هـو                  وافق أيضا ي - ٤ 
  من الوثيقة املذكورة أعاله؛٢٣مبني يف الفقرة 

 مـن   ةنتقلـ ، وال سيما تلك امل     معينة  بأن يكون توزيع املوارد على بلدان      يوصي - ٥ 
سـب الـيت حتققـت    ، مع مراعاة ضرورة كفالة عدم املساس باملكا متسما باملرونة فئة إىل أخرى،    

 من قبل؛
 آخـر لنظـام   ا، عنـد االقتـضاء، استعراضـ   أن جتـري  إىل املـديرة التنفيذيـة       يطلب - ٦ 

ــوارد يف عــام   ــصندوق األمــم    ٢٠١١ختــصيص امل ، يف ســياق اســتعراض اخلطــة االســتراتيجية ل
 .٢٠١١-٢٠٠٨املتحدة للسكان للفترة 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤
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  ٢٠٠٧/٤٣ 
  نظيمي لصندوق األمم املتحدة للسكاناستعراض اهليكل الت  

 استعراض اهليكل التنظيمي لصندوق األمم املتحدة للسكان ‘١’
 

 إن اجمللس التنفيذي، 
لــهيكل التنظيمــي لــصندوق األمــم  الــذي أجــري ل ســتعراض ال باحيــيط علمــا - ١ 

ــة     ــوارد يف الوثيقـــ ــو الـــ ــى النحـــ ــسكان، علـــ ــدة للـــ ــصويبها DP/FPA/2007/16املتحـــ  ويف تـــ
)DP/FPA/2007/16/Corr.1(؛ 

ــوارد يف     يوافــق - ٢  ــسكان ال ــصندوق األمــم املتحــدة لل  علــى اهليكــل التنظيمــي ل
 الوثيقة املذكورة أعاله ويف تصويبها؛

 علـى ضـرورة إجـراء املزيـد مـن املـشاورات فيمـا بـني أعـضاء جمموعــة          يـشدد  - ٣ 
ك ألوروبـا الـشرقية     ريف موقـع مـشت    األمم املتحدة اإلمنائية بشأن خيارات إنشاء مكتب إقليمـي          

 وآسيا الوسطى؛
 استعراض موقع املكتب اإلقليمي ألوروبـا الـشرقية وآسـيا الوسـطى، يف              يقرر - ٤ 

ــام        ــة األوىل لع ــدورة العادي ــي، خــالل ال ــذ اهليكــل التنظيم ــيم تنفي آخــذا يف ، ٢٠٠٩إطــار تقي
  تعليقات الدول األعضاء واحلالة املتطورة يف املنطقة؛ االعتبار

إىل اجمللــس التنفيــذي، حــسب  بانتظــام م تقــدأن  ة التنفيذيــةإىل املــدير يطلــب - ٥ 
  تنفيذ اهليكل التنظيمي؛كل ما يستجد من معلومات بشأناالقتضاء، 

 
 االحتياطي التشغيلي ‘٢’
 

 إن اجمللس التنفيذي، 
ــواردة يف الفقــرة    إذ حيــيط علمــا   ــشغيلي ال ــاطي الت  مــن ٧٧ بالتوصــية املتعلقــة باالحتي
 بشأن استعراض اهليكل التنظيمي لصندوق األمم املتحدة للسكان، DP/FPA/2006/16الوثيقة 

، علــى أســاس اســتثنائي، باالحتفــاظ مببلــغ ال يتجــاوز ة التنفيذيــة للمــديريــأذن - ١ 
ــة خــالل ســنتني    ١١ ــسنوية املتوقع ــون دوالر مــن اإلضــافات ال ــشغيلي،   إىل ا ملي ــاطي الت الحتي
 ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ مليون دوالر حـىت      ٧٢,١بلغ  يتجاوز املستوى احلايل الذي ي     مبا

  مليون دوالر متويال جزئيا؛٢٧,٩لتمويل التكاليف غري املتكررة البالغة 
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 إىل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أن يــستأنف متويــل االحتيــاطي    يطلــب - ٢ 
 مــن ١-١١٢ مليــون دوالر املــذكور أعــاله، وفقــا للبنــد ١١التــشغيلي بعــد الوفــاء بــشرط الـــ 

 ؛)٧التنقيح رقم (النظام املايل 
تقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي يف دورتــه العاديــة  أن  ة التنفيذيــة إىل املــديرلــبيط - ٣ 

 .عن حالة االحتياطي التشغيليتقريرا  ٢٠٠٩األوىل لعام 
 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤
  

  ٢٠٠٧/٤٤ 
ــذها اجمللــــس التنفيــــذي      ــرارات الــــيت اختــ ــام للقــ ــامعــــرض عــ ــدة لربنــ ج األمــــم املتحــ

  ٢٠٠٧صندوق األمم املتحدة للسكان يف دورته العادية الثانية لعام /اإلمنائي
 ،إن اجمللس التنفيذي

 :٢٠٠٧ أنه، أثناء دورته العادية الثانية لعام يذكر
 

 ١البند   
 املسائل التنظيمية  

 ؛ وخطة عملها٢٠٠٧دورة العادية الثانية لعام ال أعمال أقر جدول
 ؛ ٢٠٠٧رير الدورة السنوية لعام اعتمد تق

 : ٢٠٠٨وافق على اجلدول الزمين التايل لدورات اجمللس التنفيذي يف عام 
 

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ٢١من  :٢٠٠٨الدورة العادية األوىل لعام 
ــشترك   ــاع املـ ــني ااالجتمـ ــة  بـ ــالس التنفيذيـ جملـ

ــائي  ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــندوق / لربنـ صـ
تحدة للسكان، واليونيسيف وبرنامج    األمم امل 

 :األغذية العاملي

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٨ و٢٥يوما 

ــن  :٢٠٠٨الدورة السنوية لعام  ــران٢٧ إىل ١٦مـــ ــه / حزيـــ  ٢٠٠٨يونيـــ
 )جنيف(

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٨من  :٢٠٠٨لدورة العادية الثانية لعام ا
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 اإلمنائياجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة   
 ٢البند   
 مسائل املالية وامليزانية واإلدارة  

 
برنـامج األمـم     (٢٠٠٦ بشأن االستعراض السنوي للحالـة املاليـة لعـام           ٢٠٠٧/٣١اختذ القرار   

 ؛ )املتحدة اإلمنائي
أحاط علما بالتقرير املتعلق باملعلومات عن نفقات التعـاون الـتقين ملنظومـة األمـم املتحـدة لعـام                   

٢٠٠٦) DP/2007/42و DP/2007/42/Add.1.(  
 ٣البند   
  اخلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

أحاط علمـا بـالتقرير املتعلـق بإطـار املـساءلة القـائم يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وآليـات                        
 ؛ )DP/2007/CRP.4(رصده وتقييمه 

-٢٠٠٨ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،      بـشأن اخلطـة االسـتراتيجية ل    ٢٠٠٧/٣٢اختذ القرار   
٢٠١١. 

 
  ٤البند   
 ترتيبات الربجمة  

تمويـل الربنـاجمي    ال بـشأن    ٢٠٠٧/٣٤ بـشأن ترتيبـات الربجمـة والقـرار          ٢٠٠٧/٣٣اختذ القـرار    
 .صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيةلالذي ميكن التنبؤ به 

 
 ٥البند   
 لمرأةصندوق األمم املتحدة اإلمنائي ل  

 بــشأن اخلطــة االســتراتيجية لــصندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، ٢٠٠٧/٣٥اختــذ القــرار 
٢٠١١-٢٠٠٨. 

 
 ٦البند   
 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا   

 ساعدة إىل ميامنار؛ تقدمي امل بشأن ٢٠٠٧/٣٦اختذ القرار 
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 : رية التالية، على أساس عدم االعتراض ودون عرضها أو مناقشتهاوافق على الربامج القط
 ؛  مالوي، بيساو، الكامريون، ليسوتو، مايل- سرياليون، غينيا :أفريقيا

 جيبويت؛  ،مارات العربية املتحدة، البحريناألردن، اإل :الدول العربية
 اهلند؛ ملديف، ليزيا، بابوا غينيا اجلديدة، بوتان، سري النكا، ما :آسيا واحمليط اهلادئ

 االحتاد الروسي؛  :أوروبا ورابطة الدول املستقلة
  كوبا؛ ،بوليفيا، ترينيداد وتوباغو، سورينام :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 : بشأهنا اليت أبديتية وبالتعليقاتأحاط علما مبشاريع وثائق الربامج اإلقليمية التال
 قليمي ألفريقيامشروع وثيقة الربنامج اإل

 احمليط اهلادئومشروع وثيقة الربنامج اإلقليمي آلسيا 
 مشروع وثيقة الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 : بشأهنااليت أبديتعليقات أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية وبالت
 

 أفريقيا
 )DP/DCP/COD/1(هورية الكونغو الدميقراطية مشروع وثيقة الربنامج القطري جلم

 )DP/DCP/GNQ/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغينيا االستوائية 
 )DP/DCP/LBR/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لليربيا 

 )DP/DCP/MDG/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملدغشقر 
 )DP/DCP/RWA/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لرواندا 

  )DP/DCP/TGO/1(شروع وثيقة الربنامج القطري لتوغو م
 

 : الدول العربية
 )DP/DCP/KWT/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري للكويت 
 )DP/DCP/SOM/1/Rev.1(مشروع وثيقة الربنامج القطري للصومال 

 
 آسيا

  )DP/DCP/FJI/1(مشروع وثيقة الربنامج املتعدد البلدان لفيجي 
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 )DP/DCP/NPL/1(مج القطري لنيبال مشروع وثيقة الربنا
 )DP/DCP/WSM/1(مشروع وثيقة الربنامج املتعدد البلدان لساموا 

 
 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 )DP/DCP/COL/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لكولومبيا 
 )DP/DCP/CRI/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لكوستاريكا 

 ؛ )DP/DCP/MEX/1(مج القطري للمكسيك مشروع وثيقة الربنا
 ؛ )DP/DCP/NIC/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيكاراغوا 

أحــاط علمــا بتمديــد كــل مــن الربنــامج العــاملي والربنــامج القطــري لفرتويــال ملــدة عــام واحــد    
)DP/2007/47( ؛ 

 ).DP/2007/47(وافق على التمديد الثاين ملدة عام واحد للربنامج القطري هلاييت 
 

 ٧البند   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ بشأن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات، ٢٠٠٧/٣٧اختذ القرار 
 بـــشأن اقتـــراح الـــدمج اجلزئـــي لـــبعض وظـــائف مكتـــب خـــدمات   ٢٠٠٧/٣٨اختـــذ القـــرار 

 .شاريعاملشتريات املشتركة بني الوكاالت يف مكتب األمم املتحدة خلدمات امل
 

 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان   
 

 ٨البند   
 )صندوق األمم املتحدة للسكان(مسائل املالية وامليزانية واإلدارة   

 ٢٠٠٦، لــــصندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكاناملــــايل الــــسنوي أحــــاط علمــــا باالســــتعراض 
)DP/FPA/2007/15.( 

 



E/2007/35
 

170 08-25394 
 

 ٩البند   
 ألمم املتحدة للسكان واملسائل املتصلة هبااخلطة االستراتيجية لصندوق ا  

-٢٠٠٨ بشأن اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحـدة للـسكان،           ٢٠٠٧/٤٠اختذ القرار   
 ؛ ٢٠١١

 بـشأن الربنـامج العـاملي واإلقليمـي لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                 ٢٠٠٧/٤١اختذ القرار   
 ؛ ٢٠١١-٢٠٠٨

 ختصيص موارد صندوق األمم املتحـدة للـسكان         بشأن استعراض نظام   ٢٠٠٧/٤٢اختذ القرار   
 للربامج القطرية؛ 

  بشأن استعراض اهليكل التنظيمي لصندوق األمم املتحدة للسكان؛ ٢٠٠٧/٤٣اختذ القرار 
 

 ١٠البند   
 )صندوق األمم املتحدة للسكان(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا   

 : ساس عدم االعتراض ودون عرضها أو مناقشتهاوافق على الربامج القطرية التالية، على أ
 ؛ مالوي، بيساو، الكامريون، مايل-جزر القمر، سرياليون، غينيا :أفريقيا

 األردن وجيبويت؛  :الدول العربية، وأوروبا، ووسط آسيا
 اهلند؛، بابوا غينيا اجلديدة، بوتان، سري النكا، ملديف :احمليط اهلادئوآسيا 

 . وكوبا،بوليفيا :طقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومن
 : بشأهنااليت أبديتية وبالتعليقات أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التال

 
 أفريقيا

 )DP/FPA/DCP/COD/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
 )DP/FPA/DCP/GNQ/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغينيا االستوائية 

 )DP/FPA/DCP/LSO/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري لليسوتو 
 )Corr.1 وDP/FPA/DCP/LBR/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري لليربيا 

  )DP/FPA/DCP/MDG/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملدغشقر 
 )DP/FPA/DCP/RWA/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لرواندا 
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 ؛ )DP/FPA/DCP/TGO/5(مج القطري لتوغو مشروع وثيقة الربنا
 الدول العربية، وأوروبا، ووسط آسيا

 ؛ )DP/FPA/DCP/SOM/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري للصومال 
 

 احمليط اهلادئوآسيا 
 )DP/FPA/DCP/NPL/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيبال 

ــة     ــدان اجلزريــــ ــدان للبلــــ ــدد البلــــ ــامج املتعــــ ــة الربنــــ ــشروع وثيقــــ ــادئ مــــ ــيط اهلــــ يف احملــــ
)DP/FPA/DCP/PIC/4( ؛ 

 
 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 )DP/FPA/DCP/COL/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري لكولومبيا 
 )DP/FPA/DCP/CRI/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري لكوستاريكا 
 )DP/FPA/DCP/MEX/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري للمكسيك 

 ؛ )DP/FPA/DCP/NIC/7(يقة الربنامج القطري لنيكاراغوا مشروع وث
ــد       ــام واحـ ــدة عـ ــة ملـ ــة فرتويـــال البوليفاريـ ــري جلمهوريـ ــامج القطـ ــد الربنـ ــا بتمديـ ــاط علمـ أحـ

)DP/FPA/2007/21.(  
 

 ١١البند   
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

 . وترتيبات الربجمةتيجيات التمويلاأحاط علما باالقتراح املفصل املتعلق باستر
 

 اجلــزء املشتـرك بيـن برنامــج األمــم املتحدة اإلمنائــي وصنــدوق األمــم املتحدة للسكان  
 

 ١٢البند   
 املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية  

استمع إىل تقارير شفوية عن التقدم احملرز يف وضع عناصر سياسـة الرقابـة ومبادئهـا لـدى كـل                    
 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان متهيــدا لعرضــهما علــى  مــن

  .٢٠٠٨اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام 
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 ١٣البند   
متابعة اجتماع جملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                  

 اإليدز/البشرية
ــالتقري  ر املــشترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة    أحــاط علمــا ب

 تنفيـذ قـرارات وتوصـيات جملـس تنـسيق برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين                     بـشأن للسكان  
 ).DP/2007/50-DP/FPA/2007/22(اإليدز /بفريوس نقص املناعة البشرية

 
 ١٤البند   
 الزيارات امليدانية  

رير املتعلق بالزيارة امليدانية اليت قام هبا اجمللس التنفيذي لربنـامج األمـم املتحـدة        أحاط علما بالتق  
-DP/2007/CRP.3(ملكـــــــسيك  إىل ااإلمنـــــــائي وصـــــــندوق األمـــــــم املتحـــــــدة للـــــــسكان    

DP/FPA/2007/CRP/2.( 
 

 ١٥البند   
 مسائل أخرى  

 ؛  تشكيلهعاملية املعادمرفق البيئة الاملتعلق بإنشاء صك  البشأن تعديل ٢٠٠٧/٣٩القرار ختذ ا
 : عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية التالية

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 : أجرى مشاورات غري رمسية بشأن

 لفتـرة الـسنتني    اخلاصـة بالـدعم  املشروع األويل مليزانية دعم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       )أ(
دعم صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة       الـ يزانية  املشروع األويل مل   )ب(؛  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

الدمج اجلزئي املعتزم لـبعض وظـائف مكتـب خـدمات          )ج( ؛ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني   
 املشتريات املشتركة بني الوكاالت يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛ 

 صندوق األمم املتحدة للسكان
  :أجرى مشاورات غري رمسية بشأن

 لفتـرة الـسنتني      اخلاصة بالـدعم   املشروع األويل مليزانية دعم صندوق األمم املتحدة للسكان        )أ(
 .أمن سلع الصحة اإلجنابية )ب( ؛ و٢٠٠٩-٢٠٠٨
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 الثاين املرفق
 ٢٠٠٧ عام يف التنفيذي اجمللسأعضاء   

 )املبينة السنة من يوم آخر يف العضوية مدة تنتهي( 
 ؛)٢٠٠٨( اجلزائـــر ؛)٢٠٠٨( بـــنن ؛)٢٠٠٧( أوغنـــدا ؛)٢٠٠٩( أنغـــوال :األفريقيـــة الـــدول

 مـــالوي ؛)٢٠٠٩( الـــصومال ؛)٢٠٠٩( الـــسنغال ؛)٢٠٠٩( الوســـطى أفريقيـــا مجهوريـــة
)٢٠٠٩.( 

ــيا دول ــيط آسـ ــادئواحملـ ــستان : اهلـ ــنغالديش ؛)٢٠٠٨( باكـ ــان ؛)٢٠٠٨( بـ  ؛)٢٠٠٩( بوتـ
ــة ــا مجهوري ــشعبية كوري ــة ال ــصني ؛)٢٠٠٧( الدميقراطي  ؛)٢٠٠٧( انكازاخــست ؛)٢٠٠٩( ال

 ).٢٠٠٩( اهلند
 ؛)٢٠٠٩( وبربـودا  أنتيغـوا  ؛)٢٠٠٨( إكـوادور  :الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول

 ).٢٠٠٧( غيانا ؛)٢٠٠٧( غواتيماال ؛)٢٠٠٨( جامايكا
 بـيالروس  ؛)٢٠٠٧( أوكرانيـا  ؛)٢٠٠٨( الروسـي  االحتاد :أخرى ودول الشرقية باوأور دول

 ؛)٢٠٠٧(
 ).٢٠٠٩( صربيا
ــاوروأ دول ــة ب ــا؛ أســبانيا؛ *:أخــرى ودول الغربي ــا؛ أملاني ــال؛ إيطالي ــدامنرك؛ بلجيكــا؛ الربتغ  ال
  املتحدة؛ اململكة كندا؛

 .اليونان اليابان؛ املتحدة؛ الواليات النرويج؛
 

 .عام كل يف يتغري هبا خاص تناوب جدول أخرى ودول الغربية أوروبا دول جمموعة لدى  * 
 
 


