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  ٢٠٠٨ لعام األوىل العادية الدورة

    
  نيويورك يف املتحدة األمم مبقر املعقودة    
  ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٨ إىل ٢١ من الفترة يف    
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  املسائل التنظيمية   -أوال   
 للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة           ٢٠٠٨ُعقدت الدورة العادية األوىل لعام         - ١ 

تـرة مـن   األمـم املتحـدة للـسكان يف مقـر األمـم املتحـدة، يف نيويـورك، يف الف              اإلمنائي وصندوق   
   . ٢٠٠٨  يناير / كانون الثاين٢٨ إىل ٢١

   : ٢٠٠٨وانتخب اجمللس التنفيذي األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف املكتب لعام    - ٢ 
   )بنن (إيهوزوماري  - سعادة السيد جان    :الرئيس  
   )بنغالديش(السيد حممود الكرمي    :نائب الرئيس  
   )إكوادور (السيد غوستافو إندارا  :نائب الرئيس  
   )سلوفاكيا(سعادة السيد بيتر بوريان   :نائب الرئيس  
   )سويسرا(السيد توماس غاس   :نائب الرئيس  

 ٢٠٠٨وأقر اجمللس التنفيذي جدول أعمال دورته العاديـة األوىل وخطـة عملـها لعـام                   - ٣ 
  ) DP/2008/L.1  (            ٢٠٠٧، واعتمد تقرير الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام)  DP/2008/1     ،والتـصويب 
 DP/2008/1/Corr.1  .(    ٢٠٠٨ لعـــــام الـــــسنوية العمـــــل خطـــــة التنفيـــــذي اجمللـــــس واعتمـــــد 
  ) DP/2008/CRP.1  ( ٢٠٠٨ لعام السنوية للدورة املؤقتة العمل خطة على ووافق.   
ــق   - ٤  ــذي اجمللـــس ووافـ ــى التنفيـ ــدول علـ ــزمين اجلـ ــايل الـ ــدورتني التـ ــتني للـ ــه املتبقيـ  يف لـ

  :٢٠٠٨   عام
    )جنيف(   ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٧ إىل ١٦     :٢٠٠٨ لعام السنوية الدورة  
   ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٢ إىل ٨   :٢٠٠٨ لعام الثانية العادية الدورة  

 الوثيقـــة يف ٢٠٠٧ عـــام يف التنفيـــذي اجمللـــس اختـــذها الـــيت القـــرارات أُدرجـــت وقـــد   - ٥ 
 DP/2008/2 ،  املوقع على متاحة وهي  www.undp.org/execbrd  .   

  
  بيان مدير الربنامج    

 لالقتـصادات  احلاليـة  الـسلبية  التوقعات يقابل أن املنتظر من أنهإىل   الربنامج مديرأشار     - ٦ 
 الفقـر  من احلد يف احملرز التقدم أوجه وعرض .الكبرية النامية الدول بعض يف منو  النمو املتقدمة

 واســتعرض  .الكــربى الــصحراء جنــوب أفريقيــا صاداتاقتــ يف ســيما وال منــوا، البلــدان أقــل  يف
ــدم ــى احملــرز التق ــصعيد عل ــاملي ال ــا الع ــق فيم ــق يتعل ــة األهــداف بتحقي ــة، اإلمنائي  فأشــاد لأللفي

 مـن  قـوي ال لتـزام اال تـضافر  خالل من تنجح حمرومة مناطق يف الظهور يف آخذة باستراتيجيات 
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 دعـم الـيت يؤازرهـا      البـشرية،  للتنميـة  ةداعمـ وأطـر االسـتثمار ال     سياساتالـ و احلكومات  جانب
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  أولويـات  مـن  أولويـة  سـيكون  التقدم هذا تكرار أن ذكرو  .كاف دويل

    .٢٠١١  -٢٠٠٨ للفترة املستكملة االستراتيجية اخلطة يف املبني النحو على اإلمنائي، 
 الـدعم  تقـدمي  ٢٠٠٨ عـام  يفسيواصـل    اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج أن على وشدد   - ٧ 

 علـى  الوقـت  نفس يف العمل مع تركيزه، جماالت صعيد على التقين والدعم السياسات  جمال يف
 القـدرات  تعزيـز  علـى  املـساعدة عـن طريـق      املـرأة،  ومتكـني  اجلنسني بني  املساواة ودعم تشجيع
 وطنيـة  إمنائية رامجوب استراتيجيات وتنفيذ وضع  يف النجاح تحقيقالكفيلة ب  واملؤسسية البشرية
 أساسـيان  والفعاليـة  الكفـاءة  وزيـادة  االزدواجيـة   مـن  التقليـل  أن وأكـد   .بزمامها البلدان متسك
 متواصـلة  جهـود  مـن  يبـذل  مـا  إىل وأشـار  األمثـل،  النحـو   علـى  والربنـامج  املتحـدة  ألمـم لعمل ا 
 الظــروف مــع القطــري الــصعيد علــى املــشتركة الربجمــة تكييــف  ضــرورة وأبــرز .األداء لتوحيــد
ــة ــشراكة اخلاصــة الوطني ــع بال ــات م ــن وأكــد   .احلكوم ــد م ــ جدي ــاد يف  أن ه ســيجري االسترش
ــامج املتحــدة األمــم عمليــات  الــذي ٢٠٠٧بالتوجيهــات الــصادرة عــن اســتعراض عــام    والربن

 التنفيذيـة  األنشطة لسياسة سنوات ثالث كل رىاليت جت  ةالشامل أجري يف إطار االستعراضات     
 بالـدور  اعتـرف  الذيوهو االستعراض    التنمية، أجل من املتحدة األمم منظومة  اهب تضطلع اليت

 األمــم منظومــة أنــشطةبــني  واءمــةامل كفالــة يف املقيمــون املنــسقون بــه يــضطلع الــذي  احملــوري
 وضــمان إمكانيــة املــساءلة عــن تلــك األنــشطة أمــام  الوطنيــة اإلمنائيــة واالســتراتيجياتاملتحــدة 
   .الوطنية السلطة

    :يلي مافأشار إىل  الربجمة، جمال يفاإلمنائي  الربنامج أولويات إىل وانتقل   - ٨ 
تشكل األزمات والرتاعات الداخليـة وعجـز الـدول أهـم العقبـات الـيت تعـوق            )أ(   

 اإلنعـاش  أنـشطة   جمـال  يف املتحـدة  األمم منظومة بريادة الربنامج ويضطلع ،تقدم التنمية البشرية   
  املوارد؛ حشدمن أجل  للتكييف وقابلة مبتكرة سبل إجياد ذلك يف مبا ،بكرامل

ــه       )ب(    ــاخ ارتباطــا ال انفــصام في ــة املــستدامة وتغــري املن ــرتبط التنمي  علــى وجيــب ،ت
اســتندت إىل  الــيت الناجحــة الــدعوةأنــشطة  االســتعجال وجــه علــى يتــابع أناإلمنــائي  الربنــامج 

 املـوارد  زيـادة  كفالـة مـن أجـل      املناخ بتغري املعين بايل ومؤمتر ٢٠٠٧ لعام البشرية  التنمية تقرير
  النظيفة؛ والطاقة والتخفيف التكيف استراتيجيات ملعاجلة اخلاص القطاع وإشراك 

ــسألة     )ج(    ــدرج م ــستويات يف صــلب     تن ــع امل ــى مجي ــدرات املؤســسية عل ــة الق تنمي
 ومراعيــا البتكاريــةبا متــسما الربنــامج يظــل أن الــضروري ومــن ، اإلمنــائيالربنــامج  أنــشطة

ــة  للظــروف ــة للخطــط االســتجابة يف احمللي ــد الوطني ــات وحتدي ــاون أولوي ــدان بــني فيمــا التع  بل
   .ذلك أمكن حيثما اجلنوب 
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 ديـسمرب /األول كـانون  ١١ يف نفـذ  الـذي  اإلرهـايب  بـاهلجوم  الربنـامج  مدير واستشهد   - ٩ 
 احملدقـة  األمنيـة  املخـاطر  حـدة  تزايد على كدليل العاصمة اجلزائر يف املتحدة  األمم على ٢٠٠٧
 علـى  وبنـاء   .املخـاطر  هـذه  مـن  احلـد  على اإلدارة عزم جديد من  وأكد املتحدة، األمم مبوظفي
 دعـا  كما األولوية، سبيل على األمن تعزيز إىل األعضاء والدول  املضيفة احلكومات دعا ذلك،
    .الدنيا التشغيلية منيةاأل للمعايري االمتثال كفالة إىل  القطرية املكاتب مجيع

 موقـع  علـى   ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة االستراتيجية للخطة منقحة صيغة نشر عن وأعلن   - ١٠ 
القـرار   أحكـام  بـشأن   النطـاق  واسـعة  مـشاورات  إجـراء  عقـب  اإلنترنت، على التنفيذي اجمللس
ــس أن وأكــد  .٢٠٠٧/٣٢ ــستعرض اجملل ــة عناصــر سي ــتراتيجية  اخلط ــه يف االس ــسنوي دورت  ةال
   .٢٠٠٨ لعام

 العديــد فــاعترف لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف حتقيــق أمهيــة جديــد مــن الوفــود وأكــدت   - ١١ 
 بلـدان  بـني  فيمـا  التعـاون  وتعزيـز  املـرأة،  ومتكـني  املنـاخ،  لـتغري  التصدي إىل  امللحة باحلاجة منها

 ميكــنو علــى حنــ حينــه يف ُيقــدم ،كــاف متويــلتــوفري  ضــمان  أمهيــةالوفــود  وأكــدت  .اجلنــوب
 بعـض  وحثـت   .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق   يف منـوا  البلـدان  أقـل  دعـم من أجـل     ،به التنبؤ
 وأكـدت  .الكـربى  الـصحراء  جنـوب  أفريقيـا  علـى   خـاص  بـشكل  التركيز على الربنامج الوفود
 لةمواصـ  الوقـت  نفـس  ويف طاقاتـه  وتعبئة الرئيسية  واليته تنفيذ أمهية للربنامج جديد من الوفود
ــات مــن وغريهــا احلكومــات  مــع اســتراتيجية شــراكات إقامــة  واملنظمــات املتحــدة األمــم هيئ

 الـدعم  ميزانيـة  بـشكل  وكـذلك  الرقابة، وسياسات املساءلة بإطار  وأشادت .األطراف املتعددة
 وحتـسني  الـشفافية  تعزيـز  إىلالراميـة   هـود   من اجل  ذلك باعتبار النتائج، على القائم السنتني لفترة
ــا ــائج سقي ــود عــدة وتوقعــت  .النت ــر مــن قيمــة  دروس اســتخالص وف ــق التقري  باملكاتــب املتعل

 اإلنترنـت،  علـى  املعلومات من مزيد بإتاحة  بالتزامه الوفاء على الربنامج بعضها وحث  .الرائدة
   .باملساعدة املتعلقة والبيانات  القطرية الربامج نتائج إتاحة يفمشريا إىل التفاوت 

 تأييــدها عــن وأعربــت اجلزائــر، هجــوم بــضحايا يتعلــق فيمــا تعازيهــا الوفــود توقــدم   - ١٢ 
      .األمنية التدابري تعزيز إىل الربنامج  مدير لدعوة

 املـستكملة  االسـتراتيجية  اخلطـة  لنـشر  التاليـة  الفترة ألن أسفها عن وفود عدة وأعربت   - ١٣ 
 أن إىل وأشـارت   .ذلـك  بعـد  رمسية غريوالتشاور بشأهنا بصورة  هاستعراضيذكر ال  اوقت  تتح مل

ال مينـع مـن      ٢٠٠٧ لعـام  الثانية العادية الدورة يف اختذ الذي االستراتيجية باخلطة  املتعلقالقرار  
 باخلطـــة املتعلقـــة املـــداوالت ســـتوجه كانـــت أهنـــارأت الوفـــود  الـــيت املـــشاورة، هـــذه إجـــراء 
 التوصـيات  إدراجالوفـود    وطلبت .السنتني لفترة الدعم مبيزانيةمن حيث عالقتها     االستراتيجية 

 اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  والتعاون النتائج أساس على اإلدارة بتقييم املتعلقة التقارير يف  الواردة
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 لعـام  الـسنوية  الـدورة  يف سـتقدم  الـيت  ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفتـرة  املنقحـة  االسـتراتيجية   اخلطـة  يف
   .التنفيذي للمجلس ٢٠٠٨

 تنـسيق  يفاإلمنـائي    الربنامج به يضطلع الذي احملوري الدور جديد من الوفود وأكدت   - ١٤ 
احليـاد وإنفـاذ    علـى  احلفـاظ  أمهيـة  علـى  فـشددت  القطـري،  الـصعيد  علـى   املتحدة األممأنشطة  
ــى ــايري أعل ــة املع ــام إدارة يف األخالقي ــسقني  نظ ــيمني املن ــد وســجل  .املق ــن وف ــود م ــدا الوف  تأيي
 الوفــد هــذا وشــدد .التجــارةاملتعلقــة ب سائلعلــى املــ املقــيمني سقنياملنــ  بتــدريب لاللتــزام كــبريا
 ويف التجـارة  تعوق اليت احلواجز ختفيف يف مهم بدور  تضطلع أن املتحدة لألمم ينبغي أنه على
 األمــم مؤســسات بــني التعــاون توثيــق  إىل ودعــا العــاملي، الــصعيد علــى اخلــاص القطــاع تنميــة
 املنـسقني نظام   تكاليف تؤدي   أالكفالة   على الربنامج آخر وفد وحث  .الصدد هذا يف املتحدة
   .الربناجمية املساعدة عن بعيدا املوارد حتويلإىل  املقيمني

 ةيـ فعال أن وفـود  عـدة  أكدت والرقابة، املساءلة حتسني إىل الرامية باجلهود يتعلق وفيما   - ١٥ 
 األهــداف حتقيــق حنــو تقــدم إحــراز يف تــأثريه إىل باالســتناد تقــاس أن ينبغــي اإلمنــائي  الربنــامج
 إىل الوفـود  بعـض  وأشـارت  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  ذلك  يف مبا دوليا، عليها املتفق اإلمنائية

، األعـضاء  الـدول  مجيـع  علـى  بالنفع تعودمن شأهنا أن     واملساءلة  الشفافية يف التحسن أوجه أن
علـى حنـو أوضـح       بـالتمييز  وأوصـت   .ل التنمية املتحققة يف جما   النتائج  على دليالذلك أهنا تقدم    

 .األعم االستراتيجي األثر قياس  تستهدف اليت واملؤشرات الداخلي الرصد مؤشرات بني

الـيت تعتـرض سـبيل       الكـربى  التحـديات  مـن هـو    املنـاخ  تغـري أن   الوفود من عددوذكر    - ١٦ 
 بعـض  ورحبـت   .األداء توحيـد ب املتعلـق  األعمـال  جدول مقدمة يف تأيت أن ينبغي اليتو ،لتنميةا

ــود ــر الوف ــة بتقري ــشرية التنمي ــام الب ــد جــاء     ٢٠٠٧ لع ــه ق ــه يفمــشرية إىل أن ــسم حين ــاذ وات  بنف
 البلــدان مــساعدة إىل الراميــة الــربامج  وضــع مواصــلة علــىاإلمنــائي  الربنــامج وحثــت البــصرية،
   .للتكيف جهود من تبذله فيما النامية

 ومــستوى الرمسيــة اإلمنائيــة املــساعدة اخنفــاض إزاء قهــاقل عــن الوفــود بعــض وأعربــت   - ١٧ 
 الوفـود  بعـض  واسـتغلت   .املعونـة  أهـداف  مراعـاة  إىل املاحنـة  اجلهـات  ودعت األساسية،  املوارد
   .الدعم تربعات يف كبرية زيادات عن لإلعالن الفرصة  هذه

 توخــص .مجللربنــا األربعــة املواضــيعي التركيــز جمــاالت جديــد مــن الوفــود وأكــدت   - ١٨ 
 بينمـا  بلـداهنا،  حكومـات  أولويـات  منباعتبارها   نتعاشال وا األزمات  منعالوفود بالذكر    بعض

 بلـدان  بـني   فيمـا  والتعـاون  املـرأة  متكـني  مثـل  ،الـشاملة  املـسائل  معاجلة أمهية اآلخر بعضها كرر 
   .الربجمة جماالت مجيع يف اجلنوب

  



E/2008/35  
 

09-23855 11 
 

  منائياجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإل    
   واإلدارةالشؤون املالية وشؤون امليزانية  -ثانيا   

 الـشكل  يف   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ميزانية الدعم لفترة الـسنتني    اإلمنائي  عرض مدير الربنامج      - ١٩
ــرة يقــ          ــذه الفت ــوارد هل ــسامهات يف امل ــار إىل أن إمجــايل امل ــائج وأش ــى النت ــائم عل ــد الق دَّر اجلدي

 ميزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني        التقديرات الـواردة يف      وشدد على أن  . دوالر باليني   ١٠,١ مببلغ
ــيتلــسياسات ة لالــشامل اتستعراضــاالاثــنني مــن اســتندت إىل  ، كــل ثــالث ســنوات  رىجتــ ال

صـافية  ميزانيـة دعـم     وضـع   ويف هذا الصدد، اقتـرَح      . ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤ لعامنياستعراض ا  ومها
وحتــدث .  مليــون دوالر٧٧٩مــة  مموَّلــة مــن املــوارد العاديــة بقي٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفتــرة الــسنتني

 قائمـة الظـائف   اسـتحداثها والو   لعـدد الوظـائف العليـا املقتـرح       مدير الربنامج عن املربر املنطقـي       
ــها  ــة  . املقتــرح رفــع رتبت ــة واقتــرح أن يرصــد الربنــامج اإلمنــائي  مث تطــرق إىل جممــل احلال  األمني

 مليـون دوالر لفتـرة      ٨٧ تنـاهز    اعتمادا علـى الـصعيد العـاملي لتلبيـة االحتياجـات األمنيـة بقيمـة              
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

  يزانيــــة الــــدعم لفتــــرة الــــسنتنيورحبــــت الوفــــود بــــالعرض القــــائم علــــى النتــــائج مل  - ٢٠
ــادة   شــجعتو. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــى زي ــك عل ــرض ذل ــشريكة   ال  يف مع ــع املنظمــات ال ــسيق م  تن
 تمويــلالتغطيــة  اللجــوء بــصورة متزايــدة إىلورأت أنــه ينبغــي . نهجيــة والنتــائجيتعلــق بامل فيمــا

 من موارد أخرى على حنو ينسجم وضرورة تـشاطر األعبـاء بـشكل أكثـر                يزانية الدعم الالزم مل 
كمـا أعربـت وفـود عـدة عـن ارتياحهـا للتحـسن              . إنصافا بني املوارد العادية واملـوارد األخـرى       

رد العاديـة    فيمـا يتعلـق بـاملوا       الربنـامج اإلمنـائي، سـواء      متويـل اإلمجايل الذي طرأ على مستويات      
   .املوارد األخرى، وكذلك بالنسبة إىل املخصصات املرصودة الستعادة التكاليف وأ

قـق منـها بـشكل موضـوعي      ميكـن التح   الوفـود الربنـامج علـى وضـع مؤشـرات         وحثت    - ٢١
النـهوض  ودعـا الـبعض إىل      . ٢٠١١-٢٠٠٨ أوثق باخلطة االسـتراتيجية للفتـرة        تربطها صالت 

 التكاليف، وإىل تـوخي قـدر أكـرب مـن الدقـة يف نطـاق وعمـق                  اتنيفتنسيق مهام اإلدارة وتص   ب
  . النتائج املرجوة

وشــجعت الوفــود الربنــامج علــى تنفيــذ توصــيات اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة     - ٢٢
 خصوصا فيما يتعلق بتحـسني الـشفافية واحتـواء التكـاليف وزيـادة الفعاليـة وحتـسني                  ،وامليزانية

  العـام   مـع األولويـات اإلمنائيـة الوطنيـة، والتربيـر املنطقـي            املتماشـية ناجمية  الصالت باألنشطة الرب  
بعــض الوفــود إىل ودعــت . ٢- ومــد١-نيفها إىل رتــبيت مــدلعـدد الوظــائف املقتــرح إعــادة تــص 

رئيـسية  تضمني وثيقة امليزانية عرضا أكثر مشوال يقدم مزيدا من التفاصـيل عـن أوجـه اإلنفـاق ال              
  .  الوفود من اإلدارة تقدمي جدول لتنفيذ التوصياتأحدوطلب . ومصادر التمويل
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، وأكد العديد مـن الوفـود أمهيـة إبقـاء ميزانيـة الـدعم ضـئيلة مقارنـةً بـاملوارد الربناجميـة                    - ٢٣
الوظـائف وخفـض نفقـات الـسفر مـن خـالل االسـتخدام األمثـل         رتبـة  رفع  طريق احلد من     عن

سبال ابتكاريـة تلـيب املطالـب القطريـة وختفـض           كما أوصت الربنامج بأن يستنبط      . للتكنولوجيا
ويف هـذا الـصدد، اقترحـت وفـود عـدة تعـيني        . يف الوقت عينه التكاليف املتكررة إىل أدىن حـد        

 أحـد الوفـود مـع القلـق اخنفاضـا           املوظفني الوطنيني وتدريبـهم علـى حنـو أكثـر فعاليـة، والحـظ             
  .الوطنيني إىل املوظفني الدولينيوظفني ، ويف نسبة امل٢٠٠٤عدد املوظفني احملليني منذ عام  يف
ــة علــى       - ٢٤ ــة املوافق ــود إعــادة النظــر يف عملي ــرة  واقترحــت بعــض الوف ــدعم لفت ــة ال ميزاني

  .، وذلك بالعمل مع املنظمات الشريكة على زيادة الكفاءةالسنتني
لفتــرة الربنــامج ميزانيــة دعــم  الــذي يتــضمن ٢٠٠٨/١واختــذ اجمللــس التنفيــذي القــرار   - ٢٥
 فيمـا يتعلـق   ؛ والتدابري األمنية اإلضـافية الـيت أذنـت هبـا األمـم املتحـدة                ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لسنتنيا

وأقــر اجمللــس . املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــاممبــوظفي الربنــامج ومبانيــه؛ وبــدء تطبيــق 
ــة    ــة بقيم ــوارد عادي ــة(م ــدرها ) إمجالي ــون دوالر مل٨٥٣,٦ق ــسنتني    ملي ــرة ال ــدعم لفت ــة ال  يزاني

 مليــون دوالر لتغطيــة تكــاليف تــدابري أمنيــة أذنــت هبــا األمــم   ٥١,٢، ومبلــغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨
. املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام   ماليني دوالر لتغطية تكلفة بدء تطبيق     ٩املتحدة ومبلغ   

وأخذ اجمللس علما بالنتيجة الـيت توصـلت إليهـا اللجنـة االستـشارية فيمـا يتعلـق بـضرورة إجيـاد                 
وطلـب اجمللـس إىل الربنـامج       .  الوظـائف  رفع رتبـة   أوثق بالربامج املقترحة، وبقلقها إزاء       صالت

حبـسب فئـة التكـاليف،       املقبلـة شـرحا تفـصيليا للنفقـات الرئيـسية          الـدعم    اتميزانيـ أن يقدم يف    
االقتـراح املتعلـق برفـع      ُيظهِر أوجه الكفاءة املكتسبة إزاء أهداف حمـددة، وأن يتـروى يف تنفيـذ               

؛ املتعلقـة بزيـادة الكفـاءة   سائل املـ وطلب اجمللس أيضا إىل الربنامج معاجلة    .  الوظائف  بعض رتبة
 التكـاليف؛ وحتـسني تـشاطر األعبـاء بـني املـوارد العاديـة واملـوارد األخـرى؛                   اتوتنسيق تـصنيف  

  .امليزنة القائمة على النتائجومواصلة تنسيق وحتسني 
ميزانيــة دعــم   مــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة   لــصندوق األوعرضــت املــديرة التنفيذيــة     - ٢٦

 امليزانيـــة وقالـــت إن.  وردَّ اإلدارِة علـــى تقريــر اللجنـــة االستـــشارية لفتـــرة الـــسنتنيالــصندوق  
 علـى أن ُيخـصَّص حنـو         جديـدة،   وتـسع وظـائف    ، ماليـني دوالر   ٧ زيادة تبلغ     تقتضي املقترحة

ــدعم أهــدا      ــشاء هــذه الوظــائف ل ــة مــع إن ف اخلطــة االســتراتيجية يف  نــصف التكــاليف املترافق
 يف  ٣وتوقعت املديرة التنفيذية أن تـسجل حـصة ميزانيـة الـدعم اخنفاضـا تفـوق نـسبته                   . امليدان

 مـشرية   ،والحظت اسـتمرار املنحـى التـصاعدي لإليـرادات        . املائة من إمجايل املوارد املستخدمة    
  . توقعات بالفعل باتت تتخطى ال٢٠٠٨لموارد األساسية لعام لإىل أن التربعات املعلنة 
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وأعربت الوفود عن التقدير لزيادة دعم متكني املرأة واملساواة بـني اجلنـسني باعتبارمهـا                 - ٢٧
وتوالت بعـض الوفـود علـى الكـالم متعهـدة بتقـدمي زيـادات كـبرية          . ركيزتني أساسيتني للتنمية  

  . دعماً للصندوق
ــامج    - ٢٨ ــوم الـــصندوق، إىل جانـــب الربنـ ــود أن يقـ ــائي  واقترحـــت الوفـ وغـــريه مـــن اإلمنـ

دعم لفتـرة  الـ ميزانيـة  املؤسسات الشريكة التابعة لألمـم املتحـدة، بإعـادة النظـر يف عمليـة إقـرار         
  . بغية زيادة الكفاءةالسنتني
 إذا مل يتمكن الـصندوق مـن        االحتياطية املمكن اختاذها  وسأل أحد الوفود عن التدابري        - ٢٩
مـا إذا كـان سـيجرى تقلـيص الـربامج،            ع حتديـداً تـساءل    و -  املتوقعـة   التمويـل   مستويات بلوغ
ورّداً علـى ذلـك، أكـدت املـديرة التنفيذيـة           . ةيف هذه احلالـ   عن الربامج اليت سيجرى تقليصها      و

 املتوقعـة، سـيجرى تقلـيص ميزانيـة الـدعم            التمويـل  مـستويات للوفود أنـه يف حـال تعـذر بلـوغ           
  . قبل إعداد امليزانية الربناجميةتدرجييوفق هنج 

ــا    - ٣٠ ــا البلـــدان ٢٣ ٠٤٤ ٠٠٠وأقـــر اجمللـــس التنفيـــذي خمصـــصات إمجاليهـ  دوالر ودعـ
ــذلك       ــام ب ــصندوق، إىل القي ــة إىل ال ــا املنتظم ــادة تربعاهت ــى زي ــادرة عل ــس إىل  . الق ــب اجملل وطل

حبــسب فئــة  الــصندوق أن يــضمَِّن ميزانيــات الــدعم املقبلــة شــرحا تفــصيليا للنفقــات الرئيــسية   
ــر أوجــه ال  ــة إزاء أهــداف حمــددة  التكــاليف، ُيظهِ ــاءة احملقَّق ــامج علــى   . كف وحــث اجمللــس الربن

مواصــلة بــذل اجلهــود الراميــة إىل تنــسيق وحتــسني الكفــاءة هبــدف خفــض نــسبة مــوارد الــدعم  
  . وزيادة نسبة املوارد الربناجمية

ــرار     - ٣١ ــس القـ ــذ اجمللـ ــق٢٠٠٨/٢واختـ ــم  مب  املتعلـ ــة دعـ ــصندوق يزانيـ ــسنتني الـ ــرة الـ   لفتـ
  .قر إطار تعبئة موارد الصندوق وأ،٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة  -ثالثا   

 ألفريقيا وآسيا ومنطقـة احملـيط       اإلقليمية، الربامَج    اإلمنائي عرض املدير املعاون للربنامج     - ٣٢
ــدان         ــاجمني املتعــددي البل ــة البحــر الكــارييب، فــضال عــن الربن ــة ومنطق اهلــادئ وأمريكــا الالتيني

  : التالية١٤ ج القطرية الـوالربام
الربنامج اإلقليمي، توغو وجزر القمر ومجهورية الكونغو الدميقراطية وروانـدا            :أفريقيا  

  وغينيا االستوائية وليربيا ومدغشقر؛
  الصومال والكويت؛  :الدول العربية  
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ا  البلــدان لــساموا املتعــددالربناجمــانامج اإلقليمــي، نــالرب :آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ   
  ، ونيبال؛وفيجي

الربنـامج اإلقليمـي، كوسـتاريكا وكولومبيـا         :أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب         
  . وأقر اجمللس التنفيذي تلك الربامج.واملكسيك ونيكاراغوا

علـى مـا قدمـه مـن دعـم          اإلمنـائي   لربنـامج   ل عـن الـشكر     لإلعراب وفود عدة تكلمت  و  - ٣٣
  .ملستخدمة يف إعداد وثائق الربامج اإلقليمية والقطريةولإلشادة بالعملية التشاورية ا

  
  التقييم  -رابعا   

عــرض مــدير مكتــب التقيــيم تقريــرا عــن تقيــيم اإلدارة علــى أســاس النتــائج املتبعــة يف      - ٣٤
ــه و.  األمــم املتحــدة اإلمنــائي برنــامج رغــم مالحظــة أوجــه شــبه مــع خــربات اجلهــات    ذكــر أن
  نتيجـة التقيـيم    فـإن إلدارة علـى أسـاس النتـائج،        ا  مع هنـج    اليت سبق أن قامت بالتكيف     األخرى

التأثري احملدود املترتب على اإلدارة علـى أسـاس النتـائج يف حافظـات املـشاريع      ) أ: ( ما يلي  تبني
عـدم  ) ج( أوضـح؛ و     فـين  بـدور رقـايب      اإلقليميـة ضـرورة اضـطالع املكاتـب       ) ب(القطرية؛ و   

انعدام االتساق بني ما جيـري علـى        ) د(ز على النتائج؛ و     ركتكفاية الوسائل املتبعة لتنمية ثقافة      
وأوصـى التقريـر بـأن تبـدي اإلدارة         . العمليات اليت جترى على الصعيد القطري     صعيد املنظمة و  

أوضـح؛  علـى نـوع       ونواتج الربامج  املنظمةالتزاما أقوى بثقافة حتقيق النتائج؛ وبتحديد أهداف        
؛ وتوسيع اسـتخدام    “اإلدارة من أجل حتقيق النواتج    ”وبتحسني قدرات املكاتب القطرية على      

  .عمليات املراجعة والتقييم
وصف املدير املعـاون    ،  )DP/2008/7(ويف إطار عرض رد اإلدارة على عمليات التقييم           - ٣٥

. اجلهود اجلاريـة ملواجهـة التحـديات الـيت جـرى حتديـدها يف عمليـات التقيـيم                 اإلمنائي للربنامج
ترحة يف مـوارد التقيـيم وأعـرب عـن التـزام اإلدارة بترسـيخ ثقافـة مؤسـسية            وأشار إىل زيادة مق   
  .قائمة على النتائج

 ألنه جاء يف حينـه، مـشرية      اإلدارة على أساس النتائج     املتعلق ب ورحبت الوفود بالتقرير      - ٣٦
اإلبــالغ ضــعف أن شإىل أن مــا خلــص إليــه مــن نتــائج ينــسجم مــع املالحظــات الــيت أبــدهتا بــ   

وعـدم  ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٧ للفتـرة خـالل فتـرة اخلطـة االسـتراتيجية املاضـية            املتحققـة    النتـائج  عن
 تلـك البيانـات يف مطلـع     أداء الـربامج القطريـة مل تتـوفر منـذ أن طلـب اجمللـس          عن  بيانات توفري
 النهج القائم على النتـائج، أقـرَّت وفـود عـدة بقيمتـه              وقصور بتعقيد   التسليمومع  . ٢٠٠٦ عام

ــة  ــاس الفعاليـ ــسيط    .يف قيـ ــان تبـ ــه باإلمكـ ــى أنـ ــددت علـ ــالغ    وشـ ــة اإلبـ ــيم األداء وأنظمـ تقيـ
وأخــذت الوفــود علمــا بــاألدوات املــستخدمة يف قيــاس . تعــريض جــودة البيانــات للخطــر دون
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ــل   ــائج مث ــاس اإلجنــاز  ”النت ــل لقي ــسجل املتكام ــيم “ال ــاءة  وتقي ــائج والكف ــا شــج . النت عت كم
 حبيـث تظـل قابلـة للتكييـف علـى           العامةعايري   امل يفرونة  امل إدماج قدر من   على   الربنامج اإلمنائي 
  . الصعيد القطري

التواصـل  علـى   إعطـاء التوجيهـات، و    عـدم االكتفـاء ب    وحثت الوفوُد اإلدارة العليا على        - ٣٧
 علـى النتـائج علـى نطـاق         ق أكثـر فعاليـة بغيـة ترسـيخ ثقافـة تركّـز            على حنو أوسع نطاقـا وبطـر      

مج علــى مواصــلة تكييــف هياكــل التحفيــز مــع النــهج   كمــا شــجعت الربنــا.  اإلمنــائيالربنــامج
املهـارات وأمنـاط الـتفكري      أيـضا إعـادة توجيـه       مـن الـضروري      هالقائمة على النتائج، مالحظة أن    

الـيت توجـه   رسائل االتساق يف الوحث العديد منها اإلدارةَ العليا على كفالة . حنو حتقيق النتائج 
وأكـدت  . سـم خطـوط واضـحة فيمـا يتعلـق بالرقابـة           طائفة املبادرات املتَخذة وعلـى ر     يف إطار   

  .ركِّز على النتائجتبعض الوفود أن تقييم األداء يفوق اإلبالغَ أمهية يف إرساء ثقافة 
املتعلـق  تقريـر   ال االستنتاجات اليت خلص إليها      بشأنوطرحت الوفود عددا من األسئلة        - ٣٨

إىل إدارة الربنـامج ومكتـب التقيـيم عـرض       عليـه، وطلبـت     اإلمنائي   ورّد إدارة الربنامج     بالتقييم،
واصـــلة ه ينبغـــي موأفـــادت الوفـــود بأنـــ. ردودمهـــا علـــى املوقـــع الـــشبكي للمجلـــس التنفيـــذي

  . املناقشات بشأن هذه املسألة اهلامة
وحثــت بعــض الوفــود الربنــامج علــى مواءمــة املبــادرات اإلداريــة املركِّــزة علــى النتــائج   - ٣٩

 البلدان علـى اسـتخدام      نية، وعلى املساعدة يف تعزيز قدرة      الوط بشكل أوثق مع االستراتيجيات   
 ،تنفيـذ التوصـيات  ب املتعلقـة  إىل إجراء متابعة للتقـارير  ت وفود كثريةودع. املؤشرات وتفسريها 

ــدان املــستفيدة   اإلمنــائي مــسؤول أمــام مــشددة علــى أن الربنــامج  كمــا هــو مــسؤول أمــام    البل
نظـور طويـل األجـل      مب ألخـذ وأشار البعض علـى الربنـامج با      . اإلبالغاجلهات املاحنة عن عملية     

وا علـى أنـه   وشـدد . بشأن النتائج اليت قد يكون من الصعب تتبعها علـى امتـداد فتـرات وجيـزة             
وســيلة جيــب أن يكــون  بــل النتــائج أن يــشكل غايــة يف حــد ذاتــهينبغــي للنــهج القــائم علــى  ال

 بني األخذ التدرجيي هبـذا      ارتباطخرون وجود   ورأى آ . لكفالة حتقيق األهداف اإلمنائية الوطنية    
، األمــر  حنــو املــستويات اإلداريــة العليــاخلــدمات اإلمنائيــةجيــه االنــهج علــى مــدى الــسنوات وتو

  .أقل وضوحا على املستوى الشعيباملتحققة أضعف والنتائج جيعل اإلحساس بالذي 
 يف التعـاون فيمـا بـني         مـسامهة الربنـامج     تقيـيم  وعرض مدير مكتب التقيـيم تقريـرا عـن          - ٤٠

 تعزيـز مـوارد وواليـة الوحـدة اخلاصـة           ذكر أن التقييم قد خلـص إىل وجـوب        و. بلدان اجلنوب 
ــوب؛    ــدان اجلن ــه  صــعيد املنظمــة  هنــج معــزَّز علــى  ووضــعللتعــاون فيمــا بــني بل ــوفري توجي ؛ وت

  جمـــال املبـــادرات املتعلقـــةمؤســـسي أكثـــر فعاليـــة؛ وتعزيـــز التعـــاون علـــى نطـــاق املنظومـــة يف 
  .اجلنوب ببلدان
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وسلَّم مدير مكتب السياسات اإلمنائيـة بالنتـائج الـيت جـرى التوصـل إليهـا وقـدم أمثلـة                 - ٤١
  . على مبادرات الربنامج لتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

ــة امل      - ٤٢ ــر وأكــدت املكان ــتنتاجات التقري ــود اس ــدت الوف ــاون    وأي ــها التع ــيت حيتل ــة ال ركزي
علـى إبـراز هـذه املكانـة يف         اإلمنـائي   وحثـت الربنـامَج     . نوب يف خطة التنميـة    بني بلدان اجل   فيما

براجمه وزيادة الدعم املقدم إىل أنشطة التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب لـدى البلـدان املـشمولة                    
وأهابت بالربنـامج العمـل علـى تنميـة هنـج معـزَّز للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف                        . بربامج

للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، باعتباره مكمِّال للتعـاون بـني الـشمال واجلنـوب               اإلطار الرابع   
  . ودعت املاحنني إىل زيادة املوارد املخصصة هلذا الغرض. من أجل التنمية

وطلبت الوفود يف معرض التوصية بإدخال حتسينات حمددة على اإلطار الرابع للتعـاون               - ٤٣
اضـحا ألدوار البلـدان الناميـة واملتوسـطة الـدخل ودعـت إىل              فيما بني بلدان اجلنوب، حتديـدا و      

متالزمـة نقـص املناعـة      تعاون يف معاجلة قضايا من قبيـل فـريوس نقـص املناعـة البـشرية و               تعزيز ال 
  ). اإليدز (املكتسب

 على تعزيز الوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلـدان          ت وفود عدة الربنامج اإلمنائي    وحث  - ٤٤
وبعـد  . الستفادة من دورها التنسيقي على نطاق املنظومة على النحو األمثـل          اجلنوب من أجل ا   

  الوفـود إيراد أمثلة على التعـاون الثنـائي واإلقليمـي فيمـا بـني البلـدان الناميـة أهـاب العديـد مـن                   
بالربنامج رصَد واستيعاب ونشر املبادرات والدروس الناجحة املتعلقة بالتعاون فيما بـني بلـدان              

ــضمن      . حنــو أفــضل اجلنــوب علــى   ــة يت ــر منهجي ــق هنــج أكث ــى ضــرورة تطبي ــبعض عل وأكــد ال
اسـتخدام ثالثـة    أي   (“النهج الثالثـي  ”ر وضوحا؛ وأشاد عدد منها مبزايا       مؤشرات ونواتج أكث  

  ).مصادر للبيانات يف التحقق من التقييم وإثبات صحته
لى أسـاس النتـائج املتبعـة       تقييم اإلدارة ع  ب املتعلقوأحاط اجمللس التنفيذي علما بالتقرير        - ٤٥

ــائي    ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــه  ) DP/2008/6(يف برن ــرّد اإلدارة علي وأحــاط ). DP/2008/7(وب
ــا أيـــضا ب  ــا بـــني تقيـــيم إســـهام برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف التعـــاون   اجمللـــس علمـ فيمـ

  ).DP/2008/9(يه  اإلدارة علرّدوب) DP/2008/8( اجلنوب بلدان
  

  اجلنوب فيما بني بلدانتعاون ال  -خامسا  
 للوفـود أن اإلطـار الرابـع        اجلنـوب  فيمـا بـني بلـدان     أكد مدير الوحدة اخلاصة للتعـاون         - ٤٦

 ســرياعي التقيــيم الــذي أجــري مــؤخرا وتوصــيات كــل مــن  فيمــا بــني بلــدان اجلنــوبللتعــاون 
ى املعـين   الفريـق الرفيـع املـستو     واالستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل ثالث سنوات         

وشـدد علـى أن   . ، وأن الوحـدة ستواصـل تلبيـة طلبـات البلـدان     نظومـة املباالتساق علـى نطـاق     
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ــة للوحــدة تــشمل مــا يلــي   ــة   ) أ: (األولويــات اآلني دعــم احلكومــات الوطنيــة واملكاتــب القطري
واملنظمات الشريكة يف التركيز علـى احللـول النابعـة مـن بلـدان اجلنـوب لتحقيـق تنميـة شـاملة                       

  .  للتعاون“تباديل”تطبيق هنج ) ج(حتسني تبادل املعارف؛ و ) ب(؛ و للجميع
 أولويـة يف اخلطـة االسـتراتيجية    اجلنـوب  فيما بني بلـدان وأوصت الوفود بإيالء التعاون      - ٤٧
علــى مــستوى الــسياسات، مبــا يعكــس أمهيــة دوره بإدماجــه يف األنــشطة الرئيــسية الــيت جتــرى و

  .بوصفه عامال حمفِّزا للتنمية
وأشادت وفود عدة بتحسني دقة املنهج التحليلي الذي ُوعد بتطبيقه يف اإلطـار الرابـع                 - ٤٨

وكــرر الــبعض تأكيــد . نقــل املعــارف ودعــم الــسياسات فيــه لتركيــزوذلــك بــإيالء الللتعــاون، 
  . الدعوة إىل تعزيز والية الوحدة وزيادة مرونتها يف تعبئة املوارد

ــذي    - ٤٩ ــق اجمللـــس التنفيـ ــى ووافـ ـــ علـ ــار الثال ــد اإلطـ ــدان   متديـ ــني بلـ ــا بـ ــاون فيمـ ث للتعـ
  ).DP/2008/10( اجلنوب

  
  الربجمـة ترتيبات - سادسا

ــامج مــديرقــدم   - ٥٠ ــاين   حــول معلومــات املعــاون الربن ــد الث ــع يف إطــار البن ــة التوزي  منهجي
 يف إطـار    الثابتـة  البنـود  حتديـد  ومعـايري ،  األساسـية  االعتمـادات  مـن  املـوارد  ختـصيص  هدف من
 ختـصيص  للمـدير  أتاحت الثاين البند مرفق إىل أضيفت اليت املرونة أنبات الربجمة، مالحظا    ترتي

  .الربامج جودة على وللمكافأة األثر العميقة لألنشطة املوارد

 الــربامج وتقيــيم إدارة حــول املعلومــات مــن املزيــد علــى احلــصول الوفــود وطلبــت  - ٥١
د مـن االعتمـادات     املـوار  ختـصيص  هـدف  مـن  الثـاين  والبنـد  األول البند حتت متويلها جيري اليت

 املعـايري  تطبيـق  إىل التحـول  أن مـن  الوفـود  بعـض  وحـذر  .الـدعم  ميزانيـة  مـن األساسية، وأيضا   
ويـدفعهم   عقـدة األنـشطة امل   تنفيـذ  عـن  املـوظفني  يـثين قد   الثاين البندإطار   يف األداء على القائمة

 ضـمان  علـى  اإلمنـائي  ربنامجال وفودال وحثت .نتائجها حتقيق يسهل أبسطإىل تفضيل مشاريع    
 هـدف  إطـار  يف املـوارد  ختـصيص  معـايري  وضـع  يف بـالربامج  املـشمولة  البلدان مشاركة استمرار
 بـصورة  البلـدان  ميـع جل املخصـصات  تغطيـة كفالة  و األساسية، االعتمادات من املوارد ختصيص
 وشـجع  النتـائج،  وتـساوي  رصالفـ  تكـافؤ  بـني  التمييـز  أمهيـة  علـى  الوفـود  أحـد  وشدد .مناسبة

 باحلاجـة  اإلمنـائي  ربنـامج ال وأقـر  .فعاليـة  النتـائج  أكثـر على حتقيق    كافأةامل على اإلمنائي ربنامجال
   .القوي األداءعلى  كافأةاملو التنمية لتحديات فعالة بصورة التصدي بني توازن لتحقيق
ــالتقريرأحــاط اجمللــس التنفيــذ علمــا  و  - ٥٢ ــة ال ب توزيــع يف إطــار البنــد الثــاين  املتعلــق مبنهجي

  .(DP/2008/14) الثابتة البنود وخمصصات
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  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف اجلنسانية الشؤون - سابعا  
ــرا اإلمنائيــة الــسياسات كتــب مباجلنــسانية بالــشؤون املعــين الفريــق مــديرة قــدمت  - ٥٣  تقري

 املـساواة  حتقيـق  واسـتراتيجية  ٢٠٠٧ لعـام املتعلقة بالشؤون اجلنسانية     العمل خطة حولشفويا  
ــرة  اجلنـــسني بـــني ــامجال أنوأشـــارت إىل  .٢٠١١-٢٠٠٨للفتـ ــائي ربنـ ــزز قـــد اإلمنـ  دوره عـ

 القـدرات  تطـوير  جمـال  يف املـستمرة  بالتحـديات  أقـرت  ولكنها اجملال، هذا يف للمعرفة كوسيط
  .الشراكات وبناء التقدم ورصد املساءلة وزيادة

 برنــامج أحــرزه الــذي التقــدم علــى وأثنــت العمــل خلطــة مهــادع عــن الوفــود وأعربــت  - ٥٤
 بـني  املـساواة  حتقيـق  السـتراتيجية  دعمهـا  وقـدمت  .املـرأة  متكـني  جمال يف اإلمنائي املتحدة األمم

ــامج وشــجعت اجلنــسني، ــذ علــى الربن ــذلك مــن   املرتبطــة العناصــر تنفي ــشامل االســتعراضب  ال
 تعمــيم زيــادة علــى الربنــامج وفــودال وشــجعت .ســنوات ثــالث كــل جيــري الــذي للــسياسات

 ودعــت .النتــائج لقيــاس اجلــنس حــسب مــصنفة بيانــات واســتخدام اجلنــساين املنظــور مراعــاة
  .املستويات مجيع على املساءلة وتطبيق مناسبة موارد توفري إىل

 
  للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق - ثامنا 

 املـوارد  تعبئـة  إطـار  للمـرأة  اإلمنـائي  تحـدة امل األمـم  لـصندوق  التنفيذيـة  املـديرة  عرضـت   - ٥٥
 مـوجزا  أعطـت  كمـا  التكـاليف،  اسـترداد  لسياسة باإلضافة ،٢٠١١-٢٠٠٨  للفترة للصندوق

  .الفترة هلذه املقترحة األهداف عن
 أمهيــة علــى التأكيــد وكــررت الــصندوق لواليــة القــوي دعمهــا عــن الوفــود وأعربــت  - ٥٦

ــرأةا ومتكـــني اجلنـــسني بـــني املـــساواة تعمـــيم ــع يف ملـ  الوفـــود وأثنـــت .اإلمنائيـــة األنـــشطة مجيـ
 حلصول ميزانية الدعم اخلاصـة بـه لفتـرة الـسنتني علـى تقيـيم إجيـايب مـن اللجنـة                      الصندوق على

 احملــددة الواضــحة واألولويــات األهــداف علــى وأثنــت .االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة
ــة إطــار يف ــوارد، تعبئ ــث امل ــود  رأتحي ــه الوف ــس أن ــصورة قمت ــدة ب ــع جي ــصندوق خطــة م  ال

 ووصــفت التمويــل ملــصادر املقتــرح بــالتنويع الوفــود ورحبــت .٢٠١١-٢٠٠٨ االســتراتيجية
  .نظرا الجتاه التمويل إىل التصاعد“ واقعي يف طموحه” بأنه االقتراح

ــود وشــجعت  - ٥٧ ــصندوق الوف ــى ال ــوع التعمــق” عل  االســتجابة هبــدف“ والتوســع والتن
 وحكوماهتـا  الـصندوق  بـني  املثمـر  التعـاون  وفـود  عـدة  ووصـفت  .خدماتـه  على املتزايد للطلب

  .والدعم املوارد من املزيد بتقدمي وتعهدت
كمــا دعــت    التمويــل،  زيــادة إىل األعــضاء  الــدول كــثرية   وفــود مــن  العديــد  ودعــا  - ٥٨

 تمويـل لل ترتيبـات  واستكشاف األساسيةاملقدمة للموارد    املسامهات على التركيز إىل الصندوق
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 أكثــر شــراكات يف والــدخول االتــصاالت تقويــة علــى الــصندوق الوفــود وحثــت .واضــيعيامل
 نظـر  لوجهـة  دعمها عن وفود عدة وأعربت .املتحدة األمم مؤسساتغريه من    مع استراتيجية

 تـؤثر  الـيت  املتحـدة  األمـم  منتـديات  مجيع يف الصندوق مشاركة بضرورة تفيد اليت العليا اإلدارة
  .عمله على
 باسـترداد  املتعلقـة  الـصندوق  سياسـة  بـشأن  ٢٠٠٨/٣ القـرار  التنفيـذي  اجمللس اعتمدو  - ٥٩

  .التكاليف
 
  اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق - تاسعا 

 إطــار اإلنتاجيــة للمــشاريع املتحــدة األمــم لــصندوق بالنيابــةعرضــت األمينــة التنفيذيــة   - ٦٠
 الــصندوق ترتيبــات عرضــت كمــا اإلمنــائي، املتحــدة األمــم وبرنــامج الــصندوق بــني الــشراكة
 املبـادرات  علـى  الـضوء  وسـلطت  .التكـاليف  استرداد بشأن وسياسته والتمويل بالربجمة اخلاصة
 وأعطـت  .الوطنيـة  الـربامج  تنفيذ يف الزيادة على وأيضا األزمات من اخلارجة البلدان يف املنفذة
 لتوسـيع صـفت اخلطـط املوضـوعة       وو .وتكرارهـا  وسيعهايف ت  الصندوق جنح مشاريع عن أمثلة
  .٢٠١١حبلول عام  بلدا ٤٥ إىل بلدا ٣٩ من اخلدمات تغطية
ــود وأثنــت  - ٦١ ــى الوف ــز عل ــى التركي ــل عل ــدان أق ــوا، البل ــرب من ــبعض وأع ــن ال ــه ع  رغبت
 الـصندوق  الوفـود  بعض وشجع .له املتوقعإىل حد أبعد من      تغطيته يف الصندوق يذهب أن يف

 داخـل  املعنيـة الـسكان    لفئـات  الـدعم  تقـدمي  أجل من إضافية ردموا على للحصول السعي على
 لتــشمل املاحنــة اجلهــات قاعــدة توســيع علــى أخــرى وفــود وأثنــت .الــدخل توســطةامل بلــدانال

 الـصندوق  واليـة  تلقـاه  الـذي  الـدعم  على دليل التمويل زيادة إن وقالت جنوبية، ماحنة جهات
   .وإدارته
 املتحـدة  األمـم  ومؤسسات الصندوق بني الناجحة اونالتع حاالت على الوفود وأثنت  - ٦٢

 باستحـسان  والحظـت  .املـال  رأس على واحلصول احلوكمة بني الواضح   الربط وعلى األخرى
  .املوظفني أعداد يف بسيطة زيادة إال يتطلب  لنللخدمات املقترح التوسيع أن
 املنظمـات  مساعدة دون الصندوق ينفذها اليت الربامج نسبة عن الوفود أحد واستفسر  - ٦٣

 تنفــذ الــصندوق بــرامج مــن املائــة يف ٩٥ مــن أكثــر بــأن العليــا اإلدارة وأجابــت .األخــرى
 لكــل النــسبية املزيــة مــن التامــة االســتفادة أجــل مــن وذلــك ،أخــرى منظمــات مــع باملــشاركة

  وطلـب  ، سياسـة اسـترداد التكـاليف       إىل اإلعفـاء الـذي تـشتمل عليـه         آخـر  وفـد وأشار   .منظمة
 تنـسيق  بـضرورة  اإلدارة وأقـرت  .ونطاقـه  عفـاء اإل وجـود  مـن  الغايـة  حـول  التفاصيل من املزيد

 هــذا يف اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج سياســة مــع أفــضل بــصورة التكــاليف اســترداد سياســة



E/2008/35
 

20 09-23855 
 

 يف اسـتخدامه كي ميكـن     ضعُو قد اإلعفاء أن من الرغم على أنه دوللوف أكدت ولكنها اجملال،
 .املـستقبل  يفينتظـر ذلـك      وال اليـوم  حـىت  تـربز  مل السـتخدامه  احلاجة أن الإ املشتركة، الربامج

 أنّبـــ ٢٠١٠ عــام  بعــد  املخصـــصات يف املتوقــع  لالخنفــاض  تعلــيال  طلـــب ثالــث  وفــد  بلــغ اُو
 بلــدان مــن بــالربامج املــشمولة البلــدان بعــض تــصنيف تعــديلجــاء حتــسبا إلمكانيــة  االخنفــاض
  .الدخل متوسطة بلدان إىل الدخل منخفضة

 املتحـدة  األمـم  صـندوق  شـراكة  إطار بشأن ٢٠٠٨/٤القرار   التنفيذي اجمللس اعتمدو  - ٦٤
 وسياســة والتمويــل الربجمــة وترتيبـات  اإلمنــائي، املتحــدة األمــم برنـامج  مــع اإلنتاجيــة للمـشاريع 
  .التكاليف استرداد

 
  املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب - عاشرا

 التخطــيط إطــار املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم ندوقلــص التنفيــذي املــدير عــرض  - ٦٥
 البالغـة  لميزانيـة ل املـدير  عـرض  ولـدى  .النتائج أساس على قائم شكل يف السنتني لفترة وامليزانية
 زيـادة ب املتحـدة  الواليـات  دوالر ضـعف اقتـران    عن ناجتة زيادةاليت متثل    - دوالر مليون ١٢٠

 مكتـب  كـان  الـيت  املهام بعض ستغطي احلالية امليزانية أن إىل أشار - التضخم ومعدل املرتبات
   .السابق يف تنفيذها يتوىل الوكاالت بني املشتركة املشتريات خدمات

 املاليـة،  والـشفافية  الفعالية لتحسني العليا اإلدارة بذلتها اليت اجلهود على الوفود وأثنت  - ٦٦
 .األخـري  تقريرها يف وامليزانية اإلدارة نلشؤو االستشارية اللجنة أوردته الذي التقدم إىل مشرية

ــود وشــجعت ــة بتوصــية العمــل علــى املكتــب الوف ــشارية اللجن ــة إىل  االست ــوفريالداعي ــد ت  مزي
تـشتمل   الـيت  الرئيـسية  النفقـات  عـن  ومعلومات التكاليف يف االقتصاد تدابري عن املعلومات من

ــا  ــةعليه ــت .امليزاني ــب وحث ــى املكت ــق  عل ــنيالتوفي ــشتركةا األرصــدة ب ــصناديق أرصــدةو مل  ال
 املبذولــة اجلهــود علــى الوفــود بعــض وأثــىن .التكــاليف جتــاوز مــسألة وحــل األخــرى والــربامج
ــد ــة شــكل لتوحي ــدير وأكــد .امليزاني ــذ امل ــشفافيةأن  يالتنفي ــة ال ــات   املالي ــدرج ضــمن أولوي تن

 ةالــدور خــالل تقدميــه ســيجري ســنوات منــذ للمكتــب ســنوي تقريــر أول أن وأعلــناملكتــب، 
   .٢٠٠٨ لعام السنوية
ــد  - ٦٧ ــس واعتم ــذي اجملل ــرار التنفي ــشأن ٢٠٠٨/٥ الق ــار ب ــة التخطــيط إط ــرة وامليزاني  لفت

  .السنتني
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ــشترك ءاجلــز     ــني امل ــامج ب ــم برن ــائي املتحــدة األم  املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمن
  للسكان

    
  احلسابات مراجعي جملس توصيات - حادي عشر

  
  ائياإلمن املتحدة األمم برنامج
 توصـيات  تنفيـذ  عـن  تقريـرا  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنامج املعاون الربنامج مدير قدم  - ٦٨

 التوصــيات مــن املائــة يف ٩٥ أن والحــظ ،٢٠٠٥-٢٠٠٤  للفتــرةاحلــسابات مراجعــي جملــس
 هنايــة حبلــولســتكتمل  توصــيات مــن تبقــى ااملتعلقــة مبــ اإلجــراءاتأن  وأكــد .تنفيــذها مت قــد

ــشأن     .٢٠٠٨ عــام مــن األول الفــصل ــا أجــري مــن حتــسينات ب ــدم وصــفا مل ــةوق ــد دق  مواعي
 وأشـار  . وأثـر تلـك العمليـات      الوطين املستوى على املنفذة املشاريع حسابات مراجعة عمليات

 مببلــغ مقارنــة دوالر مليــون ٠,٤٧لتلــك العمليــات   املــايل األثــر بلــغ حيــث أفغانــستان، إىل
 بفـضل  تعـزز  قـد  الوطين املستوى على التنفيذ أن إىل وأشار .٢٠٠٥ لعام دوالر مليون ١٧,٩
 وشـرح  املتبادلـة،  املـساءلة  ملعـايري  اإلمنـائي  ربنامجالو الربامجاملشمولة ب  البلدان حكومات تطبيق
  .أطلس نظام ضمن الداخليةالضوابط  لتقوية الالزمة التدابري

  مكتـب قطـري    وىه ال يوجـد سـ     أنـ  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مديري كبار وذكر  - ٦٩
  . يتم بعد عمليات التسوية املصرفية اخلاصة بهملواحد 

  
  للسكان املتحدة األمم صندوق

 اخلارجيــة للعالقــات( للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق ةالتنفيذيــ ةاملــدير نائبــة قامــت  - ٧٠
 مراجعـة  جملـس  تقريـر  متابعـة  املعنـون  صندوقال تقريربعرض   ،)واإلدارة املتحدة األمم وشؤون

 التوصـــــيات تنفيـــــذ حالـــــة :٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفتـــــرة عـــــن املتحـــــدة األمـــــم يف احلـــــسابات
(DP/FPA/2008/3). ــدول نــــشر  إىل وأشــــارت ــاتجــ ــدة كــــل عــــن تفــــصيلية مبعلومــ  واحــ

  .التقرير تكميل هبدف ،للسكان املتحدة األمم لصندوق الشبكي املوقع على التوصيات من
 (DP/2008/15) اإلمنــائي املتحــدة األمــم مجبرنــا بتقريــر علمــا التنفيــذي اجمللــس وأحــاط  - ٧١

 .(DP/FPA/2008/3) للسكان املتحدة األمم برنامج وتقرير
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  ةلحسابات والرقابة الداخليالداخلية لجعة راامل  - عشر ثاين
  

  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
ــرا املعــاون التنفيــذي املــدير قــدم  - ٧٢ ــامج يف املــساءلة نظــام حــول تقري  املتحــدة األمــم برن

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  أن وأكـد  الرقابـة،  وسياسـة  املـساءلة  إطـار  ذلك يف مبا اإلمنائي،
  .املؤسسية الرقابة هيئات توصيات مع سيتجاوب

ــود وأعربــت  - ٧٣ ــديرها عــن الوف ــة للجهــود تق ــة ســبيل يف املبذول ــساءلة تقوي ــة، امل  والرقاب
ــجعت ــى وشـ ــلة علـ ــل مواصـ ــع التواصـ ــدول مـ ــضاءاأل الـ ــة يف عـ ــيات متابعـ ــصادرة التوصـ  الـ

 .التنفيـذي  اجمللـس  وعـن  سـنوات  ثـالث  كـل  جيـري  الـذي  للـسياسات  الشامل االستعراض عن
 وللـشروط  هبـا،  املرتبطـة  وللمفـاهيم  للمـساءلة  واضح تعريف وضع إىل الوفود من العديد ودعا
 .للكـشف  ستخـضع  الـيت  واملعلومـات  الداخليـة  املراجعة تقارير عن الكشف مبوجبها سيتم اليت

 وأكـد  القطريـة،  الـربامج و والرقابـة  املـساءلة  نظـم بني   واءمةامل ضرورة على الوفود بعض وشدد
  .القطري املستوى على اإلمنائية الفعالية لتحقيق أداة هو الشفافية حتسني أن على

 الكــشف  يف متــسق  هنــج  لتطبيــق  الــسعي  علــى  والــربامج  الــصناديق  الوفــود  وحثــت   - ٧٤
 .بالالمركزيـة  متزايـدة  بـصورة  تتـسم  الـيت  عملياهتـا  يف واملـساءلة  احلـسابات  اجعـة مر نتـائج  عن

 احلــصول بعــد دة،وحمــد حــاالت يف جــائزا يكــون أن جيــب الكــشف إن الوفــود بعــض وقــال
اجلهـة املتلقيـة     جتعـل  آليـة  يتـضمن  وأن املعنيـة،  والبلدان التنفيذي للمجلس املسبقة املوافقة على
 دور بـشأن  توضـيحات  الوفـود  تلـك  وطلبـت  .استخدامهاطريقة   عنة  تلك املعلومات مسؤول  ل

 إسـاءة ضمان عـدم     على اإلمنائي ربنامجال وحثت الكشف، عملية يف بالربامج املشمولة البلدان
 اإلمنـائي  ربنـامج ال أخرى وفود وشجعت .اإلمنائية األعمال تسييسوعدم   ،املعلومات استخدام

 وضـمان   املـصلحة،  أصـحاب  بثقـة  التـضحية  دون بالغاإل متطلبات من للتقليل سبل إجياد على
  .فعالية الضوابط التشغيلية

  
  للسكان املتحدة األمم صندوق

 اخلارجيــة للعالقــات( للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق ةالتنفيذيــ ةاملــدير نائبــة قامــت  - ٧٥
  الــيت وضــعها (DP/FPA/2008/4) الرقابــة سياســة بعــرض ،)واإلدارة املتحــدة األمــم وشــؤون

 نظـام  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنامج املعاون املدير وقدم .٢٠٠٧/٢٩بالقرار  الصندوق عمال   
  .الرقابة وسياسة املساءلة إطار ذلك يف مبا ربنامج،ال يف املتبع املساءلة

 للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق يبــذهلا الــيت للجهــود تقــديرها عــن الوفــود وأعربــت  - ٧٦
 الـدول  معاالخنراط   مواصلة على وشجعت والرقابة، املساءلة تقوية بيلس يف اإلمنائي ربنامجالو
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ــضاء ــة يف األع ــصادرة التوصــيات متابع ــشامل االســتعراض عــن ال ــسياسات ال ــذي لل  جيــري ال
 وضـع  إىل الوفـود  مـن  العديـد  دعـا  ذاته، الوقت ويف .التنفيذي اجمللس وعن سنوات ثالث كل

 مبوجبـها  سـيتم  الـيت  للـشروط  وأيـضا  هبـا،  ملرتبطـة ا وللمفـاهيم  للمـساءلة  وضوحا أكثر تعاريف
 بعـض  وشـدد  .للكـشف  ستخـضع  الـيت  املعلومات ونوع الداخلية املراجعة تقارير عن الكشف
 الوفـود  تلـك  وحثـت  .القطريـة  الـربامج و والرقابة املساءلة نظمبني   واءمةامل ضرورة على الوفود

 احلـسابات  مراجعـة  نتـائج  عـن  شفالكـ  يف متـسق  هنـج  لتطبيـق  السعي على والربامج الصناديق
 عـن  الوفـود  بعـض  وأعـرب  .للـسكان  املتحدة األمم صندوق به تقدم الذي االقتراح إىل يستند
 املوافقـة  علـى  احلـصول  بعـد  حمـددة،  حـاالت  يف جـائزا  يكـون  أن جيب الكشف أن مفاده رأي

ــس املــسبقة ــذي للمجل ــدان التنفي ــة، والبل ــضمن وأن املعني ــيلة يت ــل وس ــة الــ  جتع ــب يت تاجله طل
 توضــيحات الوفـود  تلــك وطلبـت  .اسـتخدامها طريقــة  عـن  ةاحلـصول علـى املعلومــات مـسؤول   

 اإلمنــــائي ربنــــامجال وحثــــت الكــــشف، عمليــــة يف بــــالربامج املــــشمولة البلــــدان دور بــــشأن
 تـسييس  ومـن اليت جيري الكـشف عنـها،        املعلومات استخدام إساءةإمكانية   مناالحتياط   على

 متطلبــات مــن للتقليــل ســبل إجيــاد علــى ربنــامجال أخــرى وفــود جعتوشــ .اإلمنائيــة األعمــال
 مجيـع  علـى  تـشغيلية فعاليـة الـضوابط ال     وضـمان  املـصلحة،  أصحاب بثقة التضحية دون اإلبالغ

   .الالمركزي النظام مستويات
 اخلارجيـة  للعالقـات ( للـسكان  املتحـدة  األمم لصندوق ةالتنفيذي ةاملدير نائبة وشكرت  - ٧٧

 وأكـدت  قدمتـها،  الـيت  والبناءة املفيدةالتعليقات   على الوفود ،)واإلدارة املتحدة األمم وشؤون
 كما كان دأبـه يف املاضـي، واسـتجابة لطلـب اجمللـس التنفيـذي، سـيجري              صندوقال أن دوللوف

 ضـرورة  علـى  اجمللـس  أعـضاء  مـع  تتفـق  أهنـا  وقالت .عملية تشاورية يشارك فيها مشاركة تامة     
 مـشاورات  وجـود  للمجلـس  وأكـدت  . املعنيـة  املـسائل اور نظرا لتعقيد     وقت إضايف للتش   إتاحة

 الرقابــة خــدمات شــعبة مــدير وذكــر .وبراجمهــا املتحــدة األمــم صــناديق بــني فيمــا منتظمــة
 تطـوير  أجـل  مـن تشاورية   عمليةاخنرط يف    قد الصندوق أن للسكان املتحدة األمم صندوق يف

 دوائـر  ممثلـي  علـى  وثيقـة  مـشروع  عمـم  قـد  صندوقالـ  أن إىل وأشـار  .الرقابـة املتعلقـة ب   سياسته
ــة  االستــشارية باللجنــة يتعلــق وفيمــا .مــشورهتم علــى وحــصل للحــسابات الداخليــة املراجع
 لـديها  احلكوميـة  املؤسـسات  معظـم  أن ذلـك   مألوف، أمر هو اللجنة وجود إن قال للمراجعة،

 األمـم  منظومـة  أن علـى  شـدد  الوحيـدة،  املراجعـة  مبـدأ  شأن ويف .النوع هذا من مراجعة جلان
 وحـده  هـو  املتحـدة  األمـم  حـسابات  مراجعـي  جملـس  وأن املبـدأ  هـذا  علـى  وافقـت  قـد  املتحدة
اخلاصـة   علومـات امل عـن  بالكـشف  يتعلـق  وفيما .ارجيةاخل راجعةامل عمليات تنفيذ عن املسؤول

ــاتب ــة، املراجع ــه إىل أشــار الداخلي ــرغم علــى أن ــوع ال مــن ال  ،ألةاحمليطــة هبــذه املــس  ظــروفتن
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 تطبيـق  حـال  يف أنـه  هـو  املنظومـة  مـستوى  علـى  املؤسـسات  مجيع بني فيما املشترك القاسم فإن
  .موافقتها على للحصول املعنية اهليئة إدارة إىل  طلب، يقدمالكشف سياسة

 اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج إىل فيــه طلــب شــفويا قــرارا التنفيــذي اجمللــس عتمــداو  - ٧٨
 ،٢٠٠٨ لعـام  الثانيـة  العاديـة  دورتـه  يف اجمللـس  إىلالرجـوع    للـسكان  ةاملتحـد  األمـم  وصندوق

 الـصلة،  ذات والـصندوق  الربنـامج  وثـائق  السـتعراض  اجمللـس  مـع  موسعة مشاورات إجراء بعد
  .األعضاء الدولالشواغل اليت أعربت عنها  مراعاة مع
  
  قدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتقرير  ال- ثالث عشر

 اإلمنـائي   ، باسـم الربنـامج    مدير مكتب الـشراكات بربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           قام    - ٧٩
عــرض التقريــر املــشترك ملــدير الربنــامج واملــديرة التنفيذيــة  بوصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، 

ــصادي واالجتمــاعي     ــدَّم إىل اجمللــس االقت ــصندوق املق ــرق الــيت ُترجِمــت هبــا     . لل فوصــف الط
وأعـرب  . ض الشامل للسياسات الذي جيري كل ثـالث سـنوات إىل أفعـال          توجيهات االستعرا 

األمم اخلاصــة بــتنــسيق عمليــات الالقتــراح املقــدَّم مــن أحــد الوفــود بتقيــيم تكلفــة  ل عــن تأييــده
  .  ذلك التقييم نتائجإعالناملتحدة و

قــد تكلفــة تلــك الســتراتيجي بالــصندوق إىل أن  الوأشــار مــدير مكتــب التخطــيط ا     - ٨٠
يف إطـار   الـيت جتـري     ن تقييمات املشاريع الرائدة     أ أضافو. وثيقة ميزانية الصندوق  يف  نوقشت  

  .  ستوفر معلومات تتعلق بتكاليف التنسيق“توحيد األداء”
 اإلمنـائي   من الربنامج بشأن التقرير املشترك املقدم     ) أ (٢٠٠٨/٧واعتمد اجمللس القرار      - ٨١

التوصـيات  بـشأن  ) ب( االقتصادي واالجتماعي و إىل اجمللس   وصندوق األمم املتحدة للسكان     
  .  التنفيذي للصندوقاملتعلقة بتعيني املدير

  
   بصندوق األمم املتحدة للسكاناملتعلقاجلزء     
   واإلدارةالشؤون املالية وشؤون امليزانيةو بيان املديرة التنفيذية - رابع عشر

 املـديرة التنفيذيـة،   دلـت بـه  بيـان أ بدأ اجلـزء املتعلـق بـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ب         - ٨٢
قيـادهتم للـصندوق   توجهت فيه بالشكر إىل الرئيس املنقـضية واليتـه وإىل أعـضاء املكتـب علـى          

وأشـادت  . وهنأت الـرئيس اجلديـد ومكتـب اجمللـس التنفيـذي          .  من دعم وتوجيه    له ما قدموه و
حـدة للـسكان الـيت تقاعـدت        بالسيدة فاما با، املديرة السابقة لشعبة أفريقيا بـصندوق األمـم املت           

مـا قـام بـه الـصندوق يف         أهم  وركزت املديرة التنفيذية على     . ٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول  
ــه  خــالل البيــان الــذي أ  أيــضاتامــوق. ٢٠٠٨لعــام املنتظــرة  والتوقعــات ٢٠٠٧عــام  دلــت ب
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وأشــادت مبــوظفي الــصندوق . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانيــة الــدعم املقترحــة لفتــرة الــسنتني بعــرض 
وأشـارت إىل املأسـاة الـيت حـدثت يف اجلزائـر      . عمل كثري منهم يف أماكن صعبة وخطرة  يذين  ال

صندوق، الـ العاصمة مؤخراً وأودت حبياة عدة موظفني يف األمم املتحدة، منهم ثالثة موظفني ب            
وتوجهـت بالـشكر إىل الـدول األعـضاء علـى تعزيتـهم إياهـا لوفـاة                 . وقدمت تعازيهـا ألسـرهم    

ــاين كــ٨والــدهتا يف  ــاير / انون الث ــاة    . ٢٠٠٨ين ــوازن بــني احلي ــة حتقيــق الت وشــددت علــى أمهي
  . اخلاصة والعامة وإضفاء اللمسة اإلنسانية على مكان العمل

، حيـث   ٢٠٠٧وأشارت املديرة التنفيذية إىل أن الصندوق حقق رقمـاً قياسـياً يف عـام                 - ٨٣
ألي منظمــة  الــذي تــربع العــددوهــو عــدد مــن البلــدان يفــوق ( بلــدا ١٨١تلقــى تربعــات مــن 

 املــوارد العاديـة إىل رقــم قياســي قــدره   بــذلكارتفعــتو، )أخـرى مــن منظمــات األمــم املتحـدة  
بلغــت مــوارد التمويــل املــشترك رقمــاً قياســياً قــدره كمــا ، ٢٠٠٧ مليــون دوالر يف عــام ٤١٨
وتوجهت بالشكر إىل مجيع احلكومات علـى اإلسـهامات         . ٢٠٠٧ مليون دوالر يف عام      ٢٢٠

: للــصندوق، وهــيمــن البلــدان املاحنــة  بالــشكر البلــدان العــشرة األوىل خــصت و،يت قدمتــهاالــ
. هولندا والسويد والنرويج واململكة املتحدة واليابان والدامنرك وأملانيا وفنلنـدا وإسـبانيا وكنـدا             

 مليــون جنيــه ١٠٠ مببلــغ تربعهــاوتقــدمت أيــضاً بالــشكر إىل حكومــة اململكــة املتحــدة علــى   
 على مدى مخس سنوات إىل الربنامج العاملي لتعزيز أمن سـلع الـصحة اإلجنابيـة التـابع                  إسترليين
 يف جمـاالت املـساواة      ٢٠٠٧وأشارت إىل اإلجنازات اليت حققها الـصندوق يف عـام           . للصندوق

 ؛ ومنــع وقــوع العنــف اجلنــساين ؛ واالســتثمار يف املراهقــات؛بــني اجلنــسني واحلقــوق اإلجنابيــة 
 وتقـدمي املـساعدة   ؛٢٠٠٧ بلـداً يف عـام   ٥٠األزمات اإلنسانية الـيت وقعـت يف    واالستجابة إىل   

؛ وتقريـر حالـة سـكان العـامل          بلـداً  ٦٠ يف أكثـر مـن       أجريـت التقنية إىل تعدادات الـسكان الـيت        
 ٢٠٠٧صـــحة األم والطفـــل الـــذي ُعِقـــد يف عـــام  وقيـــادة الـــصندوق ملـــؤمتر ؛٢٠٠٧عـــام  يف
  .ندنل يف
 سيكون نقطة فاصلة بالنسبة للـصندوق، مـع         ٢٠٠٨تنفيذية أن عام    وذكرت املديرة ال    - ٨٤

ستراتيجية ومع إعادة تنظيم الـصندوق حبيـث يـصبح منظمـة أكثـر تركيـزاً علـى                  التنفيذ اخلطة ا  
وأشـارت إىل   . جوانب إعـادة تنظـيم الـصندوق      خمتلف  واستفاضت يف شرح    . األنشطة امليدانية 

وأكـدت علـى احلاجـة إىل حتـسني         . ن تغـري املنـاخ    أن الصندوق سـيتابع أعمـال مـؤمتر بـايل بـشأ           
. الصحة النفاسية، ولفتت االنتباه إىل الصندوق االستئماين للصحة النفاسية الذي أُنشئ حـديثاً            

ــصحة ا     ــلع الـ ــن سـ ــستوى أمـ ــع مـ ــرورة رفـ ــى ضـ ــددت علـ ــادة  وشـ ــت إىل زيـ ــة، ودعـ إلجنابيـ
ــع اإلصــابة بعــدوى فــريوس نقــص املناعــة    اجلهــود ــة ملن وأعلنــت أن موضــوع  .  البــشريةاملبذول
وذكــرت أهنــا . “دور الثقافــة يف التنميــة” ســيكون ٢٠٠٨حالــة ســكان العــامل يف عــام   تقريــر

تتطلع إىل املشاركة يف مؤمتر طوكيو الدويل الرابـع املعـين بالتنميـة يف أفريقيـا، الـذي سـُيعقَد يف            
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يتجزأ مـن األمـن   ، ورحبت بتركيز اليابان على الصحة بوصفها جزءاً ال     ٢٠٠٨اليابان يف عام    
  . البشري

ــشة عــن      - ٨٥ ــق األســى علــى وأعــرب أعــضاء اجمللــس التنفيــذي خــالل املناق  مــوظفي عمي
 يف عالــصندوق ومــوظفي األمــم املتحــدة الــذين قُِتلــوا أو أصــيبوا يف اهلجــوم اإلرهــايب الــذي وقــ

 التعــــازي إىل أســــرهم موادوقــــ. ٢٠٠٧ديــــسمرب /  كــــانون األول١١ اجلزائــــر العاصــــمة يف
وأعرب أعضاء اجمللس أيضاً عـن أسـفهم لوفـاة والـدة املـديرة التنفيذيـة                . قائهم وزمالئهم وأصد

  . ٢٠٠٨يناير /  كانون الثاين٨يف 
 النـهوض جبـدول أعمـال   وشددت الوفود على أمهية العمل الذي يقوم به الصندوق يف       - ٨٦

لصندوق ملـا قـاموا بـه مـن         وأشادوا باملديرة التنفيذية وموظفي ا    . املؤمتر الدويل للسكان والتنمية   
. جهــود جهيــدة يف مــساعدة البلــدان علــى حتقيــق أهــداف املــؤمتر واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

وأعربوا عن تقديرهم للجهود اليت يبذهلا الـصندوق ملكافحـة الناسـور وختـان اإلنـاث والعنـف                  
ضـرورة  فاسـية و  وشددوا على أمهيـة الـصحة الن      . اإليدز/قص املناعة البشرية  اجلنساين وفريوس ن  

 والرائـد الـذي   هلـام وأعربـوا عـن تقـديرهم للـدور ا    . ٥ دفاحلث على إحراز تقدم يف حتقيق اهل   
  . يضطلع به الصندوق يف إصالح األمم املتحدة

وأعربـــت الوفـــود عـــن رضـــاها عـــن الزيـــادة القياســـية يف التربعـــات الـــيت قُـــدَِمت إىل    - ٨٧
لــغ ، والــيت بيت تقــدم منحــاً إىل الـصندوق ، واتـساع قاعــدة الــدول الـ  ٢٠٠٧الـصندوق يف عــام  

ــة ماحنــة، تــشمل مجيــع بلــدان أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى   ١٨١عــددها  وأعلنــت .  دول
بلــغ ي مليــون فرنــك سويــسري ل ١,٥ مبقــدارسويــسرا أهنــا ســتزيد مــن التربعــات الــيت تقــدمها   

الـصندوق مـن    هتـا إىل    تربعاوأعلنـت أيرلنـدا عـن زيـادة         .  مليـون فرنـك سويـسري      ١٤ هاإمجالي
، وحثــت املــاحنني ٢٠٠٧ مليــون يــورو يف عــام  ٤,٥ إىل ٢٠٠٤ مليــون يــورو يف عــام ٢,٥٤

وذكــرت . هتم والنظــر يف التعهــد بتقــدمي مــدفوعات لعــدة ســنوات تربعــااآلخــرين علــى زيــادة 
إىل هولندا أهنا سـتظل املتـربع األكـرب للـصندوق، حيـث يـصل املبلـغ الـسنوي الـذي تدفعـه لـه                         

وأشــارت اململكــة املتحــدة إىل مبلــغ املائــة مليــون جنيــه إســترليين اإلضــايف    . رمليــون دوال ٩٠
على مدى مخـس سـنوات إىل الربنـامج العـاملي لتعزيـز أمـن سـلع الـصحة اإلجنابيـة                     الذي تقدمه   

  . التابع للصندوق
 الــشكل القــائمميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني للمــرة األوىل يف بتقــدمي ورحبــت الوفــود   - ٨٨

ــائج وأعربــت عــن دعمهــا  علــى ال بــاجلهود الــيت يبــذهلا الــصندوق  ت الوفــود وأشــاد. لــذلكنت
علـى احلاجـة إىل حتقيـق املزيـد      ة  ، مشدد ذلك الشكل  على مواصلة العمل على حتسني       تهوشجع

ــا،      ــم املتحــدة وبراجمه ــني صــناديق األم ــاغم ب ــن التن ــصنيف التكــاليف   م ــها ت ــن بين ــور م . يف أم



E/2008/35  
 

09-23855 27 
 

بـــني ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة الـــسنتني واخلطـــة  الـــيت تـــربط لوثيقـــة أيـــضاً بالعالقـــة االتنويـــه  ومت
ؤشـرات حمـددة    املوأشارت الوفود إىل ضرورة أن تكون       .  بتلك العالقة  اإلشادة و ،ستراتيجيةالا

أثنــت علــى و. وأن تتناســب مــع مقتــضى احلــال وتــستند إىل أطــر زمنيــة حمــددة وميكــن قياســها 
وأعربـت الوفـود عـن دعمهـا القـوي          . إىل الـربامج   الـيت يوجههـا   زيادة حجم املوارد    لالصندوق  

 اللجنـة   تتفـق مـع   أهنـا   إىل   بعض الوفـود     أشارتو. للتدابري املتخذة من أجل زيادة أمن املوظفني      
ــة    مبيزانيــة الــدعم لفتــرة   ةتعلقــامل آراءهــا ومالحظاهتــا   يفاالستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزاني

عــن قلقهــا إزاء عمليــات ، اللجنــة االستــشارية يف ذلــك مثــل ا مثلــه،وأعربــت الوفــود. الــسنتني
وشـدد أحـد الوفـود      .  عـن تكـاليف الـسفر      ها واستفسر بعـض   .إعادة تصنيف الوظائف املقترحة   

وظـائف الوطنيـة   الحتويـل بعـض    الـسبب يف     عـن    وتـساءل  الوطنية،   تنمية القدرات على ضرورة   
  . ديري العمليات إىل وظائف دوليةاخلاصة مب

مــن أجــل حتقيــق األهــداف املبذولــة ى احلاجــة إىل تعزيــز اجلهــود وشــددت الوفــود علــ  - ٨٩
 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة        أنوشدد عدد كبري من الوفود على       . اإلمنائية لأللفية 

وأعلنـت الـدامنرك عـن إنـشاء        . للجهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف        هلما أمهية حموريـة بالنـسبة       
 القـضايا   علـى احملـك أمـام      اجملتمـع الـدويل      لتضع “٣املعنية باهلدف   شبكة  ال”شبكة عاملية، هي    

 وتكـون مـصدرا يهتـدى بـه يف          كيفية النهوض بتمكني املـرأة اقتـصادياً      تثري الوعي ب  اجلنسانية، و 
 احلصول على التزامات مبضاعفة املـساعدة اإلمنائيـة يف جمـال            هاأهدافسيكون من   ؛ و هذا الصدد 

  .  املرأةاملساواة بني اجلنسني ومتكني
وذكرت اليابان أهنـا سـتتناول مـسألة الـصحة يف أفريقيـا خـالل مـؤمتر طوكيـو الـدويل                       - ٩٠

وعالوة على مـا سـبق، سـتناقَش        . ٢٠٠٨الرابع املعين بالتنمية يف أفريقيا، الذي سُيعقَد يف عام          
. اقـاً خالل مؤمتر قمـة جمموعـة البلـدان الثمانيـة مـسألة الـصحة العامليـة، وهـي مـسألة أوسـع نط                      

أنــه مــن الــضروري عنــد إنــشاء وأشــار أحــد الوفــود إىل إعــادة تنظــيم الــصندوق، فــشدد علــى  
.  أن توضـع مـصاحل بلـدان املنطقـة يف االعتبـار            املكتب اإلقليمي لشرق أوروبـا وآسـيا الوسـطى        

ديـسمرب  /اجلمعيـة العامـة يف كـانون األول       الـذي اختذتـه      ٦٢/٢٠٨قـرار   الوالحظت الوفود أن    
ستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل ثالث سنوات، حدد توجهـات           بشأن اال  ٢٠٠٧

 يف توجيــه أعمــال الــصناديق ســيكون هلــا شــأن بــالغ جديــدة علــى صــعيد الــسياسات  أساســية 
يف وطلــب أحــد الوفــود مــن الــصندوق أن يقــدم   . والــربامج خــالل الــسنوات الــثالث القادمــة 

التقـدم احملـرز يف تنفيـذ     عـن   تقريـراً    ٢٠٠٨ الدورة السنوية للمجلس التنفيذي املعقـودة يف عـام        
  .  املذكوراالستعراض



E/2008/35
 

28 09-23855 
 

 عنــه مــن دعــم للــصندوق توتوجهــت املــديرة التنفيذيــة بالــشكر إىل الوفــود ملــا أعربــ   - ٩١
 شـكرت و. ومهمته املتمثلة يف حتسني الصحة اجلنسية واإلجنابيـة وزيـادة املـساواة بـني اجلنـسني               

ــيت أعربــت عــن مواصــلة دعم    ــود ال ــاالوف ــدا      ه ــل أيرلن ــك دول ماحنــة مــن قبي ــا يف ذل ــايل، مب امل
وأعربـت  . لـصندوق لاألساسـية   يف املـوارد     أعلنتا عن زيـادة حجـم مـسامهتهما          نيوسويسرا اللت 

ــديرها   خاء ودعــم ، مــن ســ  ملــا أبدتــه لــصندوقا تتــصدر قائمــة مــاحني  ولنــدا، الــيت  هلعــن تق
تحدة علـى إسـهامها الـسخي مـن         وتوجهت بالشكر أيضاً إىل اململكة امل     . قدمته من توجيه   وما

 الدامنرك على املبادرة اليت تقـدمت هبـا حلـشد    شكرتو. أجل حتسني أمن سلع الصحة اإلجنابية 
 عـن   ، ولتوجيه االنتباه العاملي جمدداً إىل املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة               ،٣ هدفالدعم لل 

تطلـع إىل أن يـصبح شـريكاً        وذكـرت أن الـصندوق ي     . ٣ املعنيـة باهلـدف   طريق الـشبكة العامليـة      
املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة أمـور أساسـية       النهوض ب أن  وأكدت  . نشطاً يف تلك اجلهود   

ــة،  ــسية    مــشددةلتحقيــق التنمي  علــى أن االســتثمار يف صــحة املــرأة، مبــا يف ذلــك صــحتها اجلن
يف الـرأي مـع مـن       واتفقت  . واإلجنابية، يعود بالفائدة على العائالت واجملتمعات احمللية والبلدان       

ــرون  ــام،       ي ــر ه ــسانية أم ــشؤون اجلن ــم املتحــدة يف ال ــة األم ــى مــستوى منظوم أن التماســك عل
وأشارت إىل أن الصندوق يعمل على حنو وثيق مـع شـركائه مـن أجـل النـهوض باملـساواة بـني         

  مؤمتر طوكيو الـدويل    اتوذكرت أهنا تتطلع إىل حضور اجتماع     . اجلنسني وحتقيق نتائج أفضل   
 املزمع عقده يف اليابـان، وتوجهـت بالـشكر إىل حكومـة اليابـان علـى          ،املعين بالتنمية يف أفريقيا   

عاجلــة ومنــسقة للتحــديات بــصورة شركاء بغــرض االســتجابة يف حــشد الــاجلهــود الــيت تبــذهلا 
، ســواء يف اجتماعــات مــؤمتر طوكيــو أو اجتماعــات جمموعــة  العامليــة القائمــة يف جمــال الــصحة

  . ثمانية الالبلدان
وشددت املديرة التنفيذيـة علـى أن االسـتعراض الـشامل للـسياسات الـذي جيـري كـل                     - ٩٢

 يف  ثالث سنوات يتيح فرصاً أفضل إلدماج برنامج عمل مؤمتر األمم املتحدة للسكان والتنميـة             
األيـدي  إىل كـثري مـن   حتتـاج   عمليـة اإلصـالح      أنيف حـني    قالـت إنـه     و. تيار األنـشطة الرئيـسية    

أمـا عـن إعـادة تنظـيم الـصندوق،          . وضـوعية املربناجميـة و  النظـر   الجمدية من وجهـة     ة، فهي   العامل
منظمـة أكثـر تركيـزاً علـى     حنـو التحـول إىل    ميضي قـدماً      الصندوق فذكرت املديرة التنفيذية أن   

. امليــدان، كمــا أنــه يقــوي مــن قدراتــه داخــل مكاتبــه القطريــة ويعــزز مــن الــشفافية واملــساءلة    
 الـربامج بـصورة أكثـر فعاليـة، وجعـل      لتنفيـذ فرصـة سـاحنة     تشكل  دة التنظيم    إعا وأوضحت أن 

ورداً منـها   .  وأكثر فعالية، وتوفري مرونة أكرب للمكاتـب القطريـة         تعقيداالعمليات الداخلية أقل    
 وظــائف مــديري العمليــات، أشــارت إىل أن الــصندوق هــو الوحيــد بــني بــشأنعلــى استفــسار 

وإىل لـوطنيني كمـديرين للعمليـات،       يـستعني بـاملوظفني ا    هـا الـذي     صناديق األمم املتحدة وبراجم   
.  تدريب هؤالء املوظفني على آخـر املمارسـات وأفـضلها          قد بذل يف  هود  قدرا كبريا من اجل   أن  
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صـعوبات يف توظيـف هـؤالء املـوظفني واالحتفـاظ           واستدركت تقول إن الـصندوق قـد واجـه          
وأوضـحت أنـه يف أعقـاب إجـراء         . خـرى األ نظمـات بعـض امل  هبم بسبب املنافـسة املتزايـدة مـن         

ري العمليــات إىل وظــائف دوليــة  وظــائف مــدي أي مــن حتويــللمــسألة مل ُيقتــرحاســتعراض، ل
  .يف احلاالت اليت اتسمت مبشقة بالغة إال
وتقدمت املديرة التنفيذيـة بالـشكر للوفـود علـى دعمهـا مليزانيـة دعـم الـصندوق لفتـرة               - ٩٣

لمــوظفني يف املكفولــة للالرتقــاء بالتــدابري األمنيــة د الــذي أبدتــه تأييــالــسنتني، وكــذلك علــى ال
أما بالنسبة لشكل امليزانية القائم على النتائج، فقـد وافقـت علـى أنـه عمـل ال يـزال يف                     . امليدان

تكاليف السفر، على أن الـصندوق سـيحرص علـى خفـض            شددت فيما يتصل ب   و. طور التنفيذ 
ــصال  التكــاليف إىل أدىن حــد واســتخدام طرا   ــة لالت ــق خمتلف ــام   . ئ ــن أن ع  ٢٠٠٨وحــذرت م

ــرغم مــن هــذا عامــاً    ــة إعــادة حــافال بالــسفر بــسبب التقــدم اجلــاري يف  ســيكون علــى ال  عملي
 وظيفـة، والوظـائف     ١٦وفيما يتعلق بوظائف املمثلني اليت ينبغي رفع رتبتـها وعـددها            . التنظيم

مـع املعـايري الـيت    ا يتماشـى  هـذ  أشارت إىل أن وظائف، مخساليت ينبغي خفض رتبتها وعددها   
ذكـرت أن   و. نيمستقلفنيني   إىل استعراض وتقييم     يستندوضعتها جلنة اخلدمة املدنية الدولية، و     

رد إطـار    أيـضاً إىل اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة يف                قد قـدمت   املعلوماتتلك  
الــربامج الرفيعــة  املــستوى لتنفيــذ رفيعــيوركــزت علــى ضــرورة وجــود مــوظفني   . الــصندوق
  . تتم على مستوى الوظائف الوطنيةوأضافت أن أغلب عمليات إعادة التصنيف. املستوى

ىل أعـــضاء اجمللـــس التنفيـــذي علـــى ويف اخلتـــام، تقـــدمت املـــديرة التنفيذيـــة بالـــشكر إ  - ٩٤
ا علــى إعــادة الــتفكري وعلــى إجيــاد حلــول  هلــقــدموه مــن دعــم وتوجيــه، وعلــى تــشجيعهم   مــا

الـسكان والتنميـة علـى      جمـال   الـشركاء يف    منظمـة   وهنـأت   . يت يواجهها الـصندوق   للتحديات ال 
، وعلـى التركيـز علـى حتـسني خـدمات الـصحة اإلجنابيـة               اتوسيع نطـاق التحـالف بـني أعـضائه        

وأعربـت عـن عرفاهنـا البـالغ لألمـني العـام احلـايل لألمـم املتحـدة ولـسلفه           . والسلع ذات اجلودة 
وتوجهت بالشكر إىل مجيـع املـوظفني بالـصندوق علـى           . متواصلعلى ما تلقته منهما من دعم       

 العمــل اهلــام الــذي يقــوم بــه الــصندوق يف   دفــع عجلــة يف “محــاس وتعــاطف”مــا أبــدوه مــن  
قيـق األهـداف    مساعدة البلـدان علـى تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة وحت                   

  .اإلمنائية لأللفية
 )للعالقـات اخلارجيـة وشـؤون األمـم املتحـدة واإلدارة      (تنفيذية  وتقدمت نائبة املديرة ال     - ٩٥

ووافقت على أن صيغة امليزنة على أسـاس        .  البناءة ا وتوجيهاهت بالشكر إىل الوفود على تعليقاهتا    
النتائج ال تزال عمالً يف طور التنفيذ وعملية تتعلم منها مجيـع األطـراف املعنيـة، وأكـدت علـى                

 مــن التوجيــه الــذي يقدمــه اجمللــس  الــيت سيــستفاد فيهــا التنقيحــات أنــه ســيتم القيــام مبزيــد مــن 
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وشددت على أن الصندوق يلتـزم كـل        . التنفيذي واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية     
االلتــزام بالعمــل يف إطــار تلــك الــصيغة مــع شــركائه، ومنــهم صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي   

وأكـدت  . وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    ) ونيسيفالي(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     
وأضـافت  . للمجلس على أن الصندوق ال يزال يف منتهى احلـذر والـتحفظ علـى الـصعيد املـايل          

وأشـارت  . ، مبا يف ذلـك فيمـا يتعلـق بالـسفر    ة الكفاءحتقق ضمان مدرك لضرورة أن الصندوق   
الـــسفر ترجـــع إىل تعزيـــز مهـــام مراجعـــة إىل أن الزيـــادة املتواضـــعة الـــيت حتققـــت يف تكـــاليف 

وشـددت علـى أن الـصندوق يلتـزم بـإدارة الـسفر بطريقـة               . احلسابات، وهو أمر يستلزم السفر    
تتسم بالتركيز، مبا يف ذلك عن طريق اسـتخدام بـدائل مـن قبيـل التـداول بالفيـديو وغـري ذلـك                       

ل إعـادة التوظيـف      مجيـع أعمـا    أنوبالنسبة إلعادة تصنيف الوظائف، أوضـحت       . من اخليارات 
قـد   ١٩٩٥وأشارت إىل أن حجم العمليات اليت اضطلع هبا الـصندوق منـذ عـام               قد اكتملت،   
وشـددت  .  يف املائـة   ١٠بنـسبة   مل يـزد إال      عدد املوظفني    أن يف املائة، يف حني      ٨٠ارتفع بنسبة   

. ظفنيعلى التزام الصندوق بتوفري فرص التعلم والتدريب وعلى إتاحة تلك الفرص جلميـع املـو              
.  يف املائـــة منــهم، موظفـــون وطنيـــون ٧٥وأكــدت علـــى أن غالبيــة مـــوظفي الــصندوق، أي    

واختتمــت حــديثها مــشرية إىل أن الــصندوق يلتــزم بتنفيــذ مجيــع توصــيات جملــس مراجعــي         
  . احلسابات

ــدير شــعبة     - ٩٦ ــدمات اإلداراخلــوأعــرب م ــة     ي ــه اللجن ــذي تقدم ــه ال ــديره للتوجي ة عــن تق
يؤخـذ متامـاً يف     ذكـر أنـه     دارة وامليزانية واجمللـس التنفيـذي، وهـو توجيـه           االستشارية لشؤون اإل  

والحــظ أنــه علــى الــرغم مــن صــغر حجــم . االعتبــار عنــد إعــداد امليزانيــة القائمــة علــى النتــائج
 يف تنفيــذ النمــوذج، وكانــت جتربــة عملــه مــع شــركائه، كــان منوذجــا حيتــذىالــصندوق، فإنــه 

وبرنـامج األغذيـة العـاملي      ) اليونيـسيف (األمم املتحدة للطفولة     اإلمنائي ومنظمة    الربنامجومنهم  
ووافــق علــى أنــه يلــزم يف ســبيل املــضي قــدماً أن توفــق املنظمــات بــني   . وغريهــم، جتربــة جمزيــة
سيما فيما يتعلق مبا ميكن أن ُيطلق عليه تكاليف الربامج وتكـاليف دعـم               تصنيفات التكلفة، ال  

وأن تتناسـب مـع   ن املؤشرات قوية وحمددة وميكن قياسها      ووافق على ضرورة أن تكو    . الربامج
أما خبـصوص املنـافع املتحـصلة مـن ختطـيط مـوارد             . مقتضى احلال وتستند إىل أطر زمنية حمددة      

هيـأ ختطـيط   فقد . على الرغم من صعوبة تقديرها كمياًأهنا منافع مجة، املؤسسة، فقد أشار إىل    
ــديرين     ــة للم ــن الراح ــستوى م ــوارد املؤســسة م ــي احلــسابات وكــذلك مل، م ــن أن . راجع وأعل

 وأضـاف أن ذلــك  .إىل حتويـل البيانـات اخلاصـة باملؤشـرات إىل النظـام اآليل     يهـدف  الـصندوق  
ل ومكّـن مـن االحتفـاظ بنـسخ احتياطيـة مـن البيانـات        عمـ  اليةأيضاً استمرارقد كفل  التخطيط  

. ةالكفـاء أوجـه   مـن  يـد املزوأكـد للمجلـس أن الـصندوق سيواصـل الـسعي إىل حتقيـق           . العاملية
. عن تكاليف إدارة إعادة التنظيم، فقد أكد أن األعداد هي نفس األعـداد املـذكورة سـابقاً                 أما
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 مجيــع قــرر أن يــسافروأمــا عــن تكــاليف الــسفر، فأكــد أن الــصندوق يف منتــهى احلــذر، وأنــه   
  . املوظفني بتذاكر ال ُتَرّد تشَتَرى مسبقاً من أجل التوفري يف التكاليف

وصف مبادرات التدريب املختلفـة الـيت يقـوم هبـا           بال مدير شعبة املوارد البشرية      تناولو  - ٩٧
برنامج تدرييب ضـخم جلميـع ممثلـي الـصندوق خـالل الـسنتني              ذكر أنه قد مت عقد      و. الصندوق
وأضــاف أن . قُــدِّم تــدريب مــشابه أيــضاً لنــواب املمــثلني واملمــثلني املــساعدينكمــا . املاضــيتني

شـاركت  علـى سـبيل املثـال،    فأيضاً دورات تدريبية تقدَّم عرب اإلنترنت ملوظفيه،         الصندوق أعد 
يف دورة الـتعلم عـن ُبعـد يف جمـال الـسكان       ،   شـخص  ٧٠٠ موظفيه، حوايل    أوالغالبية العظمى   

 واُِعدَّت أيـضاً دورة ملـنح الـشهادات يف          .اليت أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة كوستاريكا      
منظمــات يــشارك  الــصندوق أوضــح أنو.  مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائياملاليــة بالتعــاون

ــة أخــرى     ــرامج تدريبي ــصميم ب ــامج     . أخــرى يف ت ــصندوق برن ــذا، يوجــد بال وباإلضــافة إىل ه
يب املـوظفني وبنــاء  وشـدد علــى أن تـدر  . الدراسـة إجـازات تفـرغ للمــوظفني تتـيح هلـم فرصــة     

  . كل االلتزامملتزم هبما ، وهو تيجية للصندوقستراال متاماً مع اخلطة اقدراهتم يتماشيان
  
  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة  - خامس عشر

ــع    - ٩٨ ــرارمتاشــياً م ــة      ٢٠٠٦/٣٦ الق ــدان التالي ــة للبل ــرامج قطري ــذي ب ــس التنفي ــر اجملل ، أق
توغــو ومجهوريــة :  برناجمــاً علــى أســاس عــدم االعتــراض ودون عــرض أو مناقــشة١٤وعــددها 
والـصومال؛ ونيبـال     ؛الدميقراطية ورواندا وغينيا االستوائية وليربيا وليسوتو ومدغشقر      الكونغو  

  . ونيكاراغواوبلدان جزر احمليط اهلادئ؛ وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك 
، حتدثت وفود مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة        ةويف أعقاب املوافقة على الربامج القطري       - ٩٩

وأعـرب  . تقـدمت بالـشكر إىل اجمللـس التنفيـذي علـى إقـراره لرباجمهـا              وكولومبيا ونيكاراغوا، ف  
ممثلو الوفود عن تقديرهم للدعم املقدم من الصندوق، وشددوا على أنه مت عنـد وضـع الـربامج                  

. القطرية اتبـاع عمليـة تـشاورية تـشمل احلكومـة والـصندوق وغريمهـا مـن الـشركاء يف التنميـة            
سـتراتيجيات احلـد    اماشى مع األولويـات الوطنيـة وتـرتبط ب        وشددوا على أن الربامج القطرية تت     

ــر  ــن الفق ــديرين اإلقليمــيني      . م ــده، وإىل امل ــصندوق، كــل يف بل ــي ال ــشكر إىل ممثل ــدموا بال وتق
  .للصندوق على ما قدموه من تعاون وما أبدوه من دعم
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  املرفق
ـــ      ــشترك للمجـ ــاع املــ ــدة   االجتمــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــة لربنــ الس التنفيذيــ

صــــندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان واليونيــــسيف وبرنــــامج  /اإلمنــــائي
  العاملي األغذية

   تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية صوبالتقدم احملرز     
ــدير      - ١٠٠ ــب امل ــسيف نائ ــذي لليوني ــس التنفي ــيس اجملل ــا رئ ــةدع ــة عــرض إىل ة التنفيذي  ورق

ة اإلمنــائي وصــندوق  اليونيــسيف وبرنــامج األمــم املتحــد باســماملعلومــات األساســية واملناقــشة 
 التبـاين يف   بـإبراز    ة التنفيذيـ  ةوقـام نائـب املـدير     . األمم املتحدة للسكان وبرنامج األغذية العاملي     

 احلاجة امللحـة   جلميع فهم ا ه جيب على   البيانات األخرية وقال إن    الذي تكشف عنه  لتقدم احملرز   ا
  .سألة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةمل

التابعـة  تخفيـف حـدة الفقـر     ل االسـتراتيجية اخلطـة   بدارة الفنيـة املعنيـة       منسق اإل   وناقش - ١٠١
  املقــيم لألمــم املتحــدة يف مــالويكومــة مــايل واملنــسقحبلــوزارة االقتــصاد والــصناعة والتجــارة 

  . تعزيز التقدم والتعجيل به يف إطار القيادة الوطنية زيادةكيفيةب  املتعلقةاملنظورات القطرية
 ذلك، الحظت عدة وفود التقدم احملرز ولكنـها أعربـت عـن             تقشة اليت أعقب  ويف املنا   - ١٠٢

سيما يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى، متخلفـة عـن               القلق من أن العديد من البلدان، وال      
  .الركب
التــشديد علــى قيــادة احلكومــة  : وقــدمت الوفــود التوصــيات التاليــة للتعجيــل بالتقــدم   - ١٠٣

تبـاع  وا  املتعددة األطراف لتعزيز اجلهـود؛ ن زيادة الدعم من املنظمات   وامللكية الوطنية فضال ع   
فر اكفالـة تـو  و ؛لكي تستفيد الفئات املهمـشة مـن عمليـة التعزيـز          “ من القاعدة إىل القمة   ”هنج  

اع اخلــاص واملنظمــات غــري  االتــصال بالقطــو ؛مــم املتحــدة لــدعم اجلهــود القطريــة مــوظفي األ
 .بلـدان اجلنـوب يف جمـال تبـادل املمارسـات اجليـدة وتنفيـذها               وتشجيع التعاون بـني      ؛احلكومية
  ديـون البلـدان الفقـرية      أعبـاء تخفيـف   ب  االهتمـام ملعاجلـة املـسائل املتعلقـة         املزيد من  إيالءوينبغي  

وعــدم املــساواة بــني    املتكافئــةاإلعانــة والعالقــات التجاريــة غــري ووفــاء البلــدان املاحنــة بوعــود  
  . وتدهور البيئةاجلنسني
منوا، وخاصـة ألن التغـيريات      زيادة التركيز على أقل البلدان      بوأوصى عدد من الوفود       - ١٠٤
 القـوي للرتاعـات      واألمـن والتـصدي الـدويل      وتوفري فرص العمـل   غرافية والنمو االقتصادي    الدمي
ــؤثر علــى التقــدم  وتغــ ــر مــن جمــرد عوامــل   . ري املنــاخ ميكــن أن ت ــتعني اســتخدام أكث الــدخل وي

ان كــي يتــسىن تركيــز اجلهــود علــى التقليــل مــن جوانــب التفــاوت، وخاصــة يف  البلــدلتــصنيف 
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  احملـرز وجرت التوصية كذلك بإجراء تقيـيم أكثـر مشـوال للتقـدم     . البلدان ذات الدخل املتوسط   
 اخلاصـة واجلهـات املاحنـة       الـصناديق مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا يف ذلـك              اهلـدف   تنفيذ  ل

  .اجلديدة
 اجلهود املبذولة على الصعيد القطري للتغلب علـى         احملاورون وصف    ذلك،  وردا على  - ١٠٥

 بــرامج أكثــر مشــوال  وضــعالتحــديات يف جمــال حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مبــا يف ذلــك 
إيـالء مزيـد مـن      قتـرح   واُ. كافحة الفـساد وتنميـة القـدرات      ملهود   وبذل اجل  لتخفيف حدة الفقر  

واحلفـاظ   الـدخل إىل البلـدان الـصناعية؛      هـرة مـن البلـدان املنخفـضة         جرة العـاملني امل   االهتمام هل 
وقال الـبعض إنـه     . اجليد النوعية كفالة التعليم   ؛ و نتاج األغذية إ يف جمال     املتحققة  املكاسب على

 التنبــؤ بالــدعم الــدويل لكــي تــتمكن البلــدان املتلقيــة مــن حتــسني عمليــات   يلــزم زيــادة إمكانيــة
ألمم املتحدة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف صـدارة أعماهلـا بطريقـة               وينبغي أن تضع ا   . ختطيطها

متــسقة، وكفالــة الــدعم اجليــد للبلــدان، والــدعوة مــن أجــل احلــصول علــى مزيــد مــن املــوارد     
  . اإلمنائية لأللفية على التزامها باألهدافتربهنلتقدميها للحكومات اليت 

بــالتركيز علــى تغــيري الــسياسات العامــة،  لليونيــسيف ة التنفيذيــةوأوصــى نائــب املــدير  - ١٠٦
 وعلـى فئـات   ؛سيما فيمـا يتعلـق جبوانـب التفـاوت     وعلى مجع البيانات وحتليلها وتعميمها، وال     

 بالتقـدم  تعجيـل لل  املبذولـة  هـود اجل  وذكـر أن   .السكان املستبعدة واملتضررة من جـراء الرتاعـات       
ملرتبطــة بالــصرف الــصحي  ، علــى التحــديات ا ٢٠١٥ينبغــي أن تركــز، حــىت فيمــا بعــد عــام    

  .وتسجيل املواليد، ضمن أمور أخرىوالتعليم اجليد النوعية 
  

  تعليقات بشأن مشاريع توحيد األداء الرائدة
صـندوق األمـم املتحـدة      /امج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      نـ  دعا رئـيس اجمللـس التنفيـذي لرب        - ١٠٧

مـشاريع توحيـد األداء   ناقشة بشأن إىل فتح باب امل  األمم املتحدة اإلمنائي     برنامجللسكان مدير   
وحتـدث مـدير الربنـامج عـن املعـايري الرئيـسية للمرونـة وامللكيـة                . الرائدة باسم املنظمات األربع   

الوطنية، مشريا إىل أنه قد جرى تصميم كل مشروع رائد حبيث يتناسب مع الـسياق القطـري                 
ــذي       ــسياسات ال ــشامل لل ــتعراض ال ــا إلرشــادات االس ــك وفق ــالث   احملــدد، وذل  جيــري كــل ث

وشـدد مـدير الربنـامج علـى أن املـشاريع الرائـدة تـبني كيفيـة التوفيـق علـى حنـو أكثـر                         . سنوات
فعالية بني منظومة األمم املتحدة ككل واألولويات الوطنيـة، وأن الربجمـة املـشتركة هـي عنـصر           

  .ضروري، يقوم على إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
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:  األشخاص الذين قاموا بعد ذلك بعـرض خـرباهتم بـشأن املـشاريع الرائـدة                وفيما يلي  - ١٠٨
املنسق املقيم يف ألبانيا؛ وممثـل اليونيـسيف يف روانـدا؛ ونائبـة املـديرة التنفيذيـة لربنـامج األغذيـة                     

  .العاملي؛ واملدير العام املساعد ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
مة الصحة العاملية وممثل برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة باملـشاريع الرائـدة                ونّوه ممثل منظ   - ١٠٩

بوصــفها منطلقــا هامــا لتحــسني االتــساق والفعاليــة كمــا نــوه بامللكيــة الوطنيــة لتلــك املــشاريع  
 إىل أن املبــادئ التوجيهيــة اجلديــدة إلطــار عمــل األمــم اوأشــار. وبطابعهــا القــائم علــى الطلــب

منائية تتسم مبزيد من الشمولية واالستجابة لتوحيد األداء، بينما حثا علـى            املتحدة للمساعدة اإل  
وشـددا  . توخي الدقة يف اجلمع يف خطة واحدة بني االتفاقات القائمـة املوضـوعة بـشكل دقيـق                

على قيمة الشراكات ضمن منظومة األمـم املتحـدة، إذ أقـّرا باحلاجـة إىل تعزيـز نظـام املنـسقني                     
  .ارات تنظيمية رفيعة النوعية وخبطوط واضحة للمساءلةاملقيمني بقيادات ومه

 يف جمــال زيــادة االتــساق مــع  الرائــدة الوفــود بــاخلربات اإلجيابيــة للمــشاريع  وســلمت - ١١٠
 إىل أن مجيـع أعـضاء   مـشرية األولويات الوطنية وزيادة االتساق داخل منظومـة األمـم املتحـدة،       

 ني مـن نظـام املنـسق       فائـدة  قومون به لتحقيق أقصى    لديهم دور ما ي    ة األمم املتحدة القطري   أفرقة
 على أمهية اتباع هنج مـرن ووطـين وحمـدد الـسياق لتعزيـز اجلهـود مـن أجـل                     وشددت. نياملقيم

 إعـادة اسـتثمار      ضـرورة  وأعربت الوفود أيـضا عـن     . حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا     
 عمليـة تقيـيم   ب الكـثري    وأقـرّ . واألعبـاء اإلداريـة   املدخرات يف الربامج والتقليل من أعبـاء اإلبـالغ          

ــيت       الوضــع ــايري ال ــستند ذلــك إىل املع ــبعض أن ي ــة، بينمــا طلــب ال ــيم رمسي ــة تقي ــد لعملي  كتمهي
  .ل مثل التكاليف املتعلقة بعملية االتساقئشمل مساي وأن  معا،وضعتها مجيع الدول األعضاء

، لتوحيـد األداء  ماد أي منـوذج معـني        من التعجيل املفرط يف اعت      كثرية وفودوحذرت   - ١١١
 غايـة يف حـد ذاتـه، وأنـه ال يـزال             ولـيس  ، على أن االتساق هـو سـبيل لتحقيـق الفعاليـة           مشددة

ة الوطنيـة لعمليـة    القيـاد ب علـى وجـو  وشـددت . ىجيري حبث البدائل يف منتديات دوليـة أخـر      
 األوىل للمـشاريع     إعادة ختـصيص املـوارد علـى أسـاس اخلـربات           االتساق، وأكدت أنه ال ينبغي    

غ ومبادئ متفـق عليهـا بـصورة متعـددة     بل جيب االستمرار يف توزيعها على أساس صي       ،  الرائدة
. “املكتـب الواحـد   ”كامنـة يف منـوذج      لوجـستية   وأشار البعض إىل اعتبارات أمنية و     . األطراف

ة؛ وتنـسيق   واضـح  الرائدة من خـالل رسـائل     ودعا الكثري اإلدارة العليا باملقر إىل دعم املشاريع         
وناشـد العديـد    .  وتيـسري وتـسريع عمليـة صـنع القـرار علـى الـصعيد القطـري                لعمل؛اممارسات  
  . يف الوقت املالئم،الذي ميكن التنبؤ به املاحنة توفري التمويل املناسب اجلهات
 علـى   الدورة تركـز   لصندوق األمم املتحدة للسكان على أن        ة التنفيذي ة املدير ت وأكد - ١١٢

 وأبـرزت . الرائـدة  آراء الدول األعضاء، مبا يف ذلك الدول املشاركة يف املـشاريع      االستماع إىل 
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 تـبني   الرائدة من املشاريع    التعليقات الواردة  أن    مشرية إىل  ، الوضع النقاط الرئيسية لعملية تقييم   
 “أمـم متحـدة واحـدة   ” األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يـشكل أسـاس برنـامج             عمل أن إطار 
جمــة املــشتركة والــربامج املــشتركة لقيــت  الربوذكــرت أن.  الوطنيــةالتنميــة أولويــات  مــنوينبــع

 األمـم    الـذي تقدمـه    دعمالـ   بـني  اسـتراتيجي  التوفيـق علـى حنـو         أن وأضـافت .  إجيابية ردود فعل 
 التنميـــة الوطنيـــة ســـيؤدي إىل التقليـــل مـــن ازدواجيـــة العمـــل وتكـــاليف ومقتـــضياتاملتحـــدة 

  . تسري عموما يف اجتاه إجيايباملعامالت، وأن املبادرة
النجاح يف التوفيق بـني العمـل الـذي تـضطلع            التكامل يف ألبانيا إىل أن       ة وزير تأشار و -١١٣
النــضمام إىل اإلحتــاد ا  املتمثلــة يفاألولويــة الوطنيــة الفريــدةو أســرة األمــم املتحــدة يف ألبانيــا بــه

دت علـى أمهيـة قيـادة احلكومـة     وشـد . حـد اإلجنـازات الرئيـسية حـىت اآلن       أ قد شـكل  األورويب  
 امليـزات  يف ضـوء  ، الوطنيـة األهـداف  اختيار املنظمات، اليت تقوم بدور رئيـسي يف دعـم       لعملية
وأكـدت علـى أن انطبـاع حكومتـها العـام هـو انطبـاع إجيـايب للغايـة بـشأن                   .  لكل منها  املقارنة

  .“توحيد األداء”
التخطـيط االقتـصادي يف روانـدا، علـى اخلـربة       وزارة املالية و  ل  التابع  وأكد األمني العام   - ١١٤

 أدواتوشـدد علـى أمهيـة العالقـة الوثيقـة بـني             . الرائـد املـشروع   ب فيما يتعلـق  اإلجيابية حلكومته   
الـذي  ربنـامج   ال قـوة  األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة لـضمان             عمـل  التخطيط الوطنية وإطـار   

 مرتبطة ارتباطـا مباشـرا      املشروع الرائد مبادرة  ألمم املتحدة يف البلد، وأشار إىل أن        ا تضطلع به 
  . يف إعالن باريسبااللتزامات الواردة

وهـي  (نـام    تيـ  وأكدت وفود من مجهورية ترتانيا املتحدة وموزامبيق وأوروغواي وفي         - ١١٥
.  املبـادرة  الزمان لنجاح أن امللكية الوطنية والقيادة الوطنية      ) الرائدةبلدان مشاركة يف املشاريع     

 واحـد ينطبـق    على أن كل بلد يتسم بـسمات فريـدة وأنـه ال يوجـد هنـج        ت تلك الوفود  وشدد
 عن تفـاؤل حـذر بـشأن حتـسن االتـساق بـاألمم املتحـدة وزيـادة                  وأعربت الوفود . على اجلميع 

ــني األولويــات الوط  ــروابط ب ــم املتحــدة  ال ــرامج األم ــة وب ــة وأشــارت. ني ــد ” إىل أن عملي توحي
 مكثفــة وأن الوقــت ال زال مبكــرا للغايــة لتقيــيم األثــر عمالــة  هــي عمليــة تنطــوي علــى“األداء
  . املترتب عليهااإلمنائي
  التحلــي:وتــضمنت املــسائل الرئيــسية املثــارة أثنــاء املناقــشة الالحقــة ضــرورة مــا يلــي  - ١١٦

قـدم مـساعدة ميكـن      ت جهات ماحنـة      ووجود الصرب، إذ أنه من املبكر للغاية إجراء تقييم لألثر،        ب
 حتظـى بتركيـز رئيـسي بـاألمم          ضمن املـسائل الـيت      مسألة بناء قدرات الشركاء    وبقاء ؛االتنبؤ هب 
 احملافظة على احليـاد والـشمولية والتركيـز       مع للمنسقني املقيمني    الدور القيادي  وزيادة   ؛املتحدة

  .يف مجيع أقسام املنظومة
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تمــال  احمــن وأعربــت عــن القلــق ‘الــصندوق الواحــد’وتــساءلت بعــض الوفــود عــن  - ١١٧
 الرائــدة يف املــشاريع ‘صــناديق االتــساق’ أن احملــاورونوأوضــح . الــصناديق الرئيــسيةاخــتالط 

وجــرت .  املــشترك التمويــلوإمنــا تقتــصر علــى مــوارد، أمــواال مــن املــوارد األساســيةتــشمل  ال
  غـري أن هـذه األنـشطة       .ملنظمـات ا القدرة علـى متويـل أنـشطة         لديهااإلشارة إىل أن احلكومات     

وجـرى  .  إطار التخطيط املـشترك لكامـل فريـق األمـم املتحـدة القطـري               تندرج ضمن  نينبغي أ 
  . عوضا عن جمرد التركيز على العملية،التشديد على أمهية التركيز على اجلوهر والنتائج

  
  أخطار الكوارث احلد مناستراتيجيات     

ا علـى املـشاركني     ، عارضـ  يـذي لربنـامج األغذيـة العـاملي البنـد          قدم رئيس اجمللـس التنف     - ١١٨
  مثــايل مــسألة احلــد مــن أخطــار الكــوارث موضــوع وذكــر أن. لــدورةلوضــوعات الرئيــسية امل

  فرصـة  يـوفر  اجمللس املشتركوأوضح أن.  التنمية والطوارئ  جمايلللمجلس التنفيذي ألنه يغطي     
 يف بــرامج ا احلــد مــن أخطــار الكــوارث ووجــوب إدراجهــ ومفــردات مــسألةفهــوم للتعريــف مب
  . الصناديق والربامجوسياسات

ــدير  - ١١٩ ــة امل ــة وحتــدثت نائب ــاملي   ة التنفيذي ــة الع ــامج األغذي ــع   لربن . باســم املنظمــات األرب
 أخطــار  واحلاجــة إىل التخفيــف مــن حــدة     التكيــف   عمليــة وشــددت، يف مالحظاهتــا، علــى  

. املـرجح أن يكونـوا األشـد تـضررا         صـفوف    وبناء القدرة علـى االنتعـاش يف      الكوارث الطبيعية   
ــذلكو  وأضــافت أن.  احلاجــة إىل املــشاركة يف احلــد مــن أخطــار الكــوارث  إحلــاح، أكــدت ل

وبنـاء القـدرة      املزيد للتخفيف مـن حـدة األخطـار        يف وسعها أن تفعل   مؤسسات األمم املتحدة    
وأوضـحت أن هنـاك     . وإطـار عمـل هيوغـ     العمل جنبـا إىل جنـب يف        على االنتعاش، من خالل     
 للتخفيــف مــن تــأثري  ، اجلهــود اإلنــسانية وجهــود التنميــة  أقــوى بــنيحاجــة إىل الــربط بــشكل 

  .الكوارث على اجملتمعات الضعيفة
 مـن   السـتراتيجيات احلـد    ا قطري ا احلماية املدنية حلكومة هاييت منظور     ة مدير تعرض و - ١٢٠

 هـاييت إزاء األخطـار الطبيعيـة واحلالـة االجتماعيـة            ضـعف ووصفت جوانب   . ر الكوارث اخطأ
 االستراتيجية الوطنيـة للحـد مـن أخطـار الكـوارث وإطـار عمـل                عرضتبلد، مث   واالقتصادية لل 

  . االستراتيجيةالتعاون مع اجلهات املاحنة ومنظومة األمم املتحدة لتنفيذ 
عنيـة بالتنـسيق     االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث آليتـها امل           ووصفت نائبة مدير   - ١٢١

و هيوغــ إىل اهلياكــل القائمــة، مثــل إطــار عمــل وأوصــت باالســتناد. ولــدعم إطــار عمــل هيوغــ
لتعامـل مـع احلـد مـن أخطـار الكـوارث،       ا  من أجـل واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 

وعرضت برنـامج العمـل املـشترك مـع مؤسـسات األمـم             . وإقامة روابط مع التنمية وتغري املناخ     
  . املتحدة وآليات التمويل القائمة
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ألربـع  وأعربـت للمنظمـات ا    ن تقديرها لورقة املعلومـات األساسـية        وأعربت الوفود ع   - ١٢٢
وأصــرت .  احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف سياســاهتا وبراجمهــا لتعمــيم مــن جديــد عــن دعمهــا 

 وشـدد الـبعض   ؛ ربط احلد من أخطار الكـوارث بـالتكيف مـع تغـري املنـاخ     ضرورةالوفود على   
  . عاشختفيض تكاليف جهود اإلنيؤدي إىل على أن احلد من أخطار الكوارث ميكن أن 

 باألمم املتحدة علـى     زيادة االتساق سهامها يف   إلربع  األنظمات  املوأثنت الوفود على      - ١٢٣
الـصعيد القطــري، مـشرية إىل أنــه ال ميكـن النظــر إىل التنميـة واالســتجابة يف حـاالت الطــوارئ      

كوارث هي آليـة رئيـسية       على أن االستراتيجية الدولية للحد من ال       ، ومشددة كمسائل منفصلة 
 إىل أنه جيب على جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة أن تعمـل              وأشارت. وهيوغلتنفيذ إطار عمل    

  . على زيادة دعمها للدول األعضاء بشكل منتظم من أجل احلد من أخطار الكوارث
 مـع   ربع على التركيز على والياهتا والعمل جنبا إىل جنب        األنظمات  املوحثت الوفود    - ١٢٤

األدوار مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية واالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث لتحديـد                   
 وربط األعمـال وفقـا للواليـات املؤسـسية          االتساق حتقيق    وأكدت أنه يلزم   .اخلاصة بكل جهة  

 الطـوارئ، نظـرا      وأنـشطة  أثري سؤال بشأن كيفية حتسني الربط بني األنشطة اإلمنائيـة         و. الفردية
وجـرى التـشديد علـى أمهيـة        . املبكـر اإلنعـاش   ر الرائـد لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف             للدو

ــادل املعلومــات  ــشأن آليــات التمويــل    . تب ــدول األعــضاء ســؤاال ب   اخلاصــةوطرحــت إحــدى ال
  . تكيف مع تغري املناخبال

  الفريـق  رد على األسئلة والتعليقات اليت طرحتها الدول األعضاء، أشـار          ويف معرض ال   - ١٢٥
 علـى   ترمـي إىل مـساعدة املنظمـات األربـع        إىل أن ورقة املعلومـات األساسـية هـي وثيقـة عامـة              

ي مـن  أل أنـه ينبغـي   يقـصد هبـا   والالشروع يف العمل املشترك بشأن احلد من أخطار الكوارث      
 التحـدي الثالثـي اجلوانـب   ب أعضاء الفريـق  وسلم. أن تتجاوز الوالية اخلاصة هبا    هذه املنظمات   

 واالسترشـاد باالسـتراتيجيات     ؛ الـشراكة  يف إطار  والعمل   ؛لربط بني اإلغاثة والتنمية   ا ملتمثل يف ا
  .لوية على احلد من أخطار الكوارثالقطرية اليت تضفي األو
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  اجلزء الثاين    
  ٢٠٠٨تقرير الدورة السنوية لعام   

    
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل ١٦املعقودة يف جنيف يف الفترة بني     
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  املسائل التنظيمية -أوال  
 للمجلــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة     ٢٠٠٨ُعـــقدت الــدورة الــسنوية لعــام      - ١

ــائي ــن        اإلمن ــرة م ــف، يف الفت ــم، جني ــصر األم ــسكان يف ق ــم املتحــدة لل  إىل ١٦وصــندوق األم
 .٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٧

 ٢٠٠٨لــسنوية لعــام وأقــر اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورتــه ا   - ٢
)DP/2008/L.2 ( ٢٠٠٨وتقرير الدورة العادية األوىل لعام) DP/2008/18.( 

ــس          - ٣ ــة للمجل ــدورات القادم ــاد ال ــة النعق ــد التالي ــى املواعي ــذي عل ــس التنفي ــق اجملل وواف
 :٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف عامي  التنفيذي

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٨ :٢٠٠٨الدورة العادية الثانية لعام   
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢ إىل ١٩ :٢٠٠٩لدورة العادية األوىل لعام ا  
٢٠٠٩ يونيـه /حزيـران ٥ إىل مـايو / أيار ٢٦  :٢٠٠٩الدورة السنوية لعام   
  )نيويورك(            
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١ إىل ٨ :٢٠٠٩الدورة العادية الثانية لعام   

 يف ٢٠٠٨يف الـدورة الـسنوية لعـام      وأدرجت املقررات اليت اعتمدها اجمللس التنفيـذي          - ٤
 .www.undp.org/execbrd وميكن االطالع عليها يف املوقع ،DP/2008/38الوثيقة 

  
  الذي أدىل به مدير الربنامجبيان ال    

سـعا مـن    التحـديات الـيت يواجههـا االقتـصاد العـاملي، ونطاقـا وا            الربنـامج   وصف مدير     - ٥
ــا      ــصدي هل ــه يف الت ــة فعاليت ــائي لتقوي ــامج اإلمن ــذهلا الربن ــيت يب ــى خــالف   .اجلهــود ال وأكــد، عل

التكهنات يف اآلونة األخرية، أن الزيادة احلادة يف أسعار األغذية ُتـعزى بقدر أكـرب إىل ارتفـاع                 
 أكثـر  الوقـود احليـوي،  إلعانـات  غـري املقـصودة   اآلثـار العكـسية    أسعار الوقود، الـذي جنـم عـن         

وأشـار إىل التبـاطؤ يف القطـاع     .السريعة النموُتـعزى إىل ارتفاع الطلب يف البلدان الضخمة  مما
املــــايل كــــدليل علــــى احلاجــــة إىل حتــــسني حتليــــل الــــسياسات وتقويــــة التنــــسيق الــــدويل يف  

 .الفقر مكافحة

منائيـة  األهـداف اإل  حتقيـق   الـيت تقـوض التقـدم حنـو         الشديدة  وأقرت الوفود بالتحديات      - ٦
وأعربـت   .الطبيعيـة  املنـاخ، والكـوارث   أسـعار الطاقـة واألغذيـة، وتغـري    ارتفـاع  وهـي   :لأللفيـة 

بـصعوبة يف بلـداهنا ميكـن أن تنـتكس إذا     حتققـت  وفود عديدة عن قلقها من أن اإلجنازات الـيت          
ة لألمـم  ودعت وفود عديدة إىل أن تعيد املنظومة اإلمنائيـ  .مل يتخذ اجملتمع الدويل إجراًء عاجالً

http://www.undp.org/execbrd�
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وأقـرت بـأن الربنـامج اإلمنـائي      .إعطاء األولوية للزراعـة باعتبارهـا حمركـاً للتنميـة    ككل املتحدة 
خـاص علـى زيـادة ختـصيص املـوارد األساسـية للبلـدان        بوجـه  وأثـىن أحـد الوفـود        .شريك مهم 

ــدان         ــساعدة البل ــوده مل ــادة جه ــائي زي ــامج اإلمن ــه أن يواصــل الربن ــة وأعــرب عــن توقع األفريقي
أقــرت بعــض الوفــود بــاجلهود املــستمرة الــيت يبــذهلا الربنــامج اإلمنــائي لتحــسني  كمــا .فريقيــةاأل

ــاءة اإلدارة واملــساءلة واالســتجابة لألولويــات اإلمنائيــة الوطنيــة وفقــا لواليتــه األساســية          .كف
 .وفود على أمهية اإلدارة من أجل حتقيق النتائج اإلمنائيةعدة وشددت 

ــامج اإلمنــائي إىل حــشد مــوارد إضــافية اســتجابةً   ودعــت بعــض الوفــود ال   - ٧ لتــصاعد ربن
ــة يف أزمــيت الوقــود والغــذاء العــامليتني، مؤكــدة أن     ــيح احلــايل اجلــو التحــديات املتمثل فرصــة يت

وتعهدت تلك الوفود مبواصـلة تقـدمي    .لتنشيط اجلهود من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
وفــود عــن زيــادات يف مــسامهاهتا األساســية يف عــدة دعــم قــوي يف هــذا الــصدد، كمــا أعلنــت 

لتحـسني فعاليـة التنميـة ودعـم        حماولـة   الربنامج اإلمنـائي وغـريه مـن منظمـات األمـم املتحـدة يف               
  .إجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية

    
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  ٢٠٠٧ي للمديرة التنفيذية لعام بيان املديرة التنفيذية والتقرير السنو -ثانيا  
بدأ اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان بالبيـان االفتتـاحي للمـديرة التنفيذيـة                 - ٨
ــر( ــع انظ ــيلم فيــ   و).http://www.unfpa.org/exbrd/2008/2008_annual.htm املوق ـــرض ف ديو ُع

وأعربـت املـديرة التنفيذيـة       .٢٠٠٧قصري عن إجنازات صندوق األمم املتحدة للسكان يف عـام           
عن تعازيها لشعوب الـصني وميامنـار والواليـات املتحـدة األمريكيـة، الـيت عانـت مـن كـوارث                     

 باعتبـاره  ،وأشـارت إىل أن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان يـشارك       .طبيعية يف اآلونة األخرية
ــة األمــم املتحــدة جــزًءا مــن   .للطــوارئ يف جهــود ختفيــف حــدة الكــوارث والتأهــب   ، منظوم

 وأكـدت أن جـدول أعمـال    .وقدمت كبار املـوظفني اجلـدد بـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان      
 .زال مالئمــا إىل حــد كــبري ومتــسما بالرؤيــة املــستقبلية  مــا والتنميــة الــدويل للــسكان املــؤمتر

الــوزراء علــى ضــمان أن تكــون الــصحة بوجــه عــام وشـكرت حكومــة اليابــان وخاصــة رئــيس  
والــصحة اإلجنابيــة، وال ســيما الــصحة النفاســية، بــارزة يف خطــة عمــل مــؤمتر طوكيــو الــدويل    

 .الثمانية جمموعة قمة الرابع للتنمية األفريقية، وأن حتتل مكانا بارزا يف مؤمتر

وقـدمت   .٢٠٠٨ لعـام    املديرة التنفيذيـة جمـاالت األولويـة األربعـة للـصندوق          وأمجلت    - ٩
 تسريع وترية التقدم وامللكيـة الوطنيـة لربنـامج عمـل املـؤمتر      :٢٠٠٧تقرير املديرة التنفيذية لعام 

؛ واالســتعراض اإلحــصائي واملــايل لعــام )DP/FPA/2008/5, Part I(والتنميــة  للــسكان الــدويل

http://www.unfpa.org/exbrd/2008/2008_annual.htm�
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٢٠٠٧) DP/FPA/2008/5, Part I, Add.1( ــامج اإل ــر املــشترك للربن منــائي وصــندوق ؛ والتقري
 - DP/2008/23/Add.1 (٢٠٠٧الــسكان بــشأن توصــيات وحــدة التفتــيش املــشتركة يف عــام  

DP/FPA/2008/5, Part II (     ووجهـت  .٢٠٠٧وأبرزت اإلجنـازات الرئيـسية للـصندوق يف عـام 
االنتباه إىل الُنـهج املتسمة باحلساسية الثقافية اليت يتبعها الـصندوق يف وضـع الـربامج، والـشبكة            

وأحاطـت اجمللـس التنفيـذي     .لواسعة من الشراكات، ومن بينها شـراكات مـع منظمـات دينيـة    ا
 وكــذلك ،املــستجدات يف عمليــة إعــادة تنظــيم الــصندوق مــشددة علــى شــفافية العمليــةبعلمــا 

وشـكرت مجيـع املـاحنني الـذين تربعـوا للـصندوق،        .االهتمام اخلاص الذي يوىل للبعـد البـشري  
  . للصندوقومنهم أكرب عشرة ماحنني

ركيـزة  وأعربت املديرة التنفيذية عن تقديرها لقرار األمني العـام جبعـل الـصحة العامليـة                  - ١٠
أن وشـددت علـى     .اإلمنائية الثالثة، جنبا إىل جنب مع تغري املنـاخ واألمـن الغـذائي            ركائزه  من  

إلضـافة إىل  سـنوياً با باليـني مـن الـدوالرات     ٦ما يقـدر بنحـو   يتطلب  الصحة النفاسية،   حتسني  
جهـود أقـوى للـدعوة يف جمـال         بـذل   وأكـدت احلاجـة إىل       .بليون دوالر أخرى لتنظـيم األسـرة      

إىل التقـدم غـري املطـرد يف جمـال تنظـيم األسـرة،              ووجهـت االهتمـام     الصحة واحلقوق اإلجنابية،    
 .فـة امليسورة التكل مشرية إىل أن إحدى العقبات الكربى هي االفتقار إىل سلع الصحة اإلجنابية             

من فريوس نقـص املناعـة البـشرية، خـصوصا          يف تدابري الوقاية    احلاجة إىل التوسع    على  وأكدت  
وأشــارت إىل امليــزة النــسبية الــيت يتمتــع هبــا الــصندوق يف تعزيــز  .بالنــسبة إىل النــساء والــشباب

 رائـد  وأعلنت، مشرية إىل احلملة الدامنركية للمساواة بـني اجلنـسني، أهنـا    .املساواة بني اجلنسني
املــرأة   مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، لتعزيــز متكــني٣اهلــدف للمــسرية صــوب حتقيــق فخــور 
  .اجلنسني بني املساواة وحتقيق

 وحــسن “املمتــازة والقويــة واملتحمــسة”ود علــى قيــادة املــديرة التنفيذيــة  وأثنــت الوفــ  - ١١
 وأقـرت بـأن املـوظفني    وأشادت جبميع موظفي الصندوق لتفـانيهم وعملـهم الـدؤوب،    .إدارهتا

ورحبـت الوفـود ببيـان     .على الصعيد القطري يعملون يف كـثري مـن األحيـان يف ظـروف صـعبة      
وهنــأت الــصندوق علــى التقــدم  .املــديرة التنفيذيــة املــدروس وامللهِـــم وبــالتقرير الــسنوي املفيــد

ة؛  يف جمــاالت تركيــز الــصندوق وهــي الــسكان والتنميــ     ٢٠٠٧واإلجنــازات احملــرزة يف عــام   
وهنــأت الــصندوق أيــضاً علــى دوره يف  .والــصحة واحلقــوق اإلجنابيــة؛ واملــساواة بــني اجلنــسني

 .٢٠١٥هدف الصحة الشاملة للجميع حبلول عام بلوغ ضمان 

وأعربـت عـن سـرورها بـأن      .وذكرت الوفود أن الـصندوق شـريك مهـم وموثـوق بـه             - ١٢
ه، كمــا أثنــت علــى الــصندوق أعلــى إيــراد مــن املــوارد منــذ نــشأتأن الــصندوق حقــق تالحــظ 

وحث بعـض    . بلداً ١٨٢توسيع نطاق قاعدة املاحنني إىل      مبا يف ذلك    جلهوده يف حشد املوارد،     
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 .لـسنوات متعـددة   إعـالن التربعـات     علـى   وشـجعت    اآلخر على زيادة تربعاهتـا،       البعضالوفود  
عـن زيـادة يف   وأعلنـت الـدامنرك    .٢٠٠٩ عن زيادة يف تربعها األساسـي لعـام   أسترالياوأعلنت  

للـصندوق املواضـيعي   إضـافية   تعلنـت هولنـدا عـن أهنـا سـتمنح تربعـا      وأ .٢٠٠٨تربعها لعـام  
  .للصحة النفاسية ولضمان سلع الصحة اإلجنابية، باإلضافة إىل تربعها املعتاد

ــة العامــة       - ١٣ ــرار اجلمعي ــذ ق ــصندوق بتنفي ــزام ال ــشأن ٦٢/٢٠٨وأثنــت الوفــود علــى الت  ب
 هبـا  تـضطلع  الـيت  التنفيذيـة  األنـشطة  لـسياسة  سـنوات  ثـالث  كـل  جيـري  الذي الشامل االستعراض

التنميـة وإعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة املعونـة، وكـذلك اشـتراك          أجـل  مـن  املتحدة األمم منظومة
ــم املتحــدة،    ــصندوق يف إصــالح األم ــك  ال ــا يف ذل ــا جيــري  مب ــدة يف   م ــة الرائ ــدان الثماني يف البل

الوفـود إىل التقـدم احملـرز يف البلـدان الرائـدة، داعيـة كيانـات              وأشارت بعض    .“توحيد األداء ”
إىل األنــشطة الرباجميــة يف البلــد املعــين؛ واســتخدام حتويــل الوفــورات األمــم املتحــدة إىل ضــمان 

؛ واسـتخدام التنفيـذ   “احلاجز الوقـائي ”الدروس املستخلصة؛ وتقوية املنسق املقيم وحل مسألة        
افت أنـه جيـب أن يكـون التمويـل مـن املـاحنني غـري مـشروط           وأض .الوطين إىل أقصى حد ممكن    

  .لتنبؤ بهوقابل ل

وهنــأت الوفــود املــديرة التنفيذيــة علــى قيادهتــا بوصــفها رئيــسة للجنــة اإلداريــة الرفيعــة   - ١٤
ورحبــت الوفــود بإنــشاء  .املــستوى وعلــى حتقيــق تقــدم يف مبــادرة مواءمــة ممارســات األعمــال 

إلحاطتـها علمـا    وأعربـت عـن تقـديرها        .ى النتـائج يف الـصندوق     قاعدة إداريـة صـلبة قائمـة علـ        
 .بــشأهناباملــستجدات بــشأن إعــادة تنظــيم الــصندوق وطلبــت إحاطــات منتظمــة مبــا يــستجد     

وأثنـت علـى     .ورحبت باألعضاء اجلدد بفريق اإلدارة العليـا بـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان              
لتقنيـة والرباجميـة للبلـدان املتلقيـة وأعربـت          عمل املكاتب القطرية للصندوق يف تقدمي املـساعدة ا        

ترحيـل املـوارد مـن عـام     عـن   الوفـود  أحـد  وتـساءل  .الطـابع اإلقليمـي  عن دعمها لعملية إضفاء 
 .كان هناك اخنفاض يف التمويل ألفريقياإذا وتساءل وفد آخر عما  .٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٧

 الحتياجـات البلـدان املتلقيـة       وأعربت الوفود عن تقديرها الستجابة الصندوق املوجهة        - ١٥
وفـود إىل أن الـصندوق قـد قـدم مـسامهات كـبرية              عـدة   وأشـارت    .الـشراكات اتساع نطـاق    و

متـسمة  بنـهج  تنفيذ الربنـامج  االسترشاد يف وجرى التأكيد على أمهية  .لدعم الشركاء الوطنيني
علـى احلـوار بـشأن     وبينما حثت بعض الوفود على مزيد من التركيز          .مبراعاة احلساسية الثقافية  

السياسات يف املراحل األولية، شجعت وفـود أخـرى علـى مزيـد مـن االشـتراك يف مـشروعات           
وحثت بعض الوفـود علـى زيـادة التركيـز علـى أقـل البلـدان         .بناء القدرات يف املراحل الالحقة   

لـى  وأكـدت ع  .وربطت بعض الوفود بني الصحة النفاسية والصحة اإلجنابية وأزمة الغـذاء  .منواً
ذلـك منـع العنـف القـائم علـى          مبا يف   دور الرجال والفتيان يف تعزيز الصحة واحلقوق اإلجنابية،         
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وحثـت   .وأشارت إىل أنه جيب عمل املزيـد لتلبيـة احتياجـات الـشباب واملـراهقني      .نوع اجلنس
 .على مواصلة اجلهود لزيادة إمكانية احلصول على سلع الصحة اإلجنابية

ــه قــدمت، عقــب مــشاورات مــع الــدول األعــضاء    وذكــر وفــد ســلوفاكي   - ١٦ ا أن حكومت
رمسيا إىل الصندوق ليشاطر املكتـب اإلقليمـي ألوروبـا الـشرقية ووسـط آسـيا               اقتراحا  باملنطقة،  

الطــابع وذكــر وفــد االحتــاد الروســي أنــه يؤيــد اجتــاه الــصندوق إلضــفاء   .يف ســلوفاكياموقعــه 
اجملموعــة وداخــل ، عقــب مــشاورات بنــاءة راءاآليف توافــق ، وأنــه قــد مت التوصــل إىل اإلقليمــي

اإلقليمية، بشأن املكتب اإلقليمي للصندوق يف براتسالفا، سـلوفاكيا، واملكتـب دون اإلقليمـي              
 .يف أملايت، كازاخستان

وشــكر وفــد الــصني الــصندوق وغــريه مــن الوكــاالت علــى املــساعدة الــيت قدمتــها يف     - ١٧
يـات املتحـدة األمريكيـة عـن تقـديره للتعـاطف الـذي        وأعرب وفـد الوال  .أعقاب الزلزال املدمر

وشـرح نائـب     . يف اآلونـة األخـرية     وارث الطبيعيـة الـيت حـدثت يف بلـده         بـالك ملن أضـريوا    أًبدي  
 .رئيس وحدة التفتيش املشتركة عمل تلك الوحدة

ــى        - ١٨ ــى دعمهــم القــوي وتربعــاهتم، وكــذلك عل ــود عل ــة الوف ــديرة التنفيذي وشــكرت امل
وأعربـت عـن تقـديرها للتعليقـات بـشأن دورهـا        .مـوظفي الـصندوق وتفـانيهم   تقديرهم لعمـل  

وأكـدت علـى أن دعـم امللكيـة الوطنيـة والقيـادة        .املـستوى  الرفيعـة  اإلداريـة  القيـادي يف اللجنـة  
 جيـري  الـذي  للـسياسات  الوطنية هو أساس عمل الصندوق وأنه يستهدي باالستعراض الـشامل 

وشـددت علـى أن الـصندوق مل يفـرض أيـة       .كيـة الوطنيـة  سنوات، والذي يؤكد املل ثالث كل
الـصندوق بإصـالح األمـم املتحـدة      التـزام   وأكدت على    .شروط ومل يربط املساعدة بأي شرط     

 .“توحيـد األداء  ”كثيفة الذي قام بـه يف البلـدان الرائـدة يف جمـال              تطلب جهودا   والعمل الذي   
 إىل منظمة صغرية احلجم مثل الـصندوق،        للغاية بالنسبة يتطلب جهدا كبريا    وبينما كان العمل    
من خالل ازدياد تسليط األضواء علـى برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل               حتققت  فإن القيمة املضافة    
  .للسكان والتنمية

ــة وأشــارت   - ١٩ أن الــصحة النفاســية ووفيــات األمهــات مهــا مــسألتان    إىلاملــديرة التنفيذي
وذكـرت أن   . احلياة جتاه الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة   هنج دورةيتبع ، وأن من املهم أن رئيسيتان

 املـاهرة  تنظيم األسـرة، والعنايـة   :هي ما يليللحّد من الوفيات النفاسية العناصر الثالثة الرئيسية 
وأوضـحت عمـل الـصندوق يف جمـال منـع العنـف        .الوالدة، والرعاية الطارئـة أثنـاء التوليـد    أثناء

للمـرأة   اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  مـع صـندوق  الـشراكة  لـك  القائم على نوع اجلنس، ومن سـبل ذ 
وأعربت عن اتفاقهـا مـع الـرأي القائـل بـأن مـشاركة             .يف هذا اجملال  الفاعلة  وغريه من اجلهات    

وفيمـا خيـص العمـل اإلنـساين،         .الرجال ضرورية لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة             
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 إىل   وأشـارت  .ى الصعيدين اإلقليمي والقطـري    الحظت أن الصندوق قد واصل بناء قدراته عل       
عن أملها يف أن تـسفر جولـة التعـدادات          معربة   ،أن التعداد هو جمال جديد من جماالت التركيز       

وأوضــحت املــديرة  .اإلمنــائيوالربجمــة يف اجملــال  عــن بيانــات قيِّـــمة للتخطــيط  ٢٠١٠يف عــام 
 ٢٠٠٧صوص ترحيـل املـوارد مـن عـام          وخبـ  .التنفيذية أن املوارد ألفريقيا قد زادت ومل تـنقص        

ــام  ــي   ٢٠٠٨إىل عـ ــه مت تلقـ ــارت إىل أنـ ــن     ١٥، أشـ ــري مـ ــع األخـ ــالل الربـ ــون دوالر خـ  مليـ
  .٢٠٠٧ عام

وشـــكرت وفـــد ســـلوفاكيا علـــى عرضـــه الستـــضافة املكتـــب اإلقلـــيم للـــصندوق يف     - ٢٠
 مـي اإلقلي املكتــب بــشأنتوافــق اآلراء الروسـي علــى   االحتــاد براتـسالفا، كمــا شــكرت وفــد 

  .أملايت يف اإلقليمي دون واملكتب براتسالفا، يف للصندوق

) العالقات اخلارجية وشـؤون األمـم املتحـدة واإلدارة   ( التنفيذية املديرة نائبةوأوضحت   - ٢١
 .عملية إعادة التنظيم والتركيز القوي على البعد البشري، وكذلك ضمان اسـتمرارية األعمـال             

حاطــة اجمللــس التنفيــذي وشــركاء التنميــة علمــاً بــشأن   وأشــارت إىل أن الــصندوق سيواصــل إ 
رئيـسي  أن استمرارية األعمال هي جـزء  ) الربنامج( التنفيذية املديرة نائبة وذكرت .التقدم احملرز

من اخلطة العامـة إلعـادة التنظـيم وأن الـصندوق ملتـزم بتقـدمي املـساعدة التقنيـة للبلـدان خـالل                       
ب التخطيط االستراتيجي إىل أن األهداف واخلط القاعـدي         وأشار رئيس مكت   .الفترة االنتقالية 

 باخلطة االستراتيجية قد ُنـشرت على موقع اإلنترنت وأن العمـل التحليلـي متواصـل             فيما يتعلق   
 .يف هذا اجملال، وذلك حسب ما طلبه اجمللس

  
  االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان -ثالثا  

ــة  عرضــت   - ٢٢ ــرع تعبئ ــسة ف ــر  رئي ــوارد التقري ــق ب امل ــصندوق   املتعل ــل ال ــات بتموي االلتزام
)DP/FPA/2008/9.(  ًعن التزامات التمويل يعكس أحـدث  للمعلومات وقدمت أيضاً استكماال

، العملـة الـيت أعلنـت هبـا أسـتراليا تربعهـا           ، والحظـت    ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١ حـىت    ،البيانات
   .األستراليةوهي الدوالرات 

 الـصندوق علـى احلـصول علـى أعلـى إيـراد مـن املـوارد علـى اإلطـالق              وهنأت الوفـود    - ٢٣
وأكدت على أن ذلك يدل على الثقـة الـيت           . ماحنا ١٨٢وعلى توسيع نطاق قاعدة املاحنني إىل       

األساســية  إىل التــوازن الــسليم بــني املــوارداالرتيــاح وأشــارت مــع  .توليهــا البلــدان للــصندوق
وشـددت   .عمليـات الـصندوق   ركيزة ملوارد األساسية متثلواملوارد غري األساسية، وأكدت أن ا

مــوارد غــري  لللمــوارد األساســية، بــل   لعلــى أن الــصناديق املواضــيعية جيــب أال تعتــرب بــديالً      
وأقرت الوفود بأن الصناديق املواضيعية وغريها مـن آليـات التمويـل املبتكـرة هلـا أثـر        .ساسيةاأل
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، ومن بينها ما هـو عـن طريـق اجتـذاب التمويـل مـن                مفيد بوصفها إضافة إىل املوارد األساسية     
إضـافية  وسأل أحد الوفود عما إذا كان ُيـنظر يف استخدام صـناديق مواضـيعية    .القطاع اخلاص

نوعيـة  وأشـار أحـد الوفـود إىل أن          .جملاالت أخرى يف السكان والتنمية، واملساواة بني اجلنسني       
أن موظفي الـصندوق، مـن      مالحظا   املوارد،   املوظفني وعددهم جيب أن يتماشى مع الزيادة يف       

  .املستوى األعلى إىل املستوى األدىن، يتمتعون باملواهب
ــى تعليقاهتــا وأعربــت عــن تقــديرها        - ٢٤ ـــود عل ــشــكر للوفـ ـــذية ال ــديرة التنفي ووجهــت امل

وشكرت أيضاً الوفد الذي أثىن على موظفي الـصندوق وأشـارت    .للصندوقاملقدمة للتربعات 
وأكــدت  .الــصندوق يواصــل التــشديد علــى تــدريب املــوظفني والتطــوير الــوظيفي هلــم  إىل أن 

ألعــضاء اجمللــس التنفيــذي أن الــصناديق املواضــيعية ليــست بــديالً عــن املــوارد األساســية، وأن    
وأشـارت إىل أن الـصندوق ينظـر يف     .زالت متثل ركيزة عمليات الصندوق املوارد األساسية ما

 ).٢٠١٠نظرا ألمهية اجلولة القادمـة مـن التعـدادات يف عـام           (تعداد  إنشاء صندوق مواضيعي لل   
  .واضيعيةاملصناديق الولكن الصندوق ال خيطط للشروع يف انتشار 

التزامــــات متويــــل صــــندوق األمــــم  : ٢٠٠٨/١٠واختــــذ اجمللــــس التنفيــــذي املقــــرر    - ٢٥
  .للسكان املتحدة

  
 واملسائل ذات الصلة كان الربامج القطرية لصندوق األمم املتحدة للس  -رابعا   

وثــائق مــشاريع الــربامج القطريــة اخلمــسة   ) الربنــامج(عرضــت نائبــة املــديرة التنفيذيــة    - ٢٦
اجلديدة ومخس متديدات للربامج، وأشارت إىل أن تصميمها وحمتواها يقوم علـى االحتياجـات              

وعـرض   .واألولويات القطرية حسب مـا جـرى حتديـدها يف خطـط التنميـة الوطنيـة لكـل منـها        
مـشاريع   الوسـطى  وآسـيا  وأوروبـا  العربيـة  الـدول  واملوظف املسؤول عن شعبة أفريقيا شعبة مدير

  .كل منهممناطق الربامج القطرية من 
وأثنت الوفود على التعاون الوثيق بني السلطات الوطنية والصندوق، والعملية املتـسمة          - ٢٧

وأعربـت عـن تقـديرها للـدعم      . القطريـة باالنفتاح والشفافية يف إعـداد مـشروع وثـائق الـربامج    
 والقيـادة  الوطنيـة  الذي قدمـه الـصندوق، وأثنـت علـى الـصندوق للتركيـز الـذي أواله للملكيـة        

 وأشـارت   .وأعربت الوفود أيضا عن تقديرها لتعاون الـصندوق مـع املـاحنني اآلخـرين              .الوطنية
يتـسىن  أنـه لـن     فـذكرت   بلـدان،   الوفود إىل املعدالت املرتفعة للوفيـات النفاسـية يف عديـد مـن ال             

وحثــت الوفــود علــى مــنح   .حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة دون ختفــيض الوفيــات النفاســية  
 احلـصول علـى خـدمات    زيـادة إمكانيـة  بطـرق منـها   لتخفـيض الوفيـات النفاسـية،    عاليـة  أولوية 
 الـوالدة،  أثنـاء  املـاهرة  وتـوفري العنايـة   الطارئـة،  احلـاالت  يف التوليد وهي رعاية -اإلجنابية  الصحة
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وأعربـت الوفـود عـن       .اإلجنابيةذلك إمكانية احلصول على سلع الصحة       مبا يف   وتنظيم األسرة،   
الحظة أن الربامج القطرية قـد عاجلـت قـضايا عـدم املـساواة بـني اجلنـسني، والعنـف                    ملسرورها  

 إىل وشــددت الوفــود علــى احلاجــة  .القــائم علــى نــوع اجلــنس، وكــذلك احتياجــات الــشباب  
ــادة  ،توســــيع نطــــاق الــــشراكات مــــع شــــركاء التنميــــة   ومــــن بينــــهم اجملتمــــع املــــدين والقــ

ــدينيون ــادة اجملتمــع احمللــي /ال ــديون وق وحــث أحــد الوفــد علــى إقامــة تعــاون أوثــق مــع     .التقلي
   .سفارات دولته ومنظماهتا غري احلكومية

 ربية وأوروبـا وآسـيا    شعبة أفريقيا واملوظف املسؤول عن شعبة الدول الع       وأعرب مدير     - ٢٨
وأكـدا للمجلـس التنفيـذي أن الـصندوق      .الوسطى عن شكرمها للوفود على تعليقاهتا ودعمهـا 

وشـددا علـى أن الـشراكات     .يشدد على الشراكات مع اجملتمع املدين وغريه من شركاء التنمية
ــة    ــضا لتقوي ــنظم ضــرورية أي ــة  ال ــة واالســتجابة اجملتمعي ــصندوق ســيحي  وذكــرا .الوطني  لأن ال

  . املعنية البلدان املالحظات احملددة عن مشاريع الربامج إىل
وأحاط اجمللس التنفيذي علما بوثائق مشاريع الربامج القطرية لبنن ومجهورية الكونغـو              - ٢٩

والنيجر ونيجرييا والسودان، والتعليقات عليها، اليت سـتحال إىل البلـدان املعنيـة، ملراعاهتـا عنـد                 
 لبورونـدي  القطري على التمديد الثاين للربنامج ووافق اجمللس . النهائيةوضع الربامج يف صيغتها

لباكستان ملدة سنتني، وأحاط علمـا بالتمديـدات    القطري الربنامج متديد وعلى واحدة، سنة ملدة
واختـذ اجمللـس التنفيـذي     . القطريـة ألفغانـستان وإكـوادور وغواتيمـاال    للـربامج واحـدة   سـنة  ملـدة 

شاريع وثائق الربامج القطرية لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان وبرنـامج      م :٢٠٠٨/١١املقرر 
   .األمم املتحدة اإلمنائي

  
  التقييم يف صندوق األمم املتحدة للسكان -خامسا  

ــة   - ٣٠ ــت نائبــ ــديرة عرضــ ــة املــ ــامج( التنفيذيــ ــيم    ) الربنــ ــشأن التقيــ ــدوري بــ ــر الــ التقريــ
)DP/FPA/2008/10 (وأبرزت عناصره املهمة.  

رحبــت الوفــود بــالتقرير املفيــد والزاخــر باملعلومــات والتــدابري الــيت اختــذها الــصندوق و  - ٣١
قراراتـه  هبـا يف    لالسـتنارة   التقييم وأثنت على استخدام الـصندوق لنتـائج التقيـيم           نوعية  لتحسني  
علـى حنـو مـشترك مـع     أُجـري  وأعربت عـن تقـديرها ألن عـددا معينـا مـن التقييمـات          .اإلدارية

 يف املائـة مـن      ٥٠أن   والحظت   .ابعة لألمم املتحدة وشركاء ثنائيني ووطنيني     منظمات أخرى ت  
وشجعت علـى إدراج معلومـات عـن دور شـركاء      .خرباء تقييم وطنيني  أجريت مع   التقييمات  
واستفــسر أحــد الوفــود عــن األســاس الــذي قامــت عليــه التقييمــات    .يف التقييمــاتالــصندوق 

ود الصندوق انشغاله مـن أن حـواىل ثلثـي التقييمـات     وشاركت بعض الوف .اخلارجية والداخلية



E/2008/35  
 

09-23855 47 
 

أن االفتقـار إىل   ورأت .بـالتقييم  املعـين  املتحـدة  األمـم  احلـد األدىن مـن معـايري فريـق    تـستوف  مل 
 وأعربت عن انشغاهلا مـن أن نـسبة تنفيـذ توصـيات تقيـيم               ،أحد العوائق ميثل  البيانات القاعدية   
 الوفــود علــى زيــادة التقييمــات علــى الــصعيد وشــجعت .زالــت منخفــضة الــربامج القطريــة مــا

وشـددت علـى احلاجـة إىل مجـع بيانـات قاعديـة        .القطري وزيادة التركيز على النتـائج اإلمنائيـة  
وأشارت إىل أن التقـارير يف املـستقبل جيـب أن حتتـوي علـى       .عند بدء الربامج القطرية اجلديدة

ــذهل     ــة الــيت يب ــد مــن املعلومــات عــن اجلهــود الربناجمي ــيم  مزي ــصندوق ملتابعــة توصــيات التقي  .ا ال
وشجعت الـصندوق علـى اسـتخدام خطتـه االسـتراتيجية لوضـع التقـارير الدوريـة يف املـستقبل                    
علــى أســاس التقيــيم، وطلبــت أن تتــضمن التقــارير يف املــستقبل معلومــات حمــددة وحتليليــة عــن 

  .التقدم احملرز واملصاعب اليت ووجهت يف مهمة التقييم

لوفـود علـى تقويـة قـدرات املـوظفني ونظـرائهم، يف اجلهـات احلكوميـة وغـري          وحثـت ا   - ٣٢
وأعربـت عـن سـرورها لعلمهـا      .، وكـذلك تقويـة نظـم الرصـد والتقيـيم الوطنيـة       معـا احلكومية

قـدرات التقيـيم   سـيدعمون تعزيـز   بإنشاء مخس وظائف ملستـشارين إقليمـيني للرصـد والتقيـيم،      
وفــود عمـا إذا كانـت الوظــائف قـد أُدرجـت ضــمن     واستفـسر أحـد ال   .علـى الـصعيد القطـري   

وأشار أحد الوفود إىل أن أمناط املعونة اجلديدة اليت شجع عليها إعـالن بـاريس بـشأن     .امليزانية
بتوجيـه التقيـيم    املعنيـة  العمـل  فعالية املعونة واجهت بعض القيود، وأعرب عن القلق بشأن فرقة

بـالتقييم، مـشريا إىل أن    املعين املتحدة األمم ابعة لفريقاجلنسني، الت بني حلقوق اإلنسان واملساواة
وفـود علـى مـشاركة الـصندوق     عدة وأثنت  .التوجيه جيب أال يتعارض مع قرارات احلكومات 

بـالتقييم ومـسامهة الـصندوق يف تقويـة قـدرات التقيـيم يف منظومـة         املعـين  املتحـدة  األمم يف فريق
لصندوق لصياغة سياسة للتقييم، وأعربـت عـن تطلعهـا    ورحبت الوفود مببادرة ا .األمم املتحدة

معـايري  حتـدد   وأشـارت إىل أن تلـك الـسياسة جيـب أن             .مزيد من املـشاورات بـشأهنا     إجراء  إىل  
وشجعت على املواءمة، إىل أقـصى حـد ممكـن، مـع             .مستقلةإصدار تكليفات بإجراء تقييمات     

 .مم املتحدة اإلمنائيبرنامج األمبا فيها سياسات الصناديق والربامج األخرى، 

الـشكر إىل الوفـود علـى تقـديرها للتحـديات      ) الربنامج( التنفيذية املديرة ووجهت نائبة  - ٣٣
وأكــدت علــى أن الــصندوق  .الــيت يواجههــا الــصندوق يف جمــال التقيــيم، وعلــى تــشجيعهم لــه

 .ت عليـه  يدرك احلاجة إىل حتسني موثوقية وجـودة عملـه التقييمـي وأنـه ملتـزم بإدخـال حتـسينا                  
وأشـارت إىل أنــه ســتجري زيــادة تبــادل املعلومــات فيمـا بــني املــوظفني بــشأن املعــايري القياســية   

تـدريب إضـايف للمـوظفني    توفري بالتقييم، وكذلك  املعين املتحدة األمم الدولية اليت وضعها فريق
يـضا  وشددت على أن الصندوق يركـز أ  .قدرات التقييم لدى الشركاء الوطنيني   بتعزيز  مقرون  

وأشـارت   .على إقامة بيانات قاعدية، وأنه ملتـزم بزيـادة تغطيـة التقيـيم وقيـاس النتـائج اإلمنائيـة       
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متابعـة توصـيات التقيـيم      كيفيـة   سوف تقوم، بني مجلة أمور، ببيان       املقبلة  إىل أن سياسة التقييم     
  .يف وضع الربامج القطرية اجلديدةومراعاهتا 

 ارتفاع حـاد يف عـدد   ٢٠٠٥ة أنه كان هناك يف عام الرقاب خدمات شعبة وشرح مدير  - ٣٤
التقييمات القطرية وكذلك يف عدد البلدان اليت شـرعت الفـرق القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة          

وأوضـح أن التقييمـات اخلارجيـة        .للـربامج القطريـة اجلديـدة     الوطنيـة   يف مواءمتها مع العمليات     
وفيمـا خيـص الوظـائف اخلمـس      .الزمـة داخليـاً  جترى حينمـا ال تتـوفر لـدى الـصندوق اخلـربة ال     

اجلديدة للمستشارين، ذكر أهنا كانت جـزءا مـن إعـادة هيكلـة الـصندوق وأهنـا قـد وردت يف                     
إنـه جيـب    وذكـر   إىل أن سياسة التقيـيم املرتقبـة هـي إحـدى األدوات اإلداريـة،                وأشار   .امليزانية

صول علــــى مــــشورة  لــــيس بغــــرض إقرارهــــا بــــل للحــــ،إطــــالع اجمللــــس التنفيــــذي عليهــــا
  .وتوجيهاته اجمللس

  .التقييم يف صندوق األمم املتحدة للسكان :٢٠٠٨/١٢واختذ اجمللس التنفيذي املقرر   - ٣٥
    

صـــندوق األمـــم /األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائيبـــني برنـــامج اجلـــزء املـــشترك     
  للسكان ةاملتحد

  ليةلحسابات والرقابة الداخالداخلية لراجعة امل  -سادسا  
 مدير مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقـات التقريـر الـسنوي للجنـة االستـشارية               قدم  - ٣٦

وأعـرب الكـثري مـن الوفـود        . للمراجعة، وقدم مدير مكتـب التنظـيم رد إدارة الربنـامج اإلمنـائي            
ــة احلــسابات        ــة مبراجع ــسية واملتكــررة املتعلق ــسائل الرئي عــن دعــم إجــراءات اإلدارة ملعاجلــة امل

  .وبناء القدرات على الصعيد الوطينمشاريع والدعم املتواصل لل
 يف املائـة مـن تقـارير مراجعـة          ١٣أثارت الوفود تـساؤالت بـشأن النـسبة الـيت بلغـت             و  - ٣٧

ــة “ غــري مــرض”احلــسابات الــيت كــان تقييمهــا   مراجعــة احلــسابات، وعمليــات متابعــة   لفعالي
قـة مبراجعـة احلـسابات الـيت        وصيات املقر املتعل  على الصعيد الوطين، وتواتر ت    مراجعة احلسابات   

لطبيعـة عالقـة اللجنـة      بتحقيـق تفهـم أفـضل        لفترة طويلة وأعرب الـبعض عـن االهتمـام           تنفذمل  
االستــشارية للمراجعــة بــاجمللس التنفيــذي، ودعــوا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق    

ات مدروسـة   األمم املتحدة للـسكان، ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع الختـاذ خطـو                 
. ٢٠٠٨ملساءلة وسياسات الرقابة، بغيـة مناقـشتها يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام                 التنسيق أُطر   

وباإلضافة إىل الردود التفـصيلية املقدمـة مـن مجيـع املنظمـات الـثالث، رد رئـيس اللجنـة التـابع                      
  .لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي على أسئلة حمددة أثارهتا الوفود



E/2008/35  
 

09-23855 49 
 

م رئيس مراجعـة احلـسابات، مبكتـب مراجعـة احلـسابات الداخليـة، التـابع ملكتـب                  قدو  - ٣٨
تقريـرا عـن أنـشطة مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع              ،  األمم املتحدة خلدمات املشاريع   

دير املــوقــدم نائــب . ٢٠٠٧يف عــام للحــسابات والرقابــة الداخليــة يف جمــال املراجعــة الداخليــة 
  .رد اإلدارةاملتحدة خلدمات املشاريع، التنفيذي، مبكتب األمم 

رحبت الوفود بإنشاء مكتب مراجعـة احلـسابات الداخليـة يف مكتـب األمـم املتحـدة                 و  - ٣٩
، ٢٠٠٧خلدمات املـشاريع واالنتقـال الـسلس مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي خـالل عـام                      

منــذ إنــشائه يف عــام دعمــه للمكتــب علــى ربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي معربـة عــن شــكرها ل 
، وأثنت على املكتـب جلهـوده يف احلفـاظ علـى سـالمة مبـدأ األمـم املتحـدة املتمثـل يف                       ١٩٩٥

وتساءل أحد الوفـود عـن      . ٢٠٠٧ يف تنفيذه خلطة عمله لعام       “املراجعة الوحيدة للحسابات  ”
ات؛ علــى تغطيــة مراجعــة احلــساباملمكــن قــدرة مكتــب املراجعــة الداخليــة املنــشأ حــديثاً وأثــره 

  .وذُكر أن مالك موظفي املكتب قد اكتمل اآلن مع وجود مخسة من الفنيني
خـالل الـسنة،   الـصادرة  تحفظـات  العـن عـدد اآلراء املـشفوعة ب   وفود أخـرى    تساءلت    - ٤٠

مواقــع وعــن املعــايري املــستخدمة يف التخطــيط ملراجعــة احلــسابات لتحديــد تــصنيف املخــاطر يف 
لمـساءلة يف مكتـب     لالتنفيـذي علـى وضـع مـشروع إطـار           وركـز نائـب املـدير        .مكاتب حمددة 

دقيــق ملــشروع إجــراء اســتعراض واقترحــت الوفــود تأجيــل . األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع
ني انعقــاد الــدورة العاديــة الثانيــة للمجلــس التنفيــذي  حلــاجمللــس التنفيــذي واختــاذ قــرار طــار اإل
  .٢٠٠٨ لعام
، تقريـر الـصندوق   صندوق األمم املتحـدة للـسكان   ، ب قدم مدير شعبة خدمات الرقابة    و  - ٤١

ــة  املحــول  ــة الداخلي ــام   للحــسابات راجع ــة يف ع ــشطة الرقاب ). DP/FPA/2008/11 (٢٠٠٧وأن
ــة    ــديرة التنفيذيـ ــة املـ ــدمت نائبـ ــدة واإلدارة   (وقـ ــم املتحـ ــؤون األمـ ــة وشـ ــات اخلارجيـ ) للعالقـ

  .اإلدارة رد
 عــام ى املتحــدة للــسكان علــى مــدرحبــت الوفــود بــاجلهود الــيت بــذهلا صــندوق األمــم  - ٤٢

 من أجل حتسني املساءلة والرقابة وأثنت على إدارة الـصندوق اللتزامهـا بتحقيـق نتـائج          ٢٠٠٧
أمرا مـشجعا   الصندوق لنهج إدارة املخاطر يف املؤسسة       وقالت إهنا جتد اتباع     . يف هذه اجملاالت  

نطـاق   منوذج املخاطر علـى      لوفود على تنفيذ  وحثت ا . إعالمها يف هذا الشأن   وطالبت مبواصلة   
ــع . مراجعــة احلــسابات بــني الــصناديق والــربامج    تقــديرات ورحبــت مبواءمــة وتوحيــد   . أوس

. واستفــسرت الوفــود عــن الــنقص الــذي حــدث مــؤخرا يف عــدد عمليــات مراجعــة احلــسابات 
وضع صـندوق   بورحبت  .  والتنفيذ الوطين  وأعربت عن القلق بشأن عمليات األعمال التجارية      

تحدة للسكان حتسني نوعيـة عمليـات مراجعـة حـسابات املـشاريع املنفـذة وطنيـاً علـى                   األمم امل 
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الصندوق عدم امتثال املكاتب القطرية لإلبـالغ       أن يعاجل   أعربت عن األمل يف     و. رأس أولوياته 
وتـساءل أحــد الوفــود عمـا إذا كانــت املكاتــب   . عـن توصــيات مراجعـة احلــسابات واعتمادهــا  

وقـدمت بعـض الوفـود أمثلـة        . طر متدنيـة ختـضع أيـضاً ملراجعـة حـساباهتا          املصنفة بأهنا ذات خمـا    
وشـددت علـى احلاجـة إىل التـدريب وإىل مواءمـة            . للتجارب الناجحة يف جمـال التنفيـذ الـوطين        

ملراجعـــة ورحبـــت بعـــض الوفـــود بإتاحـــة تقريـــر اللجنـــة االستـــشارية  . العمليـــات وتبـــسيطها
  .لس التنفيذي واللجنة االستشارية سيعزز الشفافيةأن التفاعل بني اجملإىل وأشارت احلسابات 

إىل أن   البنـاءة،    تعليقاهتـا أشارت نائبة املدير التنفيذي، يف معرض شكرها للوفود علـى             - ٤٣
ووافقــت علــى أن الثقــة كانــت هــي . بــالغ األمهيــةتوجيــه اجمللــس التنفيــذي لــإلدارة واملــوظفني 

التزامــا كــامال مبواصــلة يلتــزم لــصندوق ن الــى أوأكــدت ع. أســاس العمــل مــع بعــضهم الــبعض
القـرار املتعلـق     ذلـك    اجلمعية العامة، مبا يف   ، وأنه يسترشد دوما ب    وذج التنفيذ الوطين  استخدام من 

مـن أجـل    التنفيذيـة   باالستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كـل ثـالث سـنوات لألنـشطة              
ندوق لتنميـة القـدرات، بوسـائل    وأسهبت يف شرح ُنهج الـص   .  يف منظومة األمم املتحدة    التنمية

وتنـسيقها  تبـسيط اإلجـراءات   إىل ووافقـت علـى احلاجـة    . منها التعاون فيما بني بلدان اجلنوب     
املــسائل الـــيت أثـــريت يف نتـــائج مراجعـــة  يعـــاجل وأكـــدت للمجلـــس أن الـــصندوق . باســتمرار 

 إدارة  نلـى أ  وأكـدت ع  . احلسابات وأنـه يرصـد باسـتمرار تنفيـذ توصـيات مراجعـة احلـسابات              
  .التقنية اليت تقدمها اللجنة االستشارية للمراجعةتقدر املشورة الصندوق 

 املـشجعة الـيت أبـدهتا الوفـود     للتعليقاتأعرب مدير شعبة خدمات الرقابة عن تقديره        و  - ٤٤
أبعــاد الــشفافية واالســتقالل،  وأوضــح . و أعــرب عــن موافقتــه علــى اســتقالل أنــشطة الرقابــة  

وفيمـا يتعلـق    . ضـافة قيمـة للمنظمـة     للحـسابات هـو إ    الداخليـة   ملراجعـة   امؤكداً أن الغرض مـن      
عمليـات مراجعـة احلـسابات، أشـار إىل أن بعـض البعثـات قـد أُلغيـت ألسـباب                    باخنفاض عـدد    

وأوضـح أن هنـاك حتيـزا يف اختيـار اهليئـات ملراجعـة حـساباهتا              . تتعلق باألمن أو نقص املوظفني    
ــار  ــر اهلجيــري حيــث أن االختي وأضــاف أن نطــاق املخــاطر  . يئــات عرضــة للمخــاطر بــني أكث
 منذ آخر عملية ملراجعة احلـسابات مهـا املعيـاران املـستخدمان يف اختيـار                ىوالوقت الذي انقض  

ــيت ُتراجــع حــساباهتا   ــات ال ــصندوق  ، اهليئ ــى أن ال ــزال موشــدد عل ــذ  ال ي ــاً بنمــوذج التنفي لتزم
  .الوطين، الذي استخدمه لعقود

ــرر    أحــاط اجمللــس التن و  - ٤٥ ــارير وردود اإلدارة، واختــذ املق ــاً بالتق ــذي علم  ٢٠٠٨/١٣في
ــش ــة    أب ــة للحــسابات والرقاب ــة الداخلي ــة ن املراجع ــائي،    الداخلي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم يف برن

  .وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
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  الزيارات امليدانية  -سابعا   
  هاييت
بـني  إىل هـاييت     الدائم لسلوفاكيا، رئـيس فريـق الزيـارة امليدانيـة املـشتركة              رض املمثل ع  - ٤٦
سيف يـ وناليصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، و       / لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ةلس التنفيذي ااجمل

، تقريــر الفريــق عــن ٢٠٠٨مــارس /ذارآ ٩إىل  ١وبرنــامج الغــذاء العــاملي، خــالل الفتــرة مــن  
وأعربـا  . املزيد من التفـصيالت ) االحتاد الروسي(وقدم كبري املقررين   . ملشتركة ا الزيارة امليدانية 

عن شكرمها لفريق األمم املتحدة القطـري ولبعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف               كالمها  
التقـدير حلكومـة وشـعب    أعربـا عـن   و. هاييت على تنظيم برنامج ممتاز للزيارة امليدانية املـشتركة   

وأكد رئيس الفريق على أمهيـة الزيـارات امليدانيـة          . الضيافة وعلى املناقشات املثمرة   هاييت لكرم   
 إليهـا وسلط كبري املقررين الضوء على النتائج الرئيسية اليت توصلت          . اجملالس التنفيذية ألعضاء  

ســتخدم يف إعــداد التقريــر عــن طريــق االلتــزام الــدقيق   اد قــالبعثــة وأشــار إىل أن هنجــاً جديــدا  
ــه ــا   بتوجي ــة يف قراره ــة العام ــذي جيــري كــل     ٦٢/٢٠٨ اجلمعي ــشامل ال ــشأن االســتعراض ال  ب
 مـــن األمـــم املتحـــدةلـــسياسة األنـــشطة التنفيذيـــة الـــيت تـــضطلع هبـــا منظومـــة  ســـنوات  ثـــالث
  .التنمية أجل
ه ينبغــي نــإىل أوأشــارت . حتــدث عــدد مــن الوفــود الــيت شــاركت يف الزيــارة امليدانيــةو  - ٤٧

تعـاون  إىل  فيما بـني بلـدان اجلنـوب و   ىتعاون أقوإىل ودعت ،  يف هاييتالقدرة املؤسسية تعزيز  
علـى هنـج الربنـامج وربطـه باحلالـة اإلنـسانية يف             التركيـز   نـه ينبغـي     وشددت على أ  . أوثقثالثي  
  .التنسيقبالدور الذي يؤديه املنسق املقيم يف ضمان وأقرت البلد، 
ــهوأثــين أحــد ممثلــي وفــد هــاييت، يف معــرض     - ٤٨ ــه، علــى عمــل   عــن تقــدير إعراب حكومت
  .ابطريقة أكثر تنسيقأن تدار املتحدة يف هاييت والحظ أن املساعدة الدولية للبلد ينبغي  األمم
ــاييت   و  - ٤٩ ــشتركة إىل هــ ــة املــ ــارة امليدانيــ ــر الزيــ ــا بتقريــ ــاط اجمللــــس التنفيــــذي علمــ  أحــ

)DP/FPA/2008/CRP.1(.  
  

  كازاخستان
 األمـــم املتحـــدة   لربنـــامج لمجلـــس التنفيـــذي   عرضـــت رئيـــسة الفريـــق املـــشترك ل     - ٥٠

صــــندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان تقريــــر الزيــــارة امليدانيــــة إىل كازاخــــستان        /اإلمنــــائي
)DP/2008/CRP.3-DP/FPA/2008/CRP.2 (          وأشارت إىل أن الزيارة امليدانية قد أتاحـت للوفـود

ــة  ــشطة أوضــح رؤي ــامج  لألن ــة لربن ــم املتحــدة  التنفيذي ــائي األم ــم املتحــدة  وصــنداإلمن وق األم
خستان، فضالً عن الفريق القطري، علـى       اكومة وشعب كاز  حلوأعربت عن شكرها    . للسكان
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أو استفــسارات بــشأن تقريــر الزيــارة تعليقــات ومل ُتقــدم . الــربامج املمتــازة واملناقــشات املثمــرة
ــالتقرير  . خــــستاناامليدانيــــة إىل كاز ــا بــ -DP/2008/CRP.3(وأحــــاط اجمللــــس التنفيــــذي علمــ

DP/FPA/2008/CRP.2.(  
    

  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  التقرير السنوي ملدير الربنامج  -ثامنا   

يف . جمـددا علـى مركزيـة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعمليـة الربجمـة               الربنـامج   أكد مدير     - ٥١
هي املعـــين التـــوجيالفريـــق التقـــدم الـــذي أحـــرزه، والحـــظ، يف هـــذا الـــصدد، ذلـــك الـــصدد، 

اجلـاري إعـدادها يف عـشر        التـابع لألمـني العـام، احلـاالت          باألهداف اإلمنائية لأللفيـة يف أفريقيـا      
  .بصورة عمليةملساعدة اإلمنائية زيادة ابلدان أفريقية لوضع خطط من أجل 

ــة      و  - ٥٢ ــة، أشــار املــدير إىل أن تنمي ــز القــدرات الوطني ــامج العمــل حنــو تعزي مــع توجــه برن
أوجــه التــآزر فيمــا بــني خمتلــف  ونــوه بللمنظمــة الرئيــسية املــسامهة  برحــت متثــل مــاالقــدرات 

اليت تتيح استجابة أكثر تنـسيقاً ألولويـات   لقطاعات متعددة  جماالت التركيز واملواضيع الشاملة     
وشـدد علـى أمهيـة التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، واملـساواة بـني اجلنـسني                      . التنمية الوطنيـة  

ربنـامج  الوقـدم تفاصـيل عـن دور        . جلميع أعمال برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ،  ومتكني املرأة 
  .اإلمنائي يف تعزيز االتساق يف جهاز األمم املتحدة اإلمنائي

ــة مــن أجــل  هــود اجلإىل ووجــه االهتمــام    - ٥٣ ــز إدارة خمــاطر األمــن، وحتــسني   املبذول تعزي
  .للموظفني العاملني يف خمتلف أحناء العاملمن مزيد من األاملساءلة، والشفافية والرقابة، وتوفري 

ــر    و  - ٥٤ ــدير للتقري ــود عــن التق ــت الوف ــهائي أعرب ــدد    الن ــل املتع ــار التموي ــشأن إط ــدم ب املق
علــى بنــاء القــدرات وإقامــة لــى التركيــز الكــثريون عىن وأثــ. ٢٠٠٧-٢٠٠٤الــسنوات للفتــرة 

ونــوه الــبعض خاصــة  .املزيــد مــن الــشراكات مــع احلكومــات وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة  
، يف حني اعتـرف آخـرون       واإلنعاشبتعزيز البعد اجلنساين يف جمال التركيز على تنمية القدرات          

  .النظيفة التنميةآلية  يف توسيع “مرفق الكربون يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية”بدور 
ــود والحظــت   - ٥٥ ــدابري الــيت ا الوف ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  الت ــز دوره ختــذها برن  لتعزي

وشجع الـبعض الربنـامج اإلمنـائي       . القيادي يف تعزيز االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة        
الفعاليـة  وتدريبـهم وتقيـيمهم بغيـة زيـادة         املنـسقني املقـيمني      اسـتقدام    ةتطـوير عمليـ   لى زيـادة    ع

ض ورحـب الـبع   .  التنـسيق  اليفاحتـواء تكـ   مـع   أقـصي حـد ممكـن،       إىل   القطـري    ىعلى املـستو  
حــذر مــن قــد أحــد الوفــود وإن كــان باالســتخدام املتزايــد للمــديرين القطــريني حــول العــامل،  
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وشــجعت الوفــود . احلكومــات املــضيفةلــى العــبء اإلداري احملتمــل الــذي قــد يــشكله هــذا ع 
الربنامج اإلمنائي على مواصلة العمل بالتنسيق مع غريه من منظمات األمم املتحـدة علـى تعزيـز             

ــا ال  ــستو  عناصــر قوهت ــى امل ــسبية عل ــات   ىن ــسيق العملي ــري، وتن ــسياسات القط ــك . وال ويف ذل
 املقدمـة   “توحيـد األداء  ”البلدان الثمانية الرائـدة يف عمليـة        الصدد، أحاطت الوفود علما بآراء      

لـى  ينفـذ الربنـامج اإلمنـائي ع      عـدة وفـود بـأن       وأوصـت   . ٢٠٠٨ لعـام    يف الدورة العادية األوىل   
وفـود أخـرى   يف حني حثـت  الرائدة، خالل العملية   اليت ظهرت   املمارسات  أفضل  أوسع  نطاق  

توسـيع املبـادرة، مـشرية إىل أن حتـديات كـبرية ال تـزال يف حاجـة إىل            يف  التحلـي باحليطـة     لى  ع
  .التصدي هلا

. وأعربت الوفود عـن آراء متباينـة بـشأن ترتيـب األولويـات يف جمـال ختـصيص املـوارد                     - ٥٦
صة أكرب من املوارد إلصـالح اإلدارة العامـة، ومبـادرات           وكان من رأي البعض أن ختصيص ح      

البلــدان املـشمولة بالربنــامج  يعكــس احتياجـات  مكافحـة الفــساد والـدعم الربملــاين واالنتخـايب،    
س أرلـى   وحـث آخـرون الربنـامج اإلمنـائي علـى وضـع احلـد مـن الفقـر ع                  . طوال العـام املاضـي    

البلـدان  لـى   ة يف العامل وتأثريهـا غـري املتناسـب ع         أولوياته، وال سيما يف ضوء أزمة الغذاء والطاق       
ودور الـربامج البيئيـة     لـى   مـن التـشديد ع    مزيد  إيالء  إىل  عا  على أن البعض اآلخر د    . األشد فقراً 

. لمخــاطر والتحــديات النامجــة عــن تغــري املنــاخ  ليف التــصدي قيــادي أقــوى للربنــامج اإلمنــائي  
معاجلـة احتياجـات أفريقيـا، وشـرح الـبعض          بقـدر أكـرب علـى       التركيـز   ىل  ودعت وفـود كـثرية إ     

الـبعض  أكد  و. بالتفصيل اإلجنازات اليت حققتها شراكاهتم مع الربنامج اإلمنائي يف ذلك الصدد          
علــى عمليــات اإلبــالغ األولويــة الربنــامج أنــشطة  جمــال ختــصيص املــوارد، إيــالء أنــه ينبغــي، يف

  .لية التمويل للتنبؤ بهزيادة قابإىل ودعت الوفود املاحنني . والرصد والتقييم
 البــالغ “األخــرى”  و“العاديــة” أعربــت الوفــود عــن القلــق إزاء النــسبة بــني املــوارد و  - ٥٧

ثقـة  إىل تزايـد  وأكدت أنه يف حني أن الزيـادة العامـة يف املـوارد العاديـة تـشري      ،  ٤ إىل   ١قدرها  
 املــوارد لتــرجيح املــوارد شــركاء التنميــة يف الربنــامج اإلمنــائي، ينبغــي إعــادة التــوازن إىل ميــزان 

إجيــاد ســبل خلفــض نفقــات الــدعم وتوجيــه  لــى وحــث الكــثريون الربنــامج اإلمنــائي ع . العاديــة
دعــم التمويــل العــادي  عــن زيــادات يف عــدة وفــود وأعلنــت . نــشطة الربنــامجالوفــورات إىل أ

 جديــدة ن يــستعرض بعنايــة أيــة طرائــق أوذكَّــر الــبعض الربنــامج اإلمنــائي بــ . لربنــامج اإلمنــائيل
  .للمعونة ويقيمها

الكــثري مــن الوفــود التقــدم احملــرز يف حتــسني الــشفافية واملــساءلة، وال ســيما يف وأقــرت   - ٥٨
جماالت األخالقيات ورصد نتائج الـربامج واإلبـالغ عنـها باسـتخدام أدوات جديـدة مـن قبيـل                   

ــائي االســتراتيجية      ــامج اإلمن ــذييل خطــة الربن ــواردة يف ت ــائج ال . ٢٠١١-٢٠٠٨، مــصفوفة النت
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“ مل تتحقـــق”وأعـــرب الـــبعض عـــن قلقهـــم إزاء النـــسبة املئويـــة لألهـــداف الـــيت أفيـــد بأهنـــا    
  .وطلبوا معلومات إضافية. “حتققت جزئيا” أو
ــذي ، ٢٠٠٨/١٤اختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر   و  - ٥٩ ــه أحــاط ال ــر اإلطــار  في علمــاً بتقري

 DP/2008/23 (٢٠٠٧ والنتــائج لعــام  اإلمنــائيالربنــامجالتمــويلي املتعــدد الــسنوات بــشأن أداء  
  ).DP/2008/23/Add.2( واملرفق اإلحصائي) DP/2008/23/Corr.1 و
  

  ٢٠١١-٢٠٠٨ لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، االستراتيجيةاخلطة   -تاسعا   
ــائي اخلطــة     - ٦٠ ــامج اإلمن ــدير الربن ــيت ٢٠١١-٢٠٠٨ املنقحــة، االســتراتيجيةعــرض م ، ال

قـات الـيت وردت   علىار حكـومي دويل مفتـوح وانعكـاس لكـثري مـن الت       وصفها بأهنا نتـاج حـو     
أن الوثيقـة قـد جـرت مواءمتـها         اخلصوص   وجه    والحظ على  .خالل عملية املشاورات املكثفة   

نتــائج االســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات املعتمــد يف   ومــع لغــة
امللكيـة  مبـدأي    شديد بدرجة أكرب علـى    أنه جرى الت  وأشار إىل   . ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

 اسـتجابة   النتـائج املؤسـسية واإلمنائيـة     أطـر   ز  يـ  تعز كمـا جـرى    ،اخلطـة سـائر    يف   ةوالقيادة الوطني 
 .للردود الواردة من الدول األعضاء

 للربنـامج  االسـتراتيجية للتنقيحات املقترحـة للخطـة      تعليقات مؤيدة   الوفود  وقد علقت     - ٦١
 أن ىاملطولــة، وشــدد الــبعض علــ التــشاور  بقيمــة عمليــة وســلمت. ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلمنــائي، 

 علـى  أمهيـة احملافظـة      علـى وأكـدت الوفـود      .“وثيقـة حيـة   ” ينبغـي أن تظـل       االستراتيجيةاخلطة  
 املــستوي علــىحلاجــة إىل املرونــة  اعلــىاالســتجابة ملــصاحل البلــدان املــشمولة بالربنــامج و اجتــاه 

ائي إىل ، ودعـت الربنـامج اإلمنـ   االسـتراتيجية  اخلطـة  والحظت الوفود حتـسنا كـبريا يف   .القطري
 .السري قدما يف تنفيذها

 علـى هنجـا يقـوم     الربجمـة   يف   أن يتبـع     لربنـامج اإلمنـائي   ل  أنه ينبغـي   علىشددت الوفود   و  - ٦٢
أشــارت و .التنميــة البــشرية متــشيا مــع األولويــات اإلمنائيــة الوطنيــة للبلــدان املــشمولة بالربنــامج 

 التـزام   يـه عل أن الربنـامج اإلمنـائي، بوصـفه مـن منظمـات األمـم املتحـدة، يقـع                   بعض الوفود إىل  
وحثـت  ، حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اجملـسدة يف ميثـاق األمـم املتحـدة     مستمر باحترام   

االبتعـاد  مع   واليته اإلمنائية األساسية،     على أن يظل تركيزه منصبا      علىالوفود الربنامج اإلمنائي    
 فيـه   ىرات وتنميتـها، يف الوقـت الـذي تـسع         جهـود بنـاء القـد       السياسية يف دعـم    عن املشروطية 

 امللكيـة   علـى  الوفـود    وأكـدت . البلدان املشمولة بالربنامج إىل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          
ــة بوصــفه  ــادة الوطني ــزتني أساســيتني ا موالقي ــة، ركي ــة التنمي ــد    لفعالي  وحــسبما أكــد مــن جدي
 كمـا شـجعت  ، ٢٠٠٧ جيـري كـل ثـالث سـنوات لعـام          ياسات الـذ  االستعراض الشامل للسي  
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ــامج اإلمنــائي  الوفــود ــه     علــى الربن ــذ خطت ــز العمــل يف تنفي ــة حي ــة الوطني ــدأ امللكي ــدخل مب  أن ي
 .االستراتيجية

ــة     و  - ٦٣ أوصــى أحــد الوفــود بــأن تكــون اإلضــافة إىل اســتراتيجية الربنــامج اإلمنــائي املعنون
 بـشأن تقـدمي املـساعدة إىل البلـدان املتـأثرة            االسـتراتيجية منـائي   رؤية برنامج األمـم املتحـدة اإل      ”

أكثـر وضـوحا يف حتديــد دور الربنـامج اإلمنـائي يف املراحــل     ) DP/2008/20/Rev.1 (“باألزمـات 
  .لإلنعاشاملبكرة 

 بتنقيحـات خطـة الربنـامج       ،٢٠٠٨/١٥ اختـاذه املقـرر   ب ،أحاط اجمللس التنفيذي علما   و  - ٦٤
 . ومرفقاهتاDP/2007/43/Rev.1، الواردة يف الوثيقة ٢٠١١-٢٠٠٨، االستراتيجية

 
  االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -عاشرا  

،  اإلمنــائيعــرض مــدير الربنــامج املــساعد ومــدير مكتــب الــشراكات، التــابع للربنــامج   - ٦٥
مهات يف املـوارد العاديـة      املـسا أن   وأفـاد بـ    . اإلمنـائي  ربنـامج بالتمويـل العـادي لل    حالة االلتزامات   

 عـن اهلـدف   زادتو ، بالقيمة االمسيـة،   ٢٠٠٧ بليون دوالر يف عام      ١,١٢بلغت ما يقارب     قد
 ؛ وأن٢٠٠٧-٢٠٠٤،  للفتــرةإطــار التمويــل املتعــدد الــسنواتحــدده النــهائي الــشامل الــذي 

بلــغ حنــو املــسامهات املقدمــة إىل الــصندوق اإلمنــائي والــصناديق والــربامج املرتبطــة بــه    جممــوع 
ــ ٥,٢ مـــن  باليـــني ٤ يقـــارب مـــامـــع إيـــرادات أخـــرى تبلـــغ   ،٢٠٠٧ن دوالر يف عـــام وبليـ

املقدمة إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي بـصفة   التربعات املخصصة  أن  إىل  وأشار   .الدوالرات
 بليـون دوالر  ١,١إىل  ٢٠٠٦ثنائية من احلكومات املاحنة قـد زادت مـن بليـون دوالر يف عـام       

وغريهـا مـن   بلـدان الـربامج   ، بينما نقصت املوارد احمللية اليت توجهها حكومات        ٢٠٠٧يف عام   
 بليـون دوالر  ١,٤ عن طريق الربنامج اإلمنائي دعما لتنميتـها الوطنيـة مـن حنـو         ني احمللي اءالشرك

وذكـر أن نـسبة   . ٢٠٠٧ بليـون دوالر يف عـام   ١,٣ إىل مبلـغ أدىن بالكـاد مـن         ٢٠٠٦يف عام   
بقــدرة الربنــامج اإلمنــائي ، ممــا يــضر ٤ إىل ١حــوايل ظلــت األخــرى إىل املــوارد ة العاديــاملــوارد 

 . حنو قابل للتنبؤ ومتسم بالفعاليةعلىعلى تنفيذ الوالية املوكولة إليه 

 التزامهـا جتـاه الـصندوق اإلمنـائي، وأعـرب           علىالوفود الكلمة للتأكيد جمددا     وأخذت    - ٦٦
 .يل زيادة دعم التموعلى ا عن عزمههابعض

لربنـامج  بالتمويـل العـادي      بالتقرير عن حالة االلتزامـات        علما أحاط اجمللس التنفيذي  و  - ٦٧
  ).DP/2008/16( وما بعده ٢٠٠٨األمم املتحدة اإلمنائي والصناديق والربامج املرتبطة به لعام 
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   برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالتقييم يف  - حادي عشر
ربنـامج  التقيـيم دور      بربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،        ،عرضت مـديرة مكتـب التقيـيم        - ٦٨

اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة  :اإلمنـــائي يف البلـــدان املـــسامهة الـــصافية يف املنطقـــة العربيـــة وهـــي
وذكــرت أن التقيــيم قــد وجــد أنــه يف  .ليبيــا واململكــة العربيــة الــسعوديةوالبحــرين والكويــت و

معرفــة حمــدودة فــإن مثــة تحلــي بــه مــن حيــاد وشــفافية،  ملــا ييقــدر حــني أن الربنــامج اإلمنــائي  
ــه  ــاألساســية أو لكفاءات ــسق كدوره ل ــب    لمن ــم املتحــدة، وأن الطل ــذي لألم ــام التنفي ــىلنظ  عل

خدمات الربنامج اإلمنائي يف البلدان اليت أجري فيها االسـتعراض جتـاوز أحيانـا واليـة الربنـامج                  
التنميـة  النـهوض ب لربنـامج اإلمنـائي دوره يف   والحظت وجود رغبـة قويـة يف أن يعـزز ا    . اإلمنائي

ــز القــدرات البــشرية  ــة مــن خــالل  وتعزي الــشراكات مــع اجملتمــع املــدين والقطــاع   توطيــد احمللي
إىل اإلمنـائي    حاجـة الربنـامج      علـى  سـلطت الـضوء      ،التوصيات الواردة يف التقيـيم    بني  و .اخلاص

 تعزيـز قـدرة املكاتـب       بغيـة  ،طنيـة يف جمـال خدمـة األولويـات الو       علـى حنـو أكمـل       تنفيذ واليتـه    
 وتنــسيق أنــشطة منظومــة األمــم ،احملليــة والقطريــة، وحتــسني املــساءلة املتبادلــة يف تنفيــذ الــربامج

 . حنو أكثر فعاليةعلىاملتحدة يف بلدان املنطقة 

 التــابع للربنــامج ، املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــةة ومــديرة املــساعدة املــديرتقــدمو  - ٦٩
اجلاريـة   وأعربت عن ترحيبها بنتـائج التقيـيم، مـشرية إىل اجلهـود العديـدة              .رد اإلدارة  ،اإلمنائي

 .بالفعل لتطبيق توصياته

 أعرب وزير الدولة بوزارة خارجية مملكة البحرين عـن تقـديره للـدعم املتواصـل الـذي                و  - ٧٠
 نـامج اإلمنـائي يف   للربىودعـا إىل وجـود أقـو    .يقدمـه الربنـامج اإلمنـائي إىل بلـده يف جمـال التنميـة      

 .البشرية والتنميةالعامة لإلدارة سياسات البلدان املسامهة الصافية بغية إسداء املشورة يف جمال ال

ــائي يف   و  - ٧١ ــة تـــدخالت الربنـــامج اإلمنـ  ،بلـــدان املـــسامهة الـــصافية الأقـــرت الوفـــود بقيمـ
 يـضع يف اعتبـاره       أن علـى وحث أحـد الوفـود الربنـامج اإلمنـائي           .وأحاطت علما بنتائج التقييم   

 عنــدما يقــوم برســم سياســات ذات صــلة   يف منــاطق أخــرىبلــدان املــسامهة الــصافيةالخــربات 
 .بتصنيف ذلك البلد

وبعـد أن استعرضـت حالـة    . ٢٠٠٧عرضت املديرة التقرير السنوي عن التقييم لعـام    و  - ٧٢
ييم، وبـشأن التعـاون     التغطية، واالمتثال ونوعية التق   اسة التقييم، عرضت النتائج بشأن      تنفيذ سي 

 أن التقييم قـد وجـد أن الربنـامج اإلمنـائي            إىلوأشارت   .مع األمم املتحدة وغريها من الشركاء     
 النــسبية يف دعــم البلــدان مــن أجــل حتقيــق  ايــاه أن يزيــد مــن قــواه األساســية ومز إىليف حاجــة 

كفايـة املـوارد العاديـة    ووجهت االنتباه أيضا إىل النتيجة اليت مفادهـا أن عـدم    .أهدافها اإلمنائية
جهــود  ع التنــافس الــذي ينــشأ أحيانــا بــني نــشطته األساســية، مــأل الربنــامج اإلمنــائي أداءأعــاق 
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ــز اال  ــوارد والتركيـ ــشد املـ ــة حـ ــتراتيجي للمنظمـ ــعا   .سـ ــا مرحلواقترحـــت توسـ ــات ييف تقييـ مـ
  ،االســـتراتيجية اخلطـــة  فتــرة ىعلــى مـــد  القطـــري ىعلـــى املــستو مــات  يالتقي والتنميـــة نتــائج 
٢٠١١-٢٠٠٨. 

التـدابري الـيت تتخـذها    وقدم املدير املعاون للربنامج اإلمنائي رد اإلدارة الذي وصف فيه            - ٧٣
 . نطاق املنظومةعلىاإلدارة من أجل تعزيز ثقافة الرصد والتقييم 

 التقيــيم مــن علــىاعترفــت الوفــود جبهــود الربنــامج اإلمنــائي الراميــة إىل تعزيــز القــدرة و  - ٧٤
ــالتوازن   علــىملــوارد واملــوظفني خــالل زيــادة ا  مجيــع املــستويات، فــضال عــن إيــالء االهتمــام ب

اسـتطالع   علـى وشجعت الوفود الربنـامج اإلمنـائي        .اجلنساين واجلغرايف يف تكوين أفرقة التقييم     
ميــة للــصناديق والــربامج املرتبطــة بالربنــامج اإلمنــائي يف مكتــب   يإمكانيــة جتميــع القــدرات التقي

 نتــائج علــىمــع تركيزهــا الــشديد املتناميــة شــادت بثقافــة الرصــد والتقيــيم، وأ .واحــد متكامــل
ــة ــالعزم  . التنمي ــز القــدرة علــىورحبــت الوفــود ب ـــة وضــوابط   علــى تعزي التقييمــات الالمركزيـ

 تقــدمي الــدعم إىللــذلك الغــرض، ودعــت الــدول األعــضاء حتقيقــا اجلــودة الــيت جيــري وضــعها 
 .الكايف لذلك

وفـود عـدة   تقييمـات مـشتركة مـع احلكومـات، والحظـت      ى إجـراء    علـ الوفود  وأثنت    - ٧٥
تـرح أحـد الوفـود أن    واق. أنـشطة الربنـامج  وحتسني تنسيق إمكانية تنمية قدرات التقييم الوطنية   

يكرر الربنامج اإلمنائي النشاط الذي اضطلع به قبل عدة سنوات لتحديد مؤسسات التقيـيم يف               
  .البلدان املشمولة بالربنامج

.  نطـاق املنظمـة    علـى عرب الكثري من الوفـود عـن القلـق إزاء عـدم االمتثـال للتقيـيم                 أو  - ٧٦
ام أقــوى بــالتقييم بــني رتــب  اختــاذ تــدابري ملموســة إلرســاء التــزاإلمنــائي علــىوحثــت الربنــامج 

 توسـيعه   علـى نظام استجابة اإلدارة وشجعت     ويف ذلك الصدد، أشادت الوفود بإنشاء       . إدارته
  .ددها التقييمحيعاجلة مواطن الضعف اليت بوصفه أداة مركزة مل

 العــدد املرتفــع لتقييمــات إىل، مــشرية اتأعربــت وفــود عــن القلــق إزاء نتــائج التقييمــو  - ٧٧
ن مـصفوفة النتـائج املرفقـة باخلطـة         أويف حـني سـلمت بـ      . مرضـية  النتائج اليت صـنفت بأهنـا غـري       

األمـام، فقـد دعـت الربنـامج         إىلخطـوة ملموسـة     متثـل   ،  ٢٠١١-٢٠٠٨، للفتـرة    االستراتيجية
  .يشكلها حجم النتائج غري املرضيةللتحديات اليت   حنو شاملعلى التصدي إىلاإلمنائي 

 يف تنفيــذ جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة عرضــت املــديرة التقيــيم املــشترك ملــسامهة  و  - ٧٨
عـة األمـم املتحـدة       أن التقييم قد وجد أن جممو      إىلوأشارت   .بشأن فعالية املعونة  إعالن باريس   

ــة  ــة، و    تعــاجل اإلمنائي ــة املعون ــشأن فعالي ــاريس ب ــادئ إعــالن ب ــىبالفعــل الكــثري مــن مب  وجــه عل
علــى أهنــا و. ســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة الاخلــصوص دعــم امللكيــة القطريــة واالتــساق مــع ا  
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نطـاق  والتنـسيق علـى    لتحسني استخدام الـنظم القطريـة       الذكرت أن التقييم وجد أن هناك جما      
  . أشادت مبزايا إجراء التقييم املشتركاوختام. جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

رحب عـدد مـن الوفـود بـالتقييم لنظرتـه املتعمقـة ملـواطن القـوة يف البلـدان املـشاركة                      و  - ٧٩
 وجـه   علـى ن فعاليـة التنميـة، و      يف تنفيذ توصيات إعـالن بـاريس بـشأ         وللتحديات اليت تواجهها  

 أن هناك جمـاال لتحـسني       إىلويف حني أشارت الوفود     . تعلقة باملساءلة املتبادلة  اخلصوص تلك امل  
، فقــد أشــادت بنتيجــة التقيــيم الــيت مفادهــا أن جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة  التنــسيقجهــود 

  .امللكية الوطنيةتدعم تواءمت مع األولويات الوطنية و
ة املعونـة لـيس مـن صـكوك األمـم       أن إعالن بـاريس بـشأن فعاليـ       وأكدت وفود أخرى    - ٨٠

 واستفـسر بعـضها عـن     .  مبادئـه قـد تكـون سـابقة ألواهنـا          علـى مات القائمـة    ياملتحدة، وأن التقي  
  .احلدود املتصورة لنطاق التقييم

، وأحاط علما بالتقرير السنوي عن التقيـيم؛        ٢٠٠٨/١٧اختذ اجمللس التنفيذي املقرر     و  - ٨١
الربنـامج اإلمنـائي يف بلـدان املـسامهة الـصافية يف          دور  م  ، وأحاط علما بتقيي   ٢٠٠٨/١٨واملقرر  

 (DP/2008/26/Corr.1 هيوتـــــــــــــصويب ،)DP/2008/26( املنطقـــــــــــــة العربيـــــــــــــةالبلـــــــــــــدان 
بــشأن ٢٠٠٨/١٩؛ واملقــرر )DP/2008/27( لتقيــيمل اإلدارة واســتجابة) DP/2008/26/Corr.2 و

  .ن باريس بشأن فعالية املعونةتقييم مسامهة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف تنفيذ إعال
  

  تقرير التنمية البشرية  - ثاين عشر
ــو اإلدارة ال   - ٨٢ ــعــرض ممثل ــامج اإلمنــائي،    علي ــابع للربن ــشرية، الت ــة الب ــر التنمي ا ملكتــب تقري

  .٥٧/٢٦٤ مع قرار اجلمعية العامة استكماال بشأن مشاورات تقرير التنمية البشرية، متشيا
 .جريت هبا املـشاورات  التشاركية اليت أُ  الشفافة  إلدارة للطريقة   أشادت وفود كثرية با   و  - ٨٣

 مـر الـسنني يف نوعيـة تقـارير التنميـة البـشرية نتيجـة                علـى والحظت بعض الوفود حتسنا مطردا      
 املزيد من تعزيز املشاورات وأن تزيد مـن اسـتخدام   على اإلدارة وفود أخرىوشجعت   .لذلك

الوفــود عــن ويف ذلــك الــصدد، استفــسر أحــد  . يــونطنالــيت مجعهــا الــشركاء الو اإلحــصاءات 
. دة يف التقريـر رمؤشر تكافؤ القوة الشرائية حلساب األرقام ملؤشر التنمية البشرية الـوا  استخدام  

ــرر       ــية اإلقليميــة املق ــات الدراس ــسلة مــن احللق ــا سل ــدهاووصــفت اإلدارة يف رده  لــشرح  عق
  .ومات من سلطات اإلحصاء الوطنيةالتغيريات يف حتليل البيانات ولطلب املزيد من املعل

تقريــر باملعلومــات املــستكملة عــن املــشاورات بــشأن  أحــاط اجمللــس التنفيــذي علمــا  و  - ٨٤
  ).DP/2008/30(التنمية البشرية 

  



E/2008/35  
 

09-23855 59 
 

  الربامج القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل ذات الصلة  - ثالث عشر
ن ثـائق مـشاريع الـربامج القطريـة لبـن     املتحدة اإلمنائي و  قدم املدير املعاون لربنامج األمم        - ٨٥

والــسودان وموريــشيوس ونيجرييــا؛ ومتديــد الربنــامج القطــري لباكــستان ملــدة ســنتني؛ ومتديــد   
الـــربامج القطريـــة لكـــل مـــن األرجنـــتني وأفغانـــستان وإكـــوادور وجـــزر تـــركس وكـــايكوس   

  .ومجهورية كوريا وغواتيماال
وحــث بعــضها برنــامج األمــم  . للــربامج القطريــة املقدمــةوأعربــت الوفــود عــن دعمهــا  - ٨٦

  .املتحدة اإلمنائي على تعزيز التآزر امليداين مع الشركاء يف أفغانستان والسودان
ــائق مــشاريع الــربامج     - ٨٧ ــة والتعليقــات  وأحــاط اجمللــس التنفيــذي علمــا بوث ــة التالي  القطري
 :الصلة هبا ذات

  بنن وموريشيوس ونيجرييا :أفريقيا  
  السودان :الدول العربية  

 لألرجنــتني ة ســنة واحــدة للــربامج القطريــلفتــرةالتمديــد بوأحــاط اجمللــس أيــضا علمــا   - ٨٨
وأفغانستان وإكوادور وجـزر تـركس وكـايكوس ومجهوريـة كوريـا وغواتيمـاال، ووافـق علـى                  

  ).DP/2008/31( سنتني للربنامج القطري لباكستانلفترة تمديد ال
أن تـضمن  لمنظمـات  ل مبكـان مهيـة  األأن من مالحظاته اخلتامية على وشدد الرئيس يف      - ٨٩

ــشة براجمهــا حلــضور جلــسات اجمللــس        ــيت جيــري مناق ــدان ال يف املــستقبل دعــوة حكومــات البل
 .ذات الصلةالتنفيذي 

 
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  -رابع عشر 

وأشـار   .املشاريع تقريره الـسنوي عرض املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات    - ٩٠
ن ـوبيّـ  .إىل أن املنظمة جتاوزت أهدافها وأداءها السابق يف جمايل تنمية األعمال والسالمة املاليـة         

رة املــشاريع  إجــراء حتــسينات يف إدات الــيت تــضمن، القادمــة١٨أولويــات املكتــب لألشــهر الـــ 
ــدوأســاليب العمــل وت  ــدم، يف هــذا   .ة األخــرى العالقــات مــع منظمــات األمــم املتحــد  وطي وق

الصدد، وصفا للجهود املبذولة لتنسيق عمليات املكتب مـع عمليـات منظمـات األمـم املتحـدة                 
ــشرية،    .األخــرى وتقــدمي طائفــة أوســع مــن اخلــدمات    ــوارد الب وأشــار إىل االســتثمارات يف امل

جمــال دعــم  أمثلــة عـن إجنــازات يف  قــدموأخــريا،  .سـيما يف تعلــم املــوظفني وتقاســم املعرفـة   وال
  .خالل السنة املشاريع
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يف األداء  الذي حتقـق    وأعربت الوفود عن ثقتها باملنظمة وبإدارهتا، والحظت التحسن           - ٩١
وأثنـت الوفـود علـى       . فعاليـة األفرقـة يف البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج             عزيزاملايل والنجاح يف ت   

الية والعمليات ومراجعة احلـسابات     اخلطوات املتخذة يف سبيل حتقيق شفافية أكرب يف اإلدارة امل         
  .والضوابط الداخلية

وأعربــت الوفــود عــن أســفها لبقــاء أرصــدة مــشتركة بــني الــصناديق دون تــسوية مــع      - ٩٢
وأقـرت بـسالمة االسـتثمار       .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وحثت علـى اإلسـراع يف تـسويتها           

 اخنفـاض يف  تـردد عـن حـدوث   ت عمـا  يف عملية اسـتقدام املـوظفني وتدريبـهم، ولكنـها تـساءل        
  .أجور املوظفني والنفقات العامة املرتبطة هبم

 مـع مالحظـة التحـسينات الـيت         ،وشجعت الوفود املنظمـة علـى تنويـع قاعـدة عمالئهـا             - ٩٣
واقتــرح بعــض الوفــود أن تــستغل املنظمــة مزاياهــا الفريــدة يف تــدعيم    .حــدثت يف هــذا اجملــال 

واقترح أحد الوفود بـأن ينظـر مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                .قدراهتا على املستوى القطري   
  . مشترك ملنظمات األمم املتحدة يف امليداناملشاريع يف تقدمي دعم مكتيب

 بشأن التقرير السنوي للمدير التنفيـذي ملكتـب األمـم    ٢٠٠٨/٢٠واختذ اجمللس املقرر    - ٩٤
  .املتحدة خلدمات املشاريع

 بــشأن التعــديالت املقتــرح إدخاهلــا علــى هيكــل إدارة   وأجريــت مــشاورة غــري رمسيــة   - ٩٥
ــدير   :وفيمــا يلــي بعــض تلــك املقترحــات   .مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع   مــنح امل

التنفيذي يف املنظمة الـسلطة الكاملـة واملـسؤولية التامـة، وجعلـه مـسؤوال مباشـرة أمـام اجمللـس                      
 ستمد النظـام املـايل ليـ    بنـود ائي؛ تعديل بعض    مدير برنامج األمم املتحدة اإلمن    بدال من   التنفيذي  

 من األمني العام؛ تويل املدير التنفيـذي مـسؤولية اإلدارة املباشـرة            ةمباشرسلطته  املدير التنفيذي   
رقابــة اللــشؤون املــوظفني؛ تعــديل الــدور الــذي تــضطلع بــه جلنــة التنــسيق اإلداري مــن وظيفــة  

 . جمال السياسات العامةشراف على اإلدارة إىل وظيفة استشارية يفاإلو
 
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  -خامس عشر 

قدم املدير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي عرضـا أعدتـه اإلدارة العليـا لـصندوق                  - ٩٦
األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية بشأن تقريرها السنوي الذي يركز على النتائج، مبـا يف ذلـك                

وقــدم كبــار املــديرين يف  ).٢٠٠٨/٤املقــرر ( سياســتها يف جمــال اســترداد الكلفــة غ عــناإلبــال
املنظمة معلومات تفـصيلية عـن النمـو الـذي شـهدته املنظمـة علـى مـدى الـسنة املاضـية، مبـا يف                         

 ونتـائج التـدابري     ، بلدا مـن البلـدان اجلديـدة املـستفيدة مـن الـربامج             ١٨ذلك تقدمي خدمات إىل     
ــشركاء علــى حنــو  املتخــذة خلدمــة  ــر  ال ــساما باملــسؤولية أكث ــة،  ات ــق الالمركزي  يف جمــاالت حتقي
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ن ـّوأشار العـرض إىل حـدوث زيـادة يف املـسامهات وبيـ             . والتمويل البالغ الصغر   ،والتنمية احمللية 
 الــيت تتــضمن توســيع نطــاق اخلــدمات ٢٠١١-٢٠٠٨فتــرة لالعناصــر الرئيــسية خلطــة التنفيــذ ل

 وإقامـة شـراكات أكثـر متاسـكا مـع           ،٢٠١١بلدان منـوا حبلـول عـام         بلدا من أقل ال    ٤٥لتشمل  
  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 وأثنت الوفود على تركيز املنظمة على أقل البلدان منوا وعزمها علـى توسـيع تواجـدها            - ٩٧
يـل البـالغ     يف التقريـر يف جمـايل التنميـة احملليـة والتمو           بينـة كما أثنت على النتائج اإلجيابية امل      .فيها

وأشــادت بــاجلهود املبذولــة لتعزيــز الــشراكة االســتراتيجية مــع برنــامج األمــم املتحــدة    .الــصغر
ودعــت املــاحنني والربنــامج اإلمنــائي إىل  .اإلمنــائي، وشــجعت علــى املزيــد مــن الربجمــة املــشتركة

 دعمـه   وأعلن أحد الوفود عن زيـادة      .مستويات التمويل والقدرة على التنبؤ هبا     حتسني  مواصلة  
  .املايل للمنظمة

الــذي يركــز  ،٢٠٠٧ بــشأن التقريــر الــسنوي لعــام  ٢٠٠٨/٢١واختــذ اجمللــس املقــرر   - ٩٨
 .نتاجيةإللمشاريع ا األمم املتحدة لصندوق املقدم من املدير التنفيذي ل،على النتائج

 
  متطوعو األمم املتحدة  -سادس عشر 

مــم املتحــدة التقريــر الــسنوي ملـــدير     قــدمت املنــسقة التنفيذيــة لربنــامج متطــوعي األ       - ٩٩
الــدعوة، وتعبئــة   :وبينــت اإلجنــازات احملققــة يف جمــاالت التركيــز الرئيــسية الثالثــة       .الربنــامج
وأشـارت إىل االجتـاه التـصاعدي يف         . وإدماج العمل التطوعي ضمن خطـط التنميـة        ،املتطوعني

سـيما اسـتجابة ألعمـال       والالتنوع اجلغرايف ويف عدد املتطـوعني الـذين جيـري نـشرهم سـنويا،               
  .حفظ السالم واإلغاثة يف حاالت الكوارث واجلهود اإلنسانية

ــارت،   - ١٠٠  األولويــات اإلداريــة، إىل التــدابري املتخــذة لتعزيــز دعــم اجلهــود       ضــمنوأش
وذكـرت بـصورة خاصـة خطـة      . املعونـة وتنـسيقها  لتعزيـز فعاليـة  على مستوى املنظومة املبذولة 

الـيت ترمـي إىل حتـسني        املستندة إىل االستراتيجية اجلنـسانية للربنـامج اإلمنـائي،        العمل اجلنسانية،   
 أنـه بينمـا جـرى جتـاوز         الـصدد وذكـرت يف ذلـك       .التوازن بني اجلنـسني يف أوسـاط املتطـوعني        

األهــداف احملــددة يف جمــال تكــافؤ اجلنــسني يف صــفوف املتطــوعني واملــوظفني، ال يــزال هنــاك    
 نـت بّيأخـريا،  و . يف مهـام تطوعيـة مقارنـة بالرجـال         الالئـي نـشرن   ء  نـسبة النـسا   تحـسني   متسع ل 

  .خططا لالحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعني
 مـن جديـد   وأكـدت    .سـلفها  وأثنت علـى     ة اجلديد ة التنفيذي ةورحبت الوفود باملنسق    - ١٠١

العمـل  بهتمـام املتنـامي     التزامها بربنامج متطوعي األمم املتحدة، ووصف العديد مـن الوفـود اال           
وأثنوا على تنـوع مبـادرات       . إسهامات املنظمة يف التنمية يف بلداهنم      أسهبوا يف تبيان  التطوعي و 
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بـني بلـدان اجلنـوب      فيمـا   الربنامج واملتطوعني أنفسهم، والحظوا اآلثار اإلجيابيـة علـى التعـاون            
لفـت بالعمـل يف بلـدان    من حيـث أن نـسبة كـبرية مـن املتطـوعني تنتمـي إىل بلـدان جنوبيـة وك           

املــوظفني وشــجع الــبعض اإلدارة علــى الــذهاب أبعــد مــن تكــافؤ اجلنــسني يف اســتقدام    .ناميــة
  .واالجتاه حنو زيادة نشر النساء يف املهام التطوعية

 وتعبئـة   ، لنموذج العمل املنقح الذي يركـز علـى الـدعوة          تأييدهاوأعربت الوفود عن      - ١٠٢
وأثنـت علـى اجلهـود املبذولـة لتحـسني           . ختطـيط التنميـة    يفتطوعي   وإدراج العمل ال   ،املتطوعني

اإلبــالغ عــن النتــائج وشــجعت اإلدارة علــى مواصــلة صــقل املؤشــرات لــتعكس الــصالحيات    
  .بصورة أفضل وتقوية الرقابة واملساءلة

 لتخطيط أنشطة االحتفال بالذكرى العاشـرة       هاوتعهد العديد من الوفود بتقدمي دعم       - ١٠٣
ــسنة ال ــة للمتطــوعني لل ــود عد  .دولي ــدوأقــرت وف ــة صــندوق التربعــات اخلــاص كــراع   ي ة بأمهي

  .لإلبداع واملمارسات السليمة يف العمل التطوعي، وشجعت الدول األعضاء على دعمه
ــرر      - ١٠٤ ــذي املق ــس التنفي ــشأن٢٠٠٨/٢٢واختــذ اجملل ــوعي     ب ــامج متط ــدير برن ــر م  تقري
 .املتحدة األمم

  
   املتحدة اإلمنائي للمرأةصندوق األمم  - سابع عشر

 أعـده كبـار مـديري       لـذي ا عـرض ال قدم املدير املعاون لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي            - ١٠٥
متابعـــة للمقـــرر (صـــندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للمـــرأة بـــشأن سياســـة اســـترداد الكلفـــة   

 سياســة وتناولــت اإلدارة موضــوع تنفيــذ   .والتقريــر الــسنوي للمــديرة التنفيذيــة   ) ٢٠٠٨/٣
 متــت املوافقــة علــى مــشاريع جديــدة ٢٠٠٨اســترداد الكلفــة فأشــارت إىل أنــه منــذ بدايــة عــام 

أكــدت أن منــوذج عمــل املنظمــة و . يف املائــة٧تطبــق املعــدل القياســي الســترداد الكلفــة البــالغ 
سقة، وتعهـدت مبواصـلة االسـتفادة مـن خـربات منظمـات األمـم           تاستند إىل تعاريف ومبادئ م    

 .ألخـرى يف صـقل حتليـل التكـاليف واآلثـار املترتبـة علـى معـدالت االسـترداد املطبقـة                    املتحدة ا 
  .وحددت اإلدارة معايري وإجراءات عدم تطبيق املعدل القياسي لالسترداد

ورحبت الوفود باملديرة التنفيذية اجلديـدة وأثنـت علـى سـلفها ونائبتـها الـيت شـغلت                    - ١٠٦
وأعربت الوفود عن دعمهـا القـوي لواليـة املنظمـة      .رة طويلةمنصب املدير التنفيذي بالنيابة لفت

املنظمــة علــى اســتغالل دورهــا الوفــود وشــجعت  .ت يف التقريــر الــسنويعرضــ الــيت اوإجنازاهتــ
القيادي لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، واالسـتفادة مـن أي فرصـة سـاحنة لتعمـيم                      

 شـجعت    ويف هـذا الـصدد،     .ألمـم املتحـدة اإلمنـائي     املنظور اجلنـساين يف مجيـع جوانـب جهـاز ا          
  .الوفود املنظمة على استخدام مزاياها النسبية كشريك فعال يف جمال التنمية
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ــة      - ١٠٧ ــدم إىل املنظم ــل املق ــادة التموي ــود بزي ــامي   ، وأشــادت الوف ــى تن ــيال عل ــه دل واعتربت
لنــسبة جلــدول أعمــال التنميــة االعتــراف العــاملي بأمهيــة متكــني املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني با 

 أحد الوفود محلة جديدة قامت هبا حكومة بلـده إلقامـة حتـالف عـاملي              وصفو .البشرية ككل 
  .لالتصال بالنساء يف أفقر البلدان

ع وأثنــت الوفــود علــى سياســة اســترداد الكلفــة يف حماوالهتــا لتحقيــق االتــساق مــ           - ١٠٨
 املواطنــة اجليــدة للــشركات  لــىعتربهتــا مثــاال عوا .بطــة هبــاترممارســات الــصناديق والــربامج امل 

يتماشى مع التوصيات الصادرة عـن االسـتعراض الـشامل للـسياسات الـذي جيـري كـل ثـالث                    
وحـث العديـد مـن       .وأوصت بإجراء عمليات رصـد ومتابعـة منتظمـة لتلـك الـسياسة             .سنوات

االسـترداد املوحـد    االنضباط يف مـنح اإلعفـاءات مـن تطبيـق معـدل             ممارسة  الوفود املنظمة على    
لــيت جيــب الــسياسة، وأوصــى بــأال متــنح هــذه اإلعفــاءات إال يف احلــاالت االســتثنائية ا  مبوجــب 

  .عليها طالع اجمللسا
إجـراء  والحظت الوفود التحسينات اليت طرأت على الرقابة، وشجعت املنظمة على             - ١٠٩

ــسني    ــن التحـ ــد مـ ــايلاملزيـ ــاطر، وال يف جمـ ــساءلة وإدارة املخـ ــيما  املـ ــذ  سـ ــد تنفيـ ــها عنـ  خطتـ
  .وطالبت مبزيد من املعلومات بشأن وضع منوذج تقييم املخاطر .االستراتيجية

 بــشأن التقريــر الــسنوي لــصندوق األمــم ٢٠٠٨/٢٣ اجمللــس التنفيــذي املقــرر ختــذوا  - ١١٠
 .املتحدة اإلمنائي للمرأة وسياسة استرداد الكلفة

 
  واإلدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية  -ثامن عشر 

عــرض املــدير املعــاون لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بنــد جــدول األعمــال املتعلــق     - ١١١
وبـدأ عرضـه مبالحظـة       .بالتزام الربنامج اإلمنائي بتقدمي الدعم املباشر للميزانية واألموال اجملمعـة         

يـات الـشركاء يف     حتياجـات وأولو  االستجابة ال أن تقدمي الدعم املباشر للميزانية يوفر مرونة يف         
ــة ــايري   .التنمي ــائي  ميكــن أن ينظــر  وعــرض عــدة مع ــامج اإلمن ــة  يف تطبيقهــا يفالربن  دعــم امليزاني

 اإلمنـائي أو جمـاالت      واليـة الربنـامج   برتبـاط   الطلب احلكومة املضيفة؛ ومـدى ا      :القطاعية، منها 
يف جمــال تنميــة  حتقيــق األثــر األعظــم لــسياسة الربنــامج اإلمنــائي وخدماتــه   كانيــةمإممارســاته؛ و
 ومتطلبـات   ، ومراجعـة احلـسابات    ،إدارة النتـائج  بـ  املتعلقـة  معـايري الـصندوق      اتساقالقدرات؛ و 

 .الرصــد والتقيــيم مــع تلــك اخلاصــة بالربنــامج اإلمنــائي؛ وكفايــة القــدرات اإلداريــة للــصندوق  
تراتيجية واقتــرح فتــرة جتريبيــة لتنفيــذ الطرائــق املــذكورة، علــى أن تتوافــق مــع فتــرة اخلطــة االســ

  .٢٠١١-٢٠٠٨للربنامج اإلمنائي، 
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ــة  كــشافوأثنــت الوفــود علــى إقبــال اإلدارة علــى است    - ١١٢  طرائــق جديــدة لتقــدمي املعون
والحظ العديد من الوفـود قـدرة الـدعم          .للحفاظ على التجاوب مع تغري االحتياجات اإلمنائية      

ــادة الوطنيــة وتعز   ــة علــى تــدعيم امللكيــة والقي  مــع متــشياويــز القــدرات احملليــة،  املباشــر للميزاني
 .التوصــيات الــصادرة عــن االســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات   

وحث البعض الربنامج اإلمنائي على توخي احلـذر يف اعتمـاد طرائـق جديـدة يف تقـدمي املعونـة،                    
ــام األول باحتي       ــسترشد يف املق ــأن ي ــائي ب ــامج اإلمن ــود أخــرى الربن اجــات يف حــني ذكــرت وف

  .الشركاء الوطنيني وطلباهتم
 حتويــل قــصروفيمــا يتعلــق مبــسألة املــوارد اجملمعــة، استفــسرت عــدة وفــود عــن قــرار    - ١١٣

ودعـت، عوضـا عـن ذلـك، إىل          .تـديرها منظمـات األمـم املتحـدة       الـيت   صناديق  الـ لى  عاألموال  
وثوقــة ســبق أن تطبيـق هنــج مـشترك، مؤكــدة علـى إمكانيــة اعتمــاد الربنـامج اإلمنــائي آلليـات م     

 حيث أنـه يتـيح للربنـامج    ،وأثىن آخرون على النهج التجرييب .اعتمدها شركاء دوليون آخرون   
 معـايري ونقـاط مرجعيـة اسـتنادا         وضعاإلمنائي دراسة الطريقة املتبعة على مدى فترة من الزمن و         

  .الذاتيةإىل جتاربه 
الـدورة العاديـة الثانيـة      مـن   بنـد   ودعت وفود إىل إجراء املزيد من النقاش بشأن هذا ال           - ١١٤
  .٢٠٠٨لعام 
 بــشأن مــشاركة برنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠٠٨/٢٤واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر    - ١١٥

 .اإلمنائي يف الدعم املباشر للميزانية واألموال اجملمعة
 
  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  - تاسع عشر

ــامج األمــم    عــرض مــدير الوحــدة اخلاصــة للتعــاون في   - ١١٦ ــدان اجلنــوب يف برن مــا بــني بل
ووصـف   .املتحدة اإلمنائي مشروع إطار التعاون الرابع املتعلق بالتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب      

بـني  فيمـا   حماوالت التجاوب مـع الـديناميات املـتغرية يف اجلنـوب؛ مبـا يف ذلـك ازديـاد التفاعـل                     
ي أمهيـة البلـدان املتوسـطة الـدخل بوصـفها           بلدان اجلنوب يف جمايل التجـارة واالسـتثمار؛ وتنـام         

حمركات التنمية؛ وتزايد اإلقرار داخـل منظومـة األمـم املتحـدة ككـل بقيمـة التعـاون فيمـا بـني                      
 مـشروع   أسـاس  الثالثة اليت شـكلت      ربامجء على ذلك، قدم تفاصيل عن ال      وبنا .بلدان اجلنوب 

 بـشأهنا والـدعوة هلـا؛ وإدارة    وضـع الـسياسات وإجـراء البحـوث      : وهـي ،  اإلطار الرابع للتعاون  
وشــرح  .املعرفــة؛ وتوجيــه االبتكــارات مــن أجــل تعظــيم أثــر التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب

  .كيف سيتم استخالص النتائج املؤسسية واإلمنائية وتقييمها
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وأحاطت الوفود علمـا باألمهيـة املتناميـة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون                      - ١١٧
 معظـم  يـشمل والحظـت أن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب        . حتقيق فعالية التنميـة   الثالثي يف 

 للتعـاون فيمـا بـني        مكمال هاأعمال جهاز األمم املتحدة اإلمنائي، وشددت على ضرورة اعتبار        
 مـوارد متزايـدة   توجيـه ودعـت الوفـود الـدول األعـضاء إىل         . عنـه  بلدان اجلنوب وليست بـديال    

ــام  وميكــن التنبــؤ هبــا بــص  ج اإلمنــائي يف جمــال التعــاون  ورة أفــضل حنــو اجلهــود الــيت يبــذهلا الربن
  .بني بلدان اجلنوب فيما
وأشادت الوفود باإلجنـازات الـيت حققتـها الوحـدة اخلاصـة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان                      - ١١٨

أشــادت مبــشروع اإلطــار و . اإلطــار الثالــث للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوبيف ظــلاجلنــوب 
للتعاون حيث أنه جيسد توجيهات التقييم الـذي قـدم خـالل الـدورة العاديـة األوىل لعـام                الرابع  
ــام   ٢٠٠٨ ــسياسات لع ــشامل لل ــالث ســنوات،    ٢٠٠٧، واالســتعراض ال ــذي جيــري كــل ث  ال

ــة العامــة وقراراهتــا   ــدعيم التعــاون مــع     .ومقــررات اجلمعي وحــث بعــض الوفــود اإلدارة علــى ت
وشـجعوا الربنـامج     .ويـة لتعزيـز قـدرات الـشركاء الـوطنيني         املنظمات غري احلكومية ومنح األول    

 هنـج قـوي بـشأن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب تقـوده الوحـدة اخلاصـة                       وضعاإلمنائي على   
  .للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

وأحاط اجمللس التنفيذي علما مبشروع اإلطار الرابع للتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب               - ١١٩
)DP/CF/SSC/4(.  
  

 مسائل أخرى  -عشرون 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ُعقدت جلسة إحاطة غري رمسية بشأن التقرير املتعلـق باالسـتعراض اخلـارجي املـستقل                - ١٢٠
كوريــا الــشعبية   مجهوريــة للتحقيقــات املتــصلة بعمليــات برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف      

الـذي   مدير الربنامج اإلمنائي إىل تقدمي أعضاء الفريـق  ودعا رئيس اجمللس التنفيذي .الدميقراطية
 .إلجراء االستعراضدعي 

الـيت  البالغـة اخلطـورة      للتصدي لبعض املزاعم     ُعقدوأشار مدير الربنامج إىل أن الفريق        - ١٢١
يف مـشاورات أجريـت بـني إدارة        جـرى بـصورة مـشتركة       الفريـق   تعـيني   وأشـار إىل أن      .أثريت

علـى الفريـق لتجـاوزه نـداء الواجـب يف           املدير  وأثىن   .رئيس اجمللس التنفيذي  الربنامج اإلمنائي و  
تـضمنت إجـراء اسـتعراض شـامل للمـواد          ومتوقعا يف البدايـة،     فاقت ما كان    بأعمال  اضطالعه  

 . سنوات١٠الصادرة خالل 
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والحظ املـدير يف تطرقـه لنتـائج وتوصـيات التقريـر أنـه جيـب قراءهتـا يف جمملـها وأهنـا                        - ١٢٢
العمــل أجــواء للربنــامج اإلمنــائي يف فائــدهتا   ســتثبتالتوصــياتإن وقــال . صح عــن نفــسهاتفــ

بـــصدد وذكـــر أن إدارة الربنـــامج اإلمنـــائي بـــدأت العمـــل   .الـــصعبة أو الفريـــدة حـــول العـــامل 
. ٢٠٠٨يوليـه   /ص يعقـد يف متـوز     االتوصيات، اليت أعلن أهنـا سـتكون حمـور اجتمـاع إداري خـ             

املمارســات أوجــه االخــتالف بــني املمارســات اإللزاميــة و يــضاح بإوأحــاط علمــا بالتوصــيات  
ملعاجلــة الــسمات اخلاصــة للــنظم  قــوى مبــادئ توجيهيــة أتقــدمي ، و للمكاتــب القطريــةالطوعيــة

السلطة بـشكل أكثـر وضـوحا فيمـا بـني الـشركاء الـوطنيني               حتديد  و املصرفية يف مراكز العمل،   
 . وغريه من املنظماتئيوالربنامج اإلمنا

 مـع   اليت جيري تنفيـذها بالفعـل والـيت تتماشـى          إىل التحسينات التشغيلية      املدير وأشار  - ١٢٣
زيادة نطاق وحجم املعلومات املنشورة على مواقع اإلنترنـت التابعـة          ، وتشمل   توصيات الفريق 

للربنامج اإلمنائي، وحتسني نظام أطلـس للـسماح برصـد أسـهل للطريقـة الـيت ُتوجـه هبـا املـوارد                      
وحــث الـدول األعـضاء علــى أن حتـيط علمــا بتلـك التحــسينات،      .لـيت تقــوم بالتوجيـه  جلهـة ا او

 ورّحـب جبميـع األفكـار املكتـسبة         ،خذت توصـيات الفريـق جبديـة بالغـة        أمؤكدا هلا أن اإلدارة     
 .من االستعراض لتعزيز األداء يف املستقبل

 .وسـريه ونتائجـه   وقدم رئيس الفريـق حملـة مـوجزة عـن التحقيـق، مبـا يف ذلـك نطاقـه                      - ١٢٤
 جهـده للوفـاء باختـصاصاته علـى حنـو يتـسم             ى أن الفريـق بـذل قـصار       جلميـع احلاضـرين   وأكد  

وأعــرب عــن شــكره للربنــامج اإلمنــائي واألمــم املتحــدة        .باملوضــوعية واالســتقاللية واملهنيــة  
 أحـدا  وأكـد أن  .لتعاوهنما، وأشار إىل املساعدة املقدمة من الواليات املتحدة يف توفري البيانـات 

 .مل يسع للتأثري على الفريق خالل العملية

وذكر أن العملية انطوت على استعراض عدد كبري مـن الوثـائق، وحتليـل األدلـة الـيت                    - ١٢٥
 مقابلــة مــع مــوظفني حــاليني وســابقني يف ٧٠ُجمعــت مــن مــصادر خمتلفــة، وإجــراء أكثــر مــن 

االتـصال   تمكن مـن  بـأن الفريـق مل يـ       أقـرّ و. ومنظمات أخرى الربنامج اإلمنائي، واألمم املتحدة     
مـــصرف التجـــارة اخلارجيـــة الـــذي الوصـــول إىل يف بيونـــغ يـــانغ، أو باملـــسؤولني احلكـــوميني 
 .املوظفني الوطنينياالتصال بامج اإلمنائي يف بيونغ يانغ، أو استخدمه مكتب الربن

ميكن أن ُتفهـم  بدال من قراءة مقاطع منه كله على قراءة التقرير رئيس الفريق وحثّ   - ١٢٦
ــياقها  ــري سـ ــر   .يف غـ ــر أن التقريـ ــهى إىل أن وذكـ ــد    انتـ ــرة قيـ ــالل الفتـ ــائي، خـ ــامج اإلمنـ الربنـ

ــشعبية   ٢٣,٨بلــغ قــد صــرف ماالســتعراض،  ــا ال ــة كوري  مليــون دوالر يف مــا يتــصل جبمهوري
دوالر باسـم كيانـات     ليـون    م ٦,٩ وصرف بامسـه     مليون دوالر    ١٦,٩منها مبلغ   الدميقراطية،  
ن املكاتـب القطريـة وغريهـا مـن منظمـات األمـم املتحـدة               إ وقـال    .ة لألمـم املتحـدة    أخرى تابعـ  
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ــو    صــرفت  ــغ حن ــواال إضــافية تبل ــغ     ١٤,٦أم ــها مبل ــرف من ــامج، ُص ــون دوالر باســم الربن  ملي
مـارس  / وآذار ٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاين    دوالر وجرى التحقق منه يف الفترة بـني       يون  مل ٧,٤

 لكــن الفريــق مل يتحقــق منــه يف الفتــرة مــن   تقريبــاوالردليــون  م٧,٢ مبلــغوُصــرف  .٢٠٠٨
، وهـــي الفتـــرة الـــيت ســـبقت تنفيـــذ نظـــام أطلـــس ٢٠٠٣ديـــسمرب / إىل كـــانون األول١٩٩٩

ــها بــاهظ التكلفــة   ــرئيسوأشــار. وستكــشف أن التحقــق من ــاء علــى   ال  إىل أن الفريــق قــرر، بن
ون دوالر وأكثـــر مـــن  مليـــ٢,٣مـــشورة مهنيـــة، اإلشـــارة يف التقريـــر إىل مبلـــغ يتـــراوح بـــني  

 الربنـامج اإلمنـائي لكـن الفريـق         هقدمـ دوالر الـذي    يون   مل ٧,٢لرقم  استجابة  ماليني دوالر،    ٧
 .همكن من التحقق منمل يت

 القطــري، معظــم الربنــامجن خلــص إىل أوذكــر، نقــالً عــن التقريــر، أن االســتعراض   - ١٢٧
 إدارهتـا ورصـدها     جـرت قـد   ،  األعلـى سيما املشاريع األكرب واألكثر تعقيدا وذات املخاطر         وال

وأضــاف أن الفريــق اســتعرض بكــل دقــة   .وفقــا ملتطلبــات الربنــامج اإلمنــائي أساســا وتقييمهــا 
 .مشاريع ١٠٦

أشار إىل أن الفريق وجد بعض أوجـه القـصور يف إدارة بعـض املـشاريع مـن النـوع                 و  - ١٢٨
اإلمنائية األخرى، مـضيفاً بـأن     الذي ميكن للمرء أن جيده يف الكثري من املصارف أو املؤسسات            

 .الرصد املستمر والرقابة الفعالة ميكن أن يعاجلا هذه املسائل

كـــن يبعـــدم إجـــراء زيـــارات ميدانيـــة مل االدعـــاء ذكـــر أن الفريـــق خلـــص إىل أن   و- ١٢٩
هـذا بوصـفه   عـني  وتطرق ملـزاعم باالسـتخدام املـزدوج للمعـدات، فـذكر أن الفريـق           . اصحيح

 .بة ملنظومة األمم املتحدة بأسرهامسألة حساسة بالنس

غني عــن خمالفــات يف عمليــات  استعراضــا أجــراه الفريــق ملــزاعم أحــد املــبلِّ  أيــضاقــّدم  - ١٣٠
وذكـر أنـه    .الربنامج اإلمنائي يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة وعـن انتقـام الربنـامج منـه      

ثارتــه إلغ ائي مل ينــتقم مــن املبلِّّــخلــص إىل أن الربنــامج اإلمنــو. يا املبلّــغ شخــصقــضيةاســتعرض 
 بعثـة دائمـة     “خدع”غ   وذكر أن املبلِّ   .املشروعة اليت خّولته احلماية من االنتقام     الشواغل  بعض  

 .أبلغها بشواغلهكان قد 

وشـجع مجيـع األطـراف علـى        .   وأخريا، أعرب عن ارتياح الفريق لنتائج االسـتعراض         - ١٣١
  .العمل سويا لتحسني فعالية املنظمة

ــداه مــن تفــان  عمــوللعــرض الــذي قدمــه  وأعربــت الوفــود عــن شــكرها للفريــق     - ١٣٢ ا أب
ورحــب الكــثريون  . يف إعــداد مــا أشــاد بــه الكــثريون بوصــفه تقريــرا شــامال وحتليليــا   ةومثــابر

 .ناقشة النتائج بطريقة صرحية وشفافةبالفرصة اليت أتيحت مل
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دفعـت  لمزاعم اليت   ل أساس من الصحة     أالّ  وجد الفريق  الكثري من الوفود أن      والحظ  - ١٣٣
وأشــارت هــذه الوفــود إىل أن الفريــق خلــص إىل أن الربنــامج اإلمنــائي  .إجـراء االســتعراض إىل 

 أن خـصائص    ونوالحـظ الكـثري   . الساريةعمل، على وجه العموم، وفقا للقواعد واإلجراءات        
مــربر يف ضــوء بــال ية اإلعــالم تبــدو ســلبوســائط  الــيت تتحــدث عنــهاأنــشطة الربنــامج اإلمنــائي 

توصـلت إليهـا أطـراف أخـرى يف     النتائج اليت خلـص إليهـا التقريـر، الـيت تتفـق مـع النتـائج الـيت          
قية الربنـامج   ضرر حلـق مبـصدا    وأعرب البعض عن أمله يف إمكانية إصالح أي         . حتقيقات سابقة 

اآلن بـشكل   وأعلـن الكـثريون أن املوضـوع قـد اسـتعرض             .املـزاعم ومسعته نتيجة لتلك    اإلمنائي  
 . لهحّدوضع مستفيض، وحثوا على 

واليتــه املتمثلــة يف تقــدمي املــساعدة    االلتــزام بالربنــامج اإلمنــائي إىل  دعــت الوفــود  و  - ١٣٤
أن دوافـع سياسـية     بـ انطباعهـا   د  اإلمنائية ومقاومة أي تسييس ألنشطته، وأكـدت يف هـذا الـصد           

 تــسييس األنــشطة اإلمنائيــة  به ُيخــشى أن يــسّبوشــددت علــى أنــ  .كانــت وراء تلــك املــزاعم 
احملايـد الفعـال   لـون علـى الـدعم    عواقب وخيمة بالنـسبة ملاليـني الفقـراء حـول العـامل الـذين يعوّ        

  .الذي يقدمه الربنامج اإلمنائي
 املـزاعم بعـد    متابعـة نفقـت يف    أُ الوفود عـن أسـفه ملـستوى املـوارد الـيت              وأعرب بعض   - ١٣٥

 وهـي   - يقوم هبا جملـس مراجعـي حـسابات األمـم املتحـدة           االنتهاء من مراجعة احلسابات اليت      
ألنـشطة الربنـامج، أو لتعزيـز    لـوال ذلـك،   موارد أكد الكـثريون أنـه كـان باإلمكـان تكريـسها،       

 .وطلب البعض إجراء حساب للتكلفة اليت تكبدها التحقيق .عمليات الربنامج اإلمنائي

 وجـوب وعلـى   ،   احلالـة سـابقةً    الّ تـشكل هـذه    أأنـه ينبغـي     وشددت عدة وفـود علـى         - ١٣٦
افـل الختـاذ قـرارات مـن هـذا      احملوأكـدوا أن أفـضل     .التشدد يف جتنـب تعطيـل الـربامج القطريـة         

 .القبيل هي اهليئات احلكومية الدولية

وأعرب الكثري من الوفود عن تأييده الستئناف أنشطة الربنامج اإلمنـائي يف مجهوريـة                - ١٣٧
االحتياجات العاجلـة للـسكان      مشريا إىل  ى أساس يقبله الطرفان،   كوريا الشعبية الدميقراطية عل   

وأكــدت هــذه الوفــود أن  .احمللــيني واملــسامهات اهلامــة الــيت قــدمها الربنــامج اإلمنــائي يف تلبيتــها 
الربنــامج حولــت االنتبــاه عــن دعــم توطيــد القــدرات واملــساعدة اإلمنائيــة الــيت يقــدمها   املــزاعم 
ــالــبعض  ونــوه .اإلمنــائي  احلكومــة يف صــياغة يــدعمقف الفريــد للربنــامج اإلمنــائي، الــذي  املوب

  .لتحديات اإلمنائية املزمنة اليت تواجه البلدجملاهبة اسياسات فعالة 

وأشــار أحــد الوفــود إىل أن املــساعدة اإلمنائيــة املقدمــة إىل مجهوريــة كوريــا الــشعبية     - ١٣٨
مماثلــة يف حجمهــا وســكاهنا، ن أخــرى الدميقراطيــة تــضاءلت بــسبب املــساعدة املقدمــة إىل بلــدا

ترحيـب  موضـع    ستكون تدخال    إلنعاشوا ات األزم  حدوث وأن خربة الربنامج اإلمنائي يف منع     
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 عمليـات الربنـامج   أن تـشمل وأملح الوفد إىل أنه ميكن .  الطبيعيةلكوارثللتأثر با يف بلد عرضة    
 .ثابة منسق للشؤون اإلنسانية تعيني مدير قطري أو منسق مقيم يعمل أيضا مباملقبلةاإلمنائي 

الكلمـة بـصفته ممـثال لدولـة معنيـة،          مهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة       وأخذ ممثل جل    - ١٣٩
جمللـس  وجلنـة فرعيـة   أشار إىل أن التقارير املقدمة من جملس مراجعي حسابات األمم املتحـدة،             ف

 للتحقيقات، وجدت كلـها     الشيوخ يف الواليات املتحدة، وفريق االستعراض اخلارجي املستقل       
بعـض املـزاعم،   األساسـية الـيت أثـارت    وأكـد أن املـسائل       .أن املزاعم ال أسـاس هلـا مـن الـصحة          

يف ذلك مدفوعات بالعملة الـصعبة وتعـيني مـوظفني وطنـيني، كـان ميكـن حلـها مـن خـالل                       مبا
 االحتفـاظ    اإلمنـائي علـى    وحـث الربنـامجَ   . انفراديـا املشاورات وليس من خالل ما أمساه إجراء        

ودعـا   .بكامل املوضـوعية والرتاهـة يف عملياتـه واحتـرام سـيادة البلـدان املـستفيدة مـن الربنـامج                   
 .والتوصـل إىل قـرار عـادل وموضـوعي        استعراضـا حمايـدا     اسـتعراض احلالـة     إىل   التنفيذي   اجمللَس

 .تعاوهنا كومتهتواصل حوتعهد بأن 

لتقرير املتعلقة بتحسني املـساءلة والـشفافية       وأثنت الوفود على التوصيات الواردة يف ا        - ١٤٠
وشجعت الربنامج اإلمنائي على التحرك بسرعة لتنفيذها، مشرية إىل أن الفريـق وجـد       .والرقابة

 .بعـــض احلـــاالت ال تتفـــق مـــع القواعـــد ذات الـــصلة بـــاإلجراءات املاليـــة وإجـــراءات الـــشراء
لـد، أشـار إىل أن املمارسـات اإلداريـة          أقر بعض الوفود بتفرد وصعوبة بيئـة العمـل يف الب           وبينما

 أن  الوفـود واقتـرح بعـض   .للربنامج اإلمنائي مل تكن قوية مبا فيه الكفاية يف مواجهـة التحـديات        
 نيالـدولي  يدرس الربنامج اإلمنائي املمارسات اإلدارية اليت يستخدمها غـريه مـن شـركاء التنميـة              

 .يف البلد قبل تغيري اإلجراءات اخلاصة به

 ما توصـل إليـه الفريـق مـن نتـائج تتعلـق حبـاالت سـوء                  أعربت الوفود عن قلقها إزاء    و - ١٤١
ــيما  الو، اإلدارة ــن    يفسـ ــزاعم عـ ــصل مبـ ــا يتـ ــزدوج   مـ ــتخدام املـ ــة واالسـ ــة مزيفـ أوراق نقديـ

حتــسني الــشفافية واملــساءلة والرقابــة، ورحــب علــى  اإلمنــائي ربنــامَجالوشــجعت . للتكنولوجيــا
حتـسينات علـى   إدخـال  مـن قبيـل   بالفعـل يف هـذا الـصدد،         تنفيـذها    جيـرى التـدابري الـيت     بعضها ب 

  .إجراءات املراجعة الداخلية للحسابات
 واســع علــى نطــاقريــق الف توصــيات  إىل أنــه ميكــن تطبيــق مــن الوفــودالكــثريوأشــار   - ١٤٢
ون إىل أن كــثريوأشــار .  حتــديا الــيت تــشكلســيما يف البيئــات الو ككــل، يتعلــق باملنظمــة فيمــا
 أحنـاء   حـول الـصعبة   يئـات   مثـل هـذه الب    إىل الربنـامج اإلمنـائي يف       تـصبح أشـد مـا تكـون         ة  احلاج
ربنامج اإلمنـائي   الإىل  وطلبوا  . ة املنظمة  املنظمة إىل اعتماد توصيات لتحسني فعالي      وا ودع ،العامل

  . إىل اجمللس التنفيذي عن التقدم احملرز يف التنفيذأن يقدم تقارير
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ــود   وأكــد  - ١٤٣ ــسائلأن بعــض الوف ــيت أدت إىل امل ــق إجــراء  ال ــهاكــان ميكــن التحقي   حل
 اإلمنــائي والــدول األعــضاء إىل ممارســة ضــبط الــنفس يف وا الربنــامجودعــ. إزعاجــابطريقــة أقــل 

  .التعامل مع املعلومات السرية
 يف احلفـاظ علـى العالقـات    على توخي احلـرص  ربنامج اإلمنائي   ال ت الوفود أيضا  حث و  - ١٤٤

، واحترام وجهات نظر البلدان املـستفيدة مـن الربنـامج يف مـشاوراته          يعمل فيها يت  مع البلدان ال  
  .لربامج القطريةه لويف تنفيذ

واردة فيـه  ، عـن قلقـه إزاء بعـض النتـائج الـ     ، يف ترحيبـه بـالتقرير    دووفـ أحـد ال  وأعرب    - ١٤٥
 وريـة كوريـا    مجه يف اإلدارة وانعـدام الـشفافية والرقابـة علـى األنـشطة يف             بشأن أوجـه القـصور    

املبـالغ قـد دفعـت يف شـكل          والحظ ذلك الوفد أن التقرير أكـد أن بعـض            . الدميقراطية الشعبية
يف اجلهــات القابــضة تحقــق مــن هويــة بعــض وأن الفريــق مل يــتمكن مــن ال، “شــيكات نقديــة”
 مل يتمكن من البـت يف عـدم حـدوث    لفريقاأن أيضا الحظ الوفد و. يف املائة من احلاالت    ٧٤

 منـها والـيت   ميكـن التحقـق  ألمـوال الـيت ال   ا  اتساع نطاقإزاء وأعرب الوفد عن قلقه    .تاحنرافا
أن  بالنتيجـة الـيت تفيـد بـ     واستشهد الوفـد   .هبامس  ُحّولت أهنا أو  حّوهلا الربنامج اإلمنائي  ُيزعم أن 

ا تنفـرد هبـ    اخلـصائص الـيت      عاجلـة  ممارساته اإلدارية علـى حنـو كـاف مل         يضبط مل   ربنامج اإلمنائي ال
 لحـسابات املـسؤولني احلكـوميني ل    ضمان عـدم إسـاءة اسـتخدام        ذلك ل بيئة العمل احمللية، مبا يف      

 أنــه بــرغم أن الفريــق مل جيــد أي  الوفــدوضــحوأ. هم لــألوراق النقديــة املــزورةخداموعــدم اســت
، فـإن الفريـق خلـص إىل    ن الشخص الذي أبلغ يف األصل عن تلك املـزاعم       م دليل على االنتقام  

التوصـية  ب ورحـب الوفـد   . إثارة القضايا املتعلقة باملمارسات اجلارية يف املكتب    حمقا يف   كان أنه
بــأن يتــابع مــع مراجعــة احلــسابات الداخليــة للــدول األعــضاء، وتعهــد  الــيت تــنص علــى إتاحــة  

ربنـامج  ال الوفـد  ودعا. وغريها من اإلصالحات املوصى هبا  تنفيذ تلك التوصية    منائي  الربنامج اإل 
املعـايري    إرسـاء إىل األمم املتحـدة،  لالتساق على نطاق منظومة بوصفه الوكالة الرائدة  اإلمنائي،

  .والشفافية واملساءلةوقواعد السلوك اإلدارة  يف
 ومناقشة خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانيـة للمجلـس           املقرراتوعقب اعتماد     - ١٤٦
ــذ ــود لتكــ حتــدث الكــثري  ، يالتنفي ــائي  لل دعوهتــا ررمــن الوف ــامج اإلمن  التواصــل مــع  بإعــادةربن

. قـدت خـالل الـدورة    الـيت عُ   جلـسات اإلحاطـة    يف ضـوء     مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة      
يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة          غـري رمسيـة بـشأن        ة مـشاور  إدراجووافق اجمللس علـى     

  .٢٠٠٨الدورة العادية الثانية لعام 
ات الـيت   البيانـ  ترد يف مرفق هذا التقريـر  اإلحاطة، أثناءود املعنية طلب الوفبناء على   و  - ١٤٧
  . والصني املتعلقة هبذا املوضوع٧٧ ـ وفد أنتيغوا وبربودا باسم جمموعة الأدىل هبا
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  األمم املتحدة للسكان صندوق    
 جتــاوز بــشأن) حلقــة نقــاش(عقــد صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان مناســبة خاصــة    - ١٤٨

ــق اهلــدف  االلتزامــات  ــة  ٥لتحقي ــة لأللفي دور صــندوق األمــم املتحــدة  :  مــن األهــداف اإلمنائي
ــويب،   املــشاركونتــضمنو. للــسكان وشــركائه  ــصحة اإلثي ــر ال ــة النقــاش وزي ــل و  يف حلق املمث

نظمـــة  ملاملـــدير العـــام املـــساعدوكـــوت ديفـــوار؛ يف املـــدير العـــام للـــصحة وللـــدامنرك؛  الـــدائم
املـديرة التنفيذيـة لـصندوق األمـم        ر؛ و الناسـو مرض  يف   ائي أخص وطبيب جراح العاملية؛   الصحة

  .املتحدة للسكان
ــة بــشأن أمــن  إحاطــة غــري رمس) أ: (صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ونظّــم أيــضا   - ١٤٩ ي
 علـــى تركـــز االســـتجابة اإلنـــسانية  بـــشأنحلقـــة نقـــاش  ) ب (و ؛الـــصحة اإلجنابيـــة  ســـلع

الـصحة اإلجنابيـة أثنـاء حـاالت         صـحة األم و    تخـدما  والفرص املتعلقة بإعادة إنشاء    التحديات
  .تحولاالنتعاش وال
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  املرفق
  

 والـصني  ٧٧البيانات اليت أدىل هبا وفد أنتيغوا وبربودا باسم جمموعـة الــ               
تــــصل باالســــتعراض اخلــــارجي يف جلــــسة اإلحاطــــة بــــشأن التقريــــر امل

 كوريـا   للتحقيقات املتعلقة بعمليات الربنامج اإلمنائي يف مجهورية       املستقل
  الشعبية الدميقراطية

  
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤الثالثاء،     

وتــود .  والــصني٧٧ ـ جمموعــة الــباســم الــسيد الــرئيس، يــشرفين أن أديل هبــذا البيــان   - ١٥٠
ــة اجمل ــوقر      موع ــراب عــن شــكرها لفريــق اخلــرباء امل ــيت قــدمها إلحاطــةلاإلع ــشأن التقريــر   ال  ب
 أمـام  هنا   فريق التحقيق  أعضاء   باإلضافة إىل حضور   ،اإلحاطة تتيحو. نتائجخلص إليه من     ماو

 يـسلّم ، ذاتـه ويف الوقت . وشفافةبطريقة صرحية ناقشة نتائج التقرير   ملفرصة  ال ،اجمللس التنفيذي 
بعـض التـدابري    العمليات اليت يقوم هبـا الربنـامج اإلمنـائي تقتـضي اختـاذ              أن طبيعة   بالفريق العامل   

تــها واليضــطالع بتكــون قــادرة علــى االأن  املنظمــة مــا أرادت سرية إذاالــ وسمة باحلــصافةتــامل
 مـن هـم يف أمـّس         كي تتمكن من الوصـول إىل       بأكرب قدر ممكن من الفعالية،     سيةسااإلمنائية األ 

  .احلاجة إىل املساعدة اإلمنائية
أن املـزاعم املقدمـة    نيب أن النتائج اليت توصل إليها فريق التحقيق تـ   أن نالحظ   ويسرنا  - ١٥١

 ذات دوافـع  مـزاعم  كانـت    اأهنـ ب ذلككـ  دفع إىل االعتقـاد   وهذا مـا يـ    ،   أساس هلا من الصحة    ال
بشأن هـذه املـسألة خـالل دورات سـابقة للمجلـس التنفيـذي،              قد أعربت اجملموعة،    و. سياسية
لربنـامج اإلمنـائي،     الـيت يـضطلع هبـا ا       مسية، عن قلقها إزاء تسييس الـربامج القطريـة         وغري ر  رمسية

،  األمـر مـا زلنـا نـشعر بـالقلق إزاء هـذا     و. ية للماليني مـن النـاس   مساعدة إمنائية حيو   واليت توفر 
 وتعرقـل قـدرة     ، الربنـامج اإلمنـائي     االهتمام عن أعمـال    حتول والشكوك   املزاعمنرى أن هذه     إذ

  .ملن حيتاجهااملنظمة على تقدمي املساعدة اإلمنائية 
 تقـدمي املـساعدة      عن التركيـز يف     اإلمنائي مَجربنا ال  التحقيقُ لقد صرف السيد الرئيس،     - ١٥٢

تعليـق   منـذ    لـشعب مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة         بنـاء القـدرات     دعـم   اإلمنائية احليوية و  
. ٢٠٠٧ يف عـام     الـشعبية الدميقراطيـة   مجهوريـة كوريـا     وإلمنـائي   املشترك بني الربنامج ا   ربنامج  ال

 كـي  ،ونـشر نتائجـه  االنتـهاء مـن التحقيـق     مـع   ، أن الطريق أضحى ممهـدا اآلن      وتعتقد اجملموعة 
ركز اهتمامـه مـرة     يو،  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   ربنامج اإلمنائي عملياته يف      ال يستأنف
  . على تقدمي املساعدة اإلمنائية وبناء القدرات من أجل القضاء على الفقر، وفقا لواليتهأخرى
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عمليـات  ب احمليطـة    والظنـون  الشكوك   أنه أزال تقرير،  ال يف   ترى اجملموعة، بعد نظرها   و  - ١٥٣
ــامج ــصعيد القطــري يف  وأنــشطته  اإلمنــائي الربن ــة  علــى ال ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري . مجهوري

 اإلمنـــائي  املـــشترك بـــني الربنـــامجربنـــامجل االســـتئناف الفـــوري لإىلموعـــة ولـــذلك تـــدعو اجمل
  .الشعبية الدميقراطيةومجهورية كوريا 

، مبـا يف    قّيمـة مـوارد    مثـني و   وقـت إهدار   إىل    اضطر ربنامج اإلمنائي الاملؤسف أن    ومن    - ١٥٤
 املنظمـة مـن    من أجل تربئـة لربجمة،ل ، لوال ذلك،خصصُتذلك املوارد املالية اليت كان ميكن أن       

 التحقيق، حىت بعد االنتهاء مـن مراجعـة احلـسابات الـيت              إجراء اليت أدت إىل   مثل تلك    ،املزاعم
  .٢٠٠٧ مايو عام/ يف أيار لألمم املتحدة التابعلس مراجعي احلسابات اخلارجينيقام هبا جم
ــرئيس،   - ١٥٥ ــسيد ال ــة الــ  إن ال ــصني ٧٧ ـجمموع ــدرك وال ــا متت ــة   ام ــساءلة والرقاب ــة امل  أمهي
 األنـشطة  تظـل الدول األعضاء بأن ضمانات ربنامج اإلمنائي واحلاجة إىل    الأنشطة  يتصل ب  ما يف

ــة ل ــامجلالتنفيذي ــائيربن ــال اءلةمــسلل  خاضــعة اإلمن ــسه . ةكامل ــقوســعيا، ويف الوقــت نف   لتحقي
البلــدان الــيت تعمــل فيهــا، وضــمان  وساءلة، جيــب احلــرص علــى صــون العالقــة بــني املنظمــة  املــ

حبيـث  تنفيـذ الـربامج القطريـة،       فيمـا يتعلـق ب    احترام وجهات نظر البلدان املستفيدة من الربنامج        
الـيت  ملـساعدة اإلمنائيـة      مـن ا    يف مجيـع األوقـات     ئـات األكثـر ضـعفا     والفالفقراء  ميكن أن يستفيد    
تمثلـة يف   ملاسـية   سا اإلمنائيـة األ    مهمتـها  تركـز علـى   أن  وأن ُيسَمح للمنظمة بـ    ،  متس احلاجة إليها  

 .لتخفيف من حدة الفقرا

 والـصني أن التحقيقـات الـيت تقـوم          ٧٧ ـجمموعـة الـ   ترى   ويف اخلتام، سيدي الرئيس،       - ١٥٦
، ينبغـي   تلـك االدعـاءات   دوافـع سياسـية، وتعليـق الـربامج القطريـة بـسبب        ذات اءات ادعـ  على
  .أنه ينبغي العمل بقوة على أالّ تتعطل الربامج القطريةشكل سابقة، وت أال

 مع مـن أعـضاء الفريـق      ت والـصني أن تـس     ٧٧ ـجمموعة ال د  وت وأخريا، سيدي الرئيس،      - ١٥٧
املـوارد البـشرية، والوقـت،      ون حيـث املـوارد املاليـة،         تكلفة هذا التحقيق م     مفصل عن  بيانإىل  

  إنفـاق هـذه    ، لـوال ذلـك،    الكيفية اليت كان ميكن هبا    فضال عن تكلفة الفرصة البديلة من حيث        
ــة  مباشــرةًفيمــا يتــصلاملــوارد  تعطيــل  النــاجم عــن ثــراألوالقــضاء علــى الفقــر، و  بربجمــة التنمي

  . الرئيسةدا، سي لكمشكراو.  على أرض الواقعالربنامج القطري
  

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧اجلمعة،     
املتعلقة باجتماع اجمللـس     خطة العمل    يُسرُّنا التعديل الذي أُدخل على     السيد الرئيس،     - ١٥٨

  .، الذي اعتمده اجمللس للّتوسبتمرب/يف أيلولالتنفيذي 



E/2008/35
 

74 09-23855 
 

أثنـاء  ملعلومـات   باوغنيـة    مفيـدة جـد   مناقـشة   يـوم الثالثـاء     لقد أجرينـا     السيد الرئيس،     - ١٥٩
ــسة  ــصلة       اإلجل ــات املت ــستقل للتحقيق ــق باالســتعراض اخلــارجي امل ــر املتعل ــشأن التقري حاطــة ب

وخـالل تلـك    .  مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة       ئي يف بعمليات برنامج األمم املتحدة اإلمنا    
ــتــهم الالــدول األعــضاء عــن رغب أعــرب الكــثري مــن  املناقــشة،  منــائي ربنــامج اإلالرؤيــة يف ة قوي

، هبـدف اسـتئناف الربنـامج القطـري         مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    مع   يتواصل من جديد  
  .على أساس االتفاق املتبادل

تخـذه  يقـرار   ، سـنرحب ب   ٧٧ األعـضاء يف جمموعـة الــ         حنـن كنـا،   ،  استنادا إىل ذلك   و  - ١٦٠
ــذي، يطلــب  ــه اجمللــس التنفي ــامج اإلمنــائي الإىل مــدير في ــإجــراء ربن  اســتئناف هبــدفشات  مناق

ــامج القطــري،   ــاالالربن ــضا باقترب ــدمي تق ن أي ــة تق ــر إمكاني ــذي  إري ــس التنفي ــشأن  ىل اجملل ــذا ال هب
بيد أنـه إقـرارا     . ٢٠٠٩يناير  /يف كانون الثاين   ،العادية األوىل خالل الدورة   قترحات  مب مشفوعا

احلاليـة للمجلـس،    يف الـدورة     مقـرر  وبـدال مـن اختـاذ        ا املوضـوع،  ملرونة بشأن هـذ   إىل ا اجة  باحل
، يف الدورة العاديـة  متاما اختاذه، وتتوقع    بشأن هذه املسألة   مقرر إىل اختاذ    ٧٧جمموعة الـ   تتطلع  

 مـدير الربنـامج     أن يطلعنـا   ونتطلـع إىل     . رمسيـة  إجـراء مـشاورات غـري     ، بعـد    ٢٠٠٨الثانية لعـام    
زيد مـن التـأخري     اآلن بامل  ن نسمح بعد  أال ميكن   و.  التدابري الرئيسية املتخذة يف هذا الصدد      على
 بـشأن هـذه   ضمان إحـراز تقـدم  مسؤولية لس التنفيذي  قع على عاتق اجمل   تا املوضوع؛ إذ    هذيف  

 .تفق عليها الطرفانيطريقة املسألة ب

التقريـر   يف  مـوجز إدراجبـ   أيضا التفـضل تود اجملموعة أيضا أن تطلب  السيد الرئيس،     - ١٦١
خـالل جلـسة    الـيت جـرت     فيذي يعكس عمـق املناقـشة       ن هذا االجتماع للمجلس التن    عالرمسي  

  .يوم الثالثاءاملعقودة حاطة اإل
 ألعــرب باســم جمموعــة ،الفرصــة هــذه  بانتــهاز الــرئيس،ةداأخــريا، ســي يل اامسحــوو  - ١٦٢

  صـدركم  ِةَعِسولِـ  هـذه الـدورة،       هبـا  لطريقة اليت ترأسـتم   ل، سيدي،    شكرنا نع والصني،   ٧٧ الـ
مـرة   تكمنتطلـع إىل رؤيـ    و. علـى عملـهم الـشاق     كم  وابشـكرنا لنّـ   ونعرب أيضا عن    . موتفهمك
  .مشكرا لكو.  يف نيويوركأخرى
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  اجلزء الثالث    
  تقرير الدورة العادية الثانية    
        
سـبتمرب  / أيلـول  ١٢ إىل   ٨املعقودة يف مقر األمم املتحدة بنيويورك يف الفترة مـن               

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩ويف 
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  يميةاملسائل التنظ  -أوال   
  األمـم املتحـدة للـسكان      صندوقو األمم املتحدة اإلمنائي     ربنامججمللس التنفيذي ل  عقد ا   - ١

ــه دور ــام   ت ــة لع ــة الثاني ــر  ٢٠٠٨العادي ــميف مق ــن    املتحــدةاألم ــرة م ــورك، يف الفت  إىل ٨، نيوي
  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٩ يف  وسبتمرب/أيلول ١٢
، وتقريـر  )DP/2008/L.3(العمـل للـدورة   وأقر اجمللس التنفيذي جدول األعمال وخطة      - ٢

  ).DP/2008/37 (٢٠٠٨الدورة السنوية لعام 
  :٢٠٠٩ ووافق اجمللس التنفيذي على اجلدول الزمين التايل لدوراته يف عام   - ٣

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢ إىل ١٩  :٢٠٠٩الدورة العادية األوىل لعام   
 ٢٠٠٩يونيـه   /حزيران ٥إىل  مايو  / أيار ٢٦    :٢٠٠٩ الدورة السنوية لعام  

  )نيويورك(
  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١١ إىل ٨  :٢٠٠٩ الدورة العادية الثانية لعام  

 يف  ٢٠٠٨اليت اعتمدها اجمللس التنفيـذي يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام               لقرارات  ترد ا   - ٤
: امليـــة، الـــيت ميكـــن االطـــالع عليهـــا يف املوقـــع التـــايل علـــى الـــشبكة الع DP/2008/38قـــة الوثي

www.undp.org/execbrd.  
  

   األمم املتحدة للسكانصندوقاجلزء املتعلق ب    
  واإلدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانيةوبيان املديرة التنفيذية   -ثانيا   

ــإبراز أن      - ٥ ــا ب ــة بياهن ــديرة التنفيذي ــي ال  اســتهلت امل ــدم حقيق ــب خطــط  إحــراز تق  يتطل
استراتيجية فحسب، وإمنـا يتوقـف علـى التعـاون املفيـد، وأن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                     

 حنـو  ةتقدما يف السعي إىل أن يصبح منظمة تركـز علـى العمـل امليـداين وموجهـ      كان ليحقق    ما
إىل  املـديرة التنفيذيـة   وقـدمت   . حتقيق النتائج بدون الدعم القوي والتوجيه من اجمللس التنفيـذي         

اجمللـــس معلومـــات مـــستكملة عـــن التطـــورات، مبـــا يف ذلـــك احلالـــة خبـــصوص إعـــادة تنظـــيم  
لـسكان والتنميـة يف الوقـت       ل لربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل       األمهيـة احملوريـة     وأبرزت  . الصندوق

الذي يقوم فيـه اجملتمـع الـدويل بالتحـضري لالجتمـاع الرفيـع املـستوى بـشأن األهـداف اإلمنائيـة                    
يكــون  وأكــدت علــى احلاجــة لــسياسات تكــون عادلــة ومنــصفة و .ملقــرر عقــده قريبــا الأللفيــة

 وهــو ،لأللفيــةمــن األهــداف اإلمنائيــة   ٥وأكــدت علــى أن اهلــدف  . اإلنــسان حمــور اهتمامهــا 
لن يتحقق ما مل تتوفر جلميع النساء خدمات الصحة اإلجنابيـة، وبوجـه             النفاسية  صحة  الحتسني  

http://www.undp.org/execbrd�
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إثنـاء  رعايـة  الة، وحـضور عـاملني صـحيني مهـرة أثنـاء الوضـع و       األسرنظيم  خاص فيما يتعلق بت   
  . الوالدة يف احلاالت الطارئة

ويف معرض احلديث بالتفـصيل عـن املـؤمتر الـدويل الـسابع عـشر املعـين مبتالزمـة نقـص                    - ٦
املناعة املكتسب، املعقود يف املكسيك، شددت املـديرة التنفيذيـة علـى احلاجـة لتكثيـف الوقايـة                  

 فـضال عـن تعزيـز مكافحـة         عـالج، نقص املناعة البشرية علـى غـرار مـا مت بالنـسبة لل            من فريوس   
بفـريوس نقـص املناعـة    املتعلقـة  وأكدت على أمهية إقامة صلة بني التـدخالت  . الوصمة والتمييز 

وأبرزت عمل الـصندوق اجلـاري يف ميـادين         . بالصحة اجلنسية واإلجنابية  تلك املتعلقة   البشرية و 
إلجنابية؛ واحلملة الرامية إىل القضاء على ناسور الوالدة؛ والتعـاون فيمـا بـني              أمن سلع الصحة ا   

ــة     ــارات الثقافي ــوب، وهنــج الربجمــة املراعــي لالعتب ــدان اجلن ــسية   . بل ــشرة الرئي والحظــت أن الن
ــة ســكان العــامل ” ٢٠٠٨للــصندوق يف عــام  ، وحقــوق  اجلنــسانيةســتركز علــى الثقافــة “ حال

، املــديرة هوقــدمت نوبوكــو هوريبــ). نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٢سيــصدر التقريــر يف (اإلنــسان 
بالـصندوق  تعمـل   هاجلديدة للمكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، مالحظة أن السيدة هوريب      

  . ١٩٨٧منذ عام 
ــات           - ٧ ــع البيان ــذي، مت جتمي ــس التنفي ــب اجملل ــا لطل ــه، وفق ــة بأن ــديرة التنفيذي ــادت امل وأف

. ٢٠١١-٢٠٠٨ لكل املؤشـرات للخطـة االسـتراتيجية للـصندوق           األساسية وحتديد األهداف  
ــق با    ــد جــدول األعمــال املتعل ــدمت بن ــة واإلدارة   وق ــة وشــؤون امليزاني ــشؤون املالي وعرضــت ل

باإلكراميـات بـصيغته     من النظام املايل للـصندوق املتعلـق         ٥-١٤لبند  املقترح الرامي إىل تنقيح ا    
ــس    ــى اجمللــــــ ــة علــــــ ــائق املعروضــــــ ــواردة يف الوثــــــ ــصويب DP/FPA/2008/15( الــــــ  والتــــــ

DP/FPA/2008/15/Corr.1 ؛ وDP/FPA/2008/16 .( والحظــــــت أن الــــــصندوق، يف أعقــــــاب
اليت مل يسبق هلا مثيـل والـسائدة        لتهديدات   وا ٢٠٠٧االعتداء بالقنابل يف مدينة اجلزائر يف عام        

.  دوالر٢٥ ٠٠٠لإلكراميـات، وهـو    احلـد األقـصى الـسنوي       رفع  عاملي، يقترح   النطاق  العلى  
ــق ا      ــصندوق مــن حتقي ــذا اإلجــراء ســوف ميكــن ال ــة وأضــافت أن ه ــه وبــني صــناديق  ملواءم بين

ــرامج ــم املتحــدة األخــرى   وب ــس إ . األم ــدمت للمجل ــة وق ــسائل وضــع امليزانيــة    حاط ــشأن م ب
والــنص الكامــل  . النتــائج، مبــا يف ذلــك العمــل خبــصوص تــصنيفات التكــاليف       ســاسأ علــى

: علــــــى موقــــــع الــــــصندوق علــــــى الــــــشبكة العامليــــــةاملــــــديرة التنفيذيــــــة متــــــاح  لبيــــــان
http://www.unfpa.org/exbrd/2008/2008_Second.htm .  

أنـه  بلغهـا   واختتمت املديرة التنفيذية بياهنا بـإعالم اجمللـس التنفيـذي بـأن األمـني العـام أ                  - ٨
  .  بتصفيق حار من طرف أعضاء اجمللسنقبل اإلعالوقد اسُت. نيمدد فترة خدمتها بسنت

http://www.unfpa.org/exbrd/2008_Second.htm�
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وقدمت الوفـود هتانيهـا إىل املـديرة التنفيذيـة علـى متديـد فتـرة خدمتـها، وأعربـت عـن                        - ٩
وأكـدت وفـود عديـدة     . هبمـا حسن إدارهتـا للـصندوق وعـن اإلعجـاب          فائق تقديرها لقيادهتا و   

وأثنــت عــدة وفــود علــى تفــاين مــوظفي  . نفيذيــةعلــى تأييــدها للــصندوق وثقتــها يف املــديرة الت 
. الصندوق وأعربت عن إدراكها لكون املوظفني يف امليدان كثريا ما يعملون يف ظـروف صـعبة               

وأكــدت الوفــود علــى املــسامهة األساســية للــصندوق يف بلــوغ هــدف إتاحــة خــدمات الــصحة  
وشـددت علـى    .  لأللفيـة  ةاإلمنائيـ مـن األهـداف      ٥  وهو ما يرمي إليه اهلـدف      ،اإلجنابية للجميع 

ومــع مالحظــة املناســبة املقبلــة خبــصوص  . ملــرأة والتنميــةاالــصلة بــني حقــوق اإلنــسان ومتكــني  
األهداف اإلمنائية لأللفية اليت ستنظم على مستوى رفيع يف اجلمعيـة العامـة، أشـارت وفـود إىل                  

زيـادة االهتمـام     لأللفية ودعـت إىل      ةاإلمنائي من األهداف    ٥ التقدم حاليا خبصوص اهلدف   بطء  
  .وهو جمال أنيط اجمللس بدور مركزي فيه -خبفض معدل الوفيات النفاسية 

يف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني لــصبيان وشــددت بعــض الوفــود علــى دور الرجــال وا  - ١٠
ــة  النــهج علــى نطــاق القطاعــات   مــا يتعلــق ب وأثــين علــى عمــل الــصندوق في  . والــصحة اإلجنابي

وفـود إىل بـذل مزيـد       الودعت  .  يف جمال التثقيف اجلنسي للشباب     والتمويل اجلماعي، وكذلك  
ــسد الفجــوة القائمــة خبــصوص        ــة ول ــصحة اإلجنابي ــى ســلع ال ــسري احلــصول عل مــن اجلهــود لتي

ومت إبراز أمهية الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة           . وسائل منع احلمل  من  االحتياجات غري امللباة    
نـساين ووضـع منهاجيـة      اجلالعنـف اجلنـسي والعنـف       وأشيد بعمل الصندوق يف ميدان      . البشرية

وأعربت وفود عديـدة عـن التأييـد للتنقـيح املقتـرح مـن الـصندوق للنظـام                  . “عدسة الثقافات ”
  . إلكرامياتاملايل فيما يتعلق با

يف إطـار العالقـات املتعـددة األطـراف     ئه ذكر وفد الـسويد أنـه أجـرى تقييمـاً لـشركا         و  - ١١
فيمــا يتعلــق مبيــادين الــسياسات    بــة عاليــة مــن حيــث الفعاليــة، و    وأن الــصندوق جــاء يف مرت 

، مثـــل التعـــاون اإلمنـــائي الـــدويل، واملـــساواة بـــني اجلنـــسني، وحقـــوق  للـــسويداألولويـــة ذات
وأعرب وفد اليابـان عـن الـشكر للمـديرة التنفيذيـة علـى املـشاركة يف مـؤمتر طوكيـو                     . اإلنسان

نــه ســيزيد بــأكثر مــن الــضعف   أ وأعلــن وفــد هولنــدا  .الــدويل الرابــع املعــين بالتنميــة األفريقيــة  
 وسيساهم مببلـغ مخـسة   ،يف الربنامج العاملي للصندوق بشأن أمن سلع الصحة اإلجنابية   ته  مسامه

ماليني يورو على فترة ثالث سـنوات يف برنـامج تعمـيم القـدرة علـى احلـصول علـى الرفـاالت            
  .لصندوقإىل اامهة اليت يقدمها وأعلن وفد أستراليا أنه سيزيد أيضاً املس. ألنثويةا

ــة احلاضــرين علــى        - ١٢ ــة رئــيس اجمللــس التنفيــذي وأعــضاءه وبقي شــكرت املــديرة التنفيذي
وأعربـت عـن عميـق التقـدير        . التهاين احلارة اليت أعربوا عنها مبناسبة متديد والياهتا لفترة سنتني         

ــصريهتا    ــا وب ــدعمهم وإلشــادهتم بقيادهت ــرار بتفــ   ،ل ــى اإلق ــصندوق   وشــكرهتم عل ــوظفي ال اين م
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وشـكرت الـسويد علـى اإلبـالغ بـأن الـصندوق قـد              . واجلهود الـشاقة الـيت يبـذلوهنا يف عملـهم         
وأعربــت عــن . شــركائها يف إطــار العالقــات املتعــددة األطــرافتقيــيم مرتبــة عاليــة يف كــان يف 

فية يف  الشكر هلولندا على مضاعفة دعمها لربنامج أمن سـلع الـصحة اإلجنابيـة واملـسامهة اإلضـا                
وأعربـت عـن التقـدير لقيـام ذلـك الوفـد بإثـارة القـضية اهلامـة                  ألنثوية،  متويل برنامج الرفاالت ا   
 للـصندوق؛    املقـدم  وشكرت أستراليا على إعـالن زيـادة يف التمويـل         . للتثقيف اجلنسي للشباب  

وشــكرت سويــسرا علــى دعــم . وأيرلنــدا علــى اتفــاق التمويــل املتعــدد الــسنوات الــذي عقدتــه 
ا فيما يتعلق بتوخي هنج للربجمة يراعي الثقافات؛ والدامنرك على تكرميها كحاملـة مـشعل      رؤيته

  . لأللفيةةاإلمنائي من األهداف ٣يف محلة املشعل والدعوة العاملية إىل العمل بشأن اهلدف 
وكــررت تأكيــد تأييــد الــصندوق بقــوة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، فــضال عــن   - ١٣

وأكدت للمجلس التنفيذي أن الشعبة التقنيـة للـصندوق تعمـل           . مال واجلنوب التعاون بني الش  
وأعربـت عـن موافقتـها علـى أن         . حاليا على إثبات أوجه الترابط بـني الـصحة اإلجنابيـة والفقـر            

عامــل أساســي مــن أجــل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني وإمكانيــة لــصبيان العمــل مــع الرجــال وا
) H8(“ ٨ -الـصحة  ”والحظـت أن جمموعـة   . اإلجنابيـة حصول اجلميع على خدمات الصحة     

وأعربــت عــن تقــديرها  . تعــاون حاليــا خبــصوص هــذين اجملــالني احليــويني مــن جمــاالت العمــل  ت
ذات الـصلة مـن     ألحكـام   واحلاجـة لتنقـيح ا    إلكراميـات،   لتعليقات أعضاء اجمللس املؤيدة بشأن ا     

املـضطلع بـه بـشأن ممارسـات تـسيري األعمـال            وفيما يتعلق بالعمل    .  والقواعد املالية  النظام املايل 
أُكمـل  داخل منظومة األمم املتحدة بقيادة اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى، الحظـت أنـه قـد                    

واختتمت بياهنا بتوجيـه الـشكر إىل الـرئيس وإىل          . من طرف األمني العام   وهو قيد االستعراض    
  .اجمللس التنفيذي على دعمهما ملهمة وعمل الصندوق

تنقيح النظام املايل لربنامج األمم املتحـدة       : ٢٠٠٨/٢٦ لقرارواعتمد اجمللس التنفيذي ا     - ١٤
  .اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان

  
  ذات الصلةالربامج القطرية واملسائل   -ثالثا   

سـبعة مـشاريع جديـدة لوثـائق بـرامج قطريـة       ) الربنـامج ( التنفيذيـة  ةقدمت نائبـة املـدير      - ١٥
 ليشيت، وفرتويال، وكوت ديفوار، وكينيـا، وموريتانيـا، وهـاييت، والتمديـد             - وتيمور   ألنغوال،
والحظت أن الـربامج قـد وضـعت مـن خـالل عمليـة              . لفترة سنة لربنامج لبنان القطري    الثالث  

إشراكية سامهت فيها احلكومة املعنيـة بكـل مـشروع قيـد النظـر وأصـحاب املـصلحة الـوطنيني                    
، ألفريقيـا وقدم مديرو املكتـب اإلقليمـي       .  بينهم كيانات اجملتمع املدين    والدوليني اآلخرين ومن  

واملكتب اإلقليمي للدول العربية، واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب،         
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واملوظف املسؤول عن املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ تفاصـيل متعلقـة بـالربامج احملـددة            
  .منهممنطقة كل يف 
ويف أثناء املناقشة، أعرب املسؤولون عن الربامج القطرية عن االمتنـان للـصندوق علـى           - ١٦

مشاركته وتعاونه املمتـازين، وأكـدوا علـى التـزامهم بطـرق قـضايا مثـل وفيـات األم والطفـل؛                      
 مبا يف ذلك الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة     ،وإمكانية احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية   

وأبـرزت الوفـود العمليـة      . شرية، وحتقيق أمن سلع الصحة اإلجنابيـة؛ واملـساواة بـني اجلنـسني            الب
اإلشراكية اليت استعملت إلعداد وثـائق الـربامج القطريـة والـيت أشـركت يف إطارهـا الـسلطات                   

 وشـركاء آخـرون   ،العقائـدي ذات الطـابع   مبا فيها املنظمات    ،الوطنية واملنظمات غري احلكومية   
وشـــددت الوفـــود علـــى احلاجـــة إىل حتـــسني إمكانيـــة احلـــصول علـــى املعلومـــات  . ميـــةيف التن

ــة،     ــصحة اإلجنابي ــة ال ــة برعاي ــة أن واخلــدمات املتعلق ــات املهمــشة  إىل كفال ــك الفئ ــشمل ذل . ي
 الوفيات النفاسـية، وحتقيـق أمـن        التوشجعت على تركيز مزيد من االهتمام على خفض معد        

يف حـاالت الطـوارئ، والوقايـة       أثنـاء الـوالدة     رعايـة   السـرة، و  األتنظـيم   سلع الصحة اإلجنابية، و   
والحظــت الوفــود أيــضا . نــسايناجلمــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، والتــصدي إىل العنــف  

خـدمات الـصحة    ، مـن    شباب خارج املدارس  الاحلاجة إىل طرق احتياجات الشباب، مبن فيهم        
 تثقيـف جنـسي مناسـب ملختلـف الفئـات           والحـظ أحـد الوفـود احلاجـة إىل        . اجلنسية واإلجنابية 

ورحــب أحــد الوفــود، مــع اإلشــارة إىل برناجمــه . ين يف ذلــكوبــالعمريــة وإىل زيــادة إشــراك األ
  .ترابط بني اجلهود اإلمنائية وآليات التأهب للكوارث واالستجابة هلاعالقات القطري، بإقامة 

واستفـسرت  . ة الوطنيـة  روأعربت وفود عن التقدير لتركيـز الـصندوق علـى بنـاء القـد               - ١٧
والحـظ أحـد الوفـود أنـه ينبغـي للـصندوق،            . نسايناجلعن الشراكات القائمة يف ميدان العنف       

متـه  ءيف ضوء االنقالب احلديث يف موريتانيا، أن ينظر يف تنقيح مـشروع الربنـامج القطـري ملوا    
تفـصيل، شـدد    ويف معـرض تنـاول احلالـة الـسياسية الراهنـة مبزيـد مـن ال               . مع الظـروف اجلديـدة    

وهنـأت الوفــود املــديرة  . الوفـد املوريتــاين علـى التــزام بلـده بالدميقراطيــة وسياســة احلكـم اجليــد    
وأكـدت تلـك الوفـود    . التنفيذية على متديد واليتها لفترة سنتني وأكدت على ثقتـها يف قيادهتـا      

  .الكاملدعمها للمديرة التنفيذية 
ــة للــصندو    - ١٨ ــديرة التنفيذي ــة امل ــامج(ق أعربــت نائب ــديرين اإلقليمــيني   ) الربن وكــل مــن امل

واملوظف املـسؤول عـن التقـدير للتوجيـه الـذي يقدمـه أعـضاء اجمللـس التنفيـذي، والحظـوا أن                      
يف احلـسبان لـدى وضـع الـصيغة النهائيـة           ؤخذ  التعليقات سيجرى إبالغها للبلدان املعنية لكي ت      

جمــة يف ســياق األطــر الوطنيــة  وأكــدوا للمجلــس أن الــصندوق يــضطلع بالرب . للــربامج القطريــة
وقـد صـممت الـربامج املدعومـة مـن الـصندوق علـى حنـو                . وختطيط التنميـة الوطنيـة وأولوياهتـا      
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ويوجــد .  األكثــر حرمانــاةجيعلـها تــستجيب الحتياجــات الـسكان، مبــن فــيهم الفئــات الـسكاني   
ع الـصندوق  ويـضطل . أيضا تركيز واضح على امللكيـة والقيـادة الـوطنيتني وعلـى بنـاء القـدرات         

بعمله يف إطار شراكة وثيقة مع احلكومات، واملنظمات غـري احلكوميـة والـشركاء اآلخـرين يف                
وميثل تعزيز صحة القوى العاملة ميدانا هاما جيرى حاليا تنسيق العمـل فيـه مـع منظمـة                 . التنمية

ــة  ــصحة العاملي ــداين التثقيــف اجل . ال ــسي ويف مي ــسي   ن ــدارس، جيــرى تن ــدارس وخــارج امل ق يف امل
وبنفس الصورة، يتعـاون الـصندوق      . اجلهود مع منظمة األمم املتحدة للطفولة وشركاء آخرين       

  .لمرأة وشركاء آخرين يف طرق مشكلة العنف اجلنساينلمع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي 
 ، وافـــق اجمللـــس التنفيـــذي علـــى الـــربامج القطريـــة لبـــنن،  ٢٠٠٦/٣٦ر اوفقـــا للقـــرو  - ١٩

والسودان، والنيجـر، ونيجرييـا الـيت نوقـشت واستعرضـت سـابقا يف أثنـاء                ومجهورية الكونغو،   
وباإلضـافة إىل ذلـك   . ووافق اجمللس على متديد فترة برنامج لبنان     . ٢٠٠٨الدورة السنوية لعام    

 ليــشيت، وفرتويــال، وكــوت -أحــاط اجمللــس علمــا بوثــائق املــشاريع القطريــة ألنغــوال، وتيمــور 
ؤخـذ   والتعليقات عليها الـيت سـتحال إىل البلـدان املعنيـة لت            وريتانيا، وم ديفوار، وكينيا، وهاييت،  

، ٢٠٠٦/٣٦قــرار ووفقــا ملــا يــنص عليــه ال . يف احلــسبان عنــد وضــع الــصيغة النهائيــة للــربامج  
 ،أســابيع بعــد مناقــشتهاســتة ستنــشر الــصيغة النهائيــة للــربامج علــى الــشبكة العامليــة يف غــضون 

  .ة العادية األوىل للمجلس التنفيذيوستجرى املوافقة عليها يف الدور
  

  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
 بيان مدير الربنامج  -رابعا   

برنـامج  تحدة السبعة، مبـن فـيهم مخـسة مـن           قدم املدير تعازيه إىل أسر موظفي األمم امل         - ٢٠
ــذين لقــوا مــصرعهم مــؤخراً يف حــادث حتطــم طــ   األمــم املتحــدة  ــة اإلمنــائي، ال ائرة يف مجهوري

 .الكونغو الدميقراطية

حالة تباطؤ االقتـصاد العـاملي الـيت سـببتها األزمـة املاليـة يف البلـدان                الربنامج  مدير  قيم  و  - ٢١
البلدان الناميـة اخنفاضـا يف الـصادرات وزيـادة      معظم   والحظ أنه يف حني تشهد    . املتقدمة النمو 

أدى فقــد ، دة اهلائلــة يف أســعار الــنفط واألغذيــة الزيــاجتاوزهتــا الــيت  األساســيةيف أســعار الــسلع
وحـىت تلـك    .  إىل احتـواء التبـاطؤ إىل حـد مـا           نامية معينة يف آسيا     بلدان النمو القوي يف أسواق   

حامسـة ومنـسقة   ودعـا إىل اسـتجابة   . مـسبوقة مع ذلك، ضغوطا تضخمية غري ،  تشهد األسواق
 .ز االقتصاد دون زيادة التضخممن جانب الربنامج اإلمنائي واجملتمع الدويل بغية حف

مـؤخرا اسـتجابة لألزمـة      عنـها   املعلـن    العديـدة    علمـا باملبـادرات   الربنـامج   ط مدير   احوأ  - ٢٢
 الـرغم مـن الزيـادة الظاهريـة يف املعونـة املقدمـة إىل البلـدان             ى أنـه علـ    فأكـد  العامليـة،    االقتصادية
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ــر    ــة األم ــل يف حقيق ــة، فقــد اخنفــض التموي ــات  أحــدث ل وأشــار إىل فــش  النامي جــوالت حمادث
 ومعاجلـة الدوحة التجارية بوصفه حافزا إضافيا لالقتصاد العاملي لتوحيد قواه يف مكافحة الفقر             

 .حاالت التفاوت يف النمو والتنمية

 بالقوة املالية، مـشريا إىل       يتسم  اإلمنائي  أن برنامج األمم املتحدة     مدير الربنامج  والحظ  - ٢٣
ومـع  .  باليـني دوالر   ٥,٢  اليت بلغت  )موارد أساسية وغري أساسية   ( ات يف التربع  االمسيةالزيادة  
وشـجع  . ٤ إىل   ١األخرى كانـت     نسبة املوارد العادية إىل املوارد       قلقه إذ أن  أعرب عن    ذلك،

 . للتنبؤته زيادة مستويات التمويل وقابليعلىالدول األعضاء 

 األمــم برنــامجوعمليــات ج تــدابري لتحــسني الــشفافية يف بــرامالربنــامج مــدير وصــف و  - ٢٤
مواقــع املكاتــب القطريــة علــى ، مبــا يف ذلــك زيــادة نطــاق املعلومــات املتاحــة   اإلمنــائياملتحــدة

 علـى وحتـدث عـن اجلهـود املبذولـة لتوسـيع إمكانيـة احلـصول               . للربنامج علـى شـبكة اإلنترنـت      
ان االسـتخدام   لحسابات ويف نفس الوقت احملافظة على الـسرية وضـم         ل  الداخلية راجعةاملوثائق  

  الربنـامج االطـالع علـى الـنص الكامـل لبيـان مـدير          وميكن  . السليم للمعلومات والكشف عنها   
 .www.undp.org/execbrdعلى املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي على العنوان 

اإلمنـائي بوصـفه شـريكا يف التنميـة         دة  األمم املتح أقرت الوفود بالدور احليوي لربنامج        - ٢٥
 حلالـة االقتــصاد العــاملي،   الربنــامج حتليــل مـدير علــى الكـثريون  ووافــق.  املــستوى القطـري علـى 

يف   التنميـة   حتقيـق  علـى  حتـديات للقـدرة      ملناخ وأزمة األغذية والطاقة شـكال     مالحظني أن تغري ا   
 أمهيــة امللكيــة علــىوشــددوا  .جعلــى تــدخالت الربنــام وعــززا الطــابع امللــح كــثري مــن البلــدان

 .توجيهينيالوطنية والقيادة الوطنية بوصفهما مبدأين 

تــويل   جيعـل ،ث جولـة حملادثـات الدوحــة التجاريـة    فـشل أحــد أشـارت الوفـود إىل أن  و  - ٢٦
وأهابـت  .  العاملي أكثر أمهية آلفـاق التنميـة يف أشـد البلـدان فقـرا             ىعلى املستو  للقيادةالربنامج  

بشكل ملمـوس وقابـل     الربنامج إىل جتديد التزامهم، املستفيدة من احنني وبالبلدان   وفود بامل عدة  
 إيـالء اهتمـام     علـى وحث البعض الربنـامج اإلمنـائي       . للقياس، بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

 . أفريقيا على وجه اخلصوصعلىخاص بالبلدان األقل منواً، وأوصوا بالتركيز 

. ٢٠١١-٢٠٠٨سـتراتيجية للفتـرة     الفود مبرحلـة تنفيـذ اخلطـة ا       رحب الكثري من الو   و  - ٢٧
 من حـدة الفقـر ينبغـي أن يظـل اهلـدف النـهائي لنـهج التنميـة                   التخفيفأكد البعض جمددا أن     و

 .البشرية الذي يطبقه الربنامج يف مجيع تدخالته

أشــادت الوفــود بالتقــدم احملــرز صــوب حتقيــق االتــساق علــى نطــاق منظومــة األمــم     و  - ٢٨
  اإلجيابية الواردة من املستفيدين مـن الـربامج التجريبيـة      الردودوأشار البعض إىل    .  ككل تحدةامل

وفر املزيـد مـن     ت سـ  خطـة عمـل أكـرا     أعربوا عن تفاؤهلم بـأن      و“ توحيد األداء ”  يف إطار  املنفذة

http://www.undp.org/execbrd�
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ابري الراميـة    التـد  علـى وأعـرب آخـرون عـن موافقتـهم         . املواءمـة  الزخم للجهود املبذولة لتحقيق   
 مواقـع   علـى أشادوا بالنطاق الواسع للمعلومات املتاحـة       .  والشفافية والرقابة   حتسني املساءلة  إىل

والحظت عدة وفـود أن املعلومـات املاليـة قـد           . املكاتب القطرية للربنامج على شبكة اإلنترنت     
 علـى وشـدد الـبعض     .  يف الـسابق   يـه علأُبلغ عنها بطريقة أوضح وأكثر قابلية للفهم عما كانت          

 . األمم املتحدةمؤسساتوغريه من اإلمنائي  األمم املتحدةية تعزيز الثقة يف برنامج أمه

 معـربني عـن تعـازيهم للـذين فقـدوا أرواحهـم يف حـادث                املنـدوبني حتدث الكثري من    و  - ٢٩
 .حتطم الطائرة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  
   واإلدارةالشؤون املالية وشؤون امليزانية  - خامسا 

 .واإلدارة الــشؤون املاليــة وشــؤون امليزانيــة مــدير الربنــامج املعــاون حملــة عامــة عــن قــدم  - ٣٠
 يف  ٨ باليني دوالر، مما ميثل زيـادة قـدرها          ٥,٦٣ بلغ   ٢٠٠٧وأكد أن جمموع اإليرادات لعام      

د  مقارنـة بـاملوار    تبـدو ضـئيلة   إىل أن املـوارد العاديـة ال زالـت           أشارإال أنه   . املائة بالقيمة االمسية  
 اجلهـود   ويـضعف ، وهو اجتاه يبعث علـى القلـق         ٤ إىل   ١إذ أن النسبة املسجلة كانت      األخرى  
طويلــة الســتراتيجيات االيف ثابــت اســتثمار  بالتمويــل مبــا يكفــلقابليــة للتنبــؤ اللزيــادة  املبذولــة

 باليـني   ٤,٧٧ مستوىوأشار إىل أن إمجايل النفقات ظل مستقرا على         . األجل لتنمية القدرات  
 . يف املائة٧ر، على الرغم من النفقات يف إطار املوارد العادية قد زادت بنسبة دوال

اإلمنـائي يف   األمـم املتحـدة      املعـاون عـن الـدور احلاسـم لربنـامج             الربنـامج  حتدث مدير و  - ٣١
 األمـم  مؤسـسات مبا يف ذلك إدارة احلجم املتنامي من املوارد نيابـة عـن       منظومة األمم املتحدة،  

 بليـون دوالر  ١,٠٨مبلـغ   مرتفعة من   ( ٢٠٠٧ بليون دوالر يف عام      ١,٩١ - خرىاملتحدة األ 
ووصف خططا ترمي إىل أن يعتمد الربنامج املعايري احملاسبية الدوليـة           . )٢٠٠٦يف عام   املسجل  

 الـسياسات احملاسـبية علـى       مواءمـة ؤدي إىل   ما من شأنه أن يـ     ،  ٢٠١٠للقطاع العام حبلول عام     
ولفـت االنتبـاه إىل العمليـة       .  وزيـادة املـساءلة والـشفافية       بأكملـها  تحـدة نطاق منظومة األمـم امل    

 يف إطارهـا   واليت سيقدم    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ابتداء من التجريبية اليت ستستغرق أربع سنوات      
 طلـب البلـد   علـى  القطاعيـة بنـاء   ات للتمويـل اجلمـاعي ولـدعم امليزانيـ       الربنامج مسامهات ماليـة   

ة القائمــة علــى النتــائج امليزنــ تــصنيف التكــاليف ومواءمــةاميــة إىل  الرووصــف التــدابري. املتلقــي
منظمــة األمــم و اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   األمــم املتحــدةبرنــامجبــني  فيمــا

 .املتحدة للطفولة

اقتراحــا لتعـــديل النظــام املــايل بغيــة الــسماح بـــدفع      مــدير الربنــامج املعــاون    طــرح  و  - ٣٢
ووصـف االسـتجابات     ،معينـة زيد على احلد املقـرر حاليـا يف حـاالت طـوارئ             اإلكراميات مبا ي  
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املتمثلـة يف تنـاقص أعـداد املـوظفني     و املوارد البشرية  الناشئة يف جمال لتحدياتلاجلديدة لإلدارة   
 . والتكافؤ بني اجلنسني

د اراملو فيمـا يتعلـق بـ   ٤ إىل ١ نـسبة    تـسجيل  وأعربت الوفـود عـن القلـق إزاء اسـتمرار           - ٣٣
 ستوجبيــمــشرية إىل أن املنـاخ احلــايل املتقلـب لالقتــصاد العـاملي     ،العاديـة إىل املــوارد األخـرى  

 هلـدف وأعربـت عـن دعمهـا       . العاديـة لمـوارد   ل قدرا أكرب من االستقرار والقابلية للتنبؤ بالنسبة      
 علـى ج  وحـث الكـثريون الربنـام     . ٣ إىل   ١نسبة  حتقيق   املتمثل يف  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

 .للربنامجالعادي  التمويلخفض نفقات الدعم وناشدوا الدول األعضاء زيادة دعم 

ــامج      و  - ٣٤ ــتجابات الربن ــا الس ــود يف تطرقه ــن الوف ــد م ــت العدي ــةطلب ــتغري لبيئ ــة امل ة  املعون
.  القطاعيـة  ات املزيد من املعلومات بشأن اقتراحي التمويل اجلماعي ودعم امليزاني         احلصول على 

 ات عــن دعمهــم القتــراح الربنــامج الــداعي إىل توحيــد عمليــات دعــم امليزانيــ  وأعــرب الــبعض
وأكـد آخـرون أن أي أسـاليب جديـدة          .  الـصعيد القطـري    علـى القطاعية أو التمويـل اجلمـاعي       

 االسـتعراض   رهنـا مبتطلبـات    اجلمعيـة العامـة      قـرار تتخـذه    يف إطار    اعتمادهاملعونة ينبغي   لتوفري ا 
 . كل ثالث سنواتالشامل للسياسات الذي جيرى

 األمــم م املــايل لربنــامجا بــشأن تنقــيح النظــ٢٠٠٨/٢٦ القــرارواختــذ اجمللــس التنفيــذي   - ٣٥
 بــشأن االســتعراض ٢٠٠٨/٢٧  والقــرار اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان؛ املتحــدة

 بـشأن   ٢٠٠٨/٢٨ والقـرار ؛  )برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        (٢٠٠٧السنوي للحالـة املاليـة،      
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦لوكـاالت لفتـرة الـسنتني       مكتب خـدمات املـشتريات املـشتركة بـني ا          أنشطة
 الـصعيد  على اإلمنائي يف تغيري بيئة املعونة        األمم املتحدة   بشأن دور برنامج   ٢٠٠٨/٢٩ والقرار
وأحاط اجمللس علما بالتقرير املتعلق باملعلومات عن نفقات التعاون التقين يف منظومـة             . القطري
 ).DP/2008/40/Add.1(وإضافته ) DP/2008/40 (٢٠٠٧املتحدة األمم 

  
 التقييم  - سادسا 

اإلمنائي تقييم إطـار التعـاون      األمم املتحدة   عرضت مديرة مكتب التقييم التابع لربنامج         - ٣٦
 وإمكانيـة اسـتدامته، مـشرية    وفعاليتـه وأوضحت أن التقييم قد قّيم أمهية اإلطـار  . العاملي الثالث 

 الـصعيد العـاملي،   علـى هنـاك حاجـة هلـذا اإلطـار         تـزال   يف حـني ال     أنه  تقييم قد استنتج    إىل أن ال  
وكـان مــن ضـمن التوصــيات الـيت ســلطت    .  التوقعــاتىفـإن إســهامات اإلطـار مل تبلــغ مـستو   

 أكثر وضوحا للدور العاملي والتركيز االسـتراتيجي للـربامج العامليـة           وضع تعاريف ها الضوء   يعل
 الربنــامج اســتراتيجيات حتــسني نتــائج أقــوى وأُطــر عمــل للمــساءلة؛ ولــة كفايف املــستقبل، مــع

ــات  ــازوآليــ ــة؛ اإلجنــ ــات   ومواءمــ ــع املمارســ ــة مــ ــربامج العامليــ ــدة  إدارة الــ ــسية املوحــ  املؤســ
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 األمـم املتحـدة وغريهـا مـن         مؤسـسات مـستدامة مـع     و  اسـتراتيجية  إقامـة شـراكات    الشركات؛
 . التنمية مؤسسات

 الــسياسات اإلمنائيــة التــابع للربنــامج اإلمنــائي رد اإلدارة، عــرض نائــب مــدير مكتــبو  - ٣٧
 حنـو  علـى  الـصعيد العـاملي وإدارهتـا        علـى مهـا   يالذي سلم باحلاجة إىل تعزيز رصـد الـربامج وتقي         

على حنـو    الربنامج العاملي    مواءمةووصف أيضا تدابري ترمي إىل      . لتحقيق النتائج املرجوة   أفضل
، ومــع االســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي  ٢٠١١-٢٠٠٨ أوثــق مــع اخلطــة االســتراتيجية

 .جيرى كل ثالث سنوات

توصـيات  ال اعتمـاد    علـى أعربت الوفـود عـن دعمهـا لنتـائج التقيـيم وحثـت الربنـامج                و  - ٣٨
 . التقييمالناشئة عن 

قــات الــسابقة بــشأن إطــار  يعل مراعــاة التعلــىشــجع أحــد الوفــود اجمللــس التنفيــذي   و  - ٣٩
، وأحــدث اســتعراض مــن ٢٠١١-٢٠٠٨اقــشات اخلطــة االســتراتيجية العمــل، فــضال عــن من

ــسياسات كــل ثــالث ســنوات     ــيت جتــرى لل ــامج   . تلــك ال ــد آخــر الربن ــىوشــجع وف ــز عل  تعزي
اإليـدز  / النتائج الوطنيـة واإلقليميـة يف جمـاالت فـريوس نقـص املناعـة البـشرية          وصقلاملؤشرات،  

 . واملساواة بني اجلنسني

 التنميـة  ألغـراض  دور وإسـهام الربنـامج يف إدارة البيئـة والطاقـة        عرضت املديرة تقييم  و  - ٤٠
 صـياغة أولوياتـه     بإعـادة  الربنـامج    مفادهـا أن يقـوم     توصـيات    علـى وسـلطت الـضوء     . املستدامة

االســتراتيجية اســتجابة لألولويــات الوطنيــة للبلــدان الــشريكة؛ ومعاجلــة الثغــرات يف اســتجاباته  
 املــستفيدة مــن عملــه؛يــز حــواره بــشأن الــسياسات مــع البلــدان لألولويــات البيئيــة احملليــة؛ وتعز

 . إدماج البيئة والطاقة يف جماالت العمل األخرى؛ تعزيز قدرات املكاتب القطرية

ــدير و  - ٤١ ــامجعــرض م ــيت     الربن ــدابري ال ــه الت ــذي وصــف في ــاون رد اإلدارة ال تخــذها ي املع
 . املنظمة نطاقعلى من أجل تعزيز ثقافة الرصد والتقييم الربنامج

وأشارت إىل أن أنشطة البنك الـدويل يف جمـايل البيئـة والطاقـة              رحبت الوفود بالتقييم    و  - ٤٢
بنتائج التقييم بوصفها أساسا لنهج قابـل للتطبيـق         وأشادت   . حنو متزامن  علىقد جرى تقييمها    

 يسعوعلـى الـ    سياسـاته وبراجمـه      متاسـك  حتسني   علىالربنامج  وشجعت   الصعيد القطري،    على
. ودزو األمـم املتحـدة ومؤسـسات بريتـون          مؤسـسات لعمل فيما بني    ل أفضل   تقسيمو حتقيق   حن

  .  وإضعافه وظائفهاهليكل اإلمنائي، وتداخل  جتنب جتزئةعلىالربنامج اإلمنائي وشجعت 
ألولويـات الوطنيـة    ل أن يصوغ سياسـاته حبيـث تـستجيب          علىحثت الوفود الربنامج    و  - ٤٣

 الـصعيد  علـى  تعزيـز القـدرات   علـى ساعد علـى أن يـ  وافر التمويـل، و  تـ  االسـتجابة إىل   نمـ بدال  
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وأوصت الوفود أن يعيد الربنامج توجيه تدخالته حبيـث تركـز           . القطري لتستجيب لتغري املناخ   
 .ن ختفيف آثارهمعلى التكيف مع تغري املناخ بدال 

. لبيئيــةالحظــت الوفــود عــدم وجــود بيانــات جممعــة عــن أنــشطة الربنــامج اإلمنــائي ا   و  - ٤٤
ن النتـائج، وشـجعت     مـ ل إىل التركيـز علـى األنـشطة بـدال           يـ متوأشارت إىل أن تقارير الربنـامج       

 . النتائج يف تقاريرها ذكراإلدارة على التشديد على

 أن مواطن الضعف يف التقييم، وال سـيما         من حيث أحاطت الوفود علما برد اإلدارة      و  - ٤٥
 إىل أدلـة مـن       متامـا   كمـا أنـه مل يـستند        يف االعتبـار   فقط خربات مثانية بلدان      أخذ مراعاة التقييم 
 .واقع التجربة

 .عرض املدير تقييم برنامج عمل مكتب التقييمو  - ٤٦

 بـشأن دور برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ٢٠٠٨/٣٠ القـرار اختذ اجمللس التنفيـذي     و  - ٤٧
  .مج عمل مكتب التقييم بشأن برنا٢٠٠٨/٣١ والقرارومسامهاته يف جمالَْي البيئة والطاقة، 

  
  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة  -سابعا   

ــة ألنغــوال، وتيمــور       - ٤٨ ــائق الــربامج القطري ــامج املعــاون مــشاريع وث  -عــرض مــدير الربن
ليشيت، ومجهورية الكونغو، وفرتويال وكوت ديفـوار، وكينيـا، وموريتانيـا، والنيجـر، وهـاييت؛               

ــاجمني ا  ــد لفتــريت الربن ــربامج    والتمدي ــة ملــشاريع ال ــصيغة النهائي ــان؛ وال لقطــريني لبورونــدي ولبن
  .وعرض أيضا الربنامج العاملي الرابع. القطرية لبنن، والسودان، وموريشيوس، ونيجرييا

وحتـدثت وفـود عـدة بلـدان ذات      . وأعربت وفود عن تأييدها للربامج القطريـة املقدمـة          - ٤٩
 برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف اخلطـط اإلمنائيـة         برامج قيد النظر، معربة عن أمهية مسامهات      

وحثـت  . وأشادت وفود كثرية بالعملية التشاورية اليت أنتجت وثـائق الـربامج القطريـة            . لبلداهنا
وفود أخرى الربنامج على توجيه مسامهاته بصورة تؤدي إىل أن ينصب تركيزها علـى امليـزات             

  . النسبية
 علـى دعـم جهـود اإلنعـاش يف هـاييت، اسـتجابة منـها          وشجعت وفود الـدول األعـضاء       - ٥٠

  . ٢٠٠٨للتعويض عن اخلسائر اليت منيت هبا نتيجة ثالثة أعاصري متتالية يف عام 
واقتــرح أحــد الوفــود تــضمني مــشروع وثيقــة الربنــامج القطــري للنيجــر حتلــيال أكثــر      - ٥١

  . تفصيالً لعملية االستجابة بعد انتهاء الرتاع يف ذلك البلد
وحتــدث وفــد أحــد البلــدان ذات الــربامج قيــد النظــر، مؤكــداً أن ترتيــب البلــد حــسب   - ٥٢

الــدليل القياســي للتنميــة البــشرية ال يعكــس التطــورات الــيت طــرأت مــؤخراً يف جمــال إجنــاز           
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وأعلــن الوفــد أن حكومتــه اختــذت مــؤخراً تــدابري ترمــي إىل زيــادة دقــة . اخلــدمات االجتماعيــة
  .بياناهتا اإلحصائية

واقترح وفدان تأجيل اعتماد الربنامج القطري ملوريتانيا يف ضوء االنقالب الـذي وقـع                - ٥٣
وحتدث وفد موريتانيا ليؤكد للمجلـس التنفيـذي أن احلالـة الـسياسية يف              . يف ذلك البلد مؤخراً   

  .البلد لن تؤثر على التقدم احملرز يف أنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
نـامج املـساعد ومـدير املكتـب اإلقليمـي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، املمثـل                  وقدم مدير الرب    - ٥٤

املقيم اجلديد مليامنار، الذي عرض حملة عامة عن برنامج املساعدة اليت يقدمها الربنـامج يف ذلـك    
  .وشكر اجملتمع الدويل لدعمه وتعاطفه ومساعدته السخية يف أعقاب إعصار نارغيس. البلد
ن تأييـدها لـشعب ميامنـار وأشـادت مبـسامهات الربنـامج يف جهـود                وأعربت الوفـود عـ      - ٥٥

وشجع أحد الوفود الربنامج على الـدخول مـع احلكومـة يف حـوار بـشأن الـسياسات                  . اإلنعاش
املتعلقــة باملــسائل اإلمنائيــة الرئيــسية، مبــا يف ذلــك تقلبــات األســواق الزراعيــة، واحلــصول علــى   

وذكــر وفــد آخــر أن .  الفقــر ومــدى انتــشاره وأســبابهاالئتمانــات البالغــة الــصغر، وفهــم طبيعــة
تقرير مبادرة التنمية البشرية ثـري باملعلومـات، وطلـب عرضـه علـى املوقـع الـشبكي للمجلـس                    

  .التنفيذي عند اكتماله
 بشأن تقيـيم إطـار التعـاون العـاملي الثالـث            ٢٠٠٨/٣٢واعتمد اجمللس التنفيذي القرار       - ٥٦

ــع،   ــاملي الرابـ ــامج العـ ــدم    . ٢٠١١-٢٠٠٩والربنـ ــاس عـ ــى أسـ ــه، علـ ــدى اجمللـــس موافقتـ وأبـ
ــة     ــة التالي ــدان األفريقي ــة للبل ــربامج القطري ــى ال ــراض، عل ــا؛  : االعت ــشيوس، ونيجريي ــنن، وموري ب

  .والربنامج القطري لدولة عربية هي السودان
وأحاط اجمللس التنفيذي علماً مبشاريع وثائق الربامج القطريـة والتعليقـات املتـصلة هبـا،                 - ٥٧

 ليشيت، ومجهورية الكونغو، وفرتويال، وكوت ديفـوار، وكينيـا،      -فيما يتعلق بأنغوال، وتيمور     
واسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة شـفوية عـن اسـتجابة الربنـامج حلالـة                . وموريتانيا، والنيجر، وهاييت  

  . الطوارئ اإلنسانية النامجة عن إعصار نارغيس
  

  يعمكتب األمم املتحدة خلدمات املشار  -ثامنا   
قدم املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع تقريـراً عـن هيكـل اإلدارة        - ٥٨

يف املنظمة؛ وتقرير حالة عن تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات التـابع لألمـم املتحـدة                     
، والتقرير اإلحصائي السنوي عن أنشطة املشتريات املتعلقة مبؤسـسات          ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة  

والحـظ املـدير التنفيـذي أن جملـس مراجعـي احلـسابات قـدم للمنظمـة         . األمـم املتحـدة   منظومة  
ــدة ســت        ــة للحــسابات خــالل م ــة اخلارجي ــشأن املراجع ــشفوع بتحفظــات ب أول رأي غــري م
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 توصية من التوصيات الناشئة عن مراجعـة احلـسابات،        ٢٣سنوات، وأن املنظمة نفذت بالفعل      
وأعلـن أنـه جـرى تـأمني التربعـات املعلنـة مـن        .  بنهايـة العـام  وأنه سيتم تنفيذ التوصيات املتبقيـة    

 يف  ٢٠٠٥أجل تغطية جتاوزات التكلفة الواجبة السداد، املرتبطة بتوفري الدعم النتخابات عـام             
وقدم وصفا للخطـط الـيت مـن املقـرر االضـطالع هبـا وتنفيـذ عمليـة إعـادة تـصنيف                 . أفغانستان

الوظــائف فيــه مــع نظرياهتــا يف مؤســسات األمــم للوظــائف مــن أجــل كفالــة اتــساق مــستويات 
  .املتحدة األخرى

وأشادت الوفود بالتقـدم الـذي أحـرزه املكتـب منـذ تقـدمي آخـر تقريـر، مـشرية بـصفة                  - ٥٩
خاصة إىل أن املكتب تلقى رأيا غري مشفوع بتحفظات مـن جملـس مراجعـي احلـسابات بـشأن                   

ــة للحــسابات، وهــو أول رأي مــن نوعــه    ــة اخلارجي ــاه املكتــب خــالل مــدة ســت   املراجع  يتلق
وأشادت الوفود بالتحسينات يف اجملالني املايل والتنفيذي، فـضال عـن اسـتجابة اإلدارة           . سنوات

وأعربـت الوفـود عـن    .  تنفيـذ مجيـع التوصـيات املتبقيـة    ىلتوصيات اجمللس، وحثـت املكتـب علـ      
التغـيريات الـيت سـتدخل     تأييدها للتغيريات املقترحة على هيكل اإلدارة يف املكتـب، مؤكـدة أن             

علــى اهليكــل وتسلــسل التبعيــة اإلداريــة ســتحمل املــدير التنفيــذي علــى النحــو الــسليم كامــل     
  .املسؤولية عن أداء املكتب وختضعه ملساءلة تامة

واستفسر أحد الوفود عن التغيريات املقترحة وما إذا كانت تتطلـب صـدور قـرار عـن                   - ٦٠
دت إدارة املكتــب بــأن جوانــب معينــة مــن املقترحــات قــد  ور. اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
  .تتطلب موافقة اجلمعية العامة

وبعد أن رد على مداخالت الوفود، أبلغ املدير التنفيذي اجمللس التنفيذي بـأن مكتـب                  - ٦١
األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية طلب تشكيل فرقة عمل خاصة للتحقيـق يف املخالفـات            

  .ثها يف أحد البلدان اليت يدعمها املكتباملشتبه يف حدو
 بـشأن تقريـر احلالـة عـن تنفيـذ توصـيات             ٢٠٠٨/٣٣واعتمد اجمللس التنفيـذي القـرار         - ٦٢

 بـشأن أنـشطة   ٢٠٠٨/٣٤؛ والقـرار  ٢٠٠٥-٢٠٠٤جملس مراجعي حـسابات لفتـرة الـسنتني     
 هيكـل اإلدارة     بشأن ٢٠٠٨/٣٥املشتريات املتعلقة مبؤسسات منظومة األمم املتحدة؛ والقرار        

  .يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  -تاسعا   
عـرض مــدير الوحــدة اخلاصــة املعنيـة بالتعــاون فيمــا بــني بلـدان اجلنــوب إطــار التعــاون      - ٦٣

وأشــار إىل أنــه روعيــت يف تــشكيل اإلطــار . الرابــع املتعلــق بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب 
ــسابقة و    ــتوصــيات اجمللــس التنفيــذي باالســتفادة مــن اخلــربات ال ــة  ب ــائج القابل التركيز علــى النت
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ــاس ــى االســتعداد        . للقي ــد عل ــاوين مــن أجــل التأكي ــاع هنــج تع ــستدعي اتب والحــظ أن ذلــك ي
لة يف جمــال تلبيــة النتــائج، وإنفــاذ الــشفافية واملــساء لالســتجابة، ومتكــني الــشراكات، وضــمان  

وأضــاف أن اإلطــار ســيوفر الــسياسات وحتلــيالت     . ائيــة للــدول األعــضاء  االحتياجــات اإلمن
لالجتاهات املتعلقة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب على نطـاق جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                  
وأنه سيشحذ القدرات املتوفرة حاليا بغرض تفادي االزدواجية واسـتخدام املـوارد علـى النحـو             

  . األمثل
وأقـرت  . د على أمهية التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب بالنـسبة للتنميـة                وأكدت الوفو   - ٦٤

ــور هيكـــل امل   ــي يف تطـ ــدوره األساسـ ــة    عبـ ــسبة للخطـ ــه بالنـ ــارت إىل أمهيتـ ــة، وأشـ ــة العامليـ ونـ
  .٢٠١١-٢٠٠٨االستراتيجية للفترة 

وأكدت وفود كثرية على أنه يتعني تكملة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب عوضـاً عـن                - ٦٥
ستعاضة عنه بالتعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب، وشجعت أصحاب املـصلحة علـى    اال

االعتراف مبا فيه من إمكانـات فيمـا يتعلـق بتنميـة القـدرات وتنـسيق التقـدم احملـرز جتـاه حتقيـق                         
وتبــادل عــدد مــن الوفــود أمثلــة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب   . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

 من بلده، وشجعت الدول األعضاء علـى مـنح األولويـة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان                    مأخوذة كل 
  .اجلنوب والتعاون الثالثي

 للتوجـه والنـهج املـتعلقني بإطـار التعـاون الرابـع، وجلهـود               اوأعربت الوفود عن تأييـده      - ٦٦
تكـزاً أساسـياً    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الرامية إىل جعل التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب مر             

ــة  والحظــت وفــود علــى وجــه اخلــصوص أن اإلطــار يهــدف إىل    . خلطــة األمــم املتحــدة للتنمي
بلـدان  بـني   مساعدة البلـدان الـيت تنفـذ فيهـا بـرامج علـى الوصـول بالتـأثري احمللـي للتعـاون فيمـا                        

وذكَّــرت برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بــأن يراعــي التوصــيات   . اجلنــوب إىل حــده األقــصى
  .ناشئة عن أحدث تقييم ملسامهاته يف جمال التعاون فيما بلدان اجلنوبال

وشجع بعض الوفود الربنامج على توسـيع جمـاالت التركيـز الـيت سـيطبق فيهـا التعـاون                - ٦٧
  .فيما بني بلدان اجلنوب يف تدخالته اإلمنائية

ن فيمــا بــني  بــشأن اإلطــار الرابــع للتعــاو٢٠٠٨/٣٦واعتمــد اجمللــس التنفيــذي القــرار   - ٦٨
  . بلدان اجلنوب
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اجلــزء املــشترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم             
  للسكان املتحدة

متابعـــة اجتمـــاع جملـــس تنـــسيق برنـــامج األمـــم املتحـــدة املـــشترك بـــني      -عاشرا   
  اإليدز/الوكاالت املعين بفريوس نقص املناعة البشرية

ج األمــم املتحـــدة اإلمنــائي ونائـــب مــدير مكتـــب    قــدم نائــب املـــدير املــساعد لربنـــام     - ٦٩
عرضـا  ) الربنـامج (السياسات اإلمنائية، ونائب املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحـدة للـسكان      

مشتركا للتقرير عن تنفيذ قرارات وتوصيات جملس تنسيق برنامج األمـم املتحـدة املـشترك بـني              
  ). DP/2008/54-DP/FPA/2008/13(يدز اإل/الوكاالت املعين بفريوس نقص املناعة البشرية

وأعربت الوفود عـن تقـديرها لعمـل صـندوق األمـم املتحـدة الـسكان وبرنـامج األمـم                      - ٧٠
املتحدة اإلمنائي يف جمال تنسيق ودعم استجابة األمم املتحـدة لتفـشي وبـاء اإليـدز، مـن خـالل                    

ألمـم املتحـدة املـشتركة املعنيـة        ت الوفـود إنـشاء أفرقـة ا       وحيَّ. التعاون يف إطار الربنامج املشترك    
باإليدز وحثـت برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى تـوفري                       
الــدعم هلــذه األفرقــة علــى الــصعيد القطــري، ومــن أجــل إجــراء استعراضــات ســنوية للــربامج      

ــا     ــا وتأثريه ــدم احملــرز فيه ــيم التق ــشتركة لتقي ــود إىل ضــرورة   . امل ــذه  وأشــارت الوف ــزز ه أن تع
االستعراضات الـسنوية عمليـات االسـتعراض الوطنيـة، وإىل أنـه تـتعني كفالـة جودهتـا مـن ِقبـل                      
أمانة الربنامج املشترك واجلهات املتـشاركة يف رعايتـها علـى الـصعيد اإلقليمـي وعلـى مـستوى                   

لتنفيـذ  ستعراض املقبـل للفريـق العـاملي لـدعم ا         االوالحظت الوفود أنه يتعني، إذا كشف       . املقار
عـــن وجـــود ازدواجيــــة يف العمـــل مــــع الربنـــامج املــــشترك املعـــين بفــــريوس نقـــص املناعــــة       

وجـرت اإلشـادة    . اإليدز، توضيح األدوار واملسؤوليات املنوطة بكل منهما وترشـيدها        /البشرية
بصندوق السكان على قيادته الـسليمة للفريـق العـاملي لـدعم التنفيـذ، وخباصـة دفـع الفريـق إىل                     

وتــساءلت الوفــود عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ األنــشطة النموذجيــة املتعلقــة  . ه مفيــداختــاذ اجتــا
وأعربــت الوفــود عــن تأييــدها القــوي   . بالــشؤون اجلنــسانية واإليــدز، املــشار إليهــا يف التقريــر  

ة اإلمنـــائي مـــن أجـــل تعزيـــز     لـــصندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان وبرنـــامج األمـــم املتحـــد       
الرجال الذين ميارسون اجلـنس مـع رجـال آخـرين؛           ) أ (:إليدز وسط الرامية إىل منع ا    جهودمها

  .املشتغلني باجلنس) ب( و
وذكرت الوفود أن منظومة األمـم املتحـدة يف حاجـة ماسـة إىل إحـراز نتـائج يف جمـايل                       - ٧١

فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، يف تعاون وثيق مع البنـك الـدويل وحتـت القيـادة الوطنيـة                   
. ليت تنفذ فيها برامج، باعتبارهـا جـزءا مـن تنفيـذ ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر                     للبلدان ا 

ــاملي، وخباصــة فيمــا       ــصندوق الع ــدويل للعمــل مــع ال ــود عــن التقــسيم ال ــساءلت الوف ــق  وت يتعل
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وأعربــت الوفــود عــن تأييــدها جلهــود  . بالتمويــل وتــوفري الــدعم الــتقين وتعزيــز الــنظم الــصحية 
لــسكان وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي الراميــة إىل إدمــاج النتــائج   صــندوق األمــم املتحــدة ل 

املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية علـى حنـو أفـضل يف املبـادئ         
وفيمـا خيـتص بامليزانيـة وخطـة العمـل          . التوجيهية للصندوق العاملي املتعلقة مبقترحات املـشاريع      

الوفود عن تأييدها لتمديد اإلطـار الـزمين إىل أربـع سـنوات بغـرض خفـض                 املوحدتني، أعربت   
تكاليف املعامالت وحتقيق االتساق بني اخلطتني االستراتيجيتني لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي             

وأشارت الوفود إىل االلتزام الذي أعلنـه األمـني العـام لألمـم             . وصندوق األمم املتحدة للسكان   
ر الذي انعقد مؤخرا بشأن اإليـدز يف املكـسيك، فيمـا يتعلـق بتوحيـد األداء يف        املتحدة يف املؤمت  

األمم املتحدة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز، وكفالـة اسـتمرار إيالئهمـا األولويـة                 
  .على نطاق املنظومة بأكملها

بدتــه مــن عــن شــكرها للوفــود علــى مــا أ ) الربنــامج(وأعربــت نائبــة املــديرة التنفيذيــة    - ٧٢
وأشارت إىل أن املنظمة ستنظر يف االقتراح املتعلـق بـإجراء استعراضـات             . تعليقات بناءة وتأييد  

يف دورتـه   وذكرت أنـه سـتقدم إىل اجمللـس التنفيـذي           . سنوية تعزز عمليات االستعراض الوطنية    
معلومــات مــستكملة عــن التقــدم احملــرز يف جمــال متابعــة اســتعراض فريــق  ٢٠٠٩الــسنوية لعــام 
وأكدت للمجلس أنه أمكن حتقيق املواءمة بني دور الفريق العاملي لدعم التنفيـذ             . العمل العاملي 

اإليـدز  /ودور برنامج األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية          
ا وأشارت إىل أن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان هـو الوكالـة الرائـدة فيمـ         . وكفالة تفاعلهما 

يتعلق باالشتغال باجلنس وفريوس نقص املناعـة البـشرية، مبوجـب ترتيبـات تقـسيم العمـل فيمـا                   
والحظـت أن لـدى الـصندوق       . بني الوكاالت، وأنه يعمل من خـالل هنـج قـائم علـى احلقـوق              

منـــسقا معنيـــا بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية، يعملـــون يف املكاتـــب القطريـــة التابعـــة   ١٢٠
ــصندوق ــك       وأكــدت أن ا. لل ــا يف ذل ــشركاء، مب ــن ال ــع عــدد م ــاون يف العمــل م ــصندوق يتع ل

وفيما خيـتص باملـسائل املعقـدة والـيت تتـسم باحلـساسية، أضـافت نائبـة                 . منظمات اجملتمع املدين  
ــم املتحــدة         ــوظفي األم ــى م ــسهل عل ــدريب ي ــات ت ــنظم حلق ــصندوق ي ــة أن ال ــديرة التنفيذي امل

  .حضورها، بشأن فئات السكان األكثر عرضة للخطر
اإليـدز التـابع للـصندوق، فيمـا يتعلـق          /وأشار رئيس فرع فريوس نقص املناعـة البـشرية          - ٧٣

باحلــصول علــى الــدعم الــتقين، إىل أن الفريــق العــاملي لــدعم التنفيــذ أعــد وثيقــة بعنــوان مبــادئ  
املساعدة التقنية، أورد فيها تفاصيل األدوار واملسؤوليات واحلقوق املتعلقة باجلهـات الـيت تـوفر               

ونظــر الفريــق أيــضا يف فوائــد التعــاون بــني بلــدان الــشمال وبلــدان  . ملــساعدة التقنيــة وتتلقاهــاا
وفيما يتعلق باألفرقة املشتركة املعنية بفـريوس نقـص         . اجلنوب والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب     

 اإليدز، أشار رئيس الفرع إىل وجود استعراضـني جـاريني يف اجلنـوب األفريقـي     /املناعة البشرية 
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وجنوب شرق آسـيا، وإىل أنـه استعرضـت حـىت اآلن مخـسة بلـدان، بينمـا ُيجـرى االسـتعراض            
وعالوة على ذلك، جيري تنفيذ استعراض خـارجي السـتراتيجية          . حاليا يف مخسة بلدان أخرى    

ــة        ــاون مــع أمان ــة، بالتع ــة واإلقليمي ــدرات املكاتــب القطري ــز ق ــة بتعزي ــسكان املتعلق صــندوق ال
. اإليـدز، هبـدف كفالـة توحيـد الربجمـة         /عـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         الربنامج املـشترك امل   

وأضــاف أن مجيــع الــدول األعــضاء ســتتمكن مــن احلــصول علــى املعلومــات بــشأن املــساعدة     
. التقنية، بشكل انفرادي على املستوى القطري، مـن خـالل املوقـع الـشبكي للربنـامج املـشترك                 

ذه البيانــات خــالل األشــهر القليلــة  ان وســتزداد هــ بلــد١٠وهنــاك بيانــات متاحــة اآلن بــشأن  
  .املقبلة
ووصف كبار مديري الربنامج اإلمنائي اجلهود اجلارية مـن أجـل تـوفري اإلرشـاد بـشأن         - ٧٤

االستراتيجيات اجلنسانية، مالحظني أن عـدد البلـدان الـيت تنفـذ فيهـا بـرامج، والـيت تـسعى إىل                     
القــدرات املتعلقــة باملــسائل اجلنــسانية أخــذ يف احلــصول علــى دعــم الــشراكات يف جمــال تعزيــز 

وأشاروا إىل أن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي كـاد يفـرغ مـن إعـداد الـصيغ النهائيـة                    . االزدياد
ــدان آســيوية      ــة وبل ــة يف اجلنــوب األفريقــي وأمريكــا الالتيني ــشأن مــشاريع منوذجي . التفاقــات ب

ــامج املــشترك املعــين    ــدز متلــك  /بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  وأشــاروا إىل أن أســرة الربن اإلي
الوسائل اليت ميكن من خالهلا إتاحة األموال املخصصة لتسريع الـربامج للبلـدان الـيت تنفـذ فيهـا                  

ــسانية       ــشطة اجلن ــشأن األن ــازة ب ــشجيع علــى اختــاذ إجــراءات حف ــربامج، مــن أجــل الت . هــذه ال
 العالقات بني األزواج، باعتباره جمـاال       اإليدز عرب /واعترفوا بانتقال فريوس نقص املناعة البشرية     

لتجديـــد تركيـــز االهتمـــام، وأعلنـــوا تعهـــدهم مبواصـــلة اجلهـــود املـــشتركة مـــن أجـــل حتديـــد   
  .املمارسات اجليدة

  ).DP/2008/54-DP/FPA/2008/13(وأحاط اجمللس التنفيذي علما بالتقرير   - ٧٥
  
  لية الداخ والرقابة للحساباتاملراجعة الداخلية  -حادي عشر 

إطــار املــساءلة ( لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي نظــام املــساءلة   املعــاوندير املــ عــرض  - ٧٦
ة لــصندوق األمــم   التنفيذيــة نائبــة املــدير وعرضــت). DP/2008/16/Rev.1) (وسياســة الرقابــة 

ــدة للـــسكان  ــدة وا  ا(املتحـ ــم املتحـ ــؤون األمـ ــة وشـ ــات اخلارجيـ ــة ) ةإلدارلعالقـ ــة الرقابـ سياسـ
 نائب املدير التنفيذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات      وعرض). DP/FPA/2008/14(لصندوق  ل

  ).DP/ 2008/55(لمكتب لاملشاريع إطار املساءلة وسياسات الرقابة 
املؤسـسات   والـصني، جبهـود      ٧٧أقر أحد الوفود، وهو يتحدث نيابة عن جمموعة الـ          و  - ٧٧

 عـن  لكـشف وفيمـا يتعلـق با  . اجلهـود  وحـث علـى زيـادة هـذه     الرامية إىل حتسني نظـم املـساءلة   
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كـون  عمليـات الكـشف ينبغـي أن ت       ، أعلنـت اجملموعـة أن        للحـسابات  تقارير املراجعة الداخليـة   
  أن تقــارير املراجعــة الداخليــة اجملموعــة، مــشرية إىلكمــا أعلنــت. “القاعــدة  النــادراســتثناء ا”

 يـشارك يف  التنفيـذي أن    جمللـس   ليـة، أن علـى ا      إمنا هـي إحـدى وسـائل اإلدارة الداخ         للحسابات
املـستفيد  بلـد   ال، وأبـرزت ضـرورة املـشاركة الكاملـة للمجلـس و           الكـشف  طلبات   صحةحتديد  

وأعلنت اجملموعـة أنـه ال بـد أن حتـول سياسـة قويـة               .  بشأن الكشف  قرارال يف اختاذ    من الربامج 
ة، مـع    عنـها بـدوافع سياسـي       للحـسابات للكـشف    داخليـة الراجعـة   املوحامسة دون انتقاء تقارير     

وكــان مــن رأي اجملموعــة أنــه ال بــد مــن تــوافر خيــارات أمــام . ضــرورة احتــرام مبــادئ الــسرية
بـأي حـال مـن األحـوال        وأكـدت اجملموعـة أنـه ال ينبغـي          . اجمللس يف حالة انتهاك هـذه الـسرية       

وأعربـت عـن أملـها يف أن يتوصـل اجمللـس إىل توافـق               .  اإلمنائية بـشروط سياسـية     ربط املساعدة 
  .ءرااآل يف
وأُعلـن أن وثـائق برنـامج األمـم     . وأثىن العديد من الوفود على جودة الوثيقة ومشوليتها     - ٧٨

م املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع               مـ املتحدة اإلمنائي وصـندوق األ    
 سياسات املساءلة والرقابة الـيت اعتمـدهتا صـناديق وبـرامج             اليت أرست  وثائقالكانت من أوائل    

 األخـرى يف منظومـة األمـم    جانـب املؤسـسات  مم املتحدة، وأهنا ستكون مثال حيتذى به من      األ
ــود جبهــود . املتحــدة ــةورحبــت الوف ــات اال إزاء وأعربــت عــن أســفها   املواءم ــسيطةالختالف . ب

وأعربـت هــذه الوفــود عــن أملــها يف أن يأخــذ برنـامج األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم   
يع بــاقتراح برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بإرفــاق تقريــر اللجنــة        املتحــدة خلــدمات املــشار  

.  والرقابــة للحــسابات بتقاريرمهــا الــسنوية للمراجعــة الداخليــة  احلــساباتاالستــشارية ملراجعــة
وشــددت الوفــود علــى أمهيــة التعهــد بالــسرية، وطلبــت مــن املنظمــات الــثالث أن ترفــق صــيغة 

ومع مالحظـة الوفـود للعـدد الكـبري مـن           . ثائق اخلاصة هبا  الوب كل منها موحدة ملثل هذا التعهد     
 إىل اجمللس التنفيـذي، دعـت الوفـود املنظمـات إىل الـشروع              تقدمالتقارير املتعلقة باملساءلة اليت     

  . مواعيد إصدارهاوحتديديف التفكري يف ترشيد هذه التقارير وتبسيطها 
فيـذي علـى تزويـد       اجمللـس التن    تـساعد  أن نظـم املـساءلة       من شـأن   والحظت الوفود أن    - ٧٩

وأكــدت علــى ضــرورة تــاليف . التفــصيلية اســتراتيجي مــع االبتعــاد عــن اإلدارة اإلدارة بتوجيــه
 للحـسابات والتكفـل بـأن هـذه العمليـة            عـن تقـارير املراجعـة الداخليـة        الكـشف تسييس عملية   

الوفـود إىل   ودعـا أحـد     .  إطـار زمـين     وضـع  وبـرزت هنـا احلاجـة إىل      .  بالبلـدان  تلحق الضرر  لن
املـساءلة علـى    ب  املتـصلة  إدخال حتسينات على تعريـف الـسرية، وتوضـيح األدوار واملـسؤوليات           

وحــث . نتــائج لرصــد تنفيــذ الــسياسات ومــدى فعاليتــها/املــستوى القطــري، ووضــع مؤشــرات
 ملراجعــةات بنــاءة بــني اللجنــة االستــشارية بعــض الوفــود علــى إجــراء حــوار بنــاء وإقامــة عالقــ 

 اجمللـس علـى مجيـع تقـارير         يطلـع وأعلن أحد الوفود أنه ينبغي أن       . اجمللس التنفيذي  و تاحلسابا
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حماكمـة وفـق األصـول       خال تلك اليت قد تـضر حبقـوق األفـراد يف              للحسابات املراجعة الداخلية 
اإلمنـائي  حث الوفد على استقاللية مكتب األخالقيات يف برنامج األمم املتحدة            كما. القانونية

ــة ا ــة احلــسابات ويف اللجن ــشارية ملراجع ــة    الست ــة احتفــاظ اللجن ــساءل وفــد آخــر عــن كيفي  وت
ــش ــةارية االستـ ــان  ملراجعـ ــتقالليتها إذا كـ ــسابات باسـ ــذي  احلـ ــس التنفيـ ــا  اجمللـ ــوم بانتخاهبـ   يقـ

  .أمامه مسؤولةكانت  وإذا
توجـــه املـــدير املعـــاون لربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي بالـــشكر إىل الوفـــود علـــى   و  - ٨٠

وأقـر بـالقلق الـذي أعـرب الـبعض عنـه بـشان              . ، وأثىن على العملية التشاورية اجلاريـة      تدخالهتا
 حوار مفتوح مع الدول األعـضاء، واحلاجـة إىل   مواصلة إجراءالرقابة، وأمهية وتعريف املساءلة   

 سياســات ملواءمــةوحتــدث عــن اجلهــود املبذولــة  . معاجلــة املــسائل الــسرية باحلــساسية الواجبــة 
 األمـم املتحـدة، وأعـرب عـن         مؤسـسات  غـريه مـن       سياسـات  املتحدة اإلمنائي مع  برنامج األمم   

 اجمللـس   احلـسابات مـسؤولة مباشـرة أمـام    ملراجعةتكون اللجنة االستشارية تأييده لالقتراح بأن    
وفّرق بني استشارة اجمللـس التنفيـذي عنـد تعـيني مـدير مكتـب التقيـيم، الـذي يقـوم                     . التنفيذي

  مـدير  عمليـة تعـيني   رقابـة الـيت ميارسـها اجمللـس، و        را على فعالية وظائف ال    بدور يؤثر تأثريا مباش   
ودعا الوفود إىل الـتفكري يف أفـضل املؤشـرات        . احلسابات والتحقيقات ملراجعة  تقل  املكتب املس 

  .الالزمة الستعراض مدى فعالية املكتبني بصورة منتظمة
 ةلعالقـات اخلارجيـ  ا(حـدة للـسكان     ة لصندوق األمم املت    التنفيذي ةوتوجهت نائبة املدير    - ٨١

 الداعمة، وعلـى    وإرشاداهتمبالشكر إىل الوفود على تعليقاهتم      ) وشؤون األمم املتحدة واإلدارة   
 عــن املــساءلة علــى باالستفــساروفيمــا يتعلــق .  للمنظمــات الــثالثالدؤوبــةاعتــرافهم بــاجلهود 

ألمـم املتحـدة للـسكان      املستوى القطري، أكدت ألعضاء اجمللس التنفيـذي أن لـدى صـندوق ا            
ــك       ــا يف ذل ــساءلة، مب ــة امل ــة لكفال ــة الالزم ــع األنظم ــمجي ــة،   ال ــة الداخلي ــر الرقاب سياسات، وأط

وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن املـساءلة مكفولـة      .  املتـصلة بـه   وإجراءات العمل، واملبادئ التوجيهية   
ــة   ــة واخلارجي ــة الداخلي ــا   للحــساباتمــن خــالل املراجع ــة لقي ، س اإلجنــازوالــسجالت املتكامل

وأكــدت علــى أن مجيــع الــنظم جيــري  .  األداء وتطــويرهتقيــيموخطــط إدارة املكاتــب، ونظــم  
. علـى إنـشائه    صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان           الـذي يعمـل    تعزيزها طبقا للهيكل الالمركزي   

 التقـارير إىل اجمللـس، وقالـت إن          عمليـة تقـدمي    ورحبت بطلب اجمللس التنفيذي تبـسيط وتيـسري       
ــدرس هــذه املــسألة ويرجــع إىل اجمللــس فيهــا   الــصندوق  ــشكر  . ســوف ي ــها ب واختتمــت كلمت

ة الـسياسات الـيت قـدمت إىل         الذي بذلوه يف إعداد وثيقـ      اجلهد الصندوق على وقتهم و    موظفي
 كما توجهت بالـشكر إىل زمالئهـا يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم                     .اجمللس

ريف الرئيــــسية املتعلقــــة  املبــــادئ والتعــــامواءمــــةم يف املتحــــدة خلــــدمات املــــشاريع لتعــــاوهن 
  . والرقابة باملساءلة
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برنامج األمـم   (املراجعة الداخلية والرقابة    : ٢٠٠٨/٣٧اعتمد اجمللس التنفيذي القرار     و  - ٨٢
ــس     ــدة للـــ ــم املتحـــ ــندوق األمـــ ــائي، وصـــ ــدة اإلمنـــ ــدة   املتحـــ ــم املتحـــ ــب األمـــ كان، ومكتـــ

  ).املشاريع خلدمات
  يف عتماد القرار، حتدث عدد من الوفود مالحظني أن التوصـل إىل توافـق            يف أعقاب ا  و  - ٨٣
 ضـرورة ممارسـة أقـصى قـدر مـن      مت التأكيد علىو. راء حول مشروع القرار كان أمرا صعبا  اآل

  عـــن تقـــارير املراجعـــة الداخليـــةالكـــشفاحليطـــة واحلـــذر يف تنفيـــذ القـــرار، وعـــدم تـــسييس 
.  عـن هـذه التقـارير   الكـشف بالتمويـل مـن أجـل     ، وعدم ممارسة أي ضـغوط تتعلـق         للحسابات

  والرقابـة   للحـسابات  وأعربت الوفود عن اغتباطها للتوصل إىل اتفـاق بـشأن املراجعـة الداخليـة             
ــة ــسم باملــساءلة         الداخلي ــإلدارة يت ــام ل ــة نظ ــساعد علــى إقام ــاق سي ــذا االتف ، والحظــت أن ه

م مـ املتحـدة للـسكان ومكتـب األ      والشفافية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم            
ــشاريع   ــود   . املتحــدة خلــدمات امل ــب أحــد الوف ــتحداثوطل ــة باس ــا   عملي ــشارك فيه ــس ي اجملل

. التنفيذي لتاليف تضارب املصاحل عند تعيني كبار املوظفني يف مكاتـب الرقابـة الداخليـة الثالثـة          
ــّسر    ــشكر إىل املي ــود بال ــدوب(وتوجهــت الوف ــسويداملن ــوده القويــ  ) ي ال ــى جه ــسري عل ة يف تي

  . القرار اعتمادالتوصل إىل
  

  مسائل أخرى  -ثاين عشر 
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ــشعبية            - ٨٤ ــا ال ــة كوري ــن مجهوري ــة ع ــري رمسي ــشاورة غ ــذي م ــس التنفي ــيس اجملل ــرأس رئ ت
 املـساعد، ومـدير املكتـب        الربنـامج   املعـاون، ومـدير     الربنـامج  مـدير كـل مـن     ودعا  . الدميقراطية
  . اإلدالء ببيان آلسيا واحمليط اهلادئ يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل اإلقليمي

اسـتئناف أنــشطة  ب قـد تــسمح “ خريطـة طريــق ”  اقتراحـا بــشأن وقـدم املـدير اإلقليمــي    - ٨٥
، مع مراعاة القـرار املتخـذ       م املتحدة اإلمنائي يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       مبرنامج األ 

وشرح بالتفصيل العملية املقترحة اليت تتكون من مخـس         . ٢٠٠٧دية األوىل لعام    يف الدورة العا  
 حـوارا مـع الـدول األعـضاء حـول         أوالتـشمل   هـي   ، و ٢٠٠٩تنتـهي يف أوائـل عـام        وخطوات  
 املناقــشات التقنيــة مــع مجهوريــة كوريــا الــشعبية  قــة للــسري يف هــذا االجتــاه، وثانيــا؛ أفــضل طري

ــش   ــوارد الب ــة حــول امل ــالدميقراطي ــة،  رية، وامل ــة والربناجمي ــى أســاس   سائل املالي ــيت ســتجري عل ال
تقريـر  (املناقشات املبدئيـة بـشأن التوصـيات الـيت أسـفر عنـها االسـتعراض املـستقل للتحقيقـات                    

 مراجعـي احلـسابات اخلـارجيني وقـرارات اجمللـس ذات الـصلة؛            جملـس    وتقرير) Nemethنيمث  
 أعقاب موافقة اجمللس على خطة الطريـق للتوصـل إىل           وثالثا، إيفاد فريق تقين إىل بيونغ يانغ يف       
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 ورابعـا،    األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومـضمونه؛        اتفاق حول طرائق الربنامج الذي سـينفذه برنـامج        
 علـى  من التدابري وبرنامج قطري      عرض جمموعة وبعد االنتهاء بنجاح من املناقشات التفصيلية،       

ــن أجــل   اجمللــس  ــا م ــة عليه ــسري اســتئنا للموافق ــائي،    تي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــشطة برن ف أن
 موظفني وإقامة مرافق مادية الستهالل أنشطة الربنـامج، بعـد موافقـة             تعبئة واستقدام وخامسا،  

  .اجمللس على ذلك
 الوفود عن تأييده السـتئناف أنـشطة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 العديد من  أعرب  - ٨٦

 قــد فــشلت يف إثبــات واســعة النطــاقاستعراضــات ورأى الــبعض أن ثالثــة . كمــا هــو مقتــرح
، كما أكد أحد الوفود أن وقف األنـشطة دون موافقـة اجمللـس              حبدوث خمالفات املزاعم األولية   

وبينمــا اعتــرف العديــد مــن الوفــود بــأن االستعراضــات قــد . التنفيــذي كــان أمــرا غــري مناســب
 يف مجيـع أحنـاء املنظمـة، فقـد      والرقابـة  املـساءلة على نظمكشفت عن إمكانية إدخال حتسينات     

ــة البــشرية للــسكان احمللــيني وبــني مــدى      حثــت ــوازن بــني احتياجــات التنمي  اجمللــس علــى أن ي
ورأى أغلـب الوفـود يف خريطـة الطريـق املقترحـة وسـيلة مناسـبة                . خطورة أوجه القصور هـذه    

ــده إلجــراء امل       ــبعض اآلخــر عــن تأيي ــد مــن  لالنتقــال مــن القــول إىل الفعــل، بينمــا أعــرب ال زي
  .“خريطة الطريق”املشاورات حول تنفيذ 

شجعت الوفود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على إيالء اهتمام بالنتـائج والتوصـيات             و  - ٨٧
، ٢٠٠٧القرار املتخـذ يف الـدرة العاديـة األوىل لعـام            بـ  وكـذلك    ات عنـها التحقيقـ    تاليت أسفر 

  . السرعة ى وجهتسوية هذه املسألة عل اجمللس على ت وفود كثريةوحث
قدم أحد الوفود قائمة مبسائل إجرائية تتعلق باإلدارة العامة لعملية تعليق األنـشطة يف              و  - ٨٨

  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومناقشتها وإمكانية استئنافها
خريطــة ” يف تنفيــذأوصــى الــرئيس بــأن ميــضي برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي قــدما  و  - ٨٩

  إدراج مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة ضـمن           ىووافق اجمللـس علـ    . تفق عليها امل“ الطريق
 خطة العمل املؤقتة للـدورة العاديـة األوىل         يف جدول األعمال    البند اخلاص بالربامج القطرية من    

  .٢٠٠٩لعام 
  

  اختتام الدورة 
  .٢٠٠٩ام أقر اجمللس التنفيذي خطة العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعو  - ٩٠
أعرب الرئيس يف مالحظاته اخلتامية نيابـة عـن اجمللـس التنفيـذي، عـن ارتياحـه لقـرار                   و  - ٩١

  لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ملـدة سـنتني            ة التنفيذيـ  ة خدمة املدير  بتمديد فترة األمني العام   
  .عقب املشاورات اليت دارت بني الرئيس واألمني العام
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  املرفق األول
  ٢٠٠٨ عام يف التنفيذي اجمللس اختذها اليت القرارات  

  
  احملتويات

الصفحة 

  ٢٠٠٨ لعام األوىل العادية الدورة    
  )نيويورك ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٨ إىل ٢١(    

 الرقم  

، مبا يف ذلك التدابري٢٠٠٩- ٢٠٠٨ميزانية دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفترة السنتني   ٢٠٠٨/١  
١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلضافية حلماية موظفي الربنامج وأماكن عملهماألمنية ا

 وإطار تعبئة٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانية دعم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة لفترة السنتني   ٢٠٠٨/٢  
١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املوارد

١٠٤. . . . . . . . . . . . سياسة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة فيما يتعلق باسترداد التكاليف  ٢٠٠٨/٣  
راكة بني صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،إطار الش  ٢٠٠٨/٤  

١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وترتيبات الربجمة والتمويل، وسياسة استرداد التكاليف
١٠٦. . . . إطار عمل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع للتخطيط وامليزانية الذي يعد كل سنتني  ٢٠٠٨/٥  
١٠٧. . . . . .  لصندوق األمم املتحدة للسكان٢٠٠٩- ٢٠٠٨الدعم لفترة السنتني تقديرات ميزانية   ٢٠٠٨/٦  
إىل املقدم للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج املشترك التقرير  )أ(  ٢٠٠٨/٧  

١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالجتماعي االقتصادي اجمللس
١٠٩. . . . . . . . . . . . دة للسكانتوصية متعلقة بتعيني املدير التنفيذي لصندوق األمم املتح  )ب(    

١١٠. . . . . . ٢٠٠٨عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام   ٢٠٠٨/٨  
  ٢٠٠٨الدورة السنوية لعام     
  )، جنيف٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل ١٦(    

 االستعراض، مبا يف ذلك٢٠٠٧تقرير الدورة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان لعام   ٢٠٠٨/٩  
١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلحصائي واملايل

١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان  ٢٠٠٨/١٠  



E/2008/35
 

98 09-23855 
 

١١٦. . . . . . . . مشاريع الوثائق الربناجمية القطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان والربنامج اإلمنائي  ٢٠٠٨/١١  
١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقييم يف صندوق األمم املتحدة للسكان  ٢٠٠٨/١٢  
الربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب(عة احلسابات والرقابة الداخليتان مراج  ٢٠٠٨/١٣  

١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )األمم املتحدة خلدمات املشاريع
١٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلمنائيالربنامج ملدير السنوي التقرير  ٢٠٠٨/١٤  
١٢٣. . . . . . . . . ٢٠١١- ٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج حةاخلطة االستراتيجية املنق  ٢٠٠٨/١٥  
املرتبطة والربامج والصناديق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج العادية املوارد بتمويل االلتزامات حالة  ٢٠٠٨/١٦  

١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعده وما ٢٠٠٨ لعام به
١٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )اإلمنائي املتحدة األمم برنامج( التقييم عن السنوي التقرير  ٢٠٠٨/١٧  
١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العربية املنطقة يف يةالصاف املسامهة البلدان تقييم  ٢٠٠٨/١٨  
١٢٧. . . . . . املعونة فعالية بشأن باريس إعالن تنفيذ يف اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة مسامهة تقييم  ٢٠٠٨/١٩  
١٢٨. . . . . . . . . . . . . .  ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعالتنفيذي للمدير السنوي التقرير  ٢٠٠٨/٢٠  
١٢٨. )اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق( التنفيذي مديرلل املستند إىل النتائج السنوي التقرير  ٢٠٠٨/٢١  
١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلمنائيالربنامج مدير تقرير -  املتحدة األمم متطوعو  ٢٠٠٨/٢٢  
١٣٠. . . . . . . .  السنوي وسياسة استرداد التكاليفالتقرير - للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق  ٢٠٠٨/٢٣  
١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . اجملمعة واألموال للميزانية املباشر دعمال يف اإلمنائي ربنامجعمل ال  ٢٠٠٨/٢٤  
١٣٤. . . . . . . . ٢٠٠٨ لعام السنوية دورته يف التنفيذي اجمللس اختذها اليت قرراتملل عام استعراض  ٢٠٠٨/٢٥  

  ٢٠٠٨الدورة العادية الثانية لعام     
 )، نيويورك٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩  و١٢ إىل ٨(    

١٣٩. . . . . . . . . ألمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكانتنقيح النظام املايل لربنامج ا  ٢٠٠٨/٢٦  
١٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاليةااالستعراض السنوي للحالة   ٢٠٠٨/٢٧  
-٢٠٠٦ السنتني فترة عن الوكاالت بني املشتركة املشتريات خدمات مكتبعن أنشطة  تقرير  ٢٠٠٨/٢٨  

١٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧
١٤٢. . . . . . . . . . . عونة املتغرية على املستوى القطريدور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بيئة امل  ٢٠٠٨/٢٩  
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١٤٣. . . . . . . . . . . . . تقييم دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومسامهاته يف جمالَْي البيئة والطاقة  ٢٠٠٨/٣٠  
١٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج عمل مكتب التقييم  ٢٠٠٨/٣١  
١٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييم إطار التعاون العاملي الثالث لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٢٠٠٨/٣٢  
٢٠٠٥-٢٠٠٤ نـــالسنتي رةـــلفت اتـــاحلساب يــمراجع جملس توصيات تنفيذ حالة نــع رــتقري  ٢٠٠٨/٣٣  

١٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع(
١٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت الشراء أنشطة  ٢٠٠٨/٣٤  
١٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املشاريع دمات األمم املتحدة خلملكتب اإلدارة هيكل  ٢٠٠٨/٣٥  
١٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلنوب بلدان بني فيما لتعاون لالرابع إلطارا  ٢٠٠٨/٣٦  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، صندوق األمم املتحدة(املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة   ٢٠٠٨/٣٧  

١٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )للسكان، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
األمم صندوق و لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيلتنفيذيا اجمللس اختذها اليت للقرارات عام عرض  ٢٠٠٨/٣٨  

١٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨ لعام الثانية العادية دورته يف للسكان املتحدة
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٢٠٠٨/١  
 ذلـك  يف مبـا  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الـسنتني  لفتـرة  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج دعم ميزانية
  همعمل وأماكن الربنامج موظفي حلماية اإلضافية األمنية التدابري

  
  ،التنفيذي اجمللس إن  
 مــــن واالحتياجــــات واملؤشــــرات اإلداريــــة والنتــــائج باملهــــام علمــــا حيــــيط  - ١  
ــوارد ــديرات يف املــ ــة تقــ ــرة امليزانيــ ــسنتني لفتــ ــا ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الــ ــة يف وردت كمــ   الوثيقــ

DP/2008/3؛  
 وامليزانيـة  اإلدارة لـشؤون  االستشارية اللجنة إليه خلصت مبا أيضا علما حييط  - ٢  

 معلومـات عـن الـصلة بـربامج عمـل           بتقـدمي  يتعلـق  مـا  يف التحـسني  مـن  ملزيد جماال هناك أن من
ــشطة أو ــددة، أنـ ــو حمـ ــا وهـ ــي مـ ــسمح أن ينبغـ ــيم يـ ــ بتقيـ ــق   فعاليـ ــدار حتقيـ ــاليف ومقـ ة التكـ

  املتوقعة؛ النتائج
 يف ورد كمـا  دوالر، مليـون  ٨٥٣,٦ قـدرها  إمجاليـة  عادية موارد على يوافق  - ٣  
  القرار؛ هذا أحكام مراعاة مع ،DP/2008/3 الوثيقة

ــدير إىل يطلــب  - ٤   ــامج م ــى حيــرص أن الربن ــة تكــون أن عل ــدعم ميزاني ــرة ال  لفت
ــسنتني ــسجمة ال ــع من ــة م ــتراتياال اخلط ــامج جيةس ــرة للربن ــا، ٢٠١١-٢٠٠٨ للفت  يف ومرفقاهت
 لعـام  للـسياسات  الـشامل  لالسـتعراض  ووفقـا  ٢٠٠٧/٣٢ للقرار وفقا واملعدلة املزيدة نسختها
 اجمللـس  إىل الـشأن  هـذا  يف تقريرا يقدم وأن سنوات، ثالث كل جيري استعراض وهو ،٢٠٠٧
  ؛٢٠٠٨ لعام الثانية العادية دورته يف التنفيذي
 مـن  وامليزانيـة  اإلدارة لـشؤون  االستـشارية  اللجنـة  إليـه  أشارت مبا علما حييط  - ٥  
ــع التــصنيف إعــادة اجتــاه إزاء القلــق دواعــي ــة برف ــامج مــن يطلــبو ،)DP/2008/5( الرتب  الربن
 تقـدمي  مـع  الرتبـة،  برفـع  التـصنيف  إعـادة  بـشأن  مقترحـه  تنفيذ يف التحفظ من قدر أكرب ممارسة
  الدولية؛ املدنية اخلدمة جلنة ومعايري تنسجم واضحة مربرات
 عـن  مرفقا املقبلة امليزانية مشاريع يف يدرج أن الربنامج مدير إىل أيضا يطلب  - ٦  
 معلومـات  جانـب  إىل الرئيـسية،  النفقـات  لبنـود  بالنـسبة  التكاليف فئة حسب امليزانية تقديرات

 عـن  يبلـغ  وأن فيهـا،  الـواردة  واملؤشـرات  األهـداف  إىل بالقيـاس  التكاليف فعالية من حتقق عما
  السنوية؛ املالية التقارير يف املستهدفة الفعالية ومستويات التقديرات
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 قــدر مــستقبال، هتــدف أن جيــب تنيالــسن لفتــرة الــدعم ميزانيــات أن يقــرر  - ٧  
 مواصــلة علـى  الربنـامج  حيــثو املـوارد،  مـن  نـسبتها  حيــث مـن  تـدرجييا  التنـاقص  إىل اإلمكـان، 
 كــذلك حيــثو للــربامج، أكــرب ماليــة خمصــصات ضــمان يتــسىن حــىت اإلدارة تكــاليف متحــيص
   على عملياته؛الفعالية من مزيد إضفاء أجل من جهوده مواصلة على الربنامج
 ،٢٠٠٧/٣٣ و ٢٠٠٧/١٨ قراريـه  مبوجـب  الربنـامج،  مدير إىل بطلبه يذكّر  - ٨  

ــأن ــدم بـ ــذي، اجمللـــس إىل يقـ ــه يف التنفيـ ــة دورتـ ــام األوىل العاديـ ــرا ،٢٠٠٩ لعـ ــضمن تقريـ  يتـ
 وميزانيـة  الربناجمي املايل اإلطار من املمولة لألنشطة التكلفة حسب التصنيف ملواءمة مقترحات

 هـذا  ويف ،٢٠١١-٢٠١٠ السنتني لفترة الدعم مليزانية التحضري سياق يف السنتني لفترة الدعم
 املتحــدة األمــم وبــرامج صــناديق مــع مــشاوراته تكثيــف علــى الربنــامج مــدير يــشجع الــصدد،
 إىل أقــصى الــدعم وميزانيــة الربناجميــة امليزانيــة بــني التكــاليف توزيــع تنــسيق أجــل مــن األخــرى

  ممكن؛ حد
 التكلفـة،  حـسب  التـصنيف  عـن  تقريره يف يدرج أن الربنامج مدير إىل يطلب  - ٩  
 حتديـد  وطريقـة  مفهوم حول معلومات ،٢٠٠٩ لعام األوىل العادية الدورة خالل تقدميه املقرر
   اهليكل؛هذا وصف إىل إضافة األساسي، للهيكل األدىن احلد

 املتحـدة  األمـم  برنـامج  تكاليف استرداد بشأن ٢٠٠٧/١٨ القرار تأكيد يعيد  - ١٠  
 للربنــامج اإلداريــة األنــشطة متويــل طريقــة مواءمــة إعــادة الربنــامج مــدير إىل ويطلــب ئي،اإلمنــا

 األنـشطة  جبميـع  املرتبطة الدعم تكلفة التكاليف استرداد من املتحقق الدخل يتحمل أن لضمان
 ٢٠٠٣/٢٢ للقـرارين  تنفيـذا  وذلـك  املقبلـتني،  السنتني فترة خالل ،‘أخرى موارد’ من املمولة

  ؛٢٠٠٥/٣٣ و
 وبــرامج صــناديق مــع وثيــق بتعــاون يواصــل، بــأن الربنــامج، مــدير إىل يطلــب  - ١١  
 األهـــداف وحتـــسني النتـــائج أســـاس علـــى امليزنـــة منهجيـــة تنـــسيق األخـــرى، املتحـــدة األمـــم

   عنها الدول األعضاء يف االعتبار؛تعرب اليت اآلراء أخذ مع واملؤشرات،
 عـن  ،٢٠٠٨ لعـام  الثانيـة  العادية الدورة خالل معلومات، تقدمي أيضا يطلب  - ١٢  
  ١٠ و ٩ و ٨ الفقـــرات يف عنـــها املعـــرب الطلبـــات بـــشأن احملـــرز والتقـــدم املتخـــذة اخلطـــوات

   أعاله؛١١و 
 العاديـة  املـوارد  مـن  دوالر ماليـني  ٩ تتعـدى  ال نفقـات  ختـصيص  علـى  يوافق  - ١٣  
  ؛٢٠٠٩ عام ايةهن قبل العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري إدخال تكاليف لتغطية
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ــدير إىل يطلــب  - ١٤   ــامج م ــدرج أن الربن ــات يف مــستقبال ي ــدعم ميزاني ــرات ال  لفت
 مــصادر التمويــل، وذلــك وفقــا    جبميــع املرتبطــة الــدعم احتياجــات عــن معلومــات الــسنتني
  ؛)DP/2008/5( وامليزانية اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة توصيات من ١٢ للفقرة

  الـــــسنتني لفتـــــرة الـــــدعم ميزانيـــــة يقـــــدم أن لربنـــــامجا مـــــدير إىل يطلـــــب  - ١٥  
  ؛٢٠٠٩ لعام الثانية العادية دورته يف عليها للموافقة التنفيذي اجمللس إىل ٢٠١١-٢٠١٠

  ؛*للربنامج األمنية لألنشطة التمويلية لالحتياجات املوحد باملوجز علما حييط  - ١٦  
ــذا ويف  - ١٧   ــصدد، ه ــق ال ــى يواف ــغ ختــصيص عل ــدره صــاف مبل ــون ٥١,٢ ق  ملي
 األمنيـة  التـدابري  لتغطيـة  العادية، املوارد من املمولة االحتياجات من منفصل بند إطار يف دوالر،
  املتحدة؛ األمم من تكليف هبا صدر اليت

ــد  - ١٨   ــرح يؤيــ ــدير مقتــ ــامج مــ ــه الربنــ ــلطة مبنحــ ــتثنائية ســ ــالل اســ ــرة خــ   الفتــ
 كحـد  )دوالر ماليـني  ١٠,٢( يف املائة     ٢٠ إىل تصل إضافية نسبة الستخدام ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 األمنيـة  للتدابري املخصصة دوالر، مليون ٥١,٢ البالغ املقترحة، العادية املوارد صايف من أقصى
ــيت ــا صــدر ال ــم مــن تكليــف هب ــصر .املتحــدة األم ــوال هــذه اســتخدام وسيقت ــى األم ــذ عل  تنفي

 لــشؤون املتحــدة األمــم إدارة توجيهــات حتــدده حــسبما والناشــئة، جلديــدةا األمنيــة التكليفــات
 يف وذلـك  األمـوال،  تلك استخدام بشأن التنفيذي اجمللس إىل تقرير تقدمي مع واألمن، السالمة

  .نوي للحالة املاليةالس االستعراض
  ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٤

    
٢٠٠٨/٢  
 وإطار ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني لفترة للمرأة ياإلمنائ املتحدة األمم صندوق دعم ميزانية
  املوارد تعبئة

  
  ،التنفيذي اجمللس إن  
 يف املــوارد مــن واالحتياجــات واملؤشــرات اإلدارة ونتــائج باملهــام علمــا حيــيط  - ١  
  ؛DP/2008/4 الوثيقة يف وارد هو كما ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني لفترة امليزانية تقديرات

 
  .DP/2008/CRP.2كما هو وارد بإجياز يف الوثيقة   *  
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 اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة توصــياتو بتعليقــات حيــيط علمــا أيــضا  - ٢  
  وامليزانية؛
 مـبني  هـو  كمـا  دوالر، ٢٣ ٠٤٤ ٠٠٠ى اعتمادات إمجالية قـدرها    عل يوافق  - ٣  

  ر؛التقري يف احملددة األغراض يف الستخدامها التقرير، من ٢ اجلدول يف

ــن يطلــب  - ٤   ــدرج أن الــصندوق م ــات مــشاريع يف ي ــا املقبلــة امليزاني  عــن مرفق
 معلومـات  جانب إىل الرئيسية، النفقات لبنود بالنسبة التكاليف فئات حسب امليزانية راتتقدي
 عـن  يبلـغ  وأن فيهـا،  الـواردة  واملؤشـرات  األهـداف  إىل بالقيـاس  التكاليف فعالية من حتقق عما

  السنوية؛ املالية التقارير يف املستهدفة الفعالية ومستويات التقديرات
ــ ميزانيــات أن يقــرر  - ٥    قــدر مــستقبال، هتــدف أن جيــب الــسنتني لفتــرات دعمال
 مواصـلة  علـى  الـصندوق  حيـث و املـوارد،  مـن  نـسبتها  حيـث  من تدرجييا التناقص إىل اإلمكان،
 علـى  كـذلك  حيثـه و للربامج، أكرب مالية خمصصات ضمان يتسىن حىت اإلدارة تكاليف متحيص
   على عملياته؛الفعالية من مزيد إضفاء أجل من جهوده مواصلة

 صـناديق  مـع  وثيـق  بتعـاون  تواصل، أن للصندوق، التنفيذية املديرة إىل يطلب  - ٦  
 يطلـب و النتـائج،  أسـاس  علـى  امليزنـة  منهجيـة  وحتـسني  تنـسيق  األخرى، املتحدة األمم وبرامج
 يف احملـرز  والتقـدم  املتخـذة  اخلطـوات  علـى  ،٢٠٠٨ لعـام  الثانيـة  العاديـة  الدورة خالل إطالعه،
 البنـود  وتـصنيف  واألهـداف  باملؤشـرات  املتـصلة  املـسائل  ذلـك  يف مبـا  بامليزانية، املتعلقة املسائل
  النتائج؛ على القائمة امليزانيات يف التكلفة حسب

 لفتـرة  الـدعم  ميزانيـة  يقـدم  أن اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج مدير إىل يطلب  - ٧  
  ؛٢٠٠٩ لعام الثانية ةالعادي دورته يف عليها للموافقة اجمللس إىل ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

 تقـــدمي  يطلـــب الـــذي  ٢٠٠٧/٣٥ للمقـــرر الـــصندوق  باســـتجابة يرحـــب  - ٨  
 عـن  املاليـة  مـوارده  قاعـدة  توسـيع  علـى  الـصندوق  يشجعو املوارد، تعبئة إطار بشأن معلومات

  ، وتنويع قاعدة ماحنيه وتعميقها؛باألمر املعنيني كافة مع الشراكات تعزيز طريق
 يرتكـز  الـذي  األسـاس  تظـل  العاديـة  املـوارد  أن تأكيـد  دد،الص هذا يف ،يكرر  - ٩  

 الــذي والعامليــة واحليــاد األطــراف تعــدد طــابع علــى للمحافظــة ضــرورية وأهنــا الــصندوق عليــه
ـــه يتــسم ــه، بـ ــدان مــن ويطلــب عمل ــع املاحنــة البل ــادة   ا ومجي ــدان األخــرى القــادرة علــى زي لبل

 أن ســنوات، لعــدة تربعاهتــا إعــالن بينــها مــن بطــرق للــصندوق، العاديــة املــوارد يف مــسامهاهتا
  .ذلك تفعل

  ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٤
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٢٠٠٨/٣  
  التكاليف باسترداد يتعلق فيما للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق سياسة

  
  ،التنفيذي اجمللس إن  
 املتحـدة  األمم صندوق سياسة بشأن اإلمنائي الربنامج مدير بتقرير علما حييط  - ١  

  ؛DP/2008/11 الوثيقة يف ورد كما التكاليف، باسترداد يتعلق فيما للمرأة ئياإلمنا
 متويــل لكفالــة الرصــد جهــود الــصندوق يواصــل أن إىل احلاجــة تأكيــد يعيــد  - ٢  
  العادية؛ املوارد من له موجب ال دعم دون كافيا متويال األخرى املوارد بإدارة املرتبطة املهام

ــصندوق حيــث  - ٣    مــع التكــاليف باســترداد يتعلــق فيمــا سياســته مواءمــة علــى ال
 املــشتركة والــربامج املــاحنني، املتعــددة االســتئمانية للــصناديق بالنــسبة املتحــدة األمــم منظمــات
 املتحـدة  األمـم  منظمـات  جانـب  مـن  املبـادئ  هـذه  اعتمـاد  أن اعتبـار  على املشتركة، واملكاتب

 داخـل  التكـاليف  اسـترداد  بـني  املقارنـة  وإمكانيـة  الـشفافية  مـن  مزيـد  حتقيـق  باجتـاه  خطـوة  ميثل
  ككل؛ املتحدة األمم منظومة

 إىل واهلـادف  التكـاليف،  اسـترداد  سياسـة  تـضمنته  الـذي  بـاملقترح  علما حييط  - ٤  
 اجمللـس  إبـالغ  الـصندوق  مـن  ويطلـب  حـدة،  علـى  حالة كل أساس على املرونة، على احملافظة

 لعـدم  اسـتثناءات  مبـنح  اخلاصـة  واإلجـراءات  يريباملعا ،٢٠٠٨ لعام السنوية دورته يف التنفيذي،
   املعدل الثابت؛اعتماد

 بـشأن  ٢٠٠٨ لعـام  الـسنوية  للـدورة  تقريـر  تقـدمي  الـصندوق  إدارة من يطلب  - ٥  
 واملـتغرية  الثابتـة  املباشـرة  غـري  التكاليف تفاصيل يتضمن حبيث التكاليف، استرداد سياسة تنفيذ
 التكـاليف غـري     وتوزيـع  اسـتخدام  وبـشأن  وغريهـا،  لعاديـة ا املـوارد  علـى  املطبقـة  املعدالت وأثر

  .املباشرة املستردة
  ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٤
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٢٠٠٨/٤  
 املتحــدة األمــم وبرنــامج اإلنتاجيــة للمــشاريع املتحــدة األمــم صــندوق بــني الــشراكة إطــار

  التكاليف استرداد وسياسة والتمويل، الربجمة وترتيبات اإلمنائي،
  

  ،تنفيذيال اجمللس إن  
ــا حيــيط  - ١   ــالتقرير علم ــق ب ــار املتعل ــشراكة بإط ــني ال ــم صــندوق ب  املتحــدة األم
ــة للمــشاريع  وسياســة والتمويــل الربجمــة وبترتيبــات اإلمنــائي، املتحــدة األمــم وبرنــامج اإلنتاجي
  ؛)DP/2008/12( التكاليف استرداد

 بــني جيةتيســترااال الــشراكة تفاصــيل وضــع يف احملــرز التقــدم بارتيــاح يالحــظ  - ٢  
ــامج ــصندوق الربن ــهائي، شــكلها يف وال ــة باجلوانــب يتعلــق فيمــا وخاصــة الن  إدمــاج )أ( :التالي
ــصندوق مــسامهة ــامج جيةســتراتياال اخلطــة يف ال ــرة للربن ــق )ب( و ؛٢٠١١-٢٠٠٨ للفت  حتقي
  ؛DP/2007/11 الوثيقة يف بإجياز وردت كما للشراكة، والتنفيذية جيةستراتياال األهداف
 الـسنوية  دورتـه  يف التنفيـذي،  اجمللـس  إطـالع  والـصندوق  الربنـامج  من يطلب  - ٣  

   يف تنفيذ شراكتهما االستراتيجية؛تقدم من أُحرز ما على ،٢٠٠٩ لعام
ــيط  - ٤   ــا حي ــات علم ــة بترتيب ــل الربجم ــصندوق املقترحــة والتموي ــرة خــالل لل  الفت
 دعـم  تقـدمي  علـى  القادرة األخرى والبلدان املاحنة، البلدان إىل دعوته ويكرر ،٢٠١١-٢٠٠٨
 الــدعم، هــذا تقــدمي ومواصــلة منــوا، البلــدان أقــل يف وأنــشطته الــصندوق لــربامج إضــايف متــويلي
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة االستثمارية خطته تنفيذ من الصندوق لتمكني بذلك للقيام

 اسـترداد  معـدل  اعتمـاد  تـستلزم  للـصندوق  التكـاليف  استرداد سياسة أن يقرر  - ٥  
ــاليف ــد تك ــري عمال ــرة غ ــسبة املباش ــة يف ٧ بن ــا املائ ــسامهات خيــص فيم ــراف م  األخــرى األط
 يتعلـق  فيمـا  املائـة  يف ٣ بنـسبة  املباشـرة  غـري  الـدعم  لتكـاليف  أساسي استرداد ومعدل اجلديدة،
  الصندوق؛ برامج يف للبلدان اجلديدة املسامهات بكافة

ــر تقـــدمي الـــصندوق إدارة مـــن يطلـــب  - ٦   ــذ بـــشأن تقريـ ــة تنفيـ ــترداد سياسـ  اسـ
 اسـتخدام  إىل إضـافة  وغريهـا،  العاديـة  املـوارد  علـى  املطبقة املعدالت أثر ذلك يف مبا التكاليف،
  .٢٠٠٨ورته السنوية لعام د يف فيه للنظر وذلك املستردة، املباشرة غري التكاليف وتوزيع

  ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٤
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٢٠٠٨/٥  
 للتخطــيط وامليزانيـة الــذي يعــد كــل  عاملــشاري خلــدمات املتحـدة  األمــم مكتــب عمــل إطـار 
  سنتني

  
  ،التنفيذي اجمللس إن  
 للتخطـيط  املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  مكتـب  عمـل  بإطـار  علمـا  حييط  - ١  
 والتـــدابري جيةســـتراتياال األداء وبأهـــداف ،)DP/2008/13( ســـنتني كـــل يعـــد الـــذي وامليزانيـــة
  املوارد؛ من احتياجات من هبا يتصل وما والغايات
  العمل؛ إطار يتضمنها اليت امليزانية على يوافق  - ٢  
 بـني  املـشترك  الرصـيد  مسألة بشأن احلسابات مراجعي جملس بتوصيات يذكّر  - ٣  
 التـسوية  إهنـاء  اإلمنـائي  املتحدة األمم وبرنامج املشاريع خدمات مكتب من يطلبو الصناديق،
  ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦رة الفت حسابات إلقفال أولوية ذات مسألة باعتبارها
 االستـشارية  اللجنـة  تقريـر  مـن  ١٣ الفقـرة  يف إليـه  املشار بالنقص أيضا يذكّر  - ٤  
 والربنـامج  املكتـب  ويدعو ،٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٩ املؤرخ وامليزانية اإلدارة لشؤون

  املسألة؛ هذه حبل اإلسراع أجل من الصلة، ذوي الشركاء مع جنب إىل جنبا العمل، إىل
 مـع  امليزانية شكل لتنسيق اجلهود مواصلة للمكتب التنفيذي املدير إىل يطلب  - ٥  
 خـصوصيات  أخـذ  مـع  األخرى، املتحدة األمم وبرامج لصناديق السنتني لفترة الدعم ميزانيات
 ذلــك يف مبــا النتــائج، أســاس علــى امليزنــة منهجيــة حتــسني يف واإلســهام احلــسبان، يف املكتــب
   واملؤشرات؛الغايات

 الــسنتني لفتــرة الــدعم ميزانيــة يقــدم أن للمكتــب التنفيــذي املــدير إىل يطلــب  - ٦  
  ؛٢٠٠٩ دورته العادية الثانية لعام يف عليها للموافقة التنفيذي اجمللس إىل ٢٠١١-٢٠١٠

 إىل الرقابـة  وسياسـة  املـساءلة  إطـار  تقـدمي  للمكتـب  التنفيذي املدير إىل يطلب  - ٧  
  .٢٠٠٨ا يف دورته السنوية لعام ليهمع واملوافقة فيهما للنظر التنفيذي اجمللس

  ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٤
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٢٠٠٨/٦ 

 للسكان املتحدة األمم لصندوق ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني لفترة الدعم ميزانية تقديرات

 ،التنفيذي اجمللس نإ  

 يف املـوارد  مـن  واالحتياجـات  واملؤشرات اإلدارية والنواتج باملهام علما حييط - ١  
صندوق األمم املتحـدة للـسكان، كمـا        ل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني لفترة الدعم ميزانية تقديرات
 ؛DP/FPA/2008/1 الوثيقة يف وردت

 جممـوع  متثـل  دوالر ليـون  م ٢٥٩,٨ قـدرها  إمجاليـة  مـوارد  رصـد  علـى  يوافق - ٢  
 مبلــغ اســترداد معادلــة بعــد بأنــه علمــا وحيــيط ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الــسنتني لفتــرة الــدعم ميزانيــة

ـــ احملــدد ملباشــرةا غــري التكــاليف ــة املــوارد صــايف جممــوع ســيبلغ دوالر، مليــون ٢٤ ب  التقديري
 دوالر؛ مليون ٢٣٥,٨

 املهــام يف احملــددة اإلداريــة النــواتج حتقيــق يف املعتمــد املبلــغ ُيــستخدم أن يقــرر - ٣  
 ؛DP/FPA/2008/1 الوثيقة يف الوارد النحو على عشرة الست

 املــستقبل يف امليزانيـة  مـشاريع  يف تـدرج  أن ةالتنفيذيـ  املـديرة  إىل أيـضا  يطلـب  - ٤  
 معلومـات  جانـب  إىل الرئيـسية،  اإلنفـاق  بنـود    تكـاليف  فئة حبسب امليزانية تقديرات عن مرفقا
 تلــك يف الــواردة واملؤشــرات الغايــات إىل بالقيــاس التكلفــة حيــث مــن الكفــاءة مــن حتقــق عمــا

ــديرات، ــغ وأن التق ــديرات عــن تبل ــستويات التق ــاء وم ــايل   ة االكف ــستهدفة يف االســتعراض امل مل
  السنوي؛
لـــدعم لفتـــرات الـــسنتني يف املـــستقبل أن تتجـــه ا مليزانيـــات يـــتعني أنـــه يقـــرر - ٥  

 األمـم  صـندوق  وحيـث  الكليـة،  املـوارد  مـن  نـسبتها  حيـث  مـن  التدرجيي النقصان حنو أمكن ما
 ماليـة  خمصـصات  ضـمان  يتـسىن  حـىت  اإلدارة تكـاليف  متحـيص  مواصـلة  علـى  للـسكان  املتحدة
 الكفـاءة  مـن  املزيـد  إضـفاء  سبيل يف جهوده زيادة على كذلك الصندوق وحيث للربامج، أكرب
 عملياته؛ على

 صـناديق  مع الوثيق بالتعاون تواصل، أن صندوق لل التنفيذية املديرة إىل يطلب - ٦  
 ويطلـب  النتـائج،  أسـاس  علـى  امليزنـة  منهجيـة  وحتـسني  مواءمة األخرى، املتحدة األمم وبرامج
 احملـرز  والتقـدم  املتخـذة  اخلطـوات  بـشأن  ٢٠٠٨ لعام الثانية العادية الدورة خالل إحاطة تقدمي
ــى ــسائل صــعيد عل ــة، املتعلقــة امل ــك يف مبــا بامليزاني ــصلة املــسائل ذل  والغايــات باملؤشــرات املت

 النتائج؛ على القائمة البنود يف امليزانيات تكاليف وتصنيف
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 مـن  العاديـة  املـوارد  مـن  دوالر ماليـني  ٦ قـدرها  يةإضـاف  متويليـة  بنفقات يأذن - ٧  
 احملاسـبية  املعـايري  تنفيـذ  ذلـك  يف مبا ،)أطلس( تنفيذ مشروع ختطيط موارد املؤسسة       زيادة أجل

 العام؛ للقطاع الدولية

ــأذن - ٨   ــضا ي ــة بنفقــات أي ــدرها إضــافية متويلي ــون ٢,٤ ق ــوارد مــن دوالر ملي  امل
 األمين؛ االحتياطي لتغذية العادية

 املتكـررة  غـري  التكـاليف  لتغطيـة  دوالر مليـون  ٢٨,٤ باسـتعمال  كذلك يأذن - ٩  
 حــىت التــشغيلي احتياطيــه تغذيــة علــى الــصندوق وحيــث ، للــصندوقاجلديــد التنظيمــي للــهيكل
 تقدير؛ أبعد على ٢٠١٠ عام حبلول به املأذون املستوى إىل يصل

 االحتيـاطي  لتمويل دوالر ينيمال ٥ البالغة اإلضافية باالحتياجات علما حييط .- ١٠  
 ؛)١( للصندوقاألمين

ــأذن - ١١   ــدرها أخــرى بنفقــات ي ــني ٥ ق ــن دوالر مالي ــوارد م ــة امل  لتغذيــة العادي
 ميزانيـة  تقـديرات  إطـار  يف طلـوب  امل دوالر مليـون  ٢,٤ مبلـغ  إىل باإلضـافة  األمـين،  االحتياطي

 ؛)DP/FPA/2008/1 (٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني لفترة الدعم

 فتـرة  خـالل  اسـتثنائية،  سـلطة  منحهـا  إىل الرامـي  التنفيذية املديرة اقتراح يديؤ - ١٢  
ــسنتني ــى للحــصول ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ ال ــا عل ــصل م ــة يف ٢٠ إىل ي ــون ٢,٢( إضــافية املائ  ملي
ــن )دوالر ــات احتياجــات م ــالغ النفق ــدرها الب ــون ١١,١ ق ــن دوالر ملي ــاطي م ــين االحتي  األم
 اجلديـدة  األمـن  إقـرار  بواليـات  لالضـطالع  املوارد هذه   استعمال صندوق ال وسيحصر .املقترح
 إىل سـيقدم  كمـا  واألمن، السالمة لشؤون املتحدة األمم إدارة توجيهات   حتددها كما والناشئة
  ضمن االستعراض املايل السنوي؛املوارد استعمال عن تقريرا التنفيذي اجمللس

 املقـــرر تمـــاداع منـــذ تطـــورت قـــد لـــصندوق لامليدانيـــة العمليـــات بـــأن يقـــر - ١٣  
 اخلدمــة للجنــة احلاليــة املعــايري اســتعمال يواصــل أن لــصندوق لينبغــي أنــه ويقــرر ،١٩٩٥/٣٥
 كـذلك  ويطلـب  الدوليني، املوظفني وظائف   تصنيف إعادة أو تصنيف أجل من الدولية املدنية
 املوظفني؛ وظائف رتب رفع يف النظر حني التريث يلزم أن صندوق الإىل

 الـسنتني  لفتـرة  الـدعم  ميزانيـة  تقـديرات  تعـرض  أن التنفيذية رةاملدي إىل يطلب - ١٤  
 .٢٠٠٩ لعام الثانية العادية دورته يف يقرها لكي التنفيذي اجمللس على ٢٠١١-٢٠١٠

  ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٤
__________ 

 .DP/FPA/2008/CRP.1على النحو املبني يف الوثيقة   )١(  
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٢٠٠٨/٧ 

 املقـدم  للـسكان  املتحـدة  األمـم  وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج املشترك التقرير )أ(  
 واالجتماعي االقتصادي اجمللس ىلإ

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 واملـديرة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـدير  مـن  املقـدم  بالتقرير علما حييط  - ١  
 ؛)E/2008/5 (واالجتماعي االقتصادي اجمللس إىل للسكان املتحدة األمم لصندوق التنفيذية

 واالجتمــاعي، االقتــصادي لــساجمل إىل أعــاله املــذكور التقريــر إحالــة يقــرر - ٢  
 احلالية؛ الدورة يف الوفود من املقدمة واإلرشادات بالتعليقات مشفوعا

 أن للـسكان  املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل يطلب - ٣  
 ة وحتلـيال ملـا حتقـق مـن نتـائج          نوعيـ  أكثـر  تقييمـا  املـستقبل  يف سـيقدماهنا  اليت التقارير يف يدرجا
 .املستفادة الدروس عن فضال صعوبات، من جوبه وما تقدم من أحرز وما
  

 للسكان املتحدة األمم لصندوق التنفيذي املدير بتعيني متعلقة توصية )ب(  

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 ديـسمرب / كـانون األول   ١٧املـؤرخ   ) ٢١-د( ٢٢١١ العامة اجلمعية قرار إىل يشري إذ 
ــذي ،١٩٦٦ ــشأ ال ــه أن ــ مبوجب ــام نياألم ــام ســتئم اصــندوقا الع ــسميته  ١٩٦٧انيا ع ــدت ت  أعي
 ،“للسكان املتحدة األمم صندوق ”بعد فيما

ــشري وإذ  ــضا يـ ــرار إىل أيـ ــة قـ ــة اجلمعيـ ــؤرخ )٢٧-د( ٣٠١٩ العامـ ــانون ١٨ املـ  كـ
 للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  العامـة  اجلمعية مبوجبه وضعت الذي ،١٩٧٢ ديسمرب/األول
 اهلويـة  مراعـاة  مع املتحدة، األمم ميثاق من ٢٢ للمادة وفقا فرعية ةهيئ باعتباره سلطتها، حتت

 صندوق،لل املنفصلة

 لـصندوق  التنفيذي املدير بتعيني يقضي رمسي حلكم وجود ال بأن علما حييط - ١  
 بالنـسبة   اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  ملـدير  اإلداري الدور انتهاء فور للسكان املتحدة األمم

 لصندوق؛ل

 التابعــة والــربامج الــصناديق يف الرمسيــة التعــيني إجــراءات مواءمــة أمهيــة يؤكــد - ٢  
 املتحدة؛ لألمم
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 توصــية تقــدمي إىل ذلــك، علــى بنــاء واالجتمــاعي، االقتــصادي اجمللــس يــدعو - ٣  
 للـسكان،  املتحـدة  األمـم  لـصندوق  التنفيـذي  املـدير  تعـيني  عمليـة  تنظيم مفادها العامة للجمعية

ــوىل وأن ــ يت ــام نياألم ــم الع ــه املتحــدة لألم ــة تعيين ــن لوالي ــع م ــدأ ســنوات أرب  كــانون ١ يف تب
 .التنفيذي اجمللس مع التشاور بعد يناير،/الثاين

  ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٤
    

٢٠٠٨/٨  
 ٢٠٠٨ دورته العادية األوىل لعام يف التنفيذي اجمللس اختذها اليت للمقررات عام عرض

 ،التنفيذي اجمللس إن 

 :٢٠٠٨ لعام األوىل العادية دورته يف أنه ىلإ يشري 

 ١ البند

 :٢٠٠٨ لعام التالون املكتب أعضاء انتخب  

 )بنن( إهوزو ماري - جون السيد سعادة  :الرئيس  

  )شيبنغالد( الكرمي حممود  :الرئيس نائب  

  )إكوادور( إندارا غوستافو السيد  :الرئيس نائب  

 )سلوفاكيا(يان دة السيد بيتر بورسعا  :الرئيس نائب  

 )سويسرا( غاس توماس السيد  :الرئيس نائب  

 ٢٠٠٨ لعـــــام األوىل العاديـــــة لدورتـــــه العمـــــل وخطـــــة األعمـــــال جـــــدول وأقـــــر  
)DP/2008/L.1(؛ 

 وتـــــصويبه )DP/2008/1( ٢٠٠٧ لعـــــام الثانيـــــة العاديـــــة الـــــدورة تقريـــــر واعتمـــــد  
)DP/2008/1/Corr.1(؛ 

 ؛)DP/2008/CRP.1( ٢٠٠٨ لعام السنوية العمل خطة وأقر  

 ؛٢٠٠٨ لعام السنوية للدورة املؤقتة العمل خطة على ووافق  

 :٢٠٠٨ عام يف املتبقيتني التنفيذي اجمللس لدوريت التايل الزمين اجلدول على ووافق  

 ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٧ إىل ١٦ من :٢٠٠٨  لعام السنوية الدورة    

  ٢٠٠٨ سبتمرب/يلولأ ١٢ إىل ٨ من :٢٠٠٨ لعام الثانية العادية الدورة  
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 اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج املتعلق اجلزء    
  ٢البند 

 واإلدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية

 لربنــامج ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الــسنتني لفتــرة الــدعم ميزانيــة بــشأن ٢٠٠٨/١ املقــرراختــذ   
 بانيه؛وم الربنامج ملوظفي إضافية أمنية تدابري ذلك يف مبا اإلمنائي، املتحدة األمم

 لـصندوق  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الـسنتني  لفتـرة  الـدعم  ميزانيـة  بـشأن  ٢٠٠٨/٢ املقرراختذ    
 املوارد؛ تعبئة وإطار للمرأة، اإلمنائي املتحدة األمم

  
  ٣البند 
 ذات الصلة واملسائل القطرية الربامج

 :التالية القطرية الربامج وثائق على وافق  

 روانـدا،  الدميقراطية، الكونغو مجهورية مر،الق جزر توغو، اإلقليمي، الربنامج :أفريقيا  
 مدغشقر؛ ليربيا، االستوائية، غينيا

 والكويت؛ الصومال :العربية الدول  

ــادئ واحملــيط آســيا   ــامج :اهل ــرامج اإلقليمــي، الربن ــددة ب ــدان متع  وســاموا لفيجــي البل
 ونيبال؛

 وكولومبيـا  ريكاكوسـتا  اإلقليمـي،  الربنـامج  :الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  الالتينية أمريكا  
 ونيكاراغوا؛ واملكسيك

  
 ٤ البند

 التقييم

 :التالية بالتقارير علما أحاط  

 ؛)DP/2008/6( اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف، النتائج أساس على اإلدارة تقييم  

 املتحـــدة األمـــم برنـــامج يف، “النتـــائج أســـاس علـــى اإلدارة تقيـــيم ”علـــى اإلدارة رد  
 ؛)DP/2008/7( اإلمنائي

ــيم   ــامج إســهام تقي ــم برن ــائي املتحــدة األم ــاون يف اإلمن ــا التع ــني فيم ــدان ب ــوب بل  اجلن
)DP/2008/8(؛ 
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 بلـدان  بـني  فيمـا  التعاون يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إسهام تقييم على اإلدارة رد  
 ؛)DP/2008/9( اجلنوب

  
 ٥ البند

 اجلنوب بلدان بني فيما التعاون

 ؛)DP/2008/10( اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون الثالث اإلطار متديد على وافق  
  

 ٦ البند

 للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق

 األمـم  صـندوق  ينتـهجها  الـيت  التكـاليف  اسـترداد  سياسـة  بـشأن  ٢٠٠٨/٣ املقرراختذ    
 للمرأة؛ اإلمنائي املتحدة

  
  ٧البند 

  اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق
 للمــشاريع املتحــدة األمــم صــندوق بــني الــشراكة إطــار بــشأن ٢٠٠٨/٤ املقــرراختــذ   
ــة ــامج اإلنتاجي ــم وبرن ــائي املتحــدة األم ــات اإلمن ــل، الربجمــة جمــايل يف والترتيب  وسياســة والتموي
 التكاليف؛ استرداد

  
  ٨لبند ا

 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب

 وامليزانيـة  للتخطـيط  نتنيسـ  كـل  ُيعـد  الـذي  العمـل  إطـار  بـشأن  ٢٠٠٨/٥ املقـرر اختذ    
  املشاريع؛ خلدمات املتحدة األمم ملكتب

  
ــشترك اجلــزء     ــني امل ــامج ب ــم برن ــائي املتحــدة األم  املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمن

 للسكان
 ٩ البند

 احلسابات مراجعي جملس توصيات

 مراجعـي  جملس توصيات تنفيذ بشأن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بتقرير علما أحاط  
 ؛)DP/2008/15( ٢٠٠٥-٢٠٠٤ للفترة ساباتاحل
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 مراجعـي  جملـس  تقريـر  متابعة بشأن للسكان املتحدة األمم صندوق بتقرير علما أحاط  
 التوصــــــيات تنفيــــــذ حالــــــة: ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفتــــــرة عــــــن املتحــــــدة األمــــــم حــــــسابات

)DP/FPA/2008/3(؛ 
  

 ١٠ البند

 الداخلية والرقابة لحساباتالداخلية ل راجعةامل

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج يف املطبق املساءلة نظام تقارير بشأن شفويا مقررااختذ    
 اجمللـس  إن”: التـايل  النحـو  علـى  للـسكان،  املتحدة األمم صندوق ينتهجها اليت الرقابة وسياسة

 يبــذهلا الــيت واجلهــود )DP/FPA/2008/4( و )DP/2008/16( التقريــرين يف نظــر وقــد التنفيــذي،
 حتــسني أجــل مــن للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج مــن كــل

 لـصندوق  التنفيذيـة  واملـديرة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـدير  إىل يطلب والرقابة، املساءلة
 الثانيـة  العاديـة  دورتـه  يف التنفيـذي  اجمللـس  إىل املـسألة  هذه يف يرجعا أن للسكان تحدةامل األمم
، مـع    الوثـائق  هـذه  السـتعراض  التنفيذي اجمللس مع موسعة مشاورات إجراء بعد ،٢٠٠٨ لعام

  .“مراعاة شواغل الدول األعضاء
  

  ١١ البند
  واالجتماعي االقتصادي اجمللس إىل قدمامل تقريرال

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  من املقدم املشترك التقرير بشأن ٢٠٠٨/٧ قرراملاختذ    
 املتعلقـة  التوصـية  وبـشأن  واالجتماعي، االقتصادي اجمللس إىل للسكان املتحدة األمم وصندوق
  للسكان؛ املتحدة األمم لصندوق التنفيذي املدير بتعيني

  
  علق بصندوق األمم املتحدة للسكاناملت اجلزء    

  ١٢ ندالب
  واإلدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الـسنتني  لفتـرة  الـدعم  ميزانيـة  تقـديرات  بـشأن  ٢٠٠٨/٦ املقرراختذ    
  للسكان؛ املتحدة األمم لصندوق

  

http://docbox.un.org/dgacmaccess.nsf/BySymbol?OpenAgent&Ds=DP/FPA/2007/1�
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  ١٣ البند
  هبا املتصلة واملسائل القطرية الربامج

  :التالية القطرية الربامج وثائق على وافق  
 ليربيــا، االســتوائية، غينيــا روانــدا، الدميقراطيــة، الكونغــو يــةمجهور توغــو، :أفريقيــا  
  مدغشقر؛ ليسوتو،
  الصومال؛ :الوسطى وآسيا وأوروبا العربية الدول  
  نيكاراغوا؛ املكسيك، كولومبيا، كوستاريكا، :الكارييب والبحر الالتينية أمريكا  

  
  ١٤ البند

  الربجمة جمال يف الترتيبات
ــا أحــاط   ــالتقرير علم ــقاملت ب ــادات بتخــصيص عل ــار يف االعتم ــد إط ــن هــدف  ٢ البن  م

 ختصيـصها  ومعايري ومنهجية، )TRAC-2 allocation(ختصيص املوارد يف االعتمادات األساسية 
  الربجمة؛ ترتيبات إطار يف الثابتة البنود حتديد أجل من
  

  املشترك االجتماع
ــد   ــا عقـ ــشتركا اجتماعـ ــالس مـ ــة للمجـ ــل التنفيذيـ ــن لكـ ــامج مـ ــم برنـ ــدة األمـ  املتحـ
 ٢٥ يـومي    العـاملي،  األغذيـة    وبرنـامج  واليونيـسيف،  للـسكان،  املتحـدة  األمـم  صندوق/اإلمنائي

 احملـــرز التقـــدم )أ( :التاليـــة املواضـــيع االجتمـــاع وتنـــاول ،٢٠٠٨ ينـــاير/الثـــاين كـــانون ٢٨ و
ــوب ــق صــ ــداف حتقيــ ــة األهــ ــة؛ اإلمنائيــ ــل ردود )ب( و لأللفيــ ــد’ إزاء الفعــ  ؛‘األداء توحيــ

  .الكوارث أخطار من احلد جياتراتياست )ج( و
    

    ٢٠٠٨/٩  
، مبــا يف ذلــك ٢٠٠٧تقريــر الــدورة التنفيذيــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان لعــام        

    االستعراض اإلحصائي واملايل
  ،التنفيذي اجمللس إن  
، ٢٠٠٧بالوثــائق الــيت يتــألف منــها تقريــر املــديرة التنفيذيــة لعــام  علمــا حيــيط  - ١  

))DP/FPA/2008/5 (Part I و ،DP/FPA/2008/5 (Part I, Add.1) و ،DP/2008/23/Add.1 - 

DP/FPA/2008/5 (Part II)(؛  
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 بالتقـدم احملـرز يف جمـال تنـسيق بـرامج الـصندوق مـع اخلطـة           أيـضا  علما حييط  - ٢  
   استجابة لألولويات الوطنية لبلدان الربنامج؛٢٠١١-٢٠٠٨االستراتيجية للفترة 

ادة التربعات للموارد العادية لصندوق األمم املتحـدة للـسكان           بأمهية زي  ميسلّ  - ٣  
اليت تشكل صـخر األدمي لعمليـات الـصندوق، وحتقيـق االسـتقرار والقـدرة علـى التنبـؤ بالنـسبة               

  هلذه التربعات؛
ــسيولة     يقــر  - ٤    بــأن دفــع التربعــات يف الوقــت احملــدد ضــروري للحفــاظ علــى ال

عدة البلـدان علـى حتقيـق أهـداف املـؤمتر الـدويل للـسكان               وتيسري التنفيـذ املـستمر للـربامج ملـسا        
  والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية؛

 بالتقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بــاإلدارة القائمــة علــى النتــائج وحيــث  علمــا حيــيط  - ٥  
صندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى مواصـلة حتـسني املؤشـرات وخطـوط األسـاس املـتعلقني                     

  .لى النتائجباإلدارة القائمة ع
  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٠

    
    ٢٠٠٨/١٠  
    االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان    

  ،التنفيذي اجمللس إن  
 بالتقرير املتعلق بالتزامات متويـل صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان              علما حييط  - ١  

)DP/FPA/2008/9( ،ــة   ويرحــب ــرادات العادي ــادة الكــبرية يف مــستوى اإلي ــام  بالزي ، ٢٠٠٧لع
 بالتربعـات املقدمـة     أيـضا  ويرحب،  ٢٠٠٧وكذلك بالزيادة يف إيرادات التمويل املشترك لعام        

  من بلدان الربنامج؛
 على أن املـوارد العاديـة هـي صـخر األدمي الـذي يـستند إليـه الـصندوق                    يشدد  - ٢  

العامليـة،  وأهنا الزمة للحفاظ على طابع عمل الصندوق الذي يتـسم بتعـدد األطـراف واحليـاد و                
 الــصندوق علــى مواصــلة حــشد هــذه املــوارد مــع االســتمرار أيــضا يف تعبئــة املــوارد     ويــشجع

  التكميلية الالزمة لصناديقه وبراجمه املواضيعية؛
ــسلّ  - ٣   ــستوى      مي ــصندوق وحتــسني هــذا امل ــل ال ــى مــستوى متوي ــاء عل ــأن اإلبق  ب

ا خالل فترة اخلطـة االسـتراتيجية       يتطلبان من البلدان اليت يسمح هلا وضعها أن تزيد من تربعاهت          
  ، أن تقوم بذلك؛٢٠١١-٢٠٠٨اجلديدة للصندوق، 
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 مجيــع البلــدان بــأن تتــربع يف وقــت مبكــر مــن الــسنة وأن تعلــن عــن    يــشجع  - ٤  
  تربعات متعددة السنوات، على أن تفعل ذلك؛

 أن الــصندوق حيتــاج إىل دعــم سياســي قــوي وإىل زيــادة الــدعم املــايل   يؤكــد  - ٥  
ن التنبؤ به، لكي يتسىن زيادة املساعدة الـيت يقـدمها للبلـدان لتمكينـها مـن اإلدمـاج        بشكل ميك 

  .الكامل لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان يف االستراتيجيات واألطر اإلمنائية الوطنية
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠

    
    ٢٠٠٨/١١  
    ان والربنامج اإلمنائيمشاريع الوثائق الربناجمية القطرية لصندوق األمم املتحدة للسك    

  التنفيذي اجمللس إن  
 بــشأن النــهج الفعالــة مــن حيــث التكلفــة لتــوفري   ٢٠٠٦/٩ إىل مقــرره يــشري  - ١  

  البيانات على صعيد الربامج؛
 على صندوق األمم املتحدة للسكان لتـوفري هـذه املعلومـات فيمـا يتـصل                يثين  - ٢  

  قرارها؛بعملية استعراض دورة الربامج القطرية اجلديدة وإ
 بالنقـــاط الرئيـــسية لنتـــائج الـــربامج القطريـــة للربنـــامج اإلمنـــائي  علمـــا حيـــيط  - ٣  

 الربنـامج اإلمنـائي علـى حتـسني جـودة مـضمون هـذا البيـان         ويـشجع والدروس املستفادة منها،    
ــا ــوجز أداء الــربامج القطريــة لــصندوق األمــم املتحــدة          مب يف ذلــك باســتخدام شــكل مماثــل مل

  ملعلومات التقييمية املناسبة؛للسكان، فضال عن ا
ــشري  - ٤   ــضا ي ــرره أي ــى    ٢٠٠٦/٣٦ إىل مق ــة عل ــة املوافق ــشأن اســتعراض عملي  ب

 إىل الربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان تـوفري توضـيح             ويطلبالربامج القطرية،   
ورة موجز لألسباب تأجيـل نظـر مـشاريع وثـائق الـربامج القطريـة مـن الـدورة الـسنوية إىل الـد                       

  العادية الثانية؛
 صندوق األمم املتحدة للسكان والربنامج اإلمنائي علـى زيـادة جهودمهـا             حيث  - ٥  

لتقدمي مـشاريع وثـائق الـربامج القطريـة للمناقـشة يف الـدورة الـسنوية للمجلـس التنفيـذي وفقـا                  
  .٢٠٠٦/٣٦جاء يف املقرر  ملا

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥
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    ٢٠٠٨/١٢  
    األمم املتحدة للسكانالتقييم يف صندوق     

  ،التنفيذي اجمللس إن  
  ؛)DP/FPA/2008/10(بالتقرير الدوري عن التقييم حييط علما   - ١  
 بــاخلطوات املتخــذة أو املعتزمــة مــن جانــب صــندوق األمــم املتحــدة    يرحــب  - ٢  

للــسكان لتعزيــز التقيــيم علــى مجيــع صــعد املنظمــة بوضــع منهجيــة تــستند إىل الوقــائع لتحــسني 
  ة، وباستمالة أصحاب املصلحة الوطنية بشكل منهجي؛الربجم

 إىل صـندوق األمـم      ويطلـب  اخنفاض يف جودة التقييمـات،       القلق مع يالحظ  - ٣  
املتحدة للـسكان زيـادة حتـسني جـودة تقييماتـه بالقيـام، يف مجلـة أمـور، بزيـادة جـودة تـصميم                        

ني الربجمــة، وحتليــل مــسامهة الــربامج وتقييمــات النتــائج، وزيــادة اســتعمال نتــائج التقيــيم لتحــس
  الصندوق يف النتائج اإلمنائية؛

 مبــا أبــداه الــصندوق مــن قلــق إزاء اخنفــاض معــدل اإلبــالغ عــن    علمــا حيــيط  - ٤  
   الصندوق على حتسني متابعة هذه التقييمات؛وحيثاملتابعة لتقييمات الربامج القطرية، 

ــة للــصندوق أن تقــدم تقــار  يطلــب  - ٥   ــيم   إىل املــديرة التنفيذي ــة عــن التقي ير دوري
ــصندوق،     فيمــا ــائج اخلطــة االســتراتيجية لل ــق بنت ــدروس  ٢٠١١-٢٠٠٨يتعل ــا يف ذلــك ال ، مب

  املستفادة، واألثر يف الربامج، والصعوبات اليت ووجهت، والتقدم احملرز، وأداء مهمة التقييم؛
ــرا إىل اجمللــس    كــذلك يطلــب  - ٦   ــصندوق أن تقــدم تقري ــة لل ــديرة التنفيذي  إىل امل

 عــن وضــع سياســة تقييميــة شــاملة تتمــشى مــع قــرار ٢٠٠٩تنفيــذي يف دورتــه الــسنوية لعــام ال
 اجمللـس   يطلـب ويف هـذا اخلـصوص،      .  ومع أفضل املمارسات الدولية    ٦٢/٢٠٨اجلمعية العامة   

 إىل املديرة التنفيذية أن تبقـي اجمللـس علـى علـم بـشأن وضـع الـسياسة التقييميـة، مبـا يف               كذلك
  ؛٢٠٠٩ورات مع اجمللس يف دورته العادية األوىل لعام ذلك، من خالل املشا

 على أمهية زيادة مـشاركة النظـراء الـوطنيني وتعزيـز القـدرة الوطنيـة يف        يشدد  - ٧  
 الــصندوق علــى اســتعمال نظــم التقيــيم ويــشجعتقيــيم الــربامج القطريــة للــصندوق ومتابعتــها، 

ء القـدرات يف تـصميم الـربامج        الوطنية حيثمـا كانـت متاحـة وعلـى مواصـلة إدمـاج آليـات بنـا                
   بالتقدم الذي أحرز يف هذا اخلصوص؛ويرحبوتنفيذها، 

 مبــا أعربــت عنــه منظومــة األمــم املتحــدة مــن خــالل فريــق األمــم  علمــا حيــيط  - ٨  
ــالتقييم يف عــام    ــالتقييم، وهــو    ٢٠٠٥املتحــدة املعــين ب ــد للقواعــد واملعــايري املتعلقــة ب ، مــن تأيي

  التقييم بوصفه إحدى مهام منظومة األمم املتحدة؛يشكل مسامهة يف تعزيز  ما
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  . أمهية استقالل مهمة التقييم ونزاهتها يف منظومة األمم املتحدةيؤكد  - ٩  
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠

    
    ٢٠٠٨/١٣  
ــة لراجعــة امل     ــة الداخل الداخلي ــةلحــسابات والرقاب ــامج اإلمنــائي وصــندوق األمــم    (ي الربن

    ) املتحدة خلدمات املشاريعاملتحدة للسكان، ومكتب األمم
  ،التنفيذي اجمللس إن  
التقريـــر املتعلـــق باملراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات ) أ: (مبـــا يلـــيحيـــيط علمـــا   - ١  

والتقريــر املتعلــق بأنــشطة   ) ب(؛ )DP/2008/20(والتحقيقــات الداخليــة يف الربنــامج اإلمنــائي    
ــداخليتني يف صــندوق األمــم امل   ــة ال  ٢٠٠٧تحــدة للــسكان يف عــام  مراجعــة احلــسابات والرقاب

)DP/FPA/2008/11( ؛)وتقريــر مكتـــب األمــم املتحـــدة خلــدمات املـــشاريع عــن مراجعـــة     ) ج
  ؛)DP/2008/21 (٢٠٠٧احلسابات والرقابة الداخليتني يف عام 

ــب  - ٢   ــوح     يرحـ ــررة، ووضـ ــسية واملتكـ ــة الرئيـ ــسائل اإلداريـ ــى املـ ــالتركيز علـ  بـ
بات على أساس درجة املخـاطرة وذلـك يف تقـارير    التوصيات وشكلها، وختطيط مراجعة احلسا 

  املراجعة الداخلية للحسابات؛
 ويطلـب إىل الربنـامج اإلمنـائي، وصـندوق األمـم            ٢٠٠٦/١٩ إىل املقرر    يشري  - ٣  

املتحدة للسكان، ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع أن تـدرج مـا يلـي يف تقريـر كـل                        
جـدول  ) ب(قائمـة بالنتـائج والتقـديرات الرئيـسية،         ) أ: (منها عن مراجعـة احلـسابات والرقابـة       

تفـسري للنتـائج    ) ج(يظهر توصيات مراجعة احلسابات اليت مل حتـل بعـد حـسب الـسنة والفئـة،                 
   شهرا أو أكثر؛١٨اليت ظلت بال حل ملدة 

 بالربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان زيادة تعزيـز طريقـة            يهيب  - ٤  
عاجلــة خمــاطر التــشغيل ونقــاط الــضعف املتــصلة بــه احملــددة يف تقــارير مراجعــة  التنفيــذ الــوطين مب

 إىل الربنــامج ويطلــباحلــسابات، مــع إيــالء االهتمــام علــى وجــه اخلــصوص لبنــاء القــدرات،    
  اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان إبالغ اجمللس التنفيذي بتنفيذ اإلجراءات املقترحة؛

 الـــذي يهيـــب مبؤســـسات األمـــم ٦٢/٢٠٨يـــة العامـــة  إىل قـــرار اجلمعيـــشري  - ٥  
املتحــدة أن تتخــذ تــدابري تكفــل االســتدامة يف أنــشطة بنــاء القــدرات، وأن تــستخدم، قــدر          
ــة املتاحــة باعتبارهــا القاعــدة يف       ــات الوطني ــوطين واخلــربات والتكنولوجي ــذ ال املــستطاع، التنفي

طنية وجتنب املمارسة املتمثلة يف إقامـة       االضطالع باألنشطة التنفيذية، بالتركيز على اهلياكل الو      
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وحدات تنفيذية موازية خارج نطـاق املؤسـسات الوطنيـة واحملليـة، حيثمـا يكـون ذلـك ممكنـا،                    
وأن تواصل تعزيز التنفيذ الـوطين، مـع مراعـاة أمهيـة بنـاء قـدرات وطنيـة، وتبـسيط اإلجـراءات             

 الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق        إىل يطلبومواءمتها مع اإلجراءات الوطنية، ويف هذا اخلصوص،        
األمــم املتحــدة للــسكان تقــدمي تقريــر إىل اجمللــس التنفيــذي عــن اإلجــراءات واخلــربات املتعلقــة   

  بتعزيز التنفيذ الوطين؛
 إىل الربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان أن يقدما تقريـرا            يطلب  - ٦  

 عـن التقـدم احملـرز والـدروس املـستفادة يف      ٢٠٠٩إىل اجمللس التنفيذي يف دورتـه الـسنوية لعـام     
جمال تنفيذ النهج املتـسق يف التحـويالت النقديـة، مبـا يف ذلـك فيمـا يتـصل بـاإلجراءات، وبنـاء                       

  القدرات، وآليات اإلبالغ؛
 االستخدام املنسق واملوحد لتقديرات مراجعـة احلـسابات          التقدير مع يالحظ  - ٧  

مم املتحدة للسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات     من جانب الربنامج اإلمنائي وصندوق األ  
  املشاريع، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة؛

ــصناديق وغريهــا مــن    القلــق مــع يالحــظ  - ٨    أن مــسألة الرصــيد املــشترك بــني ال
 خلـدمات املـشاريع، الـيت أشـري إليهـا      املسائل املعلقة بني الربنامج اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة      

ــامج اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة   ويطلــب، مل حتــل بعــد،  ٢٠٠٧/٢٧يف املقــرر   إىل الربن
  خلدمات املشاريع العمل مع شركاء كل منهما على حل هذه املسائل على وجه السرعة؛

  لق بصندوق األمم املتحدة للسكان،يتع فيما  
 للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  لتقريـر  اإلدارة بةاسـتجا  التقدير مع يالحظ  - ٩  
ــة بأنـــشطة املتعلـــق ــة احلـــسابات مراجعـ ــداخليتني والرقابـ ــام يف الـ ــر ،٢٠٠٧ عـ ــة وتقريـ  اللجنـ

 مـا قدمـه     تنفيـذ  حالـة  عـن  املـستكملة  واملعلومـات  ،٢٠٠٧ لعام احلسابات   ملراجعة االستشارية
 املتحـدة  األمـم  صـندوق  باتحـسا  بـشأن جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة من توصـيات        

  ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ يف املنتهية للفترة للسكان
ــوفّر أن يطلــب  - ١٠   ــسنوية التقــارير ت ــة ال ــشطة املتعلقــة املقبل ــة املراجعــة بأن  والرقاب

 املــسائل حتــدِّد وأن وأســباهبا، احلــسابات ملراجعــة اهلامــة للنتــائج إضــافية تفــسريات الــداخليتني
ــة ــدا مــن املعلومــات     ذات االعام ــوفر مزي ــة وأن ت ــة نظــم يف اجلــودة حتــسني عــنألمهي  يف الرقاب
  للسكان؛ املتحدة األمم صندوق
رار قـ  مـع  متـشيا  الـوطين  التنفيـذ  لطريقـة    الـصندوق  تنفيـذ  ل الـدعم  عـن  ويعرب  - ١١  

  السياق؛ هذا يف الوطنية القدرة تعزيز على ويشجع، ٦٢/٢٠٨اجلمعية العامة 
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 األمـم  صـندوق  يف الـضمان  واملـساءلة  عمليـة   تعزيـز  ملواصلة دعمه عن يعرب  - ١٢  
 لكـي  الـداخليتني،  والرقابـة  احلسابات مراجعة جمال يف خدماته تنظيم وإلعادة للسكان املتحدة

يــدعم الــصندوق، يف مجلــة أمــور، تــوفري درجــة كافيــة مــن التــواتر والتغطيــة لعمليــات املراجعــة 
 احلـسابات  مراجعـة  ختطـيط  تعزيـز  مواصـلة  علـى  يـذي التنف املـدير  وحيـث الداخلية للحـسابات،    

  الرقابة؛ خدمات شعبة يف الشاغرة الوظائف وملء درجة املخاطرة، أساس على
 مكاتبــه اإلقليميــة  يف املخــاطر منــوذج لتنفيــذ املبذولــة بــاجلهود علمــا حيــيط  - ١٣  

حبيـث  و ةاإلدار صـعد    مجيع على النموذج هذا تنفيذ مواصلة على الصندوق ويشجعوالقطرية  
  ؛يشمل نطاقا واسعا من درجات املخاطرة

 يف ،ويهيـب ،  املؤسـسات  يفة  املخـاطر  إلدارة هنـج  وضـع  التقـدير  مع يالحظ  - ١٤  
 يف الـدورة الـسنوية      التنفيـذي  اجمللـس  يـزود    أن للـسكان  املتحـدة  األمـم  بـصندوق  الـسياق،  هذا

   مبعلومات مستكملة عن التقدم الذي أحرزه؛٢٠٠٩لعام 
 أفـضل  مـع  متـشيا  فيـه،  خليـة االدراقبـة   امل إطـار  حتسني الصندوق بالتزام رّحبي  - ١٥  

  دوليا؛ هبا املعترف املمارسات
 إطـار  مـع  االمتثـال  لكفالة الالزمة التدابري يّتخذ أن التنفيذي املدير إىل يطلب  - ١٦  
 تعلــقامل للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق تقريــر الــواردة يف للنتــائج اســتجابة الداخليــة،املراقبــة 
  ؛٢٠٠٧الرقابة الداخليتني يف عام و احلسابات مراجعة بأنشطة

  ،اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج يتعلق وفيما  
 الداخليـــة باملراجعـــة املتعلـــق لتقريـــر علـــى ااإلدارة رد التقـــدير مـــع يالحـــظ  - ١٧  

 االستـشارية  اللجنـة  وتقرير اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج يف الداخلية والتحقيقات للحسابات
  رد اإلدارة على ذلك التقرير؛و ،٢٠٠٧ لعام احلسابات ملراجعة

 للحـــسابات الداخليـــة املراجعـــة مهـــام لتعزيـــز املـــستمر الـــدعم عـــن يعـــرب  - ١٨  
 الربنـامج  مـدير  وحيـث  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  هبـا  يـضطلع  الـيت  الداخلية والتحقيقات

 مبـلء  التعجيـل  وعلـى ات على أسـاس درجـة املخـاطرة          زيادة تعزيز ختطيط مراجعة احلساب     على
  والتحقيقات؛ احلسابات مراجعة مكتب يف الشاغرة الوظائف
 مـن  املائـة  يف ١٣ نـسبة ل  شـكَّ “ غري مرضٍ ” من أن التقدير     القلق عن يعرب  - ١٩  
 حـلّ  بـال  ظلـت  املراجعـة  نتـائج  بعـض  للحـسابات، ومـن أن       الداخليـة  املراجعة تقارير تقديرات

 ســوء ســلوك مــن جانــب بعــض     حــاالت أظهــرت التحقيقــات نتــائجأن و شــهرا، ١٨ ملــدة
 الــسنوية دورتــه يف التنفيــذي اجمللــس إىل تقريــر تقــدمي اإلمنــائي الربنــامج إىل ويطلــباملــوظفني، 
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 باملراجعـة  املتعلـق  الـسنوي  التقريـر  مـن  كجـزء  اجملـاالت،  هذه يف احملرز التقدم عن ٢٠٠٩ لعام
  يقات الداخلية؛ للحسابات والتحقالداخلية
 املـساءلة  لـدعم  اإلمنـائي  الربنـامج  يف العليـا  اإلدارة بذلتـها  الـيت  اجلهودالحظ  ي  - ٢٠  
 التنفيـذيني   املـديرين  امتثـال  مـسائل  مـع  التعامـل  علـى  للمنظمة الداخلية القدرة وتعزيز الربناجمية

 املنـصوص  ءاتواإلجـرا  والقواعد لألنظمة اإلقليمي الصعيد وعلى القطرية املكاتب صعيد ىعل
 هــذا يف احملــرز للتقــدم اســتعراض إدراج يف االســتمرار علــى اإلمنــائي الربنــامج عويــشجِّ عليهــا،
  املقبلة؛ التقارير ضمن السياق

ــارير تقــدمي توقيــت يف التحــسينات الحــظي  - ٢١    النتيجــة وكــذلك، وجودهتــا التق
   حسابات التنفيذ الوطين؛مراجعة لتقارير العامة

 احلـسابات  ملراجعـة  حمـددة  توجيهية ومبادئ إجراءات وضع جيري أنهالحظ  ي  - ٢٢  
 هـذه  وضـع  اإلمنـائي  بالربنامج ويهيب النقدية، التحويالت يف سقنامل النهج الستخدام استجابة

 التابعـة  األخـرى  والوكـاالت  والربنـامج  الـصناديق  مـع  بالتنـسيق  التوجيهيـة  واملبادئ اإلجراءات
  القطرية؛ امجالرب مع وبالتشاور املتحدة لألمم

   األمم املتحدة خلدمات املشاريع،مبكتب يتعلق وفيما  
 خلــدمات املتحــدة األمــم مكتــب رد اإلدارة علــى تقريــر التقــدير مــع يالحــظ  - ٢٣  
  ؛٢٠٠٧ عام يف الداخليتني والرقابة احلسابات مبراجعة املتعلق املشاريع
 املتحـدة  األمـم  بمكتـ  يف للحسابات الداخلية املراجعة مكتب بإنشاء يرحب  - ٢٤  
 األداء واسـتعراض  احلـسابات    مراجعـة  مكتـب  مـن التحـول   و ٢٠٠٧ عام يف املشاريع خلدمات
 ملكتـب  التـابع  للحـسابات  الداخليـة  املراجعـة  مكتـب  إىل اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  التابع
  املشاريع؛ خلدمات املتحدة األمم

 احلـسابات   ومراجعـة  جياتراتيسـت لال االستـشارية  اللجنة بإنشاء أيضا بيرح  - ٢٥  
  املشاريع؛ خلدمات املتحدة األمم مكتب يف

 املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  مكتـب  يف األخـرى  باملبـادرات  علما حييط  - ٢٦  
 املكتـب  لتقريـر  اسـتجابة  هبـا  االضـطالع  جـرى  والـيت  والرقابـة،  احلـسابات    مراجعة ستعزز اليت
 ؛ احلسابات والرقابة الداخليتنيمراجعة عن

 إطـار  سياسـة تتعلـق ب     قـدم  املـشاريع  خلدمات املتحدة األمم مكتب نأالحظ  ي  - ٢٧  
 اجمللــس إىل يعــود أن للمكتــب التنفيــذي املــدير إىل ويطلــب، )DP/2008/22( لرقابــة بااملــساءلة
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 واالتـساق  التنـسيق  مع ضـمان     ،٢٠٠٨ عام يف الثانية العادية الدورة يف السياسة هبذه التنفيذي
 .للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة ألمما برنامج مع

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٦
    

    ٢٠٠٨/١٤  
     اإلمنائيالربنامج ملدير السنوي التقرير    

  ،التنفيذي اجمللس إن  
 األمـم  برنـامج  أداء بـشأن  السنوات املتعدد التمويلي اإلطار بتقرير علما حييط  - ١  
ــدة ــائي املتحــ ــائج اإلمنــ ــام والنتــ ــق )DP/2008/23(، )DP/2008/23/Corr.1( ٢٠٠٧ لعــ  واملرفــ
  ؛)DP/2008/23/Add.2( اإلحصائي
 العمــل جمــال أن رُتظهِــ التقريــر يعرضــها الــيت البيانــات أن القلــق مــعالحــظ ي  - ٢  
 املبـالغ  جملمـوع  املئويـة  النسبة حيث من القصوى باألولوية حيظ مل الفقر على القضاء يف املتمثل
ه ينبغي استخدام أنشطة مناسبة لـدعم املبـادرات         أن على ويشدد ،٢٠٠٧ عام أثناء عليه املنفقة

  املباشرة الرامية إىل احلد من الفقر؛
 الفقـر،  مـن  للحـد  املناسـبة  باألنـشطة  االضـطالع  علـى  اإلمنـائي  الربنـامج  حيث  - ٣  
 كـل  جيـري  الـذي  الشامل االستعراض بشأن ٦٢/٢٠٨ العامة اجلمعية قرار نصب عينيه    واضعا
 لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف لتحقيــق قــصوى أولويــة إعطــاء وعلــىث ســنوات للــسياسات، ثــال

  واحلد من الفقر البشري؛
ــد  - ٤   ــد يعي ــى التأكي ــزام عل ــامج الت ــائي الربن ــاإلدارة اإلمن ــى والربجمــة ب  أســاس عل
  النتائج؛

 معلومـات  التقـارير املقبلـة، إدراج       يف ، يواصـل  أن اإلمنائي الربنامج إىل   يطلب  - ٥  
 لالحنرافـات  تفسريات وكذلك واملشاريع، الربامج نتائج تشمل جيةستراتياال النتائج عن حتليلية
  املتوقعة؛ النتائج عن الكبرية

 مــن ابتــداء املقبلــة، التقــارير يف يــدرج أن اإلمنــائي الربنــامج إىل أيــضا يطلــب  - ٦  
 صـعيد  علـى  والربجمـة  يقالتنـس  علـى  لإلنفـاق  شامال مقارنا حتليال ،٢٠٠٩ لعام السنوية الدورة
  املتحدة؛ األمم منظومة
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 عــام يف املــشتركة التفتــيش وحــدة بتوصــيات املتعلــق بــالتقرير علمــا حيــيط  - ٧  
 املتــصلة للتوصــيات خــاص اهتمــام إيــالء يف يــستمر أن علــى اإلمنــائي الربنــامج حيــثو ،٢٠٠٧
  البشرية؛ املوارد بإدارة

 كـبري،  حـد  إىل تتجـاوز،  فتئـت  ما“ املخصصة ”املوارد أن القلق مع يالحظ  - ٨  
 االضـطالع  علـى  اإلمنـائي  الربنـامج  قـدرة  علـى  يؤثر ذلك وأن اإلمنائي، للربنامج العادية املوارد
  الشريكة؛ للبلدان التنمية خلطة فّعال، حنو على الدعم، تقدمي وعلى مناسب حنو على بواليته

 مـن األمـوال أو   واءسـ  كافيـة،  مـوارد  أن خيـصص   اإلمنـائي  الربنامج إىل يطلب  - ٩  
 انتبـاه  إيـالء  مع ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة جيةستراتياال اخلطة عملمن املوظفني، جلميع جماالت     

أن يقـدم تقريـرا يف هـذا        و لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيق يف سياق    منوا، البلدان ألقل خاص
  ؛٢٠٠٩ لعام السنويةالشأن يف الدورة 

 للحـد  املباشـرة  للنتـائج  ومناسبة معززة أولوية نحم على اإلمنائي الربنامج حيث  - ١٠  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨ االستراتيجية للفترة اخلطة الذي ينفذ فيه الوقت يف الفقر، من

 حبـسب  النفقـات  جملمـوع  أن يقـدم توزيعـا       اإلمنـائي  الربنـامج  إىل أيـضا  يطلب  - ١١  
 الـسنوية  الـدورة  يف العمـل  جمـاالت  حبـسب  العاديـة  املـوارد  من للنفقاتا  وتوزيع العمل جماالت
  التنفيذي؛ للمجلس ٢٠٠٩ لعام

 نــصيب يــربز بالنــسبة لكــل منطقــة،  أن اإلمنــائي الربنــامج إىلكــذلك  يطلــب  - ١٢  
  .املقبلة التقارير يف منوا البلدان ألقلية الربناجم النفقات وحجم الربناجمية النفقات من الفرد

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧
    

    ٢٠٠٨/١٥  
    ٢٠١١- ٢٠٠٨ للفترة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج حةية املنقاخلطة االستراتيج    

  ،التنفيذي اجمللس إن  
  ؛٣ و ٢ الفقرتني وخصوصا ٢٠٠٧/٣٢ مقرره إىل يشري  - ١  
 اإلمنــائي للربنــامج جيةسـتراتي اال اخلطــة علــى املدخلـة  بالتنقيحــات علمــا حيـيط   - ٢  
 .ومرفقاهتا DP/2007/43/Rev.1 الوثيقة يف الواردة ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٦
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    ٢٠٠٨/١٦  
ــة     ــوارد بتمويــل االلتزامــات حال ــة امل ــامج العادي ــصناديق اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربن  وال

    بعده وما ٢٠٠٨ لعام به املرتبطة والربامج
  ،التنفيذي اجمللس إن  
 املتحــدة ألمــما لربنــامج العاديــة املــوارد بتمويــل االلتزامــات حبالــة علمــا حيــيط  - ١  
 ؛)DP/2008/24( بعده وما ٢٠٠٨ عام لبه املرتبطة والربامج والصناديق اإلمنائي

 الــسنويني املــستهدفني الــرقمني جتــاوز أن بعــد اإلمنــائي، الربنــامج أنالحــظ ي  - ٢  
 ،٢٠٠٦ لعـام  الـرقم الـسنوي املـستهدف        حتقيـق  من يتمكّن مل بينما ،٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ لعامي
ضـمن إطـاره   ) ٢٠٠٧(لـرقم املـستهدف الرابـع والعـام للتمويـل الـسنوي             ا حتقيـق  مـن  متكّن قد

  ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤التمويلي الثاين املتعدد السنوات للفترة 
ــة علــى يــشدد  - ٣   ــة األمهي  الــذي املــستوى علــى ٢٠٠٨ عــام يف للحفــاظ احليوي
هدف  الــرقم املــستحتقيــق مــن اإلمنــائي الربنــامج ليــتمكن ،٢٠٠٧ عــام يف العاديــة املــوارد بلغتــه

 للفتـــرة جيةســـتراتياالاألول للتمويـــل الـــسنوي الـــوارد يف اإلطـــار املتكامـــل للمـــوارد للخطـــة  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨

 الــذي الــشامل االســتعراض بــشأن ٦٢/٢٠٨ العامــة اجلمعيــة قــرار إىل يــشري  - ٤  
 مـن  املتحـدة  األمـم  منظومة هبا تضطلع اليت التنفيذية األنشطة لسياسة سنوات ثالث كل جيري
 األمـم  برنـامج  لتمويل صخر األدمي    تشكّل العادية املوارد أن على التأكيد ويكرر ية،التنم أجل

 لعــام العاديــة للمــوارد تربعاهتــا بعــد تقــدم مل الــيت البلــدان مجيــع إىل ويطلــب اإلمنــائي؛ املتحــدة
  ذلك؛ تفعل أن ٢٠٠٨

  بــشأن مــساعدة البلــدان يف وقدرتــه اإلمنــائي الربنــامج دور تعزيــز بــأن ميــسلّّ  - ٥  
 حنـو  علـى  موارده قاعدة نطاق وتوسيع موارده يف متناسبة زيادة يتطلّبحتقيق أهدافها اإلمنائية    

 مواصلة حتـسني فعاليتـه وكفاءتـه        يتطلّب كما أكرب، بدرجة   به التنبؤ وميكن ومضمون متواصل
  واتساقه وأثره؛

ــشدد  - ٦   ــى ي ــة عل ــة     أمهي ــا للمــوارد العادي ــؤ هب ــة وميكــن التنب ،  وجــود قاعــدة ثابت
 الدول األعضاء اليت يسمح هلا وضـعها بـأن تعلـن تربعاهتـا، لعـدة سـنوات، وأن تعلـن                     ويشجع

، ٢٠١١-٢٠٠٨جـداول زمنيـة لــدفع التربعـات لــدورة التخطـيط اجلديـدة الــيت تغطـي الفتــرة       
  .وأن تلتزم فيما بعد هبذه التعهدات وجبداول الدفع، على أن تفعل ذلك

  
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٦
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    ٢٠٠٨/١٧  
    )اإلمنائي املتحدة األمم برنامج( التقييم عن السنوي التقرير    

  التنفيذي، اجمللس إن  
  ؛)DP/2008/25 (التقييم عن السنوي بالتقرير علما حييط  - ١  
 هبـا  التنبـؤ  ميكـن  مـوارد  قاعـدة  لتأمينـه  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج على يثين  - ٢  

 عـن  اجلـودة  ضـمان  أمهيـة  علـى  ويشدد لديه، املستقل التقييم مهمة لدعم األساسية امليزانية من
 التقيـيم  مكتـب  اسـتقالل  اسـتمرار  أمهيـة  علـى  كمـا يـشدد    ، الوقـائع  علـى  قائمة تقييمات طريق

  التنفيذي؛ باجمللس وعالقته
ــز يرحــب  - ٣   ــيم وحــدة بتعزي ــم صــندوق يف التقي ــائي املتحــدة األم ــرأة، اإلمن  للم
ــها ــة جية اســتراتيصــياغة يف وعمل ــيملل عام ــدعم تقي ــصندوق، جيةســتراتياال اخلطــة ل ــرة لل  للفت
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨

 عـن  إضـافية  وحتلـيالت  معلومـات  تـوفر  أن علـى  املعنيـة  التقيـيم  وحدات حيث  - ٤  
 األمــم وصــندوق اإلنتاجيــة للمــشاريع املتحــدة األمــم بــصندوق املتعلقــة وأنــشطته التقيــيم مهــام

  التقييم؛ عن املقبلة السنوية التقارير يف ملتحدةا األمم متطوعي وبرنامج للمرأة اإلمنائي املتحدة
 جــودة حتــسني أجــل مــن الرقابــة يزيــد أن اإلمنــائي الربنــامج مــدير إىل يطلــب  - ٥  
 والرصــد االســتكمال أمــور، مجلــة يف ، مبــا يف ذلــكوتنفيــذها، القطريــة املكاتــب تقيــيم خطــط

ــهجيني ــيم، خلطــط املن ــز و التقي ــدرةتعزي ــةاإلقلي املكاتــب ومــسؤولية ق ــة مي ــصميم يف والقطري  ت
 القطـري،  التقيـيم  من دنيا مستويات هبا اليت للمناطق خاص اهتمام إيالء مع ومنهجيته، التقييم
  اإلمنائي؛ الربنامج اليت يضطلع هبا ربامج للالتقييم من كافية تغطية وجود لكفالة

ــضا يطلــب  - ٦   ــامج مــدير إىل أي ــز اإلمنــائي الربن ــدرات تعزي ــ املكاتــب ق  ةاإلقليمي
 اسـتنادا ،  عنـها  واإلبـالغ  ورصـدها  املـشاريع  وتـصميم ،  النتائج أساس على اإلدارة يف والقطرية

 املــوارد تــوافر وحتــسني، لتقييمــات لوشــاملة واضــحة مرجعيــات وتــصميم العامــة، دوات األإىل
   النتائج؛تقييمات ذلك يف مبا، والقطرية اإلقليمية للتقييمات والتمويل
 والتقيـيم  الرصـد  علـى  العليـا  اإلدارة إشراف تعزيز على ائياإلمن الربنامج حيث  - ٧  
 تتبــع مبــا يف ذلــك ،ذلكلــ ودعمهــا اإلمنــائي، لربنــامج التابعــة لالربناجميــة الوحــدات جتريــه الــذي
  لتقييمات؛ عمليات متابعة ايف اإلدارة ردود

  ا؛هل وتتبعه اإلدارة لردود تقدميه حتسني مواصلة على اإلمنائي الربنامجيشجع   - ٨  
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 تنميــة بــدعم اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج قيــام علــى املتزايــد الطلــببيقــر   - ٩  
 بنـاء   يف الـوطنيني  الـشركاء  دعـم  مواصـلة  اإلمنائي ربنامج ال إىل ويطلب،  الوطنية التقييم قدرات
  ؛التقييم جمال يف الوطنية املسؤولية يف حقهم ملمارسة وذلك القدرات
 الـتعلم  دعم لـ  للتقيـيم  اسـتخدامه  حتـسني  مواصـلة  علـى   الربنـامج اإلمنـائي    حيث  - ١٠  
 عـن  اجمللـس  إىل تقريـرا  يقـدم  أن الربنـامج اإلمنـائي    إىل ويطلـب ،  النتائج على قائمة ثقافة وإجياد
 الـدورة  يف،  الالمركزيـة  التقييمـات  بـشأن  املتابعـة  إجـراءات  ذلـك  يف مبا،  اإلدارة لردود متابعته
  ؛٢٠٠٩ لعام السنوية

 يف التقيـيم  مهمة تعزيز إىل الرامية واألنشطة التنمية نتائج تقييمات لىع يوافق  - ١١  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة التقييم ملكتب املقترح العمل برنامج

 اجلديـدة  املـستقلة  التقييمـات  بشأن اجمللس مع إضافية مشاورات إجراء يطلب  - ١٢  
 للموافقـة  املطـروح  العمل برنامج من )ب( ٨٥ الفقرة يفة  املقترح التقييم مكتب سيجريها اليت
  ؛٢٠٠٨ لعام الثانية العادية الدورة يف عليه

 اخلطــة مــع الالحقـة  العمــل لــربامج واضـحة  روابــط وجــود أمهيـة  علــى يـشدد   - ١٣  
 يكفـي  مـا  توفري إىل احلاجة مراعاة مع،  ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة،  اإلمنائي لربنامج ل جيةستراتياال
 مـشاورات  وإجـراء  التقيـيم،  مكتـب  سـيجريها  الـيت  ةاملقترحـ  املستقلة للتقييمات األوصاف من
  .التنفيذي للمجلس الرمسية اجللسات قبل اجمللس أعضاء مع رمسية غري

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧
    

    ٢٠٠٨/١٨  
    العربية املنطقة يف الصافية املسامهة البلدان تقييم    

  التنفيذي، اجمللس إن  
 املنطقـة  مـن  الـصافية  املـسامهة  البلـدان  يف الربنـامج اإلمنـائي      بتقيـيم  علمـا  حييط  - ١  
 اإلدارة ورد ،)DP/2008/26/Corr.2 و DP/2008/26/Corr.1( وتـصويبه  ،)DP/2008/26( العربية
  ؛)DP/2008/27( التقييم ذلك على

 اسـتعراض  بـشأن  مـشاوراته  يف اجمللـس  ُيـشرك  أن الربنامج اإلمنـائي     إىل يطلب  - ٢  
 املــسامهة البلــدان يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  وجــود اســتمرار املتعلقــة بعــايريوتطــوير امل
  ؛ الصافية
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 دعمـه  لتعزيـز  عاليـة  أولويـة  إعطـاء    علـى  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          حيث  - ٣  
، لكـي   الوطنيـة  والـنظم  األولويـات  علـى  بنـاء ،  القـدرات  تنمية جمال يف الصافية املسامهة للبلدان
  .براجمه  القدرة على مواصلةتعزيزيتسىن 

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧
    

    ٢٠٠٨/١٩  
    املعونة فعالية بشأن باريس إعالن تنفيذ يف اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة مسامهة تقييم    

  التنفيذي، اجمللس إن  
 إعــالن تنفيــذ يف اإلمنائيــة املتحــدة األمــم جمموعــة مــسامهة تقيــيم يف نظــر وقــد  - ١  
  ؛)DP/2008/29( عليه اإلدارة ورد )DP/2008/28( املعونة فعالية بشأن باريس

 األمـم  جمموعـة  يف اآلخـرين  األعـضاء  مـع  بالتعـاون ،  اإلمنـائي  ربنـامج  ال يشجع  - ٢  
 بلـدان  ملـصلحة  مناسـبا  ذلك يكون عندما،  الوطنية النظم استخدام زيادة على،  اإلمنائية املتحدة
  ؛عامالتامل تكاليف وخفض الوطنية القدرات تعزيز، لكي يتسىن الربنامج
 أنــشطة تعزيــز علــى يــشجع الــذي، ٦٢/٢٠٨ العامــة اجلمعيــة قــرار إىل يــشري  - ٣  
 الُنـُهــج  تعزيـز  مـن خـالل   ذلـك  اإلمنائيـة، مبـا يف   نتـائج  ال علـى  خـاص  بوجـه  التركيز مع،  التقييم
 علـى  الربنـامج اإلمنـائي   الـصدد  هـذا  يف ويشجع؛ املـشتركة ات التقييم، مبا فيها  للتقييم التعاونية

 مـع  التنميـة  فعاليـة  بـشأن    املتحدة األمم منظمات غريه من    مع مشتركةات  تقييم إجراء صلةموا
 لبلـدان  التقيـيم  أمهيـة  زيـادة ، لكـي يتـسىن      اإلمنـائي  ربنـامج  مسؤولية ال  على التركيز على احلفاظ
  ؛الربنامج
 غــريه مــن مــع التــشاور بعــد يقــوم، أن علــى اإلمنــائي الربنــامج أيــضا يــشجع  - ٤  
 اجمللــس مــع الرمسيــة غــري املــشاورات مــن مزيــد بــإجراء الــصلة، ذات املتحــدة مــماأل منظمــات
 اإلمنائيـة  املتحدة األمم جمموعة مسامهة   لتقييم املالئم الدويل احلكومي املنتدى لتحديد التنفيذي

  .املعونة فعالية بشأن باريس إعالن تنفيذ يف
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٦
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    ٢٠٠٨/٢٠  
     ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعالتنفيذي ديرللم السنوي التقرير    

  التنفيذي، اجمللس إن  
 خلـدمات  املتحـدة  األمـم  ملكتـب  التنفيذي للمدير السنوي بالتقرير علما حييط  - ١  
 ؛)DP/2008/32( املشاريع

 حتــسني أجــل مــن املــشاريع خــدمات مكتــب أحــرزه الــذي بالتقــدم يرحــب  - ٢  
 ؛به األعمال تسيري جية استراتيعم متشيا والكفاءة، الفعالية

 ؛املتحدة لألمم التشغيلية النتائج يف باملسامهات علما حييط  - ٣  

 لـشركات   ٢٠٠٧ عـام  يف املـشاريع  خـدمات  مكتب باقتناء   أيضا علما حييط  - ٤  
  املكتب؛شركاء جانب من ثقة تزايد العلى يدل مما جتارية،

 املـشاريع  خـدمات  ملكتـب  التنفيـذي  يرواملد مدير الربنامج اإلمنائي     إىل يطلب  - ٥  
 يف ملناقـشته  املـشاريع  خـدمات  ملكتـب  اإلدارة   هيكـل  عـن  تقريرا التنفيذي اجمللس إىل يقدما أن

 .٢٠٠٨ لعام الثانية العادية الدورة

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٦
    

    ٢٠٠٨/٢١  
 للمـشاريع  دةاملتحـ  األمـم  صندوقل التنفيذي للمدير املستند إىل النتائج     السنوي التقرير    

    اإلنتاجية
  التنفيذي، اجمللس إن  
 األمــم صــندوق عــن النتــائج املــستند إىل الــسنوي التقريــر بنتــائج علمــا حيــيط  - ١  
 الــصندوق سياســة بتنفيــذ املتعلــق الفــرع فيــه مبــا، )DP/2008/33( اإلنتاجيــة للمــشاريع املتحــدة
  ؛التكاليف السترداد
 نتـائج  ال يف تقـدميها  مـن  الـصندوق  متكـن  الـيت  اإلسـهامات  التقدير مع يالحظ  - ٢  
 عملــه خطــة تنفيــذ مــع، الــشامل والتمويــل احملليــة التنميــة جمــال يف منــوا البلــدان أقــل يفاإلمنائيــة 
  ؛منوا البلدان أقل يف االستثمار :٢٠٠٧-٢٠٠٥ للفترة

 يف ٢٠٠٧ لعـام  أرقامه املستهدفة    إىل يصل مل الصندوق أن القلق مع يالحظ  - ٣  
  لصندوق؛ األخرى لوارداملو العادية املوارد يف تصاعدي اجتاه وجود رغم املوارد، تعبئة جمال
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 املتحــدة األمــم وصــندوق الربنــامج اإلمنــائي يواصــل بــأن طلبــه تأكيــد يكــرر  - ٤  
يؤكـد  و،  الـصندوق  ألنـشطة  الربنـاجمي  التمويـل  اسـتقرار  لـضمان  جهودمها اإلنتاجية للمشاريع

 متويـل  تـوفري ، ب هلـا  يـسمح  وضع يف هي   اليت البلدان من وغريها املاحنة للبلدان دعوته جديد من
مواصـلة هـذا التمويـل، بـأن تفعـل          و منوا، البلدان أقل يف الصندوق وأنشطة برامج لدعم إضايف
  ذلك؛

ــصندوق إدارة إىل يطلـــب  - ٥   ــدم تأن الـ ــرا قـ ــن تقريـ ــذ عـ ــة تنفيـ ــترداد سياسـ  اسـ
 عـن  فـضال ،  األخـرى  واملوارد العادية املوارد  املستخدمة يف  املعدالت أثر ذلك يف مبا،  التكاليف
 العاديـة  الـدورة  يف فيـه  للنظـر ،  اسـتردادها  جـرى  الـيت  املباشـرة  غـري  التكـاليف  وتوزيع استخدام
  ؛٢٠٠٩ لعام الثانية

ــدير إىل يطلــب  - ٦   ــامج م ــائي الربن ــرب يف، يعــني أن اإلمن ــا، ممكــن وقــت أق  أمين
  .اإلنتاجية ريعللمشا املتحدة األمم لصندوق جديدا تنفيذيا

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧
    

    ٢٠٠٨/٢٢  
     اإلمنائيالربنامج مدير تقرير -  املتحدة األمم متطوعو    

  التنفيذي، اجمللس إن  
 متطــوعي برنــامج عــن اإلمنــائي الربنــامج ملــدير الــسنوي بــالتقرير علمــا حيــيط  - ١  
  ؛)DP/2008/34( املتحدة األمم

 برنــامج أنـشطة  تعقيــد ومـدى  نطــاق يف مراملـست  لتوســع لب عــن تقـديره رعـ ي  - ٢  
 النتــائج، عــن واإلبــالغ لــه،اعم أمنــوذج تطبيــق يف احملــرز والتقــدم املتحــدة األمــم متطــوعي

  ؛والربامج واملوارد املوظفني بني املواءمة من بذلك يتصل وما
 الفنيـة  املـسامهات  وتعزيز جديدة شراكات لتكوين   املتخذة باملبادرات يرحب  - ٣  

، التطـوعي  النـهج    وتعزيـز  القـدرات  بنـاء  أجـل  مـن  املتحـدة  األمـم  متطوعي برنامج ايقدمه اليت
  ؛الربنامج لبلداندعما 

 األمـم  منظومـة  يف الـصلة  ذات واهليئـات  للمؤسسات دعوته جديد من يؤكد  - ٤  
، وتقاريرهـا  وبراجمهـا  سياساهتا يف التطوعي نهج ال إدماج إىل الرامية اجلهود مواصلة إىل املتحدة

  ؛لأللفية اإلمنائية األهداف بتحقيق منها يتعلق ما ذلك يف مبا
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، فعــاال إســهاما يــسهم أن ميكــن املتحــدة األمــم متطــوعي برنــامج أن يالحــظ  - ٥  
 ويـشجع ،  املنـاخ  تغـري  ذلـك  يف مبا،  البيئية االستدامة االهتمام ب  يفة،  احملليات  اجملتمع صعيد على

 املنـاخ  تغـري  آثـار  وختفيـف  الطبيعيـة  املوارد إدارة االشتغال ب  على املتحدة األمم متطوعي برنامج
   الربنامج؛بلدان طلب على بناءة، احملليات اجملتمع صعيد على التكيفة وأنشط

 صـــندوق مـــن املقدمـــة لمـــوارد لاحلفـــاز الـــدور الـــصدد، هـــذا يف ،يالحـــظ  - ٦  
 مـن  وعيالتطـ  النـهج    تـشجيع  إىل الراميـة  الرائـدة    والبحـوث  األنـشطة  دعم يف اخلاص التربعات

  ؛التنمية أجل
 لربنـــامج اخلـــاص التربعـــات لـــصندوق املقدمـــة أن التربعـــات أيـــضا يالحـــظ  - ٧  
 الـيت   البلـدان  يـشجع و،  ٢٠٠٧ عـام  يف دوالر مليـون  ٦,٧ إىل وصلت املتحدة األمم متطوعي

 مواصـلة  مـن  املتحـدة  األمـم  متطـوعي  برنـامج  تمكني ل الصندوق هلذا لتربعيسمح هلا وضعها با   
ــشاف ــيعوتو استكـ ــز سـ ــهج دور وتعزيـ ــوعي النـ ــسامهات التطـ ــوعني ومـ ــة يف املتطـ ، أن التنميـ

  ذلك؛ تفعل
ــثين  - ٨   ــامج علــى ي ــائج املتحــدة األمــم متطــوعي برن ــق يف أحرزهــا الــيت للنت  حتقي
 أحـرزه  الـذي  التقـدم  عـن  فضال،  املوظفني بنيفيما  و العليا املستويات يف اجلنسني بنيالتساوي  

  اجلنسانية؛ لالعتبارات يالربناجم التعميم مراعاة يف
 حتقيـق  أجـل  مـن  جهودهـا  زيـادة  إىل املتحـدة  األمـم  منظومة مؤسسات يدعو  - ٩  
  ؛املتحدة األمم متطوعي تعيني يف اجلنسني بنيالتساوي 
 ملتابعـة  تنسيق كمركز املتحدة األمم متطوعي لربنامج دعمه جديد من يؤكد  - ١٠  
 بــدور القيــام ذلــك يف مبــا، ٦٠/١٣٤ العامــة عيــةاجلم لقــرار وفقــا، للمتطــوعني الدوليــة الــسنة
  .املتابعة عن اإلبالغ يف قيادي

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٦
    

    ٢٠٠٨/٢٣  
    السنوي وسياسة استرداد التكاليفالتقرير -  للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق    

 ،التنفيذي اجمللس إن  

ــسنوي بــالتقرير علمــا حيــيط  - ١    املتحــدة األمــم صندوقلــ التنفيذيــة للمــديرة ال
 الــصندوق مــن طلــب الــذي ٢٠٠٨/٣ للقــرار وباالســتجابة ،)DP/2008/35( للمــرأة اإلمنــائي
 ن تنفيذ سياسة استرداد التكاليف؛بشأ تقرير تقدمي
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 املتعـدد  التمويلي اإلطار يف احملددة النتائج حتقيق حنو   إجنازات من حتقق ا مب يقر  - ٢  
 إىل ويطلــب الــصندوق، مـوارد  يف الكـبري  بــالنمو ويرحــب ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفتـرة  الـسنوات 

 )‘األساسـية ’( العاديـة  لمـوارد  لخـصوصا  ، تربعاهتـا  زيـادة  اليت يسمح هلـا وضـعها ب       البلدان مجيع
  التربعات لعدة سنوات، أن تفعل ذلك؛إعالن طريق عن ذلك يف مبا للصندوق،

 لتكــاليفا لتغطيــة األساســية املــوارد اســتخدام جتنيــب الــصندوق مــن يطلــب  - ٣  
 ؛٦٢/٢٠٨ العامة اجلمعية لقرار وفقا وذلك امليزانية، عن اخلارجة املوارد بإدارة املتصلة

 املتحـدة  األمـم  صناديق يف هبا املعمول املماثلة النهج مع متشيا   ُيعتمد، أن يقرر  - ٤  
ــة يف ٧ يبلــغ اســترداد معــدل األخــرى، وبراجمهــا  املباشــرة غــري الــدعم تكــاليف الســترداد املائ

ــدةلتربعــات ل ــةال ألطــراف مــن ااجلدي ــة يف ٥ و ،ثالث  اخلاصــة التكــاليف اقتــسام ملــسامهات املائ
 الربامج؛ ببلدان

 التنقــيح مــن ملزيــد ختــضع قــد هــذه التكــاليف اســترداد معــدالت بــأن يــسلّم  - ٥  
 يف البنـد  هـذا  يف التنفيـذي  اجمللـس  ينظـر  أن بعـد  وذلـك  ، التكلفة  كامل استرداد معدل لتعكس
 ؛٢٠٠٩ لعام الثانية عاديةال دورته

 التكـاليف،  اسـترداد  سياسـة  تنفيـذ  عن تقرير تقدمي التنفيذية املديرة إىل يطلب  - ٦  
ــان يتــضمن ــر املعــدالت املــستخدمة  بي ــى أث ــوارد عل ــة امل ــوارد العادي  فــضال عــن  األخــرى، وامل
 يريلتغــ املمكنــة اخليــارات بيــان مــع املــستردة، املباشــرة غــري التكــاليف وختــصيص اســتخدام
 الـدورة  يف فيـه  للنظر وذلك االعتبار، يف اإلدارة ومصروفات التنفيذ طرائق أخذ مع املعدالت،
 املـــدة للخطـــة االســـتراتيجية منتـــصف اســـتعراض مـــع بـــاالقتران ٢٠٠٩ لعـــام الثانيـــة العاديـــة

 ؛٢٠١١ عام حىت السنتني لفترة الدعم ميزانيةومشروع 

 دعــم تواصــل أن ينبغــي األخــرى )‘األساســية غــري’( املــوارد أنعلــى يــشدد   - ٧  
 بـشأن  سياسـته  رصـد  علـى  الصندوق ويشجع للصندوق، جيةستراتياال اخلطة ونتائج أولويات
 باملـشاريع  اخلاصـة  الـدعم  تكـاليف  تغطيـة  يف العادية املوارد تسهم أال لكفالة التكاليف استرداد
 خرى؛ األوارد املمن املمولة والربامج

 مـن  اإلعفـاءات  مـنح  يف للـصندوق  التنفيذيـة  املـديرة  سـلطة  علـى  اإلبقاء يقرر  - ٨  
 يف فيـه  يؤخـذ  استعراضـا  حـدة  علـى  حالـة  كـل  اسـتعراض  طريـق  عـن  التكاليف استرداد معدل
ات االسـتثناء  جبميـع  التنفيذي اجمللس الصندوُق يبلغ أن ويطلب ، يف املنظمة  املايل األثر االعتبار

 يف التقارير املالية السنوية؛
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 التكـــاليف تـــصنيف بـــشأن سياســـته تنـــسيق مواصـــلة علـــى وقالـــصند حيـــث  - ٩  
 .وبراجمها املتحدة األمم صناديق غريه من مع التكاليف واسترداد

  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٧
    

    ٢٠٠٨/٢٤ 
   اجملمعة واألموال للميزانية املباشر الدعم يف اإلمنائي ربنامجعمل ال    

 ،التنفيذي اجمللس إن  

 ؛DP/2008/36 الوثيقة يف واردال بالتقرير علما حييط  - ١  

 ممكــن، إمنــائي أثــر أكــرب حتقيــق كفالــة الــيت تــستهدف املعونــة بفعاليــة يرحــب  - ٢  
 لفعاليـة  أساسـية  عناصـر  هـي  وتطويرهـا  القـدرات  وبناء الوطنية اإلحساس باملسؤولية    أنب ويقر

ناميـة يف هـذه     لبلـدان ال  ا دعـم  يف اإلمنـائي  الربنـامج  دور علـى    الـصدد،  هذا يف ،ويشدد املعونة،
 العمليات؛

 جهــاز دعــوة العامــة اجلمعيــة فيــه تــشجع الــذي ،٦٢/٢٠٨ القــرار إىل يــشري  - ٣  
 احلاليـة  التنـسيق  وآليـات  املعونـة  طرائـق  يف وظيفتـه،  حبكم املشاركة، إىل اإلمنائي املتحدة األمم

 إىل  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم جهاز دعويو امج،نالرب من املستفيد البلد طلب على بناء واجلديدة،
 الصدد؛  هذا يف مشاركتهادة زي

ــ  - ٤    مــع ومواءمتــها اإلجــراءات وتبــسيط الوطنيــة القــدرة بنــاء أمهيــة علــى دشدي
 أنــشطته تنــسيق الراميــة إىل اإلمنــائي الربنــامج جبهــود ويرحــب الوطنيــة، واألنظمــة اإلجــراءات
 أن يواصــل علــى منــائياإل الربنــامج ويــشجع للمعونــة، اجلديــدة البيئــة ســياق يف ومواءمتــها
 بريتـون  مؤسـسات  ذلـك  يف مبـا  اإلمنائيـة،  املتحـدة  األمم جمموعة يف   النهج هذا بشأن املناقشات
 أن يكفل تدريب مؤسسي مالئم للموظفني؛و وودز،

 للميزانيـة  املباشـر  الدعم يف اإلمنائي إعطاء األفضلية للعمل      الربنامج إىل   يطلب  - ٥  
 مـع  ائتمانيـة،  التزامـات  أي يتحمـل  ال موقّعـا  طرفـا  بـصفته  عية،القطا امليزانيات دعم طريق عن
 عتبار؛اال يف الربامج بلدان آراء أخذ

ــد  - ٦   ــن، يؤي ــدأ، حيــث م ــع ســنوات،     املب ــدة أرب ــة مل ــرة جتريبي ــد فت ــت حتدي أ يف دب
إلمنـائي يف التمويـل اجلمـاعي ودعـم       ا لربنـامج ة ل اليات امل املسامه لتمكني   ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول
 ووفقـا  املـستفيد  البلـد  مـن  بطلـب  وذلك حدة، على حالة كل أساس على ،القطاعية ياتامليزان
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 الوثيقـة  يف عليهـا  املنـصوص  واألحكـام  القيـود  وضـمن  النـسبية،  وميزته اإلمنائي الربنامج لوالية
DP/2008/36؛ 

 التنفيـذي  اجمللـس  علـى  ُيعـرض  إضايف تقرير إعداد اإلمنائي الربنامج من يطلب  - ٧  
 بـشأن  مـستكملة  معلومـات  )أ( :يشمل مـا يلـي    و ، إلقراره ٢٠٠٨ لعام الثانية العادية دورته يف

 دور لــحتليـل  )ب(، للمعونـة  املـتغرية  البيئـة  إزاء اإلمنائيــة املتحـدة  األمـم  جملموعـة  املـشترك  النـهج 
ــامج ــة يف اإلمنــائي الربن ــدة البيئ ــة، اجلدي ــسبة للمعون ــضا وبالن ــشركاء لأي ــة، يف اآلخــرين ل  التنمي

 درجــة أكــرب حتقيــق أجــل مــن اإلمنــائي الربنــامج بــذهلا الــيت اإلضــافية اجلهــود علــى التركيــز مــع
 دعـــم يفالعمـــل ب اخلاصـــة املعـــايري مزيـــد مـــن تفاصـــيل وضـــع )ج(، واءمـــةاملو تنـــسيقال مـــن

 مــن اجلديــدة الطريقــة هــذه فعاليــة قيــاس لومؤشــرات اجلمــاعي، والتمويــل القطاعيــة امليزانيــات
 طرائق املعونة؛

 مــن املــستفيد البلــد بــني التفــاهم مــذكرة توقيــع علــى اإلمنــائي الربنــامج حيــث  - ٨  
ــالرب ــع امجن ــائيني  ومجي ــشركاء اإلمن ــشارك ال ــيت هــي األ و ،نيامل ــوفري  ســاسال ــسبة لت ــدعم بالن  ال

 البلد؛ ذلك يف القطاعية للميزانيات

 إدخاهلـا  املقتـرح  التغـيريات  على التجريبية، الفترة تستغرقها اليت للمدة ،يوافق  - ٩  
ــى ــة  ال عل ــايل والقواعــد املالي ــواردة  ،نظــام امل ــصيغة ال ــة يف بال ــا ،DP/2008/36 الوثيق  ذلــك يف مب

ــروط ــدمي ش ــسامهات تق ــة امل ــرة، املالي ــار يف املبينــة املباش ــع ،١ اإلط  اللجنــة توصــيات أخــذ م
بنـود النظـام   و املاليـة   القواعد هذه بأن ويسلّم االعتبار، يف وامليزانية اإلدارة لشؤون االستشارية

ني املنـسق  املاليـة    والقواعـد  سياق النظـام املـايل       يف التنقيح من ملزيد اللزوم، عند ختضع، قداملايل  
 مم املتحدة؛األ يف حاليا امفيه ُينظرللذين ا

ا مرحليـا   تقريـر  أن يدرج    التجريبية، الفترة خالل اإلمنائي، الربنامج من يطلب  - ١٠  
 للمـسامهات ا  عامـ ا  استعراضـ أن يـدرج    و الربنـامج،  ملـدير  نويالـس  التقريـر  يفتجربـة   ال هذه عن
 املالية؛ للحالة السنوي االستعراض يف القطاعية امليزانيات ودعم اجلماعي التمويل يف

 يـشمل   التجريبية الفترة هناية يف تقرير إعداد اإلمنائي الربنامج من أيضا يطلب  - ١١  
 الوثيقـة  يف احملـددة  املعـايري  أسـاس  علـى حلـساباهتا   تقيـيم للفتـرة التجريبيـة ومراجعـة         ) أ: (ما يلي 

DP/2008/36 ،)أجــل مــن اإلمنــائي الربنــامج يبــذهلا الــيت اجلهــود عــن مــستكملة معلومــات )ب 
ــسيق ــايل  تن ــة والقواعــد النظــام امل ــيت املالي ــا ُينظــر ال ــا فيه ــا املتحــدة، األمــم يف حالي  ذلــك يف مب

 اعي ودعم امليزانيات القطاعية؛اجلم التمويل يف باملشاركة للسماح إدخاهلا الالزم التغيريات
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 مـع  منتظمـة  رمسيـة  غـري  مـشاورات  تنظيم اإلمنائي الربنامج من كذلك يطلب  - ١٢  
 التقـارير املطلوبـة يف      وإعـداد  التجريبيـة،  الفتـرة  خيـص  فيمـا  احملـرز  التقدم بشأن التنفيذي اجمللس

 .هذا املقرر

  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٧
    

    ٢٠٠٨/٢٥  
   ٢٠٠٨ لعام السنوية دورته يف التنفيذي اجمللس اختذها اليت قرراتملل عام عراضاست    

 ،التنفيذي اجمللس إن  

 : مبا يلي،٢٠٠٨ لعام السنوية دورته يف قام بأنه يذكّر  
  

 ١ البند    
 التنظيمية املسائل    

 ؛)DP/2008/L.2( ٢٠٠٨ لعام السنوية الدورة عمل وخطة أعمال جدول أقـر  

 ؛)DP/2008/18( ٢٠٠٨ لعام األوىل العادية بالدورة اخلاص لتقريراافق على و  

 ٢٠٠٨ لعـامي  التنفيـذي  للمجلـس  املقبلـة  للـدورات  التـايل  الزمين اجلدول على ووافق  
 :٢٠٠٩ و

 ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٢ إىل ٨ من  :٢٠٠٨ لعام الثانية العادية الدورة  

 ٢٠٠٩ يناير/الثاين انونك ٢٢ إىل ١٩ من  :٢٠٠٩ لعام األوىل العادية الدورة  

 يونيـــه/حزيـــران ٥ إىل مـــايو/أيـــار ٢٦ مـــن    :٢٠٠٩ لعام السنوية الدورة  
 )نيويورك( ٢٠٠٩

 ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١١ إىل ٨ من  :٢٠٠٩ لعام الثانية العادية الدورة  

  .التنفيذي للمجلس ٢٠٠٨ لعام الثانية العادية للدورة املؤقتة العمل خطةاعتمد و  
  

 للسكان املتحدة األمم بصندوق لقاملتع اجلزء    

 ٢ البند    
 لتقرير السنوي للمديرة التنفيذيةا    

 ذلـــك يف مبـــا ،٢٠٠٧ لعـــام التنفيذيـــة املـــديرة تقريـــر بـــشأن ٢٠٠٨/٩قـــرر امل اختـــذ  
  .االستعراض اإلحصائي واملايل
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ة ة اإلمنائي وصندوق األمم املتحـد     املتحد األمم لربنامــج املشترك بالتقرير علما وأحاط  
-DP/2008/23/Add.1( ٢٠٠٧ عـــام يف املـــشتركة التفتـــيش وحـــدة توصـــيات عـــن انــللـــسك

DP/FPA/2008/5, (Part II).( 
  

  ٣ البند    
 للسكان املتحدة األمم صندوق متويل التزامات    

 .للسكان املتحدة األمم صندوق متويل التزامات بشأن ٢٠٠٨/١٠ قررامل اختذ  
  

 ٤ البند    
 )للسكان املتحدة األمم صندوق( هبا املتصلة سائلوامل القطرية الربامج    

 املتحـدة  األمـم  لـصندوق  القطرية الربامج وثائق مشاريع بشأن ٢٠٠٨/١١ قررامل اختذ  
  .اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج للسكان

 :لية وبالتعليقات الواردة بشأهناالتا القطرية الربامج وثائق مبشاريع علما وأحاط  
  

 أفريقيا

 )DP/FPA/DCP/BEN/7( لبنن القطري الربنامج وثيقة مشروع  

 )DP/FPA/DCP/COG/4( الكونغو جلمهورية القطري الربنامج وثيقة مشروع  

 )DP/FPA/DCP/NER/7( للنيجر القطري الربنامج وثيقة مشروع  

 )DP/FPA/DCP/NGA/6( لنيجرييا القطري الربنامج وثيقة مشروع  
  

 سطىالدول العربية وأوروبا وآسيا الو

 )DP/FPA/DCP/SDN/5( للسودان القطري الربنامج وثيقة مشروع  

ــنة ملــــدة الثــــاين التمديــــد علــــى وافــــق   ــامج لواحــــدة ســ  بورونــــدي لالقطــــري لربنــ
)DP/FPA/2008/6( كـــــــستان لباالقطـــــــري لربنـــــــامج لســـــــنتني ملـــــــدة التمديـــــــد وعلـــــــى 
)DP/FPA/2008/8(؛ 

 أفغانـــستان مـــن لكـــل يـــةالقطر للـــربامج واحـــدة ســـنة ملـــدة بالتمديـــد علمـــا وأحـــاط  
)DP/FPA/2008/8( وغواتيماال وإكوادور )DP/FPA/2008/7.( 
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 ٥ البند    
 )للسكان املتحدة األمم صندوق( التقييم    

 . يف صندوق األمم املتحدة للسكانالتقييم أنشطة بشأن ٢٠٠٨/١٢ قررامل اختذ  
  

ــشترك اجلــزء     ــني امل ــامج ب ــم برن ــائي املتحــدة األم ــ وصــندوق اإلمن  املتحــدة ماألم
  للسكان

  ٦ البند    
  الداخلية والرقابة لحساباتالداخلية ل راجعةامل    

ــامج    ٢٠٠٨/١٣اختــذ املقــرر     ــداخليتني يف الربن ــة ال ــة احلــسابات والرقاب ــشأن مراجع  ب
  .اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  
  ٧ البند    
  امليدانية الزيارات    

ــأ   ــ علمــــا طاحــ لربنــــامج التقرير املتعلــــق بالزيــــارة امليدانيــــة للمجــــالس التنفيذيــــة ل بــ
وبرنـامج  ) اليونيـسيف (صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         /اإلمنائي

ــاييت    ــاملي إىل هـ ــة العـ ــن  ) DP/FPA/2008/CRP.1-E/ICEF/2008/CRP.11(األغذيـ ــالتقرير عـ وبـ
جلــس التنفيــذي للربنــامج اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان إىل    الزيــارة امليدانيــة للم

  ).DP/2008/CRP.3-DP/FPA/2008/CRP.2(كازاخستان 
  

  اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج املتعلق اجلزء    
  ٨ البند    
   اإلمنائيالربنامج ملدير السنوي التقرير    

  ربنامج اإلمنائي؛ بشأن التقرير السنوي ملدير ال٢٠٠٨/١٤اختذ املقرر   
وأحــاط علمــا بتقريــر الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان املتعلــق            

 DP/2008/23/Add.1-DP/FPA/2008/5 (٢٠٠٧بتوصــيات وحــدة التفتــيش املــشتركة يف عــام 

(part II).(  
  

  ٩ البند    
  ٢٠١١- ٢٠٠٨مم املتحدة اإلمنائي، األ لربنامج جيةستراتياال اخلطة    

ــذ    ــرر اختـ ــائي،    ٢٠٠٨/١٥املقـ ــامج اإلمنـ ــة للربنـ ــتراتيجية املنقحـ ــة االسـ ــشأن اخلطـ    بـ
٢٠١١-٢٠٠٨.  
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  ١٠ البند    
  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بتمويل االلتزامات    

 بــشأن حالــة االلتزامــات بتمويــل املــوارد العاديــة للربنــامج       ٢٠٠٨/١٦اختــذ املقــرر    
  . وما بعده٢٠٠٨ والصناديق والربامج املرتبطة به لعاماإلمنائي 

  
  ١١ البند    
  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف التقييم    

   بشأن التقرير السنوي عن التقييم؛٢٠٠٨/١٧اختذ املقرر   
   بشأن تقييم البلدان املسامهة الصافية يف املنطقة العربية؛٢٠٠٨/١٨اختذ املقرر   
تحـدة اإلمنائيـة يف تنفيـذ     بشأن تقييم مـسامهة جمموعـة األمـم امل        ٢٠٠٨/١٩اختذ املقرر     

  .إعالن باريس بشأن فعالية املعونة
  

  ١٢ البند    
  البشرية التنمية تقرير    

 البــشرية التنميــة تقريــرأحــاط علمــا باملعلومــات املــستكملة عــن املــشاورات بــشأن         
)DP/2008/30.(  
  

  ١٣ البند    
  )ئياإلمنا املتحدة األمم برنامج( ذات الصلة واملسائل القطرية الربامج    

  :أحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية والتعليقات املقدمة بشأهنا  
  

  أفريقيا
  )DP/DCP/BEN/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبنن   
  )DP/DCP/MUS/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ملوريشيوس   
  )DP/DCP/NGA/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لنيجرييا   

  
  الدول العربية

  )DP/DCP/SDN/1(وع وثيقة الربنامج القطري للسودان مشر  
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أحاط علما بتمديد الربامج القطرية ملدة سنة واحـدة لكـل مـن األرجنـتني وأفغانـستان                   
وإكوادور وجزر تركس وكايكوس ومجهورية كوريـا وغواتيمـاال، ومتـت املوافقـة علـى متديـد                

  ).DP/2008/31(مدته سنتني للربنامج القطري لباكستان 
  

  ١٤ البند    
  املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب    

 بشأن التقرير السنوي للمدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة        ٢٠٠٨/٢٠ املقرر   اختذ  
  .خلدمات املشاريع

  
  ١٥البند     
  اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق    

تـائج والـذي    الـسنوي املـستند إىل الن  ٢٠٠٧ بشأن تقريـر عـام   ٢٠٠٨/٢١اختذ املقرر     
  .قدمه املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

  
  ١٦ البند    
  املتحدة األمم متطوعو    

  . تقرير مدير الربنامج- بشأن متطوعي األمم املتحدة ٢٠٠٨/٢٢اختذ املقرر   
  

  ١٧ البند    
  للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق    

 لــصندوق سياســة اســترداد التكلفــةتقريــر الــسنوي و بــشأن ال٢٠٠٨/٢٣اختــذ املقــرر   
  .األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

  
  ١٨ البند    
  )اإلمنائي الربنامج( واإلدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية    

ــرر     ــائي يف     ٢٠٠٨/٢٤اختــذ املق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــشاركة برن ــشأن م ــدعم  ب ال
  .املباشر للميزانية واألموال اجملمعة

  ١٩ البند    
  اجلنوب بلدان بني فيما التعاون    

  ).DP/CF/SSC/4(أحاط علما باملشروع الرابع إلطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب   
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  ٢٠ البند    
  أخرى مسائل    

 بشأن الذهاب إىل حد أبعد من االلتزامـات لتحقيـق           )نقاش حلقة( خاصة مناسبة عقد  
  دور صندوق األمم املتحدة للسكان وشركائه؛:  من األهداف اإلمنائية لأللفية٥اهلدف 

  ؛)صندوق األمم املتحدة للسكان(عقد حلقة نقاش بشأن االستجابة اإلنسانية   
عقد جلسة إحاطـة بـشأن التقريـر املتعلـق باالسـتعراض اخلـارجي املـستقل للتحقيقـات                    

  .ةاملتعلقة بعمليات الربنامج اإلمنائي يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي
  

٢٠٠٨/٢٦  
  للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج املايل النظام تنقيح

 ،التنفيذي اجمللس إن  

 بازدياد عدد اهلجمات والتهديدات اليت يتعرض هلا موظفو األمم املتحدة يسلم إذ  
  واشتداد خطورهتا بدرجة كبرية على مدار السنوات العديدة املاضية،

 بأنه ينبغي أن تكون منظمات األمم املتحدة قادرة على الرد على هذه روإذ يق 
  احلوادث يف الوقت السليم وبالطريقة املناسبة،

  فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  
 بالتقرير املتعلق بتنقيح النظام املايل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي حييط علما  -  ١

)DP/2008/41(ر اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن هذه املسألة ، وبتقري
)DP/2008/42(؛  

 من النظام املايل لربنامج األمم املتحدة ١-٢٣ أن يصبح نص البند يقرر  -  ٢
  : اإلمنائي كما يلي

يف  دوالر ٧٥ ٠٠٠جيوز ملدير الربنامج أن يقـــــدم إكراميات ال تتجاوز   )أ(”
ضروريا ملصلحة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، شريطة إدراج بيان عندما يرى ذلك السنة 

  أدناه؛) ب(هبذه اإلكراميات يف البيانات املالية، باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة 
يف حاالت الطوارئ اليت يلزم فيها، بناء على السلطة التقديرية ملدير   )ب(’’

يف حاالت من قبيل اإلصابة أو الوفاة (نسانية الربنامج، تقدمي إكراميات فورية ألسباب إ
، جيوز للمدير تقدمي هذه اإلكراميات وفقا )املتصلة بأنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ويقوم املدير . أعاله، مع استثناء هذه اإلكراميات من احلد األقصى املفروض عليها) أ(للفقرة 
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 ٥٠ ٠٠٠ مبلغ ة يتجاوز فيها جمموع اإلكرامياتبالغ اجمللس التنفيذي بأية حالإعلى الفور ب
  ‘‘.دوالر

  .١- ١٢٣ بالتغيري املناظر يف القاعدة املالية حييط علما  -  ٣
  فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان،  
 بالتقرير املتعلق بتنقيح النظام املايل لصندوق األمم املتحدة حييط علما  -  ٤
، وبتقرير اللجنة االستشارية لشؤون )DP/FPA/2008/15/Corr.1 وDP/FPA/2008/15(للسكان 

  ؛)DP/FPA/2008/16(اإلدارة وامليزانية عن هذه املسألة 
أن صندوق األمم املتحدة للسكان قد قدم إكراميات مببلغ  يالحظ  -  ٥

، وأن هذا املبلغ سيدرج يف البيانات املالية للصندوق لفترة ٢٠٠٨ دوالرا يف عام ٤٧  ٦٠٩
  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

 دوالر ٢٥ ٠٠٠ بأن اإلكراميات املذكورة أعاله تتجاوز حد الـ يسلم  -  ٦
   من النظام املايل للصندوق لإلكراميات؛٥- ١٤الذي يفرضه البند 

بأثر رجعي املبلغ املدفوع مبا يتجاوز احلد املشار إليه أعاله، وذلك يف يقر   -  ٧
  ضوء االعتبارات اإلنسانية واألخالقية؛

الوارد يف الوثيقة من النظام املايل  ٥- ١٤ يصبح نص البند أن يقرر  -  ٨
DP/FPA/2008/15 كما يلي :  

 دوالر ٧٥ ٠٠٠جيوز للمدير التنفيذي أن يقـــــدم إكراميات ال تتجاوز   )أ(”
عندما يرى ذلك ضروريا ملصلحة صندوق األمم املتحدة للسكان، شريطة السنة   يف

نات املالية، باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة بيان هبذه اإلكراميات يف البيا  إدراج
  أدناه؛ )ب(

ــة للمــدير         )ب(’’   ــسلطة التقديري ــى ال ــاء عل ــا، بن ــزم فيه ــيت يل يف حــاالت الطــوارئ ال
يف حــاالت مــن قبيــل اإلصــابة أو الوفــاة (التنفيــذي، تقــدمي إكراميــات فوريــة ألســباب إنــسانية 
، جيـــوز للمـــدير التنفيـــذي تقـــدمي هـــذه  )املتـــصلة بأنـــشطة صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان 

أعاله، مع اسـتثناء هـذه اإلكراميـات مـن احلـد األقـصى املفـروض                ) أ( اإلكراميات وفقا للفقرة  
ــإعلــى الفــور   ويقــوم املــدير . عليهــا ــة يتجــاوز فيهــا جممــوع    ب ــة حال بالغ اجمللــس التنفيــذي بأي

  ‘‘. دوالر٥٠ ٠٠٠اإلكراميات مبلغ 
  .٩- ١١٤ناظر يف القاعدة املالية  بالتغيري املحييط علما  -  ٩

  ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١١
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٢٠٠٨/٢٧ 
    )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (٢٠٠٧ لعام ملاليةااالستعراض السنوي للحالة     

  إن اجمللس التنفيذي،  
وباملعلومـات  ) DP/2008/39(باالسـتعراض الـسنوي للحالـة املاليـة          حييط علما   - ١  

  ؛ )DP/2008/39/Add.1(ة امللحقة به املفصلة الواردة يف اإلضاف
يف  مجيــع الــدول األعــضاء علــى دعــم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  يــشجع  - ٢  

بلــوغ األهــداف احملــددة للمــوارد يف اخلطــة االســتراتيجية، وأن تلتــزم، يف أقــرب وقــت ممكــن،  
يـق إعـالن تربعاهتـا     وما بعده، عـن طر ٢٠٠٨باإلسهام يف املوارد العادية للربنامج اإلمنائي لعام       

  لعدة سنوات، إن أمكن؛ 
 بأمهيــة القــدرة علــى التنبــؤ بالتمويــل يف املــساعدة علــى فعاليــة ختطــيط   يــسلم  - ٣  

 . برامج الربنامج اإلمنائي

 ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٢
    

٢٠٠٨/٢٨ 
 الـسنتني  فتـرة  عـن  الوكـاالت  بني املشتركة املشتريات خدمات مكتبعن أنشطة    تقرير    

٢٠٠٧- ٢٠٠٦    
  إن اجمللس التنفيذي،  
ــيط علمــــا   - ١   ــر بحيــ ــشطة    تقريــ ــن أنــ ــامج عــ ــدير الربنــ ــب مــ ــدمات مكتــ  خــ

 مــع، )DP/2008/43 (٢٠٠٧-٢٠٠٦ الــسنتني فتــرة عــن الوكــاالت بــني املــشتركة املــشتريات
 اجلزئـي  للـدمج  النـاجح  التنفيـذ  إىل بـالنظر  املكتـب  بشأن يقدم تقرير آخر سيكون بأنه التسليم
 ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ يف املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  مكتـب  يف املكتـب  وظائف لبعض
  ؛٢٠٠٨

 املـشاريع  خلدمات املتحدة األمم ومكتب اإلمنائي الربنامج فريقي قيام   يالحظ  - ٢  
 املتعلقـة  واألنـشطة  األعمـال  بنقـل  يتـصل  فيمـا  وخاصـة ،  اجلزئـي  للدمج االنتقالية العملية تنفيذب

  .البشرية باملوارد
 ٢٠٠٨سبتمرب /لأيلو ١٢
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٢٠٠٨/٢٩ 
    دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بيئة املعونة املتغرية على املستوى القطري    

  إن اجمللس التنفيذي،  
  ؛٢٠٠٨/٢٤ إىل قراره يشري  - ١  
بدور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بيئـة املعونـة           املتعلق   تقرير بال حييط علما   - ٢  

 تنفيــذ الربنــامج التجــرييب علــى النحــو   يقــر، و)DP/2008/53 ( القطــرياملــتغرية علــى املــستوى 
  املنصوص عليه أدناه؛

، وكاســتجابة للطلــب  DP/2008/36 كمتابعــة للوثيقــة   بــالتقريرحيــيط علمــا   - ٣  
  إىل مـدير الربنـامج     يطلـب  بتقـدمي تقريـر إضـايف، و       ٢٠٠٨/٢٤الوارد يف قرار اجمللس التنفيذي      

التنفيذي على شبكة اإلنترنت املعلومات اإلضافية املطلوبـة مبوجـب   أن ينشر على موقع اجمللس    
 قبـل اإلفـراج عـن أيـة أمـوال ألي بلـد مـن البلـدان املـشمولة                    ٢٠٠٨/٢٤ مـن القـرار      ٧الفقرة  

معـايري املـشاركة يف دعـم امليزانيـة القطاعيـة      بالربامج التجريبية، مبا يف ذلك التوسـع يف تفاصـيل       
، DP/2008/53يـصدره الربنـامج اإلمنـائي، حـسبما جـاء يف الوثيقـة              وهو مـا س    (والتمويل اجملمع 

ــة    ــه القطري ــي ملكاتب ــذي داخل ــه تنفي ــايري     )كتوجي ــق باملؤشــرات واملع ــا يتعل ــة فيم ــادة الدق ، وزي
املستخدمة لقياس فعالية الربنامج التجرييب ونتائجه وإمكانية مشاركة الربنامج اإلمنـائي يف هـذا              

  الشكل من أشكال املعونة؛
ــة يـــذكّر  ‐ ٤   ــها مـــع    بأمهيـ ــة، وتبـــسيط اإلجـــراءات ومواءمتـ ــاء قـــدرات وطنيـ بنـ

اإلجراءات والقواعد الوطنية، ويعتـرب أن مـشاركة جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي حبكـم وضـعه                 
   يف األشكال احلالية واجلديدة للمعونة تعد اخليار األمثل يف هذا الصدد؛الرمسي 

منــائي علــى متابعــة هــذا النــهج مــع مكتــب  برنــامج األمــم املتحــدة اإليــشجع   - ٥  
تنسيق العمليات اإلمنائية يف األمم املتحدة لضمان التآزر والنـهج املوحـدة يف اسـتجابة منظومـة                 

  األمم املتحدة لبيئة املعونة املتغرية؛
 إىل الربنـامج اإلمنـائي أن يـدرج يف االسـتعراض الـسنوي للحالـة املاليـة              يطلب  - ٦  

  .قة بأية أموال يسهم هبا من هذا النوعحالة النفقات املتعل
 ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٢
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٢٠٠٨/٣٠ 
    تقييم دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومسامهاته يف جمالَْي البيئة والطاقة     

  إن اجمللس التنفيذي،  
 بالتقييم احلايل لدور برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومـسامهاته يف              حييط علما   - ١  
   ؛)DP/2008/47(وباستجابة اإلدارة لذلك لبيئة والطاقة جمالَْي ا

أن البيئـــة والطاقـــة تـــسهمان إســـهاما ) أ: (بـــالنتيجتني التـــاليتني حيـــيط علمـــا  - ٢  
أن دور الربنــامج ) ب(يــستهان بــه يف مهمــة الربنــامج اإلمنــائي املتمثلــة يف احلــد مــن الفقــر؛    ال

ظومــة األمــم املتحــدة ينطــوي علــى إمكانــات اإلمنــائي يف إدارة شــؤون البيئــة والطاقــة داخــل من
مهمة، وال سيما علـى الـصعيد القطـري، أخـذا يف احلـسبان الـدور الرئيـسي الـذي يـضطلع بـه                        
برنامج األمم املتحدة للبيئة يف هذا اجملال، ومع التشديد على التعاون مع برنـامج البيئـة يف هـذا                   

  الشأن وضمن الوالية املسندة إىل الربنامج اإلمنائي؛
على ضرورة أن يعزز الربنامج اإلمنائي تنمية القدرات الوطنية يف جمـايل      يشدد  - ٣  

البيئة والطاقة، مـع مراعـاة مهمـة املنظمـة وقـدراهتا، فـضال عـن ضـرورة االسـتجابة لألولويـات                     
  الوطنية للبلدان الشريكة يف التنمية املستدامة؛

لويـات الوطنيـة، وال سـيما     الربنامج اإلمنـائي علـى حتـسني اسـتجابته لألو      حيث  - ٤  
  فيما يتعلق باالحتياجات احملددة ألقل البلدان منوا وللدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 

إىل مدير الربنامج أن حيدد وينفـذ اآلليـات واحلـوافز املؤسـسية الالزمـة       يطلب    - ٥  
اون والتنسيق مـع    إلدماج قضايا البيئة والطاقة يف مجيع جماالت العمل الرئيسية، مبا يف ذلك التع            

سائر منظمات األمم املتحدة، وأن يعزز القـدرات يف جمـايل البيئـة والطاقـة يف املنظمـة بأسـرها،            
   حتديدا؛ للربنامج اإلمنائيمبا يف ذلك يف املكاتب القطرية

ــة     يطلــب  - ٦   ــه العادي ــذي يف دورت ــدم إىل اجمللــس التنفي ــامج أن يق ــدير الربن  إىل م
شــفويا عــن اســتراتيجية الربنــامج اإلمنــائي يف جمــايل البيئــة والطاقــة،   تقريــرا ٢٠٠٩األوىل لعــام 

، وعن االنتهاء من وضع الـصيغة النهائيـة ملـذكرة تفامهـه مـع               )DP/2008/46(استنادا إىل التقييم    
   .برنامج األمم املتحدة للبيئة

  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١١
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٢٠٠٨/٣١ 
    برنامج عمل مكتب التقييم     

  ي،إن اجمللس التنفيذ  
  ؛٢٠٠٨/١٧ بقراره يذكّر  - ١  
 باملعلومــات اإلضــافية عــن برنــامج عمــل مكتــب التقيــيم للفتــرة    حيــيط علمــا  - ٢  
  ؛ DP/2008/49 املقدمة أثناء املشاورات اإلضافية والواردة يف الوثيقة ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 التقييمـــات املـــستقلة الـــواردة يف برنـــامج عمـــل مكتـــب التقيـــيم للفتـــرة  يقـــر  - ٢  
 أمهيــة وجــود روابــط واضــحة بــني بــرامج ويؤكــد، DP/2008/49يف الوثيقــة  و٢٠٠٩-٢٠٠٨

ــني اخل   ــة وبــ ــل الالحقــ ــائي     العمــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــتراتيجية لربنــ ــة االســ ــرةطــ   للفتــ
٢٠١١-٢٠٠٨.   

 ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٢
    

٢٠٠٨/٣٢ 
    ؛تقييم إطار التعاون العاملي الثالث لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
     ٢٠١١- ٢٠٠٩ اإلمنائي، املتحدة األمم لربنامج العاملي نامجالرب    

  إن اجمللس التنفيذي،  
تقييم إطار التعـاون العـاملي الثالـث         باالستنتاجات اليت خلص إليها      حييط علما   - ١  

، )DP/2008/45(، وباستجابة اإلدارة هلذا التقييم      )DP/2008/44(لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
إطار التعـاون العـاملي الرابـع اجلديـد          يف   لربنامج اإلمنائي أن يظل يعكسها بالكامل      إىل ا  ويطلب

  ؛ويف تنفيذه) ٢٠١١-٢٠٠٩(
 ٢٠١١-٢٠٠٩ يف الربنـــامج العـــاملي لربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي،  وقـــد نظـــر  

)DP/GP/2(،  
  أن مجيع األنـشطة املـضطلع هبـا ضـمن الربنـامج العـاملي للربنـامج                يؤكد جمددا   - ٢  

 ٦٢/٢٠٨ ستكون متسقة متاما مع أحكام قرار اجلمعية العامـة          ٢٠١١-٢٠٠٩اإلمنائي للفترة   
 ثـالث  كـل  جيـري  الـذي  الـشامل  االسـتعراض  بـشأن  ٢٠٠٧ديـسمرب  /الصادر يف كانون األول  

 ٢٠١١-٢٠٠٨؛ ومــــع اخلطــــة االســــتراتيجية املنقحــــة للربنــــامج اإلمنــــائي للفتــــرة  ســــنوات
)DP/2007/43/Rev.1و Rev.2 (٢٠٠٧/٣٢يغتها املنقحــة عمــال بقــرار اجمللــس التنفيــذي     بــص 
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، والــــيت اعتمــــدها اجمللــــس التنفيــــذي يف قــــراره  ٢٠٠٧أكتــــوبر /الــــصادر يف تــــشرين األول
  ؛٢٠٠٨/١٥

 بأن بنـاء القـدرات والتنميـة يـشكالن املـسامهة الـشاملة للربنـامج اإلمنـائي                  يقر  - ٣  
داف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا ملــساعدة البلــدان املــشمولة بــالربامج يف حتقيــق األهــ

 على أن حمور بناء القدرات يـشمل بنـاء القـدرات املؤسـسية              ويشدداألهداف اإلمنائية لأللفية،    
  ؛والبشرية وفقا للخطط واالستراتيجيات الوطنية هلذه البلدان

 إىل مـــدير الربنـــامج، يف ســـياق املقترحـــات الـــيت ســـتقدم إىل اجمللـــس يطلـــب  - ٤  
 بـشأن إعـادة تـصنيف تكـاليف أنـشطة الربنـامج اإلمنـائي، أن                ٢٠٠٨/١تنفيذي وفقـا للقـرار      ال

  يدرج مقترحات بشأن تصنيف القدرات االستشارية للمنظمة يف جمال السياسات مستقبال؛ 
 الـدورات  إىل مـدير الربنـامج أن يـدرج يف تقريـره الـسنوي عـن                 يطلب أيـضا    - ٥  

 أن  ويالحـظ ،  ٢٠١١-٢٠٠٩ وتنفيـذ الربنـامج العـاملي،        السنوية للمجلس التنفيذي حتـسينات    
ــاملي،    ــامج العـ ــدة للربنـ ــا ملنتـــصف املـ ــسنوية  ٢٠١١-٢٠٠٩استعراضـ ــدورة الـ ــيقدم إىل الـ  سـ

، وأن تقريرا شامال هنائيا عن األداء والنتائج سيقدم إىل اجمللـس            ٢٠١٠للمجلس التنفيذي لعام    
  ؛٢٠١٢التنفيذي يف الدورة السنوية لعام 

العاملي لربنامج األمم املتحـدة      أن يكون هذا القرار مبثابة مقدمة للربنامج         يقرر  - ٦  
الربنـامج العـاملي     علـى    يوافـق  وجزءا ال يتجزأ منه؛ ويف هـذا الـصدد           ٢٠١١-٢٠٠٩اإلمنائي،  

، أخــذا يف احلــسبان التوجيــه الــوارد يف هــذا  ٢٠١١-٢٠٠٩لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، 
  .ت الدول األعضاءالقرار، فضال عن تعليقا

 ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٢
    
 ٢٠٠٨/٣٣ 

 نـــالــسنتي  رةـــــلفت اتـــاحلــساب يــــ مراجع جملــس توصــيات تنفيــذ  حالــة نــــع رــــتقري    
    )مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع (٢٠٠٥- ٢٠٠٤
  إن اجمللس التنفيذي،  
 احلـسابات  جعـي مرا جملـس  توصـيات  تنفيـذ  الـة  املتعلـق حب   تقرير بـال  حييط علما   - ١  

  ؛ )DP/2008/50 (٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنتني لفترة
 بالتقدم احملرز منذ صدور تقرير جملـس مراجعـي حـسابات األمـم املتحـدة                يقر  - ٢  

   .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩يف 
 ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٢
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٢٠٠٨/٣٤ 
     املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت الشراء أنشطة    

  إن اجمللس التنفيذي،  
 هبـا  تـضطلع  الـيت  الـشراء  أنـشطة  اإلحـصائي الـسنوي عـن        تقرير بال حييط علما   - ١  
  ؛ )DP/2008/51 (املتحدة األمم منظومة

   . مبا ورد يف التقرير من عرض للبيانات وحتليل هلايرحب  - ٢  
 ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٢

٢٠٠٨/٣٥ 
     املشاريع دمات األمم املتحدة خلملكتب اإلدارة هيكل    

  لتنفيذي،إن اجمللس ا  
 دمات األمــم املتحــدة خلــ ملكتــب اإلدارة يكــل بــالتقرير املتعلــق هبحيــيط علمــا  - ١  
  ؛ )DP/2008/52( املشاريع
 ســتعاد الــيت - اإلداري التنــسيق للجنــة املعــدلني والوظيفــة الــدور علــى يوافــق  - ٢  
  ؛التقريرهذا  يف موجز هو كما - العامة للسياسات االستشارية اللجنة فتصبح تسميتها
ــب   - ٣   ــدورة      يطل ــدم إىل ال ــشاريع أن يق ــم املتحــدة خلــدمات امل ــب األم إىل مكت

 جمموعة منقحة تنقيحا شامال من بنود النظام املـايل والقواعـد املاليـة              ٢٠٠٩العادية األوىل لعام    
للموافقــة عليهــا، أخــذا يف احلــسبان الــتغريات يف هيكــل إدارة مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات  

  ن خصائص منوذج األعمال اليت يضطلع هبا املكتب؛ املشاريع فضال ع
 األمــني العــام بتفــويض الــسلطة إىل املــدير التنفيــذي للمكتــب لتطبيــق   يوصــي  - ٤  

ــم املتحــدة          ــب األم ــوظفي مكت ــى م ــم املتحــدة عل ــوظفي األم ــامني اإلداري واألساســي مل النظ
  .خلدمات املشاريع

  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٢
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٢٠٠٨/٣٦ 
     اجلنوب بلدان بني فيما لتعاونل الرابع إلطارا    

  إن اجمللس التنفيذي،  
ــا  - ١   ــيط علمـــ ــار باحيـــ ــع إلطـــ ــاون لالرابـــ ــا لتعـــ ــدان بـــــني فيمـــ  اجلنـــــوب بلـــ

)DP/CF/SSC/4/Rev.1( ،ــائي أن يأخــذ يف احلــسبان    ويطلــب ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  إىل برن
  توصيات الدول األعضاء عند تنفيذ اإلطار؛ 

  ركز على النتائج الذي يتبناه اإلطار؛ بالنهج الذي ييرحب  - ٢  
الــدول األعــضاء القــادرة علــى دعــم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     يــشجع  - ٣  

 بـني  فيمـا  لتعـاون  ل الرابـع  إلطـار اوالواحدة اخلاصة بالتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف تنفيـذ               
  .  تنفيذا كامالاجلنوب بلدان

  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٢
    
٢٠٠٨/٣٧ 

برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، صـندوق األمـم       (راجعة الداخلية للحسابات والرقابـة   امل    
    )املتحدة للسكان، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  إن اجمللس التنفيذي،  
 بقراراته السابقة بشأن املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة يف برنـامج           يذكّر  - ١  

مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات وصــندوق األمــم املتحـدة للــسكان،  واألمـم املتحــدة اإلمنــائي،  
ــرارات    ــها الق ، ٢٠٠٨/٨ ، و٢٠٠٧/٤٤ ، و٢٠٠٧/٢٩ ، و٢٠٠٦/١٣املــشاريع، ومــن بين

  ؛ ٥٩/٢٧٢ بقرار اجلمعية العامة ويذكّر؛ ٢٠٠٨/١٣ و
ــدير    - ٢   ــع التق ــائي،      يالحــظ م ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــذهلا برن ــيت يب ــود ال  اجله

مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع لتعزيــز اإلدارة   و املتحــدة للــسكان، صــندوق األمــم
  واملساءلة والرقابة والشفافية بطريقة متناسقة وموحدة؛

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يف املـساءلة  نظـام  بالتقرير املتعلـق ب    حييط علما   - ٣  
)DP/2008/16/Rev.1( ، ــة الــ  ويقــر ــا باألحكــام  إطــار املــساءلة وسياســة الرقاب ــه، رهن واردين في

  الواردة يف هذا القرار؛
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 بـالتقرير املتعلـق بـسياسة الرقابـة يف صـندوق األمـم املتحـدة             حييط علما أيـضا     - ٤  
سياسة الرقابة الواردة فيه، رهنا باألحكام الواردة يف هذا         ويقر  ،  )DP/FPA/2008/14(للسكان  
  القرار؛

 املتحـدة  األمـم  مكتـب    يف املـساءلة  نظـام  بـالتقرير املتعلـق ب     حييط علما كـذلك     - ٥  
إطـار املـساءلة وسياسـات الرقابـة الـواردة فيـه، رهنـا           ويقـر   ،  )DP/2008/55(خلدمات املـشاريع    

  باألحكام الواردة يف هذا القرار؛
 االســتقالل التــشغيلي جلميــع آليــات الرقابــة، مبــا فيهــا اآلليــات    يؤكــد جمــددا  - ٦  

  ة واألخالقيات؛املتصلة مبراجعة احلسابات والرقاب
 بـأن التقـارير     ويـسلم  على أمهية الرقابة اليت ميارسها اجمللـس التنفيـذي،           يشدد  - ٧  

املذكورة أعاله ال تتضمن ما يشكل قيدا على سلطة اجمللـس التنفيـذي، علـى النحـو املنـصوص                  
  عليه يف النظام الداخلي؛

برنـامج األمـم    ساءلة   أمهية تعزيز اإلدارة القائمة على أساس النتائج يف م         ؤكدي  - ٨  
مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع          وصندوق األمم املتحدة للسكان،     واملتحدة اإلمنائي،   

  أمام الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛
صندوق األمـم   املديرين التنفيذيني لـ   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و     مدير   حيث  - ٩  

ات املشاريع علـى كفالـة جتنـب تـضارب املـصاحل            املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدم     
ــيني   ــد تع ــة احلــسابات يف منظمــاهتم؛    ) أ(عن ــشارية ملراجع ــديري ) ب(أعــضاء اللجــان االست م

مديري مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات يف الربنامج اإلمنـائي         ) ج(مكاتب األخالقيات؛   
الداخليـة للحـسابات يف   وشعبة خدمات الرقابة يف صـندوق الـسكان ورئـيس مكتـب املراجعـة         

   يف الوقت ذاته؛)٢( مع تطبيق املبادئ التوجيهية السارية،مكتب خدمات املشاريع
 أن يقـــدم مكتـــب األخالقيـــات بالربنـــامج اإلمنـــائي تقريـــرا إىل اجمللـــس يقـــرر  - ١٠  

  التنفيذي يف دورته السنوية؛

__________ 
 ةــــج ذات اإلدارة املستقلـــزة والربامـــاألجه: م املتحدةـــة األمـــاق منظومـــى نطــــــات علــــــــال األخالقيـــإعم  )٢(  

)ST/SGB/2007/11(فرباير / شباط٨ميثاق مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات، : ؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ميثاق شعبة خدمات الرقابة واختصاصات اللجنة االستشارية ملراجعة : ؛ صندوق األمم املتحدة للسكان٢٠٠٨

ميثاق املراجعة الداخلية : خلدمات املشاريع؛ مكتب األمم املتحدة ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢احلسابات، 
واختصاصات اللجنة االستشارية لالستراتيجية ) ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩، ٢٥التوجيه التنظيمي رقم (للحسابات 

 .ومراجعة احلسابات
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 ويؤكـد ريـة،   صالحيات اجمللـس التنفيـذي يف إقـرار الـربامج القط          يؤكد جمددا     - ١١  
ــالربامج،   جمــدد ــدان املــشمولة ب ــة مواصــلة دعــم البل  علــى قيمــة تقــارير املراجعــة   ويــشددا أمهي

  الداخلية للحسابات كأداة إدارية لتحسني قدرات املكاتب القطرية؛
ــرر   - ١٢   ــدير   يق ــه جيــوز مل ــائي و  أن ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــذيني  برن ــديرين التنفي امل

ن ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، مــع أخــذ آراء  صندوق األمــم املتحــدة للــسكالــ
أعضاء اجمللس التنفيذي يف االعتبار، الكشف عن تقارير املراجعـة الداخليـة للحـسابات للـدول                

، DP/2008/16/Rev.1األعــــضاء وفقــــا لألحكــــام ذات الــــصلة املنــــصوص عليهــــا يف الوثــــائق 
ا القـرار، مـع ممارسـة أقـصى درجـة           ، ووفقا ألحكام هـذ    DP/2008/55 ، و DP/FPA/2008/14 و

  من حسن التقدير ومحاية احلقوق املشروعة للبلد املشمول بالربنامج؛
صندوق املـديرين التنفيـذيني لـ     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و     إىل مدير    يطلب  - ١٣  

األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع إبــالغ اجمللــس التنفيــذي      
مة املعنية على الفور بطلب تقارير املراجعـة الداخليـة للحـسابات، قبـل الكـشف عنـها،                  واحلكو

ــة         ــة املعني ــة، وإتاحــة الوقــت الكــايف للحكوم ــسخة مــن الطلــب املقــدم مــن اجلهــة الطالب مــع ن
  الستعراض التقرير والتعليق عليه؛

احلفـاظ علـى سـرية املعلومـات الـيت يكـشف عنـها، وأن                وجـوب يقرر جمددا     – ١٤  
تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات ســبب تــضمن الطلبــات اخلطيــة املقدمــة للحــصول علــى ت

الطلب والغرض منه وتأكيد التقيد بإجراءات الكشف عـن املعلومـات، علـى النحـو املنـصوص                 
  ؛DP/2008/55 ، وDP/FPA/2008/14 ، وDP/2008/16/Rev.1عليه يف الوثائق 

للــسكان أن يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي    إىل صــندوق األمــم املتحــدة  يطلــب  - ١٥  
راجعة احلـسابات وردود اإلدارة عليـه، كمرفقـات للتقريـر           االستشارية مل التقرير السنوي للجنة    

  السنوي املتعلق باملراجعة الداخلية للحسابات والرقابة؛
ــدم إىل اجمللــس     يطلــب   - ١٦   ــشاريع أن يق ــم املتحــدة خلــدمات امل  إىل مكتــب األم

رير السنوي للجنـة االستـشارية لالسـتراتيجية ومراجعـة احلـسابات وردود اإلدارة              التنفيذي التق 
  عليه، كمرفقات للتقرير السنوي املتعلق باملراجعة الداخلية للحسابات والرقابة؛

صندوق املـديرين التنفيـذيني لـ     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و     إىل مدير    يطلب  - ١٧  
م املتحدة خلدمات املشاريع تقدمي تقارير شفوية عن تنفيـذ          األمم املتحدة للسكان ومكتب األم    

  ؛٢٠٠٩هذا القرار يف الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 
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صندوق املـديرين التنفيـذيني لـ     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و    مدير  يطلب إىل     - ١٨  
يقــدموا إىل اجمللــس  األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع أن        

، تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، يتـضمن مجلـة أمـور         ٢٠١٠التنفيذي، يف دورته الـسنوية لعـام        
منــها عــدد طلبــات تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات؛ ونتــائج االستعراضــات الــيت جتريهــا   

ــذ هــذا القــرار، مبــا يف ذلــك معلومــات مر      ــشارية ملراجعــة احلــسابات لتنفي اجعــة اللجــان االست
احلسابات اليت يعـاد صـياغتها أو حجبـها عـن الكـشف؛ وتأكيـد التقيـد مببـدأ سـرية معلومـات                       
مراجعــة احلــسابات الــيت تكــشف عنــها الــدول األعــضاء للمجلــس التنفيــذي، كــي ينظــر فيــه     

  .اجمللس
  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٩

  
٢٠٠٨/٣٨ 

ألمـم املتحـدة اإلمنـائي       لربنـامج ا   التنفيـذي  اجمللـس  اختـذها  اليت قرراتملل عام استعراض    
   ٢٠٠٨ لعام العادية الثانية دورته يفوصندوق األمم املتحدة للسكان 

 ،التنفيذي اجمللس إن  

 : مبا يلي،٢٠٠٨ لعام العادية الثانية دورته يف قام بأنه يذكّر  
  

 ١ البند    
 التنظيمية املسائل    

 ؛)DP/2008/L.3( ٢٠٠٨ لعام السنوية الدورة عمل وخطة أعمال جدول أقـر  

 ؛)DP/2008/37( ٢٠٠٨ لعام السنوية بالدورة اخلاص التقريرافق على و  

 :٢٠٠٩ لعام التنفيذي جمللس الدورات الزمين التايل اجلدول على ووافق  

   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٩      :انتخاب أعضاء املكتب  
  ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٢ إىل ١٩ من  :٢٠٠٩ لعام األوىل العادية الدورة  
 األمـم  صـندوق /اإلمنـائي  املتحدة األمم لربنامج التنفيذية جملالس بني ا  املشترك االجتماع  

  :العاملي األغذية وبرنامج واليونيسيف للسكان، املتحدة
  )مؤقت (٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٦ إىل ٢٣من                
 ٢٠٠٩ يونيـــه/حزيـــران ٥ إىل مـــايو/أيـــار ٢٦ مـــن  :٢٠٠٩ لعام السنوية الدورة  

 )نيويورك(

 ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١١ إىل ٨ من  :٢٠٠٩ لعام الثانية العادية الدورة  
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 للسكان املتحدة األمم بصندوق املتعلق اجلزء    
 ٧ البند    
 )صندوق األمم املتحدة للسكان( واإلدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية    

ــ املــايل النظــام تنقــيح بــشأن ٢٠٠٨/٢٦ القــرار اختــذ    اإلمنــائي املتحــدة األمــم امجلربن
  .للسكان املتحدة األمم وصندوق
) DP/FPA/2008/16( اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة         بتقرير علما وأحاط  

 ). صندوق األمم املتحدة للسكان(بشأن تنقيح النظام املايل 
  

  ٨ البند    
 )للسكان حدةاملت األمم صندوق( ذات الصلة واملسائل القطرية الربامج    

 املتحـدة  األمـم  لصندوق القطرية الربامج وثائق مشاريع بشأن ٢٠٠٨/١١ راالقر اختذ  
  .اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج للسكان

 أو عرضــها ودون االعتــراض عــدم أســاس علــى التاليــة، القطريــة الــربامج علــى وافــقو  
   :٢٠٠٦/٣٦، وفقا للقرار مناقشتها
  لكونغو، النيجر، نيجرييا؛بنن، مجهورية ا: أفريقيا  
  السودان؛: العربية الدول  
  وافق على التمديد الثالث ملدة عام واحد للربنامج القطري للبنان؛  
  :عليقات اليت أبديت بشأهناوبالت التالية القطرية الربامج وثائق مبشاريع علما أحاطو  

  
  أفريقيا

  )DP/FPA/DCP/AGO/6( ألنغوال القطري الربنامج وثيقة مشروع  
  )DP/FPA/DCP/CIV/6( لكوت ديفوار القطري الربنامج وثيقة مشروع  
  )DP/FPA/DCP/KEN/7( لكينيا القطري الربنامج وثيقة مشروع  
  )DP/FPA/DCP/MRT/6( ملوريتانيا القطري الربنامج وثيقة مشروع  

  
   واحمليط اهلادئآسيا

    )DP/FPA/DCP/TLS/2(ليشيت - القطري لتيمورالربنامج وثيقة مشروع  
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  الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا
  )DP/FPA/DCP/HTI/4( هلاييت القطري الربنامج وثيقة مشروع  
  )DP/FPA/DCP/VEN/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري جلمهورية فرتويال البوليفارية   

  
  اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج املتعلق اجلزء    

  ٢ البند
  واإلدارة مليزانيةالشؤون املالية وشؤون ا    

  
ــامج املــايل النظــام تنقــيح بــشأن ٢٠٠٨/٢٦ القــرار اختــذ    اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربن
  ؛للسكان املتحدة األمم وصندوق
برنـامج   (٢٠٠٧ بشأن االسـتعراض الـسنوي للحالـة املاليـة،           ٢٠٠٨/٢٧واختذ القرار     

  ؛)األمم املتحدة اإلمنائي
ــرار     ــشأن ٢٠٠٨/٢٨واختــذ الق ــر ب ــب تقري ــشتريات خــدمات مكت ــشتركة امل ــني امل  ب
  ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦ السنتني فترة عن الوكاالت
 املعونــة بيئــة يف اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج دور بــشأن ٢٠٠٨/٢٩واختــذ القــرار   
  ؛القطري املستوى على املتغرية

 األمــم ملنظومــة الــتقين التعــاون نفقــات عــن معلومــاتوأحــاط علمــا بــالتقرير املتــضمن   
  ).DP/2008/40/Add.1(وإضافته ) DP/2008/40 (٢٠٠٧ دة،املتح

  
  ٣ البند    
   األمم املتحدة اإلمنائيبرنامجالتقييم يف     

 يف ومـسامهاته  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج دور تقييم بشأن   ٢٠٠٨/٣٠اختذ القرار     
  ؛والطاقة البيئة جمالَْي

  .متقيي بشأن برنامج عمل مكتب ال٢٠٠٨/٣١واختذ القرار   
  

  ٤ البند    
  )اإلمنائي املتحدة األمم برنامج( ذات الصلة واملسائل القطرية الربامج    

ــرار     ــشأن ٢٠٠٨/٣٢اختــذ الق ــيم ب ــاون إطــار تقي ــاملي التع ــث الع ــامج الثال ــم لربن  األم
 ؛ ٢٠١١-٢٠٠٩، الرابع العاملي التعاون إطار واإلمنائي املتحدة

 أو عرضــها ودون االعتــراض عــدم أســاس علــى التاليــة، القطريــة الــربامج علــى وافــقو  
   :٢٠٠٦/٣٦، وفقا للقرار مناقشتها
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  بنن، موريشيوس، نيجرييا؛: أفريقيا  
  السودان؛: العربية الدول  
ووافق على التمديد الثاين ملدة عام واحد للربنامج القطري لبورونـدي وعلـى التمديـد                 

  الثالث ملدة عام واحد للربنامج القطري للبنان؛
  :عليقات اليت أبديت بشأهناوبالت التالية القطرية الربامج وثائق مبشاريع اعلم أحاطو  

  
  أفريقيا

  )DP/DCP/AGO/2( ألنغوال القطري الربنامج وثيقة مشروع  
  )DP/DCP/CIV/1( لكوت ديفوار القطري الربنامج وثيقة مشروع  
  )DP/DCP/KEN/1( لكينيا القطري الربنامج وثيقة مشروع  
  )DP/DCP/MRT/1( ملوريتانيا القطري نامجالرب وثيقة مشروع  
  )DP/DCP/NER/1( للنيجر القطري الربنامج وثيقة مشروع  
  )DP/DCP/COG/1( جلمهورية الكونغو القطري الربنامج وثيقة مشروع  

  
   واحمليط اهلادئآسيا

    )DP/DCP/TLS/1(ليشيت  -  القطري لتيمورالربنامج وثيقة مشروع  
  

  الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا
  )DP/DCP/HTI/1( هلاييت القطري الربنامج وثيقة مشروع  
  )DP/DCP/VEN/1( جلمهورية فرتويال البوليفارية القطري الربنامج وثيقة مشروع  
ونظم جلسة إحاطة شفوية عن استجابة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حلالـة الطـوارئ                

  .اإلنسانية النامجة عن إعصار نرجس
  

  ٥ ندالب    
  املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب    

 لفتــرة احلــسابات مراجعــي جملــس توصــيات تنفيــذ حالــة عــن ٢٠٠٨/٣٣اختــذ القــرار   
  ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنتني

  ؛املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت الشراء أنشطة بشأن ٢٠٠٨/٣٤واختذ القرار   
ــرار    ــذ القـ ــماأل ملكتـــب اإلدارة هيكـــل بـــشأن ٢٠٠٨/٢٨واختـ ــدة مـ ــ املتحـ دمات خلـ
  .املشاريع
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  ٦البند     
  اجلنوب بلدان بني فيما التعاون    

  .اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون الرابع اإلطار بشأن ٢٠٠٨/٣٦اختذ القرار   
ــشترك اجلــزء     ــني امل ــامج ب ــم برن ــائي املتحــدة األم  املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمن

  للسكان
   ٩البند 

ـــ   ــسيق برن ــاع جملـــس تنـ ــة اجتمـ ــة   متابعـ ــدة املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـ ــم املتحـ امج األمـ
  اإليدز/البشرية
 األمــم برنــامج تنــسيق جملــسأحــاط علمــا بــالتقرير املتعلــق بتنفيــذ قــرارات وتوصــيات    
-DP/2008/54 (واإليـــــدز البـــــشرية املناعـــــة نقـــــص بفـــــريوس املعـــــين املـــــشترك املتحـــــدة

DP/FPA/2008/13 .(  
  

   ١٠البند 
 صـندوق  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج (  الداخلية والرقابة اتللحساب الداخلية املراجعة
    )املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب للسكان، املتحدة األمم

 األمـم  برنـامج ( والرقابـة  للحـسابات  الداخليـة  املراجعـة  بـشأن  ٢٠٠٨/٣٧ القرار اختذ  
  .)املشاريع خلدمات دةاملتح األمم مكتب للسكان، املتحدة األمم صندوق اإلمنائي، املتحدة

  
 ١٥البند 

  مسائل أخرى
  :عقد جلسيت اإلحاطة والتشاور غري الرمسيتني التاليتني  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
    . أجرى مشاورات غري رمسية مع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  

  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٩
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  الثاين املرفق
  ٢٠٠٨ عام يف التنفيذي اجمللسأعضاء     

  )املبينة السنة من يوم آخر يف العضوية مدة تنتهي(  
ــدول ــة الـ ــوال :األفريقيـ ــنن ؛)٢٠٠٩( أنغـ ــر ؛)٢٠٠٨( بـ ــة ؛)٢٠٠٨( اجلزائـ ــا مجهوريـ  أفريقيـ

 الــــصومال ؛)٢٠٠٩( الــــسنغال؛ )٢٠١٠(مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة  ؛)٢٠٠٩( الوســــطى
  ).٢٠٠٩( مالوي ؛)٢٠٠٩(

ــيا دول ــيط آسـ ــادئواحملـ ــستان : اهلـ ــنغالديش ؛)٢٠٠٨( باكـ ــان ؛)٢٠٠٨( بـ  ؛)٢٠٠٩( بوتـ
 ؛)٢٠٠٩( الــصني ؛ )٢٠١٠(مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية  ؛)٢٠١٠( كوريــا مجهوريــة

  ).٢٠٠٩( اهلند
 ؛)٢٠٠٩( وبربـودا  أنتيغـوا  ؛)٢٠٠٨( إكـوادور  :الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول

  ).٢٠١٠( هاييت ؛)٢٠١٠( كولومبيا ؛)٢٠٠٨( جامايكا
ــاوأور دول ــشرقية بــ ــرى ودول الــ ــاد :أخــ ــان ؛)٢٠٠٨( الروســــي االحتــ  ؛)٢٠١٠( أذربيجــ

  ).٢٠٠٩( صربيا ؛)٢٠١٠(سلوفاكيا 
ــاوروأ دول ــة ب ــا؛     *:أخــرى ودول الغربي ــدا؛ إيطالي ــسلندا؛ أيرلن ــدامنرك؛ أي ــسا؛ ال أســتراليا؛ فرن

  .اليابان؛ هولندا؛ النرويج؛ السويد؛ سويسرا؛ الواليات املتحدة
    

  . جدول تناوب خاص هبا يتغري يف كل عامجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرىلدى   *  
  


