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  املسائل التنظيمية  -أوال   
ــائي         - ١ ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــذي لربن ــس التنفي ــة األوىل للمجل ــسة العادي ــدت اجلل عق

 يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك يف الفتـرة مـن             ٢٠٠٩وصندوق األمم املتحدة للـسكان لعـام        
  .يناير/كانون الثاين ٢٢ إىل ١٩
لمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انتخــب  مــن النظــام الــداخلي ل٤٩ووفقــا للمــادة   - ٢

  :٢٠٠٩اجمللس أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لعام 
  )مجهورية إيران اإلسالمية(سعادة السيد حممد خزاعي  :الرئيس    
  )مجهورية هاييت(السيد وليم إكسانتوس  :نائب الرئيس    
  )مملكة هولندا(السيد جريوين ستيغس  :نائب الرئيس    
  )مجهورية صربيا(السيد دراغان ميتشيتش  :نائب الرئيس    
    )مجهورية ترتانيا املتحدة(السيد عمري جمينغا  :نائب الرئيس    
برنــامج األمــم كمــا أعلـن أن مــدير  . وألقـى الــرئيس اجلديــد بعــد انتخابـه بيانــا متهيــديا    - ٣

اليـة سـتكون هـي      قرر أال يعمل ملدة والية ثانية وأن دورة اجمللـس التنفيـذي احل            املتحدة اإلمنائي   
  .األخرية بالنسبة له

ويف هذه الدورة، وافق اجمللس التنفيـذي علـى جـدول األعمـال وخطـة العمـل لدورتـه             - ٤
 ٢٠٠٨وعلــى تقريــر الــدورة العاديــة الثانيــة لعــام ) DP/2009/L.1 (٢٠٠٩العاديــة األوىل لعــام 

طــة العمــل الــسنوية واعتمــد اجمللــس التنفيــذي خ). DP/2009/1/Corr.1(والتــصويب اخلــاص بــه 
ووافــق علــى خطــة العمــل املؤقتــة للــدورة الــسنوية       ) DP/2009/CRP.1 (٢٠٠٩املؤقتــة لعــام  

  .٢٠٠٩ لعام
؛ DP/2009/2 يف الوثيقـة     ٢٠٠٨وترد املقـررات الـيت اختـذها اجمللـس التنفيـذي يف عـام                 - ٥

ــة األوىل لعــام    ــدورة العادي ـــا يف ال  الــيت DP/2009/8  يف الوثيقــة٢٠٠٩واملقــررات الــيت اختذهـــ
: ميكـــــن االطـــــالع عليهـــــا علـــــى املوقـــــع الـــــشبكي ألمانـــــة اجمللـــــس التنفيـــــذي وهـــــو         

www.undp.org/execbrd .  
 علـى اجلـدول التـايل لدورتيـه املقبلـتني يف      ٢٠٠٩/٨ووافق اجمللس التنفيذي يف مقـرره     - ٦

  :٢٠٠٩عام 
  

)نيويورك (٢٠٠٩يونيه /حزيران ٥إىل مايو /أيار ٢٦  :٢٠٠٩ لعام الدورة السنوية  
      ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١١ إىل ٨  :٢٠٠٩لدورة العادية الثانية لعام ا  

http://www.undp.org/execbrd�
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  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  بيان مدير الربنامج

. نـصبه باملنظمـة  شكر مدير الربنامج الوفود علـى دعمهـا للربنـامج خـالل فتـرة توليـه م          - ٧
وســلط الــضوء علــى بعــض القــرارات الــصعبة الــيت اختــذها اجمللــس التنفيــذي، ومنــها القــرارات  

وتكلم بشيء من التفصيل عـن األزمـة االقتـصادية          . املتعلقة باخلطة االستراتيجية ونظام املساءلة    
ا النظـام املـايل   العاملية وآثارها احملتملة بالنسبة للنمو االقتصادي، وخاصـة يف ظـروف يـزداد فيهـ       

وقــال إن مواصــلة جهــود التنميــة هــي الــسبيل الوحيــدة إىل ختفيــف مــا يلحــق   . عوملــة وترابطــا
  . بفقراء العامل من ضرر

وقدم إىل أعضاء اجمللس التنفيـذي حملـة عـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تكلـم فيهـا                        - ٨
  :عن املوضوعات التالية

وذلـك مـن خـالل مواصـلة        ا وفعاليـة وكفـاءة،       األمم املتحدة أكثر اتساق    جعل  )أ(  
يعتـرف بـأن لكـل منظمـة     “ وحـدة العمـل  ”تنسيق اجلهود ولكن مـع مراعـاة أن مبـدأ     

  واليتها ومسامهتها وطابعها وال جيعل هناك حاجة إىل إدماجها؛
، وضرورة الربط على حنو أوثـق        يف عامل مترابط   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     )ب(  

قطرية واملسائل العاملية، مبا يف ذلك إقامة شراكات أوثـق مـع مؤسـسات              بني املسائل ال  
وكان من رأي املـدير أن األزمـات األخـرية تتطلـب مـن األمـم املتحـدة               . بريتون وودز 

  جتميع مواردها فيما يتعلق بالسياسات والعمل املتضافر على حنو أكثر فعالية؛
، واجلهـود املبذولـة   حـدة اإلمنـائي  برنـامج األمـم املت  حتديات األمـن الـيت تواجـه          )ج(  

وتكلـم املـدير عـن عـدد مـن          . لتطوير األبنية وتعزيزها يف املواقع األكثر تعرضا للخطـر        
البدائل، بينها نقل املكاتـب املعرضـة للخطـر إىل أمـاكن أخـرى، واستكـشاف وسـائل                  
ــة تكــاليف األمــن مقــدما       ــة للعمــل حيــث تكــون تكــاليف األمــن باهظــة، وتغطي بديل

ــضمان  ــامج أ”ل ــاك برن ــة   “ غــري مــؤمن ال يكــون هن ــوفري مــستويات األمــن الكافي ، وت
ــا ــسهم       مبـ ــم أنفـ ــصبحوا هـ ــدون أن يـ ــربامج بـ ــشاريع والـ ــذ املـ ــوظفني تنفيـ ــيح للمـ يتـ
  الضحايا؛ من

، ومـا مشلـه ذلـك مـن         تعبئة املوارد وإدارهتـا يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              )د(  
ــة مــ    ــون دوالر، وهــو  ١,١ا يقــرب مــن  بلــوغ مــسامهات املــوارد األساســية العادي  بلي

حيقق اهلدف املقرر لالشتراكات السنوية كما ورد يف اخلطة االسـتراتيجية، وزيـادة              ما
  التعهدات بالنسبة للموارد غري األساسية املرنة؛
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ــشفافية    )هـ(   ــساءلة وال ــدابري امل ــربامج      ت ــشاملة عــن ال ــات ال ــشر املعلوم ــا ن ــا فيه ، مب
 يف املائــة مــن ٩٠املــوارد البــشرية واملــسائل القانونيــة علــى والنــواحي املاليــة والــشراء و

وأشـار املـدير إىل   . املواقع الـشبكية للمكاتـب القطريـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             
التقرير األخري جمللس مراجعي احلسابات عن مراجعة حسابات الربنامج لفتـرة الـسنتني         

التقريـــر الـــذي مل يتـــضمن أيـــة  وهـــو ٢٠٠٧ديـــسمرب /كـــانون األول ٣١املنتهيـــة يف 
وشكر الوفود على ما قدمته من مساعدة وتشجيع يف وضع املعـايري الرفيعـة              . حتفظات

وزيادة الشفافية يف املنظمـة حتقيقـا ملزيـد مـن الكفـاءة، ولكنـه ذكـر أن زيـادة إمكانيـة                      
االطالع على املعلومات تقتضي ضرورة اليقظة، مع مراعـاة طبيعـة املنظمـات املتعـددة               

ألطراف وعدم إساءة اسـتخدام املعلومـات الـيت مل توضـع يف شـكلها النـهائي أو الـيت                    ا
  ميكن أن يساء تفسريها؛

 مبـا يف  األنشطة الناجحة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف كـل أحنـاء العـامل،          )و(  
ذلك دعم االنتخابات والعمليات الدميقراطيـة، وتنـسيق املـساعدات اإلنـسانية والعمـل          

قيق اإلنعاش املبكـر، واألعمـال املتعلقـة بالتنميـة البـشرية، وتعزيـز القـدرة علـى                  على حت 
التــصدي ملــسألة تغــري املنــاخ، واملــساعدة املقدمــة إىل البلــدان الــيت ترغــب يف اســتخدام 

  .مرفق الكربون املستحدث يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية
ــامج إىل مواصــلة اجلهــود مــن أ  ودعــا  - ٩ ل الوصــول إىل أرضــية مــشتركة،  جــ مــدير الربن

إىل البحـث عمـا قـد يكـون هنـاك           برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         دعا اجمللـس التنفيـذي و      كما
ــع        مــن ــامج يف مجي ــة، وإىل مواصــلة اجلهــود مــن جانــب مــوظفي الربن ــات األزم فــرص يف أوق
  .العامل أحناء
باجلهد الشاق الـذي قـام      وأعربت الوفود عن شكرها ملدير الربنامج وعن إعجاهبا به و           - ١٠

وطالبــت عــدة وفــود بــضرورة اإلبقــاء علــى مــستوى   . بــه يف قيــادة املنظمــة يف ظــروف صــعبة 
وذهبـت هـذه    . التمويل وعلى املساعدة اإلمنائية أو زيادهتما يف مواجهة االضطراب االقتصادي         

طته اإلمنائيـة،   الوفود إىل أنه يتعني على الربنـامج أن يـوفر التمويـل املـستقر الطويـل املـدى ألنـش                   
كما يتعني على البلدان الصناعية أن تسعى إىل بلوغ اهلـدف املقـرر للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة        

وطلبـت بعـض الوفـود      .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمعونة والتنميـة         ٧,٠وهو ختصيص   
مــة االقتــصادية إىل الربنــامج أن يبــدأ يف إعــادة تكييــف خططــه وإعــادة ترتيبــها يف ظــروف األز 

وطلبت وفود أخرى إىل الربنامج أن يواصل حصر املنجزات ورصد التقـدم احملـرز حنـو     . العاملية
  .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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وطلبت بعض الوفود إىل الربنامج أن يواصل تركيزه علـى األزمـة واإلنعـاش فيمـا بعـد               - ١١
تعزيز بناء القدرات وزيادة االتـساق والتنـسيق        األزمة، وعلى الفعالية يف توصيل املعونة، وعلى        

وسـلطت عـدة وفـود الـضوء     . لضمان أن تكون األمم املتحدة أكثر مـن جمـرد جممـوع أجزائهـا             
على الفرصة املتاحة لتنسيق اخلطة االستراتيجية واالسـتعراض الـشامل للـسياسات الـذي جيـري         

سيق بــني إطــار عمــل األمــم كــل ثــالث ســنوات، وطلبــت إىل الربنــامج العمــل علــى زيــادة التنــ
  .املتحدة للمساعدة اإلمنائية والربامج القطرية وخطط التنمية الوطنية

وسلمت الوفود بأن إطار املساءلة يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي قـد زاد الـشفافية                     - ١٢
وأشــار أحــد الوفــود إىل مــا حققــه . والكفــاءة وطالبــت هــذه الوفــود بتحقيــق مزيــد مــن التقــدم

نامج من تقدم يف تنفيذ التوصيات اليت خلص إليها جملس مراجعي احلـسابات وإىل ضـرورة                الرب
وطلبــت عــدة وفــود إىل الربنــامج بــذل جهــد أكثــر اســتمرارا لتعمــيم  . بــذل مزيــد مــن اجلهــود

. املنظور اجلنساين يف كل أجزاء املنظمة وزيادة األولويـة املعطـاة لتحقيـق التـوازن بـني اجلنـسني           
برنـامج  كثرية على أنه يتعني على اجمللـس التنفيـذي أن يتجنـب تـسييس أعمـال        وشددت وفود   

وأن يساعد بدال من ذلك علـى االحتفـاظ حبيـاده وعـدم حتيـزه يف تقـدمي              األمم املتحدة اإلمنائي    
ربنـامج األمـم املتحـدة    كذلك طلبت هذه الوفود البحـث عـن مـدير جديـد ل           . املساعدة اإلمنائية 

بالعدل والشفافية، مع أخذ وجهات نظـر وآراء البلـدان الناميـة والبلـدان              بطريقة تتسم   اإلمنائي  
  .املاحنة على السواء يف االعتبار

  
  املسائل املالية، ومسائل امليزانية، واملسائل اإلدارية  -ثانيا   

  التقرير املتعلق بتصنيف التكاليف
ن الوثيقــة تــستجيب  قــام املــدير املعــاون للربنــامج بتقــدمي التقريــر وذكّــر الوفــود بــأ          - ١٣

ــرارين   اســتجابة ــستوى    ٢٠٠٨/١ و ٢٠٠٧/٣٣مباشــرة للق ــع امل ــاهيمي رفي  بتقــدمي إطــار مف
عامة إلعادة تصنيف التكاليف من أجل حتقيـق مزيـد مـن الـشفافية والتوجـه                ‘ خريطة طريق ’ و

  .إىل حتقيق النتائج
ج يف مـساعدة بلـدان      ولدى حتديد اإلطار املفاهيمي، تناول املـدير املعـاون دور الربنـام             - ١٤

ووصف منوذج األعمال الذي يطبقه الربنـامج،       . الربامج يف حتقيق استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية     
والدعائم األربع للخطة االستراتيجية، وطريقة متويـل األنـشطة اإلداريـة واألنـشطة اإلمنائيـة مـن              

ــة       فئــات التــصنيف احلــايل   وقــال إن . خــالل ميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني، وترتيبــات الربجم
للتكــاليف حتــد مــن قــدرة الربنــامج علــى االســتجابة مبرونــة للمطالــب الــيت أخــذت تظهــر علــى 
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الــصعيد القطــري بالتوســع يف خــدمات الــدعم يف جمــاالت التنفيــذ والقــدرة علــى نقــل املعرفــة    
  .وتقدمي االستشارات

فيهــا أعــضاء اجمللــس لتــصنيف التكــاليف لينظــر ‘ خريطــة طريــق’وقــدم املــدير املعــاون   - ١٥
  :وتضمنت هذه اخلريطة ما يلي. التنفيذي
الشفافية يف حتديد التكاليف وحتديد مـا تتعلـق بـه؛        :  هي ثالثة مبادئ توجيهية    )أ(  

وترشيد فئات تصنيف التكـاليف وتبـسيطها؛ والتوثيـق مـا بـني منـوذج األعمـال الـذي                   
  يف وإطار التمويل؛يطبقه الربنامج واخلطة االستراتيجية وإطار تصنيف التكال

األغـراض  ’و  ‘ اإلدارة’و  ‘ التنميـة ’:  هي  فئات واسعة لتصنيف التكاليف    ثالث  )ب(    
ــة . ‘اخلاصــة ــة’وتــشمل فئ ــة    ‘ التنمي ــربامج، واألنــشطة املتعلقــة بفعالي ــة روافــد هــي ال ثالث

  الربامج، واألنشطة املتعلقة بتنسيق التنمية يف األمم املتحدة؛
يـنخفض إمجـايل التكـاليف املـصنفة يف الـشكل احلـايل             ، حيـث    حياد التكاليف   )ج(  

مليزانية الدعم لفترة السنتني، بينما يزيـد اإلمجـايل املـصنف يف ترتيبـات الربجمـة احلاليـة،                  
  .‘فعالية الربامج’وذلك على أساس إدخال فئة فرعية هي 

 ٢٠٠٩لعـام  وكرر املدير املعاون التزام الربنامج بإجراء مشاورات يف الـدورة الـسنوية        - ١٦
ــرة الــسنتني    ــة الــدعم لفت ــا يف ميزاني ؛ وإجــراء اســتعراض ٢٠١١-٢٠١٠تنتــهي إىل النظــر رمسي

. ٢٠٠٩ يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام           ٢٠١١-٢٠٠٨منتصف املدة لترتيبات الربجمة للفتـرة       
ــني         ــسيق ب ــضرورة التن ــات اخلاصــة ب ــا التعليق ــا فيه ــذي، مب وأشــار إىل توجيهــات اجمللــس التنفي

ديق والربامج، وخاصة منظمة األمم املتحدة للطفولـة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،              الصنا
  .مع مراعاة الوالية املستقلة ومنوذج األعمال املستقل لكل من املنظمتني

وطلــب املــدير املعــاون إىل اجمللــس التنفيــذي أن حيــيط علمــا بــالتقرير املتعلــق بتــصنيف     - ١٧
ف األنشطة على أساس التكاليف أكثر شـفافية وأن يكـون           التكاليف وبضرورة أن يكون تصني    

وأحـاط اجمللـس التنفيـذي علمـا بـبعض األوضـاع اخلاصـة الـيت         . تصنيفا استراتيجيا وأكثر ترتيبا  
  :نشأت، وهي أنه

ــابوي     )أ(   ــاطي يف زمبـ ــن بنـــك االحتيـ ــاص مـ ــى إذن خـ ــصول علـ ــسمح مت احلـ  يـ
ــتخدام دوالر الواليــات املتحــدة لتيــسري مواصــلة ال     ــساين لفريــق األمــم    باس عمــل اإلن

  املتحدة القطري؛
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، ٢٠٠٧/٣٤ مـن صـدور املقـرر        االنتهاء تدرجييا وعلى مـدى ثـالث سـنوات          )ب(  
 ماليـني مـن الـدوالرات إىل    ٦على سبيل االستثناء، مـن برنـامج حتويـل مـوارد قيمتـها          

   : مبا يليوالقيام، اتصاال بذلك،صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية؛ 
ــشاريع         )ج(   ــم املتحــدة للم ــوارد إىل صــندوق األم ــل م ــرار بتحوي ــاذ اإلدارة لق اخت

 ماليـــني مـــن  ٣، و ٢٠٠٩ ماليـــني مـــن الـــدوالرات يف عـــام    ٥ قيمتـــها اإلنتاجيـــة
، كمتابعــة لقــرار اجمللــس  ٢٠١١، ومليــون دوالر يف عــام ٢٠١٠الــدوالرات يف عــام 

ويـل مـوارد إىل صـندوق       الذي قرر فيه الربنامج علـى سـبيل االسـتثناء حت           (٢٠٠٧/٣٤
، )٢٠٠٨ ماليـني مـن الـدوالرات يف عـام           ٦األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية قدرها      

  .وذلك لتجنب التغيريات املفاجئة من سنة إىل أخرى مع إهناء هذا الدعم تدرجييا
وطلــب كــثري مــن الوفــود مزيــدا مــن املعلومــات عــن الكيفيــة الــيت ســتتأثر هبــا ترتيبــات   - ١٨

وأشارت هـذه   .  وامليزانيات، وهي النقطة اليت ستظهر عندها أسئلة أعمق وأكثر تفصيال          الربجمة
، ‘األنـــشطة املتعلقـــة بفعالـــة الـــربامج ’املقترحـــة، و ‘ الـــربامج’الوفـــود إىل أن إعـــادة تـــصنيف  

ستكون هلا آثار بالنسبة لتحديـد تكـاليف        ‘ األنشطة املتعلقة بتنسيق التنمية يف األمم املتحدة      ’ و
  .  التنميةبرامج
وطالبت عدة وفود جبعل عملية الربجمة يف الربنـامج أكثـر منطقـا وأكثـر شـفافية حبيـث                     - ١٩

وسـلم الـبعض بـأن املمارسـات املاضـية يف الربجمـة             . تعكس منـوذج األعمـال الـذي أخـذ يطبقـه          
: وأثـارت هـذه الوفـود سـت نقـاط لينظـر فيهـا الربنـامج وهــي        . ميكـن أن تـوفر منوذجـا منطقيـا    

هنـج  ’ري اليت على أساسها حتـدد فعاليـة الـربامج وتكـاليف التنـسيق فيمـا بينـها؛ واألخـذ بــ                       املعاي
يف ميزانية الدعم لفترة السنتني وترتيبات الربجمة يتيح للمجلـس التنفيـذي املقارنـة بـني                ‘ مزدوج

النظام القـدمي والنظـام اجلديـد؛ والتنـسيق مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة األمـم                       
؛ والبيــان الواضــح للوفــورات املترتبــة علــى الكفــاءة؛ ومواصــلة  )اليونيــسيف(تحــدة للطفولــة امل

ــد         ــدالت اســترداد التكــاليف؛ وتأيي ــتغرية يف حــساب مع اســتخدام التكــاليف غــري املباشــرة امل
  .التحول املفاهيمي الذي اقترحه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ــي       - ٢٠ ــه ينبغ ــى أن ــة عل ــود خمتلف ــتراتيجية يف    وشــددت وف ــة االس ــامج أن يأخــذ اخلط للربن
االعتبــار عنــد تنقــيح تــصنيفات التكــاليف حــىت يــستطيع أعــضاء اجمللــس التنفيــذي احلكــم علــى 

وسأل أحد الوفود عن الكيفية اليت ميكـن هبـا مراعـاة املرونـة املطلوبـة يف                 . النتائج حكما سليما  
وطلب وفد آخر إدخـال خـدمات       . الربامجاخلطة االستراتيجية بالنسبة للموارد العادية وموارد       

وأكد كثريون مـرة أخـرى علـى ضـرورة أن يكـون             . دعم التنفيذ يف منهجية استرداد التكاليف     
ــائج وأن يكــون منــسقا       ــق النت ــشفافية واالتــساق وموجهــا حنــو حتقي ــة متــسما بال هيكــل امليزاني
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لتكاليف يف برنامج األمـم     وقد أحاط اجمللس التنفيذي علما بالتقرير املتعلق بتصنيف ا        . ومبسطا
  ).DP/2009/3(املتحدة اإلمنائي 

  
  الربامج القطرية وما يتصل هبا من مسائل  -ثالثا   

 تـتم املوافقـة     ٢٠٠٦/٣٦ و   ٢٠٠١/١١ذكّر املدير املعاون الوفود بأنه وفقا للقـرارين           - ٢١
فــق علــى وقــال إن اجمللــس التنفيــذي وا . علــى الوثــائق الربناجميــة علــى أســاس عــدم االعتــراض  

ــة   ــدان اآلتي ــة للبل ــربامج القطري ــوال، وتيمــور  : ال ــال   -أنغ ــو، وفرتوي ــة الكونغ ــشيت، ومجهوري  لي
  . ، وكوت ديفوار، وكينيا، وموريتانيا، والنيجر، وهاييت) البوليفارية-مجهورية (

وقدم املدير املعاون تقريرا مفصال عن زيارتـه األخـرية إىل هـاييت، وسـلط الـضوء علـى                - ٢٢
ــوفري فــرص العمــل وجهــوده يف اجملــال       اجلهــود ا ــائي لت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــذهلا برن ــيت يب ل

ــشرطة      ــة يف قطــاعي العــدل وال ــدم إىل املؤســسات العام ــدعم املق ــى ال ــساين، وعل وشــرح . اإلن
حتقق من زيادة يف التعاون بني بلدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي يف دعـم التنميـة يف جمـاالت                      ما

واختـتم  . لنفايـات الـصلبة، وتـدريب املهنـيني مـن أبنـاء هـاييت يف جمـال العـدل                  الزراعة، وإدارة ا  
املـدير املعـاون كلمتـه مغتنمــا الفرصـة إلحاطـة اجمللــس التنفيـذي علمـا مبــا مت مـن زيـادة املــوارد          

ــاييت إىل   ــية املخصـــــصة هلـــ ــوارد األخـــــرى إىل ٢٢,٢٩األساســـ ــادة املـــ ــون دوالر وزيـــ    مليـــ
  .ت اجمللس مليون دوالر حسب توجيها١١٦,٢

وأعرب وفدان عن ارتياحهما للموافقة علـى برنـاجمي بلـديهما، وتكلمـا عـن اجملـاالت                   - ٢٣
الرئيــسية الــيت يتوقــع أن حتــافظ فيهــا مــساعدة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وتوجيهاتــه علــى 

فـدان  كذلك شـكر الو . حتقق حنو إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية يف ظروف األزمات العاملية    ما
برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى عالقـة التعـاون والتكافـل الـيت أقامهـا معهمـا وذكـر أهنمـا                         

وأعلـن أحـد الوفـود تربعـا        . يتطلعان إىل استمرار التقدم حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة الوطنيـة             
  .٢٠٠٩للربنامج لعام 

  
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

بـشأن إمكانيـات    ‘ خريطـة طريـق   ’، قدم الربنامج    ٢٠٠٨الثانية لعام   يف الدورة العادية      - ٢٤
، ووافـــق اجمللـــس )DP/2009/8(اســـتئناف األنـــشطة يف مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة 

، قـدم املـدير املعـاون واملـدير املـساعد           ٢٠٠٩ويف الـدورة العاديـة األوىل لعـام         . التنفيذي عليها 
احملـيط اهلـادئ عرضـا آلخـر التطـورات فيمـا يتعلـق باسـتنتاجات                واملدير اإلقليمي ملنطقة آسيا و    

الربنامج على إثر البعثة التقنية اليت مت إيفادها ويف ضوء املناقشات اليت أجريت مـع احلكومـة يف               
ــانغ يف  ــشرين األولبيونغي ــوبر /ت ــة     . ٢٠٠٨أكت ــاة تام ــشات يف مراع ــذه املناق ــت ه ــد أجري وق
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تفـسريه،    الـشفوي الـذي تـوىل املـدير املعـاون للربنـامج        ، مبا يف ذلك القرار    ٢٠٠٧/١٢للمقرر  
وكـذلك التقريــر الــسري عــن أنــشطة الربنـامج يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة للفتــرة   

  ).تقرير نيمث (٢٠٠٧-١٩٩٩
وعالوة على التدابري املبينة يف مقترح اإلدارة الستئناف العمليـات يف مجهوريـة كوريـا                  - ٢٥

ــة     الــشعبية الدميقر ــة، قــدم املــدير اإلقليمــي معلومــات إضــافية عــن العناصــر األساســية لعملي اطي
اســتئناف الربنــامج الــيت وافقــت عليهــا مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، وأكــد للمجلــس  
ــع          ــر يف مجي ــى النظ ــهجي عل ــشكل من ــائي يعكــف ب ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــذي أن برن التنفي

وتشمل النقـاط الرئيـسية خلطـة    . بشأن حتسني إدارة الربنامج  التوصيات الواردة يف تقرير نيمث      
  :اإلدارة اجلديدة ما يلي

ــشرية   )أ(   ــوارد الب ــى      إدارة امل ــاطن عل ــن الب ــد م ــاء ممارســة التعاق ــك إهن ــا يف ذل ، مب
املوظفني الوطنيني من خالل احلكومة، والتوسع يف التعيينات التنافسية، والقـدرة علـى             

لــــذي يريــــد أن يعمــــل بالربنــــامج، ودفــــع املرتبــــات التعامــــل مباشــــرة مــــع الفــــرد ا
  واالستحقاقات مباشرة إىل األفراد؛

، مبـا يف ذلـك دفـع املـدفوعات احملليـة بالعملـة احملليـة          املالية والعمليات املصرفية    )ب(  
  وموافقة احلكومة على االلتزام مبعايري الربنامج فيما يتعلق بالعمليات املصرفية؛

، وذلك بإضافة أخصائي دويل مكلف بالرصـد والتقيـيم          ييمتعزيز الرصد والتق    )ج(  
ــة لتفقّـــد املـــشاريع، وتقـــدمي تقـــارير     ــارات منتظمـ ــام بزيـ يف املكتـــب القطـــري، والقيـ

وقـد وافقـت    . مستفيضة ومنتظمة عن تنفيذ هذه التدابري وكذلك عـن جممـل الربنـامج            
 املتحـدة اإلمنـائي     حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على متكني برنامج األمم        

من الوصول دومنا قيـد إىل مواقـع املـشاريع، وقـدمت ضـمانات للربنـامج أنـه سـيكون                    
ــع معــدات املــشاريع وأصــوهلا        ــة مــن اســتخدام مجي ــصورة عملي ــادرا علــى التحقــق ب ق

وستــشكل مجيــع هــذه اإلجــراءات جــزءا مــن تنفيــذ خطــة مفــصلة  . اســتخداما مناســبا
  للرصد والتقييم؛

ــصاالتشــفافية اال  )د(   ــربامج       ت ــتم يف ال ــا ي ــى حنــو م ــامج وعل ــايري الربن ــا ملع ، طبق
، مبـــا يف ذلـــك إتاحـــة املعلومـــات املفـــصلة ربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائياألخـــرى ل

الربنــامج القطــري وعــن املــشاريع والعمليــات واملــشتريات علــى املوقــع الــشبكي     عــن
  .للمكتب القطري

تنفيــذي أن يــأذن مبجموعــة اإلجــراءات ليتــيح واختــتم كلمتــه بــأن طلــب إىل اجمللــس ال  - ٢٦
  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةللربنامج استئناف عمله يف 
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وأعربت وفود كثرية عن تأييدها لألنشطة املبينة يف جمموعـة التـدابري، وسـلمت بأمهيـة                  - ٢٧
وذكّـر وفـدان   . ماستئناف الربنامج لعمله يف ذلك البلد مع تعزيز أدوار املساءلة والرصد والتقيي 

اجمللس بأنه مت إنفاق كثري من الوقت واملوارد على حتليل الـربامج علـى التحقيـق فيهـا، وأعـرب                    
ربنـامج األمـم   أحد الوفود عن تقديره للشفافية اليت أصبحت تتسم هبا مجيـع األنـشطة اإلمنائيـة ل     

 كـان مـدفوعا بـدوافع       واعترب وفد آخر أن تعليق الربنـامج      . نتيجة لتلك اجلهود  املتحدة اإلمنائي   
. سياسية، ولكنه أعرب عـن سـروره ألن التحقيقـات املختلفـة أثبتـت أنـه مل يرتكـب أي خطـأ                     

وحذر كثريون مـن أن تعليقـات الربنـامج علـى هـذا النحـو حتـرف الربنـامج عـن حيـاده وعـدم                       
  .عليها دولياحتيزه يف تقدمي املساعدة اإلمنائية اإلنسانية وتعرقل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق 

ــالتطورات يف          - ٢٨ ــم ب ــى عل ــذي عل ــس التنفي ــاء اجملل ــامج إبق ــود إىل الربن ــدة وف ــت ع وطلب
وشـكر أحـد الوفـود الربنـامج علـى النـهج العملـي الـذي           . مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة     

وطلـب إيـضاحا بـشأن الترتيبـات     . أخذ به يف حتديد العناصر الالزمة للتصدي ملـشاكل املاضـي          
ربنـامج األمـم    وشـدد وفـد آخـر علـى أن العمليـات الربناجميـة ل             . علقة بتعيني املوظفني احمللـيني    املت

جيب أن تـدعم أهـداف التنميـة البـشرية          مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     يف  املتحدة اإلمنائي   
  .املستدامة، وطلب إىل الربنامج أن يقوم برصد األنشطة عن كثب

ال ميكـن فيـه إدمـاج مـشروعني للربنـامج يف جمـال الطاقـة يف                 وحددت بعض الوفود جما     - ٢٩
. برنامج واحد، وتكلمت عن أوجه القصور يف جمـاالت بنـاء القـدرات والتـدريب واالسـتدامة                

ال جيـوز جتـاوزه عنـد اعتمـاد         ‘ حـد أقـصى للمبـالغ     ’وتساءلت هــذه الوفود عما إذا كان هناك        
ــة مــشاريع إضافيــــــة  ـــه وقــف    وســلط أحــد الوفــود الــض  . أي ــؤدي إليـ ـــن أن ي وء علــى مــا ميكــ

ــة مــن عجــز    ـــمجهورياملــساعدة اإلمنائي ــة  ــ ــشعبية الدميقراطي ــا ال ـــق األهــداف  ة كوري عــن حتقيـــ
وطلـب وفـد آخـر ختـصيص مـوارد إضـافية            . الوطنية والدولية مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفيـة       

  .للربنامج القطري
ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        يق الـربامج القطريـة ل     وأعربت عدة وفود عن تأييد تنـس        - ٣٠

ــدابري يف            ــة الت ــذ جمموع ــن تنفي ــهاء م ــد االنت ــم املتحــدة األخــرى عن ــات األم ــرامج منظم ــع ب م
لنـشاطه  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         وكان من رأي هذه الوفود أن اسـتئناف         . ٢٠١٠ عام

ــه   ســيتيح للمنظمــات أن تركــز علــى والياهتــا، يف الوقــت ا   ــامج وظيفت ــه الربن لــذي يــستأنف في
  .احليوية يف تنسيق املعونات

ــرح اإلدارة    - ٣١ ــدير    ) DP/2009/8(واســتنادا إىل مقت ــدمها امل ــيت ق ــضمانات اإلضــافية ال وال
 بــشأن التــدابري ٢٠٠٩/١اإلقليمــي خــالل مــداوالت اجمللــس، اعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر   

مجهوريـة كوريـا الـشعبية    عملياته الربناجمية يف ة اإلمنائي برنامج األمم املتحد  املقترحة الستئناف   



E/2009/35  
 

10-25911 15 
 

ــة ــة  وأعــرب وفــد  . الدميقراطي ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــرئيس اجمللــس   مجهوري  عــن شــكره ل
وموظفيـه وجملموعـة الـسبعة والـسبعني والـصني،          برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      التنفيذي وملدير   

  .عهورحب بعودة الربنامج وتعهد بالتعاون م
  

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  -رابعا   
النظــام املــايل والقواعــد املاليــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع؛ تقريــر عــن التــصنيف  

  الشامل للوظائف باملكتب واملقترحات اخلاصة بتنفيذ التوصيات
ـــات املــ    -٣٢ ـــا قــدم املــدير التنفيـــــــذي ملكتــب األمــم املتحــدة خلدمـــــ ـــا عامـ شاريع عرضـــ

وشـدد  . للنظام املايل والقواعـد املاليـة املقترحـة وللجهـود املتعلقـة بإعـــــــادة تـصنيف الوظـائف                 
ـــة للقطــاع       ـــة الدوليـــــ ــستند إىل املعــايري احملاسبيــ ــة ت ـــد املالي ـــام املــايل والقواعــــ علــى أن النظــــ

وأكـــــــد للوفـود    . ز إدارة املخاطر والـضوابط املاليـة      العــــام وأن الغرض منها هو تقنني وتعزيــــ      
ــا     ــدة قــــد وافــــق عليهــ ــار املــــساءلة وأن ترتيبــــات اإلدارة اجلديــ أن املقترحــــات تعكــــس إطــ

  .التنفيذي اجمللس
وكرر أن عمليات إعادة تـصنيف الوظـائف ضـرورية ملـساعدة املنظمـة علـى اجتـذاب                    - ٣٣

دالت االســترتاف قــد أثــرت تــأثريا ســلبيا علــى املواهــب واالحتفــاظ هبــا، حيــث إن ارتفــاع معــ
وتعهــد بــأن يقــوم املكتــب تــدرجييا بعمليــات إلعــادة تــصنيف        . اإلنتاجيــة وعلــى امليزانيــات  

. الوظائف بعد أن تنظر اإلدارة بعناية يف اآلثار اليت تترتب عليها بالنـسبة للميزانيـة وللمـوظفني                
يـذي بـشأن الترتيبـات املتعلقـة بـاإلدارة قـام           وأبلغ اجمللس بأنه بنـاء علـى توجيهـات اجمللـس التنف           

  . األمني العام بتفويض املسؤولية عن شؤون املوظفني إىل املدير التنفيذي
ــع أن حتقــق         - ٣٤ ــيت يتوق ــة ال ــة بامليزاني ــة املتعلق ــام املبدئي ــدير التنفيــذي بعــض األرق ــدم امل وق

والر ألول مــرة وتــصل األهــداف الــصافية للميزانيــة حيــث تزيــد تكــاليف التنفيــذ عــن بليــون د 
وأكــد مـرة أخــرى التزامــه بتبــادل الـرأي مــع الوفــود بــشأن   .  مليــون دوالر٦,٣اإليـرادات إىل  

. ٢٠٠٩اخلطة االستراتيجية للمكتب عنـد اإلعـداد للنظـر فيهـا يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام                     
ــسوبة إىل      ــق يف املخالفــات املن ــا جــد يف التحقي ــا مب ــذي علم ــار  وأحــاط اجمللــس التنفي  أحــد كب

  .املديرين باملكتب
وأيدت عدة وفود الطلب اخلاص بعمليات إعادة تصنيف الوظـائف وطالبـت باملوافقـة         - ٣٥

عليه على وجه السرعة حىت يستطيع املكتب مواءمة موارده البـشرية مـع النظـام املوحـد لألمـم                   
يف الوظـائف   وأعرب أحد الوفود عن القلق إزاء نطاق وتوقيت عمليـات إعـادة تـصن             . املتحدة

املقترحة، وطلب إعطاء اجمللس التنفيذي مزيدا من الوقـت إلجـراء مـشاوراته، مبـا يف ذلـك مـع            
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ونبـه هـذا الوفـد إىل ضـرورة النظـر يف مـا يترتـب        . اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة     
 إعـادة  على هذا اإلجراء من انعكاسات واسعة النطاق على صورة املنظمة وما قـد جتـره عمليـة         

التصنيف هذه الشاملة واملكلّفة من عواقب حمتملة علـى األمـم املتحـدة يف الوقـت الـذي تعـاين                    
. فيه امليزانيات الوطنية مـن اإلهنـاك وأسـواق العمـل مـن فقـدان الوظـائف يف مجيـع أحنـاء العـامل                       

لتقرير وأشاد كثريون باحلوار الذي جرى مع اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة وبـا                
وهنـأ الـبعض    . الذي انتهى إليه، وهو التقرير الذي استلهمه االقتـراح اخلـاص بإعـادة التـصنيف              

املكتب على ما أحرزه من تقدم يف تنفيذ املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، وعلـى عملـه                     
علــى تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي احلــسابات لألمــم املتحــدة، وعلــى نظــام إدارة األصــول   

ــيني      و ــثلني اإلقليم ــز دور املم ــى تعزي ــه، وعل ــة ب ــة الداخلي ــات الرقاب ــود   . آلي وأعــرب أحــد الوف
يساوره من القلق إزاء الوضع احلايل لتسوية احلسابات املشتركة مع الصناديق واإليـرادات              عما

بغض النظر عن مبلغها، األمر الذي قـد يـؤثر يف إدارة هـذا الكيـان املمـول                   -املؤجلة للمكتب   
  .يف منظمة األمم املتحدةذاتيا 
 بــشأن النظـام املــايل والقواعـد املاليــة ملكتــب   ٢٠٠٩/٤واختـذ اجمللــس التنفيـذي املقــرر     - ٣٦

 بـشأن عمليـة إعـادة تـصنيف         ٢٠٠٩/٥واختـذ أيـضا املقـرر       . األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية   
م أن املكتـب    ، الحـظ أحـد الوفـود أنـه يفهـ          ٢٠٠٩/٥وعقب اختاذ املقرر    . الوظائف وتنفيذها 

يعتزم تنفيذ عملية إعادة التـصنيف دون أن يترتـب عليهـا أي تكـاليف، حيـث سـتقاَبل الزيـادة                     
يف املرتبــات بزيــادة يف اإلنتاجيــة واخنفــاض يف التكــاليف املرتبطــة مبعــدل الــدوران، الــذي ظــل   

 إنـه  وعلق وفد آخـر قـائال    . يتجاوز حىت اآلن متوسط معدل الدوران املسجل يف األمم املتحدة         
  .سيعمل على رصد أنشطة إدارة املكتب بدقة

  
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  -خامسا  

خلص األمـني التنفيـذي لـصندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة كيـف زاد عـدد                      - ٣٧
 بلـدا خـالل الـسنوات األربـع األخـرية،           ٤٠ بلدا إىل    ٢٣البلدان اليت تنفذ برامج الصندوق من       

يــف قــام الــصندوق بعمليــة لتحقيــق الالمركزيــة، وكيــف زادت اإليــرادات اإلمجاليــة يف        وك
 جهــة ماحنــة خمتلفــة؛ وكيــف كانــت مجيــع ٢٤ مليــون دوالر جــاءت مــن ٥٠ إىل ٢٠٠٨ عــام

الترتيبات اجلديدة تقريبا برامج مشتركة تعمـل وفـق املبـادئ التوجيهيـة جملموعـة األمـم املتحـدة                
الية الصندوق يف جمال املشاريع االستثمارية مـن منظـور املرونـة املاليـة،         وشرح مزايا و  . اإلمنائية

  :، ومنها٢٠٠٨وحدد النتائج اإلمنائية الرئيسية اليت حققها الصندوق يف عام 
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 وخاصـة التوسـع يف بنـاء القـدرات وتقـدمي الـدعم االسـتثماري           التنمية احملليـة،    )أ(  
   املائة منها يف أفريقيا؛ يف٧٠ - جهازا من أجهزة احلكم احمللي ٧٤٩إىل 

 مـــشروعا هبـــا أكثـــر مـــن ٤٠، وخاصـــة تقـــدمي الـــدعم إىل التمويـــل للجميـــع  )ب(  
وأضــاف األمــني التنفيــذي أن   .  يف املائــة منــهم مــن النــساء   ٦٠مليــون عميــل   ١,٥

 بلـدا مـن أقـل       ١٦ يف تنفيذ برامج التمويل للجميع يف        ٢٠٠٨الصندوق شرع يف عام     
  البلدان منوا؛

، وعلـى وجـه التحديـد التقيـيم اإلجيـايب للـصندوق مـن               يمات والتقديرات التقي  )ج(  
ــراء      ــساعدة الفق ــشارية مل ــة االست ــب اجملموع ــسياسات    -جان ــستقل لل ــز م ــي مرك  وه

وأشـار األمـني التنفيـذي إىل وثيقـة للتقيـيم      .  وذلك يف جمال فعالية املاحنني     -والبحوث  
ا بالـصندوق ملـا قـام بـه يف جمـال             وأشاد فيهـ   ٢٠٠٨الذايت أعدها البنك الدويل يف عام       

  .التنمية احمللية
وأعربــت الوفــود عــن ثقتــها يف قيــادة األمــني التنفيــذي وقالــت إن مــن بواعــث األمــل     - ٣٨

لديها األداء القوي للمكتب، وأكدت من جديـد الـدور اهلـام الـذي يقـوم بـه يف تقـدمي الـدعم                       
وطلـب أحـد الوفـود إىل       . ل التنميـة احملليـة    ألقل البلدان منوا يف جمال التمويل البالغ الـصغر وجمـا          

ــسبة ل    ــسبية بالنـ ــاه النـ ــل التعريـــف مبزايـ ــصندوق أن يواصـ ــائي   الـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ربنـ
وطلـب ذلـك الوفـد    . واملؤسسات املالية األخرى وبالنسبة ملؤسـسات تقـدمي املعونـة بوجـه عـام         

آخر إىل الـشراكة االسـتراتيجية      وأشار وفد   . إىل الصندوق أن يعمل على توسيع قاعدة املاحنني       
ــدة مــع  ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  اجلدي الــيت عــززت وجــود الــصندوق علــى الــصعيدين   برن

وطلب الوفد إىل الصندوق مواصلة عملـه يف        . اإلقليمي والقطري، شجعت على زيادة الكفاءة     
روض الــربامج، جمــاالت حتقيــق الالمركزيــة واإلدارة احملليــة والتمويــل للجميــع، والتوســع يف عــ  

وأعرب أحد الوفـود عـن تأييـده لربنـامج قـادة            . ومواصلة ممارسات اإلدارة القائمة على النتائج     
التمويــل البــالغ الــصغر وشــجع الــصندوق علــى اســتخدامه يف ظــروف مــا بعــد الــصراع وعلــى  

  .تعزيز روابطه بأنشطة جلنة بناء السالم
من إنشاء جلنة الستعراض التنفيـذ، وعـن   وقدم األمني التنفيذي تفاصيل عما مت مؤخرا     - ٣٩

اهلــشاشة النــسبية لقاعــدة املــوارد األساســية علــى الــرغم مــن زيادهتــا يف الفتــرة األخــرية، وعــن    
الشراكة االستراتيجية اجلديدة اليت أقيمت مع عدد من مؤسسات األمـم املتحـدة باإلضـافة إىل                

‘ قـادة التمويـل البـالغ الـصغر       ’ مرفـق    ووصـف . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   تعزيز الروابط مع    
 مليـون دوالر، وهـو مبـادرة بـني بلـدان اجلنـوب الغـرض منـها                  ٢٦اجلديد، الذي تبلغ ميزانيتـه      

إحضار مؤسسات التمويـل البـالغ الـصغر القياديـة العاملـة يف اجلنـوب إىل البلـدان احملرومـة بـني                
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وأضـاف أن   . وف مـا بعـد الـصراع      أقل البلدان منوا، وخاصة البلـدان الـيت متـر بأزمـات أو بظـر              
وشـدد  . مرفق قادة التمويل البـالغ الـصغر يتلقـى دعمـا كـبريا مـن مؤسـسة بيـل وملينـدا غيـتس                

األمني التنفيذي على التزام الصندوق باألعمال احلفازة والقابلة للقيـاس، وبالرتاهـة والـشفافية،              
رد العاديـة واملـوارد األخـرى       ودعا أعـضاء اجمللـس التنفيـذي إىل مواصـلة تقـدمي الـدعم إىل املـوا                

  .واختتم كلمته بتقدمي نائب األمني التنفيذي اجلديد. للصندوق
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائياملسألة اجلنسانية يف   -سادسا  
قام املدير املساعد ومدير مكتب الـسياسات اإلمنائيـة ومـدير وحـدة القـضايا اجلنـسانية               - ٤٠

برنـامج األمـم   قـدمي نظـرة عامـة شـاملة علـى املـسألة اجلنـسانية يف        مبكتب السياسات اإلمنائيـة بت    
  . وعلى ما حتقق من تقدم وما بقي من حتدياتاملتحدة اإلمنائي 

وأعطى املدير املساعد ومدير مكتب السياسات اإلمنائية رقمـا إحـصائيا يوضـح نطـاق                 - ٤١
 مليون امرأة منـذ     ٧٠ان   مليون امرأة بعد أن ك     ٨٢التحدي وهو أن عدد العاطالت ارتفع إىل        

وذكــر أن املــشتغالت مــن النــساء يعملــن يف أقــل القطاعــات إنتاجيــة وأكثرهــا  . عــشر ســنوات
وحتدث، يف ظروف األزمة االقتصادية العامليـة، عـن الـدعم الـذي        . تعرضا للمخاطر االقتصادية  

القـدرة الوطنيـة   يقدمه الربنامج يف جمال النهوض باملرأة وجمال التنمية البشرية مـن خـالل تعزيـز           
وتكلــم عــن . علــى تعمــيم املــساواة بــني اجلنــسني يف الــسياسات والــربامج وامليزانيــات اإلمنائيــة  

دراسة رائدة عن أثر األزمة على املـساواة بـني اجلنـسني، وهـي دراسـة يـستعني هبـا الربنـامج يف             
عمــل وتكلــم مــدير وحــدة القــضايا اجلنــسانية عــن خطــة  . وضــع االســتجابات املالئمــة وطنيــا

الربنامج يف اجملال اجلنساين وعما حتقق من تقـدم يف القـدرة الداخليـة واملـساءلة وآليـات متابعـة                 
  .القضايا اجلنسانية

وقدم مدير وحدة القـضايا اجلنـسانية مبكتـب الـسياسات اإلمنائيـة إىل اجمللـس التنفيـذي              - ٤٢
  :معلومات مفصلة عما جد بالنسبة إىل

، بــإعالن املــدير بــدء اســتراتيجية  املنظــور اجلنــساينتعزيــز القــدرة علــى تعمــيم  )أ(  
للمساواة بني اجلنسني على النطاق العاملي، ومبا جيري يف كل أحناء العامل من عمليـات               

  التدريب الواسعة وعمليات بناء القدرات؛
 وذلـك  تعزيز املساءلة باملنظمة عن النتائج فيما يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني،               )ب(  

  يت الرصد وتقدمي التقارير؛بتحسني عملي
، مبا يف ذلك مـسامهة إمجاليـة مـن املـوارد            توفري التمويل للمساواة بني اجلنسني      )ج(  

   مليون دوالر لتنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني؛١٢,٨٠٠العادية قدرها 
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، مبــا يف ذلــك تــوفري املــوظفني تــوفري املــوارد البــشرية لتعمــيم املنظــور اجلنــساين  )د(  
ملناسبني للربامج اجلنسانية اإلقليمية اليت تستهدف حفز العمل يف اجملال اإلنساين علـى             ا

  الصعيد القطري؛
، مـع التركيـز بوجـه    تعزيز إدارة املعرفة من أجل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني              )هـ(  

  خاص على تطوير املواقع الشبكية والبوابات اإلقليمية املعنية باملسائل اجلنسانية؛
ــوطين،       )و(   ــصعيد ال ــى ال ــا وعل ــشتركة بــني الوكــاالت عاملي  التوســع يف الربجمــة امل

ــة األمــم       ــسانية يف أفرق ــة باملــسائل اجلن وذلــك مــن خــالل اجملموعــات املواضــيعية املعني
املتحدة القطريـة ومـن خـالل عـدد مـن فـرق العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة                       

  .باملسائل اجلنسانية
 القضايا اجلنسانية مبكتب السياسات اإلمنائية اجمللس التنفيذي علـى          وشكر مدير وحدة    - ٤٣

 فيمــا يتعلــق هدعمــه الســتراتيجية املــساواة بــني اجلنــسني، وتكلــم عــن التحــديات الــيت تواجهــ   
باملوارد البشرية واملوارد املالية، وأكد للوفود أن االهتمام سـوف يتركـز علـى محايـة املكاسـب                  

اف اإلمنائية لأللفية وتزويد األجهزة التابعـة مبـا يلزمهـا مـن املعـارف               اليت حتققت يف إجناز األهد    
  .واألدوات والقدرات يف اجملال اجلنساين ملساعدهتا على االستجابة آلثار األزمات العاملية

علـى مواصـلة تعمـيم املنظـورات        برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي       وشجعت وفود كثرية      - ٤٤
االت اليت يركز عليها، وتعزيز املـساءلة فيمـا يتعلـق مبـسائل اجلنـسني               اجلنسانية وإدماجها يف اجمل   
وأوصــت تلــك الوفــود بوضــع مؤشــرات للنجــاح تــرتبط باألهــداف  . مــن أجــل حتقيــق النتــائج

ــق        ــامج املــوارد املخصــصة لتحقي ــع هبــا الربن ــة الــيت يتتب ــساءلت عــن الكيفي ــة، وت ــة لأللفي اإلمنائي
ت على ضرورة أن يؤمن مديرو الربنامج وموظفوه بقيمـة          وأكد. املساواة بني اجلنسني وللمرأة   

: وطلبـت الوفـود معلومـات إضـافية عـن       . املساواة بـني اجلنـسني حـىت يتحقـق النجـاح احلقيقـي            
التعاون مـع احلكومـات فيمـا يتعلـق بوضـع ميزانيـات املـسائل اجلنـسانية؛ ومـدى تـوافر املـوارد                     

 مـن جمـاالت التركيـز يف الربنـامج؛ ومـا يعتـربه              الكافية واخلربة باملسائل اجلنـسانية يف كـل جمـال         
الربنامج حتديات رئيسية فيما يتعلق بتعمـيم املنظـورات اجلنـسانية إزاء تبـاين الظـروف القطريـة                  

ــود أن  . الــيت يعمــل فيهــا الربنــامج   ــن أحــد الوف ــده   ١٨وأعل ــة ببل ــة مــن املقاعــد الربملاني  يف املائ
  . ركاء التنميةخمصصة اآلن للمرأة وأن ذلك حتقق مبساعدة ش

ــرر     - ٤٥ ــذي املق ــذ اســتراتيجية  ٢٠٠٩/٦واعتمــد اجمللــس التنفي ــشأن تنفي ــم   ب ــامج األم برن
  .٢٠١١-٢٠٠٨لتحقيق املساواة بني اجلنسني للفترة املتحدة اإلمنائي 
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  وصندوق األمم املتحدة للسكانبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي اجلزء املشترك بني     
  راجعي احلساباتتوصيات جملس م  -سابعا   

ونائبة املديرة التنفيذية لصندوق األمـم      ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     قام املدير املعاون ل     - ٤٦
ونائـب املـدير التنفيـذي      ) للعالقات اخلارجية وشؤون األمم املتحـدة واإلدارة      (املتحدة للسكان   

؛ DP/2009/5(ملكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة خلـــــدمات املـــــشاريع بعـــــرض تقـــــارير منظمـــــاهتم  
DP/FPA/2009/1 ؛DP/2009/6 .( وقـــد اشـــترك يف املناقـــشة ممثـــل جمللـــس مراجعـــي احلـــسابات
  .باألمم املتحدة

وأثنت الوفود على ما قامت بـه املنظمـات الـثالث مـن أعمـال ملتابعـة تنفيـذ توصـيات                       - ٤٧
وطلبـت  . جملس مراجعي احلسابات، وأحاطت علما مبـا ذكـره ممثـل ذلـك اجمللـس علـى املنـصة                  

لوفود معلومات إضافية عـن نتـائج تنفيـذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام وعمـا تـوفره                       ا
كـذلك طلبـت الوفـود معلومـات        . املنظمات لتغطية تكاليف التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة       

، تقــدم خــالل ٢٠٠٩إضــافية عــن تنفيــذ املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام خــالل عــام    
وسـألت الوفـود ممثـل جملـس        . رمسية يف اجمللس التنفيذي ويف جلسات إحاطة غري رمسية        مناقشة  

مراجعي احلسابات عن رأيه يف تنفيذ املنظمـات للتوصـيات وعمـا إذا كانـت قـد لوحظـت أيـة                   
ــصور  ــسبة للمخــاطر       . وجــوه ق ــي احلــسابات بالن ــس مراجع ــن رأي جمل ــود ع ــسرت وف واستف

وطلبت الوفود مواصـلة احلـوار مـع        . نظمات لإلقالل منها  واإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها امل     
 أو يف الــدورة العاديــة الثانيــة  ٢٠٠٩جملــس مراجعــي احلــسابات إمــا يف الــدورة الــسنوية لعــام   

  .٢٠٠٩ لعام
، تساءلت بعض الوفود عـن الـسبب يف قلـة           ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي   وفيما يتعلق ب    - ٤٨

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رغبتـه يف      . حلـسابات يف املقـر  عدد ما أجري مـن عمليـات مراجعـة ا        
وطلـب وفـد آخـر    . تلقي مزيد مـن املعلومـات عـن النـهج املنـسق املتبـع يف التحـويالت النقديـة         

تكون إدارة األموال إدارة أكثر حزما، وأن تكون قاعـدة بيانـات مؤشـرات اإلدارة القائمـة                  أن
وطلـب أحـد   .  املواعيد وسـهلة االسـتعمال  على النتائج مستكملة وأكثر حتديدا ودقة من حيث    

الوفود إىل الربنامج أن يتقاسم خططه بالنسبة لكيفية اسـتخدام اإلدارة القائمـة علـى النتـائج يف         
وذكــر ذلــك الوفــد أنــه قلــق الخنفــاض معــدل تنفيــذ . رصــد املكاتــب القطريــة وكفالــة املــساءلة

كذلك أثريت كشاغل مـن     . لسنويةتوصيات مراجعة احلسابات وطالب مبتابعة تتم يف الدورة ا        
الـــشواغل مـــسألة تعزيـــز تقـــدمي التقـــارير عـــن إدارة الربنـــامج للـــصناديق االســـتئمانية املتعـــددة 

واستفــسرت بعــض الوفــود عــن الكيفيــة الــيت يــستطيع هبــا الربنــامج تعزيــز   . األطــراف والثنائيــة
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الـيت يـراد هبـا جتنـب        ‘ أالـشراء اجملـز   ’وظيفة الشراء بـه وعـن املخـاطر الـيت تنطـوي عليهـا أوامـر                 
  .عمليات االستعراض

وأشــادت عــدة وفــود بالتقــدم الــذي حققــه مكتــب خــدمات املــشاريع، وأعربــت عــن    - ٤٩
ــر الــذي قدمــه   وطلبــت تلــك الوفــود إىل املكتــب أن يواصــل التقــدم   . تقــديرها ملــستوى التقري

  .وتقدمي التقارير إىل اجمللس التنفيذي
ــه أســ    - ٥٠ ــه : ئلة إىل ممثــل جملــس مراجعــي احلــسابات وقامــت وفــود كــثرية بتوجي عــن رأي
يتعلق بتنفيذ املنظمات لتوصـيات مراجعـة احلـسابات؛ وعمـا إذا كانـت قـد لوحظـت أيـة                     فيما

وجوه قصور؛ وعن رأي جملس مراجعي احلسابات يف املخاطر اليت تتعرض هلا املنظمـات وعـن       
  . ات للتخفيف منهاإدارة هذه املخاطر واإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها املنظم

وقدم ممثل جملس مراجعي احلسابات إجابـة مـوجزة سـلط فيهـا الـضوء علـى مـا حتقـق                       - ٥١
برنـامج  وتكلم عن أمهية التفاعل مع جلان مراجعـة احلـسابات يف            . من تقدم منذ إصدار التقرير    

دارة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان واللجنـة االستـشارية لـشؤون اإل       األمم املتحدة اإلمنـائي   
ووصف العمليـة املؤقتـة الـيت تـتم كـل سـنتني          . وامليزانية واللجنة اخلامسة التابعة للجمعية العامة     

. واليت يتحقق فيها جملس مراجعـي احلـسابات رمسيـا مـن التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق بالتوصـيات                     
تحـدة اإلمنـائي    ربنـامج األمـم امل    اليت تنفذها اإلدارة العليا ل    ‘ املخاطر الرئيسية ’وتكلم عن مبادرة    

ــه مت يف   ويف الرد على سؤال حمدد، . وأكد أهنا ممارسة من أفضل املمارسات ــل أنــ ــر املمثــ ذكــ
تقريرين سابقني تسليط الضوء علـى مـشكلة الـشراء اجملـزأ وأنـه ميكـن التـصدي هلـا مـن خـالل                 

كل الضوابط الربناجمية اليت هـي جـزء مـن نظـام أطلـس والـيت تعتـرب آليـة اسـتعراض حتـدد املـشا                        
  .مبجرد ظهورها قدر اإلمكان

 عمليــة مراجعــة للحــسابات بــاملقر يف عــام     ١٣وذكــر املــدير املعــاون أنــه ســتجرى       - ٥٢
وفيمـا يتعلـق بـالنواحي املاليـة، أعـرب          . وقال إن ذلك سيصبح هو القاعدة يف املنظمة       . ٢٠٠٩

لة عــن دهــشته للتقــدير غــري املرضــي الــذي حــصلت عليــه ولكنــه قــال إنــه شــرع يف خطــة شــام
وفيما يتعلق بالشراء، ذكر أن الربنامج قـام        . إلعادة التنظيم وتنفيذ توصيات مراجعة احلسابات     

مببادرة تستهدف مراجعة العمليات واستكشاف أوجـه الـضعف وأن نتيجـة ذلـك قـد أحـدثت         
 وفيما يتعلق بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام، وافـق علـى أن التوسـع               . بالفعل أثرها 

يف تبــادل اآلراء سيــساعد أعــضاء اجمللــس التنفيــذي علــى إدراك اجلهــد البــشري واملــايل الــالزم   
وأكــد . وإدراك اآلثــار الــيت تترتــب بالنــسبة جملــاالت مثــل التــأمني الــصحي بعــد انتــهاء اخلدمــة  

  .للمجلس أنه سيتم توجيه مزيد من االهتمام إىل الصناديق االستئمانية
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للعالقـات اخلارجيـة   ( التنفيذيـة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان       وقامت نائبـة املـديرة      - ٥٣
بتوجيه الشكر إىل الوفود على ما التزمت به وعلـى مـا قدمتـه              ) وشؤون األمم املتحدة واإلدارة   

من دعم وأكدت للمجلس التنفيذي أن الـصندوق لديـه مجيـع الـنظم الالزمـة لتنفيـذ توصـيات                    
ب مــن تقـدمي تقريـر مــستكمل عـن تنفيـذ املعــايري     ورحبــت مبـا طُلـ  . جملـس مراجعـي احلـسابات   

 سـتكون هـي الوقـت       ٢٠٠٩احملاسبية الدولية للقطاع العام، وذكرت أن الدورة الـسنوية لعـام            
 ويتوقـع  ٢٠٠٨وقالت إن الصندوق بـدأ يف تنفيـذ املعـايري يف عـام       . املناسب لتقدمي هذا التقرير   

 وأضافت أن الـصندوق يتعـاون تعاونـا تامـا           .٢٠١٠يناير  /كانون الثاين االنتهاء من تنفيذها يف     
  .مع سائر الشركاء يف عملية التنفيذ

وفيما يتعلق بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمـة، ذكـرت أن الـصندوق علـى اسـتعداد                   - ٥٤
وأضــافت أنــه .  ومــا ســبقه مــن أعــوام٢٠٠٧تــام وأنــه بــدأ يف متويــل االلتزامــات املتعلقــة بعــام 

قبل، يقــوم الــصندوق بامليزنــة هلــا مــن خــالل مــا خيــصم مــن املرتبــات   بالنــسبة اللتزامــات املــست
وفيمـا يتعلـق مبـسألة إدارة       . ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين الشهرية على أساس تقديري اعتبارا من       

الشواغر، أكدت للمجلـس التنفيـذي أن الـصندوق ملتـزم التزامـا تامـا بتخفـيض الوقـت الـذي                    
دوق يرحب بالفرصة املتاحة له لتقدمي تقريـر مـستكمل   وقالت إن الصن. يستغرقه ملء الشواغر  

واختتمـت كلمتــها باإلشـارة إىل أن الـصندوق سـيقدم تقريــرين يف     ). رمبـا يف الـدورة الـسنوية   (
السنة عـن مراجعـة احلـسابات، أحـدمها عـن املراجعـة اخلارجيـة للحـسابات يف الـدورة العاديـة                      

  .يف الدورة السنويةللمجلس والثاين عن املراجعة الداخلية للحسابات 
برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        بشأن تقارير    ٢٠٠٩/٢واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر       - ٥٥

ــذ         ــة عــن تنفي ــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجي ــب األم ــسكان ومكت ــم املتحــدة لل وصــندوق األم
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦توصيات جملس مراجعي احلسابات للفترة 

  
  لس االقتصادي واالجتماعيالتقرير املقدم إىل اجمل  -ثامنا   

وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، قامـت          برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         بالنيابة عن     - ٥٦
للعالقــات اخلارجيــة وشــؤون األمــم (نائبــة املــديرة التنفيذيــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان  

 واالجتمــــاعي بعــــرض التقريــــر املــــشترك املقــــدم إىل اجمللــــس االقتــــصادي) املتحــــدة واإلدارة
)E/2009/5.(  

وأكــدت الوفــود مــرة أخــرى العالقــة القويــة بــني اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتــصادي    - ٥٧
وطالبـــت الوفـــود بزيـــادة الفعاليـــة . واالجتمـــاعي واجمللـــس التنفيـــذي واملـــسؤولية فيمـــا بينـــها 

ى تنـسيق   والكفاءة، وزيـادة االتـساق بـني املنظمـات، والتركيـز علـى واليـات املنظمـات، وعلـ                  
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وأشارت تلك الوفود إىل ضرورة أن يراعى بدقة يف التقارير اليت تقـدم مـستقبال إىل            . العمليات
اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي اهليكــل والترتيــب اللــذين نــص عليهمــا قــرار اجلمعيــة العامــة    

وشــددت علــى ضــرورة تبــسيط وترشــيد متطلبــات تقــدمي التقــارير وعلــى ضــرورة  . ٦٢/٢٠٨
  . واج وعدم اإلثقال الذي ال مربر له يف طلب التقاريرجتنب االزد

وشدد أحد الوفود على أمهية الشفافية واملساءلة بالنسبة لألنشطة التنفيذيـة واإلداريـة،               - ٥٨
وصــندوق األمــم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وأعــرب وفــد آخــر عــن األمــل يف أن يواصــل 

تجـه إىل حتقيـق النتـائج بـدون أن يـستنفدا جهودمهـا          املتحدة للسكان التنفيذ الفعلي لألنشطة امل     
وأشار الوفد إىل أنه يرحب بأيـة مبـادرة يقـوم هبـا     . يف الوفاء بااللتزامات الزائدة بتقدمي التقارير   

  .٦٢/٢٠٨الربنامج والصندوق بشأن كيفية االستجابة ملا هو مطلوب يف قرار اجلمعية العامة 
تقــارير حبيــث تتــضمن أســسا أقــوى لقيــاس األداء  وطالبــت وفــود بارتفــاع مــستوى ال   - ٥٩

ومقارنة املنجزات مبا حددته اخلطط االستراتيجية؛ حبيث تظهر الدروس املـستفادة والتحـديات             
وذكرت تلك الوفود أن من املهم التـصدي الحتياجـات          . وتتضمن توصيات بالنسبة للمستقبل   

ن اجلنـوب، وللتحـديات يف جمـال تنميـة          البلدان املتوسطة الدخل، وملسألة التعاون فيما بني بلدا       
كــذلك شــددت الوفــود علــى ضــرورة زيــادة الــدعم الــتقين واملــايل املقــدم إىل نظــام  . القــدرات

املنسقني املقيمني، وتوسيع جمموعة املرشحني لشغل وظائف املنسق املقيم؛ وزيـادة الـشفافية يف       
  .عملية االختيار لوظائف كبار املسؤولني باألمم املتحدة

وأشارت الوفود إىل أن استعراض السياسات الشامل اجلديـد يتـضمن بعـض الواليـات                - ٦٠
البالغــة األمهيــة اخلاصــة بالربنــامج والــصندوق، وإىل أن مــن املهــم أن يواصــل اجمللــس التنفيــذي  
التركيـــز علـــى هـــذه الواليـــات مـــن خـــالل مـــا يقدمـــه مـــن التقـــارير إىل اجمللـــس االقتـــصادي  

صوص، فقـد أرادت هـذه الوفـود أن تعـرف الكيفيـة الـيت ختطـط                 وعلى وجه اخلـ   . واالجتماعي
وأشـار وفـد، تكلـم     . هبا املنظمتان ملواجهة التحديات اليت مت حتديـدها يف جمـال تنميـة القـدرات              

ــدان التجــارب وغريهــا       ــدة الــيت أخــذت تتجمــع مــن بل ــدان، إىل اخلــربات اجلدي باســم ســتة بل
  .مة وفيما يتعلق بوحدة العمليتعلق بتنفيذ االتساق على نطاق املنظو فيما
وأجاب املدير املعاون ومدير مكتب الـشراكات فأشـادا مبـا طالبـت بـه الوفـود مـن أن                      - ٦١

يكون تقدمي التقارير أكثر توافقا مع هيكـل االسـتعراض الـشامل للـسياسات الـذي جيـرى كـل                
االلتزامـات  وقال إن مواصلة املناقشة أمر مرغوب فيه حىت ميكـن جتنـب تكـرار               . ثالث سنوات 

املتعلقــــة بتقــــدمي التقــــارير يف اخلطــــة االســــتراتيجية، والتزامــــات إدارة الــــشؤون االقتــــصادية  
واالجتماعية فيما يتعلـق بتقـدمي التقـارير، وضـمان أن تكـون التقـارير املقدمـة إىل اجمللـس علـى                      

ـــ ’وتكلــم عــن . أحــسن مــا تكــون تنظيمــا وحتلــيال   الــيت شــكلت ‘  االستــشارية١٣جمموعــة ال
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ــسقني      لل ــستوى املن ــشتركة، وم ــدورات امل ــة مبمارســات األعمــال، وال ــصدي للمــسائل املتعلق ت
واختتم كلمته باحلديث عـن أمهيـة اجليـل التـايل مـن صـناديق               . املقيمني، وغري ذلك من املسائل    

املشاريع االستثمارية وعن تقييم األداء كدعامة من الدعائم اليت طلبتها اجلمعيـة العامـة، وأكـد                
على احتياجات البلدان ذات الدخل املتوسط وعلى األمهية البالغة للتعاون فيمـا بـني              من جديد   

  .بلدان اجلنوب
للعالقـات اخلارجيـة وشـؤون األمـم املتحـدة          (وقالت نائبة املـديرة التنفيذيـة للـصندوق           - ٦٢

نبغي إثقـال   إهنا تتفق مع الوفود اليت ذكرت أنه مع األمهية الكبرية لتقدمي التقارير ال ي             ) واإلدارة
وذكـرت أن مـن املهـم علـى وجـه اخلـصوص عـدم إثقـال                 . كاهل املنظمتني بعـبء ال مـربر لـه        

كاهل املكاتب القطرية مبتطلبات إضافية فيما يتعلق بتقدمي التقارير نظرا لضرورة التركيـز علـى        
وشــددت علــى أن مــسألة الــدعم املقــدم إىل نظــام املنــسقني املقــيمني هــي حمــل   . تنفيــذ الــربامج

وأضـافت أن جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة أعـدت بيـان موقـف تـسترشد بـه منظومـة                       . ثحب
ــدرات     ــة الق ــسألة تنمي ــا مل ــم املتحــدة يف تناوهل ــصدي    . األم ــصندوق يواصــل الت وذكــرت أن ال

وأضـافت أهنـا توافـق علـى أن مـن املهـم تقـدمي تقـارير عـن            . للتحديات يف جمال تنمية القدرات    
وشـكرت  . ان اجلنوب وعن املسائل املتعلقة بالبلدان ذات الدخل املتوسـط         التعاون فيما بني بلد   

  .اجمللس التنفيذي على ما يقدمه من توجيهات قيمة
ــرر      - ٦٣ برنـــامج األمـــم   بـــشأن تقريـــر مـــدير   ٢٠٠٠/٣واعتمـــد اجمللـــس التنفيـــذي املقـ

ــدة ــائي  املتحـ ــدم إىل  اإلمنـ ــدة للـــسكان املقـ ــة لـــصندوق األمـــم املتحـ ــديرة التنفيذيـ  اجمللـــس واملـ
  .االقتصادي واالجتماعي

  
  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  املالحظات االفتتاحية لرئيس اجمللس التنفيذي
بدأ اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحـدة للـسكان مبالحظـات افتتاحيـة لـرئيس اجمللـس            - ٦٤

وشـدد علـى الـدور    . حـدة للـسكان  صـندوق األمـم املت    /ربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي    التنفيذي ل 
وأشـار  . احليوي الذي يقوم به الصندوق بني جمموعة األجهـزة الدوليـة العاملـة يف جمـال التنميـة         

 يــصادف الــذكرى األربعــني إلنــشاء الــصندوق والــذكرى اخلامــسة عــشرة ٢٠٠٩إىل أن عــام 
ذكـر الـرئيس أن     لوضع برنامج العمل الـذي وضـعه املـؤمتر الـدويل املعـين بالـسكان والتنميـة، و                 

ــم املتحــدة          ــة األم ــادي يف منظوم ــدور قي ــا املاضــية ب ــدى األربعــني عام ــى م ــام عل ــصندوق ق ال
وسلط الضوء على الدور احليوي الذي قـام بـه الـصندوق            . يتعلق مبسائل السكان والتنمية    فيما

 يف مساعدة البلدان يف جمـاالت حتركـات الـسكان، والـصحة اإلجنابيـة مبـا فيهـا تنظـيم األسـرة،                     
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ــساواة بــني اجلنــسني   ــصدر متعــدد األطــراف يف العــامل       . وامل ــال إن الــصندوق هــو أكــرب م وق
  .للمساعدة املقدمة إىل البلدان النامية يف جمال السكان

  
  بيان املديرة التنفيذية

: متـــاح علـــى املوقـــع الـــشبكي للـــصندوق وهـــو     (بـــدأت املـــديرة التنفيذيـــة بياهنـــا      - ٦٥
http://www.unfpa.org/exbrd/2009/2009_first.htm(       بتهنئة الرئيس وبقية أعضاء املكتب على 

. وشكرت الـرئيس ونـواب الـرئيس املنتهيـة مـددهم علـى مـا أبـدوه مـن قيـادة ممتـازة                  . انتخاهبم
ورحبـت  . ن يعمل ملدة واليـة ثانيـة      الذي أعلن أنه ل   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     وحّيت مدير   

بتنصيب رئيس الواليات املتحدة األمريكية، وأعربت عن أملها يف التعاون الوثيـق مـع بلـده يف                 
حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وعـن أملـها خـصوصا يف حتقيـق هـدف تـوفري فـرص الـصحة                       

ن األمــم املتحــدة  وشــددت املــديرة التنفيذيــة علــى أ   . ٢٠١٥اإلجنابيــة للجميــع حبلــول عــام    
ــا ــن التحــديات اجلــسام        م ــا م ــا يواجهه ــرغم مم ــى ال ــل عل ــشبثة باألم ــت مت ــه  . زال وذكــرت أن
ــضا مترابطــون     إذا” ــاس أي ــات مترابطــة فالن ــت األزم ــق   “كان ــى ضــرورة التوثي ، وشــددت عل

األقــصى للــروابط وضــرورة التعــاون بــني الثقافــات، وتــشجيع القــيم املــشتركة، والعثــور علــى    
إن علينـا أن نـصر علـى أن يكـون أحـوج      ”: وقالـت . لكثرية اليت تواجه العاملحلول لألزمات ا 

وشـددت علـى األمهيـة الفائقـة ألهـداف مـؤمتر األمـم املتحـدة         . “هم حمـور جهودنـا  لينا  إالناس  
 .للسكان والتنمية بالنسبة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ــشبك      - ٦٦ ــاء ال ــة بن ــة عــن أمهي ــديرة التنفيذي ــى   وتكلمــت امل ــوطين وعل ــصعيد ال ــى ال ات عل
الصعيدين اإلقليمي والعاملي لزيادة تـدفق املعلومـات واملعـارف واخلـربات، مبـا يف ذلـك تـدفقها          

وسـلطت الـضوء    . من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والعالقات بني الشمال واجلنـوب           
دوق يكثـف العمـل    على محلة القضاء على الناسور اليت يقوم هبا الـصندوق، وذكـرت أن الـصن              

مع الشركاء لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة مـن أجـل حتـسني صـحة األمهـات، مبـا يف ذلـك              
وشكرت مجيـع البلـدان الـيت قـدمت     .  بلدا ترتفع فيها وفيات األمومة٦٠بذل جهد هادف يف    

. تربعـــات إىل الـــصندوق االســـتئماين لـــصحة األم التـــابع لـــصندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان  
وسـلطت الـضوء علـى الـشراكات الـيت أقامهـا            .  على أمهية أمن سلع الصحة اإلجنابيـة       وشددت

الــصندوق مــع منظمــة الــصحة العامليــة والبنــك الــدويل واليونيــسيف ومفوضــية األمــم املتحــدة    
لشؤون الالجئني وخمتلف املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمـع املـدين مبـا فيهـا املنظمـات                 

أو اسـتخدام الـشبكات     /لـصندوق يـسعى إىل الـشباب مـن خـالل بنـاء و             وذكـرت أن ا   . الدينية
وتكلمــت املــديرة . القائمــة، مبــا فيهــا الفريــق االستــشاري العــاملي للــشباب وحتــالف املراهقــات 

التنفيذية عن هنج الصندوق الذي يتسم باحلساسية الثقافية يف تناول حقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا                  

http://www.unfpa.org/exbrd/2009/2009_first.htm�
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ــة بوجــه عــام  احلقــوق املتعلقــة بالــصحة اجلنــسية  ــة وبالتنمي وأشــارت إىل أن .  والــصحة اإلجنابي
  .الصندوق يعمل مع كثري من الشبكات ملنع العنف ضد املرأة

وأشــارت املــديرة التنفيذيــة إىل التــزام الــصندوق باإلصــالح يف األمــم املتحــدة، مبــا يف      - ٦٧
كيـزا علـى   ذلك التبسيط والتنسيق ووحدة العمل، فذكرت أن الـصندوق أخـذ يـصبح أكثـر تر         

. العمــل امليــداين وأكثــر توجهــا إىل حتقيــق النتــائج مــن خــالل نظــام اإلقليميــة الــذي يأخــذ بــه    
ــة        ــشاء املكاتــب اإلقليمي ــسبة إلن وأحاطــت اجمللــس التنفيــذي علمــا مبــا جــد مــن تطــورات بالن

وشـددت املـديرة    . وشكرت احلكومات اليت قدمت دعمها الـسخي يف عمليـة حتقيـق اإلقليميـة             
وأضـافت أنـه    . على أن الصندوق يركز على تعزيز املساءلة والرقابة والرصـد والتقيـيم           التنفيذية  

وأحاطت اجمللس التنفيـذي علمـا   . جيري اختاذ خطوات ملموسة لتعزيز سالمة املوظفني وأمنهم     
 بلـــغ جممـــوع املـــسامهات األساســـية ٢٠٠٨باحلالـــة املاليـــة للـــصندوق فـــذكرت أنـــه يف عـــام  

 ماليـني مـن الـدوالرات عمـا كانـت عليـه يف           ١٠قـدرها أكثـر مـن       مليون دوالر بزيـادة      ٤٣٠
 مليون دوالر عما كـان متوقعـا   ٥٠على أهنا أضافت أن هذا اجملموع يقل مبقدار    . العام السابق 

وقالـت إن   . وذلك بسبب أسعار الصرف غري املواتية وتأخر بعض املـاحنني الرئيـسيني يف الـدفع              
 مليـون دوالر بزيـادة قـدرها        ٣٠٠ة بلغت ما يقرب مـن       اإليرادات من املسامهات غري األساسي    

ــام     ٥٠ ــه يف ع ــت علي ــا كان ــون دوالر عم ــع أي نقــص يف    . ٢٠٠٧ ملي ــا ال تتوق وذكــرت أهن
وشــكرت .  حيــث إن عــددا مــن اجلهــات املاحنــة تعهــدت فعــال بزيــادة مــسامهاهتا  ٢٠٠٩ عــام

. تربعات لعـدة سـنوات  املاحنني الرئيسيني للصندوق كما شكرت البلدان اليت أعلنت تعهدات ب         
  .وشكرت مجيع البلدان على الثقة اليت أولتها للصندوق وعلى ما قدمته من مسامهات

كمـا أعربـت عـن    . وصفقت الوفود للمديرة التنفيذية وأثنت على بياهنـا امللـهم البـصري        - ٦٨
وأعربــت الوفــود عــن  . تأييــدها القــوي وتقــديرها لقيادهتــا وللعمــل الــذي يقــوم بــه الــصندوق   

يرها اللتزامها مبسأليت الثقافة والدين يف سياق التعاون اإلمنـائي والـشراكات الـيت بنيـت مـع                 تقد
كمـا شـكرهتا علـى قيادهتـا        . وهنأهتـا الوفـود علـى متديـد واليتـها ملـدة سـنتني             . املنظمات الدينية 

الح كرئيسة للجنة الرفيعة املستوى املعنية بـاإلدارة، وأثنـت علـى األعمـال املتعلقـة مببـادرة إصـ                  
وشــددت الوفــود علــى أن خطــة املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة كانــت  . ممارســات األعمــال

وأعربـت تلـك    . حامسة بالنسبة لتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وكـسب املعركـة ضـد الفقـر               
الوفود عن قلقها لبطء التقدم فيما يتعلق باهلدف اخلـامس مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ومـن                    

ــ ــق تلــك األهــداف    أن األزم ــى حتقي ــؤثر عل ــة ت ــة العاملي ــق   . ة املالي كــذلك مت اإلعــراب عــن القل
وأعلــن وفــد هولنــدا أنــه سيــشترك مــع   . يتعلــق بتنــاقص التمويــل الــدويل لتنظــيم األســرة   فيمــا

الصندوق يف تنظيم اجتماع على مـستوى رفيـع بـشأن اهلـدف اخلـامس مـن األهـداف اإلمنائيـة            
لــى أمهيــة األخــذ بنــهج شــامل بالنــسبة للــصحة العامــة مبــا فيهــا   وشــدد وفــد اليابــان ع. لأللفيــة
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الــصحة اإلجنابيــة وصــحة األم واملولــودين حــديثا وصــحة األطفــال، وأعلــن أن مــؤمتر طوكيــو    
وأشارت بعـض الوفـود إىل      . مارس/آذارالدويل املعين بالتنمية يف أفريقيا سيعقد يف بوتسوانا يف          

رة جعل املساعدة أكثر فعالية وضـرورة حتقيـق أكـرب عائـد             أن األزمة املالية العاملية أكدت ضرو     
  .مبا يتم إنفاقه

وأشــارت بعــض الوفــود إىل مــسامهة الــصندوق يف أعمــال الوقايــة مــن فــريوس نقــص      - ٦٩
وأكــدت تلــك الوفــود أمهيــة الــربط بــني مبــادرات الــصحة اجلنــسية والــصحة   . املناعــة البــشرية

وأثنت تلك الوفود على مـا يـتم مـن          . ملناعة البشرية التناسلية وجهود الوقاية من فريوس نقص ا      
وشـدد  . تعاون بني الصندوق ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف وغريمهـا مـن شـركاء التنميـة           

أحــد الوفــود علــى أمهيــة العــازل األنثــوي بالنــسبة للــتمكني للمــرأة وذكــر أن الــصندوق أصــبح 
وشددت بعض الوفود علـى أن      . نثوي للجميع عضوا باللجنة التوجيهية ملبادرة توفري العازل األ      

للــصندوق دورا أساســيا يف مــسائل اجلنــسني، وشــجعت علــى حتــسني تقــسيم العمــل فيمــا بــني 
كــذلك حثــت هــذه الوفــود  . الوكــاالت علــى الــصعيد القطــري والتركيــز علــى املزايــا النــسبية  

 اجلـنس ملتابعـة أثـر       الوكاالت العاملة يف اجملال اجلنساين على إعداد بيانات موزعـة علـى أسـاس             
وذكر أحد الوفود أن وزيرة اخلارجية املرشحة يف بلـده هلـا منـذ              . الربامج على النساء والفتيات   

عهــد طويــل اهتمــام ومــشاركة يف املــسائل الــيت يهــتم هبــا الــصندوق وأهنــا أكــدت مــؤخرا أن    
  .تعانيه النساء والفتيات ميثل بالنسبة هلا شاغال خاصا ما
ــود    - ٧٠ ــسيق      وأثنــت الوف ــق بالتن ــة فيمــا يتعل ــى اجلهــود املبذول ــصندوق وعل ــزام ال ــى الت عل

ومت التــشديد علــى أن . ووحــدة العمــل وغــري ذلــك مــن جوانــب اإلصــالح يف األمــم املتحــدة   
. للصندوق دورا أساسيا يف تعزيز النهج املتـسم باحلـساسية الثقافيـة عنـد القيـام بالعمـل املوحـد                

 فيمــا يتعلــق بتحــدي التمييــز واملمارســات الــضارة يف   وذُكــر أن هلــذا النــهج إمكانيــات كــبرية 
وأثنت الوفـود علـى التـزام الـصندوق بـدعم القيـادة الوطنيـة وامللكيـة                 . خمتلف الظروف الثقافية  

وشــددت هــذه الوفــود علــى أمهيــة التوســع يف حــوار الــسياسات بــشأن التنميــة علــى   . الوطنيــة
سرت هـذه الوفـود عـن تنميـة القـدرات           واستف. الصعيد القطري وعلى أمهية برنامج عمل أكرا      

وأعربـــت عـــن أملـــها يف أن تـــؤدي اإلقليميـــة إىل تعزيـــز تقـــدمي الـــصندوق للمـــساعدة التقنيـــة  
واملساعدة الربناجمية، مبـا يف ذلـك املـساعدة يف إدمـاج الـصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة يف                      

  .اجلهود املبذولة لتعزيز النظم الصحية الوطنية
 ٢٠٠٩سويد أهنا سـتزيد مـسامهتها الرئيـسية املقدمـة إىل الـصندوق يف عـام              وأعلنت ال   - ٧١

زيادة كبرية وعن تقدمي مسامهة لدعم أعمال الصندوق املتعلقة باهلدف اخلامس مـن األهـداف                
 مليـون   ١٣٢,٥وذكرت اململكة املتحدة أهنـا سـتزود الـصندوق مبـا يـصل إىل               . اإلمنائية لأللفية 
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وأعلنــت . ٢٠١١ و ٢٠٠٨مــن التمويــل األساســي بــني عــامي  )  مليــون جنيــه٨٩,٥(دوالر 
وأشــارت . الــدامنرك واململكــة املتحــدة اســتراتيجية مؤســسية مــشتركة جديــدة مــع الــصندوق   

 مليـون يـورو سـنويا       ٥٨هولندا، وهي أكرب املاحنني بالنـسبة للـصندوق، إىل أهنـا التزمـت مببلـغ                
دا أهنـا زادت أيـضا مـسامهتها الـسنوية     وذكرت هولن. طوال مدة اخلطة االستراتيجية للصندوق  

 مليـون يـورو     ٣٠املقدمة إىل الربنامج العاملي املتعلق بـأمن سـلع الـصحة اإلجنابيـة وأهنـا سـتقدم                  
وذكرت النرويج أهنـا تعهـدت بـالتربع لعـدة سـنوات وأهنـا سـتحتفظ         . ٢٠١١سنويا حىت عام    

 وأضافت أن برملـان النـرويج       . على األقل  ٢٠٠٨مبسامهتها األساسية السنوية عند مستوى عام       
 يف املائـة  ١ إىل مـا يعـادل      ٢٠٠٩قرر زيادة ميزانية املساعدة اإلمنائية اليت يقدمها البلـد يف عـام             

وقـام املـاحنون الـذين أعلنـوا تربعـات لعـدة سـنوات حبـث غريهـم                  . من الدخل القومي اإلمجـايل    
احنني اجلـدد أهنـا ملتزمـة بـرد         وذكرت مجهورية كوريا باعتبارهـا مـن املـ        . على أن يفعلوا مثلهم   
  . مجيل اجملتمع الدويل

وشكرت املديرة التنفيذيـة الوفـود علـى تأييـدها ورحبـت بـإعالن بعـض الوفـود زيـادة              - ٧٢
وأعربـت عـن تقـديرها    . مسامهات بلداهنا وبالتربعات املعلنة لعدة سنوات وبالتربعات اإلضافية     

الدامنرك واململكة املتحـدة فـذكرت أهنـا سـتؤدي     لالستراتيجية املؤسسية املشتركة اليت وضعتها     
وفيمـا يتعلـق بـضرورة التـصدي للقواعـد واإلجـراءات املقيِّـدة              . إىل خفض تكـاليف املعـامالت     

اليت تعوق االتساق بني وكاالت األمـم املتحـدة، ذكـرت أن الـصناديق والـربامج تقـوم بتنـسيق                  
ــل    ــاهتا يف العم ــا وممارس ــدها ونظمه ــن اإلجــ  . قواع ــيت يتخــذها   وتكلمــت ع ــة ال راءات املختلف

ويف جمـال الوقايـة     . الصندوق للتوسع يف عنصر تنمية القدرات يف البلدان اليت تنفـذ هبـا الـربامج              
من فريوس نقص املناعة البشرية، ذكرت أن بطاقات التقارير ووسـائل تقيـيم اإلصـابة بفـريوس                

كمـا عـززت    ) لعوازل األنثويـة  مبا يف ذلك توفري ا    (نقص املناعة البشرية عززت برنامج العوازل       
. الــروابط مــع الــصندوق العــاملي كمــا ثبــت أن الــروابط مــع الــصندوق العــاملي كانــت مفيــدة    

وشــددت علــى عمــل الــصندوق يف جمــايل الــصحة اإلجنابيــة والوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة  
. نسالبــشرية بــني النــساء والفتيــات والفئــات الــضعيفة مــن الــسكان مبــا فيهــا املــشتغالت بــاجل    

وأشــارت إىل اجتمــاع حــضرته مــؤخرا يف املكــسيك تعهــد فيــه وزراء الــصحة والتعلــيم بتــوفري  
وناقشت الكيفية اليت يقـدم هبـا الـصندوق املـساعدة           . الثقافة اجلنسية املالئمة ألعمار املتلقني هلا     

يـب  التقنية إىل البلدان اليت تنفذ فيها الربامج فأوضحت أن هذه املساعدة كانـت حـىت عهـد قر                 
تقدم من خـالل أفرقـة اخلـدمات التقنيـة القطريـة وأنـه مـع حتقيـق اإلقليميـة ازداد التركيـز علـى                       
إدمــاج البعــدين الــتقين والربنــاجمي للمــساعدة وعلــى اســتخدام املؤســسات واخلــربات اإلقليميــة  

ــا ــة  مب ــشبكات املعرفي ــة يف     . فيهــا ال ــضا بتقــدمي املــساعدة التقني ــصندوق يقــوم أي وذكــرت أن ال
ت التكاليف والرصد والتقييم من أجل بنـاء القـدرات يف املنظمـات احلكوميـة واملنظمـات         جماال
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. وفالــت إن االحتــاد الــدويل لتنظــيم األســرة هــو شــريك اســتراتيجي للــصندوق. غــري احلكوميــة
تعتـرب مثـاال لنـوع      ) وهي منظمـة حكوميـة دوليـة      (وذكرت أن منظمة شركاء السكان والتنمية       

 تقــام بــني البلــدان والــيت هــي ضــرورية لتنفيــذ خطــة املــؤمتر الــدويل          الــشبكات القّيمــة الــيت  
  .والتنمية للسكان

  
  إحاطة شفوية عن وضع سياسة التقييم يف صندوق األمم املتحدة للسكان

قدم مـدير شـعبة الـربامج بـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان إحاطـة شـفوية إىل اجمللـس                  - ٧٣
ومت . ٢٠٠٨/١٢دوق، وذلــك اســتجابة للقــرار  التنفيــذي عــن وضــع سياســة التقيــيم يف الــصن  

: توزيــع مــذكرة معلومــات أساســية يف االجتمــاع ميكــن االطــالع عليهــا علــى املوقــع الــشبكي  
http://www.unfpa.org/exbrd/2009/2009_first.htm .  

أن سياسـة التقيـيم الـيت يـضعها الـصندوق تـستهدف تعزيـز               وذكر مدير شـعبة الـربامج         - ٧٤
وحــدد . ٦٢/٢٠٨فعاليــة الــربامج وتعزيــز املــساءلة وأهنــا متثــل اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة   

ــيت جيــري وضــعها      ــيم ال ــسياسة التقي ــسية ل ــة واخلــصائص الرئي ــادئ التوجيهي ــة  . املب ورحــب بأي
  .تعليقات من اجمللس التنفيذي

ود أهنا تعلق أمهية كبرية على وظيفـة التقيـيم وعلـى اسـتقالهلا، مبـا يف                 وذكرت عدة وف    - ٧٥
وتساءلت يف هذا الـصدد عـن مـدى اسـتقالل وظيفـة             . ذلك ما يتعلق مبيزانيتها وبرنامج عملها     

وشـددت  . التقييم بالنسبة لوظيفة الرقابـة املقترحـة الـيت ستمارسـها اللجنـة التنفيذيـة للـصندوق                
قيـام بتقييمـات مـشتركة، مبـا يف ذلـك التقييمـات الـيت تـتم مبـشاركة                   بعض الوفود على أمهيـة ال     

  . النظراء الوطنيني، وأمهية املسامهة يف تنمية القدرة الوطنية على التقييم
وشجعت الوفود الصندوق على التنسيق مع الوكـاالت الـشقيقة، مبـا فيهـا اليونيـسيف              - ٧٦
 مما اكتسبته مؤخرا من خربة يف وضع سياسـة          ، وعلى االستفادة  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   و

وذكــرت الوفــود أهنــا تتطلــع إىل عقــد اجتماعــات غــري رمسيــة إضــافية ملناقــشة سياســة   . التقيــيم
  .٢٠٠٩التقييم قبل عرضها على الدورة السنوية لعام 

وشكر مدير شعبة الربامج اجمللس التنفيـذي علـى تعليقـات واقتراحاتـه وذكـر أن مبـدأ                    - ٧٧
  .ل متضمن فعال يف مشروع السياسة الذي جيري إعداده ولن يكون هناك تفريط فيهاالستقال

  
  الربامج القطرية وما يتصل هبا من مسائل  -تاسعا   

، وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى ســبعة بــرامج قطريــة يــدعمها  ٢٠٠٦/٣٦وفقــا للقــرار   - ٧٨
ــ. الــصندوق وذلــك علــى أســاس عــدم االعتــراض وبــدون عــرض أو مناقــشة    ت الــربامج وكان

http://www.unfpa.org/exbrd/2009/2009_first.htm�
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  أنغـــوال وكـــوت ديفـــوار وكينيـــا وموريتانيـــا؛ -يف أفريقيـــا : متـــت املوافقـــة عليهـــا هـــي  الـــيت
ــيا ويف ــادئ    آس ــة احملــيط اهل ــور -ومنطق ــة البحــر     - تيم ــة ومنطق ــا الالتيني ــشيت؛ ويف أمريك  لي

  . وهاييت)  البوليفارية-مجهورية ( فرتويال -الكارييب 
طرية، تكلم ممثال وفدي كينيا وموريتانيـا فـشكرا اجمللـس           وبعد املوافقة على الربامج الق      - ٧٩

التنفيذي ملوافقتـه علـى الـربامج وأعربـا عـن تقـديرمها للـدعم الـذي يقدمـه الـصندوق ولتعاونـه                       
وأعلـن وفـد موريتانيـا أن بلـده سـوف           . الوثيق مع السلطات الوطنية ومع سائر شركاء التنميـة        

  .٢٠٠٩يزيد تربعه للصندوق يف عام 
  
  املسائل األخرى  - عاشرا  

  حتية وداع ملدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
وتكلمـوا عـن خربتـه      . قام ممثلو خمتلف املناطق اجلغرافية بإزجـاء التحيـة ملـدير الربنـامج              - ٨٠

وسـلطوا الـضوء   . الواسعة كوزير وكمستشار من كبار املستشارين الدوليني يف شـؤون التنميـة        
وحتـدثوا عـن الـدور الرئيـسي     . املتحدة اإلمنائي خالل أوقـات عـصيبة      على قيادته لربنامج األمم     

وشددت البيانات اليت ألقيت على قيادتـه الفكريـة   . للمنظمة كشريك موثوق به للبلدان النامية    
امللهمــة، وعلــى مــا حتلــى بــه مــن روح االنفتــاح، وعلــى النــهج اجملــدد الــذي أخــذ بــه يف زيــادة 

وأثــىن املتكلمــون علــى املــدير كنــصري لإلصــالح،   . منــائيمــوارد الربنــامج مــن أجــل العمــل اإل  
وأشادوا جبهوده اليت مل تعرف الكلل من أجل زيادة الشفافية والكفاءة يف الربنـامج ومـن أجـل         

وأشارت الوفود إىل أن ما جـاء بـه إىل          . زيادة التنسيق واالتساق يف كل منظومة األمم املتحدة       
  . جيعل مهمة خليفته مهمة سهلةمنصبه من قدرة على التحليل الدقيق لن

ــه عــن التقــدير لكمــال    ٢٠٠٩/٧واعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر    - ٨١ ، الــذي أعــرب في
  .٢٠٠٩-٢٠٠٥درويش مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الفترة 

  
  االجتماعات غري الرمسية

  :عقد اجمللس التنفيذي االجتماعات غري الرمسية التالية  - ٨٢
 املتعلــق ٢٠٠٨/٣٧مــشاورة غــري رمسيــة بــشأن تنفيــذ املقــرر  . مــم املتحــدة اإلمنــائيبرنــامج األ

  باملراجعة الداخلية للحسابات وبالرقابة الداخلية؛
  .جلسة إحاطة بشأن استراتيجية املكتب. مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
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  املرفق
ــة ل       ــالس التنفيذيــ ــشترك للمجــ ــاع املــ ــد االجتمــ ــم املتحــ ــامج األمــ ة ربنــ

ــائي صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة   /اإلمنـ
  للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي

  زيادة انعدام األمن الغذائي يف املناطق احلضرية: منو السكان والتحول احلضري السريع    
 إىل  دعا رئيس اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي نائب املدير التنفيذي للمجلـس             - ٨٣

وصــندوق األمــم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــرض ورقــة املعلومــات األساســية نيابــة عــن  
وأشار نائـب املـدير التنفيـذي إىل النمـو          . املتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي     

للفقـر واجلـوع وانعـدام األمـن الغـذائي الـذي            ‘ الوجـه اجلديـد   ’السريع للمنـاطق احلـضرية وإىل       
وأضـاف أن الفقـر يف املـدن سـوف يـصبح علـى حنـو متزايـد                  . يطالع من يعيش يف هذه املنـاطق      

حتديا رئيسيا للتنمية ولتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة                  
اء ووجه انتبـاه أعـضاء اجمللـس إىل بعـض األبعـاد العريـضة الـيت تـشري إىل أن أزمـة الغـذ                       . لأللفية

وذكر أن كثريين مـن     . واألزمة املالية ستزيدان من صعوبة االستجابة لتحدي التحول احلضري        
بني املليون جائع يف العامل يعيشون يف منـاطق حـضرية وأن االسـتجابة جيـب أن تـتم يف الوقـت                      

وأضــاف أن مــن املهــم ضــمان االســتجابة للفقــر واجلــوع وســوء التغذيــة يف املنــاطق   . املناســب
ولكــن ال ميكــن نــسيان عــشرات ماليــني الــصامتني الــذين يعيــشون يف منــاطق نائيــة   احلــضرية، 

ــسمع هلــم صــوت   وال ــيب االحتياجــات     . ي ــة ميكــن أن تل ــة والتغذوي ــساعدة الغذائي ــال إن امل وق
العاجلة وأن تكون أداة هامة للنمو الذي تشتد احلاجـة إليـه يف االقتـصاد العـاملي الـراهن حيـث           

وة عــن األثــر اإلجيــايب اهلائــل الــذي ميكــن أن يكــون حلُــسن التغذيــة  ميكــن الــدفاع اقتــصاديا بقــ
وأشـار أخـريا إىل أن الكـوارث املتـصلة باملنـاخ تـؤثر علـى               . والتعليم على اإلنتاجية وعلى النمو    

الصحة والتغذية والتعليم وأن جزءا من آليات التغلب على الـصعاب بـني املتـأثرين بـتغري املنـاخ       
  .ق احلضرية اليت قد يكون بعضها عرضة ألحداث متصلة باملناخهو االنتقال إىل املناط

واختـــتم نائـــب املـــدير التنفيـــذي كلمتـــه بالتـــشديد علـــى أن اســـتجابات احلكومـــات    - ٨٤
وذكـر أن مثـة     . ومبادراهتا جيب أن يدعمها العمل التنـسيقي فيمـا بـني منظمـات األمـم املتحـدة                

احلكومـات والقـائمني علـى إدارة املـدن     ضرورة حلشد حتالف واسع من اجلهات الفاعلـة يـضم      
. وميد يده إىل املنظمات غـري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين الـيت تتـصدى للفقـر يف املـدن                    

وأضاف أنه ال بد من زيادة التركيز على عملية التحول احلضري وعلى املـشاكل اخلاصـة الـيت                  
يت تتـسبب فيهـا األحيـاء الفقـرية غـري           تواجه اجلياع والفقراء يف املدن، مبا يف ذلك التحديات الـ          

ــة فرصــهم يف احلــصول علــى اخلــدمات       ــادة احلــراك بــني فقــراء املــدن وقل املــسجلة باملــدن وزي
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وأضاف أن الدعم من جانب احلكومات علـى مجيـع املـستويات ضـروري لوضـع                . االجتماعية
  .ناالستجابات املناسبة اليت تكفل األمن الغذائي واألمن التغذوي لفقراء املد

ــة الــيت تــصدت هبــا        - ٨٥ ــدائم لطاجيكــستان وجهــة نظــر بلــده يف الكيفي وعــرض املمثــل ال
 يف املائـة    ٧٢وذكـر أن    . احلكومة للمشاكل اليت أدت إليهـا أزمـة املـواد الغذائيـة وأزمـة الطاقـة               

.  يف املائــة٧مــن الــسكان يعيــشون يف املــدن وأن القابــل للزراعــة مــن األرض ال يزيــد عــن         
 كـان لـه أثـر سـليب علـى أشـد النـاس               ٢٠٠٧ع أسعار املـواد الغذائيـة يف عـام          وأضاف أن ارتفا  

فقرا وأن تكاليف األغذية املـستوردة وصـلت إىل ثالثـة أضـعافها وأصـبح احلـصول علـى املـواد                    
وشـدد علـى أن األمـن الغـذائي ميثـل أولويـة بالنـسبة للحكومـة الـيت            . الغذائية أمرا غري مضمون   

يـد مـن املـواد الغذائيـة فحـسب بـل أيـضا بزيـادة القـوة الـشرائية                    تصدت للمشكلة ال بإنتاج مز    
  .ألشد الناس فقرا

وأثنت وفود كثرية على الورقة وأيدت ما تعتزمـه منظمـات األمـم املتحـدة مـن العمـل           - ٨٦
يف املناطق احلضرية، ولكنها حذرت مـن إمهـال املنـاطق الريفيـة، وحثـت علـى ضـرورة إشـراك           

وأشـارت إىل أن    . للمـستوطنات البـشرية   برنامج األمم املتحدة    ثل  سائر الشركاء ذوي الصلة م    
ختطيط الربامج وتنفيذ التدخالت ينبغي أن يكونا مستندين إىل تقييم جلوانـب الـضعف وينبغـي          

وعــالوة علــى ذلــك . فيهمــا إشــراك مجيــع أصــحاب املــصلحة مــن فقــراء املــدن وخاصــة النــساء
. اص مــسألة حيويــة بالنــسبة لنجــاح الــربامجأشــارت بعــض الوفــود إىل أن إشــراك القطــاع اخلــ

وسلطت بعض الوفود الضوء على أمهية دعم استجابات احلكومات ومبادراهتا مـع التأكـد مـن        
سالمة إعداد السياسات على الصعيدين الوطين ودون الوطين ومن توافر االسـتثمارات يف بنـاء               

  .القدرات على صعيد الدولة وعلى صعيد البلديات
اء الفريق بأن العمـل مـع الفقـراء يف املنـاطق احلـضرية أصـعب مـن العمـل يف                     ورد أعض   - ٨٧

املنــاطق الريفيــة، ألن الــروابط بــني أفــراد اجملتمــع احمللــي وروابــط القرابــة ليــست مبثــل قوهتــا يف    
وأضافوا أن هناك عوامـل مثـل احلـراك وعـدم وجـود املعبِّـر وصـعوبة تنظـيم اجملتمعـات                     . الريف

ومت التــسليم بــدور القطــاع . لفقــراء لتحقيــق املــشاركة املنظمــة الناجحــة احملليــة يعــوق جهــود ا
اخلاص يف إنتاج املواد الغذائية وتوزيعها، وأشـري علـى وجـه اخلـصوص إىل مـا جيـري القيـام بـه                       
حاليــا باالشــتراك مــع مؤســسة بيــل وميلنــدا غيــتس ومؤســسة روكفلــر واألمــم املتحــدة لزيــادة  

ــة يف    ارتبــاط صــغار املــزارعني باألســواق  ــة تبلــغ بليــون دوالر لــشراء املــواد الغذائي  علــى ميزاني
  . ٢٠٠٨البلدان النامية يف عام 
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  تقلب أسعار املواد الغذائية وعالقته باألمن الغذائي واألمن التغذوي    
دعا رئيس اجمللس التنفيـذي لليونيـسيف املـديرة التنفيذيـة لليونيـسيف إىل عـرض ورقـة                 - ٨٨

ــاألمن الغــذائي واألمــن     املعلومــات األساســية امل ــه ب ــة وعالقت تعلقــة بتقلــب أســعار املــواد الغذائي
وصندوق األمـم املتحـدة     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     التغذوي وإىل قيادة املناقشات نيابة عن       

وسلطت املديرة التنفيذية الـضوء علـى اسـتمرار       . للسكان واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي    
 إليها تقلب أسعار املواد الغذائية، وخاصة ما يؤدي إليه من زيـادة تعميـق               التحديات اليت يؤدي  

نواحي الضعف يف البلدان النامية، ألن تدهور احلالة التغذوية للفقراء ميكن أن تزيـد مـن شـدته               
وشددت كذلك على أمهيـة التعـاون الوثيـق يف مكافحـة آثـار تقلـب       . األزمة االقتصادية العاملية  

ــعار املـــواد الغ ــداف    أسـ ــة لـــضمان حتقيـــق األهـ ــة االقتـــصادية العامليـ ــة األزمـ ــة ويف مواجهـ ذائيـ
  .لأللفية اإلمنائية
وأشار منسق فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي العاملية إىل آليـات         - ٨٩

 االســتجابة املنــسقة املوجــودة بــاألمم املتحــدة لتقــدمي الــدعم إىل احلكومــات فيمــا تقــوم بــه يف   
املديني القصري والطويـل مـن أجـل ختفيـف أثـر تقلـب أسـعار املـواد الغذائيـة، وزيـادة اإلنتاجيـة                        
الزراعية وخاصة بالنسبة لصغار املزارعني، والتصدي ملشكلة سوء التغذية، وتعزيز نظم الوقايـة             
االجتماعية حبيث تكون قادرة على جتاوز النكـسات علـى حنـو مـا هـو مفـصل يف إطـار العمـل             

وذكر أن برنامج األغذية العاملي حصل على دعم كـبري          . ٢٠٠٨يوليه  /متوزل الصادر يف    الشام
للتوســع يف براجمــه، ولكــن التمويــل مــا زال يقــل بكــثري عــن االحتياجــات املقــدرة لــدعم مجيــع  

  .اإلطار نتائج
ــى         - ٩٠ ــشديد عل ــده ال ــى اعتمــاد بل ــق عل ــم املتحــدة يف موزامبي ــيم لألم ــسق املق وشــدد املن

ملواد الغذائية ووصف الدعم املنـسق الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة السـتجابة احلكومـة                  واردات ا 
: وقــال إن هــذه االســتجابة تــسري يف جوهرهــا علــى مــسارين  . الرتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة 

ــا؛ و      )أ( ــز جتارهت ــة وتعزي ــواد الغذائي ــاج امل ــز إنت ــاعي ويف   ) ب(تعزي ــل االجتم التوســع يف العم
وقـدم املمثـل    . سبة ألشد الناس ضعفا يف جماالت التعلـيم والتغذيـة والـصحة           شبكات األمان بالن  

الدائم جلمهوريـة موزامبيـق مزيـدا مـن التفاصـيل عـن اسـتجابة حكومتـه، وخاصـة فيمـا يتعلـق                       
ــذ   ــورة اخلــضراء ’بالــشروع يف تنفي ــة الــيت تقــدمها    ‘ الث ــة وفيمــا يتعلــق باخلــدمات احليوي املعجل

  .نسق من خالل الفريق القطري لألمم املتحدةمنظمات األمم املتحدة بشكل م
وفيما أعقب ذلك من مناقشات، أعربت عدة وفود عن خوفها من أن تـؤدي األزمنـة               - ٩١

االقتصادية العامليـة إىل ازديـاد تـدين القـوة الـشرائية للفقـراء، ممـا يـؤدي إىل زيـادة عـدد الفقـراء                        
واد الغذائيـة، ويبعـد بالفعـل إمكانيـة       وزيادة عجزهم عن احلصول على ما حيتاجون إليـه مـن املـ            

  ).“القضاء على الفقر املدقع واجلوع”(حتقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية 
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وأيدت الوفود إطار العمل الشامل وشددت على أمهية االستجابة املنـسقة مـن جانـب                 - ٩٢
ذا الـصدد، كمـا أشـارت       األمم املتحدة، وذكرت موزامبيق باعتبارها دراسة حالة جيـدة يف هـ           

كـذلك أبـدت تلـك الوفـود تأييـدها إلقامـة شـراكة واسـعة                . ‘وحـدة العمـل   ’إىل التزامها مببـدأ     
تتصدي ملشكلة انعدام األمـن الغـذائي واألمـن التغـذوي، وهـو مـا اقتـرح يف االجتمـاع الرفيـع                      

كومــة املــستوى املعــين بتــوفري األمــن الغــذائي للجميــع الــذي اشــتركت يف عقــده يف مدريــد ح   
واعتربت الوفود أن تقـدمي     . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٢٧ و   ٢٦إسبانيا واألمم املتحدة يومي     

املساعدة إىل صغار املزارعني مسألة حيوية ألن ذلك يساعد علـى اسـتقرار املعـروض حمليـا مـن                 
 وكان من التوصـيات احملـددة توصـية بزيـادة النـسبة الـيت ختـصص مـن املـساعدة                   . املواد الغذائية 

  .اإلمنائية الرمسية لألعمال املتعلقة بالتصدي للجوع
وأوصى عـدد مـن الوفـود باسـتجابة متكاملـة متعـددة القطاعـات لتقلـب أسـعار املـواد                   - ٩٣

الغذائية الذي يؤثر على التغذية والصحة والتعليم واملياه واملرافـق الـصحية وعلـى الوقايـة بوجـه               
بوجه خاص وخاصة من كن منهن ربات أسـر         وذكرت تلك الوفود أن النساء ضعيفات       . عام

ألن قدرهتن على التصدي لتقلب أسـعار املـواد الغذائيـة هـي قـدرة أقـل بوجـه عـام، كمـا أهنـن                     
وشـددت عـدة    . يتعرضن يف كثري من األحيان للعنف، وخاصة يف أوقات انعدام األمن الغذائي           

  .وفود على دور املنظمات يف التمكني للمرأة
ا سبق، أشار أعضاء الفريـق إىل أن انعـدام االسـتقرار احلـايل واحتمـال                ويف الرد على م     - ٩٤

ازدياد األحوال سوءا بسبب األزمة االقتصادية العاملية ينبغـي أن ينظـر إليهمـا أيـضا علـى أهنمـا                    
وذكروا أن بوسع األمـم املتحـدة أن تقـوم بـدور حيـوي              . فرصة للتصدي للمشاكل املستعصية   

ات الوطنية وتقـدمي املـساعدة التقنيـة وتـشجيع الـشراكات الواسـعة              يف املساعدة على بناء القدر    
وأضـافوا أن املثـل الـذي ضـربته         . مع أصـحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك منظمـات اجملتمـع املـدين               

موزامبيــق يــدل علــى أن االســتجابة املنــسقة مــن جانــب األمــم املتحــدة ميكــن أن تــدعم جهــود 
  .احلكومات الوطنية

مي الدعم إىل صغار املـزارعني، ذكـروا أن الوكـاالت املوجـودة برومـا               وفيما يتعلق بتقد    - ٩٥
تعمــل مــع البنــك الــدويل يف التــصدي للتحــديات الــيت يواجههــا هــؤالء املزارعــون، وتــدرك أن 

ــساء   ــن الن ــهم م ــب      . أغلبيت ــع جوان ــستمر يف مجي ــسانية هــي شــاغل م ــسألة اجلن وأضــافوا أن امل
  . استجابة األمم املتحدة

ديرة التنفيذيـة لليونيـسيف أن منظومـة األمـم املتحـدة علـى قـدر كـبري مـن               وذكرت املـ    - ٩٦
. التنسيق حتـت قيـادة األمـني العـام، وشـددت علـى ضـرورة العمـل علـى إقامـة شـراكة واسـعة                        

وأضــافت أن هنــج الــدورة احلياتيــة يعتــرب ضــروريا يف التــصدي ملــشكلة انعــدام األمــن الغــذائي    
، وأن ذلــك يـــشمل التــصدي لالحتياجـــات التغذويـــة   واألمــن التغـــذوي ولبقــاء األم والطفـــل  

للحوامل، وتشجيع االقتصار على الرضاعة الثديية، والعمل على توافر األطعمة املكملة املغذيـة          



E/2009/35  
 

10-25911 35 
 

وقالت إنه يتعني األخذ بنهج متكامل نظرا للعالقة بني املـرض وسـوء             . للرضع وصغار األطفال  
  . العناية بالنظافةالتغذية ونظرا لتأثري سوء املرافق الصحية وعدم

وذكرت أن اجلانـب اإلجيـايب يف تقلـب أسـعار املـواد الغذائيـة هـو أن العـامل بـدأ يركـز                - ٩٧
  .على زيادة اإلنتاجية الزراعية وعلى الدور اهلام للتغذية بالنسبة للصحة

  
  ممارسات األعمال: التنسيق بني صناديق األمم املتحدة وبراجمها    

صـندوق األمـم املتحـدة      /ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       نفيـذي ل  رأس رئيس اجمللـس الت      - ٩٨
ــسيق ممارســات األعمــال بــني صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا      ــدورة املتعلقــة بتن . للــسكان ال

وعرضت املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان ورقة املعلومات األساسية نيابـة عـن              
وركـز املنـسق    . لتقـدم الـذي حتقـق علـى الـصعيد العـاملي           مجيع املنظمات األربع، مركـزة علـى ا       

املقيم لألمم املتحدة يف موزامبيق على املنجزات والتحـديات يف موزامبيـق فيمـا يتعلـق التنـسيق                  
وقدم املمثل الدائم ملوزامبيق لدى األمم املتحـدة عرضـا شـدد فيـه علـى                . يف ممارسات األعمال  

ــالح يف   ــه لإلصـ ــا حكومتـ ــيت تعطيهـ ــة الـ ــات   األمهيـ ــسيط ممارسـ ــة تبـ ــدة، وخاصـ ــم املتحـ  األمـ
  .وتنسيقها األعمال

وخالل املناقـشة، أعربـت الوفـود عـن تأييـدها واهتمامهـا بالعمـل اجلـاري فيمـا يتعلـق                    - ٩٩
وشـددت الوفـود   . بتنسيق ممارسات األعمال، مبا يف ذلك االقتراح اخلاص مبمارسات األعمـال       

ــة ا    ــتم إحــراز التقــدم يف منظوم ــى ضــرورة أن ي ــة    عل ــها، مــع املراعــاة الكامل ألمــم املتحــدة كل
وأثنـت الوفـود علـى الفريـق القطـري لألمـم املتحـدة يف               . للتوجيهات احلكومية الدولية القائمـة    

وطلـب عـدد مـن الوفـود أن تعمـل منظومـة األمـم املتحـدة علـى                   . موزامبيق ملا حتقق مـن تقـدم      
اثلــة علــى الــصعيد العــاملي تقابــل اإلصــالحات اجلاريــة علــى الــصعيد القطــري إصــالحات مم أن

  .وبتقدمي الدعم الكايف إىل البلدان
 وشددت الوفود على أن ما حتقق من وفورات يف التكـاليف نتيجـة لتنـسيق ممارسـات                  - ١٠٠

وطلبـت بعـض الوفـود    . األعمال على الصعيد القطري ينبغي نقلـه إىل الـربامج يف تلـك البلـدان              
ل الذي يتم يف إطار اللجنة الرفيعة املستوى املعنيـة          مزيدا من اإليضاحات بشأن الفرق بني العم      

بــاإلدارة التابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني والعمــل الــذي يــتم مــن خــالل جمموعــة األمــم            
  .اإلمنائية املتحدة
ــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان       - ١٠١ ــة ل ــرد علــى ذلــك، شــكرت املــديرة التنفيذي  ويف ال

وأكـدت مـن جديـد االلتـزام اجلـاد مـن جانـب        . رشـاد الوفود علـى مـا تقدمـه مـن دعـم ومـن إ       
ــدول       ــسيق ممارســات األعمــال والتــصدي للمــسائل الــيت أبرزهتــا ال منظومــة األمــم املتحــدة بتن

وذكرت أن مثة تقسيما واضحا للعمل بني الصعيد العام حيث حتاول منظومـة األمـم               . األعضاء
س الرؤسـاء التنفيـذيني واللجنـة    املتحدة التوصل إىل حلول على صعيد املنظومـة مـن خـالل جملـ          
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الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة والعمل الذي تقوم به جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف تقـدمي                   
وقالت إن الدروس املـستفادة واملـسائل املثـارة علـى الـصعيد القطـري والـيت                 . الدعم إىل البلدان  

وذكـرت كـذلك أن جـزءا       . حالتـها إىل اللجنـة    حتتاج إىل عناية املنظومة بأثرها تقوم اجملموعة بإ       
هاما من اإلصالح وحتقيق االتساق يف األمم املتحدة جيـب أن يـتم علـى صـعيد هيئـات اإلدارة                    

وشـكر املنـسق املقـيم يف موزامبيـق الوفـود       . حىت تكون الرسائل اليت تتلقاهـا املنظمـات واحـدة         
ر ضروري لتنفيـذ الـربامج تنفيـذا        على ما قدمته من دعم وذكر أن تنسيق ممارسات األعمال أم          

ــصعيد القطــري   ــى ال ــاال عل ــه      . فع ــم املتحــدة كلمت ــدى األم ــق ل ــدائم ملوزامبي ــل ال ــتم املمث واخت
باإلشارة إىل أن جتزؤ منظومة األمم املتحدة ليس خيارا متاحا ألن البلدان حباجة إىل أن تكـون                 

  .منظومة األمم املتحدة متسمة بالقوة واالتساق
  

:  تعزيز قـدرات الـدول  - اجلانب الربناجمي :  صناديق األمم املتحدة وبراجمها التنسيق بني     
  دعم األمم املتحدة لتنمية القدرات الوطنية

صـندوق األمـم املتحـدة      /ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        دعا رئيس اجمللـس التنفيـذي ل       - ١٠٢
 املتعلقــة بتنميــة القــدرات إىل افتتــاح املناقــشاتبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للــسكان مــدير 

ــة ودور جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي   ــسيق يف    . الوطني ــة التن ــامج علــى أمهي وشــدد مــدير الربن
منظومــة األمــم املتحــدة مــن حيــث اإلســهام يف زيــادة النــشاط االقتــصادي، والتوزيــع العــادل     

وذكـر  . لدميقراطيـة للثروة، واإلدارة البيئيـة املـستدامة، وإشـراك مزيـد مـن النـاس يف العمليـات ا                 
االســـتدامة يف اجملـــاالت االجتماعيـــة والبيئيـــة واالقتـــصادية مـــسألة متكاملـــة، وأضـــاف أن    أن
لـــدى منظمـــات األمـــم املتحـــدة مـــن املعـــارف ميكـــن أن يـــساعد علـــى حتقيـــق األهـــداف   مـــا

  .الوطنية اإلمنائية
االقتـصادية   ومضى مـدير الربنـامج ينـاقش الـدور األساسـي للـدول يف ضـمان التنميـة                    - ١٠٣

واالجتماعية، وحتقيق االستقرار، وحفظ السالم، وضرورة االستثمار يف بناء قدرات القيـادات            
وشـدد علـى أمهيـة قيـام الـدول بـدور املمكِّـن        . وقـدرات مؤسـسات الدولـة علـى القيـام بـذلك      

وامليسر مع اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص وشـركاء التنميـة الـدوليني مـن أجـل حتقيـق خطـط                
وأضاف أن خـربة منظمـات األمـم املتحـدة ميكـن أن يكـون هلـا دور حفـاز يف                     . تنمية الوطنية ال

  .تشجيع احللول النابعة من اجلنوب ملشاكل اجلنوب
 وتكلمــت نائبــة املمثــل الــدائم إلندونيــسيا نيابــة عــن ممثــل وزارة التخطــيط الــذي           - ١٠٤

مـن منجـزات يف جمـال تنميـة         وقد سلطت الضوء على ما حتقق مـؤخرا         . يتمكن من احلضور   مل
ــاء القــدرات بعــد إعــصار       ــسلمية، وجهــود بن القــدرات يف بلــدها، مبــا يف ذلــك االنتخابــات ال

وتكلمـت عـن    . تسونامي ورفع صندوق النقد الدويل المسها مبكرا من قائمة أقـل البلـدان منـوا              
 املعونـة املقدمـة   يف تعهـد جاكارتـا بـشأن فعاليـة       (اإلشارة إىل إعالن باريس بشأن فعالية املعونة        
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وذكـرت يف   . باعتباره إطار أساسيا بالنسبة إلندونيـسيا وشـركائها يف التنميـة          ) من أجل التنمية  
هذا السياق أن األمم املتحدة تقدم املساعدة اإلجيابية إلندونيسيا يف تعزيز قدرهتا علـى الـصعيد                

يف التــصدي للمــسائل دون الــوطين علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وقــدمت املــساعدة 
املتعلقة ببنـاء القـدرات يف املؤسـسات الوطنيـة واحملليـة الـيت تقـوم بتنفيـذ الـسياسة اجلديـدة الـيت                   
ــة        ــق بتقاســم املعــارف العاملي ــدور الوســيط فيمــا يتعل ــة، وقامــت ب ــق الالمركزي ــسعى إىل حتقي ت

يجية احلـد مـن الفقـر،       وتقاسم اخلربات يف جماالت مثل تغري املناخ واالنتخابـات احملليـة واسـترات            
وهي جماالت أبرزت قدرات إندونيـسيا يف الوقـت الـذي تعلمـت فيـه واسـتفادت مـن قـدرات                     

واختتمت كلمتها بتقدمي الشكر إىل اجمللس لتشجيعه ملبـادرات تنميـة القـدرات علـى            . اآلخرين
ــة           ــى تلبي ــم يف العمــل عل ــن دع ــه م ــا تقدم ــى م ــم املتحــدة عل ــة األم ــصعيد القطــري وملنظوم ال

  .تياجات بلدهااح
ــة كمــا حــددت يف اســتعراض      - ١٠٥ ــة القــدرات الوطني ــى تنمي ــز عل ــود التركي  وأيــدت الوف
وذكـرت  .  من االستعراضات الـشاملة للـسياسات الـيت جتـرى كـل ثـالث سـنوات                ٢٠٠٧ عام

تلـك الوفـود أنـه يف الوقــت الـذي يـتعني فيــه حتديـد األولويـات بالنــسبة لبنـاء القـدرات وتنميــة          
لوالية كل منها، يتعني عليها أيضا أن تـسترشد باألولويـات الـيت حتـددها بلـدان                 القدرات وفقا   

وطلب أحد الوفود أن تعترف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بتفـاوت وجهـات النظـر               . الربامج
بني القائمني على التنمية فيما يتعلق باالتساق على نطاق املنظومـة، وذكـر أن املفـاهيم املتعلقـة                  

يما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ميكن أن تعزز تنـسيق األنـشطة التنفيذيـة بـني                 بالتعاون ف 
وطلب ذلك الوفـد أن تقـوم جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، اسـتنادا                 . منظمات األمم املتحدة  

 بتحليــل اجملــاالت الــيت ميكــن أن يــتم فيهــا -إىل واليــات املنظمــات واملزايــا النــسبية لكــل منــها 
. ق وأن تكون له فعاليته بالنسبة لتحقيق النتائج، وطلب إليهـا أن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك                   التنسي

وطلب وفدان زيادة التجديد والتنسيق ملساعدة البلـدان علـى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              
وشـجع  . وغريها من األولويـات اإلمنائيـة الوطنيـة، وركـزا علـى ضـرورة مواصـلة اإلصـالحات          

رقة القطرية لألمم املتحدة علـى إعطـاء األولويـة لتنميـة القـدرات، وطالبـا بالتوسـع                  الوفدان األف 
ــة            املتعمــد يف اســتخدام إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة يف قيــاس نتــائج تنمي

وطالبــا اجمللــس مبواصــلة احلــوار حــول تعزيــز القــدرات الوطنيــة ودور جهــاز األمــم   . القــدرات
  . هذا الصدداملتحدة اإلمنائي يف
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   الثايناجلزء    
  ٢٠٠٩ السنوية لعام الدورة    

  
   نيويورك يف املعقودة    
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣ إىلمايو / أيار٢٦ من الفترة يف    
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  املسائل التنظيمية  - أوال  
جمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان             اعقد    - ١

مـايو إىل   / أيـار  ٢٦يف الفتـرة مـن       ،يف مقر األمم املتحدة، نيويـورك      ٢٠٠٩ عام السنوية ل  تهدور
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣
 ووافـق علـى خطـة       ٢٠٠٩وأقر اجمللس التنفيذي جدول أعمـال الـدورة الـسنوية لعـام               - ٢

  ).DP/2009/9 (٢٠٠٩ العادية األوىل لعام هت واعتمد تقرير دور،)DP/2009/L.2(عملها 
قبلــة الــيت ســيعقدها لــس التنفيــذي علــى اجلــدول الــزمين التــايل للــدورات امل ووافــق اجمل  - ٣
  :٢٠٠٩جمللس عام ا

  
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١ إىل ٨: ٢٠٠٩الدورة العادية الثانية لعام 

قـررا شـفويا بإرجـاء النظـر يف ميـزانييت الـدعم لفتـرة الـسنتني         مواختذ اجمللـس التنفيـذي       - ٤
امج األمــم املتحـدة اإلمنــائي وصـندوق األمــم املتحـدة اإلمنــائي    ربنـ املتعلقـتني ب ، ٢٠١١-٢٠١٠

، ٢٠١١-٢٠٠٨ للفتـرة    اإلمنـائي لربنامج   ل للمرأة واستعراض منتصف املدة للترتيبات الربناجمية     
  .٢٠١٠ إىل الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠٩من الدورة العادية الثانية لعام 

 يف ٢٠٠٩لتنفيـذي يف الـدورة الـسنوية لعـام     قـررات الـيت اختـذها اجمللـس ا     وأُدرجت امل   - ٥
  .http://www.undp.org/execbrd : املوقع اليت ميكن االطالع عليها يفDP/2009/27الوثيقة 

  
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

   الربنامجة ملديرتقرير السنويال الربنامج وةبيان مدير  - ثانيا  
   الربنامجةبيان مدير

ــدة ديرمــعربــت أ  - ٦ ــامج اجلدي ــه أمــام اهنــابي، هــيلني كــالرك، يف  ة الربن   األول الــذي ألقت
ألمني العام، واملدير املعـاون، ورئـيس اجمللـس التنفيـذي ونـواب              ل اجمللس التنفيذي، عن تقديرها   

. برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        يف إطـار   مهامهـا اجلديـدة      يلتـو أثناء  على دعمهم هلا     ،الرئيس
ــد مــن توأكــد ــه إىل       جدي ــدمي التوجي ــه اجمللــس يف تق ــضطلع ب ــذي ي ــدور ال ــة ال ، املنظمــةأمهي

يف ضـوء األزمـات املتعـددة الـيت تواجـه      ذي سـتتخذه املنظمـة مـستقبال     جتـاه الـ   اال عن   وتكلمت
 علـى    بـشكل أدق   الربنـامج اإلمنـائي   أن يركـز    عليـا   ال اتولويـ مـن األ  وقالـت إن    . اجملتمع الدويل 

 واملكّرسـة  املنظمـة  رسالة    تندرج يف صلب   ألهداف اإلمنائية لأللفية اليت   احلد من الفقر وحتقيق ا    
  . للربنامج اإلمنائي االستراتيجيةاخلطةيف 
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 ، األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      لتحقيق عن املوعد النهائي احملدد       الربنامج  مديرة كلمتوت  - ٧
.  بالوفــاء بوعــودهســتة أعــوام، وعــن التــزام اجملتمــع الــدويل بلوغــه ســوى  يتبــق علــى ملوالــذي 

 خاللـه ذي قـدمت     ال ٢٠٠٥ قمة جمموعة البلدان الثمانية يف غلن إيغلز عام           مؤمتر وأشارت إىل 
ــ ــوداالبل ــغ    ب دان وع ــة مببل ــة الرمسي ــة اإلمنائي ــادة املعون ــول ٥٠زي ــون دوالر حبل ــام بلي  ،٢٠١٠  ع
تفاصـيل عـن   مج الربنـا غلني إيغلز، قدمت مـديرة    لقمة  ومتابعة  . وعد ما زال يتعني حتقيقه     وهو
مع احلكومات الشريكة، ومـصرف التنميـة األفريقـي،         الذي يضطلع به الربنامج اإلمنائي      عمل  ال

االرتقـاء بالعمـل   هبـدف   “خمططات غلـن إيغلـز  ”لتطوير وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل     
 حيـث إن  و.  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن منظـوري االقتـصاد الـشامل والتنميـة                حتقيقصوب  

قمـة  المـؤمتر   عن أملـها يف أن يـتم خـالل          إهنا أعربت   ، ف أصبح وشيكا شر خمططات غلن إيغلز     ن
، حـشد املـوارد املُتَعّهـد هبـا سـابقا، وذلـك             ٢٠٠٩يوليـه   /يف متوز  موعة البلدان الثمانية  املقبل جمل 

  .من أجل تنفيذ تلك املخططات
ــألو  -  ٨ ــامج قـ ــديرة الربنـ ــة علـــى   ت مـ ــرة ثاقبـ  اخلطـــة بـــشأنألول  التقريـــر الـــسنوي ا نظـ

عــن أمهيتــه بوصــفه آليــة للمحاســبة فأشــارت إىل أنــه جيــّسد هنجــا تكلمــت  يــث ح،االســتراتيجية
، صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،           الشقيقةتآزريا بني الربنامج اإلمنائي وصناديقه وبراجمه       

وأوضـحت أيـضا    . ةوصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، وبرنامج متطوعي األمم املتحد        
 معلومات حتليلية عن النتـائج االسـتراتيجية، مبـا فيهـا نتـائج الـربامج واملـشاريع                  نضمتأن التقرير ي  

 كثريا مـا يـستغرق حتقيقهـا عقـدا مـن الـزمن       الفعلية النتائجوأكدت أن .  اجمللسعلى حنو ما طلبه   
ــالغ عنــ   ــل إن اإلب ــر ب ــال،   هاأو أكث مــسامهات أن  ىلوذلــك نظــرا إ  ميكــن أن يكــون صــعب املن

أن علــى  التأكيــد كــررتو. يــة القــدراتالربنــامج اإلمنــائي تنــدرج يف جمــايل بنــاء القــدرات وتنم 
ــائي لــ   ــامج اإلمن ــة   ” أن يكــون يس بوســعهالربن ــة غــري حكومي ــدرة منظم ــة الق ــة “فائق  وأن اخلط
  .يةف املنظمة عن مباشرة مشاريع أصغر وأقل أمهية من الناحية االستراتيجاالستراتيجية تصرِ

 الربنامج عن جهود الربنـامج اإلمنـائي يف جمـاالت حامسـة أخـرى منـها                 ة مدير كلمتوت  - ٩
املــساواة بــني اجلنــسني والتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب؛ وإصــالح األمــم املتحــدة؛ واإلدارة  

أن تلــك ووأكــدت احلاجــة إىل مــوارد أساســية ميكــن التنبــؤ هبــا وكافيــة  . القائمــة علــى النتــائج
أكثـر  مـا حتدثـه مـن آثـار يف           يف ظـل الظـروف االقتـصادية الراهنـة و          كثر أمهية أصبحت أ املوارد  

وأكدت مـديرة الربنـامج للوفـود أن الربنـامج اإلمنـائي سيواصـل سـعيه                . الفئات ضعفا يف العامل   
وأعربت عـن شـكرها   . ينبغي حتديدهااليت قررات بشأن األولويات   محنو حتقيق الكفاءة واختاذ     

أكـدت مـن     السـتمرارية الربنـامج اإلمنـائي وتوجيهـه، و         دعمهـم  علـى التنفيـذي   ألعضاء اجمللس   
دير املعـاون إىل  املـ  تودعـ .  التزامها بإحداث التغيري وبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة املـشتركة       جديد

  .مبادرات الربنامج اإلمنائي وعملياته اليت تستلزم االنتباهيف  ا يستجدإبالغ اجمللس مب
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الـدورة  الذي قضت فيه بتعـديل       اجلمعية العامة    الضوء على قرار  ملعاون   املدير ا  سلّط و  - ١٠
ستعراض الشامل لسياسات األنشطة التنفيذيـة مـن ثـالث سـنوات إىل             الزمنية احملددة إلجراء اال   

أربع سـنوات، والـذي حثـت فيـه أيـضا صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا علـى مواءمـة دورات               
ــا لـــذلك ال ــتراتيجي وفقـ ــيط االسـ ــوم  واقتـــرح أن .تخطـ ــد اجمللـــس التنفيـــذي يقـ ــة بتمديـ اخلطـ

 كلـم وت. ٢٠١٣عـامني حـىت هنايـة       ب ٢٠١٠-٢٠٠٨فتـرة   عـن ال  االستراتيجية للربنامج اإلمنائي    
واألمـوال   يف سياق تنفيذ سياسة جتريبية بـشأن الـدعم املباشـر للميزانيـة               ٢٠٠٨/٢٤قرر  عن امل 
كاتــب القطريــة الراغبــة يف جتريــب هــذه  وقــال إن املقــر يعمــل علــى حنــو وثيــق مــع امل  . ّمعــةاجمل

 أيـضا وقتــا  قـر وسُيخــصص امل. ملبــادئ اإلرشـادية واإلجـراءات الـصادرة   مـع مراعـاة ا   ،الـسياسة 
ألمم املتحدة والتوسـع يف معـايري التقيـيم         نطاق املنظومة اإلمنائية ل   للسعي حنو تنسيق الُنهج على      
هـود اجلـاري بـذهلا لتعزيـز اإلدارة القائمـة       اجل لى اجمللس ع  طلعوأ. هلذا النوع من الدعم اإلمنائي    

أن يظـل   لـضمان   وحدد املدير املعـاون أربـع حتـديات تـستلزم االنتبـاه مـن اإلدارة                . على النتائج 
قـال إن    و ا هلـا،   داعمـ  ا أساسـي  الربنامج اإلمنائي مسامها فعاال يف حتقيـق النتـائج اإلمنائيـة وهـيكال            

ــذه  ــل التحــديات ه ــق  يفتتمث ــوقالحتقي ــوظتف ــاجئ   ث، والتأهــب حلــدو فيي ال ــاع مف يف ارتف
أن تلـك   وأشـار إىل أنـه بـالرغم مـن          . فعالية امليزانيـة  حتقيق  األعباء؛ وإعادة التكيف التنظيمي، و    

  مثـل الربنـامج اإلمنـائي      ة معقـد  منظمةال غىن عنها إلدارة     تتطلب جهودا مضنية فإنه     التحديات  
  .اعاليته وف املنظمةالثقة يف قدرات بناء علىساعد بطريقة ت

 علـى  اورّحبت الوفـود باملـديرة اجلديـدة وهنأهتـا علـى تعيينـها، حيـث شـدد عـدد منـه                  - ١١
عـن تقـديرها للرؤيـة الـيت عـربت عنـها مـديرة الربنـامج يف                 الوفـود   وأعربت  . أمهية هذه املناسبة  

ن  أن تلك الرؤية تتماشي إىل حد كـبري مـع النظـرة العامـة لالجتـاه الـذي ينبغـي أ                  ةبياهنا، مؤكد 
منـها  وأكـد العديـد     . وشكرت الوفود املدير املعاون على اإلحاطة الـيت قـدمها         . يتخذه الربنامج 

يت تنفـذ فيهـا   االستجابة لرغبات واهتمامات البلدان الاإلمنائي  الربنامج  ضرورة أن يواصل  على  
لقـدرات  سـيما فيمـا يتعلـق ببنـاء ا      وال-على واليته اإلمنائية األساسية  أن يظل ُمركّزا    وبرامج،  
 املتفـق عليهـا      اإلمنائية  من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف         - والتنمية
لعمـل علـى أسـاس املبـادئ التنفيذيـة الـيت حتظـى              اوناشد بعض الوفـود الربنـامج اإلمنـائي         . دوليا

ة للتعـاون   أيضا على أمهية الوحدة اخلاص    أكدت تلك الوفود من جديد      بقبول وتطبيق عامليني و   
  .فيما بني بلدان اجلنوب

ل األزمة االقتـصادية واملاليـة   عطِّبا عن القلق إزاء احتمال أن ت      تقري الوفود مجيع   وأعرب  - ١٢
. التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا                   

ن املاحنة علـى الوفـاء مبـا أخذتـه علـى عاتقهـا       ويف ضوء احلالة الراهنة، شجعت عدة وفود البلدا    
ودعـا عـدد مـن الوفـود الربنـامج اإلمنـائي إىل             . من التزامـات متويليـة حامسـة بـالرغم مـن األزمـة            
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علـى  أن يركّـز     يـه إلتلـك الوفـود     وطلبت  .  على أقل البلدان منوا وأشدها ضعفا      همواصلة تركيز 
مـا جيريـه مـن اتـصاالت        ره من خـالل حتـسني       جماالته اليت حيظى فيها مبيزة نسبية، وترسيخ شعا       

وصــقل قدرتــه علــى تقــدمي التقــارير إىل اجمللــس التنفيــذي بــشأن النتــائج امللموســة املتحققــة مــن 
  . أرض الواقعفوقأنشطة الربنامج 

 لمـساءلة اإلداريـة  لربنـامج اإلمنـائي ل  اعتماد إطـار   عن سرورها با  ،   كثرية  وفود أعربتو  - ١٣
ة عـد وأقـرت   . الـديه حتـسني املـساءلة والـشفافية        تواصل املنظمـة     حيث طلبت أن  ،  ٢٠٠٨عام  
 التجريبيــة “وحــدة األداء” مبــادراتاإلصــالحات اجلاريــة علــى الــصعيد القطــري وأن بــ وفــود
 والفعاليـة واالتـساق؛ ودعـت إىل إجـراء إصـالحات مماثلـة يف             الكفـاءة  زيـادة    ساعدت على  قد

ت اليت تعيـق حتقيـق االتـساق        عد واألنظمة واإلجراءا  من خالل تغيري القوا   الربنامج اإلمنائي   مقر  
  . األمم املتحدةؤسساتبني م فيما
 الفقــر وتعزيــز استئــصالأمهيــة العالقــة بــني تــدابري مكافحــة الفــساد، وإىل  مت التطــرقو  - ١٤

ــة املــستدامة  ــة األمــم املتحــدة     ،التنمي ــامج اإلمنــائي أن يأخــذ يف حــسبانه اتفاقي  وطُلــب إىل الربن
وطلــب بعــض الوفــود أن يطــور الربنــامج . لفــساد يف عملــه القطــري بــشأن احلوكمــةملكافحــة ا

اإلمنائي خربته من الناحية االستراتيجية يف جمال احلكم الـدميقراطي، ُمركّـزا علـى اجملـاالت الـيت                  
حفاظـا   أن يكفـل الربنـامج،   وفـود أخـرى    توطلبـ . ميكن أن ُتحدث فيها املنظمة أعظم التـأثري       

 املتعلـق بالكـشف     ٢٠٠٨/٣٧قـرر   تثـال الـصارم للـشروط املتفـق عليهـا يف امل           لسرية، االم ا على
وأعرب وفد عن قلقه إزاء حتويـل اجتـاه نـصيب أكـرب مـن مـوارد                 . عن تقارير املراجعة الداخلية   

وطلبـت  . الربنامج اإلمنائي إىل جمال احلكم الدميقراطي بدال من رصده ألنشطة احلـد مـن الفقـر               
ــامج ا عــد ــود إىل الربن ــسالم       ة وف ــاء ال ــاش املبكــر وبن ــه يف جمــاالت االنتع ــائي حتــسني فعاليت إلمن

إسـداء  وختفيف آثار تغـري املنـاخ والتكيـف معهـا، وبنـاء القـدرات، وتقـدمي املـساعدة التقنيـة، و                 
وأكـد بعـض الوفـود أمهيـة وضـع تعريـف واضـح لـدور الربنـامج          . املشورة يف جمـال الـسياسات   
 خـالل  وأثـر  ةأمهيـ ما لديها من من املنظمة بأقصى حد ستفيد ت كياإلمنائي يف جمال تغري املناخ    

  .٢٠٠٩ديسمرب / يف كانون األولهتغري املناخ املقرر عقدلمؤمتر األمم املتحدة 
نظـور اجلنـساين،    وطرحت عدة وفود مسائل املـساواة بـني اجلنـسني وتعمـيم مراعـاة امل                - ١٥
وأعـرب وفـد عـن      . يـة وتنظيميـة شـاملة      اجلنساين بـصفته قـضية إمنائ      انبرة تأكيد أمهية اجل   مكر

 يف الـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة              النـشط شكره للربنامج اإلمنـائي علـى دوره        
ــى اســتراتيجيته     ــسني وعل ــني اجلن ــساواة ب ــسانيةوامل ــة ومؤســسية    اجلن ــات إمنائي ــشمل آلي ــيت ت  ال

 وأحــاط وفــد آخــر علمــا .لمــرأة واملــساواة بــني اجلنــسنيلتمكني تعزيــز الــ تــستهدفملموســة 
باجلهود املنتظمة اليت يبذهلا الربنامج اإلمنائي لتأكيد أمهية املساواة بـني اجلنـسني يف أنـشطة منـع                  
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 ويف عملــه بــشأن ،جمــاالت تركيــزه األربعــةكــل األزمــات واالنتعــاش يف كامــل عملياتــه، ويف 
جهـات النظـر اجلنـسانية يف       إقامة حتالف عاملي بشأن املسائل اجلنسانية وتغـري املنـاخ، ُمـدرجا و            

  .السياسات املتعلقة بتغري املناخ وآليات التمويل
دعـم لعمـل الربنـامج      مـا تقدمـه مـن       وأعربت مديرة الربنامج عن شكرها للوفود علـى           - ١٦

ــائي ــن     و،اإلمن ــه م ــا أبدت ــى م ــات خــالص كــذلك عل ــا التمني ــديرة  إليه ــها كم ــدةيف عمل  جدي
 اتمتابعة استجابة ملا أدلوا به مـن تعليقـ        ختاذ إجراءات   سيجري ا  هوأكدت للوفود أن  . للربنامج

وكــررت تأكيــد التــزام الربنــامج اإلمنــائي باالمتثــال لألولويــات احملــددة يف خطتــه االســتراتيجية  
وأعلنـت تعهـدها بتحـسني مـستوى        . ري املناخ يف أنشطته اإلمنائية    وإدماج األولويات املتعلقة بتغ   

لــصاحل  “وحــدة األداء” إلصــالح األمــم املتحــدة وعمليــة لالــدعم القــوي مواصــلة الفعاليــة؛ و
وأقـرت بأمهيـة إقامـة      .  ومتواصـلة  نـشيطة البلدان الناميـة ومعهـا؛ واإلبـالغ عـن النتـائج بطريقـة              

شــراكات داخــل وخــارج أســرة األمــم املتحــدة مبــا يف ذلــك مــع اجلهــات املاحنــة، ومؤســسات  
  .ملدين واجملتمع ا، واملنظمات غري احلكومية،بريتون وودز

قريــر الــسنوي ملــدير الربنــامج،  بــشأن الت٢٠٠٩/٩قــرر وقــد اختــذ اجمللــس التنفيــذي امل  - ١٧
؛ ٢٠١١-٢٠٠٨طـة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائي لفتـرة       ومتديـد اخل   بـدء تفعيـل   يف ذلـك     مبا

وأحاط اجمللس التنفيذي علما بتقرير الربنامج اإلمنائي بشأن توصيات وحدة التفتـيش املـشتركة      
 تـــصويبالو) DP/2009/11/Add.2(، واملرفـــق اإلحـــصائي )DP/2009/11/Add.1( ٢٠٠٨ام عـــ

  ).DP/2009/11/Add.2/Corr.1(ه املدخل علي
  

 االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -ا ثالث  
 الوفـود إىل تـوفري األدوات الالزمـة للربنـامج      األمم املتحـدة اإلمنـائي      دعت مديرة برنامج      -  ١٨

العـاملي واحليلولـة دون خـسارة مكتـسبات التنميـة الـيت حتققـت بـشق          التصدي للكـساد    من أجل   
الـرقم  وأشـارت إىل النجـاح يف حتقيـق          . توفري التمويل الكاف والقابل للتنبؤ بـه       ااألنفس، وحتديد 

 بليـون دوالر، وأضـافت أن الربنـامج    ١,١ وهـو  ٢٠٠٨عام عن لإليرادات األساسية املستهدف  
وحـذرت   . وجتاوزهـا ٢٠٠٩حتقيق األهداف احملددة لإليرادات األساسية لعام  يف  ي يرغب   اإلمنائ

ــام     ــن أن توقعــات التمويــل لع ــاوز ا      ٢٠٠٩م ــدر أال تتج ــن املق ــث م ملــسامهات مثــار قلــق، حي
يف اخلطـة  املـستهدف   بليـون دوالر  ١,٢٥مبلغ  مليون دوالر، وهو أقل من   ٩٦٥األساسية مبلغ   
بالعمل مع املاحنني احلاليني للحفـاظ علـى االلتزامـات القائمـة والنظـر يف               وتعهدت   .االستراتيجية

 .الدول األعضاء اليت قد تنظر يف تقدمي مسامهاتنطاق كيفية توسيع 
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 أرقام ميزانية الربنامج اإلمنـائي    امج املساعد ومدير مكتب الشراكات    مدير الربن وأوجز    - ١٩
د العاديـة واملـسامهني اخلمــسة األوائـل وعــدد     الـضوء علــى جممـوع املـسامهات يف املــوار   امـسلط 

البلدان املسامهة يف املوارد العادية، والبلـدان املـسامهة يف املـوارد العاديـة للربنـامج اإلمنـائي مببلـغ          
ــامج    ــة للربنـ ــوارد العاديـ ــدان الـــيت زادت مـــن مـــسامهاهتا يف املـ ــر، والبلـ  .مليـــون دوالر أو أكثـ

قــدم املــدير  بليــون دوالر ٣,٦الــيت بلغــت ، “األخــرىاملــوارد ”يتعلــق باملــسامهات يف  وفيمــا
 .جملموع املوارد من املسامهات موزعة على مسامهات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف وحمليـة               اتصنيف

ــة عــام   ــة ميزاني ــة  إىل  ا تــدعو إىل القلــق نظــر ٢٠٠٩وذكــر أن حال توقــع تنــاقص املــوارد العادي
: علـى اجمللـس التنفيــذي للنظـر فيهــا   وحـدد مخــس مـسائل أساسـية للعــرض     .واملـوارد األخـرى  

ــام    )أ( ــة عـ ــوغ ميزانيـ ــدم بلـ ــلية احملـــ ٢٠٠٩عـ ــات األصـ ــتراتيجية؛   التوقعـ ــة االسـ ددة يف اخلطـ
حالـــة ضـــعف الـــربامج ) ج(اخـــتالل التـــوازن بـــني املـــوارد العاديـــة واملـــوارد األخـــرى؛   )ب(

تقلبـات  ) د(ألزمـات؛   والصناديق املمولة من التربعات، مبا فيهـا الربنـامج اإلمنـائي، يف أوقـات ا              
إمكانيـة التنبـؤ   ) هــ (ستند إليهـا يف برجمـة املـوارد؛         احلالة املاليـة ونـدرة املعلومـات احملـددة الـيت يُـ            

 ).أو انعدام تلك اإلمكانية(بالتمويل 

أحد الوفود الفرصـة لإلعـالن عـن تقـدمي مـسامهات إىل الربنـامج اإلمنـائي وإىل                  غتنم  وا  - ٢٠
 ماليــني ٣,٥مــسامهة قــدرها :  علــى النحــو التــايل٢٠٠٩طــة بــه لعــام الــصناديق والــربامج املرتب

 دوالر يف الــصندوق االســتئماين ٨٥٠ ٠٠٠ دوالر يف املــوارد األساســية للربنــامج اإلمنــائي، و 
 دوالر يف صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع  ٣٠ ٠٠٠للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، و  

الوفـد عـن دعمـه النـشط للربنـامج          ذلـك   وأعـرب    .ةاإلنتاجية وبرنـامج متطـوعي األمـم املتحـد        
وطـرح وفـد    .اإلمنائي وأنه بذل قصارى جهده يف توسيع نطاق مـسامهاته يف املـوارد األساسـية       

آخــر عــدة أســئلة بــشأن الوقــائع واألرقــام الــيت قــدمها مــدير الربنــامج املــساعد ومــدير مكتــب    
فــاض املــسامهات احلكوميــة يف هــو الــسبب وراء اخن مــا :الــشراكات، وهــي علــى النحــو التــايل

 ومـا هـي اآلثـار والـضغوط الـيت يتعـرض هلـا الربنـامج اإلمنـائي                   ،احملليـة املكاتـب   تغطية تكـاليف    
ودعـا ذلـك الوفـد مجيـع املـاحنني إىل تـوفري              يتعلق مبوارده العادية وترتيباته يف جمال الربجمة؟       افيم

  .متويل ثابت ومتعدد السنوات
ملساعد ومدير مكتب الشراكات الوفد علـى إعالنـه عـن تقـدمي             وشكر مدير الربنامج ا     - ٢١

ــامج اإلمنــائي   ــة إىل الربن ــة    .مــسامهات نقدي ــة ووضــح أن اخنفــاض املــسامهات احلكومي يف احمللي
احمللية مرتبط مبسألة تقاسـم تكـاليف الربنـامج ولـيس بتلـك املـسامهات               املكاتب  تغطية تكاليف   

 املائة نتج عـن اختـاذ قـرار، بالتـشاور مـع احلكومـات،              يف ٢٠االخنفاض البالغ   إذ إن   . احلكومية
ــادرات الــيت تركــز علــى الــشراء عنــدما ال تــسهم مباشــرة     حتقيــق أهــداف اخلطــة  يف بإلغــاء املب

ملوارد العادية والترتيبات العامـة     اليت تتعرض هلا ا   ط  و على سؤال حول الضغ    اورد. االستراتيجية
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لـسبب الـذي حـدا باملـديرة إىل طلـب وقـت إضـايف        للربجمة، شرح املدير املساعد أن ذلك هـو ا        
 .لدراسة املسألة واستعراضها

ــوارد   ٢٠٠٩/١٠واختــذ اجمللــس التنفيــذي املقــرر     - ٢٢ ــة االلتزامــات بتمويــل امل  بــشأن حال
 . وما بعده٢٠٠٩عام عن العادية للربنامج اإلمنائي وصناديقه وبراجمه 

  
 التقييم  - ارابع  

وتكلمـت  .  بالتقييمـات املـستقلة    ايم اجمللـس التنفيـذي علمـ      أحاطت مديرة مكتب التقي     - ٢٣
عــن تقيــيم إطــار التعــاون اإلقليمــي الثالــث للــدول العربيــة وإطــار التعــاون العــاملي وإســهامات    

ــة    ــة والبيئ ــائي يف جمــال الطاق ــامج اإلمن ــدمت  . الربن ــا اســتجد يف  كمــا ق حــاالت التحــسن يف  م
كتيـب  واملـستجدات يف إعـداد      ق ثقافـة التقيـيم،       والتقدم احملرز حنو خل    ،عمليات مكتب التقييم  
 بنـاء قـدرات يف جمـال التقيـيم علـى      الـيت تواجـه   وعـن التحـديات     ،٢٠٠٢الرصد والتقييم لعـام     

 ٢٠٠٩وسلطت الضوء على خطـة عمـل مكتبـها لعـامي      .مستوى املكاتب واملستوى القطري 
 .قييماتوقدم مدير مكتب فريق دعم العمليات رد اإلدارة بشأن الت. ٢٠١٠و 

وأشار وفدان إىل أربعة جماالت يعتقـدان أن الربنـامج اإلمنـائي ميكنـه فيهـا العمـل علـى                      - ٢٤
ــيم يف املــستقبل  ــز التقي ــه؛ و   : وهــذه اجملــاالت هــي ،تعزي ــيم ونطــاق تغطيت ــال للتقي جــودة االمتث

ــة  ــوارد؛ واملتابع ــيم؛ وامل ــائ     .التقي ــصنيفات تقييمــات النت ــود، اســتنادا إىل ت ج وأعــرب أحــد الوف
، عن قلقه إزاء تصنيف أكثر من نصف تقارير التقيـيم يف جمـال              DP/2009/13الواردة يف الوثيقة    

مل يطـرأ    وهـو اجتـاه      “غـري مرضـية للغايـة     ” أو   “غـري مرضـية   ”تصميم التقييم ومتابعته بوصفها     
وأعرب الوفد عن قلقـه إزاء احتمـال ضـخامة عـبء برنـامج العمـل الـذي يـضطلع                    . عليه تغيري 

ودعــا الربنــامج اإلمنــائي إىل االســتفادة العمليــة مــن نتــائج التقيــيم وأنــشطة  ، لتقيــيمبــه مكتــب ا
 .املتابعة الداخلية بغية حتسني النتائج

ملعلومـات املفيـدة الـيت عرضـت يف         مـن ا  وأعرب وفد آخر عن تقـديره للحجـم الكـبري             - ٢٥
وتعقيبـا علـى    .وضـح التقرير، ولكنه أعرب عن اعتقاده بإمكان تقدمي تلك املعلومات بـصورة أ           

بعــض الفقــرات الــواردة يف التقريــر الــسنوي، رأى وفــد آخــر ضــرورة تنفيــذ تقييمــات الــربامج 
القطرية باالتفاق مع الربنامج اإلمنائي والدولة العضو، مع التركيز على كيفية تشجيع الربنـامج              

 . استخدام نتائج التقييم لتحسني الربامجيةاإلمنائي للتنمية عرب براجمه وكيف
  

 )٢٠٠٩‐ ٢٠٠٦(تقييم إطار التعاون اإلقليمي الثالث للدول العربية     

أكدت وفود، فيما يتعلق بإطار التعاون اإلقليمي الثالث للـدول العربيـة، علـى احلاجـة                  - ٢٦
الربنــامج إىل وطلــب وفــدان  .لتنــسيق فيمــا بــني كيانــات األمــم املتحــدة الفاعلــة يف امليــدانإىل ا
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 وصــندوق األمــم املتحــدة )اليونيــسيف(ظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة مناإلمنــائي رصــد أعمــال 
تنفيـذ أعمـال    مـن    الللسكان هبدف تعميم منظور يراعي الشباب يف براجمهما ومشاريعهما، بد         

ودعت عدة وفود إىل االستفادة بصورة أمثل مـن املـوارد املاليـة والتجـارب واخلـربات                  .مكررة
ر الربنــامج اإلمنــائي إىل االســتفادة بــصورة أفــضل مــن      ودعــا وفــد آخــ   .فرة يف املنطقــةااملتــو

وطلـب أحـد الوفـود إدخـال         .استشارييه ومن خرباهتم يف إعداد إطار التعـاون اإلقليمـي القـادم           
تصويب على احلاشية املتضمنة يف تقرير التقييم الكامل، اليت ورد فيهـا خطـأ يف حتديـد العرقيـة                   

التحـديات الـيت    أن يراعـي بـشكل أفـضل         اإلمنـائي    وطلبت وفود أخرى من الربنـامج      .اإلقليمية
 مبـا يف ذلـك التحـديات املتعلقـة بالقـدرات ونقـل التكنولوجيـا والتـصحر                  ،تواجه الدول العربية  
 .والتنمية املستدامة

 بشأن تقرير التقيـيم الـسنوي لربنـامج األمـم           ٢٠٠٩/١١واختذ اجمللس التنفيذي املقرر       - ٢٧
ــائي  ــة وأحــاط علمــ  .املتحــدة اإلمن ــائق التالي ــث    ) أ( :ا بالوث ــاون اإلقليمــي الثال ــيم إطــار التع تقي

رد اإلدارة علـــى املـــوجز التنفيـــذي ) ب(؛ )DP/2009/14(للـــدول العربيـــة ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(
ــة       ــدول العربيــ ــل الــ ــن أجــ ــي الثالــــث مــ ــاون اإلقليمــ ــار التعــ ــيم إطــ ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(لتقيــ

(DP/2009/15) ــائ   ) ج(؛ ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة برن ي الســتجابات اإلدارة للتقييمــات  متابع
 .(DP/2009/16)املستقلة، مبا فيها التقييمات الالمركزية 

  
 تقرير التنمية البشرية  - خامسا 

، قــدم األخــصائي األقــدم لــشؤون الــسياسات  ٥٧/٢٦٤ بقــرار اجلمعيــة العامــة  العمــ  - ٢٨
ليـات التـشاورية الـيت      التابع ملكتب تقرير التنمية البشرية معلومات مستكملة ومتعمقة عـن العم          

 . بشأن موضوع التنقل٢٠٠٩ند إليها يف إعداد تقرير التنمية البشرية لعام اسُت

ــشكر إىل    - ٢٩ ــدان بال ــم  وتقــدم وف ــشرية   مــن تكل ــة الب ــر التنمي ــاول باســم مكتــب تقري وتن
ــام    ــر ع ــشاورات      ٢٠٠٩موضــوع تقري ــى امل ــائم عل ــهج الق ــا بالن ــشرية، ورحب  عــن اهلجــرة الب

 الربنـامج   و وموظفـ  ، واألوسـاط األكادمييـة    ،يع اجلهات مبـا فيهـا اجملتمـع املـدين         املستفيضة مع مج  
آلثار االقتصادية واالجتماعية اهلائلـة     إىل ا  افشدد أحدمها على أمهية هذا املوضوع نظر      . اإلمنائي

ودعـا الثـاين إىل      .األصـل املـوطن   اهلجرة البشرية، مبا يف ذلك التحويالت املاليـة إىل          حتدثها  اليت  
وشـدد ذلـك   . التـصدي املالئـم هلـا   جراء حبوث تـسلط الـضوء علـى مجيـع آثـار اهلجـرة وعلـى          إ

املعمـول هبـا يف     الوفد، يف الوقت نفسه، على معارضته للسياسات اليت تتنـاىف واملبـادئ الوطنيـة               
ــة املهــاجرة يف ســد    االســتعانة مببلــده املتمثلــة يف  ــة أو العمال هــاجرين مــن ذوي املهــارات العالي

 .وطينالعمل السوق ددة بحمثغرات 
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وأكد األخصائي األقدم لشؤون السياسات من جديد على التزام مكتب تقرير التنميـة               - ٣٠
البــشرية مبتابعــة احلــوار مــع أصــحاب املــصلحة وصــانعي الــسياسيات، وأكــد علــى أن التقريــر    

يتناول وقــال إن التقريــر ســ  .هجــرة العمالــة الدوليــة يف ثــار األزمــة االقتــصادية  آســريكز علــى 
ــدان الــصادر عــن االطبيعــي الفعــل االســتجابات املناســبة يف جمــال الــسياسات يف ســياق رد    لبل

أمـام   نظرة استراتيجية متعمقـة  اوأضاف أن التقرير سيوفر أيض .ا ومصاحلهوهبامحاية شعهبدف 
 حبيــث تــستفيد تلــك البلــدان مــن إمكانــات اهلجــرة  “املــستقبلة” والبلــدان “املرســلة”لبلــدان ا

 .رية حاملا تبدأ عملية االنتعاش االقتصاديالبش

أحــاط اجمللــس التنفيــذي باملعلومــات املــستكملة عــن املــشاورات بــشأن تقريــر التنميــة و  - ٣١
  .(DP/2009/17)البشرية 

  
 الربامج القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل ذات الصلة  -ا سادس 

 ا مـشروع ١٢اسـتعراض  إىل الوفـود   املتحـدة اإلمنـائي   األمـم دعا املدير املعاون لربنـامج      - ٣٢
 نمتديـدات لـربامج قطريـة لفتـرة سـنة واحـدة؛ ومتديـد ثـا          وسـتة   من مـشاريع الـربامج القطريـة؛        

لربنــامج قطــري لفتــرة ســنة واحــدة؛ ومتديــد أول لفتــرة ســنتني لــثالث بــرامج قطريــة، وتقــدمي    
ملكاتـب اإلقليميـة الـربامج القطريـة لكـل      وعـرض املـديرون املعـاونون ومـديرو ا     . عليهـا اهتاتعليق

 .منهم لينظر اجمللس التنفيذي فيها

وتقدمت وفـود البلـدان الـيت سـينفذ فيهـا برنـامج قطـري جديـد بالـشكر إىل الربنـامج                        - ٣٣
علـى  اإلمنائي، وسـلطت الـضوء علـى اجملـاالت الـيت ستـساعد مبـادرات الربنـامج اإلمنـائي فيهـا                      

ودعـت وفـود أخـرى     .الوطنيـة اإلمنائية  ولويات  األ واالتساق مع    زيادة مستويات بناء القدرات   
الربنامج اإلمنائي إىل احلد من التداخل يف األنشطة؛ والتركيز على اجملاالت اليت يتمتـع الربنـامج                

ــددة األطــراف دعمــ       ــة شــراكات مــع جهــات أخــرى متع ــسبية؛ وإقام ــة ن ــا مبزي ــشطته افيه  ألن
ــتراتيجي    ــه لالس ــز دعم ــة؛ وتعزي ــد     اإلمنائي ــال حتدي ــه يف جم ــة؛ وحتــسني قدرات ــة الوطني ات اإلمنائي

ر بعض الوفـود الربنـامج اإلمنـائي بـضرورة ابتعـاده، كلمـا أمكـن ذلـك، عـن                    ـّـوذك .األولويات
  .التنفيذ املباشر للمشاريع، ودعم درجة أكرب من التنفيذ الوطين للمشاريع والربامج

اسـتجابته لطلبـات اجمللـس الـسابقة      إىل نظـرا وأثنت وفود عـدة علـى الربنـامج اإلمنـائي             - ٣٤
بــشأن كفالــة أن تكــون الــربامج القطريــة اجلديــدة مــصحوبة بتقيــيم لنتــائج التنميــة يــوفر نــواتج  

ورأت تلــك الوفــود أن ذلــك  .وبيانــات اعتبــارا مــن هنايــة الــدورة الربناجميــة الــسابقة لكــل بلــد 
 يواصــل الربنــامج اإلمنــائي  وطلبــت وفــود أخــرى أن  .يــساعد علــى زيــادة الــشفافية واملــساءلة 

 ،التركيز علـى املـسائل اهلامـة الـشاملة يف عمليـة الربجمـة الـيت يقـوم هبـا، مثـل املـسائل اجلنـسانية                        
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ــساد  ــدابري مكافحــة الف ــ،وت ــاخ؛ وأن ـّ والتكي ــع تغــري املن ــسيق   ف م  يواصــل حتــسني أعمــال التن
 أداة إمنائيـة؛ وأن يـدرج       بني مؤسسات األمم املتحدة؛ وأن يدعم التعاون اإلقليمي بوصفه         فيما

 .تقييمالرصد ولل ايف كافة أعماله عنصر

وأحــاط اجمللــس التنفيــذي علمــا بالتمديــد األول لفتــرة ســنة واحــدة للــربامج القطريــة      - ٣٥
ــران اإلســالمية ،ذربيجــاناملتعلقــة بأ ــة إي ــابوي، ومجهوري ــصومال، صــربيا، وشــيلي، وزمب  ، وال

)DP/2009/18 التنفيــذي علــى التمديــد الثــاين لفتــرة ســنة واحــدة وافــق اجمللــس، و)١، اجلــدول 
كما وافـق علـى   ، )٢اجلدول  ،  DP/2009/18(زر تركس وكايكوس    املتعلق جب للربنامج القطري   

، والفلـبني، وموزامبيـق، ومنظمـة       رببـادوس املتعلقة ب التمديد األول لفترة سنتني للربامج القطرية       
 االتنفيـــذي علمـــ، وأحـــاط اجمللـــس )٢، اجلـــدول DP/2009/18(دول شـــرق البحـــر الكـــارييب 

ــا    ــة بأرمينيـ ــات املتعلقـ ــة والتعليقـ ــربامج القطريـ ــائق الـ ــشاريع وثـ ــستان،مبـ ــوادور، وأفغانـ  ، وإكـ
ــستان ــسوانا،وأوزبكـ ــدي، وبوتـ ــنة واهلرســـك ، وبورونـ ــستان، والبوسـ ــة ، وتركمانـ  ومجهوريـ

  . ولبنان، وكازاخستان، وطاجيكستان،مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  

 اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق  - سابعا  
عرض األمني التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية بند جـدول األعمـال               -  ٣٦

الطبيعــة االســتراتيجية للــشراكة بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  :مركــزا علــى جمــالني هــامني
 .٢٠٠٨ ائج اليت حققها الصندوق عاموصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، والنت

 عليهــا، حــاز الــيت الثقــة وعــن ومنــوه الــصندوق أداء عــن رضــاها عــن الوفــود وأعربــت  - ٣٧
 وطلبـت  .املتحدة األمم منظومة ضمن به يضطلع الذي احليوي دورال على جديد من وأكدت
ــود ــز الــصندوق مــن الوف ــة النوعيــة ذات املبــادرات علــى التركي  املــال رأس تــوفري بغيــة العالي
 التنميــة،  عمليــات  يف احمللــي  الــصعيد  علــى  وامللكيــة  القــدرات  وتعزيــز  ،األمــر  احتــاج  أينمــا 

 عـن  هـاييت  وفـد  واستفـسر  .الـشركاء  خمتلـف  لدى فرةااملتو واخلربات التجارب من واالستفادة
 أقـل  فئـة  إىل املنتمـي  الوحيـد  البلـد  أنـه  مـع  بلـده،  يف أكثـر  ألعمـال  الصندوق تنفيذ عدم سبب

 مـن  الـصندوق  متكـن  عـدم  سـبب  عن الوفود أحد وسأل .األرضية الكرة نصف يف منوا لبلدانا
 آخـر،  وفـد  وأكـد  .املاليـة  املؤسسات حددهتا اليت اإلبالغ وأهداف املستهدفة اإلجنازات حتقيق
 .املاحنني قاعدة توسيع إىل الصندوق دعا مث دوالر، ٣٠ ٠٠٠ مببلغ مسامهة تقدمي

 دعـم وأكـد علـى أن حالـة الـصندوق             ما قدمته من   نفيذي الوفود على  وشكر األمني الت    - ٣٨
 وهدفــه املتمثــل يف “٢٠١٠مــشروع الــصندوق لعــام ”وحتــدث عــن  .تــشهد اجتاهــا تــصاعديا

وشـرح للوفـود الـيت استفـسرت عـن معـدالت             . بغيـة مواصـلة حتـسني األداء       هدراسة نظم تشغيل  
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تكـون   ال للمؤسسات الناشئة الـيت ال     يواإلجناز أن الصندوق يعمل يف أصعب الظروف ويقدم مت        
وذكـر أن الـصندوق يـستخدم آليـات      .قد بلغت، على األقل يف بدايـة إنـشائها، املعـايري الدوليـة        

وأشــار إىل أنــه ســيجري  “قيادتــه الفكريــة”رقابــة وتقيــيم صــارمة، ووجــه االنتبــاه إىل قــدرات  
دد على أن الصندوق يعاين مـن   وش .توسيع نطاق فرص التمويل البالغ الصغر يف هاييت مستقبال        

 أنغـوال وأفغانـستان وهـاييت     لصاحلصعوبات يف الوفاء بالطلب على أنشطة التمويل البالغ الصغر        
وقال إن اجلهود اليت تبذل حاليا، بالتعاون مع الربنامج اإلمنـائي، ستـساعد علـى     . وبلدان أخرى 

 .توسيع نطاق خدمات الصندوق يف جمال التمويل البالغ الصغر

ــر بــشأن ٢٠٠٩/١٢ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ  - ٣٩  األمــم لــصندوق الــسنوي التقري
 الـصندوق  بـني  االسـتراتيجية  الـشراكة  تنفيـذ  عـن  املرحلـي  والتقرير اإلنتاجية للمشاريع املتحدة

 .اإلمنائي والربنامج
  

 للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق  - ثامنا  
 ،اهبـ  واإلقـرار  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  عمـال أ إىل املقدم لدعمل اظهارإ  - ٤٠
 تمكنيالـ و اجلنـسني  بـني  املـساواة  أمهيـة  علـى  بالتأكيـد  األعمال جدول بند الربنامج مدير افتتح

 وقـدمت  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف فيها مبا دوليا، عليها املتفق األهداف حتقيق إطار يف لمرأةل
 اخلطــة تنفيــذ عــن تقريــرا اجمللــس إىل للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم لــصندوق التنفيذيــة املــديرة

 وإطـار  التشغيلية الصندوق أنشطة التنفيذية املديرة نائبة نتـبّي حني يف للصندوق، االستراتيجية
 .الصندوق إدارة نتائج

ــادرات    شــكرت الوفــود الــصندوق علــى  و  -  ٤١ مــا يقــوم بــه مــن أعمــال ومــا يقدمــه مــن مب
تقـدم، وأعربـت عـن ضـرورة مواصـلة هتيئـة بيئـة تتزايـد فيهـا الفـرص االقتـصادية                      مـن   حيـرزه    وما

 . مع إشراكها بصورة أكـرب يف عمليـات صـنع القـرارات والعمليـات الـسياسية                ،ملرأةأمام ا املتاحة  
وأقرت الوفود بكون الصندوق يشكل مصدر دعم أساسي يف إهناء العنف الذي تواجهـه النـساء                

 جملــس األمــنمل، وشــجعت الــصندوق علــى مواصــلة عملــه يف دعــم قــراري يف مجيــع أرجــاء العــا
ــو احلاصــل يف      . )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــديرها للنم ــود عــن تق ــدة وف ــت ع وأعرب

 وطلـب العديـد مـن      .املوارد، ولكنها الحظـت التفـاوت بـني املـوارد العاديـة وغريهـا مـن املـوارد                 
 التـأثري   واإلبالغ بصورة أوسع عـن ،ة على النتائجالوفود إىل الصندوق التحول حنو اإلدارة القائم 

 .األساسية  موارد الصندوق إىلوقدم على األقل وفدان مزيدا من الدعم . أعمالهالناشئ عن

 قـراري  تنفيـذ  عـن  الوفـود  بتعليقـات  تـشجعت  أهنا للصندوق التنفيذية املديرة وذكرت  - ٤٢
 أولويـــات مـــن خـــرىأ أولويـــة وعـــن )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـــن جملـــس
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 يقدمـه  الـذي  الـدعم  عـن  كلمـت وت .الرتاعـات  يف كـأداة  اجلنـسي  العنف إهناء :وهي الصندوق
 ألمـم ل تابعـة  مؤسـسات  عـدة  هتاقترح اجلنسانية بالشؤون معين جديد كيان إنشاء يف الصندوق
 إىل وأشـارت  .الـدعم  ذلـك  علـى  للحفاظ املوارد من أكرب قدر توفري إىل احلاجة وعن املتحدة،

ــصندوق، منــو ــيس ال ــة مــن ل ــة الناحي ــل فحــسب املالي ــضا ب ــة مــن أي ــسياسية الناحي  وأقــرت .ال
 العمـل  الـصندوق  مواصلة على وأكدت للصندوق املايل الدعم قاعدة توسيعب املطالبة الدعوات

 .االجتاه هذا يف

 التنفيذيــة للمــديرة الــسنوي التقريــر بــشأن ٢٠٠٩/١٣ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ  - ٤٣
 .للصندوق االستراتيجية اخلطة متديد وبشأن للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوقل

  
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب  -تاسعا   

 وأوجـز  الـسنوي  التقريـر  املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  ملكتب التنفيذي املدير قدم  - ٤٤
ــا ،٢٠٠٨ عــام احملــرز التقــدم ــغ تقــدمي ذلــك يف مب ــونبل ١,٠٦ مبل ــذ خــالل مــن دوالر ي  تنفي

 .به اخلاص يالتشغيل الحتياطيا يف كمسامهة دوالر ماليني مخسة وحوايل شاريعامل

 يف سـيما  وال أفريقيـا،  يف املكتب به يضطلع الذي الدور بأمهية الوفود من العديد وأقر  - ٤٥
 الوفــود ودعــت .والتنميــة الــسالم وحفــظ الــسالم وبنــاء الــرتاع انتــهاء بعــد اإلنعــاش عمليــات
 حتياطيـه ا زيـادة ب املكتـب  قيـام  الوفـود  أحـد  وأيـد  .الناميـة  البلـدان  يف وجـوده  زيادة إىل املكتب
 املزيـد  علـى  احلـصول  أيـضا  الوفـد  ذلـك  وطلب .إلدارةا ساءلةمب املتعلق إطاره ووضع التشغيلي

ــ تعامــل الــيت الطريقــة عــن املعلومــات مــن  ميكــن الــيت األســواق يف العطــاءات مــع املكتــب اهب
 الدوليـة  احملاسـبية  للمعـايري  املكتـب  بامتثـال  وفـدان  وأقـر  .خاصـة  مبزايـا  فيهـا  يتمتع أن للمكتب
 .املايل استقراره وحتسني التنويع عملية زيادة إىل املكتب آخر وفد دعا حني يف العام، للقطاع

 التواصـل  علـى  للمكتب الوفود بعض تشجيع إىل وأشار الوفود التنفيذي املدير وشكر  - ٤٦
 إن وقـال  .الـشراء  عمليـات  يف ومـساعدهتا  قـدراهتا  بنـاء  أجـل  مـن  النامية البلدان حكومات مع

 تقــدمي هبــدف القطريــة املتحــدة األمــم أفرقــة جتماعــاتا يف وجــوده زيــادة علــى يعمــل املكتــب
 أنـه  وذكـر  .نـسبية  مبزيـة  فيهـا  املكتـب  يتمتـع  الـيت  اجملـاالت  يف االستراتيجية املساعدة من املزيد

 أجرامهـا  اللـذان  نااألخـري  نااالستقـصاء  عنـها  كـشف  الـيت  الـشركاء  نظـرة  يف اتريتغـي  حدثت
 علـى  وشـدد  .املكتـب  يبـذهلا  الـيت  واملـساءلة  الرقابـة  جهـود  عـن  وتكلـم  ،الـشركاء  عـن  املكتب

 الـذي  األحـادي  املـصدر  ترتيـب  يفـضل  ولكنـه  دوليـة،  عطـاءات  يف املـشاركة  ميكنه املكتب أن
 .الـصارمة  التوجيهيـة  للمبـادئ  امتثـاال  وذلـك  عطائـه،  تقـدمي  ىلإ املكتـب  دعـوة  خاللـه  مـن  يـتم 
 مثـاال  وذكـر  شـركائه،  مـع  األجـل  وطويلـة  وثيقـة  شـراكات  إقامـة  إىل يـسعى  املكتب إن وقال
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 باأللغـام،  املتعلقـة  لإلجـراءات  املتحـدة  األمـم  دائـرة  مـع  املكتب به يقوم الذي عملال ذلك على
 .املستقبل يف التنويع سيواصل املكتب أن أضاف ولكنه

 التنفيــذي للمــدير الــسنوي التقريــر بــشأن ٢٠٠٩/١٤ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ  - ٤٧
 .املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب

  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان املشترك اجلزء    

 ة الداخليوالرقابة لحساباتالداخلية ل راجعةامل  - عاشرا  
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

ــدم  - ٤٨ ــدير ق ــة التحقيقــات مكتــب م ــر احلــسابات ومراجع ــة عــن التقري ــة املراجع  الداخلي
 اجمللــس مقــرر مــع متــشيا املعـد  ،(DP/2009/23) اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج يف والتحقيقـات 
ــة يتـــضمن الـــذي ،٢٠٠٨/١٣ التنفيـــذي ــتنتاجات قائمـ ــ الرئيـــسية باالسـ ــة اتوتقييمـ  مراجعـ
 الـسنة  حـسب  بعـد  فيهـا  يبـت  مل الـيت  احلـسابات  مراجعـة  توصـيات  يـضم  وجدوال احلسابات،
 املعــاون املــدير وقــدم .أكثــر أو شــهرا ١٨ ملــدة حــل بــال ظلــت الــيت للنتــائج اوتفــسري والفئــة،

 الدوليــة احملاســبية املعــايري تنفيــذ يف والتــأخري والتوجيــه والرصــد املــساءلة مشــل الــذي اإلدارة رد
 الربنــامج يف األخالقيــات مكتــب مــدير :مــن كــل املنــصة علــى إليهمــا وانــضم .العــام للقطــاع
 احلـسابات  مراجعـة  مكتـب  ورئـيس  مكتبـه؛  أنـشطة  عـن  إحاطـة  للمجلـس  قـدم  الذي ،اإلمنائي
 عــن إحاطــة جمللــسا إىل قــدم الــذي ،املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم ملكتــب التــابع الداخليــة
 ملراجعــة االستــشارية اللجنــة ورئيــسة ؛٢٠٠٨ عــام خــالل شاريعاملــ خــدمات مكتــب أنــشطة

 .الوفود من املقدمة األسئلة على للرد جاهزة كانت اليت احلسابات

ــامجا يف املــساءلة إطــاري أمهيــة علــى التأكيــد وفــودال مــن العديــد وأعــاد  - ٤٩  اإلمنــائي لربن
 وفعاليـة  الربامج إىل املقدمة املسامهات لقياس كوسيلة املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب
 والـسيطرة  املخـاطر  رصـد  يف باالجتـهاد  واملكتـب  اإلمنـائي  الربنـامج  الوفـود  وطالبـت  .النفقات
 ،عمومـا  اإلمنـائي  الربنامج حسابات مراجعة نتائج عن رضاها عن الوفود تلك وأعربت .عليها
 األوىل الـسنة  عـن  رضاها الوفود وأبدت .الضعف نقاط معاجلة يف تبذل جهود بوجود وأقرت
 املـشاريع،  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  ملكتـب  التابع احلسابات مراجعة مكتب تشغيل من الكاملة
 األمــم مكتــب اختــذها الــيت واخلطــوات املكتــب هيكــل عــن معلومــات علــى احلــصول وطلبــت
 اجلاريـة  العمليـة  الوفـود  وشجعت .السنة مدار على موظفيه لتدريب املشاريع خلدمات املتحدة

 .العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري تنفيذ بشأن التنفيذي اجمللس إىل التقارير دميلتق
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 وطـرح  .املـساءلة  ثقافـة  هتيئـة  أجـل  مـن  بـه  انتقوم ملا تنياملنظم على الوفود أحد وأثىن  - ٥٠
 أنبـش  احلـسابات  ملراجعـة  االستشارية واللجنة اإلمنائي للربنامج العليا اإلدارة على سؤاال الوفد
 اعتبـاره  ميكن احلسابات مراجعة تقييمات إطار يف مرض غري معني مستوى صدور كان إذا ما

ــرا ــا” أم ــف ؛“اعتيادي ــذ جيــري وكي ــار تنفي ــة إط ــة الرقاب  املؤســسة يف املخــاطر وإدارة الداخلي
 ونقــاط اإلمنــائي؛ الربنــامج يف النتــائج علــى القائمــة اإلدارة إدمــاج جيــري وكيــف وحتــسينهما؛

ــوة ــ القـ ــ يف ضعفوالـ ــائي الربنـــامج يتسياسـ ــ املتعلقـــتني اإلمنـ ــة دارةاإل ساءلةمبـ ــ والرقابـ  .اعليهـ
 للقطـاع  الدوليـة  احملاسبية املعايري تطبيق يف التأخري تفادي باإلمكان كان إذا عما وفد واستفسر
 مكتــب مــدير كــان إذا عمــا وســأل ،التنفيــذه اإلمنــائي الربنــامج اســتعداد مــدى وعــن العــام،

 احلـسابات  مراجعة يف العليا عشر اإلحدى ولوياتاأل مع يتفق احلسابات اجعةومر التحقيقات
 .اإلمنائي الربنامج حددها اليت

 ةجديـد  نظم اعتماد يف اإلمنائي لربنامجا به يضطلع الذي القيادي بالدور اإلقرار وبعد  - ٥١
 تنفيـذ  تـأخر ب ادتأفـ  الـيت  األنبـاء  إزاء الدهـشة  عـن  الوفـود  مـن  العديد أعرب املالية، اإلدارة يف

 الربنـامج  مـن  احلـصول  الوفـود  تلـك  توطلبـ  .سـنتني  ملدة العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري
 حنـو  احملـرز  التقـدم  عن التقارير وحالة للتأخري املتوقعة التكلفة عن حالية معلومات على اإلمنائي
 املتعلقـة  املـسائل  وخطـورة  عـدد  لتخفيـف  سـبل  عـن  البحـث  املـدير  مـن  وفـدان  وطلب .التنفيذ
 املخـاطر،  منظـور  مـن  حافظـاهتم  رصـد  على املشاريع موظفي قدرة وتعزيز احلسابات، مبراجعة

 ملراجعــة االستــشارية اللجنــة رأي الوفــدان والــتمس .املــشاريع لرصــد بديلــة وســائل تطــوير أو
 عيـوب،  يأ تـشوبه  املؤسـسة  يف املخـاطر  إدارة نظام كان إذا ما :مها اثنني جمالني يف احلسابات

 أحــد وأشــار .املنظمــة عمــل يف اإلمنــائي الربنــامج يف املــساءلة إطــار إدراج جيــري كــان إذا ومــا
 املـاحنني،  ثقـة  مـن  سـتزيد  اإلمنـائي  الربنـامج  يف النتـائج  علـى  القائمـة  اإلدارة ثقافة أن إىل الوفود
 تقـارير  عـن  شفبالكـ  املتعلقة ٢٠٠٨/٣٧ املقرر يف املبينة اإلجراءات أمهية على التأكيد وكرر

 الـسعي  مبواصـلة  التزامـه  عـن  آخـر  وفـد  وأعـرب  .اإلمنـائي  الربنـامج  حلسابات الداخلية املراجعة
 والـسل  اإليـدز  ملكافحة العاملي لصندوقا عن الصادرة احلسابات مراجعة تقارير على لالطالع
  .التعاونية باملشاريع اخلاصة للمنح الرئيسي املتلقي اإلمنائي الربنامج يعد حيث ،واملالريا

 جهـود لكفالـة عـدم قبـول أي تقيـيم غـري مـرض           قد ُبذلت    هوشدد املدير املعاون على أن      -  ٥٢
 ملراجعة احلسابات، على الـرغم مـن أن الظـروف يف بعـض األحيـان قـد تـؤدي            يف إطار تقييمات  
سينات وقال إن األمر يعود إىل اإلدارة يف حتديد اجملاالت اليت تستلزم إجـراء حتـ    .إىل نتيجة كهذه  

 التغـيريات يف إجـراءات التـسوية املـصرفية كمثـال            واستـشهد بنجـاح بعـض     هيكلية واإلقرار هبـا؛     
تتطلــب   املكاتــب القطريــة قــدصــعيدالقــدرات علــى مــستويات علــى ذلــك النــهج، وأضــاف أن 

وشـدد علـى أمهيـة اإلدارة القائمـة علـى النتـائج وقـدرهتا الكامنـة علـى تغـيري                      .أحيانا هنجا معـدال   
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 مــشاريع الربنــامج حافظــات عــن ضــرورة اســتعراض وتكلــم . اإلدارة يف الربنــامج اإلمنــائيثقافــة
ــد وختليــصها مــن املــشاريع األصــغر ذات القيمــة االســتراتيجية األقــل      م وســلّ .اإلمنــائي مــن جدي

 تأجيل تنفيذ املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام يف            إزاءسف  أأعرب عنه بعض الوفود من       مبا
 مهـام   تنفيـذ  املـديرين مـن  كفالة أال يطلـب  احلاجة إىلمج اإلمنائي، ولكنه أعاد التأكيد على      الربنا

 .اإلمنائي  فيما بني موظفي الربنامج“السأم من التغيري”تتجاوز قدراهتم ومنع انتشار 

 النتــائج علــى القائمــة اإلدارة أن احلــسابات ومراجعــة التحقيقــات مكتــب مــدير وأكــد  - ٥٣
 حيتــاجون قــد املــديرين ولكــن اإلمنــائي، لربنــامجا يؤديــه الــذيي املفــاهيم لعمــلا يف أدجمــت قــد

 املـشاريع  إدارة علـى  أيـضا  ذاتـه  األمـر  وينطبـق  .وتطبيقه واعتماده املفهوم إلدراك الوقت بعض
 مراجعـة  يف العليـا  عـشرة   اإلحـدى  ولويـات األ حتديـد  جـرى  وقـد  .الـوطين  الـصعيد  على املنفذة

 علـى  فيهـا  احلـسابات  ومراجعـة  التحقيقـات  مكتـب  وافـق  تشاورية ةعملي خالل من احلسابات
 مراجعـة  تقـارير  علـى  األعـضاء  غري الدول باطالع يتعلق وفيما .حتديدها جرى اليت األولويات
 ملكافحــة العــاملي للــصندوق العـام  املفــتش مكتــب بــه تقـدم  طلــب حتديــدا، وهــو، - احلـسابات 

 التنفيـذي  اجمللـس  توجيـه  أن علـى  الـصدد  هـذا  يف يـده تأك املدير كرر - واملالريا والسل اإليدز
 .أعضاء دوال ليسوا الذين املاحنني يشمل وال بوضوح األعضاء الدول يقصد كان

 جلنتـها  مـشاركة  علـى  احلسابات ملراجعة االستشارية اللجنة رئيسة جديد من وأكدت  - ٥٤
 هتطبيقـ  باجتـاه  اإلمنـائي  جالربنـام  حتـرك  أن ذكـرت و .لمـساءلة ل اإلمنـائي  لربنـامج ا إطار وضع يف

 القائمـة  وامليزنـة  املؤسـسة  يف املخـاطر  إدارة نظـامي  قبيـل  مـن  عناصـر  ذلـك  يف مبـا  تامـا،  تطبيقـا 
 بالتـأخر  يتعلـق  وفيمـا  .التحسينات إجراء حنو املستمرة الربنامج جهود إىل يشري - النتائج على
 نظـام  إصـالح  أن علـى  اللجنـة  سةرئيـ  شـددت  العام، للقطاع الدولية احملاسبية املعايري تطبيق يف

 ميـثالن  بـه  املرتبطـة  والعمليـات  الـنظم  وتعـديل  العامة اجلمعية من تكليف به صدر الذي التعاقد
  .التطبيق تأخري ضرورة مع متفقة كانت اللجنة وأن  األمهيةحامسي نيتنظيمي أمرين
 ملتحــدةا األمــم ملكتــب التــابع للحــسابات الداخليــة املراجعــة مكتــب رئــيس وأكــد  - ٥٥

ــه أن املــشاريع خلــدمات  األمــم ملكتــب التنفيــذي املــدير إىل مباشــرة تقــاريره يرفــع كــان مكتب
ــدة ــدمات املتحــ ــشاريع خلــ ــذلك املــ ــة إىل وكــ ــشارية اللجنــ ــتراتيجية االستــ ــستقلة واالســ  املــ

 اختـصاصيون  موظفيه أن على وأكد املكتب هيكل على الضوء وسلط .اجتماعا عقدت كلما
 .املوظفني أداء تطوير عملية من وهام متواصل جزء التدريب وأن متاما معتمدون

  
 للسكان املتحدة األمم صندوق    

 وأنــشطة الداخليــة احلــسابات مراجعــة عــن تقريــرال الرقابــة خــدمات شــعبة مــدير قــدم  - ٥٦
 نائبــة وقــدمت ).DP/FPA/2008/5( ٢٠٠٨ عــامل للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق يف الرقابــة
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 االستـشارية  اللجنة رئيسة املناقشة يف وشاركت .الصندوق إدارة رد )الربامج( التنفيذية املديرة
 .للسكان املتحدة األمم صندوق يف احلسابات ملراجعة

 يقـدم  أنـه  والحظـت  ،الـصندوق  تقريـر  جـودة  تعزيزإزاء   تقديرها عن الوفود وأعربت  - ٥٧
 اإلدارة التــزام علــى دالوفــو وأثنــت .فيــه الــصندوق يعمــل الــذي املخــاطر لعــامل شــامال حتلــيال

 هـذه  يف الـصندوق  أحـرزه  الـذي  التقـدم  وعلى الصندوق يف والرصد والرقابة املساءلة بتحسني
 مـن  أكـرب  قـدر  لتحقيـق  الـصندوق  يبـذهلا  الـيت  للجهـود  الكامـل  دعمهـا  عـن  وأعربت .اجملاالت
ذكـرت  و تاحلـسابا  ملراجعـة  االستشارية للجنةاملقدم من ا   السنوي بالتقرير ورحبت .الشفافية

 وأثنـت  .متامـا  تعينـه  احلـسابات  ملراجعـة  االستـشارية  اللجنـة  أن الـصندوق  شعورأهنا تشجعت ب  
 هلـذا  القصوى األمهية على وشددت املساءلة إطار تنفيذهنظرا إىل قيامه ب    الصندوق على الوفود
 وفعاليـة  صارمةالـ  املاليـة  السالمة وكفالة دقيقة متابعة الربامجيف   املسامهات ملتابعة كأداة اإلطار
 عليـه  الالمركزي الطابع وإضفاء الصندوق هيكلة إعادة أن إىل وفودال وأشارت .املنفقة املوارد
 احلامسـة  األمهيـة  علـى  وشددت .وضرورة تعقيدا أكثر والرقابة احلسابات مراجعة أعمال جعلتا

حـدى عـشرة    إلا املنظمـة  أولويـات  علـى  والرقابـة  احلسابات مراجعة موارد تركيزاليت يكتسبها   
 طريقــة تعزيــز لزيــادة مــؤخرا اختــذت الــيت لإلجــراءات تقــديرها عــن وفــودال وأعربــت .احملــددة
 .الوطين التنفيذ

 ورصــدها، وإدارهتــا الــربامج تــصميم جمــال يف التحــديات إىل الوفــود بعــض توأشــار  - ٥٨
 ظفنياملـو  تـدريب  جمـال  يف اإلجـراءات  مـن  املزيـد  اختـاذ  الـضروري  من كان إذا عما توتساءل
 لـب وطُ .القطـري  املـستوى  علـى  سـيما  وال النتائج، على القائمة واإلدارة الداخلية الرقابة على

 بـاإلدارة  واملتعلقـة  ةمونظبامل املرتبطة املسائل ملعاجلة زمين جدول بشأن معلومات على احلصول
 راجعـة ميف مـدى مشـول       احلـايل  املـستوى إزاء اخنفـاض     القلـق  عن عربوأُ .النتائج على القائمة

ــالنظر احلــسابات ــصندوق مــوارد يف احلاصــل النمــو إىل ب ــة ال ــى احلــصول لــبوطُ .اإلمجالي  عل
 .احلـسابات  مراجعـة  مـوظفي  اسـتقدام  مـسألة  معاجلة هبا تتم اليت الطريقة نع إضافية معلومات

 هـي  مـا  :التاليـة  األمـور  يف رأيهـا  إبـداء  احلسابات ملراجعة االستشارية اللجنة رئيسة إىل لبوطُ
 والتــدابري املؤســسة؛ يف املخــاطر إدارة الســتراتيجية الــصندوق تنفيــذ علــى تترتــب الــيت لتبعــاتا

 مراجعـة  تـصنيفات غري املرضي يف إطار      ستوىامل هو ماو الرقابة؛ خدمات شعبة لتعزيز املتخذة
 اعتياديـا؛  مـستوى  اعتبـاره  التنفيـذي  لمجلـس ينبغـي ل   الـذي  )املخـاطر  عالية بيئة يف( احلسابات

 هـي  ومـا  الـوطين؛ علـى الـصعيد      التنفيـذ  مـسائل  ملعاجلة الصندوق يقترحها اليت التدابري هي وما
 .الرقابة وسياسة املساءلة إطار يف والضعف القوة نقاط
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ــ الوفــود وأكــدت  - ٥٩ ــة احملاســبية املعــايري لتطبيــق دهاتأيي  وشــجعت ،العــام للقطــاع الدولي
 املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  نللـسكا  املتحـدة  األمـم  وصندوق اإلمنائي الربنامج
 والـصندوق  اإلمنائي الربنامج إىل توطلب .احملرز التقدم عن بانتظام التنفيذي اجمللس إبالغ على
 وإطـار  الداخليـة  الرقابـة  إطار نع رمسية غري إحاطة جلسة بتنظيم القريب املستقبل يف يقوما أن

 . يف كل منهمااملؤسسة يف املخاطر إدارة

 وشـددت مـا أبدتـه مـن دعـم،          علـى  الوفـود  )الـربامج ( التنفيذيـة  املديرة نائبة وشكرت  - ٦٠
 معاجلــة بكيفيــة يتعلــق فيمــا التنفيــذي اجمللــس يقدمــه الــذي التوجيــه يقــدر الــصندوق أن علــى

 تــصميم تقويــة مبواصــلة ملتــزم الــصندوق أن للمجلــس وأكــدت .إلحــدى عــشرةا األولويــات
 علــى يعمــل الــصندوق أن إىل وأشــارت .عليهــا الداخليــة قابــةوالر ورصــدها وإدارهتــا الــربامج
 مجيـع  أخـذ  الـصندوق  أن علـى  وشـددت  .املأمونـة  غـري  البيئـات  يف للعمليات استراتيجية وضع
 املتعلقـة  املـسائل  متابعـة  إىل سـارعت  العليـا  اإلدارة وأنجبدية شديدة    احلسابات مراجعة تقارير

نائبــة املــديرة  وناقــشت .املقــر وشــعب القطريــة املكاتــب مــع والتوصــيات احلــسابات مبراجعــة
 القائمـة  اإلدارة مـن  املثلى االستفادة هبدف الصندوق مبادرةيف   الزمين اجلدول عناصرالتنفيذية  

 يتعلـق  وفيمـا  .حاليـا  الـصندوق  ينفـذها  وتعليميـة  تدريبيـة  مبـادرات  عدة وذكرت ،النتائج على
 الـذين  املرشـحني  قـوائم  مثـل  تـدابري  مـن  ختذا ما شرح يف أسهبت املوظفني، تعاقبل تخطيطالب

 بـني  واالنتقال للصندوق؛ السنوية التناوب وعملية الرئيسية؛ الوظائفلتعيينهم يف    فرزهم سبق
ــات ــشعب مــديري مــع مركــزة ختطــيط اجتماعــات وتنظــيم الوظــائف؛ فئ ــشة ال  حــاالت ملناق
 وفقـا  الوحيـدة،  املنظمـة  وهـ  الـصندوق  أن إىل وأشـارت  .ةتوقعـ امل املـوظفني  وانتقـاالت  التقاعد
 املــوارد شــبكة/بالتنــسيق املعــين التنفيــذيني الرؤســاء جملــس مــؤخرا أجراهــا استقــصائية لدراســة
 الـصندوق  أن وذكـرت  .املـوظفني  تعاقـب ل لتخطيطيـسمح بـا    رمسـي  إطـار  لـديها  اليت البشرية،
 .اإلمنائي الربنامج مع بالتشاور املطلوبة املشتركة اإلحاطة جلسة بتنظيم سعيدا سيكون

 الـدائم  الـصندوق  التـزام  على جديد من الرقابة خدمات شعبة مدير تأكيد معرض ويف  - ٦١
 أن وأضـاف  األدلـة،  علـى  القائمـة  الربجمـة  أمهيـة  علـى  شـدد  النتائج، على القائمة اإلدارة بتعزيز

 ىلإ الــربامج أنــشطة تــستند أن ضــرورة علــى وشــدد .لرصــدبا متزايــدا اهتمامــا يــويل الــصندوق
 قيـاس عـن    سـليمة  مؤشـرات  علـى  احلصول من املنفذين وشركاءه الصندوق نميكّ شامل ييمتق

 إىل وأشـار  ،الـوطين  بالتنفيـذ  املتعلـق  حاليـا  تنفيذه جيري الذي العمل باستفاضة وشرح .النتائج
 مراجعـة  تقـارير  أعـداد  يف كـبري  تنـاقص  إىل أدت ٢٠٠٨ عـام  خـالل  املنفـذة  اإلدارة أنشطة أن

املقـدم مـن     دعمالـ ب يرحـب  الـصندوق  أن وذكـر  .بتحفظات املشفوعة الوطين ذالتنفي حسابات
 اجلديـدة  والطرائـق  الـوطين  التنفيـذ  ن قبيـل  مـ  مـسائل  مبعاجلة املتعلقة وتوجيهاته التنفيذي اجمللس
 املباشــر والــدعم املــشترك والتمويــل ،الــشاملة القطاعيــة النــهج ذلــك يف مبــا ،ةعونــامل لتقــدمي
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 الـشواغر  ملـلء  مـؤهلني  حـسابات  مراجعـي  اسـتقدام  تعتـرض  الـيت  تحـديات ال وناقش .للميزانية
أن تــوفر  كفالــة ســبل استكــشاف علــى تعكــف الرقابــة خــدمات شــعبة أن إىل وأشــار احلاليــة،
 مــن جــزء لتنفيــذ خارجيــة مبــصادر االســتعانة منــها بطــرق مناســبة، تغطيــة احلــسابات مراجعــة
 .الرقابة خدمات شعبة أعمال

 إىل مــشرية االستفــسارات علــى احلــسابات ملراجعــة االستــشارية اللجنــة رئيــسة وردت  - ٦٢
ــز أن ــيس التركيـ ــى لـ ــستوى علـ ــات مـ ــة تقييمـ ــسابات مراجعـ ــري احلـ ــية غـ ــا املرضـ ــى وإمنـ    علـ
ــ إذا مــا  قــد احلــسابات مراجعــةاجلوهريــة الناشــئة عــن   باملالحظــات املتعلقــة التوصــيات تكان

 التـزام  علـى  وشـددت  .فيهـا  القـصور  أوجـه  ةملعاجل إجراءات اختذتكانت قد    إذا وما ُنفذت،
 الـصندوق  التـزام  إىل اإلشـارة  وبعـد  .التصحيحية اإلجراءات تلك تنفيذ بكفالة الصندوق إدارة
 تقـوم  احلـسابات  ملراجعـة  االستـشارية  اللجنـة  أن أضـافت  النتـائج،  علـى  القائمـة  اإلدارة بتطبيق

 تعزيــز جمــال يف التوجيــه وتقــدمي حــدياتالت ملناقــشة واإلقليميــة القطريــة املكاتــب إىل بزيــارات
 اللجنـة  أن علـى  شـددت  الـوطين، علـى الـصعيد      التنفيـذ  مبـسائل  يتعلق وفيما .وكفاءهتا فعاليتها

 التنفيـذ  عمليـات  حتـسني  بزيـادة  الـصندوق  التـزام إىل   أمهيـة  تويل احلسابات ملراجعة االستشارية
 ملراجعـة  االستـشارية  اللجنة أن إىل ة،الرقاب بسياسةفيما يتعلق    وأشارت، .الوطينعلى الصعيد   

 ،منـها  املتوخـاة  النتـائج  حققـت كانت قـد     إذا ما ملعرفة السياسية تلك أثر يف ستنظر احلسابات
 ةعمليـ  إشـراك  القـصوى  األمهيـة أن مـن     إىل ونوهـت  .االقتـضاء  عنـد  بـشأهنا  توصيات وستضع
 األوىل املرحلــة منــذ يــدةاجلداألعمــال التجاريــة   عمليــات يف للحــسابات الداخليــة املراجعــة
 ملراجعـــة االستـــشارية اللجنـــة رئيـــسة تشـــرح للمخـــاطر، التعـــرض خيـــص وفيمـــا .لتطبيقهـــا
 بفــضل الــصندوق، حققــه مــا إىل وأشــارت ،الرقابــة خــدمات شــعبة خمــاطر منــوذج احلــسابات
ــامج ــيم برن ــال خمــاطر تقي ــادرات االحتي ــدة ومب ــدى واســع فهــم مــن أخــرى، جدي  التعــرض مل

 يف املخــاطر إدارة اســتراتيجية اعتمــاد مــع أكــرب بــصورة ســيتعزز الفهــمذا أن هــو للمخــاطر
ــذها املؤســسة ــا .وتنفي ــصل وفيم ــة يت ــعبة بتقوي ــة، خــدمات ش  التحــدي أن إىل أشــارت الرقاب
 .معاجلتــه حاليــا جيــري مــا وهــوإلبقــاء علــيهم، وا مهــرة مــوظفني اســتقدام يف يتمثــل الرئيــسي
 شـعبة  ملـدير  قـوي  نائـب  لوجـود  احلاجـة  وعلـى  ظفنياملو تعاقبل تخطيطال أمهية على وشددت
 .الرقابة خدمات

ــامج تقــارير :٢٠٠٩/١٥ املقــرر التنفيــذي اجمللــس واختــذ  - ٦٣  اإلمنــائي املتحــدة األمــم برن
 املراجعــة عــن املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق
 .الداخلية والرقابة للحسابات الداخلية
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 امليدانية الزيارات - ي عشرحاد
صــندوق األمــم املتحــدة /اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي رئــيس دعــا  - ٦٤

 لعـرض  نيبـال  إىل امليدانيـة  الزيـارة  ومقـرر  كمبوديـا  إىل املـشتركة  امليدانية الزيارة مقررللسكان  
 .منهما كل تقرير

 فائــدة علــى الوفــود أحــد أكــد كمبوديــا، إىل كةاملــشتر امليدانيــة بالزيــارة يتعلــق وفيمــا  - ٦٥
 املـنظمني  وشـكر  القطـري  املتحدة األمم فريق هبا يتمتع اليت التوافقية القدرة إىل وأشار الزيارة،

 األمـم  فريـق  إىل التقريـر  إحالـة  الوفـد  وطلـب  .التـزامهم  عـن  تعرب اليت زيارهتمعلى   واملشاركني
 .فيدةم معلومات من يتضمنه ملا القطري املتحدة

إزاء نتــائج  ســعادته عــن نيبــال وفــد أعــرب نيبــال، إىل امليدانيــة بالزيــارة يتعلــق وفيمــا  - ٦٦
ــارة ــامج وشــكر ،الزي ــة دعمهمــا علــى للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي الربن  للتنمي
 سـيما  وال الـسياسية،  املـسائل  علـى  الشديد التقرير تركيز إزاء قلقه عن الوفد وأعرب .الوطنية

الـيت تقـوم     والتـشغيلية  اإلمنائيـة  باألنشطة ضعيفا اهتماما إال يعر مل أنه حني يف السلمية، عمليةال
 وطلـب  .سـنوات  ثـالث  لفتـرة الـيت متتـد      الوطنيـة  التنميـة  خطةهبا املنظمتان، وإزاء مدى مشول      

 هبــا الــصادر املتحــدة لألمــم احلاليــة املهمــةيغــض الطــرف عــن  أال التنفيــذي اجمللــس مــن الوفــد
 بعـض  أن آخـران  وفـدان  أىتـ راو .الـسالم  عمليـة  يف املـساعدة  وهـي  األمـن  جملـس  من تكليف
 املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي الربنــامج واليــة نطــاق جتــاوزت التقريــر يف الــواردة الفقــرات
 ووفــدان نيبــال وفــد وطالــب .خرباهتمــا جمــاالت علــى التركيــز املنظمــتني مــن وطلبــا للــسكان،
 بـشأن  التوصـية  أصـل  عـن  الوفـود  أحـد  وسـأل  .التقريـر  علـى  التعـديالت  بعـض  بـإجراء  آخران
 يف ســيما وال الــصحة، خــدمات لتقــدمي الــصحة وزارة مــع والــصندوق اإلمنــائي الربنــامج عمــل
 .اإلجنابية الصحة جمال

ــال املعــين املقــرر وأقــر  - ٦٧ ــر يف املتبــع النــهج وشــرح بالتعليقــات بنيب  بوجــود وأقــر .التقري
 .التوضيح يف زيادة فيها املستخدمة اللغة يلتعد ميكن نواحي

 الزيـارة  عـن  وبـالتقرير  ،DP-FPA/2009/CRP.1 بالوثيقـة  علمـا  التنفيذي اجمللس وأحاط  - ٦٨
ــة ــا؛ إىل املــشتركة امليداني ــ كمبودي ــر، DP/FPA.2009/CRP.1-DP/2009/CRP.2 ةوبالوثيق  التقري

 .نيبال إىل امليدانية الزيارة عن
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 للسكان املتحدة األمم ندوقبص املتعلق اجلزء    
 مالحظات افتتاحية أدىل هبا رئيس اجمللس التنفيذي    

 املتحـدة  األمـم  صـندوق / اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  التنفيـذي  اجمللـس  رئيس شدد  - ٦٩
ــسكان، ــه يف لل ــة، مالحظات ــى االفتتاحي ــصر أن عل ــسي العن ــة يف الرئي ــة جماهب ــصادية األزم  االقت
 ،االجتمـاعي  القطـاع  يف االسـتثمار  مواصـلة  يف يكمـن  املـستدامة  التنميـة  كفالةو احلالية واملالية
 متابعــة أمهيــة علــى شــدد كمــا .نتكاســاتتــه البلــدان الحققالــذي  التقــدميتعــرض  أال وكفالــة
 التنميــة وأطــر سياســات يف وإدماجهــا والتنميــة للــسكان الــدويل املــؤمتر عمــل برنــامج أهــداف
 مـساعدة  له يتيح متميز وضع يفللسكان   املتحدة األمم صندوق أنيف معرض تبيان    و .الوطنية
 يف لـصندوق الذي يضطلع به ا    الرئيسي الدور على الرئيس شدد األمر، هذا حتقيق على البلدان
ــزامهم علــى الــصندوق ومــوظفي التنفيذيــة املــديرة وشــكر .الوطنيــة القــدرات تنميــة تعزيــز  الت

ــ التجمــا يف البلــدان مــساعدة يف الــدؤوب وعملــهم ــة، والــصحة الــسكانيةديناميات ال  اإلجنابي
  .اجلنسني بني واملساواة البشرية؛ املناعة نقص فريوس من والوقاية األسرة تنظيم ذلك يف مبا
  

 لسنويبيان املديرة التنفيذية وتقريرها ا -ثاين عشر 
ــا     - ٧٠ ــة بياهنـــــــــ ــديرة التنفيذيـــــــــ ــتهلت املـــــــــ ــع   (اســـــــــ ــى املوقـــــــــ ــاح علـــــــــ املتـــــــــ

http://www.unfpa.org/exbrd/2009/2009_annual.html(كــالرك، نيالترحيــب بالــسيدة هــيل  ب 
مـن الـصناديق والـربامج    كـال  إىل أن أشـارت  املديرة اجلديدة لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، و        

يادة اليت أظهرهـا بيتـر بيـوت، املـدير التنفيـذي            القروح  وحيت   .األربعة بات اليوم ترأسه امرأة    
، ورحبـت   اإليـدز /ريوس نقـص املناعـة البـشرية      السابق لربنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين بفـ         

اإلشـارة إىل التحـديات الـيت يواجههـا العـامل، ذكـرت أنـه               يف معـرض    و. خبليفته ميشيل سـيديبه   
ــة تلــك     ــة مواجه ــد أو منظمــة أو أم ــى أي قائ ــستحيل عل ــى اآلخــرين  ي  . التحــديات مبعــزل عل

الفهـم   وكـذلك روح التفـاين يف اخلدمـة و         ،غىن عن التعاون والتفاهم بني األمـم والـشعوب         فال
وشـكرت مجيـع البلـدان الـيت سـامهت يف صـندوق             . تبـادل والثقة احلقيقية امل  للعدالة العاملية   التام  

 تواجه العـامل تتـيح فرصـا لتعزيـز     وأشارت إىل أن األزمات املتعددة اليت .األمم املتحدة للسكان
اسـتجابات منظومـة األمـم املتحـدة الداعمـة للتنميـة            املواءمة بـني    عملية إصالح األمم املتحدة و    

وشــددت علــى الفــرص املتاحــة لتعزيــز تنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان      .الوطنيــة
ن الــصندوق يركــز بــصورة وأشــارت إىل أ . ودعــم حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،والتنميــة

 .خاصة على حتقيق اهلدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية وهو حتـسني الـصحة اإلجنابيـة               
 واالجتماعـات   ،اعيـــ مـادي واالجت ــوأشارت إىل الدورة املوضوعية القادمـة للمجلـس االقتـص         

 أعمـال الـصحة      متاحة لتعزيز جـدول    ةفرصك ١٥+ اإلقليمية للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية      

http://www.unfpa.org/exbrd/2009/2009_annual.html�
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 خالل الدورة األخرية للجنـة الـسكان        ،وذكرت أنه مت االتفاق   . األمالعاملية، مبا يف ذلك صحة      
 وحتـسني   ،الراميـة إىل القـضاء علـى الفقـر واجلـوع          لأللفيـة    على أن األهـداف اإلمنائيـة        ،والتنمية

 وتـوفري   ،الـسكانية ت  بالـديناميا  إيـالء اهتمـام أكـرب        تم ال ميكن حتقيقها ما مل ي      ،الصحة والتعليم 
وأعربـت عـن قلقهـا إزاء الثغـرة القائمـة      . ٢٠١٥خدمات الصحة اإلجنابية للجميع حبلول عـام       

 .يف متويل جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

وشددت املديرة التنفيذية على التزام الصندوق بإحراز تقدم أكـرب علـى صـعيد حتـسني                 - ٧١
ــه يعمــل مــع طائفــة واســعة مــن الــشركاء،    صــحة األمهــات والنــساء والــش  باب يف العــامل، وأن

القــوى بــدأت ”وذكــرت أن . فــيهم اليونيــسيف والبنــك الــدويل ومنظمــة الــصحة العامليــة  مبــن
وأشـارت إىل أن الـصندوق يعمـل        . “تتعاضد لكفالة أال متوت امرأة أثناء منحها احلياة لطفلـها         

يف إطـار الـصحة اإلجنابيـة للمـرأة واحلـد      ي  الطـوع إعادة وضع تنظـيم األسـرة       على  مع الشركاء   
 يف دعـم    ٢٠٠٨وأسـهبت املـديرة التنفيذيـة يف بيـان التقـدم احملـرز عـام                 .من الوفيـات النفاسـية    

؛ وتيـسري التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون               ٢٠١٠عـام    البلدان أثناء جولة تعـدادات    
فـريوس نقـص املناعـة    الوقايـة مـن   دعـم  بني بلدان الشمال واجلنوب؛ وبناء القدرات الوطنيـة؛ و       

الـصحة اإلجنابيـة والوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة             والـصحة اجلنـسية     التكامـل بـني      و ،البشرية
بتـر األعـضاء التناسـلية لألنثـى والعنـف          /اإليدز؛ والعمل على التصدي لعمليات تـشويه      /البشرية

قــدمي اخلــدمات؛ وتعزيــز اجلنــساين؛ وتعزيــز أمــن ســلع الــصحة اإلجنابيــة ودعمــه؛ وتــدريب م  
 .فعالية االستجابة اإلنسانية وتقدمي املساعدة يف مرحليت االنتقال واإلنعاش

وطلبــت املــديرة التنفيذيــة مــن اجمللــس التنفيــذي متديــد اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة           - ٧٢
، على أن يشمل التمديد إطـار املـوارد     ٢٠١٣سنتني إضافيتني حىت عام     ملدة  ،  ٢٠١١-٢٠٠٨
 مـع االسـتعراض     ةلمواءمـ لامل والربنامج العاملي واإلقليمـي، وذلـك هبـدف إتاحـة الفرصـة              املتك

طلب اجلمعيـة   وذلك حسب   الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية الذي جيري كل أربع سنوات،          
، ذكـرت أن  ٢٠٠٨عـام  عـن   فر البيانات املرجعية    اوبعد أن أشارت إىل حتسن مدى تو       .العامة

. سني اجلـودة التحليليـة للتقـارير وزيـادة التركيـز علـى نتـائج التنميـة        الصندوق سـريكز علـى حتـ     
ــة إىل وأشــارت إىل أن الــصندوق يواصــل جهــوده   ــنظم الرامي ــائج ولتحقيــق تقويــة ال تــوفري النت

علــى التــزام الــصندوق باملــساءلة، أشــارت إىل إنــشاء  يف معــرض التــشديد و. الرقابــة واملــساءلة
.  وإىل برنـامج الـصندوق لإلفـصاح املـايل         ٢٠٠٨ يف عـام     مكتب األخالقيات التـابع للـصندوق     

تنفيــذ املعــايري احملاســبية الدوليــة  ببــدء وذكــرت أن الــصندوق يطبــق هنجــا تــدرجييا فيمــا يتعلــق   
ستهدف جعل البيانات املالية للـصندوق متوافقـة متامـا مـع تلـك املعـايري حبلـول                  يللقطاع العام،   

 اجمللــس التنفيــذي معلومــات مــستكملة عــن  وقــدمت إىل. ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٣١
 ، وذكــرت أن الــصندوق سيواصــل تركيــزه علــى إدارة التغــيري ،عمليــة إعــادة تنظــيم الــصندوق
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واختتمـت بالتقـدم    .  وعلى زيـادة تعزيـز إدارة النتـائج واملخـاطر          ،واستمرارية تصريف األعمال  
جـدول األعمـال   علـى  دعمهـم املـستمر للـصندوق و   علـى  بالشكر إىل أعضاء اجمللـس التنفيـذي        

 .للمؤمتر الدويل للسكان والتنميةالزاخر بالرؤى املعد 

 ٢٠٠٨عـام   خـالل   إجنـازاهتم   على  وهنأت الوفود املديرة التنفيذية وموظفي الصندوق         - ٧٣
الذي مثل فترة تغـيري تنظيمـي كـبري يف الـصندوق، والحظـت أن مـوظفي الـصندوق عملـوا يف             

ملـديرة التنفيذيـة يف   روح القيـادة الـيت أبـدهتا ا   أثنـت الوفـود علـى    و .أكثر البيئات حتديا يف العامل
 ويف النـهوض بربنـامج إصـالح األمـم املتحـدة، مبـا يف               ،ترؤسها للجنة اإلدارية الرفيعة املـستوى     

عـن سـورها   الوفـود  أعربـت  و. ممارسـات تـسيري األعمـال   بـني  واءمـة  امل و “توحيد األداء ”ذلك  
ــمب ــذي  ا ةالحظ ــام املتزايــد ال ــصندوق  الهتم ــديناميات  يوليــه ال ــها بالتنميــة   لل الــسكانية وعالقت

لـدعم الـذي قدمـه جلولـة تعـدادات      نظـرا إىل ا وحـصل الـصندوق علـى ثنـاء الوفـود       .املـستدامة 
وطلـب أحـد     . حتليل عمليات مجع البيانـات واسـتخدامها       ، وبناء القدرات يف جمال    ٢٠١٠ عام

هجيات املــستخدمة يف مجــع البيانــات   الوفــود احلــصول علــى املزيــد مــن املعلومــات عــن املنــ       
متكني اجلميع مـن احلـصول علـى    إىل وجرى التشديد على ضرورة إيالء األولوية  .واستخدامها

 .املعلومات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق املتصلة هبا وعلى خدمات الرعاية الصحية

مـسائل التنميـة    يف   عـاملي    علـى إحـراز تقـدم     ملا أبـداه مـن قـدرة        وتلقى الصندوق الثناء     - ٧٤
ــة، وجــرى تــشجيعه علــى إيــالء اهتمــام أكــرب     أدوار ومــسؤوليات األوالد والرجــال إىل احليوي

علــى بــشدة تركيــز الــصندوق علــى وأثنــت الوفــود  .واحتياجــات الــشباب املتعــددة القطاعــات
ويـة نظـم    مثل أعمال دعم امللكية وتنميـة القـدرات وتق      ،الوطينالصعيد  األعمال اليت تنفذ على     

الوطين، مبـا يف ذلـك إنـشاء      على الصعيد   ورحبت الوفود بالتركيز على التنفيذ       .الصحة الوطنية 
سلع الـصحة   أمن  اليت يكتسبها   وجرى التأكيد على األمهية احلامسة      . بذلكوحدة يف املقر تعىن     

تقـدم  جزءا ال يتجزأ من سياسـات الـصحة الوطنيـة، كمـا لـوحظ ال              يشمل اعتبارها    مبا   اإلجنابية
 . تتضح معامله يف عدة بلدانتالذي بدأ

بني أهداف املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة    احلاسم األمهية   وبعد التشديد على الترابط      - ٧٥
 الوفود على الدور الرئيسي الـذي يـضطلع بـه الـصندوق يف              أكدتواألهداف اإلمنائية لأللفية،    

 ، عامـا عليـه    ١٥ بعـد مـضي      ،ة الـذي ال يـزال     تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمي      
األجـل األطـول املتعلقـة باألهـداف        علـى   وأشارت الوفود إىل التحـديات       .حيظى بأمهية قصوى  

وأعربـت الوفـود عـن عميـق قلقهـا إزاء            .اإلمنائية لأللفيـة وجـدول األعمـال املعـين بـتغري املنـاخ            
 وأشـارت  ،أللفيـة املعـين بـصحة األم   احتمال عدم حتقيق اهلدف اخلامس من األهداف اإلمنائية ل    

إىل أن التقدم الذي حتقق على صعيد احلد من الوفيات النفاسـية كـان األضـعف مـن بـني مجيـع        
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إىل أنـه بوسـع جملـس حقـوق اإلنـسان إذكـاء             ويف معـرض اإلشـارة      . مؤشرات الصحة اإلجنابية  
ــاءة    ــة بن ــوعي بطريق ــسان نتيجــة      ال ــوق اإلن ــا حق ــرض هل ــيت تتع ــات ال ــاتلوفبالتبع ــات ي  األمه
، ذكــر أحــد الوفــود أنــه يعكــف علــى تقــدمي قــرار يف الــدورة القادمــة    واعــتالهلن أثنــاء النفــاس

وأعـرب   .للمجلس بشأن حاالت وفيات واعتالل األمهات اليت ميكن منعها وحقـوق اإلنـسان            
مـا حتدثـه مـن    بتـر األعـضاء التناسـلية لألنثـى وإزاء     / عمليات تشويهبعض الوفود عن القلق إزاء 

كمــا مت اإلعــراب عــن القلــق إزاء اخنفــاض متويــل تنظــيم    .صــحة النــساءيف ســلبية دائمــة ثــار آ
ــق اهلــدفني     .األســرة ــود إىل أن حتقي ــة،   ٥ و ٤وأشــار أحــد الوف ــة لأللفي  مــن األهــداف اإلمنائي

صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسيف ومنظمـة الـصحة              (األربـع   املنظمات   طلب من يت
 توضـح جبـالء تقـسيم       موحـدة القيام بـصورة عاجلـة بوضـع اسـتراتيجية          ) دويلالعاملية والبنك ال  

وشدد علـى أن أعمـال الـصندوق أحـدثت فرقـا            . األربعاملنظمات  العمل فيما بني أعضاء هذه      
وعــالوة علــى ذلــك، ويف ضــوء األزمــة املاليــة، حثــت   .شعوب يف مجيــع أرجــاء العــاملالــلــدى 

 .املتضررين، مبن فيهم النـساء والـشباب والفقـراء        الوفود الصندوق على مواصلة إيصال صوت       
جهد أكـرب يف الـدعوة علـى املـستوى الـسياسي، أعـرب أحـد الوفـود              إىل  وبعد اإلقرار باحلاجة    

ــة    وأعربــت وفــود مــن املنطقــة   .عــن تقــديره للــدعم الــذي يقدمــه الــصندوق لألنــشطة الربملاني
اعدة النـساء والـشابات األفريقيـات     األفريقية عن تقـديرها ملـا يظهـره الـصندوق مـن التـزام مبـس               

على حتقيق حياة أفضل وأكثر صحة، وشجعت العمل على الربط بني جهود مكافحـة فـريوس                
  .اإليدز والصحة اجلنسية واإلجنابية/نقص املناعة البشرية

وطلب أحد الوفود معلومات عن اخلطـوات املتخـذة مـن أجـل كفالـة حـصول النـساء             - ٧٦
علـى خـدمات اإلجهـاض املـأمون، مبـا يف ذلـك خـدمات        ري املقـصود  يتعرضن للحمل غ  اللوايت  

وأكد الوفد على أمهية عمـل الـصندوق مـع الوكـاالت األخـرى               .تنظيم األسرة بعد اإلجهاض   
لــربط بــني خــدمات الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  بغــرض الألمــم املتحــدة التابعــة 

ــة األخــرى؛ وكف    ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــة وخــدمات ال ــى   أن حتــدث ال ــذة عل ــادرات املنف املب
؛ وتعزيـز عمليـات رصـد الـربامج القطريـة وتقييمهـا؛ وكفالـة               ا اسـتراتيجي  ااملستوى القطري أثر  

وفـد  وأشـار   .  تنفيـذ خطـة الـصندوق االسـتراتيجية        الـيت تعتـرض   إجراء حتليـل فعـال للتحـديات        
نظمـة املتعـددة األطـراف      آخر إىل املـسؤولية اخلاصـة الـيت تقـع علـى عـاتق الـصندوق بوصـفه امل                  

أعـرب عـن دعمـه      مث  الرائدة يف جمال تعزيز تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة،             
الوصـول إىل خـدمات تنظـيم       إمكانيـة   وتشجيعه للجهـود الـيت يبـذهلا الـصندوق لتوسـيع نطـاق              

الوفـد الـصندوق   كما شجع    . هبدف إنقاذ حياة النساء واألطفال يف أفريقيا        وصحة األم  األسرة
  .على تعزيز جهوده القائمة لزيادة الفعالية واملساءلة والشفافية
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ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب تطلــب        -  ٧٧ ــدان مــن أمريكــا الالتيني وأشــار وفــد إىل أن عــدة بل
ــدان        ــة البل ــن فئ ــصنفة م ــت م ــوارد وإن كان ــى م ــصندوق   “جــيم”احلــصول عل ــام ال  ضــمن نظ

وأشار الوفـد   .دعم إضايفإىل قلقا رئيسيا حيتاج تشكل اسية الوفيات النف ، وأنلتخصيص املوارد
هنـاك ضـرورة    أن   و ،إىل أن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تعد من املناطق األكثر تفاوتا           

خـدمات الـصحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك الـشعوب             إىل  قصوى لـسد احتياجـات الفئـات املهمـشة          
 بتقويــة القــدرات املؤســسية للمكتــب دون اإلقليمــي يف ورحــب وفــد آخــر .قــوناألصــلية واملراه

  .بلدان منطقة شرقي البحر الكارييبإىل جامايكا، ألهداف منها تقدمي خدمات أفضل 
، مبـا يف ذلـك      ٢٠١٣ عام   حىت متديد اخلطة االستراتيجية     تؤيدوذكرت عدة وفود أهنا       - ٧٨

عـن النتـائج، دعـت الوفـود إىل         وفيمـا يتعلـق بـاإلبالغ        .إرجاء موعد اسـتعراض منتـصف املـدة       
التقـارير القادمـة مقارنـة      ، وأعربـت عـن أملـها يف أن تتـضمن            التركيز بصورة أكرب على النواتج    
وطلـب أحـد الوفـود ورقـة مفـاهيم عـن اسـتعراض منتـصف                 .بني اإلجنازات واألهداف احملددة   

ــاء دورة اجمللــس التنفيــذي يف كــانون الثــاين    ــاير /املــدة علــى أن تقــدم أثن إىل ونظــرا . ٢٠١٠ين
لزيادة الكبرية يف أنشطة الصندوق يف اجملال اإلنـساين، طلـب أحـد الوفـود احلـصول علـى حملـة                     ا

وبعـد اإلشـارة إىل      .جمللـس التنفيـذي   مـن دورات ا   يف دورة قادمـة     عن ذلـك    عامة أكثر تفصيال    
 أن التقرير السنوي كان واضـحا وزاخـرا باملعلومـات، شـجعت الوفـود علـى إعـداد مزيـد مـن                     

 وعلى إجراء مقارنات بني اإلجنازات واألهداف احملددة، وأال يكـون           ،التقارير التحليلية للنتائج  
  .خرجات فقط، بل على النواتج أيضاالتركيز على مؤشرات امل

 ٩٥٠ ٠٠٠تـصل إىل    كي  ية  ـ مسامهتها األساس  ٢٠٠٩وأعلنت الصني أهنا ستزيد عام        - ٧٩
 يف املائة عن الـسنة      ٣١ بنسبة   ٢٠٠٩ها األساسية لعام    وأعلنت فنلندا عن زيادة مسامهت    . دوالر
 مليـون دوالر يف املـوارد األساسـية لـصندوق     ٣١,١ وأعلنت اليابان بأهنا ستسهم مببلـغ      .املاضية

وأعلنــت  . يف املائــة عــن الــسنة املاليــة املاضــية ١,٣األمــم املتحــدة للــسكان، أي بزيــادة نــسبتها  
 مليـــون دوالر إىل ٥٠ مــسامهة مببلــغ   ٢٠٠٩قدم عـــام الواليــات املتحــدة األمريكيـــة أهنــا ســت    

 .ورحب عدد من الوفود بعودة الواليات املتحدة األمريكية كجهة ماحنـة للـصندوق   . الصندوق
وحث عدد من الوفـود اجملتمـع الـدويل علـى اإلبقـاء علـى املـساعدة اإلمنائيـة يف مواجهـة األزمـة             

 .االقتصادية واملالية احلالية

 .رة التنفيذية الوفود على دعمها ومسامهاهتا وتعهداهتا املتعـددة الـسنوات          وشكرت املدي   - ٨٠
ورحبت بعـودة الواليـات املتحـدة األمريكيـة كجهـة ماحنـة وشـكرت حكومتـها علـى املـسامهة                     

كما شـكرت البلـدان الـيت زادت مـن مـسامهاهتا علـى الـرغم             .الكرمية اليت قدمتها إىل الصندوق    
وشكرت أعـضاء اجمللـس التنفيـذي        . الصني وفنلندا ونيوزيلندا واليابان    من األزمة املالية، مبا فيها    
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ــدة ســنتني حــىت عــام    لدعمهــم علــى  ــد اخلطــة االســتراتيجية مل ــان  . ٢٠١٣تمدي وشــكرت الياب
جهودمها الرائـدة ضـمن جمموعـة الثمانيـة لكفالـة تقـدمي التزامـات ماليـة مـن أجـل                     على  وإيطاليا  

وشـكرت   .الـصحية نظم  الـ ف اإلمنائيـة لأللفيـة وتعزيـز         مـن األهـدا    ٦ و   ٥ و   ٤حتقيق األهداف   
نيوزيلنــدا علــى جهودهــا يف صــياغة قــرار بــشأن الوفيــات النفاســية بوصــفها مــسألة مــن مــسائل 

كما شكرت الوفود إلقرارها بـاجلهود املبذولـة         .حقوق اإلنسان يف إطار جملس حقوق اإلنسان      
 ولتــشديدها ،ة واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةلتـدعيم الــروابط بــني املــؤمتر الــدويل للـسكان والتنميــ  

وأشـارت إىل أن الـصندوق    .على أمهية السكان والتنمية فيما يتعلق جبمـع البيانـات والتعـدادات           
 .سيقدم، يف دورة اجمللس القادمة، إحاطة بشأن أعماله اإلنسانية

إىل أن الـصندوق  لألزمة املاليـة، أشـارت املـديرة التنفيذيـة     مبسألة التصدي وفيما يتعلق    - ٨١
املتعلقـة بعمليـة التـصدي      جملس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق          يف أعمال   قد أسهم عموما    

علـى  تـصديه لألزمـة حتديـدا،    ، يف  قـد ركـز  الصندوقوذكرت أن . على نطاق املنظومةلألزمة  
رات  وعلــى حــشد املــوارد يف إطــار املبــاد ،أمــن ســلع الــصحة اإلجنابيــة يف أشــد البلــدان ضــعفا 

وعلـى املـستوى القطـري،       .الـصحية نظم  للـ آليـات متويـل مبتكـرة       اليت تـستهدف وضـع      الناشئة  
مـن  والتـصدي هلـا      على دعـم البلـدان يف رصـد األزمـة            ، بالتعاون مع الشركاء   ،عمل الصندوق 

وكـان الـصندوق أيـضا يعمـل علـى       .خالل حتديد األولويات مع التركيز على الفئات الـضعيفة 
  .النظم الوطنيةواالستفادة من  يف دعم األولويات الوطنية “اءوحدة األد”كفالة 
أشــارت املــديرة التنفيذيــة إىل إعــادة تنظــيم الــصندوق، فأكــدت مــن جديــد التــزام            - ٨٢

وأكــدت للمجلــس أن . الــصندوق بكفالــة تقــدمي دعــم مركــز علــى امليــدان وفعــال إىل البلــدان 
 أدوات برناجميـة وتـداريب قائمـة        هنـاك  ي وأن متهيـد  هنـج    حنو اتبـاع  الصندوق آخذ يف التحول     

وبينت أنه وفقا لتقسيم العمل الذي اتفقـت عليـه املنظمـات األربـع،           . بالفعل لتيسري هذا النهج   
ومنظمـة الـصحة   اتفق الـصندوق  ، حيث جتري بلورة خطة عمل واحدة للعمل يف بلدان خمتارة     

اليف واالحتياجات مـن املـوظفني       والبنك الدويل على حتديد الثغرات والتك      واليونيسيفالعاملية  
وفيمـا يتعلـق باالستفـسار      .  بلدا مـن البلـدان ذات األولويـة        ٢٥املتعلقة بصحة األم واملواليد يف      

املتعلق باإلجهاض املأمون والرعاية بعد اإلجهاض، بينت أن السبيل الوحيد لتقليـل اللجـوء إىل          
 اجملموعـة املتعلقـة بالـصحة       إطـار وأضافت أن يف    . اإلجهاض هو تنظيم األسرة الطوعي الشامل     

ومتـشيا  . اإلجهـاض جـزءا ال يتجـزأ مـن هـذه اجملموعـة             اجلنسية واإلجنابية، تشكل الرعايـة بعـد      
جملــس أصــدره وقــرار ســابق ) ٢٥-٨الفقــرة (وبرنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة 

 من ُنهـج تنظـيم       الصندوق ال يدعم اإلجهاض أو يروج له كنهج         قالت إن  ،)١٩/٨٥(اإلدارة  
ويتعاون الصندوق مـع احلكومـات علـى تعزيـز نظمهـا الـصحية الوطنيـة، مبـا يف ذلـك                     . األسرة

  .زيادة سبل االستفادة من تنظيم األسرة وكفالة أمن سلع الصحة اإلجنابية
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) العالقات اخلارجيـة وشـؤون األمـم املتحـدة واإلدارة         (وشكرت نائبة املديرة التنفيذية       - ٨٣
ــود علــى  ــا يف ذلــك   الوف ــدة، مب ــة  تعليقاهتــا  تعليقاهتــا املؤي ــساق علــى نطــاق املنظوم ــشأن االت . ب
 ،ســهاماته يف إصــالح األمــم املتحــدة إتفــصيل الكيفيــة الــيت يرصــد هبــا الــصندوق   الوتناولــت ب

والحظت أن الدروس املستفادة تسهم يف الربجمة، مبا يف ذلك يف اجليـل اجلديـد مـن أطـر عمـل                     
وأكــدت للمجلــس التنفيــذي أن الــصندوق ملتــزم بتحقيــق . ة اإلمنائيــةاألمــم املتحــدة للمــساعد

 ويوجــه عنايــة خاصــة إىل إدارة التغــيري واملــساءلة وإطــار  ،زيــادة الكفــاءةطريــق املكاســب عــن 
  .الرقابة الداخلية

عن تقديرها للدعم املقدم من الوفـود وبينـت     ) الربنامج(وأعربت نائبة املديرة التنفيذية       - ٨٤
تشديد على الصالت بني الصحة اإلجنابية وفريوس نقـص املناعـة البـشرية يف العمـل                أنه جرى ال  

 الـــيت جيـــري تنفيـــذها يف تالربنـــاجمي للـــصندوق، بوســـائل منـــها اســـتخدام أداة تقيـــيم الـــصال
ــدا ٦٠  أن الــصندوق أشــارت إىلوفيمــا يتعلــق مبنــع انتقــال اإلصــابة مــن األم إىل الطفــل،    . بل

وىل الريــادة يف جمــاالت الوقايــة األوليــة لــدى النــساء والفتيــات    ويتــ،يتعــاون مــع عــدة شــركاء 
  .والوقاية من احلمل غري املرغوب لدى املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية

 لـصندوق األمـم     تقريـر املـديرة التنفيذيـة     : ١٦/٢٠٠٩ املقـرر واعتمد اجمللس التنفيـذي       - ٨٥
  .٢٠١١-٢٠٠٨يذ اخلطة االستراتيجية، التقدم احملرز يف تنف: ٢٠٠٨ لعام املتحدة للسكان

  
  االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان - ثالث عشر

قدم رئيس فرع تعبئة املوارد التقرير املتعلق بااللتزامات بتمويل صندوق األمـم املتحـدة                - ٨٦
ت وزود اجمللس التنفيذي مبعلومات مستكملة عن أحـدث التقـديرا         ) DP/FPA/2009/3(للسكان  

  .٢٠٠٩ مايو/ أيار٢٠املتعلقة مبوارد الصندوق العادية وموارده للتمويل املشترك حىت 
ورغــم إعــراب وفــد عــن ســروره   . وأعربــت وفــود عــن تقــديرها للمقدمــة التفــصيلية    - ٨٧

ــوارد          ــسبة امل ــسر عــن ن ــد استف ــصندوق، فق ــوارد ال ــذي شــهده مظــروف م ــو ال مبالحظــة النم
والحــظ الوفــد أن نــسبة املــوارد غــري األساســية آخــذة يف  .ةاألساســية إىل املــوارد غــري األساســي

  .الزيادة، فتساءل عما ميكن أن تفعله اجلهات املاحنة
إال أن األمـر    .  أن الصندوق يفضل تلقي املوارد األساسية       إىل  املديرة التنفيذية  أشارتو  - ٨٨

وكــررت  .اســيةن االجتــاه الــسائد هــو زيــادة املــوارد غــري األس، حيــث إيف يــد الــدول األعــضاء
إىل رئـيس فـرع تعبئـة املـوارد         وأشـار   . نداءها إىل الدول األعضاء باملسامهة يف املوارد األساسية       

أن جــزءا مــن النمــو يف املــوارد غــري األساســية يعــزى إىل آليــات التمويــل اجلديــدة مثــل الــربامج 
  .“وحدة األداء” يف إطار مفهوم “توحيد امليزانيات” املشتركة و
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 املتعلق بااللتزامات بتمويل صندوق األمـم       ٢٠٠٩/١٧ املقرراجمللس التنفيذي   واعتمد    - ٨٩
  .املتحدة للسكان

  
  الربامج القطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان واملسائل املتصلة هبا - رابع عشر

 وثــائق مــسوداتمــن ة  جديــدمــسودة ١١) الــربامج( نائبــة املــديرة التنفيذيــة عرضــت  - ٩٠
ــة و  ــربامج القطري ــربامج ٧ ال ــدات ل ــسودات  ، متدي ــة   وأشــارت إىل أن م ــربامج القطري ــائق ال  وث

وضعت عن طريق عملية قائمة على املشاركة مشلـت احلكومـات املعنيـة وغريهـا مـن أصـحاب            
 مــديرو املكاتــب اإلقليميــة وعــرض. املــصلحة الــوطنيني والــدوليني، مبــا يف ذلــك اجملتمــع املــدين 

ــة آ   ــة، ومنطق ــدول العربي ــا، وال ــشرقية ووســط آســيا،    ألفريقي ــا ال ســيا واحملــيط اهلــادئ، وأوروب
 وثـائق الـربامج القطريـة ومتديـدات الـربامج           مـسودات وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب       

  .نطقة كل منهممب املتعلقة
  علــىوثــائق الــربامج القطريــة  إزاء احتــواء مــسودات  وأعربــت وفــود عــن تقــديرها      - ٩١

ووجهـــت شـــكرها إىل . وكيفيـــة االســـتجابة هلـــااجـــات اإلمنائيـــة األولويـــات الوطنيـــة واالحتي
ورحبت بالتركيز على بنـاء القـدرات الوطنيـة      . الصندوق على ما يقدمه من دعم وتعاون وثيق       
وأكــدت ضــرورة تعزيــز التنــسيق بــني اجلهــات  . وحتــسني خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة

ج القطريــة ينبغــي أن تتــضمن حتلــيال أكثــر   أن مــشاريع الــربام إىلبعــض الوفــودوأشــار . املاحنــة
وقدم عدد مـن الوفـود      . إسهابا وأن تعكس كيفية إسهام الدروس املستفادة يف الربامج اجلديدة         

تعليقــات علــى مــشاريع وثــائق بــرامج قطريــة معينــة، مبــا يف ذلــك علــى مواضــيع مثــل الــصحة    
دز، والوفيـات النفاسـية، وأمـن       اإليـ /اجلنسية واإلجنابية واحلقوق، وفريوس نقص املناعة البـشرية       

ســلع الــصحة اإلجنابيــة، والــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة لــدى املــراهقني، وحــصول اجلميــع علــى    
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك الفقـراء والفئـات الـسكانية الـضعيفة، وجولـة                    

 منفـصلة   اعـة مج، والعنـف اجلنـساين، وتلبيـة احتياجـات الرومـا بوصـفهم              ٢٠١٠تعدادات عام   
ملنظمــات إىل ا الــضعيفة األخــرى مثــل النــساء والــشباب واملــسنني، وتقــدمي الــدعم  الفئــاتعــن 
  . يف األنشطةاحلكومية وإشراكها غري
وعلقت وفـود علـى الـربامج اخلاصـة هبـا وشـكرت الـصندوق واجمللـس التنفيـذي علـى                       - ٩٢

راضـــي الفلـــسطينية احملتلـــة أرمينيـــا وأفغانـــستان وإكـــوادور واأل: ، وهـــي وفـــودالـــدعم املقـــدم
وبوتــسوانا والبوســنة واهلرســك وتركمانــستان  )  اإلســالمية-مجهوريــة (وإيــران  وأوزبكــستان

  .ني وكازاخستان ولبنان وموزامبيقومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وطاجيكستان والفلب
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 وأكـدوا   ،ة ودعمه وشكر مديرو املكاتب اإلقليمية اجمللس التنفيذي على تعليقاته البناء          - ٩٣
للمجلــس أن تلــك التعليقــات ســتحال إىل البلــدان املعنيــة ألخــذها يف االعتبــار يف بلــورة وثــائق 

كما قدم املديرون اإلقليميون ردودا علـى االستفـسارات احملـددة الـيت قـدمها            . الربنامج القطرية 
ملناعـة البـشرية،   بعض أعضاء اجمللس فيما يتعلق بتكامل برامج الصحة اإلجنابية وفريوس نقـص ا           

ــام       ــدادات ع ــة تع ــة، وجول ــصحة اإلجنابي ــن ســلع ال ــستفادة،   ٢٠١٠وأم ــدروس امل ــادل ال ، وتب
ــة،         ــادة إشــراك املنظمــات غــري احلكومي ــة، وزي ــشركاء يف التنمي ــني ال ــا ب ــسيق فيم وحتــسني التن

  . الروما يف برنامج إقليميمجاعةوالنتائج واملؤشرات، ودمج 
ى متديد برامج موزامبيق والفلبني وقريغيزسـتان ملـدة سـنتني؛           ووافق اجمللس التنفيذي عل     - ٩٤

وأحاط علما بتمديد بـرامج األراضـي الفلـسطينية احملتلـة ومجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                   
وأحاط اجمللس علما أيـضا مبـشاريع       . وأذربيجان ملدة عام واحد   )  اإلسالمية -مجهورية  (وإيران  

نا وبورونــدي ولبنــان وأفغانــستان وأرمينيــا والبوســنة واهلرســك وثــائق الــربامج القطريــة لبوتــسوا
ــيت      ــا ال ــستان وأوزبكــستان وإكــوادور والتعليقــات عليه وكازاخــستان وطاجيكــستان وتركمان

  .٢٠٠٦/٣٦ للمقررستحال إىل البلدان املعنية ألخذها يف االعتبار يف بلورة الربامج وفقا 
  
  التقييم - خامس عشر

التقريــر املتعلــق بالــسياسة التقييميــة لــصندوق ) مجاالــرب(يرة التنفيذيــة قــدمت نائبــة املــد  - ٩٥
  ).DP/FPA/2009/4(األمم املتحدة للسكان 

وأشارت وفود إىل تأييدها لتركيـز هـذه الـسياسة علـى حتـسني فعاليـة الـربامج وحتقيـق                      - ٩٦
دوق يف جمـال    ورحبت بـاخلطط الراميـة إىل تعزيـز قـدرة الـصن           . النتائج وتعزيز القدرات الوطنية   

 التقيـيم وإجـراء تقييمـات منـسقة         يستـشار االسـتعانة مب  التقييم، بوسائل منها الرصد اإلقليمي و     
وشـجعت الـصندوق علـى العمـل مبزيـد مـن النـشاط عـن طريـق نظـم                    . ومشتركة مع الشركاء  

والحظت أن مهمـة التقيـيم تعـزز املـساءلة والرقابـة والـتعلم، فـأبرزت ضـرورة                  . التقييم الوطنية 
وذكـرت بعـض الوفـود      . الة أن حتسن هذه السياسة جانب الـتعلم مـن بـني جوانـب التقيـيم               كف
تدرك الفائدة العملية من دمج مكتـب التقيـيم يف شـعبة خـدمات الرقابـة بـالنظر إىل حجـم                      أهنا

وطلبـت مـن الـصندوق أن يكفـل         . الصندوق، مع أهنا تفضل وجود مكتب تقييم مستقل متامـا         
.  وأن يفــصلها عـن مهــام الرقابــة الــيت تقـوم هبــا شــعبة خــدمات الرقابــة  اسـتقاللية مهمــة التقيــيم 

طلبت وفود توضيحات بشأن أدوار خمتلف الكيانات ومسؤولياهتا، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق       كما
ــة التقييمــات،      ــذ التوصــيات ونوعي بتقــدمي التقــارير إىل اجمللــس التنفيــذي واإلشــراف علــى تنفي

بة خــدمات الرقابــة، ودور شــعبة الــربامج فيمــا يتعلــق   والــدور املــزدوج الــذي تــضطلع بــه شــع  
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ــسيق  ــدة إدارة  لتخطــيط البتن ــات، ودور وهيكــل قاع ــواردة   لتقييم ــصطلحات ال ــارف، وامل  املع
  .الوثيقة يف
ا،  هلــتخطــيطالوطلــب بعــض الوفــود معلومــات عــن حتديــد أولويــات التقييمــات و         - ٩٧

رض مـــن التقييمـــات الالمركزيـــة وجمـــاالت التغطيـــة املـــستهدفة واســـتخدام التقييمـــات، والغـــ 
واملستقلة واستخدامها، والصالت بـني الـدروس املـستفادة مـن التقييمـات وتنفيـذ اإلدارة علـى          

تنفيـذ الـسياسة التقييميـة ينبغـي        عن  وارتأى بعض الوفود أن التفاصيل التشغيلية        .أساس النتائج 
مات، دعا بعـض الوفـود إىل   وفيما يتعلق بالكشف عن التقيي. أن تدرج أيضا يف وثيقة السياسة 

وشـددت بعـض الوفـود    . اإلعالن عنها على أوسع نطاق ممكن ونشرها، وذلك كقاعـدة عامـة       
علــى أمهيــة تقــدمي التقــارير إىل اجمللــس التنفيــذي، فــدعت الــصندوق إىل إبــالغ اجمللــس ســنويا    

. لتوصـيات بالتقييمات املواضيعية الرئيسية اليت تنفذ ومـا يتـصل بـذلك مـن ردود إداريـة علـى ا                  
 ،إال أن وفودا أخرى أبرزت ضرورة اختاذ احليطـة واحلـذر يف التعامـل مـع املعلومـات احلـساسة            

 بـشأن مـسألة الكـشف عـن     ٢٠٠٨وذكَّرت بالصعوبات اليت نشأت يف اجمللـس التنفيـذي عـام     
وذكـر عـدد مـن الوفـود أنـه ينبغـي اسـتخدام نفـس الـسياسة والنـهج                    . تقارير املراجعة الداخلية  

وأعربـت تلـك الوفـود عـن        . هو معتمـد بالنـسبة للكـشف عـن تقـارير املراجعـة الداخليـة              مثلما  
ــة الــيت ينــهجها الــصندوق بالــصيغة املقدمــة    ــه ينبغــي  . تأييــدها للــسياسة التقييمي وذكــر وفــد أن

 وأن يطلـب إىل    ،للمجلس التنفيذي أن حييط علمـا بالـسياسة التقييميـة الـيت ينـهجها الـصندوق               
 وأن تقـدم إىل اجمللـس بعـد ذلـك           ،ن تستعرض هذه السياسة بعد فتـرة جتريبيـة        املديرة التنفيذية أ  

  .واستفسر وفد عن دعم اإلجهاض. تقريرا عن جماالت التحسني احملتملة
نـت املـديرة التنفيذيـة أنـه        ولدى الرد على استفـسار أحـد الوفـود بـشأن اإلجهـاض، بيّ               - ٩٨

ــدويل للــسكان والتنميــ    ــامج عمــل املــؤمتر ال  ســابق جمللــس ومقــرر) ٢٥-٨الفقــرة ( ةوفقــا لربن
.  مـن ُنهـج تنظـيم األسـرة    جيدعم الصندوق اإلجهاض أو يروج له كنه       ، ال )٨٥/١٩(اإلدارة  
يدعم تنظيم األسرة الطوعي الرامي إىل منع وقوع حـاالت احلمـل غـري املرغـوب للقـضاء                   وهو

بغـرض  ة الوطنيـة  على اللجوء إىل اإلجهاض ويتعاون مع احلكومات على تعزيز نظمهـا الـصحي    
  .ن، وبالتايل إنقاذ أرواح النساءلتصدي بفعالية ملضاعفات عمليات اإلجهاض غري املأموا

الوفود على املناقشة القيِّمة املتعلقـة بالـسياسة        ) الربامج(وشكرت نائبة املديرة التنفيذية       - ٩٩
 وأن هــذا وأبــرزت أن الــصندوق يركــز علــى بنــاء القــدرات علــى الــصعيد القطــري   .التقييميــة

سيشمل توفري املبادئ التوجيهية وأدوات التقييم، وتنظيم التدريبات ومناسبات التعلم، وتبـادل            
وأضــافت أنــه ســبق  . الــدروس املــستفادة، فــضال عــن العمــل عــن طريــق نظــم التقيــيم الوطنيــة   

ــها  للــصندوق أن اضــطلع بتقييمــات مــشتركة، يف    ــدان من ــا املتحــدة  بل ــة ترتاني ــدومجهوري . اهلن
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ــيم   وأكــد ــائج جــزء ال يتجــزأ مــن التقي والحظــت فيمــا يتعلــق  . ت أن اإلدارة علــى أســاس النت
باالستفسار املتعلق بـأدوار اجمللـس التنفيـذي ومـسؤولياته أن هـذه األدوار واملـسؤوليات حمـددة                 

 ومـشار إليهـا أيـضا يف سياسـة الرقابـة الـيت              ،٤٩/١٢٨ و   ٤٨/١٦٢يف قراري اجلمعيـة العامـة       
ــصندوق  ــهجها ال أضــافت أهنــا تناولــت بتفــصيل يف بياهنــا االســتهاليل مــسؤوليات تقــدمي     و. ين

وأبــرزت أن الــصندوق يعمــل علــى . التقــارير إىل اجمللــس التنفيــذي الــيت يــضطلع هبــا الــصندوق
مجيع املوظفني اإلداريني وزيـادة عـدد املستـشارين يف جمـال الرصـد              دى  حتسني قدرات التقييم ل   

  . والتقييم يف املكاتب القطرية
 Evalnetوأشار مـدير شـعبة الـربامج إىل أن معلومـات التقيـيم تعمـم عـن طريـق نظـام                - ١٠٠

. كمــا خيطــط إلنــشاء قاعــدة بيانــات لتيــسري متابعــة توصــيات التقيــيم ). نظــام علــى اإلنترنــت(
ــيم وســيتلقى اجمللــس         ــة بانتظــام جــزءا عــن التقي ــسنوي للمــديرة التنفيذي ــر ال ــضمن التقري وسيت

وأكـد للمجلـس أنـه      . ى ذلك، التقرير املرحلي املتعلق بـالتقييم كـل سـنتني          التنفيذي، عالوة عل  
سيجري إنشاء إطار نتائج حمكم للربامج القطرية منذ البداية حيدد مؤشـرات الـربامج وخطـوط                

 والحــظ أنــه ســيجري تنــاول التفاصــيل التــشغيلية املتعلقــة بالتقييمــات عــن . أساســها وأهــدافها
  . التقييماملبادئ التوجيهية وخطططريق 
وقدم مدير شعبة خدمات الرقابة السياق التارخيي لوضع السياسة التقييميـة وأشـار يف               - ١٠١

نفس الوقت إىل الـصالت القائمـة مـع اخلطـة االسـتراتيجية وإطـار املـساءلة وسياسـة الرقابـة يف            
 .وشدد على ضرورة التركيز علـى اسـتقاللية التقييمـات ولـيس علـى مهمـة التقيـيم                 . الصندوق

 مــن سياســة الرقابــة يف صــندوق ٤٤وفيمــا يتعلــق بالكــشف عــن التقييمــات، أشــار إىل الفقــرة 
فيما يتعلق بالكشف عن تقارير املراجعـة الداخليـة         ) DP/FPA/2008/14(األمم املتحدة للسكان    

ن التقييمــات ملــك جلميــع الــشركاء يف عمليــة  أ و، ضــرورة احلفــاظ علــى االتــساق وأشــار إىل
شددت على ضرورة زيـادة      ٦٢/٢٠٨ من قرار اجلمعية العامة      ١٢٩ن الفقرة   أوذكّر ب . التنمية

  .تويل البلدان املستفيدة من الربامج زمام األمر يف تقييم مجيع أشكال املساعدة
ــذي    - ١٠٢ الــسياسة التقييميــة لــصندوق األمــم    : ٢٠٠٩/١٨ املقــررواعتمــد اجمللــس التنفي

  .املتحدة للسكان
  
  مسائل أخرى - سادس عشر

  مناسبة مأدبة غداء خاصة    
أقامت مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملديرة التنفيذية لصندوق األمـم املتحـدة              - ١٠٣

للسكان واملـديرة التنفيذيـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة مأدبـة غـداء علـى مـستوى الـسفراء                       
  . وفد١٠٠ملأدبة أكثر من وحضر ا.  املنظمات لألزمة املالية العامليةطريقة تصدي تلكبشأن 
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  االجتماعات غري الرمسية    
  :االجتماعات غري الرمسية التاليةعقد اجمللس التنفيذي  - ١٠٤

مـشاورة  ) ب(إحاطة بشأن بناء السالم واإلنعـاش املبكـر؛         ) أ (‐ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
 الـسنتني واسـتعراض منتـصف       لفترةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     غري رمسية بشأن ميزانية دعم      

  .لربنامج اإلمنائيا  يفترتيبات الربجمةاملتعلق باملدة 
  

ــسكان   ــم املتحــدة لل ــواقي     ) أ (- صــندوق األم ــة وال ــصحة اإلجنابي ــشأن أمــن ســلع ال إحاطــة ب
الربنامج املشترك بني صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة             ) ب( األنثوي؛ و 

  .تسريع وترية التغيري: لي لألنثىبتر جزء من العضو التناس/شويهللطفولة املتعلق بت
  
مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات        /صندوق األمم املتحدة للـسكان    /نامج األمم املتحدة اإلمنائي   بر

  . إحاطة مشتركة بشـأن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام- املشاريع
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   الثالثاجلزء    
  ثانية العادية الالدورة    

  
   ،نيويورك يف مبقر األمم املتحدة املعقودة    
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١ إىل ٨ من الفترة يف    
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  املسائل التنظيمية  -أوال   
عقـــد اجمللـــس التنفيـــذي لربنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق األمـــم املتحـــدة    - ١

 نيويــورك، يف الفتــرة مــن  يف مقــر األمــم املتحــدة،،٢٠٠٩دورتــه العاديــة الثانيــة لعــام  للــسكان
وأقـر اجمللـس جـدول األعمـال وخطـة العمـل لدورتـه العاديـة الثانيـة                 . سـبتمرب / أيلول ١١إىل   ٨
)DP/2009/L.3 ( للمجلس التنفيذي  ٢٠٠٩لعام وتقرير الدورة السنوية)DP/2009/26.(  
. ٢٠١٠ن لعقــد دورتــه العاديــة األوىل لعــام ن بــديالام للمجلــس التنفيــذي تارخيــقُــدو  - ٢

، وافق اجمللس التنفيذي على اجلـدول الـزمين التـايل           ٢٠٠٩وبعد عقد دورته العادية الثانية لعام       
  :٢٠١٠لدوراته يف عام 

  
   ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١١  :٢٠١٠انتخاب أعضاء املكتب لعام 

/ كـــــــــانون الثـــــــــاين٢٢ إىل ١٩مـــــــــن   :٢٠١٠الدورة العادية األوىل لعام 
  ٢٠١٠ يناير

املشترك للمجالس التنفيذية لكـل     االجتماع  
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق      من

األمـــم املتحـــدة للـــسكان، ومنظمـــة األمـــم  
  :للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي املتحدة

   ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٨ و ١٥

/ متـــــوز٢يونيـــــه إىل / حزيـــــران٢١مـــــن   :٢٠١٠الدورة السنوية لعام 
  )جنيف (٢٠١٠يوليه 

      .٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٣من   :٢٠١٠الدورة العادية الثانية لعام 
 يف  ٢٠٠٩اجمللـس التنفيـذي يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام              اختذها  اليت  املقررات  ترد  و  - ٣

، الـيت ميكــن االطـالع عليهــا علـى املوقــع الـشبكي ألمانــة اجمللـس التنفيــذي      DP/2010/2الوثيقـة  
)www.undp.org/execbrd.(  
  

  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان     
  مالحظات افتتاحية يلقيها رئيس اجمللس التنفيذي      

ــة ســتحتفل يف     الحــظ  - ٤ ــة العام ــذي أن اجلمعي ــيس اجمللــس التنفي ــشرين األول١٢ رئ /  ت
 الحــظوإذ .  للمــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة   امــسة عــشرة أكتــوبر بالــذكرى الــسنوية اخل  

مبثابة املرجع العـاملي للـسياسات والـربامج        كان  برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية        نأ
 إجنــازات صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف مــساعدة البلــدان  ســلط الــضوء علــىالــسكانية، 
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يف جمـاالت االسـتراتيجيات الـسكانية واإلمنائيـة، والـصحة اإلجنابيـة، ومتكـني               املشمولة بالربامج   
أشـــار إىل دور الـــصندوق النـــشط يف النـــهوض بالـــصحة العامليـــة، مبـــا يف ذلـــك دوره و. رأةاملـــ
وأعـرب عـن    . يوليـه /الدورة املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي املعقـودة يف متـوز           يف
حتقيــق يف إحــراز تقــدم  رلتــأخ و نتيجــة لألزمــة املاليــة،م للــربامجالتمويــل املقــدَّالخنفــاض  هقلقــ

علـى مـسامهة عمـل      أكـد   و. ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلـق بالـصحة النفاسـية            من ا  ٥اهلدف  
لتخفيـف مـن آثـار التحـديات        لبذل اجلهود على الـصعيد الـدويل        يف  الصندوق يف جمال الدعوة     

أنـه ينبغـي أن يـشتمل ختطـيط         شدد علـى     عن تغري املناخ، والتكيُّـف معهـا ومعاجلتـها، فـ           النامجة
ــة التكيُّــف علــى حتليــل لال  ــةوأشــاد باملــدير . جتاهــات الــسكانية والبيانــات الدميوغرافي  ة التنفيذي

امللكية والقيادة الـوطنيتني والسـتجابتهم إىل توجيهـات          للصندوق والعاملني به اللتزامهم بدعم    
  . اجمللس التنفيذي

  
  ملالية وشؤون امليزانية واإلدارةبيان املديرة التنفيذية والشؤون ا  - ثانيا  

متــــاح علــــى املوقــــع   إىل اجمللــــس التنفيــــذي   ديرة التنفيذيــــة يف بياهنــــا قــــدمت املــــ   - ٥
)http://www.unfpa.org/exbrd/2009/2009_second.html (       معلومات مـستكملة عـن االحتفـال

 إىل إذ أشـــارت بالـــذكرى الـــسنوية اخلامـــسة عـــشرة للمـــؤمتر الـــدويل للـــسكان والتنميـــة،        
لربملـانيني الـدويل الرابـع املعـين        اقليمـي، ومـؤمتر     املعقـودة علـى الـصعيد اإل      املختلفة  االجتماعات  

ــاملؤمتر الـــدويل للـــسكان والتنميـــة املعقـــود يف   ــوبر /تـــشرين األول ٢٨ و ٢٧بـ  يف ٢٠٠٩أكتـ
ــصحة النفاســية واهلــدف        أديــس ــشأن ال ــستوى ب ــع امل ــذي ســبقه اجتمــاع رفي ــا، ال ــن ٥أباب  م

ــة  ــة لأللفي ــدا وصــندوق األمــم ،األهــداف اإلمنائي  املتحــدة للــسكان، والــدورة   واستــضافته هولن
وإذ الحظـت الـدعم املقـدم       . أكتـوبر / تـشرين األول   ١٢التذكارية للجمعية العامـة املعقـودة يف        

من صندوق األمم املتحدة للسكان ومن احلكومة األملانية إىل منتـدى املنظمـات غـري احلكوميـة          
ــرلني، أعر    ــة، املعقــود يف ب ــة والتنمي ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــوزير   املعــين بال بــت عــن تقــديرها ل

التنميـة الدوليـة يف اململكـة املتحـدة     لـوزارة  كما أعربـت عـن الـشكر    . التعاون اإلمنائي يف أملانيا   
ووجهـت الـشكر   .  لـه  ا إضـافي  الالعترافها بفعالية صندوق األمم املتحدة للسكان ومنحهـا متـوي         

ــذي     ــل ال ــة للتموي ــات املتحــدة األمريكي ــة الوالي ــه إىل حكوم ــاقدمت ــاحنني  ولعودهت ــرة امل  إىل دائ
وقدمت معلومات مستكملة إىل اجمللـس بـشأن أوجـه التقـدم            . لصندوق األمم املتحدة للسكان   

تـشمل   فيمـا يتعلـق مبـسائل        ٢٠٠٩صندوق منـذ الـدورة الـسنوية لعـام          الـ األخرى اليت أحرزها    
امج؛ الــصحة النفاســية والــسكان وتغــري املنــاخ؛ وإصــالح األمــم املتحــدة وفعاليــة املعونــة والــرب   

وأكـدت أن الكفـاح مـن أجـل حقـوق املـرأة يتـصدر الكفـاح مـن أجـل               .والشراكات املختلفة 
حقوق اإلنسان وإحـراز تقـدم عـاملي يف القـرن احلـادي والعـشرين، وأنـه يلـزم اختـاذ إجـراءات                       
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حلق يف الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، وختفــيض املعــدالت املرتفعــة  امــة مــن أجــل النــهوض بــزِتمل
  . النفاسية عاقاتللوفيات واإل

مت معلومات مستكملة إىل اجمللـس التنفيـذي بـشأن إعـادة تنظـيم صـندوق األمـم            وقدَّ  - ٦
ــسكان  ــدة للــ ــة   . املتحــ ــب اإلقليميــ ــت أن املكاتــ ــا والحظــ ــضطلع بوظائفهــ ــانكوك، تــ  يف بــ

احلكومـة   والحظـت أن . لحكومات املضيفةلأعربت عن الشكر فوجوهانسربغ، ومدينة بنما،  
قد سـحبت عرضـها باستـضافة املكتـب اإلقليمـي           ،  علما اجمللس    سبق وأحيط  كما ،السلوفاكية

دعـم  و العمـل    يةكفل استمرار ت وحىت. وسطى يف براتسالفا  للصندوق ألوروبا الشرقية وآسيا ال    
ســـيعمل املكتـــب اإلقليمـــي مـــن نيويـــورك علـــى مـــدى الـــسنتني املـــشمولة بـــالربامج،  انلبلـــدا

قــشات مــع احلكومــة الــسلوفاكية بــشأن رد تكــاليف  صندوق يف مناالــ اخنــرط وقــد. القــادمتني
وفيمــا يتعلــق باملكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة املزمــع       .  مليــون دوالر١,٣قيمتــها حــوايل  

ــاهرة،    أن ــره القـ ــون مقـ ــام يكـ ــصندوق قـ ــاوض بـــ بالـ ــن   التفـ ــضيف، مـ ــد املـ ــاق البلـ شأن اتفـ
ــة  خــالل ــشؤون القانوني ــة املــديرتعرضــو. مكتــب ال ــد ة التنفيذي ــة ال ــسنتني   ميزاني ــرة ال عم لفت
٢٠١١-٢٠١٠) DP/FPA/2009/10(   والتقريــر املتعلــق بتنقــيح النظــام املــايل والقواعــد املاليــة ،

والحظت أن الصندوق قد أعـرب عـن        ). DP/FPA/2009/12(لصندوق األمم املتحدة للسكان     
 الـذي قدمتـه اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة          ) DP/FPA/2009/11(املشجع  سروره بالتقرير   

مـع  ملواءمـة وتبـسيط املمارسـات        مبواصـلة اجلهـود املبذولـة        وامليزانية، وأنه ملتـزم التزامـا كـامال       
دارة وامليزنـة علـى     برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، وحتـسني اإل               

  .أساس النتائج
 / تـشرين األول   ١٢ذكرت الوفود أن الدورة التذكارية للجمعيـة العامـة املعقـودة يف             و  - ٧

أكتوبر أتاحت فرصة رائعة إلبراز توافـق اآلراء الـدويل بـشأن أمهيـة القـوى احملركـة الـسكانية،                    
. ا، واملــساواة بــني اجلنــسني، ومتكــني املــرأة مــوالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة واحلقــوق املتعلقــة هب 

زالـت   مـا يـة القـدرات    أن امللكية الوطنية، والقيـادة الوطنيـة، وتنم       وقالت إنه يسرها أن تالحظ      
، كما أعربـت عـن تقـديرها        لعمل صندوق األمم املتحدة للسكان    مبادئ توجيهية أساسية    متثل  

وأكدت علـى أمهيـة إعـادة تأكيـد االلتـزام جبـدول         . ملسامهة الصندوق يف إصالح األمم املتحدة     
داف اإلمنائيـة  تحقيـق األهـ  لأهـداف املـؤمتر   أمهيـة  أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وعلـى        

 مـن األهـداف اإلمنائيـة    ٥وشددت الوفود على مسامهة الـصندوق بغيـة حتقيـق اهلـدف         . لأللفية
ــة  ــشأن لأللفي ــصحة اإلجنابيــة        ب ــى ضــرورة إتاحــة خــدمات ال ــصحة النفاســية، وأكــدت عل ال
عـن  كما أعربـت    وأعربت عن دعمها لعمل الصندوق يف جمال منع العنف اجلنساين،           . للجميع

ورحبت بتركيز الـصندوق علـى أوجـه التـرابط     .  األعضاء التناسلية لألنثىبتر/ تشويهالقلق إزاء 
  . بني تغري املناخ والقوى احملركة السكانية، مبا يف ذلك اهلجرة
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وأشـارت بعـض الوفـود      . د على ضرورة معاجلة مسألة عدم املساواة بني اجلنسني        ُشدو  - ٨
 املنظومـة، وأعربـت عـن دعمهـا إلنـشاء كيـان           تحقيق االتـساق علـى نطـاق      املتعلق ب إىل التقرير   

ب جديد يعىن بالقضايا اجلنسانية بغية متكني منظومة األمم املتحدة من معاجلة أوجـه عـدم     مركَّ
يف وأعربــت عــن أملــها . املــساواة بــني اجلنــسني ودعــم املــرأة يف أحنــاء العــامل علــى حنــو أفــضل  

  .ة العامة اتفاق بشأنه يف اجلمعيتتوصل الدول األعضاء إىل أن
الـصندوق وقـدرها   املقدمـة إىل  وفد الواليـات املتحـدة األمريكيـة، إىل مـسامهته      وأشار    - ٩
 يف اجلهـود    ندوق األمـم املتحـدة للـسكان شـريكا رئيـسيا          أنه يعترب صـ   فأكد   مليون دوالر،    ٥٠

الرامية إىل تعزيز إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة للجميـع، وذكـر أن الـصندوق                
علـى تنفيـذ برنـامج    عمـل  الـيت ت صفه اهليئة املتعددة األطراف الرائـدة  ويضطلع مبسؤولية خاصة ب   

وشدد الوفد على أن حكومته تلتـزم التزامـاً قويـاً جبـدول             . عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية    
الـصحة  أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وبأمهية املـساواة بـني اجلنـسني، ومتكـني املـرأة، و                

 مليـون جنيـه لتمويـل       ٢,٠٥وذكر وفد اململكة املتحدة أنـه قـدم مبلغـاً إضـافياً قـدره               . اإلجنابية
الــصندوق وبأدائــه يف  الــيت حققهــا  نتــائج الصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، اعترافــاً منــه ب     

وارد  مليـون دوالر يف املـ      ٣١,١مببلغ   ٢٠٠٩أهنا ستسهم يف عام     وأعلنت اليابان   . ٢٠٠٨ عام
  .لعادية للصندوقا

 الـصندوق مـن خالهلـا اجمللـس         أشـَركَ  املفتوحة اليت التشاورية  عملية  الأشادت الوفود ب  و  - ١٠
 ة والرشـيد  ة امليزانية احلصيف  اتالتنفيذي يف إعداد ميزانية الدعم لفترة السنتني، ورحبت مبقترح        

ــرة  ــا رحبــت باخنفــاض   ٢٠١١-٢٠١٠للفت ــة حلــصة   ، كم ــسبة املئوي ــدع الن ــة ال ــرة ميزاني م لفت
الحظــة الزيــادة يف مــوارد  ملجممــوع املــوارد املــستخدمة، وأعربــت عــن ســرورها   مــن الــسنتني 

ورحبت الوفود بالتقرير اإلجيايب للجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة، واتفـق           . لربنامجا
يف تحققـة   املبعضها يف الرأي مع التوصية بتضمني امليزانيات املقبلة معلومات عن نتـائج اإلدارة              

  .سياق امليزانية السابقة
حتديد املكاسب الناجتـة    زيادة  ودعت بعض الوفود صندوق األمم املتحدة للسكان إىل           - ١١

يف تكـال مـا يتعلـق ب    عن الزيادات القانونية يف التكاليف في       التام عن زيادة الكفاءة بغية التعويض    
ــائج   وُشــد. املــوظفني احلــاليني  ــة  تكــون د علــى ضــرورة وضــع مؤشــرات للنت ــوة وقابلي ــر ق أكث

وذكر أحد الوفود أنه ينبغي لشكل ميزانية الدعم لفترة الـسنتني أن يركـز علـى نتـائج                  . للقياس
 مبعلومات عن تكـاليف حتقيـق كـل نتيجـة           ةاإلدارة التسع الواردة يف اخلطة االستراتيجية، مؤيد      

. امليزانيــات املقبلــة يتعلــق باســترداد التكلفــة يف مــوجزوطلــب الوفــد إدراج بــاب . مــن النتــائج
وجـرى التأكيـد    . وفود إىل حتسني إمكانية مقارنة امليزانيات فيما بني الوكاالت         بعض ال  ودعت
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وأعرب أحد الوفود عـن القلـق إزاء   . على ضرورة املواءمة فيما يتعلق بفئات تصنيف التكاليف      
 املعــايري احملاســبية وأيــدت الوفــود اعتمــاد. طريقــة التمويــل املتبعــة يف دعــم امليزانيــات القطاعيــة 

، وما يلزم من تنقيح للنظام املايل والقواعد املاليـة لـصندوق األمـم              اًالدولية للقطاع العام تدرجيي   
وطُِلب تقدمي معلومات مستكملة دورية بشأن تنفيذ املعايري احملاسـبية الدوليـة    .املتحدة للسكان 
  .للقطاع العام

 عـرض استـضافة املكتـب اإلقليمـي ألوروبـا      وفيما يتعلق بسحب احلكومة الـسلوفاكية    - ١٢
يف الوقــت الـشرقية وآسـيا الوسـطى يف براتـسالفا، وهـي مــسألة يتـوىل اجمللـس التنفيـذي أمرهـا          

مواقــع بديلــة البحــث عــن ، دعــت بعــض الوفــود صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان إىل   احلــايل
  . املنطقة يف
ــشكر     و  - ١٣ ــن الـ ــة عـ ــديرة التنفيذيـ ــت املـ ــدع لأعربـ ــود لـ ــدت  لوفـ ــسامهاهتا، وأكـ مها ومـ
ــى      أن ــع عل ــرص حــصول اجلمي ــزم بإتاحــة ف ــصندوق ملت ــول   ال ــة حبل ــصحة اإلجنابي خــدمات ال

 تنـــشيط هــدف تنظـــيم األســـرة يف إطـــار الـــصحة اجلنـــسية  وأنـــه بـــصدد إعـــادة، ٢٠١٥ عــام 
وأكــدت مــن جديــد أن الــصندوق سيواصــل جهــوده يف جمــال الــدعوة إىل الــصحة  . واإلجنابيــة

ــة واحلقــو  املــساواة بــني م يف جمــايلوأعربــت عــن تقــديرها للــدعم املقــدَّ  . ق املتعلقــة هبــااإلجنابي
اجلنسني ومتكني املرأة، وكذلك لآلراء اليت تربز أوجه الترابط بني تغـري املنـاخ والقـوى احملركـة          

ــة العامــة يف دورهتــا   كمــا أعربــت عــن تقــديرها العتــراف  . الــسكانية املعقــودة احتفــاالً اجلمعي
لتـزام الـصندوق بـدعم      اللمؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، و       ية اخلامسة عشرة ل   بالذكرى السنو 

وأوضـحت أن الـدعم املقـدَّم مـن         .  والتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب        تنيالقيادة وامللكية الوطني  
توحيـد  ”والحظـت أن مبـدأ      .  علـى طلـب البلـدان      بناءيتم  الصندوق لدعم امليزانيات القطاعية     

 عمـل  يف أُطُـر  تعزيز إدراج جدول أعمال املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة    ساعد يف قد   “األداء
وأعربت عن التقدير للدعم املقدم إلعـادة تنظـيم الـصندوق،           . األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية   

ــداين   ــز املي ــز التركي ــشأن     .ولتعزي ــسلوفاكية ب ــة ال ــرد احلكوم ــاً ب ــع  وأحاطــت علم ــب موق املكت
يف املـشاركة   بـدأ   مبندوق سيـسترشد بتوجيهـات اجمللـس التنفيـذي و         صالـ ذكرت أن   فـ اإلقليمي،  

وأعربت عـن الـشكر للوفـود لـدعمها ميزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني، وإلقرارهـا جبهـود                     . وقعامل
دت علـى  وشـدَّ . زيادة النفقات الربناجمية وحتقيق املكاسب الناجتة عن زيادة الكفـاءة     لالصندوق  

مـع املنظمـات األخـرى لتحـسني امليزنـة القائمـة علـى النتـائج،                راسخ بالعمـل    لالتزام الصندوق ا  
وإذ شــددت علــى ضــرورة كفالــة حتقيــق  . منــهجيات العمــل، وزيــادة الــشفافية بــني واءمــة املو

التوازن بني مبدأي املـساءلة واملرونـة، أكـدت أن املرونـة ضـرورية ملواجهـة البيئـة املـتغرية علـى                      
  .الصعيدين املايل والربناجمي
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) للعالقـات اخلارجيـة وشـؤون األمـم املتحـدة واإلدارة        (ربت نائبة املديرة التنفيذيـة      أعو  - ١٤
الحظت أن صندوق األمـم املتحـدة للـسكان قـد اسـتفاد مـن          وعن الشكر للمجلس التنفيذي،     

تتـوخى  ميزانية الدعم لفترة الـسنتني      قالت إن   و. ومن دعم اجمللس وتوجيهاته   التشاورية  عملية  ال
وكـررت تأكيـد التـزام الـصندوق بالتنفيـذ          . املزيد من املوارد للربنـامج    توجه  احليطة والتحفظ و  

 مل جيــرِ ختفيــضهاأكــدت أن املــوارد املكرســة للتقيــيم  فالتــدرجيي لقــرار اجمللــس بــشأن التقيــيم،  
نقـل إحـدى الوظـائف مـن شـعبة خـدمات الرقابـة إىل شـعبة                 هـو جمـرد     الـصندوق   ما فعلـه     وأن

علـى أن مجيـع الـربامج تـشتمل علـى أنـشطة الرصـد               أكدت  و. لربامجالربامج بغية تعزيز تقييم ا    
وفيما يتعلق بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام، الحظـت أن تنقـيح النظـام                . والتقييم

تنفيـذ املعـايري    يتم  ن من املضي قدماً بشكل تدرجيي حىت        املايل والقواعد املالية للصندوق سيمكِّ    
يف مدرجــة   وتكاليفــه أضــافت أن التــدريب أمــر ضــروري   و. ٢٠١٢عــام  تنفيــذاً كــامالً يف  

عـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع     امل وسيواصل الصندوق وشركاؤه إحاطة اجمللس بـشأن        .امليزانية
نتــائج و ميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني  بــشكل أفــضل بــنيربطالــووافقــت علــى ضــرورة . العــام

صندوق ملتزم بتحسني تبسيط مؤشـرات األداء واألهـداف         أشارت إىل أن ال   والتنمية واإلدارة،   
صندوق بالعمـل مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة               الـ أكدت علـى التـزام      و. املنشودة

مـع مراعـاة    األمم املتحدة للطفولـة بغيـة مواءمـة تـصنيف التكـاليف وشـكل امليزانيـة وهيكلـها،                   
وأعربــت عــن التقــدير لتوجيهــات اجمللــس . كــل منظمــة الــيت ختــصالواليــات ومنــاذج األعمــال 

ــة وأكــدت اســتمرار       ــائج، ونوهــت إىل اجلهــود الكــبرية املبذول ــة القائمــة علــى النت بــشأن امليزن
ــه  ــصندوق يف التزام ــشأن اســترداد التكــاليف يف      . ال ــراً ب ــصندوق ســيقدم تقري والحظــت أن ال

ــام   ــة األوىل لع ــدورة العادي ــة اســترداد ال  . ٢٠١٠ال ــى أمهي ــهت إىل  وإذ وافقــت عل تكــاليف، نب
  .التحديات املاثلة، ال سيما يف منظمة صغرية يضطلع فيها كل موظف مبهام متعددة

الضوء على العمـل يف جمـال الـصحة النفاسـية،          ) للربنامج(سلط نائب املدير التنفيذي     و  - ١٥
 يلالــيت تــو Health 4  املبــادرة الرباعيــة يف جمــال الــصحة مبــا يف ذلــك اجلهــود املبذولــة يف إطــار 

وأوضـح مـدير   . أعلـى معـدالت الوفيـات النفاسـية       هبـا    من البلدان اليت     ٢٥ علىلتركيز  لأولوية  
 إهنـا شعبة اخلدمات اإلدارية أن ميزانية الدعم لفترة السنتني ليست ميزانية لإلدارة فحسب، بل              

ن تشتمل على دعم برناجمي وموارد للمشورة التقنية اليت يقدمها صندوق األمم املتحدة للـسكا            
وأكد أنه يف حني ارتفع إجناز برامج الصندوق إىل الـضعف علـى مـدى               . على الصعيد القطري  
ــسنوات املاضــية،   ــزد ال ــى أن  . مبعــدل متناســب عــدد الوظــائف  مل ي ــوشــدد عل مــن صندوق ال

الحـظ أن الـصندوق     واآلخذين هبما بقوة، ف   املشتركة  وأماكن العمل   اخلدمات   أيبداملؤيدين مل 
ــدا  ــد مــن البل ــه ن يف العدي ــيم  ميثل ــل املق ــائي  املمث ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم طمــأن اجمللــس  و. لربن

التنفيذي إىل أن الصندوق سـيعمل مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة                
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 منـوذج  بـأن يكـون لـديها   املنظمـات ملتزمـة   فقـال إن  للطفولة فيمـا يتعلـق بتـصنيف التكـاليف،          
وفيمــا يتعلــق باملكتــب . يد املنظمــات الــثالث ويلــيب احتياجاهتــامتــسق قابــل للتطبيــق علــى صــع

أشـار إىل أنـه مت تقـدمي مطالبـة بـالتعويض، ويف             أن تكـون سـلوفاكيا مقـرا لـه،          اإلقليمي وانتفاء   
د يف البيانات املاليـة     رَِيحال عدم تسوية هذه املطالبة بالكامل، سيعامل املبلغ كخسائر مالية وسَ          

  .  طبقاً للنظام املايل والقواعد املالية للصندوقللسكان األمم املتحدة لصندوق
تقـديرات ميزانيـة دعـم الـصندوق لفتـرة          : ٢٠٠٩/٢٦ املقرريناختذ اجمللس التنفيذي    و  - ١٦

تنقيح النظام املايل والقواعـد املاليـة لـصندوق األمـم            :٢٠٠٩/٢٧ ؛ و ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
  .املتحدة للسكان

  
  املسائل املتصلة هباالربامج القطرية و  -ثالثا   

 يعومـشر ) الربنـامج (عرض نائـب املـدير التنفيـذي لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان                  - ١٧
، )DP/FPA/DCP/GTM/6( وغواتيمـاال ) DP/FPA/DCP/UGA/7( ألوغنـدا    ني القطـري  نياجمنالرب

ــدين وأولوياهتمــا الــيت حــددت يف     يانتماشــيا مــمــشرياً إىل أهن ــام مــع احتياجــات البل  بــشكل ت
ــ ــهما  ال ــة لكــل من ــة الوطني ــا   . سياسات واألطــر اإلمنائي وتوســع مــديرا املكتــب اإلقليمــي ألفريقي

  .كل منهمابرنامج عرض مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف ألواملكتب اإلقليمي 
وأثــىن وفــدا أوغنــدا وغواتيمــاال ووفــود أخــرى علــى العمليــة التــشاورية القائمــة علــى     - ١٨

وطنيـة وأشـركت طائفـة    ال ولويـات األ وطـط اخلطـر و  األخذت يف عني االعتبار     املشاركة واليت أ  
 علـى كامـل      حـصال  نـاجمني وأشري إىل أن الرب   . كبرية من الشركاء وأصحاب املصلحة يف التنمية      

ــصلحة اآلخــرين وأهن    ــة وأصــحاب امل ــات   نتناواليا ســمــدعــم احلكوم ــسائل أساســية كالوفي  م
تنظـيم األسـرة؛ والعنـف     احلاجة غـري امللبـاة إىل       األمومة؛ و النفاسية؛ والصحة اإلجنابية؛ وسالمة     

اجلنــساين؛ والبيانــات املــصنفة جنــسانيا؛ والوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية؛ وتكامــل  
وذكــر أحــد الوفــود . بــرامج الــصحة اإلجنابيــة والــربامج املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

  . وباً بتقييم الربنامج الذي سبقهجيب أن يكون كل مشروع برنامج مصح أنه
يـالء  إمنـو الـسكان يف أوغنـدا و       ارتفـاع   وأشار أحد الوفود إىل ضـرورة معاجلـة مـسألة             - ١٩
مزيــدا مــن االهتمــام يف آليــات ومؤســسات لــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة ومنــع العنــف اجلنــساين ا

وأعـرب  . املناعة املكتـسب   بفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص        عالقةالتمويل اليت هلا    
تقديره جلهود صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان الراميـة إىل تـوفري وسـائل منـع                   أحد الوفود عن    

فر طـرق تنظـيم     ا املؤشـرات املوجـودة لقيـاس مـدى تـو          مؤشـر مـن   إال أنـه اقتـرح تنقـيح        احلمل،  
  . مخسفرة من ثالث إىل امن خالل زيادة عدد الطرق احلديثة املتو األسرة يف املرافق
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 ألمـم املتحـدة للـسكان أثّـر إجيابـا     وأقر وفد غواتيماال بأن الدعم الذي قدمه صـندوق ا      - ٢٠
وأعـرب أحـد الوفـود عـن اهتمامـه باالضـطالع بأنـشطة التعـاون         . ة البلد الدميوغرافيـ   مزيةعلى  

وأوصـى وفـد آخـر مبعاجلـة احتياجـات الـشعوب            . فيما بني بلدان اجلنوب بني بلده وغواتيماال      
ــامج      صــاأل ــامج الغواتيمــايل وأعــرب عــن قلقــه مــن التــداخل مــع برن لية بــشكل أوســع يف الربن

حمـدد وفعـال   نـشاط  واقترح أحد الوفود إضافة موضـوع تنظـيم األسـرة ك    . اليونيسيف القطري 
من حيث التكلفة للحـد مـن الوفيـات النفاسـية يف غواتيمـاال واقتـرح مواصـلة اجلهـود لـضمان                      

  . ابيةوتعزيز أمن سلع الصحة اإلجن
ــذي     - ٢١ ــدير التنفي ــامج(وشــكر نائــب امل ــى    ) الربن ــود عل ــبني اإلقليمــيني الوف ــديرا املكت وم

ــروا     ــئلة املطروحـــة، ذكـ ــددة علـــى األسـ ــوفري اإلجابـــات احملـ ــاءة، وإىل جانـــب تـ ــا البنـ تعليقاهتـ
  . صندوق األمم املتحدة للسكان سينظر يف خمتلف االقتراحات اليت قدمت خالل املناقشة أن
عدم االعتـراض،   إجراء  ، وافق اجمللس التنفيذي، على أساس       ٢٠٠٦/٣٦وفقاً للقرار   و  - ٢٢

الــيت علـى الــربامج القطريــة األحــد عـشر الــيت نوقــشت يف وقــت سـابق خــالل الــدورة الــسنوية    
 ، وأفغانـستان  ،أرمينيـا  :حتديـداً هي الـيت ختـص      ، و ٢٠٠٩يونيه  /حزيران - مايو/يف أيار عقدت  

 ، وتركمانـــستان، والبوســـنة واهلرســـك، وبورونـــدي،بوتـــسوانا و، وأوزبكـــستان،وإكـــوادور
، ٢٠٠٦/٣٦وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ووفقـــاً للقـــرار .  ولبنـــان، وكازاخـــستان،وطاجيكـــستان

.  وأحـاطوا علمـا هبمـا       ألوغندا وغواتيمـاال   ني القطري الربناجمني مشروعيناقشوا التعليقات على    
  .  كل منهمابرنامجعتبار لدى بلورة وسترسل التعليقات إىل البلدين ألخذها يف عني اال

  
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  ملالية وشؤون امليزانية واإلدارةبيان مديرة الربنامج والشؤون ا  - رابعا  
رؤيتـها وتوجيهاهتـا يف مـا يتعلـق بالربنـامج اإلمنـائي          عـرض   استكملت مـديرة الربنـامج        - ٢٣

. حملافظة على مستويات التمويل بالرغم من األزمة االقتـصادية العامليـة          مشددة على احلاجة إىل ا    
 مليـون دوالر تقريبـاً عـرب املكاسـب الناجتـة عـن       ٥٠توقـع تـوفري    يوأضافت أن الربنامج اإلمنائي     

  . زيادة الكفاءة
أن األهداف اإلمنائية لأللفية هي ركيزة خطـة الربنـامج اإلمنـائي            التأكيد على   وكررت    - ٢٤

ــت . ٢٠١٥ عــامالنــهائي يف  وعــدامل علــى ضــوء  اهــود جمــدد اجلراتيجية ودعــت إىل بــذل  االس
كـن علـى املـسار الـصحيح     ييف أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى مل   البلدان  من وذكرت أن أيا 

قـد يـؤدي    قالت إن التراجع العـاملي      و. األهداف اإلمنائية لأللفية، حىت قبل األزمة     مجيع  لتحقيق  
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التقــدم الــذي مت إحــرازه بــشق عكــس اجتــاه يف حــال “ ضــربة مزدوجــة”إىل إمكانيــة حــدوث 
  . بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةيف سبيلاألنفس 

لـى الوفـاء    عجمموعـة الثمانيـة     حثه  ألمني العام يف    لالربنامج اإلمنائي   تأييد   على   وأكدت  - ٢٥
 هــذه ز، وقــد أعيــد تأكيــديغلــإبالتزاماهتــا بتقــدمي املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة وفقــاً التفــاق غلــن  

قــدمت للمجلــس  و. يف األســاسغــري منجــزة   مــؤخراً يف إيطاليــا لكنــها ال تــزال    االلتزامــات
معلومات مـستكملة عـن اجلهـود الـيت يبـذهلا الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق النقـد الـدويل اللـذان                       

 فريقيــة وشــركائها املتعــددي األطــراف مــن أجــل وضــع  األبلــدان اليعمــالن بــشكل وثيــق مــع  
يف حال زيادة املـساعدة     حتقيقها  النتائج اإلمنائية اليت ميكن     اليت تبني   “ سيناريوهات غلن إيغلز  ”

  . اإلمنائية الرمسية لتبلغ املستويات اليت تعهدت هبا جمموعة الثمانية
واعترفــت مــديرة الربنــامج بأمهيــة بعــض القــضايا الــشاملة كاجلنــسانية واســتراتيجيات     - ٢٦

ساعدة البلدان يف حتليل احتياجاهتـا والتعـبري        بذولة مل املاجلهود  ناخ، ووصفت   التكيف مع تغري امل   
ــاخ و   ــها يف املفاوضــات بــشأن املن ــة عن ــدرهتا تنمي التمويــل املخــصص خلفــض  احلــصول علــى  ق

العمـل يف البلـدان الـيت عانـت مـن           وأضافت أن الربنـامج اإلمنـائي سيواصـل          .انبعاثات الكربون 
  . واالستقرار على املدى األبعدلإلنعاشاألساس إرساء م ونزاعات مؤملة، إلحالل السال

ــق    - ٢٧ ــا يتعل ــادة ويف م ــديرة     بزي ــم املتحــدة، ذكــرت م ــا بــني منظمــات األم ــسيق يف م التن
إال أهنـا كـررت أنـه      . الربنامج أن لكل صندوق وبرنامج قدرات وواليات ومزايا نـسبية خمتلفـة           

. املـوارد املرصــودة للتنميــة كــثريا زدادت  التنــسيق الحـسنة لـو كانــت منظمـات األمــم املتحــدة   
 ، علـى سـبيل املثـال      ، بلـدا  ٩٠ التنـسيق مبـا أن أكثـر مـن           فرص عديدة لتعزيـز   وقالت إنه ستتاح    

ــامي      ــة بـــني عـ ــساعدة اإلمنائيـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــدة لألمـ ــر جديـ ــتحدد أطـ . ٢٠١٣  و٢٠١٠سـ
همة املنسق املقـيم وإدارهتـا      لفتت االنتباه إىل الدور الذي يؤديه الربنامج اإلمنائي يف دعم م           كما

لتوفري مزيد من االتساق على نطاق املنظومـة، ومـشاركته يف جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة،                   
  .مع مجع الدروس واخلربات من مشاريع توحيد األداء الرائدة

املتقلبـة ممـا ميكـن       مديرة الربنامج على املناخ االقتصادي وبيئة أسعار الصرف          وركزت  - ٢٨
 . من بلوغ األهداف املرتبطة باملوارد اليت وافق عليها اجمللـس التنفيـذي            اإلمنائيالربنامج  نع  أن مي 

وقابــل للتنبــؤ بــه؛ وأشــارت إىل أن الربنــامج مــضمون وشــددت علــى احلاجــة إىل تــوفري متويــل 
؛ وأعربـت عـن قلقهـا      ٢٠١٠  و ٢٠٠٩املـاحنني لعـامي     جممـع   اإلمنائي سينظر يف كيفية توسـيع       

). غـري األساسـية    (“األخـرى ” واملـوارد    العاديـة  استمرار عـدم التـوازن بـني املـوارد           من إمكانية 
أن الربنــامج اإلمنــائي لــن يــألو جهــداً لتحقيــق التوقعــات املتعلقــة بــاملوارد  طمأنــت الوفــود إىل و

  .ا الشديد لدعم املاحنني املستمروأعربت عن تقديره
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العديـد أن الزيـارة الرمسيـة األوىل    الحـظ  و. وشكرت الوفود مديرة الربنامج على بياهنا    - ٢٩
أن لــذلك أمهيتــه الــيت قامــت هبــا بوصــفها رئيــسة الربنــامج اإلمنــائي كانــت إىل أفريقيــا، ورأوا    

وحملـوا إىل العالقـة   . األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   محاية ما أجنز يف ما يتعلـق ب     بالنظر إىل احلاجة إىل     
 إىل أن أفريقيـا سـتكون عرضـة للخطـر األكـرب             مشريين الوثيقة بني تغري املناخ واحلد من الفقر،      

وطلبوا مـن الربنـامج اإلمنـائي تـسريع     . يف حال عدم التوصل بسرعة إىل اتفاق بشأن تغري املناخ  
ضـرورة  التأكيـد علـى   وكـرروا  يف املـسار الرئيـسي     جهود ختفيف آثـار تغـري املنـاخ         دمج  عملية  

 وتـشجيع امللكيــة  “ العـاملي لتـوفري فــرص العمـل   امليثـاق ”تــرويج مـشاركة الربنـامج اإلمنـائي يف    
 تكثيـف املنظمـة إىل مواصـلة   ذاهتا ودعت هذه الوفود  .الوطنية وبناء القدرات يف عمله اإلمنائي    

واسـتخدام الـدروس   العمل، ممارسات بني  واءمة  املجهودها الرامية إىل إصالح األمم املتحدة، و      
 يف تنــشيط العمليــات يف امليــدان ويف املقــر،  “اءتوحيــد األدلاملــشاريع الرائــدة  ”املــستفادة مــن

   .وتعزيز نظام املنسقني املقيمني لتحسني التنفيذ على أرض الواقع
 ،األزمــات والتعــايف منــها لــدعم بنــاء الــسالممنــع  العديــد مــن الوفــود إىل تعزيــز اودعــ  - ٣٠
مـضافة،  لـب قيمـة    وأشـاروا إىل أن الربنـامج اإلمنـائي ج        .  يف البلدان اخلارجة مـن نـزاع       اصةوخب

إيـالء  ر أحد الوفود الربنامج اإلمنائي مبواصلة       وذكّ. جماالت كاحلوكمة وبناء القدرة   وخباصة يف   
  .لحد من الفقر لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةلاألولوية 

وشـددت  . علـى األزمـة االقتـصادية واملاليـة العامليـة         وفـود عديـدة     وركزت مـداخالت      - ٣١
ن يعمــل الربنــامج اإلمنــائي بــسرعة لتخفيــف آثــار االحنــسار العــاملي الــيت الوفــود علــى ضــرورة أ

يشعر هبا الفقراء بشكل غري متناسب واليت قد تؤدي إىل عدم االسـتقرار وإىل نـشوب نزاعـات     
جنـازات املتعلقـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة والـيت مت التوصـل إليهـا بـشق                 إلفضالً عن تعـريض ا    

وأشـار   .تركيزه على احلـد مـن الفقـر       يزيد من    الربنامج اإلمنائي أن     لب من وطُ .النفس، للخطر 
املــستويات أدىن بكــثري مــن أحــد الوفــود إىل أن مــستويات املــوارد املرصــودة للحــد مــن الفقــر   

عقـد  إىل  وفـود أخـرى     تطلعـت   و .لدعم أقـل البلـدان منـوا      وبوجه خاص   املطلوبة وجيب زيادهتا    
 . ٢٠١٠سبتمرب /ئية لأللفية املقرر عقده يف أيلولاملؤمتر االستعراضي لألهداف اإلمنا

روابط بني اجلهود الرامية إىل ختفيف آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف             الوأشارت الوفود إىل      - ٣٢
زيـادة  واحلاجـة إىل    ،   األمـم املتحـدة    علـى صـعيد   األزمات والتعـايف منـها، والتنـسيق        منع  معه، و 

وكـرر الـبعض دعـوة      .  املـوارد يف الوقـت املناسـب       املساعدة التقنية ونقـل التكنولوجيـا، وتـوفري       
ودعـت وفـود أخـرى      . بكافـة جوانبـه   الربنامج اإلمنائي إىل إدراج تغري املنـاخ يف عملـه اإلمنـائي             

ترمجـة نتـائج مـؤمتر تغـري املنـاخ الـذي سـيعقد يف كوبنـهاغن يف كـانون                    لاملنظمة إىل االسـتعداد     
وطلب أحد الوفود من الربنـامج اإلمنـائي      .اقعديسمرب إىل أعمال ملموسة على أرض الو      /األول



E/2009/35  
 

10-25911 81 
 

جمـرد كتابـة تلـك اخلطـط،        أن ينفذ خطط عمل وطنيـة للتكيـف يف أقـل البلـدان منـوا بـدالً مـن                    
  .حلد من الفقرورقات استراتيجية ايساعد على إدراجها يف  وأن
جلميـع  اأّيـد  ويف حـني    . ميزانيـة الربنـامج اإلمنـائي     شـؤون    من الوفود على     العديدوعلق    - ٣٣

 يف مـا بـني    إعادة هيكلة امليزانية، أكدت هذه الوفود أيـضاً أمهيـة تـصنيف التكـاليف؛ واملواءمـة                 
املنظمات الشريكة؛ وزيادة املوارد األساسية للبلدان املتضررة من األزمات؛ ومواصـلة إصـالح              

ــة لل      ــايري احملاســبية الدولي ــق املع ــشفافية واملــساءلة؛ وتطبي ــوفري ال ــة لت ــام؛  هيكــل امليزاني قطــاع الع
وشدد عدد مـن الوفـود علـى أمهيـة االنتقـال            . ومواصلة استخدام هنج امليزنة على أساس النتائج      

القـائم منـذ زمـن      عدم التوازن    وأعربت وفود أخرى عن قلقها من     . إىل ميزانية واحدة متكاملة   
وارد غـري   املـ  يف   ٢٠٠٩اهلبـوط املتوقـع يف عـام        األخرى ومـن      واملوارد العاديةطويل بني املوارد    

 بليـون دوالر املـستهدف يف اخلطـة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائي إىل               ١,٢ مبلغاملرصودة من   
  .  مليون دوالر٩٩٥ مبلغ
 ٢٠١١-٢٠١٠الـسنتني   وشدد أحد الوفود على أن تأجيل تقدمي ميزانية الدعم لفترة             - ٣٤

واحدة ولن يعترب سـابقة بالنـسبة        استثناء ملرة    هو ٢٠١٠لعام  دورة العادية األوىل    الحىت انعقاد   
الشفافية وتوفر إمكانية املقارنة، سـأل      أن املواءمة ستعزز    وإذ أشار هذا الوفد إىل      . إىل املستقبل 

بالنظر إىل الطابع الفريد واملختلف الـذي يتميـز بـه كـل مـن      الكاملة  حتقيق املواءمة    إمكانيةعن  
  . صناديق وبرامج األمم املتحدة

 للجهــود الراميــة إىل إعــادة هيكلــة  معلــى دعمهــاملنــدوبني  الربنــامج  مــديرةتوشــكر  - ٣٥
تتفــق مــع القــول وقالــت إهنــا . الكفــاءةامليزانيــة متعهــدةً مبواصــلة التحــسينات التنظيميــة لزيــادة 

تغري املناخ، وأضافت أن الربنامج اإلمنـائي قـد         التصدي ل مساعدة أقل البلدان منوا على      بضرورة  
. ، ويعمل على تسهيل عمليات متويـل خفـض انبعاثـات الكربـون             التغري  هذا ساهم يف حتليل أثر   

شركاء يف جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة لـتمكني            الـ وأكدت أن الربنامج اإلمنائي يتعـاون مـع         
وأضافت أن الربنامج اإلمنـائي يـصب تركيـزه علـى            .القطريةاملنسقني املقيمني من قيادة األفرقة      

  . على نطاق املنظومةهلا تأثري اليت ربامج ال
  

  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    
الـسنوي  سـتعراض   االالشؤون اإلدارية   مديرة الربنامج املساعدة ومديرة مكتب      قدمت    - ٣٦

ملنظومة األمـم املتحـدة   معلومات عن نفقات التعاون التقين    ؛  ٢٠٠٨عام  ل املايل السنوي    للوضع
ــام  الــسنتني  لفتــرة اإلمنــائيميزانيــة دعــم الربنــامج   ملتــبعني يف انــهج النهجيــة وامل و؛٢٠٠٨لع
وأعلنت أن الربنامج اإلمنائي لن يقدم يف السنوات املقبلة تقريـراً عـن نفقـات         . ٢٠١١-٢٠١٠

إدارة سـتعد   ٦٣/٢٣٢التعاون التقين ملنظومة األمم املتحدة بل أنـه وفقـاً لقـرار اجلمعيـة العامـة        
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ــة   ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــم املتحــدة   ال ــة لألم ــيال إحــصائيا  التابع وكــررت . امال شــحتل
شكل ركيـزة األنـشطة الربناجميـة لربنـامج األمـم           يـ موارد عادية كافيـة ميكـن التنبـؤ هبـا           توافر   أن

  . املتحدة اإلمنائي
يف بشكل عام الوثائق الـثالث الـيت قـدمت          أيدت   و ،وشكرت الوفود الربنامج اإلمنائي     - ٣٧

وكـان لـدى العديـد مـن الوفـود أسـئلة متابعـة تقنيـة لتطرحهـا علـى                    . البند جدول األعم  إطار  
املزيـد مـن الوقـت لتحليـل املقترحـات نظـراً لتـأخر وصـول                إتاحـة   وطلب أحد الوفود    . املنظمة

وكــان لــدى هــذا الوفــد اقتنــاع شــديد بــأن املواءمــة ال ميكــن أن تــتم  .الوثيقــة باللغــات الرمسيــة
وفـد آخـر أن   رأى و. مارسات وإىل دور كـل منظمـة  امل أفضل أن تستند إىلينبغي باإلكراه بل   
طريقــة فعالــة كــون خفــض التكــاليف قــد ي وتوســيع العالقــات مــع املــاحنني اجلــدد  اجلمــع بــني 

هــذا الوفــد أنــه قــد يكــون مــن الــضروري اســتعراض صــالحية  رأى و. عجــز امليزانيــةإلصــالح 
ــاً   ــناخلطــة االســتراتيجية، طالب ــائي اســتعر   م ــامج اإلمن ــة    الربن ــة املالي اض اخلطــة يف ســياق األزم

 ٢٠٠٧وطلب أيضاً أن تدرج املنظمة أرقـام اإليـرادات والنفقـات لعـامي              . واالقتصادية العاملية 
  .ألغراض املقارنة لفترة السنتنيالتالية  يف ميزانية الدعم األولية ٢٠٠٨ و

إطـار نتائجـه   بـني ميزانيـة الربنـامج اإلمنـائي و    الـربط علـى حنـو أوثـق      وطلب وفـد آخـر        - ٣٨
ــل  ــه االســتراتيجية املتكام ــات      . وخطت ــم فئ ــشكل مالئ ــامج أن حيــدد ب ــن الربن ــد م وطلــب الوف

التكاليف ضمن ترتيبات الربجمة وميزانية الـدعم لفتـرة الـسنتني، وشـدد علـى أن قابليـة امليزانيـة                    
مـم  باسـم منظومـة األ  التنـسيق  ”خيـص فئـة التكـاليف املعنونـة        ويف مـا    . للمقارنة شديدة األمهيـة   

 كمثـال علـى كيفيـة       ١٩٩٧الوفد أن يرجع الربنـامج اإلمنـائي إىل ميزانيتـه لعـام             رأى   “املتحدة
برنـامج األغذيـة     ضـمن فئـات التكلفـة األربـع، وأن ميـزانييت             توفري تـصنيف واضـح للمكونـات      

طلـب مـن الربنـامج    و. منظمـة الـصحة العامليـة قـد تـوفران دروسـاً وتوجيهـات إضـافية             و العاملي
  . حتديد البنود اليت نقلت يف ما بني ميزانية الدعم لفترة السنتني وترتيبات الربجمةاإلمنائي
ــسبة املالئمــة      - ٣٩ ــة لوســأل وفــد آخــر عمــا ميكــن أن تكــون الن املــوارد إىل لمــوارد العادي

األخرى، بالنظر إىل الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني، والـصناديق االسـتئمانية املواضـيعية،             
وأعـرب الوفـد عـن حاجتـه إىل أن يفهـم           . ناديق على نطـاق املنظومـة، والـصناديق الثنائيـة         والص

 نتـائج    التوصـل إىل   ملاذا ال يوفر املاحنون املزيد من املوارد العادية، وافترض أن هنـاك حاجـة إىل              
بني املـوارد   الصلة  ومؤشرات أفضل كتلك اليت يقدمها التقرير السنوي ملديرة الربنامج لتوضيح           

مـن  وطلـب    وطلب معلومات مستكملة عن حالة العجز يف امليزانية األساسـية         . لعادية والنتائج ا
 .املوعـد احملتمـل إلنفاقهـا     بيـان   والربنامج اإلمنائي إعداد ورقة غري رمسية عن موارده غري املنفقـة            

املزيـد  ودعـا إىل    .  احلركة يف هـذا اجملـال      ءبطلويف ما يتعلق مبواءمة امليزانيات، أعرب عن أسفه         
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 خريطة طريـق    ر،من التركيز على مؤشرات النتائج القابلة للقياس، وطلب، إىل جانب وفد آخ           
للميزانيـة القائمـة علـى النتـائج،        جدوى املهـام الـست عـشرة        وسأل الوفد عن    . املقبلةألعمال  ل
ــامج اإلمنــائي  ت إدارةمــا إذا كانــ عو ــدة، و ت الربن  شــرح ،يف حــال اإلجيــاب طلــب، عتربهــا مفي
  .علها مفيدةجي ما
اليـني دوالر    ب ٥,٦تفـصيل مبلـغ     ) أ: (وطلب أحد الوفود مـن إدارة الربنـامج اإلمنـائي           - ٤٠

، باإلضـافة إىل تقـدمي      )‘اسـتثمارات مرصـودة ألمـور أخـرى       ’(املدرج يف عمود املـوارد العاديـة        
تقـدمي  ) ب(ا إىل اجمللس؛    عنهمعلومات عن العائدات احملققة وكيفية استخدامها وتقدمي تقارير         

مـن املـسامهات يف املـوارد العاديـة،         اإليرادات الواردة نتيجة السـترداد التكـاليف        معلومات عن   
ا إىل اجمللــس، ونــشر املعلومــات املتعلقــة عنــهوتقــدمي تقــارير ه اإليــرادات وكيفيــة اســتخدام هــذ

ــشبكة   فيلاكــتباســترداد ال ــى ال ــذي عل ــع اجمللــس التنفي ــذاوســأل . يف موق ــد عــن   ه ــل  الوف نق
اإلدارة علـى  ، وعـن العالقـة بـني تـصنيف التكـاليف وتعزيـز       يهـا وإل ائف من ميزانية الـدعم   الوظ

ــائج، مكــررا  ــة الربنــامج ملاجلديــدة  هــاماملاحلاجــة إىل ربــط واضــح بــني  تأكيــد  أســاس النت يزاني
وأعــرب الوفــد عــن قلقــه مــن عــدم الوضــوح يف مــا يتعلــق  . النتــائجقيــاس  ومؤشــرات اإلمنــائي

ــل األنــ  ــة متوي ــة األساســية  بكيفي ــة احلــسابات و -شطة اإلداري ــات  كمراجع ــق األخالقي والتحقي
ويف مــا يتعلــق باملنهجيــة  . أن النــهج التمــويلي ســيؤثر علــى الرتاهــة واجلــودة مــضيفا-والتقيــيم 

 سـيحققها الربنـامج اإلمنـائي   مـا هـي املنـافع الـيت     : اجلديدة وبنموذج ميزانية الدعم، سأل الوفـد      
ول وكيــف ســتعزز اإلدارة علــى أســاس النتــائج؛ وكيــف ســيمَ  ف التكــالين عمليــة تــصنيف مــ

وطلب من الربنـامج اإلمنـائي وضـع خطـة متكاملـة للمـوارد،              . التقييم األساسي وأنشطة الرقابة   
تــصنيف التكلفــة يف تنفيــذ امليزانيــة وتقــدمي التقــارير املاليــة، وتطبيــق  اجلديــدة لفــاهيم املوتطبيــق 

  . مفهوم الوظيفة الشاملة
يف املـسائل   يف االعتبار الكامل    وجهات نظر البلدان النامية     تؤخذ  ب وفد آخر أن     وطل  - ٤١

 .اإلدارة وامليزانيـة  التنظـيم و بـشؤون ذات الـصلة    والقرارات اليت تناولتها بنود جـدول األعمـال         
ــة،         ــسيق التنميـ ــشطـة تنـ ــة وأنـ ــة التنميـ ــشطة فعاليـ ــني أنـ ــاس بـ ــد إىل بعـــض االلتبـ ــار الوفـ وأشـ

؛ هـا فرة لتحقيق االوسـائط املتـو   هـي   النتيجـة النهائيـة ومـا       هـي   يعلـم مـا     ال  نه  أ) أ: (يلي ما وذكر
تنـسيق كجـزء    الو ربناجميـة النـشطة   أدرج األ  سـتراتيجية االإطار النتائج املتكامل للخطة     ن  أ )ب(

كأنـــشطة املتعلـــق بإعـــادة تـــصنيفها ج مـــصفوفة النتـــائج املؤســـسية، إال أن االقتـــراح واتمـــن نـــ
ســتراتيجية وميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني؛   الدم اتــسـاق بــني اخلطــة ا قــد يــؤدي إىل عــ  إمنائيــة

ــا مــن املــساءلة     )ج( ــة؛ عــن أن اقتراحــات إعــادة التــصنيف ميكــن أن تقلــل فعلي ــائج اإلمنائي النت
ممكنـة وال مرغـوب هبـا يف مؤسـسات          قـد ال تكـون      ف  يلااملواءمة الكاملة لتصنيف التك   ن  أ )د(

  .خمتلفة متعددة ذات واليات
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 أمهيــة كــبرية وف ذيلاالوفــود أن عمــل الربنــامج اإلمنــائي يف تــصنيف التكــأحــد وذكــر   - ٤٢
التكــاليف إزاء هنــج شــفاف مــشابه  اتبــاع الثنائيــة الــيت حتــاول  اإلمنائيــة وكــاالت البالنــسبة إىل 
منوذجـاً حتتـذي    ميكن أن يـصبح     عمل الربنامج اإلمنائي يف هذا اجملال       رأى الوفد أن    و. التشغيلية

  .  ووضع هنج ثابت لتصنيف التكاليف“تبادل املالحظات” نظمات الثنائية، وعرضبه امل
 بـشأن االسـتعراض الـسنوي للوضـع املـايل           ٢٠٠٩/٢٠ املقـرر واختذ اجمللـس التنفيـذي        - ٤٣

 بـــشأن نفقـــات التعـــاون الـــتقين ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة   ٢٠٠٩/٢١ واملقـــرر؛ ٢٠٠٨لعـــام 
ميزانيــة دعــم الربنــامج  املتــبعني يف نــهج النهجيــة وملا بــشأن ٢٠٠٩/٢٢ واملقــرر؛ ٢٠٠٨ لعــام

  .٢٠١١-٢٠١٠ سنتنيال لفترة اإلمنائي
  

  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  - خامسا 
املتعلـق  عرض املـدير التنفيـذي لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة ونائبـه التقريـر                  - ٤٤
 .جل الربجمةعايري ومنهجية ختصيص املوارد العادية من أمب

وأشـار نائــب املــدير التنفيــذي إىل أن صــندوق األمـم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة قــد قــرر     - ٤٥
تكييف املنهجية اليت يستخدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليت ختصص املوارد بنـاء علـى               

املبـادئ   مـع  هـذا النـهج      قدخل الفرد وعدد السكان وتعطي األسبقية ألقـل البلـدان منـوا؛ ويتفـ             
. دل ملعاجلــة التفاوتــات اجلنــسانيةالتوجيهيــة لــصندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وقــد عـُـ 

 - هــي مبلــغ أدىن لتمويــل الــربامج -وأشــار نائــب املــدير إىل أن املنهجيــة تــنص علــى ضــمانة  
ىن ينبغــي أن تكــون متاحــة للــربامج الــيت تــديرها بــرامج الــصندوق دون اإلقليميــة الــيت تتلقــى أد

 .حصة من املوارد

ــديرها للعــرض     - ٤٦ ــود عــن تق ــود مــن   . وأعربــت الوف ــة والحظــت عــدة وف أمريكــا منطق
الالتينية والبحـر الكـارييب بقلـق أن املقترحـات الـواردة يف التقريـر عـن معـايري ختـصيص املـوارد                     

وأعرب أحد الوفود عـن األسـف       . ميكن أن يكون هلا أثر سليب على املوارد املخصصة للمنطقة         
تترتـب  أن  ألن املنهجية ميكن أن تضر بالنجاح النسيب الذي حققته البلـدان املتوسـطة الـدخل و               

لنساء الريفيات والفقريات يف املناطق احلضرية والفئـات املهمـشة مـن      بالنسبة ل عليها آثار سلبية    
 سيما بني أوسـاط الـشعوب األصـلية، وهـو مـا يعتـربه الوفـد خمالفـا لقـرار اجلمعيـة                      النساء، وال 

كما أشار الوفد ذاته إىل أن املنهجيات املقترحـة يف الوثيقـة ال توافـق إعـالن       . ١٣٣/٣١ العامة
الدوحة بشأن متويل التنمية، الذي يسلم بالتحديات اليت تواجهها البلـدان املتوسـطة الـدخل يف                

منظومـة األمـم املتحـدة لتلـك التحـديات          نص بالتحديد على أن تتصدى      القضاء على الفقر، وي   
يتفق مع التغيريات املقترحـة ملنهجيـة       قال الوفد إنه ال     و. ية احلفاظ على ما حتقق من إجنازات      بغ
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التمويل، واقترح بدال من ذلك مواصلة إجراء مزيـد مـن املناقـشات بـشأن إطـار منظمـة األمـم                 
 .مد مؤخرااملتحدة للطفولة الذي اعُت

ــة والبحــر ا منطقــة  وفــد آخــر مــن  عــربوأ  - ٤٧ ــام  أمريكــا الالتيني لكــارييب، عــن اتفاقــه الت
ــع ــسابقة،   م ــى     فأضــاف التعليقــات ال ــشكل غــري متناســب عل ــة ســتؤثر ب ــيريات املنهجي أن التغ

أمريكـــا منطقـــة الريفيـــات واملهمـــشات يف جمموعـــة البلـــدان املتوســـطة الـــدخل يف       النـــساء
. والبحـــر الكـــارييب وكـــذلك يف منطقـــة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، باحلـــد مـــن املـــوارد  الالتينيـــة
الوفد أن املنهجية معيبة، ألهنـا ال تتـضمن مواضـيع شـاملة مثـل فـرص التعـاون فيمـا بـني                        ورأى

واقتـرح أيـضا أن تتـرجم       . بلدان اجلنوب املتأتية من الدعم املقـدم إىل البلـدان املتوسـطة الـدخل             
الوثيقــة إىل لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة ليتــسىن جلميــع البلــدان فهــم املقترحــات، مــضيفا أنــه   

يعارض الدخول يف مناقشات بشأن منهجيـة التمويـل بـشكل شـفاف، ولكـن التوقيـت غـري                    ال
 .مناسب لذلك

عـن تفهمهـا للـشواغل املـذكورة، غـري أهنـا أضـافت أن وجـود                 عديـدة   وأعربت وفـود      - ٤٨
. معــايري متينــة لتخــصيص املــوارد أمــر هــام لواليــة صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة          

أن إضافة معـايري فيمـا يتعلـق بتخـصيص املـوارد علـى الـصعيد دون اإلقليمـي                   وفدان إىل    وأشار
. ا علـى إدراجهـا يف الوثـائق املقبلـة         ، وحثَّ شمولة بربامج ستكون مفيدة بشكل خاص للبلدان امل     

 الوفـــدان عـــن الـــدوافع الـــيت أدت إىل التغـــيريات املقترحـــة للمنهجيـــة، الـــيت تـــرتبط استفـــسرو
والنـهج املتبـع فيمـا يتعلـق بتخـصيص          شمولة بـربامج    ق يف البلدان امل   وثيقا بدور الصندو   ارتباطا

واتفـق العديـد مـن الوفـود علـى أن           . املوارد ومعاجلـة أوجـه اإلجحـاف علـى الـصعيد اإلقليمـي            
ــة حتديــد معــايري متينــة لتخــصيص    طــالوثيقــة تــشكل نق ة انطــالق هامــة ملواصــلة املناقــشات بغي

ــدان املــ      ــواغل البل ــاة ش ــع مراع ــوارد، م ــة شمولامل ــساواة    . ربامجب ــود أن امل وأضــاف أحــد الوف
اجلنــسني ومتكــني املــرأة مــسألتان معقــدتان غــري أهنمــا عامليتــان ضــمن املــسائل الــيت حتظــى    بــني

ــة  ــدول األعـــضاء كافـ ــام الـ ــها    . باهتمـ ــور منـ ــة أمـ ــال إن املناقـــشات جيـــب أن تراعـــي مجلـ وقـ
ــات ــدم املــ       االختالف ــن أن ع ــضال ع ــاطق ف ــدخل داخــل املن ــستوى ال ــسني  يف م ــني اجلن ساواة ب

وشـجعت الوفـود الـصندوق علـى مواصـلة التـشاور مـع              . يرتبط بالضرورة مبـستوى الـدخل      ال
 .الدول األعضاء يف األشهر املقبلة

عايري ومنهجية ختـصيص املـوارد العاديـة    املتعلق مب وأحاط اجمللس التنفيذي علما بالتقرير        - ٤٩
)DP/2009/38.( 
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  التقييم  - سادسا 
مــديرة مكتــب التقيــيم التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي التقيــيم النــهائي عرضــت   - ٥٠

وبرنـامج  ) اليونيـدو (بني منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية            املربم  املشترك التفاق التعاون    
؛ وانـضم إليهـا علـى املنـصة مـدير مكتـب التقيـيم التـابع                 )DP/2009/32(األمم املتحـدة اإلمنـائي      

وعــرض نائــب مــدير الربنــامج املــساعد ونائــب مــدير مكتــب الــشراكات وثيقــة         . لليونيــدو
 ).DP/2009/33(االستجابة اإلدارية 

وتوجهت الوفود بالشكر إىل فريق التقييم وأعربت عن امتناهنا لربنـامج األمـم املتحـدة       - ٥١
لتعــاون يف اإلمنــائي واليونيــدو علــى عالقتــهما اإلجيابيــة، مــشرية إىل أهنــا منــوذج للتكامــل وا        

ـــمنظوم ــم املتحــدة ـ ــامج      . ة األم ــني الربن ــة ب ــتالحم القائم ــة ال ــود إىل أن عالق وأشــار أحــد الوف
االجتمــاعي واالقتــصادي للتحــول نــت لبلــده الــسبيل لتحقيــق زخــم مــستدام   واليونيــدو قــد بّي

وقــال وفــد آخــر إن هنــاك تركيــزا مفرطــا علــى تنميــة القطــاع    . جــدبــشكل فعــال الكلفــة ومُ 
ورأى . مهلت سائر العناصر املتعلقة بتعزيز التنميـة الـصناعية يف اجملـال احلكـومي             ما أُ اخلاص، بين 

ذلك الوفد أنه ينبغي ملمثلي اليونيدو الـسعي إىل حتقيـق قـدر أكـرب مـن املواءمـة مـع األولويـات                       
احلكومية لزيادة أثر أعماهلم، وشـجع اليونيـدو علـى تنـسيق أنـشطتها يف البلـد، بالعمـل ضـمن                     

وشجع وفـد آخـر علـى مواصـلة         . صاص إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      نطاق اخت 
علـى التوقيـع   معـا  االنتقال حنو اتباع هنج عنقودي على نطاق املنظومة، غري أنه حث املنظمـتني          

وأحـاط وفـد آخـر علمـا بالتوصـيات          . على مذكرة تفـاهم بغيـة احلفـاظ علـى العالقـة اإلجيابيـة             
، وطلب من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيـدو أن يراعيـا       DP/2009/32الواردة يف الوثيقة    

  .تلك التوصيات لدى وضع مذكرة التفاهم
 تقيــيم اتفــاق التعــاون بــني منظمــة   ن بــشأ٢٠٠٩/٢٣ املقــرراجمللــس التنفيــذي ختــذ وا  - ٥٢
  .املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي األمم

  
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  -ا سابع  

 بـالربامج القطريـة   د املتعلـق ربنامج املساعد ومدير مكتب الشراكات البنـ    العرض مدير     - ٥٣
 :، وتتعلق تلك الربامج القطرية باملناطق التاليةلينظر فيها اجمللس التنفيذي

 أوغندا: منطقة أفريقيا  

 األرجنتني وغواتيماال: منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  

 رومانيا: منطقة أوروبا ورابطة الدول املستقلة  
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ــة      - ٥٤ ــامج اإلقليمــــي للــــدول العربيــ ــة الربنــ ــر يف مــــشروع وثيقــ وجــــرى كــــذلك النظــ
)DP/RPD/RAS/2 ( عـــــن تقـــــدمي املـــــساعدة إىل ميامنـــــار  الربنـــــامج ومـــــذكرة مـــــن مـــــدير
)DP/2009/34(      شرية ملـدة سـنة واحـدة إضـافية حـىت           ، تتضمن مقترحا بتمديد مبادرة التنمية الب

لجماهرييــة لوطُلــب مــن اجمللــس أيــضا أن حيــيط علمــا بتمديــد الربنــامج القطــري . ٢٠١١عــام 
  .العربية الليبية

مـربزة  تقـديرها،   وأعربت الوفود اليت كانت بلداهنا مواضيع برامج قطرية جديـدة عـن               - ٥٥
ائيـــة الوطنيـــة وحتقيـــق األهـــداف براجمهـــا القطريـــة يف حتقيـــق األولويـــات اإلمنكيـــف ستـــسهم 

  .لأللفية اإلمنائية
وأعربــت الوفــود عــن دعــم تلــك البلــدان، وشــجعت برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي      - ٥٦
. حــدث فيهــا أكــرب أثــر وتكــون لــه فيهــا ميــزة نــسبية   مواصــلة العمــل يف اجملــاالت الــيت يُ  علــى

، وأن يقلــص  يف أوغنــداطوفــدان أن يتفــادى الربنــامج تــشتيت طاقاتــه علــى حنــو مفــر  وطلــب
والـتمس أحـد الوفـود      .  عملية الربجمة اليت يضطلع هبا وينسق عمله مبزيـد مـن الفعاليـة             زئةجت من

ــامج         ــدروس يف الربن ــي لتلــك ال ــق العمل ــستفادة والتطبي ــدروس امل ــني ال ــط أوضــح ب ــة رواب إقام
اإلمنـائي أن يظـل   وفيما يتعلق بغواتيماال، طلبت عدة وفود مـن برنـامج األمـم املتحـدة      . اجلديد

مركزا وموجها حنو إحراز النتائج؛ وأن يواصل عمله يف جمال احلوكمـة الدميقراطيـة والتنـسيق؛                
ــزز ســيادة       حــّسوُي ــق حتــسينات ملموســة؛ ويع ــامج وحيق ــشروع الربن ــائج يف م ن مؤشــرات النت

ن القانون والعمل على احلد مـن الفـساد؛ ويزيـد التركيـز علـى نـوع اجلـنس واألقليـات والتعـاو            
  .فيما بني بلدان اجلنوب

وأثار مشروع الربنامج اإلقليمي للـدول العربيـة تعليقـات مـن العديـد مـن الوفـود الـيت                      - ٥٧
. طلبــت ختــصيص مــوارد عاديــة إضــافية لتنفيــذ الربنــامج بــالنظر إىل األزمــة االقتــصادية العامليــة  

إلمنائيــة لأللفيــة، حــرز يف ســبيل حتقيــق األهــداف اوشــددت الوفــود علــى أن تقــدما كــبريا قــد أُ
أن الربنامج ينبغي أن حيـافظ علـى تركيـزه علـى تعزيـز القـدرات البـشرية وتنميـة القـدرات              غري

تجـارة الدوليـة     ال ىلإوطلبت تلـك الوفـود أيـضا تقـدمي إشـارات أوضـح              . كات اإلقليمية اوالشر
  .طقةواإلقليمية وإجياد فرص العمل ومسائل الشباب ومساعدة أقل البلدان منوا يف املن

  
  تقدمي املساعدة إىل ميامنار    

 مدير الربنـامج املـساعد واملـدير اإلقليمـي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،                عرض هذا املوضوع    - ٥٨
ــيم   ــسق املق ــب املن ــار     /إىل جان ــائي يف ميامن ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــيم لربن ــل املق وتوجــه . املمث

ــد ــائي    وفـ ــدة اإلمنـ ــامج األمـــم املتحـ ــار بالـــشكر إىل برنـ ــذي، وإىل فريـــق  ميامنـ واجمللـــس التنفيـ
ــات      األمــم ــدمها كــل مــن تلــك الكيان ــيت ق ــد  . املتحــدة القطــري علــى املــساعدة ال وأكــد الوف
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جديــد التزامــه بالوفــاء باحتياجــات الــسكان وأعــرب عــن أملــه يف وضــع برنــامج قطــري      مــن
  . تقديرا لتنفيذها املشجع ملبادرة التنمية البشرية مليامنار
يت ألقت كلمة متديد املـساعدة املقدمـة إىل ميامنـار لفتـرة سـنة واحـدة                 وأيدت الوفود ال    - ٥٩

وحثــت برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى مواصــلة التعــاون مــع ســائر    . ٢٠١١حــىت عــام 
كيانـــات األمـــم املتحـــدة العاملـــة يف ميامنـــار، وتـــدعيم عملـــه املتعلـــق بنـــوع اجلـــنس، وتعزيـــز  

لمـــدارس ومراكـــز املقـــدم لدعم الـــر بزيـــادة علـــى املـــستوى الـــشعيب للحـــد مـــن الفقـــ  عملـــه
  .الصحية الرعاية
 برناجما قطريا بناء على إجـراء عـدم االعتـراض، دون عـرض              ١٢وأقر اجمللس التنفيذي      - ٦٠

أرمينيــا، وأفغانــستان، : وتــشمل هــذه الــربامج القطريــة . ٢٠٠١/١١ر اأو مناقــشة، وفقــا للقــر
والبوســـنة واهلرســـك، وتركمانـــستان، وإكـــوادور، وأوزبكـــستان، وبوتـــسوانا، وبورونـــدي،  

وإضـافة إىل   . ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وطاجيكـستان، وكازاخـستان، ولبنـان         
  . بشأن تقدمي املساعدة إىل ميامنار٢٠٠٩/٢٤ املقرر اجمللس ذذلك، اخت

  
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  - ثامنا  

وق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة تقريـرا شـفويا عـن               األمني التنفيـذي لـصند     قدم  - ٦١
وأوضـح أن هـذا التقريـر ميهـد لتقريـر رمسـي عـن تنفيـذ           . فيلاكـ تهنج الصندوق إزاء استرداد ال    

، من املقرر عرضه علـى اجمللـس التنفيـذي يف           يفلاسياسات الصندوق فيما يتعلق باسترداد التك     
  .٢٠١٠عام لدورته العادية األوىل 

  . تقدم الوفود أي تعليقات على ذلكومل  - ٦٢
  

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  -تاسعا   
ــة      - ٦٣ ــن اخلطــ ــتهاللية عــ ــات اســ ــذي مبالحظــ ــدير التنفيــ ــتراتيجيةأدىل املــ ــرةاالســ    للفتــ

  .  ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وعن تقريره اإلحصائي السنوي٢٠١٣- ٢٠١٠
 االسـتراتيجية إسهاماته يف جمال التنمية ورحبـت باخلطـة         لى  عوشكرت الوفود املكتب      - ٦٤
. هج قابلة للتكيف ومرنة ملساعدة منظومـة األمـم املتحـدة          شجِّعة املكتب على مواصلة توفري نُ     ُم

 اتمنظمــوطلــب أحــد الوفــود مــن املنظمــة مواصــلة تنويــع قاعــدة عمالئهــا وإكمــال واليــات  
 وفــد آخــر اعتــرفو. يف نفــس الوقــت“ يــةتوســع الوال”املتحــدة األخــرى مــع تفــادي   ألمــما

ــى خــدمات    ــاد الطلــب عل ــه      املبازدي ــه أعــرب عــن قلق ــة، ولكن ــه التنظيمي ــى كفاءت كتــب وعل
  اإلشــــارة يف التقريـــــر اإلحـــــصائي الـــــسنوي إىل االنتقـــــال حنـــــو مـــــشتريات مـــــستدامة  إزاء
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ال ينبغــي ، مل يــصدر هبــا تكليــف يف املبــادئ التوجيهيــة للجمعيــة العامــة، و“مراعيــة للبيئــة”أو 
  .تباعها بشكل مستقلا

ف الكاملــة، وطلــب يلاكــتد مببــدأ اســترداد ال علــى التقّيــد املكتــَبووفــأحــد الوشــجع   - ٦٥
ــةإجــراء تنقيحــات  تزويــد كمــا طلــب ف يلاكــت لــسياسته املتعلقــة بالتــسعري واســترداد ال ،دوري

ق إبالغـه   وطلب الوفد مـن املكتـب توسـيع نطـا         . شكل منتظم ب بتقارير عن املستجدات   اجمللس
وتعزيـز قدرتـه    تنفيـذا تامـا،     ملخـاطر   حتديـد ا  ضوابطه الداخلية و  إطار  عن النتائج واألثر، وتنفيذ     

وأعرب العديد من الوفود عن تأييدهم لإلذن للمدير التنفيذي للمكتب بتعـيني ممـثلني              . الرقابية
 عنـد ع،  توقيـ الل مـع حكومـات البلـدان املـضيفة، و         اتـص ال القطري هبدف حتسني ا    ستوىعلى امل 

بالتـشاور مـع املنـسق      وذلـك   اتفاقات البلـد املـضيف،      وباشرة  املدمة  اخلاتفاقات  على  االقتضاء،  
تـصحيح  املشتريات من البلدان النامية، وطلبا      يف   اهلبوطوأعرب وفدان عن قلقهما إزاء      . املقيم

ب لكتــروين للمكتــسينات الــيت أُدخلــت علــى املوقــع اإلأحــد الوفــود بالتحــأقــر و. هــذا الوضــع
إســهامات عــن علــى املوقــع، مبــا يف ذلــك معلومــات أكثــر تفــصيال عــن املــشاريع وطلــب نــشر 

العمـالء الرئيـسيني،    عـن   ، و يف جمـال بنـاء القـدرات الوطنيـة         املكتب يف حجم األعمـال املتوقعـة      
عـن ســبب عـدم إمكــان   واستفــسر وفـد آخــر  . واألنـشطة واملمارسـات ذات اإليــرادات العاليـة   

. نفقــات الفعليــةال يف تقريــره اإلحــصائي عــن بلــد منــشأ البــضائع أو عــن املكتــب تــوفري بيانــات
معلومـات  تقـدمي  للمكتب يف بلـده، وطلـب إىل املـدير التنفيـذي     إنشاء وجود وطلب وفد آخر  

  . وجود للمكتب يف بلد الوفدإلقامة ، إن ُوجِدت، املتخذةالتدابري عن 
ــرر اجمللـــس التنفيـــذي ختـــذ وا  - ٦٦ ــة  املتعلـــ٢٠٠٩/٢٥املقـ ــتراتيجيةق باخلطـ  ملكتـــب االسـ

ــم ــرة    األمــ ــشاريع، للفتــ ــدمات املــ ــدة خلــ ــالتقرير  ٢٠١٣- ٢٠١٠املتحــ ــا بــ ــاط علمــ ؛ وأحــ
منظومـة األمـم املتحـدة      مؤسـسات   الـسنوي عـن أنـشطة الـشراء الـيت اضـطلعت هبـا                اإلحصائي

)DP/2009/37.(  
  

  حدة للسكانبني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتاجلزء املشترك     
برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين      متابعــة اجتمــاع جملــس تنــسيق     -عاشرا   

  اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية
يف برنـامج األمـم املتحـدة         مدير الربنامج املساعد ومدير مكتب السياسات اإلمنائية       قام  - ٦٧

عــرض بتقـدمي  ، )الربنـامج (للـسكان  اإلمنـائي، ونائبـة املـديرة التنفيذيـة لـصندوق األمــم املتحـدة       
مشترك عن تنفيذ توصيات جملس تنسيق برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص          

  . اإليدز/املناعة البشرية
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ضــمان تقــدمي تربعــات ربنــامج الورحبــت الوفــود بــالتقرير وطلبــت مــن مجيــع شــركاء   - ٦٨
العـالج يف حالـة اإلصـابة مبتالزمـة نقــص     لرعايـة و للوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البــشرية و     ل

ــهم  املناعــة املكتــسب،   ــز وطلبــت من نقــص املناعــة   حقــوق األشــخاص املــصابني بفــريوس  تعزي
 احلــق يف العــيش دون وصــم أو متييــز واالســتفادة مــن اخلــدمات علــى قــدم    ســيما الالبــشرية، 

ألمــم املتحــدة التقــدم الــذي أحــرزه برنــامج ا إىل  وفــود ةمخــسوأشــار . املــساواة مــع اآلخــرين 
ــة       ــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـ ــدة املـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــدويل وبرنـ ــائي والبنـــك الـ اإلمنـ

ــشرية ــم املتحــدة يف جمــال      /الب ــوظفي األم ــدرة م ــاء ق ــدز يف بن ــسائل اإلي ــوق  امل ــسانية وحق اجلن
ــى   جتديـــدوطلبـــت هـــذه الوفـــود   . وفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية    اإلنـــسان التركيـــز علـ

ــتراتيجيات الوطنيــــة بــــني واءمــــة حتقيــــق امل الوقائيــــة الفعالــــة وكفالــــة  االســــتراتيجيات االســ
ــة ــشرية و   املتعلقـ ــة البـ ــريوس نقـــص املناعـ ــدز ببفـ ــدان  واإليـ ــى امليـ ــاء علـ ــشي الوبـ ــل تفـ . عوامـ
صـفه وكالـة رائـدة يف جمـال         واملتحـدة للـسكان ب     للدور الذي يضطلع به صـندوق األمـم        ونظرا

ربنـامج املـشترك    الإىل العمـل مـع أمانـة        عـن تطلعهـا     سة  الوفـود اخلمـ   أعربت  االشتغال باجلنس،   
 واجملتمـع املـدين يف جمـال املـسائل املتعلقـة            تهيارعشاركة يف    امل واجلهاتاإليدز،  /فريوسالاملعين ب 

املــساواة بــني مــسألة الوفــود أن وأكــدت . اإليــدزو باجلنــسانية وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، جيـب أن تكـون يف   اجلنسني وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك    

وإضافة إىل التـشديد علـى      . اإليدزو صميم التصدي بصورة فعالة لفريوس نقص املناعة البشرية       
احلاجــة إىل التركيــز علــى النــساء والفتيــات، أشــارت الوفــود إىل أن اجلهــود والــربامج اهلادفــة     

  . والرجالالفتيانشرك لتحقيق املساواة بني اجلنسني ينبغي أن ُت
أوضـح بـني املقـررات الـيت يتخـذها جملـس تنـسيق برنـامج               الـربط بـصورة     وطلب وفـد      - ٦٩

ــين بــ    ــشترك املع ــم املتحــدة امل ــذَة  /فريوسالاألم ــدز واإلجــراءات املتََّخ ــد   . اإلي ــذا الوف ــب ه وطل
ــضا ــاتم أي ــلبً     إضــافية علوم ــأثري س ــات يف الت ــل أو اختناق ــسببت عراقي ــا إذا ت ــى تنفعم ــذ ا عل ي

ورحـب الوفــد باالهتمــام الـذي مت إيــالؤه لفــريوس نقـص املناعــة البــشرية يف    . مقـررات اجمللــس 
 واستفسر عن كيفية عمـل بـرامج اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت                  ،احلاالت اإلنسانية 

ــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية علــى املــستوى امليــداين    ة إىل مــنح صــندوق  شــارويف إ. املعني
ــم ــز الوصــول إىل    امل األم ــة لتعزي ــسكان األولوي ــد   ســلعتحــدة لل ــب الوف ــة، طل ــصحة اإلجنابي  ال
مــن املعلومــات عــن التقــدم احملــرز والتعــاون مــع الــشركاء فيمــا يتعلــق باحلــصول علــى       املزيــد

ــاالت ــاث رف ــك خطــط     . اإلن ــت هنال ــا إذا كان ــد عم ــق دماتلالســتعانة خبــ وســأل الوف  الفري
العمــل، مبــا أن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان هــو الــذي  تنفيــذ لتعزيــز هــذا دعم اللــ العــاملي
  . الفريق يرأس
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ــل     - ٧٠ ــا  وفــضال عــن طلــب حتلي ــر عمق ــود إىل   أكث ــر، أشــارت بعــض الوف  نقــصيف التقري
تـوفري اخلـدمات     ب :اإليدز/فريوسالإىل إطار عمل برنامج األمم املتحدة املشترك املعين ب        اإلشارة  

مع الرجال وملغايري اهلوية اجلنسية، وطلبـت مـن األمانـة           جلميع الرجال الذين ميارسون اجلنس      
الـربط علـى حنـو أفـضل     وإعداد تقارير عنه وتعزيز الدعوة يف جمال الوقايـة مـن انتقـال العـدوى                

وسـأل  .  والـصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة        ،بني الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
نيـة وعـن آثارهـا، وعمـا إذا كانـت اجلهـود الـيت               وفدان أيـضا عـن كيفيـة ختـصيص مـوارد امليزا           

ــشرِكيبــذهلا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لتعزيــز قــدرات التنفيــذ الوطنيــة      اجملتمــع الــوطين ُت
عمـا إذا كـان برنـامج       استفـسرا   و. من غري الدول  الفاعلة  ع التعاون بني الدول واجلهات      وتشّج

اجلهــات املــشاركة يف  للــسكان وغريمهــا مــن األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة 
،  لـإلدارة  مـشترك رد فعـل  سـتقدِّم اإليـدز  /فريوسالرعاية برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بـ       

  . ربنامجل على التقييم املستقل الثاين ل٢٠٠٣سنة رد فعل شبيه ب
ــة      - ٧١ ــديرة التنفيذي ــة امل ــت نائب ــامج(وأعرب ــم املتحــدة للــ   ) الربن ــصندوق األم ــن ل سكان ع

الـربط بـني مقـررات جملـس        سيـستعرض   تقديرها لتعليقـات الوفـود وأشـارت إىل أن الـصندوق            
وأشـارت إىل أن مـسألة الـربط بـني          .  إبالغ اجمللـس التنفيـذي وسـيعززه       شكلتنسيق الربنامج و  

 موضــوع اجتمــاع جملــس كونالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ســت 
وأكــدت . باستفاضــة فيـه  وسـُتناقش  ،٢٠١٠يونيــه / يف حزيـران الـذي ســُيعقد  تنـسيق الربنــامج 

الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة وفــريوس يف كفالــة الــربط بــني ضطلع بــدور نــشط يــالــصندوق  أن
ــة ماليــني دوالر اإلضــافية   . نقــص املناعــة البــشرية بــشكل أفــضل   وأشــارت إىل أن مبلــغ الثالث

 الـذي حـصل عليـه الـصندوق سيخـصَّص باألسـاس             ،العمـل  وخطة   ةموَّل من امليزانية املوحد   املُ
 ؛الرجــال والنــساء يف القــوات النظاميــة وإشــراك كــشركاء؛ يف هــذه اجلهــود  الرجــال شــراكإل

ــشرية يف          ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة بف ــربامج املعني ــة وال ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــني ال ــربط ب وال
وأشــارت إىل . باالشــتغال بــاجلنس؛ ونــشر املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة  بــشكل خــاصبلــدا ١٨
 الرعاية ستستجيب فعـال لتقيـيم برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين                 اجلهات املشاركة يف   أن

  . جابة وتقامسهاستاالإعداد  كيفية نظر يفاإليدز، وهي بصدد ال/بفريوس نقص املناعة البشرية
تــابع للــصندوق الوفــود  اإليــدز ال ووشــكر رئــيس فــرع فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    - ٧٢

جمهــود هــو  اجلهــات املــشاركة يف رعايــة الــصندوق وأوضــح أن نقــل األمــوال مــن األمانــة إىل  
. متعمَّد يهـدف لكفالـة تفـادي حتـول أمانـة برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك إىل كيـان تنفيـذي                       

مج العمـل    وفقا لربا  قوىضطلع بأدوار قيادية أ   تالصندوق   يف رعاية    اجلهات املشاركة وأكد أن   
ــل      . ااخلاصــة هبــ  ــادي يف جمــاالت مث ــسكان القي ــم املتحــدة لل ــزز دور صــندوق األم وهكــذا تع
ــة؛        مكافحــة  ــوات النظامي ــساين ويف الق ــل اإلن ــشرية يف أوســاط العم ــة الب ــريوس نقــص املناع ف
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علـى أسـاس    القـائم   كـشركاء؛ والقـضاء علـى العنـف         يف هذه اجلهود     الفتيانالرجال و إشراك  و
د على أن العمل مع القوات النظاميـة وسـيلة فعالـة لتكثيـف إشـراك الرجـال                  وشد. اجلنسنوع  

والفتيان، فـضال عـن النـساء، يف سـياق الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة والوقايـة مـن فـريوس نقـص                  
اخلدمــة، غالبــا مــا يعــود الرجــال والنــساء العــاملون يف   انتــهاء بعــد قــال إنــه و. املناعــة البــشرية

وكــرر التــزام صــندوق األمــم املتحــدة . معــاهتم احملليــة كقــادة رئيــسينيالقــوات النظاميــة إىل جمت
للسكان بأمن سـلع الـصحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك الـربامج املعنيـة بـالواقي الـذكري وبـالترويج                 

وأشـار إىل أن التعهـد الـذي قطعـه املـدير التنفيـذي لـصندوق األمـم املتحـدة                    . لرفاالت اإلنـاث  
 آتــى مثــاره وقــد أســهم  ٢٠٠٤ باإليــدز املعقــود يف بــانكوك ســنة  للــسكان أثنــاء املــؤمتر املعــين 

رفـاالت  حجـم    يف ارتفـاع توزيـع       ،الصندوق وشركاؤه يف التنميـة، مبـا يف ذلـك اجملتمـع املـدين             
ــع األخــرية مــن    ــا ٣٣ إىل ٢٠٠٥ مليــون رفــال ســنة  ١٤اإلنــاث خــالل الــسنوات األرب  مليون

 بـــرامج ىلقـــتت الـــيت يـــدعمها الـــصندوق، ويف إطـــار املبـــادرة العامليـــة للرفـــاال. ٢٠٠٨ ســـنة
دراســة ) أ: ( وهــيثالثــة حتــديات رئيــسيةرئــيس الفــرع وحــدد .  بلــدا٦٥الــدعم يف  الرفــاالت

األبعــاد معاجلــة ) ب(طرائــق انتقــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وإجيــاد رد برنــاجمي مالئــم؛  
آزر أفضل بـني اهلياكـل الوطنيـة     تلبية احلاجة إىل ت   ) ج( لفريوس نقص املناعة البشرية؛      ةاجلنساني

. وزاراتخمتلــف الــاملنــشأة يف إطــار التــصدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ولإليــدز وبــرامج 
  .ة واملتوازيةقاطعوشدد على أمهية التآزر وعلى احلاجة إىل تفادي الربامج املت

  ).DP/2009/39-DP/FPA/2009/14(وأحاط اجمللس التنفيذي علما بالتقرير   - ٧٣
  
 ةالداخليرقابة لحسابات والالداخلية لراجعة  امل- حادي عشر

برنـامج األمـم املتحـدة       م قـدّ  ،٢٠٠٨/٣٧ مقـرره بناء على طلـب اجمللـس التنفيـذي يف            - ٧٤
دمات املـشاريع، تقـارير     خلـ   األمـم املتحـدة    لسكان، ومكتب ل  األمم املتحدة  اإلمنائي، وصندوق 
 .والرقابة الداخليتنياحلسابات عة  مراجبشأن ٢٠٠٨/٣٧ املقررشفوية عن تنفيذ 

  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

 بالدرجـة    فيـه،  زلتحقيقـات، تقريـرا شـفويا ركّـ       مراجعة احلسابات وا  قّدم مدير مكتب      - ٧٥
كاتـب القطريـة،    امللكـشف عـن تقـارير مراجعـة حـسابات           ا على عملية معاجلة طلبـات       ،األوىل

، م الطلبـات  قـدّ الـيت ت   احلكومـات    عـن م عرضـا تفـصيليا      قـدّ ف. هاوتوقيتة،  رداوالوعدد الطلبات   
ــب   و ،والبلــدانومناطقهــا   ذات الــصلةوعــدد الطلبــات  مراجعــة احلــسابات  أبلــغ مــدير مكت

 أن إجراءات احلـصول علـى تقـارير مراجعـة حـسابات           على الرغم من    ، اجمللس أنه    اتالتحقيقو
 بوضـوح ألعـضاء اجمللـس    ، قـد ُحـدِّدت  ئيربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـا   التابعة ل  ةتب القطري املكا
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غــري األعــضاء، مثــل الــصندوق العــاملي ملكافحــة لال توجــد قواعــد مــن هــذا القبيــل فــالتنفيــذي، 
رفــض وصــول هــذه إنــه، هلــذا الــسبب، وقــال .  واالحتــاد األورويب، واملالريــا، والــسل،يــدزإلا

 .إىل التقارير غري األعضاءاجلهات 

 .عليقاتأية ت  الوفودومل ُتبِد  - ٧٦
  

 صندوق األمم املتحدة للسكان    

، يف تقريـــره األمــم املتحــدة للــسكان   صندوق  بــ ركــز مــدير شــعبة خــدمات الرقابـــة      - ٧٧
 والكشف عن تقـارير املراجعـة   ؛٢٠٠٨/٣٧املقرر  تنفيذ  :، مها اثننيالشفوي، على موضوعني    

ــة ــ.  للحــساباتالداخلي ــصندوق    سلّف ــيت اختــذها ال ــى اإلجــراءات ال ــضوء عل ــا ي ،ط ال ــفيم ق تعلّ
 سياسـات الـصندوق   دليل   الرقابة يف    اتالرقابة، مبا يف ذلك نشر سياس      يف    الصندوق اتسياسب

مبــدأ واتّبــاع ؛ بــشأهناواملــساءلة   واملــسؤولية عــن النتــائج؛ وتقيــيم املخــاطر وإدارهتــاه؛وإجراءاتــ
وأبلــغ . ار الرقابــة ومــسؤولياهتادوأ و؛ والــشفافية؛اإلفــصاح املــايلود؛ مراجعــة حــسابات موّحــ

 اخلـاص   أدرجت عملية الكشف يف دليل اإلجـراءات      شعبة خدمات الرقابة    اجمللس التنفيذي أن    
ذكـر  و. ٢٠٠٩/١٥  و ،٢٠٠٨/٣٧ املقـررين عكس   لـي  لعمليـة ل ا تفـصيليّ  اطـ  خمطّ ت، ووضـع  هبا

 ،كـشف ُي ملـ ف ؛لكـشف لصندوق أي طلـب     التلق  ي، مل   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٧أنه اعتبارا من    
 .للحساباتمراجعة الداخلية للتقرير عن أي  ،بالتايل

 .استفساراتتطرح أية  الوفود أية تعليقات أو ومل ُتبِد  - ٧٨
  

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

، اجمللـس التنفيـذي     األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع       أبلغ نائب املدير التنفيذي ملكتب        - ٧٩
 بــضع وأمــضى. رير مراجعــة احلــساباتلحــصول علــى تقــا ليــة طلبــات  أل الوفــودميقــدبعــدم ت

لـع اجمللـس علـى اجلهـود       وأطْ ؛إطالع اجمللس على املساءلة واألخالقيـات يف املكتـب        يف  حلظات  
 .كتبيف املوالتحقيقات املراجعة الداخلية للحسابات باملتعلّقة قدرات الاملتواصلة لتعزيز 

 .ومل ُتبِد الوفود أية تعليقات  - ٨٠
  

 ىمسائل أخر - ثاين عشر
 ربنامج األمم املتحدة اإلمنائيلملعاون  اديرللمحتية وداع     

إىل املنصة إللقـاء كلمـة أمـام اجمللـس           املدير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      عيُد  - ٨١
علـــى دعمـــه الثابـــت خـــالل الفتـــرة الـــيت قـــضاها  لمجلـــسل هشـــكرفـــأعرب عـــن . التنفيـــذي
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ــع ــائي ال م ــامج اإلمن ــه  و،ربن ــصبهالعمــل يف  بعــن التزام ــثال من ــد، مم ــام المــني أل لا خاصــ اجلدي ع
 .املتحدة للعراق، من أجل حتسني حياة الفقراء، والعمل من أجل التنمية يف العراق مملأل

مـسؤولياته  بتـولّي   املدير املعـاون    فيه   أ هن ا رئيس اجمللس التنفيذي بصوت عال بيان      وتال  - ٨٢
لمجلـس، متمنيـا لـه      ل و ،ربنـامج اإلمنـائي   للات  مـسامه ملا قدمه من     أعرب عن تقديره  و ؛اجلديدة

 .مساعيه اجلديدة من أجل تعزيز السالم والتنمية يف العراق التوفيق يف
  

 عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال بناء القدرات: املناقشة املواضيعية    

 ومـدير  ؛التنميـة  مدير مكتب سياسـات     ،املساعدالربنامج  مدير   عيةيضاقدم املناقشة املو    - ٨٣
 بوصفها جوهر التحدي الـذي متثلـه التنميـة،    ، على تنمية القدرات   ازركّف .فريق تنمية القدرات  

اإليـدز،  /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        أو ؛احلكم الدميقراطي  وأسواء يف جمال احلد من الفقر،       
 إىل أن منــوذج رافأشــاقــررا التأكيــد علــى الطــابع املُلــح للتحــديات وتعقــدها، و. أو تغــري املنــاخ

ــ ة ثنائيــي املتمثّــل يففهــوم التبــسيطاملمــن  التنميــة قــد حتــول   إدراججتــاه با ،نــوب اجل- شمالال
.  وتقاسم تلـك احللـول      اليت تواجه هذه التحّديات،     البلدان اليت تقوم باستنباطها  قة  الّاخللول  احل

 وضــمان ، أفــضل املمارســاتســتخالص ال،تقيــيم قويــةوأطــر رصــد ضــع وشــددا علــى أمهيــة و
 اسـتعداد أكـرب لالخنـراط يف اسـتعراض          بوجـود  نّوهـا  و ؛لـدروس املـستفادة   االستفادة املثلى من ا   

 اسـتنباط وطين، و دون الـ  علـى الـصعيد      إىل أن تنميـة القـدرات        ا وأشـار  ؛األقران لضمان اجلـودة   
  كـل بلـد علـى حـدة بطريقـة          مـن بكـثري     إىل مـا هـو أبعـد       انتـد مي ، احمللّي ستوى على امل  الدروس

 احلاجــة إىل اســتخالص نتــائج تنميــة وأشــارا أيــضا إىل. لثيــ ميــسبق هلــا مل ة، مترابطــ“امليــةع”
قيـاس النتـائج    واألداء، واالستقرار، والقدرة على التكيـف،       لقياس   ووضع منهجيات    ؛القدرات

 شـراكات   إقامـة إلجـراءات مـن أجـل       ، يف مجلة أمور،     اداخلّي ربنامج اإلمنائي الاعتماد  تشجيع  و
  .“العقلية التقييمية”توصيفات الوظائف وترسيخ ، وتعديل ثقأوعاملية 
 تعامـل   مـدى  عـن د، يف سياق التنمية املستدامة للقدرات الوطنية،        ووف ال حدأاستفسر  و  - ٨٤

مــع املؤســسات الوطنيــة علــى خمتلــف ،  األخــرىاألمــم املتحــدةؤســسات ومالربنــامج اإلمنــائي، 
، وطريقـة   تـصريفها ريجيـ بـشأن األمـور الـيت    رارات قـ الهبا   تخذُت ية اليت كيفعن ال املستويات، و 

املقـدم  ربنامج اإلمنائي من أن دعمـه       ال اهب حققتي  كيفية اليت ال عن   واستفسر وفد آخر  . تصريفها
ــةلت ــة  ، القـــدراتنميـ ــاء القـــدرات الوطنيـ ــة األساســـية  ، وبنـ ــد للمؤســـسات العامـ  رجم ُتـــ، قـ
 ميكـن أن تـوفر معلومـات         الـيت  اتؤشـر امل نذلك الوفد أيضا ع   واستفسر  . مسامهات شعبية  إىل
  .التحسينات املدخلة على تنمية القدرات الوطنية عن



E/2009/35  
 

10-25911 95 
 

 رمسيةالجتماعات غري اال    

 : التاليةعقد اجمللس التنفيذي االجتماعات غري الرمسية  - ٨٥

 نيبعهج املّتــ غــري رمسيــة بــشأن املنهجيــة والــَنةمــشاورعقــد ) أ (:برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي
 املتحـدة  األمـم  وصـندوق    ؛ربنامج اإلمنـائي  لل ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني    ات الدعم ميزاني يف

ــذ سياســة  ) ب(؛ للمــرأة اإلمنــائي ــائي  التنفي ــامج اإلمن اســتعراض ) ج (؛ســترداد التكــاليف الربن
 .لتقييمللربنامج اإلمنائي اسياسة 

ليـــات عمال غـــري رمسيـــة بـــشأن ةمـــشاور إجـــراء :مكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املـــشاريع 
  لمكتبل ةامليداني

لتعـدادات   ٢٠١٠م الـصندوق إحاطـة بـشأن جولـة عـام             نظّـ  :صندوق األمم املتحـدة للـسكان     
 قُـدِّمت  ،)للربنـامج ( نائـب املـدير التنفيـذي    الـيت أدىل هبـا  تمهيديـة   الالحظـات   املبعد  و. السكان

مجهوريـة    ، يف وزيـر التعـاون الـدويل واإلقليمـي       مـن جانـب     ثالثة عروض قطرية، على التـوايل،       
 يناملستــشاركــبري  و؛بوتــسوانايف  ومــدير املكتــب املركــزي لإلحــصاء،  ؛الكونغــو الدميقراطيــة

 .العراق  يف،لصندوق لتعداد السكانيف ا نيينفال
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 املرفق
: )ج( ٢البنـد    - ٢٠٠٩/٢٢بيان أدىل به أحد الوفود بشأن اختاذ املقـرر              

 اإلمنائي مج األمم املتحدة لربناامليزانية واإلدارةشؤون املالية وشؤون ال
 شرح أنتيغوا وبربودا للموقف    

وحــسب،  ت،أردلقــد . ملقاطعــةعلــى اأرجــو املعــذرة و. شــكرا لكــم ســيدي الــرئيس   
 .بعد إذنكم، )ج( ٢ بشأن البند اختاذ املقررأديل ببيان قصري مبناسبة  أن

، )ج (٢ بالبنـد  بـشأن اختـاذ املقـرر املتعلـق     توافـق اآلراء   إىلالنـضمام   ايسر وفد بلـدي       
 . بالبيان التايلاإلدالء نود نابيد أن

مجلـة   يفنـا فيـه،     البند إىل اجمللس التنفيذي يوم الثالثاء، أثر      تقدمي  لقد أدلينا ببيان، لدى       
حتقيـق   إىل أن نـسعى جاهـدين    لنـا، ، ورمبـا ال ينبغـي  ميكـن  ال ، يتعلـق باملواءمـة   ، أننا، فيما  أمور

ا مرغـوب فيهـ     غـري  ت ولكـن رمبـا كانـ      ة،كـون ممكنـ   تقد ال   حسب  فليس ألهنا   املواءمة الكاملة   
، مبــا يف ذلــك تــصنيف   تــهاواءمــة عمليــات امليزانيــة ومنهجي  مبخاصــة فيمــا يتعلــق   و - أيــضا

فيــه  يــشاركين ي،داعتقــيف ا ،نقطــة وهــو رأيال علــى تلـك نكــرر التأكيــد ونــود أن . التكـاليف 
 .اجمللس  يفنوأعضاء آخر

ــاوإن   ــ نعتــرف ن ــإجراء  للــسماح ، مــن التنــسيق معــّينقــدر وجــود  ةضرورب مقارنــات ب
ــني ــستفادة ســتخالص او ،الوكــاالت ب ــدروس امل  اســتنادا إىل جتــارب  ،وأفــضل املمارســات  ،ال
ى، قتـــضي مــا  حيث؛، بطبيعــة احلــال  ذلــك كلّـــه ق يــ طبتمث ميكــن  .  املنظمـــاتمنظمــة مــن   كــل 

املواءمة عمليـة   ف ذلك،   ومع. الكفاءة ووفورات التكاليف  حتقيق   سرييلت،   األمر ،يقتضي وحينما
املواءمـة، جملـرد املواءمـة    مـن أجـل    أي ضـغط ال داعـي لـه    س أن ميار ينبغيال  و - ة نسبي عمليةو

ــداف،     ــال أو أهـ ــداول أعمـ ــل أي جـ ــن أجـ ــريوال مـ ــ حتغـ ــى   قيـ ــة علـ ــة الفعليـ ــائج التنميـ ق نتـ
 .الواقع أرض

ــاء علــى ذلــك،  بو   تها أن القــرارات بــشأن املواءمــة، مــن حيــث صــل  علــى د ؤكّــوإذ أن
املوافقـات  من أجـل احلـصول علـى     ،من خالل جمالس إداراهتا   ر، جيب أن مت   باملنظمات األخرى 

، أنه ينبغي لنا أن نضع يف اعتبارنا واليـات اجلمعيـة        من ذلك   واألهم ،الالزمةالدولية  احلكومية  
يء فـسر أي شـ    ن فإننـا ال     لكلـذ و .بتصنيف التكاليف  تها صل ن حيث  م ،املواءمةب املتعلّقةالعامة  

أو دمـج  / والتكامـل، و ،املواءمـة واليات اجلمعية العامة القائمة بـشأن  لجتاوز  بأنه  يف هذا القرار    
 . ووكاالهتا، وبراجمها،صناديق األمم املتحدة

 . يف تقرير االجتماع للموقف، تسجيال،ج هذا البيانادرإ ، بكل احترام،ونطلب  

  . الرئيسي، سيدمشكرا جزيال لكو  
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  املرفق األول
  ٢٠٠٩قررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف عام امل    

  
  احملتويات
  ٢٠٠٩الدورة العادية األوىل لعام   
  )، نيويورك٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢ إىل ١٩(  

 

 الصفحة    الرقم  
ــشعبية  ٢٠٠٩/١   ــا ال ــة كوري ــائي يف مجهوري ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــات برن ــتئناف عملي ــة الس ــدابري املقترح الت

 ١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قراطيةالدمي

األمــم املتحــدةصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب  و ر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تقــاري  ٢٠٠٩/٢  
 ١٠٠. . . . . . . . .   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات، عندمات املشاريع خل

املقـدممـم املتحـدة للـسكان       ية لـصندوق األ   تقرير مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملديرة التنفيذ         ٢٠٠٩/٣  
 ١٠٢. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجمللس االقتصادي واالجتماعي               إىل  

 ١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . .النظام املايل والقواعد املالية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع                            ٢٠٠٩/٤  

 ١٠٤. . . . . . . . . . . . . . ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع                  وتنفيذها       الوظائف      تصنيف    عملية      ٢٠٠٩/٥  

 اجمللــس التنفيــذي عــن تنفيــذ اســتراتيجية برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائيالتقريــر الــشفوي املقــدم إىل  ٢٠٠٩/٦  
 ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١١- ٢٠٠٨للمساواة بني اجلنسني للفترة               

لفتــرة مــنيف ا للــسيد كمــال درويــش، مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  التقــديراإلعــراب عــن   ٢٠٠٩/٧  
 ١٠٦. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٥

   ١٠٧. . . . . . .٢٠٠٩لعام   األوىل     اجمللس التنفيذي يف دورته العادية               ختذها   اعرض عام للمقررات اليت               ٢٠٠٩/٨  
  ٢٠٠٩الدورة السنوية لعام   
   )، نيويورك٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣إىل مايو /أيار ٢٦(  

ــسنوي ملــ   ٢٠٠٩/٩   ــر ال ــامجالتقري ــد اخلطــة اال  ديرة الربن ــامج األمــم، مبــا يف ذلــك تفعيــل ومتدي ســتراتيجية لربن
 ١١٠. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلمنائي     املتحدة  

والـربامج املرتبطـةصناديق الـ حالة االلتزامات بتمويل املوارد العادية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي و         ٢٠٠٩/١٠  
 ١١٢. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   وما بعده٢٠٠٩عام به يف 

 ١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التقرير السنوي عن التقييم يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٢٠٠٩/١١  
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املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة والتقريـر املرحلـي عـن تنفيـذ الـشراكةالتقرير السنوي لـصندوق األمـم      ٢٠٠٩/١٢  
 ١١٥. . . . .االستراتيجية بني صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي                                           

 ١١٦ ة ومتديد خطته االستراتيجيلصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةالتقرير السنوي للمديرة التنفيذية   ٢٠٠٩/١٣  

 ١١٧. . . . . . . . . . . . . . .خلدمات املشاريع األمم املتحدة التقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتب  ٢٠٠٩/١٤  

تقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة  ٢٠٠٩/١٥  
.خلدمات املشاريع عن مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتني                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨ 

التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اخلطـة: ٢٠٠٨تقرير املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحـدة للـسكان لعـام            ت  ٢٠٠٩/١٦  
 ١٢١. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١- ٢٠٠٨االستراتيجية للفترة          

ــل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   ت  ٢٠٠٩/١٧   ــدول: االلتزامــات بتموي ــر عــن املــسامهات املقدمــة مــن ال تقري
 ١٢٢. . . . . . . .املقبلة    واألعوام   ٢٠٠٩ا للموارد العادية وموارد التمويل املشترك لعام                  األعضاء وغريه        

 ١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األمم املتحدة للسكانقالسياسة التقييمية لصندوا  ٢٠٠٩/١٨  

     ١٢٦. . . . . . . . .٢٠٠٩قررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام                          ماستعراض عام لل         ٢٠٠٩/١٩  
  ٢٠٠٩الدورة العادية الثانية لعام   
   )، نيويورك٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١-٨(  

 ١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٠٨االستعراض السنوي للحالة املالية لعام                  ٢٠٠٩/٢٠  

 ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٠٨نظومة األمم املتحدة لعام          مل نفقات التعاون التقين            ٢٠٠٩/٢١  

ــهج املتبع   ٢٠٠٩/٢٢   ــة والن ـــاملنهجي ـــان إزاء ميزانيـــ ــسنتنيـــ ــرة ال ــائي لفت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــدعم لربن ة ال
١٣٤. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١- ٢٠١٠ 

 ١٣٧. . . .ائي اإلمن   تقييم اتفاق التعاون بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة                                           ٢٠٠٩/٢٣  

 ١٣٧. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدمي املساعدة إىل ميامنار              ٢٠٠٩/٢٤  

 ١٣٨. . . . . . .٢٠١٣-٢٠١٠ستراتيجية ملكتب األمم املتحــــدة خلدمــات املشاريع للفترة                               ال اخلطـــة ا       ٢٠٠٩/٢٥  

 ١٣٩. . . . . . . لصندوق األمم املتحدة للسكان               ٢٠١١- ٢٠١٠تقديرات ميزانية الدعم لفترة السنتني                    ٢٠٠٩/٢٦  

 ١٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ام املايل والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكانتنقيح النظ  ٢٠٠٩/٢٧  

صـندوق األمــم/اسـتعراض للمقـررات الـيت اختـذها اجمللـس التنفيــذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           ٢٠٠٩/٢٨  
 ١٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٠٩املتحدة للسكان يف دورته العادية الثانية لعام                      
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  ٢٠٠٩ لعام ةاالستثنائيالدورة   
  )، نيويورك٢٠٠٩نوفمرب /الثاين تشرين ١٧(  

اعتمـــــــاد مؤقـــــــت مليزانيـــــــة دعـــــــم برنـــــــامج األمـــــــم املتحـــــــدة اإلمنـــــــائي لفتـــــــرة الـــــــسنتني   ٢٠٠٩/٢٩  
١٤٨. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١- ٢٠١٠ 

 ١٤٨. . .٢٠١١- ٢٠١٠ لفترة السنتني          للمرأة   األمم املتحدة اإلمنائي        صندوق    اعتماد مؤقت مليزانية دعم                ٢٠٠٩/٣٠  
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    ٢٠٠٩/١  
سـتئناف عمليـات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف مجهوريـة كوريـا                 التدابري املقترحة ال      

  الشعبية الدميقراطية
  

   ،إن اجمللس التنفيذي      
  ، DP/2009/8 املقترحات الواردة يف الوثيقة وقد نظر يف  
 بالتدابري املقترحة الستئناف عمليات الربنامج يف مجهوريـة كوريـا           حييط علما   - ١  

  ؛ )DP/2009/8(الشعبية الدميقراطية 
مارسـات  امل بـاجلهود الـيت تبـذهلا مجيـع األطـراف لـضمان أن تتماشـى                 يرحب  - ٢  

  تنفيذ الربامج مع توجيهات اجمللس التنفيذي؛اإلدارية وتلك املتبعة يف 
 باســـتئناف أنـــشطة الربنـــامج يف مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة  يـــأذن  - ٣  

 واليت وردت مبزيد من التوضيح يف البيانات        DP/2009/8ا يف   باالستناد إىل التدابري املنصوص عليه    
  ؛ ٢٠٠٩ اجمللس التنفيذي خالل دورته العادية األوىل لعام أماماليت أدىل هبا الربنامج اإلمنائي 

 املوافقة على مشاريع إضافية يف مجهورية كوريـا الـشعبية          ديرة الربنامج  مل يأذن  - ٤  
  . ٢٠١٠-٢٠٠٩لى حدة، للفترة الدميقراطية، على أساس كل مشروع ع

  
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢

    ٢٠٠٩/٢  
 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم  تقــارير    

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ املشاريع عن تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات، خلدماتاملتحدة 
  

  ، إن اجمللس التنفيذي  
ــندوق    التقـــاروقـــد اســـتعرض   ــة مـــن برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وصـ ير املقدمـ
املتحدة للـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع عـن تنفيـذ توصـيات جملـس                      األمم

، DP/2009/6  وDP/FPA/2009/1  وDP/2009/5 (٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفتــرة مراجعــي احلــسابات
  ، )على التوايل

ائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان          إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـ         يطلب  - ١  
ــسنوية        ــدورة الـ ــشتركة يف الـ ــة مـ ــدمي إحاطـ ــشاريع تقـ ــدمات املـ ــدة خلـ ــم املتحـ ــب األمـ ومكتـ

املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع        إعـداد   حتضريات  عن  ورقة اجتماع   مبا يف ذلك    ،  ٢٠٠٩ لعام
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منـائي وصـندوق األمـم     علـى برنـامج األمـم املتحـدة اإل      وتطبيقها وما يرتبه ذلـك مـن آثـار         العام
  املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛

  
  :فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 بــشأن ‘غــري مــتحفظ’ أن جملــس مراجعــي احلــسابات قــد أصـدر رأيــا  يالحـظ   - ٢  

  ؛ ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول٣١الربنامج اإلمنائي فيما يتعلق بفترة السنتني املنتهية يف 
اخلمــس ’و ولويــات األ بــشأن بالتقــدم الــذي أحــرزه الربنــامج اإلمنــائي ميــسلّ  - ٣  

  ؛ ٢٠٠٧-٢٠٠٦راجعة احلسابات يف الفترة مل ،‘عشرة األوىل
 األولويـات  بـشأن  عن دعمه للجهود احملددة اليت بذهلا الربنامج اإلمنائي    يعرب  - ٤  

  ؛ ٢٠٠٩-٢٠٠٨الرئيسية ملراجعة احلسابات يف فترة السنتني 
 إىل اجمللــس املقبلــة املقدمــة إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يرفــق يف التقــارير  يطلــب  - ٥  

، علــى حنــو غــري رمســي، يوضــح فيــه حالــة تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي  مــصفوفةالتنفيــذي 
  ؛ إجراءاتما يقترحه من يشمل واحلسابات، 

،  ويف حينـه   ا تامـا  تنفيـذ  أمهية تنفيذ توصيات جملس مراجعـي احلـسابات          يؤكد  - ٦  
وخاصـة يف الوظـائف الرئيــسية للمنظمـة، مبــا يف ذلـك مؤشـرات اإلدارة القائمــة علـى النتــائج،       

ــذ    ــة، واملــشتريات، وإدارة املخــاطر يف املؤســسة، ومراجعــة حــسابات التنفي  علــى وإدارة اخلزان
   الوطين، ومراجعة احلسابات املتعلقة باملقر وإدارة األصول؛ الصعيد

  
  :ق بصندوق األمم املتحدة للسكانفيما يتعل  
 باإلجراءات اإلضافية الـيت يزمـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       حييط علما   - ٥  

 علـى أمهيـة     ويشدد،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦اختاذها لتنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات للفترة        
  ؛  ويف حينهتنفيذا تاماتنفيذ هذه التوصيات 

  
  :دمات املشاريعفيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خل  
 بــشأن ‘غــري مــتحفظ’ أن جملــس مراجعــي احلــسابات قــد أصـدر رأيــا  يالحـظ   - ٦  

 علـى  ويـشدد ، ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول  ٣١املكتب فيما يتعلق بفترة السنتني املنتهية يف        
  ؛ تنفيذا تاما ويف حينهأمهية تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات 
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أحــرزه املكتــب بــشأن تعزيــز الــضوابط الداخليــة  بالتقــدم اجليــد الــذي م يــسلّ  - ٧  
 تقريــر مراجعــة احلــسابات، ٢٠٠٧يونيــه / يف حزيــران أن صــدر،وحتــسني ســالمته املاليــة منــذ 

  . ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١لفترة السنتني املنتهية يف 
  

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢
    ٢٠٠٩/٣  
ملـديرة التنفيذيـة لـصندوق األمـم املتحــدة     تقريـر مـدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي وا         

  للسكان املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

  إن اجمللس التنفيذي  
 بتقريــر مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرة التنفيذيــة    حيــيط علمــا  - ١  

  ؛ )E/2009/5(لصندوق األمم املتحدة للسكان املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
  ؛٦٢/٢٠٨ على أمهية التنفيذ الكامل لقرار اجلمعية العامة يشدد  - ٢  
ــرر   - ٣   ــاله   يقـ ــذكور أعـ ــر املـ ــة التقريـ ــصادي  ) E/2009/5(إحالـ إىل اجمللـــس االقتـ

  واالجتماعي، مع موجز للتعليقات والتوجيهات اليت قدمتها الوفود يف الدورة احلالية؛ 
منائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان أن       إىل برنامج األمم املتحدة اإل    يطلب    - ٤  

نوعيــة للنتــائج الــيت حتققــت والتقــدم احملــرز  أفــضل يــدرجا يف تقاريرمهــا املقبلــة تقييمــا وحتلــيال  
  ؛املستخلصةالدروس املواجهة ووالصعوبات 

التقارير املقبلة باهليكل احملدد يف قرار اجلمعيـة العامـة    يف تقدمي   لتزم  ُيأن  يطلب    - ٥  
  حتسني تنفيذه؛للمضي يف  توصيات  التقاريرأن تتضمن، و٦٢/٢٠٨

إىل مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملــديرة التنفيذيــة لــصندوق يطلــب   - ٦  
األمم املتحدة للسكان النظر يف سبل حتسني التقـارير املقبلـة، مـع األخـذ يف االعتبـار القـرارات                    

، واحلاجـة إىل    E/2008/49اعي، والتقريـر    ذات الصلة الصادرة عن اجمللـس االقتـصادي واالجتمـ         
حتقيق الكفاءة والفعالية يف ممارسات اإلبالغ اليت يتبعاهنا، والتـشاور مـع اجمللـس التنفيـذي بغيـة                  

  .٢٠٠٩إعداد اقتراح بشأن هذه املسألة يف دورته العادية الثانية لعام 
  

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢
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    ٢٠٠٩/٤  
   املالية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعالنظام املايل والقواعد    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
ــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات   بالنظــام املــايل حيــيط علمــا  - ١    والقواعــد املالي

تقرير اللجنة االستـشارية    وب،  ٢٠٠٨/٣٥، وفقا للمقرر    DP/2009/4املشاريع احملددة يف الوثيقة     
  ؛)AC/1673(لشؤون اإلدارة وامليزانية 

 احلاجة إىل تعديل النظام املايل والقواعـد املاليـة للمكتـب للـسماح هلـا                يالحظ  - ٢  
  ة الدولية للقطاع العام؛يعايري احملاسبامللمنظمة، وتيسري تنفيذ لمبعاجلة الواقع الفريد 

ــة   يعــرب عــن تقــديره   - ٣    للجهــد اجلــدي، ممــثال يف النظــام املــايل والقواعــد املالي
  ة؛كيان ممول ذاتيا يف منظومة األمم املتحدك قدرة املكتب على العمل املقترحة، لتحسني

 يفتدخل حيـز النفـاذ      س على النظام املايل والقواعد املالية املقترحة، اليت         يوافق  - ٤  
  :التعديالت التالية االستثناءات و، مع٢٠٠٩فرباير / شباط١

  ؛٠٤-٢إلغاء البند   )أ(  
 املعنيـة باالسـتراتيجية  تـشاور مـع اللجنـة االستـشارية     لا لإلدارة   آلية تتيح إنشاء    )ب(  

 بــشأن أي تعــديالت مقترحــة أو تعليــق للقواعــد املاليــة، وإبــالغ  احلــساباتومراجعــة 
ــس التنف ــق   اجملل ــديالت مقترحــة أو تعلي ــأي تع ــذي ب ــ وي ــها  شورة بامل ــيت قدمت ــة ال اللجن
يومـا علـى    ٣٠بـل  ، قاملعنية باالستراتيجية ومراجعة احلسابات بشأن ذلـك   االستشارية  

  ؛ حيز النفاذتغيريات ال من دخول تلكاألقل 
  ؛ )ج (٠١-٦إلغاء البند   )ج(  
ضــرورة تقــدمي تقريــر إىل اجمللــس التنفيــذي عــن مجيــع املبــالغ املــسحوبة علــى      )د(  

  ؛ ٠٢-٢٢االحتياطيات التشغيلية عند تنفيذ البند 
 ١٧-١٢٢ عــدةالقا، و‘٣’) ب (٠١-١١٨ القاعــدة، عنــد تنفيــذ أن تكفــل  )هـ(  
ــه إذا متــت املوافقــة علــى أي اســتثناءات   ١٩-١٢٢ القاعــدةو النظــام أحكــام مــن ، أن

العقـود واملمتلكـات، أن     ) جلان(رات تناقض توصيات جلنة     اإذا اختذت قر   والقواعد أو 
  تسجل هذه االستثناءات والقرارات خطيا؛
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 االسـتراتيجية املعنيـة ب   أن اللجنة االستشارية      على ٠٣-١٠٤ أن تنص القاعدة    )و(  
املـشورة  بإسـداء   ، يف مجلـة أمـور،       لتقـوم  هيئة مستقلة أنـشئت      احلسابات هي ومراجعة  

  ؛  خدمات املشاريعإىل اجمللس التنفيذي بشأن سالمة نظم إدارة املخاطر يف مكتب
 مبشاركة املكتب النشطة يف اجلهود املـشتركة بـني الوكـاالت لتحقيـق          يرحب  - ٥  

 أن يقـوم املـدير التنفيـذي للمكتـب باسـتعراض            ويوصـي  املاليـة،    دهانظمهـا وقواعـ   املواءمة بني   
، بعــد االنتــهاء مــن العمليــة املــشتركة بــني الوكــاالت،    للمكتــبالنظــام املــايل والقواعــد املاليــة 

مـع  يف ذلـك    هبدف حتقيق املواءمـة إىل أقـصى حـد ممكـن، وأن يتـشاور املـدير التنفيـذي                    وذلك
  اجمللس التنفيذي؛

، أن ال تتعـارض  ٠٥-١٠٣ القاعـدة املكتب أن يكفل، عند تنفيـذ     إىل   يطلب  - ٦  
  ممارساته املتعلقة باملوارد البشرية مع النظامني األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتحدة؛

 احلـــسابات ومراجعـــة املعنيـــة باالســـتراتيجية إىل اللجنـــة االستـــشارية يطلـــب  - ٧  
املنقحــة بغيــة  النظــام املــايل والقواعــد املاليــةتبلــغ اجمللــس التنفيــذي بــصفة دوريــة عــن تنفيــذ   أن

  إدخال مزيد من التحسينات عليها؛
على مواصـلة التـشاور بـشأن مـسألة         وشركاءه يف األمم املتحدة      املكتب   حيث  - ٨  

الــصناديق االســتئمانية والــصناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني، وتأثريهــا احملتمــل علــى أنــشطة  
  . ٢٠٠٩تاجات املوصى هبا إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام املكتب، وتقدمي االستن

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢
    ٢٠٠٩/٥  
  نتائجها  وتطبيقخلدمات املشاريع  مكتب األمم املتحدةيف الوظائف تصنيف عملية    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
يف مكتـب األمـم    بالتقرير عن التصنيف الشامل للوظـائف الدوليـة          علماحييط    - ١  

  ؛)DP/2009/7(املتحدة خلدمات املشاريع واالقتراحات املتعلقة بتنفيذ التوصيات 
 بــأن أحــد املقاصــد الرئيــسية للتغــيريات املقترحــة يف تــصنيف الوظــائف  ميــسلّ  - ٢  

 املوظفني من خالل تطبيق معايري جلنة اخلدمـة املدنيـة           املستوى احلايل املرتفع لرتف   احلد من    هو
ــة ــصنيف الوظــائف، وختفــيض التكــاليف املرتبطــة  الدولي ــذلك يف ت ــإدارة مــستويات دوران   ب  ب

  ؛املرتفعةاملوظفني 
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 هبـدف إدارة املكتـب بتحقيـق، مـن خـالل عمليـة إعـادة تـصنيف                  حييط علمـا    - ٣  
 احلالية وكذلك زيادة وفورات التكـاليف النامجـة عـن زيـادة          الرتفالوظائف، خفض معدالت    

 هـذه   قـات املتعلقـة باختيـار وتـدريب املـوظفني اجلـدد، مـع التـسليم بـأن                 اإلنتاجية وختفيض النف  
  من العوامل األخرى؛التوقعات ميكن أن تتأثر بعدد 

ــائف املقترحــة       يوافــق  - ٤   ــادة تــصنيف الوظ ــع عمليــات إع  يف الوثيقــة علــى مجي
DP/2009/7        مببلـغ   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وما يرتبط هبا من زيـادة يف امليزانيـة اإلداريـة لفتـرة الـسنتني
 املــدير التنفيــذي علــى حتديــد أولويــات رفــع رتبــة ويــشجعمليــون دوالر،  ١ ٠٤٥ ال يتجــاوز
  ملنظمة؛ا اليت من شأهنا أن حتقق أكرب تغيري يفالوظائف 
 إىل املكتب أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس التنفيـذي، يف التقريـر الـسنوي                  يطلب  - ٥  

 علــى وتــأثري ذلــكعــن إنتاجيــة املنظمــة، للمــدير التنفيــذي، عــن تنفيــذ رفــع رتــب الوظــائف، و
  . املتعلقة بالربامجنفقات والامليزانية اإلدارية بني نسبة الملوظفني، وا نزفمعدالت 

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢
    ٢٠٠٩/٦  
قدم إىل اجمللس التنفيذي عن تنفيذ استراتيجية برنامج األمـم املتحـدة            املشفوي  التقرير  ال    

  ٢٠١١- ٢٠٠٨ني اجلنسني للفترة اإلمنائي للمساواة ب
  

  إن اجمللس التنفيذي  
األمــم املتحــدة بــالتقرير الــشفوي عــن تنفيــذ اســتراتيجية برنــامج   حيــيط علمــا  - ١  

  ؛٢٠٠٦/٣اجلنسني، على النحو املطلوب يف املقرر إلمنائي وخطة عمله للمساواة بني ا
وارد يف اسـتعراض    علـى النحـو الـ      بأمهية تعمـيم املـساواة بـني اجلنـسني         ويسلّم  - ٢  

السياسات الشامل الذي جيري كـل ثـالث سـنوات لألنـشطة التنفيذيـة املتعلقـة بتنميـة منظومـة                  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨، ويف اخلطة االستراتيجية للربنامج اإلمنائي للفترة (A/62/208)األمم املتحدة 

ي عن قدم تقريرا شفويا سنويا إىل اجمللس التنفيذ    ت الربنامج أن    ة إىل مدير  يطلب  ‐ ٣  
تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل للمساواة بني اجلنـسني، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف الوثيقـة                   

DP/2005/7تبقّى من فترة اخلطة االستراتيجية، وذلك يف دورته العادية األوىل لكل عام ، ملا.  
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢
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    ٢٠٠٩/٧  
يف ر برنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي    للـسيد كمـال درويــش، مـدي   التقــديراإلعـراب عـن       

 ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٥لفترة من ا
  

  إن اجمللس التنفيذي، 

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١ يف   ،يتـرك سـوف    أن كمـال درويـش       الحظ مع األسـف   يإذ   
 ،٢٠٠٥ئي الذي تواله يف عام مدير لربنامج األمم املتحدة اإلمناكمنصبه 

عزيـز جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة          كمال درويـش لت   باحلملة اليت قادها     عترفيوإذ   
  ،واملسامهة يف التنمية العاملية

 والتقـدم الـذي أحـرزه يف زيـادة     درويـش  بـاجلهود الـيت بـذهلا الـسيد       عترف أيضا يوإذ   
 توحيـد ” ومتاسكه من خـالل مبـادرات اإلصـالح مـن قبيـل            جهاز األمم املتحدة اإلمنائي   فعالية  
التحـديات  مواجهـة  بغيـة   وجيـه جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة           ، ويف توفري القيـادة والت     “األداء

 واألزمات العاملية،

 األهــداف اإلمنائيــة حتقيــق أن الــسيد درويــش شــجع ودعــم  مــع التقــدير الحــظيوإذ  
 لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، 

بة بفعاليـة الحتياجـات البلـدان        الربنامج اإلمنـائي يف االسـتجا      ة بزيادة كفاء  عترفيوإذ   
 ، ملنصبه السيد درويش تويل خالل فترة هاملشمولة برباجم

 بأن السيد درويش عزز مسامهة الربنامج اإلمنـائي يف مجيـع            يف هذا السياق   وإذ يسلّم  
شمل احلكم الدميقراطي؛ وختفيـف حـدة الفقـر؛ والبيئـة؛ ومنـع حـدوث       اليت ت جماالته الربناجمية،   

ــسني     األزمــات وال ــساواة بــني اجلن ــسألة امل ــها؛ وجعــل م ــايف من ــع إحــدى تع ــات يف مجي  األولوي
 ،اجملاالت هذه

 أن التربعات املقدمـة للربنـامج اإلمنـائي اسـتمرت يف الزيـادة      وإذ يالحظ بارتياح كبري  
  وذلك من خالل اجلهود اليت بذهلا السيد درويش،

 :اصا من خاللويكرمه تكرميا خ السيد كمال درويش يودع أن يقرر  - ١  

ــز دور جهــاز األمــم     االعتــراف )أ(   ــزام وتفــان وبــصرية يف تعزي ــداه مــن الت  مبــا أب
 الفقر؛اإلمنائي بكامله ويف القضاء على املتحدة 

 ٢٠٠٥مـن   بفعاليـة يف الفتـرة       الربنـامج اإلمنـائي وإدارتـه        هتوجيهـ ل الثناء عليه  )ب(  
 ؛٢٠٠٩إىل 
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ة يف أوقـــات األزمـــات خـــالل فتـــرة  لقيادتـــه املتميـــزعـــن امتنانـــه اإلعـــراب )ج(  
 ؛ منصبه توليه

ــاح يف    يعـــرب - ٢   ــصحة والنجـ ــدوام الـ ــال درويـــش بـ ــه لكمـ ــن أطيـــب متنياتـ  عـ
  .املقبلة مساعيه

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١

    ٢٠٠٩/٨  
 ٢٠٠٩  لعاماألوىل  اجمللس التنفيذي يف دورته العادية اختذهاعرض عام للمقررات اليت     

 
  يإن اجمللس التنفيذ 
 :٢٠٠٩يف دورته العادية األوىل لعام   إىل أنهيشري 

  
 ١البند     
 املسائل التنظيمية    

 :٢٠٠٩انتخب األعضاء التالية أمساؤهم لعضوية املكتب لعام   
  

  )مجهورية إيران اإلسالمية(حممد خزاعي السيد سعادة  :الرئيس
  )هاييت(انتوس زالسيد ويليام إك  :نائب الرئيس
  )هولندا(سيد جريون ستيغز ال  :نائب الرئيس
  )صربيا(تش السيد دراغان ميتشي  :نائب الرئيس
      )مجهورية ترتانيا املتحدة(السيد أوماري ميينغا  :نائب الرئيس

 ٢٠٠٩قـــــر جـــــدول األعمـــــال وخطـــــة العمـــــل لدورتـــــه العاديـــــة األويل لعـــــام  أو  
(DP/2009/L.1) ؛ 

 وتـــــصويبه (DP/2009/1) ٢٠٠٨واعتمـــــد تقريـــــر الـــــدورة العاديـــــة الثانيـــــة لعـــــام    
(DP/2009/1/Corr.1)؛ 

 ؛(DP/2009/CRP.1) ٢٠٠٩وأقر خطة العمل السنوية لعام   

 ؛٢٠٠٩ خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعاموافق على و  

 :٢٠٠٩ووافق على اجلدول الزمين التايل لدوريت اجمللس التنفيذي املتبقيتني يف عام   

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٥مايو إىل / أيار٢٦من  :٢٠٠٩ الدورة السنوية لعام   
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 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١ إىل ٨من  :٢٠٠٩الدورة العادية الثانية لعام   
  

  بربنامج األمم املتحدة اإلمنائياخلاصاجلزء     
  

  ٢البند     
 امليزانية واإلدارةاملتعلقة ب املالية واملسائل    

ــالتقرير املتعلــق بتــصنيف التكــاليف يف بر      ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   أحــاط علمــا ب ن
(DP/2009/3). 

  
  ٣البند     
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا    

ــرر اختــذ   ــشأن  ٢٠٠٩/١ املق ــرب   ب ــات ال ــدابري املقترحــة الســتئناف عملي ــة  امجالت التابع
 لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛

 :قطرية التالية الامجأقر وثائق الرب  

 ، وكوت ديفوار، وكينيا، وموريتانيا؛أنغوال، ومجهورية الكونغو :أفريقيا  

 ؛ليشيت - تيمور :منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  

 .فرتويال وهاييت :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
  

  ٧البند     
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

ــرر     ــشأن٢٠٠٩/٤اختــذ املق ــم املتحــدة       ب ــب األم ــة ملكت ــد املالي ــايل والقواع ــام امل  النظ
 خلدمات املشاريع؛

مكتــب األمــم املتحــدة   يف عمليــة تــصنيف الوظــائف    بــشأن ٢٠٠٩/٥اختــذ املقــرر    
 ؛ وتطبيق نتائجهاخلدمات املشاريع

  
  ٩البند     
 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

لمـساواة   ل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     تنفيذ استراتيجية  بشأن   ٢٠٠٩/٦اختذ املقرر     
 .٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة اجلنسنيبني 
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  ٨البند     
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية    

األمــني التنفيــذي لــصندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع  اســتمع إىل تقريــر شــفوي قدمــه   
  .٢٠١١-٢٠٠٩اق املستقبلية للفترة ، واآلف٢٠٠٨اإلنتاجية عن النتائج األولية لعام 

  
  ١٠البند     
 مسائل أخرى    

كمــال درويــش، مــدير برنــامج للــسيد  عــن التقــدير اإلعــراب، ٢٠٠٩/٧اختــذ املقــرر   
 .٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٥من يف الفترة األمم املتحدة اإلمنائي 

  
 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  
  ٦البند     
 سائل املتصلة هباالربامج القطرية وامل    

 : القطرية التاليةامجأقر وثائق الرب  

 ؛أنغوال، وكوت ديفوار، وكينيا، وموريتانيا :أفريقيا  

 ليشيت؛ - تيمور :منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  

 .فرتويال وهاييت :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
  

 لسكان صندوق األمم املتحدةاجلزء املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و    
  

 ٤البند     
 توصيات جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة    

ــرر     ــشأن ٢٠٠٩/٢اختــذ املق ــارير ال ب ــن  تق ــة م ــائي    املقدم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
عـن تنفيـذ توصـيات     وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة جملس مراجعي احلسابات ل
  

 ٥البند     
 جمللس االقتصادي واالجتماعيإىل االتقرير املقدم     

ر الـذي قدمـه مـدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               ي بشأن التقر  ٢٠٠٩/٣اختذ املقرر     
  .واملديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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  ١٠البند 
 ىمسائل أخر

عقـد جلـسة مـشاورات غـري رمسيـة بـشأن تنفيـذ املقـرر          :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 ؛لحسابات والرقابة الداخليةباملراجعة الداخلية ل املتعلق ٢٠٠٨/٣٧

يف قــّدم تقريــرا شــفويا عــن تطــوير سياســة التقيــيم    :صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   
 ؛صندوق األمم املتحدة للسكان

عقـد جلـسة إحاطـة عـن اسـتراتيجية مكتـب             :ملتحدة خلدمات املـشاريع   مكتب األمم ا    
 .األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  
صـندوق األمـم   /االجتماع املـشترك للمجـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             

  وبرنامج األغذية العاملي،املتحدة للسكان، واليونيسيف

صــندوق /نفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمجــالس الت اجتماعــا مــشتركاَدقَــَع  
 / كــانون الثــاين٢٦  و٢٣األمــم املتحــدة للــسكان، واليونيــسيف وبرنــامج األغذيــة العــاملي يف  

ــاير  ـــ ٢٠٠٩ينـ ــيع التالي ــاول املواضـ ــسكاين و ) أ( :ة، تنـ ــو الـ ــسريع النمـ ــضري الـ ــع احلـ    ؛التوسـ
 بــني املواءمــة) ج( والتغــذوي؛ واألمــن الغــذائي األغذيــة وتــأثريه علــى  أســعار تذبــذب) ب( و

  ).الدولة اتقدر وتعزيز تسيري األعمالممارسات (صناديق األمم املتحدة وبراجمها 
 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢

    ٢٠٠٩/٩  
التقرير السنوي ملديرة الربنامج، مبا يف ذلك تفعيل ومتديـد اخلطـة االسـتراتيجية لربنـامج                 

  ٢٠١١- ٢٠٠٨األمم املتحدة اإلمنائي، 
  

  إن اجمللس التنفيذي  
تفعيل ومتديـد اخلطـة     ، مبا يف ذلك     ديرة الربنامج  بالتقرير السنوي مل   حييط علما   - ١  

  ؛)DP/2009/11 (٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة االستراتيجية
األنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل         بـشأن    ٦٣/٢٣٢قـرار اجلمعيـة العامـة        إىليشري    - ٢  
تغــيري الفتــرة الزمنيــة احملــددة إلجــراء     أمــور، ب، الــذي قــضت فيــه اجلمعيــة، يف مجلــة     التنميــة

مــن ثــالث ســنوات إىل أربــع ســنوات هبــدف  األنــشطة التنفيذيــة االســتعراض الــشامل لــسياسة 
 علـى حنـو أفـضل لـصناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا               العامـة سياسة  الـ توفري التوجيهـات يف جمـال       
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 ملواءمــة لتغــيريات الالزمــةعلــى إدخــال االــصناديق والــربامج ، وحثــت كــاالت املتخصــصةللوو
 الـذي جيـري كـل أربـع     األنـشطة التنفيذيـة   مع االسـتعراض الـشامل لـسياسة    دوراهتا التخطيطية 

  ؛ حسب الضرورةاملدة استعراضات منتصف إجراءسنوات، مبا يف ذلك 
، ٢٠٠٨/١٤  قــرارهإىل ويــشري كــذلك، ٢٠٠٨/١٥  قــراره إىلأيــضا يــشري  - ٣  

 ولويـة األإعطـاء  علـى  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     حبـث   مور،  ، يف مجلة أ   اللذين قضى فيهما  
اإلمنــائي ربنــامج طلــب مــن القــصوى لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واستئــصال الفقــر، و ال
 التنـسيق  علـى  ملا ينفقـه الربنـامج     شامال مقارنا حتليالملديره  يف التقارير السنوية املقبلة     يدرج   أن

  ؛املتحدة مماأل منظومة يف والربجمة
ــة  املــوارد املخصــصة مــا زالــت تفــوق بكــثري    أن الحــظ بقلــقي  - ٤   املــوارد العادي

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،     ــية تــشكل   ولربن ــزة األساســية أن املــوارد األساس تمويــل ل الركي
  ؛لكوهنا غري مقيدةربنامج اإلمنائي ال

معلومــات عــن ) أ (:درج يف التقــارير املقبلــةتــ الربنــامج أن ةمــدير مــن يطلــب  - ٥  
 يف االهتمــامالتحـديات الــيت تواجــه تنفيــذ الرؤيــة االســتراتيجية ومــا يتــصل بــذلك مــن جمــاالت  

اتباعهـــا الربنـــامج وبيـــان الطريقـــة الـــيت يعتـــزم ، ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفتـــرة اخلطـــة االســـتراتيجية
 اختـاذه مـن إجـراءات    ىمعلومات عـن النتـائج وعـن مـا يرتـأ          ) ب( و ؛للتصدي هلذه التحديات  

معلومـات مفـصلة عـن مـسامهة الربنـامج يف       ) ج( صحيحية لتحقيق األهداف املتفـق عليهـا؛ و       ت
 للمنـسقني املقـيمني، مبـا يف         اإلمنـائي ونظامهـا    تنفيذ إطار اإلدارة واملساءلة جلهاز األمم املتحـدة       

جــدول يــوجز عمليــات تقيــيم ) د( ذلــك تــدابري احلمايــة الوظيفيــة لنظــام املنــسقني املقــيمني؛ و 
  ؛اريع اليت أجريت خالل السنة السابقة وكذلك تقييم النتائجاملش

، ٢٠١٠ مـن عـام   اعتبـارا على مواصلة تعزيز التقريـر الـسنوي،       الربنامج   حيث  - ٦  
يف هــذا ، ويؤيــد لخطــة االســتراتيجية،النتــائج اإلمنائيــة لسامهاته يف املتعلقــة مبــدمج املعلومــات لــ

اجملــاالت ، ابتــداء مــن التحلــيالت املتعمقــةزيــد مــن لتــوفري املاإلمنــائي ربنــامج خطــة الالــصدد، 
  ؛اليت يكثر الطلب عليها الربناجمية
ــرة   اخلطــة االســتراتيجية للربميــدد  - ٧   ــامج اإلمنــائي للفت ، مبــا يف ٢٠١١-٢٠٠٨ن

، اإلمنـائي لربنـامج  والربامج اإلقليميـة والعامليـة ذات الـصلة ل   اإلطار املتكامل للموارد املالية   ذلك  
  ؛ ٢٠١٣ عام حىت

قـدم إىل اجمللـس التنفيـذي، يف دورتـه الـسنوية            ت أن   مديرة الربنـامج   من   يطلب  - ٨  
، ٢٠١٣-٢٠٠٨ املمـددة للفتـرة      لخطـة االسـتراتيجية   ل، استعراض منتـصف املـدة       ٢٠١١ لعام



E/2009/35
 

112 10-25911 
 

والـــربامج اإلقليميـــة والعامليـــة ذات الـــصلة    اإلطـــار املتكامـــل للمـــوارد املاليـــة    ذلـــك مبـــا يف 
  ؛ اإلمنائي لربنامجل

قــــدم إىل اجمللــــس التنفيــــذي،   ت الربنــــامج أن ةمــــن مــــدير  أيــــضا طلــــبي  - ٩  
ــه يف ــام   دورتـ ــة األوىل لعـ ــ٢٠١٣العاديـ ــا ا، استعراضـ ــتراتيجية ل جتميعيـ ــة االسـ ــددة لخطـ  املمـ

ــرة ــائي     ، ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفتــ ــامج اإلمنــ ــتراتيجية للربنــ ــة االســ ــشروع اخلطــ ــدمي مــ ــل تقــ قبــ
يـــة يف الـــدورة العاديـــة الثانيـــة يف ، وكـــذلك قبـــل تقـــدميها بـــصفة رمس٢٠١٧-٢٠١٤ للفتـــرة
  .٢٠١٣ عام

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢

    ٢٠٠٩/١٠  
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي و         ــة لربن ــوارد العادي ــة االلتزامــات بتمويــل امل ــحال صناديق ال

  وما بعده٢٠٠٩عام والربامج املرتبطة به يف 
  

 إن اجمللس التنفيذي  

االلتزامـات بتمويـل املـوارد العاديـة لربنـامج          الـة    بـالتقرير املتعلـق حب     حييط علما   - ١  
 فــــصاعدا ٢٠٠٩األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي والــــصناديق والــــربامج املرتبطــــة بــــه يف عــــام        

)DP/2009/12(؛  
 أن الربنــامج اإلمنــائي متكــن مــن أن حيقــق اهلــدف التمــويلي الــسنوي   يالحــظ  - ٢  

ــة ) ٢٠٠٨(األول  ــة ) “األساســية”(للمــوارد العادي  االســتراتيجية الــيت تغطــي  احملــددة يف خطت
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨الفترة 

 عن االستعراض الشامل الـذي جيـري       ٦٢/٢٠٨ قرار اجلمعية العامة     إىليشري    - ٣  
كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل                   

ة لتمويــل برنــامج األمــم  أن املــوارد العاديــة تــشكل الركيــزة األساســي ويكــرر تأكيــدهالتنميــة، 
 مــن مجيــع البلــدان الــيت مل تقــدم بعــد مــسامهاهتا يف املــوارد العاديــة   ويطلــباملتحــدة اإلمنــائي، 

   أن تبادر إىل ذلك؛٢٠٠٩ لعام
ــامج     يالحــظ كــذلك   - ٤   ــة للربن ــه مــن املتوقــع، وفقــا لإلســقاطات احلالي  بقلــق أن

فض املـسامهات يف املـوارد العاديـة        اإلمنائي ويف حال استمرار تقلبات أسـعار الـصرف، أن تـنخ           
تـصل   ، وهلذا فإهنا لـن ٢٠٠٨ مليون دوالر باملقارنة مع مستوى عام        ٩٦٥للربنامج مبا مقداره    

 بليـون دوالر باإلضـافة إىل عـدم إمكانيـة التنبـؤ إىل      ١,٢٥ البالغ   ٢٠٠٩إىل اهلدف احملدد لعام     
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منـــائي عقـــد مـــشاورات  بالربنـــامج اإلويهيـــب، ٢٠١٠حــد كـــبري مبـــستوى املـــسامهات عـــام  
  رمسية مع اجمللس بشأن وضع استراتيجية لسد العجز املتوقع يف التمويل؛ غري

علـى  ربنـامج  القـدرة  ضرورة أال تؤدي األزمـة املاليـة إىل إضـعاف     علىيشدد    - ٥  
ــق    ــدان يف حتقي ــساعدة البل ــة؛ م ــدافها اإلمنائي ــو أه ــدرة  دركي ــز دور وق ــامجال أن تعزي ــى ربن  عل

للتوقعــات الــواردة يف  وفقــا مــوارده يتطلــب زيــادة تلــك األهــداف يف بلــوغ مــساعدة البلــدان
، وتوسيع قاعدة موارده على حنو مطـرد ومـضمون          ٢٠١١-٢٠٠٨ه االستراتيجية للفترة    خطت

ــن     ــضال عـ ــه، فـ ــؤ بـ ــن التنبـ ــارير ال  وميكـ ــسني تقـ ــلة حتـ ــامج مواصـ ــن ربنـ ــه فعاليعـ ــه وكفاءتـ  تـ
  ؛ونتائجه هاتساقو

وجــود قاعــدة مــستقرة ومــضمونة للمــوارد العاديــة  علــى أمهيــة  أيــضايــشدد   - ٦  
ــها أن تعلــن تربعاهتــا لعــدة ســنوات إن أمكــن، وأن تعلــن      ويــشجع الــدول األعــضاء الــيت ميكن
  جداول السداد، وأن تلتزم فيما بعد هبذه التربعات املعلنة وجبداول السداد، إىل القيام بذلك؛

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢
    ٢٠٠٩/١١  
 ن التقييم يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالتقرير السنوي ع    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 بـــالتقرير املتعلـــق بـــالتقييم يف برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي   حيـــيط علمـــا  - ١  

)DP/2009/13(؛  
 باملعلومــات والتحلــيالت اإلضــافية املتعلقــة بوظــائف وأنــشطة التقيــيم يرحــب  - ٢  

صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وبرنـامج             و نتاجيةصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإل    ل
متطوعي األمم املتحدة، وكـذلك إجراءاهتـا املتخـذة لتعزيـز التقيـيم عـن طريـق إنـشاء وحـدات                    

  خمصصة هلذا الغرض ووضع أدوات ومبادئ توجيهية تقييمية واالهتمام مبتابعة التقييم؛
لنتـائج اإلمنائيـة، وكـذلك توسـيع         بتعزيز ومواءمة منهجية تقييم ا     يرحب أيضا   - ٣  

  نطاق استخدامها يف موعد يتيح إعداد الربامج القطرية اجلديدة؛
 بقيام الربنامج اإلمنائي بتعزيز الرقابة يف عمليات التقييم عن طريق إصـدار             يقر  - ٤  

توجيهات لتعزيز أدوار املكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية ومسؤولياهتا وإدراج مؤشـر متعلـق           
  االمتثال لالستجابات اإلدارية يف آلية للمتابعة؛ب

   من الربنامج اإلمنائي معاجلة املسائل اليت أثارهتا عمليات التقييم؛يطلب  - ٥  
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 مــن ويطلــب تراجــع العــدد اإلمجــايل لعمليــات التقيــيم الالمركزيــة،   يالحــظ  - ٦  
 وتقيـيم الـربامج علـى       الربنامج اإلمنائي يف هذا الصدد تعزيز قـدرات التقيـيم الالمركـزي لرصـد             

الــصعيد القطــري وزيــادة اســتخدام هــذه التقييمــات أساســا لعمليــة صــنع القــرار يف مــا يتعلــق    
بالتحسينات اليت يتقرر إدخاهلا يف املستقبل، علـى أن توضـع يف االعتبـار ضـرورة دعـم املنـاطق                 

   من املوارد؛وجماالت االهتمام اليت ال يشملها التقييم على نطاق واسع وحتتاج إىل قدر أكرب
 ويطلـب  تراجع امتثال الربامج القطرية للقيام بتقييمات النتـائج،          أيضا يالحظ  - ٧  

مــن الربنــامج اإلمنــائي زيــادة االمتثــال عــن طريــق وضــع خطــط تقييميــة قابلــة للتنفيــذ للــربامج    
ــائج مــن         ــة للنت ــل التقييمــات الالمركزي ــا يف ذلــك متوي ــة، مب ــاملوارد الكافي ــدها ب ــة وتزوي القطري

  الربامج؛ موارد
 التقييمـات   حتقيـق جـودة    مواجهة التحدي املتمثل يف   استمرار   كذلكيالحظ    - ٨  

واإلدارة للـربامج   تحـسني التخطـيط     بربنـامج اإلمنـائي     ضـرورة قيـام ال     علـى    ؤكديوالالمركزية،  
  ؛  ومنهجيتهاعلى أساس النتائج من أجل حتسني تصميم التقييمات الالمركزية

يف  األخــــصائيني املتفــــرغني يف جمــــايل الرصــــد والتقيــــيم عــــددزيــــادة ب يقــــر  - ٩  
 علــى وظيفــة طــابع التخــصص الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة إضــفاء  ويــشجع، ٢٠٠٨ عــام

التقييم عن طريق حتسني قدرات املوظفني املتفرغني واالحتفاظ هبم ملعاجلـة مـشكلة عـدم تـوافر               
  ؛ هذه اخلربات يف بعض وحدات الربجمة

االســـتجابات اإلداريـــة تحـــسن الطفيـــف الـــذي طـــرأ علـــى تقـــدمي  اليالحـــظ  - ١٠  
االسـتجابات  تقـدمي   أن يواصـل حتـسني      نامج اإلمنـائي علـى       الرب ويشجعلتقييمات الالمركزية،   ل

  ؛ اتتابعة التقييميف ما يتعلق مبتحسني املساءلة والشفافية اإلدارية وتعقبها ل
  ت الوطنية يف جمال التقييم؛ربنامج اإلمنائي دعم تنمية القدرامن ال يطلب  - ١١  
ــه اجلمعيــة علــى   ٦٢/٢٠٨قــرار اجلمعيــة العامــة   إىل يــشري  - ١٢   ، الــذي تــشجع في

تعزيـز النـهج    طـرق منـها     ، ب  علـى نتـائج التنميـة      بـصفة خاصـة   تركيـز   التعزيز أنشطة التقييم، مع     
يف ي الربنـــامج اإلمنـــائ شجعيـــو ؛ يف ذلـــك عمليـــات التقيـــيم املـــشتركة، مبـــاالتعاونيـــة للتقيـــيم

مـع    األمـم املتحـدة األخـرى      مؤسـسات الصدد على مواصلة إجراء تقييمات مـشتركة مـع           هذا
  ؛  اإلمنائيربنامجال التركيز على مساءلة مواصلة

  .التقييم  الذي اقترحه مكتب٢٠١٠-٢٠٠٩لفترة ا على برنامج عمل يوافق  - ١٣  
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢
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    ٢٠٠٩/١٢ 
مم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية والتقرير املرحلي عن تنفيـذ         التقرير السنوي لصندوق األ       

الشراكة االستراتيجية بني صـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة وبرنـامج األمـم                 
  املتحدة اإلمنائي

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 بـــالتقرير الـــسنوي لألمـــني التنفيـــذي لـــصندوق األمـــم املتحـــدة حيـــيط علمـــا  - ١  

   النتائج الربناجمية واإلدارية الواردة فيه؛ويالحظ) DP/2009/19(ية للمشاريع اإلنتاج
ألهــداف تــوطني ا مبــسامهات الــصندوق امللموســة والقابلــة للقيــاس يف يرحــب  - ٢  

 واملــساعدة رؤوس األمــوال االســتثماريةأقــل البلــدان منــوا، عــن طريــق تــوفري  باإلمنائيــة لأللفيــة 
 جيع علـى تـوفري خـدمات القـروض البالغـة الـصغر الـشاملة             والتـش   التنميـة احملليـة    لتحقيـق التقنية  

  ؛ والبالغة الصغراملشاريع الصغرية و الفقرية لفائدة األسر
لفتـرة  يف الـصندوق   لترتيبـات الربجمـة والتمويـل املقترحـة ل         دعمـه    ؤكد جمـددا  ي  - ٣  
شجع الــدول األعــضاء يــ، و٢٠٠٨ة األوىل لعــام  يف الــدورة العاديــواملقدمــة، ٢٠١١-٢٠٠٨

مـسامهات مواضـيعية متعـددة       أو عـن طريـق        للـصندوق  املسامهة يف املوارد العاديـة    لقادرة على   ا
، ٢٠١١-٢٠٠٨للفتـــرة مارية  الـــصندوق االســـتثاملـــستوى الـــالزم لتنفيـــذ خطـــة بسنوات الـــ
 ليشمل عددا يتـراوح مـا بـني         الستثمارتوسيع نطاق دعمه للخدمات وا    الصندوق من   ميكن   مبا
   على األقل، إىل القيام بذلك؛ن منوا  من أقل البلدا٤٥و  ٣٨

واصـلة تعزيـز شـراكتهما االسـتراتيجية        مب الربنـامج اإلمنـائي والـصندوق        يوصي  - ٤  
 إىل اجمللـس،     منـهما تقـدمي تقـارير منتظمـة        ويطلـب  ،DP/2009/20على النحو املـبني يف الوثيقـة        

ــا ــك إىل يف  مبـ ــام  ذلـ ــسنوية لعـ ــه الـ ــدروس املـــ  ٢٠١١دورتـ ــديات والـ ــشأن التحـ ستفادة يف  بـ
  .الصدد هذا

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢
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    ٢٠٠٩/١٣ 
ــة        ــسنوي للمــديرة التنفيذي ــر ال ــائي للمــرأة   التقري ــصندوق األمــم املتحــدة اإلمن ــد ل  ومتدي

   االستراتيجية  خطته
  

  إن اجمللس التنفيذي  
لــصندوق األمــم املتحــدة   التقرير الــسنوي للمــديرة التنفيذيــة    بــحيــيط علمــا   - ١  

واملعلومـات الـواردة يف     ) DP/2009/21/Corr.1/Rev.1(وتـصويبه   ) DP/2009/21 (ةاإلمنائي للمرأ 
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨التقرير بشأن خطته االستراتيجية للفترة 

الـربامج يف سـعيها إىل       مبسامهة الصندوق يف دعم البلدان املـستفيدة مـن           سلمي  - ٢  
ائيـة لأللفيـة، فـضال عـن مـساعدة      األهـداف اإلمن هـا  ، مبا في تنفيذ األولويات اإلمنائية املتفق عليها    

اجلهود املبذولـة لتنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني           باألهداف  تنفيذ  التقدم احملرز يف     البلدان على ربط  
  لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ األمم املتحدة لواتفاقية 
 يف تقريــره الــسنوي إىل اجمللــس التنفيــذي   أن يــدرج  مــن الــصندوق  يطلــب  - ٣  

ــات  ــة  معلوم ــة وكمي ــدم احملــرز   نوعي ــام  والتحــديات عــن التق ــة أم ــق أهــداف  املاثل ــهحتقي  خطت
   ؛ملؤشرات احملددة يف اخلطة، وذلك باستخدام اونتائجهااالستراتيجية 

ألداء مــن أجــل متابعــة أكثــر فعاليــة لــ  بــاجلهود الــيت يبــذهلا الــصندوق يعتــرف  - ٤  
 بـني املخرجـات     توثيـق الـصلة   مواصـلة   ة  املـديرة التنفيذيـ    مـن  ويطلـب ،   والثغرات  احملرز والتقدم
  ؛  بشكل أفضل أنشطة الصندوقاألثر املترتب على يف التقرير السنوي إلظهار والنتاتج
تعبئـة املـوارد يف     يف جمـال    التوقعـات    كـل    فاقلكون أدائه    على الصندوق    يثين  - ٥  

 ويـشجع اخلـاص،   القطـاع   و وتوسيع شراكاته مع املاحنني الثنـائيني واجملتمـع املـدين            ٢٠٠٨عام  
الــصندوق علــى مواصــلة توســيع قاعــدة مــوارده والــسعي إىل إقامــة شــراكات أقــوى مــن أجــل  

، مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص تعبئـــة املـــوارد ل االســـتراتيجيةخطتـــهيف األهـــداف احملـــددة  بلـــوغ
  ؛األساسية ملوارده

 ختـصيص   املتبعـة يف  نهجيـة   املعـايري و   باملذكرة اإلعالميـة املتعلقـة بامل      حييط علما   - ٦  
وجهة إىل مـدير برنـامج      املرسالة  وال) DP/2009/21للوثيقة   ٣رفق  امل) (األساسية(العادية  املوارد  

ــصندوق      ــشارية لل ــة االست ــار ٢٧ يفاألمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن رئــيس اللجن ــايو/أي  ٢٠٠٩ م
  يف فيهمـا النظـر   ،   التـشاور مـع الـدول األعـضاء        ، بعـد  ويقـرر  ،)DP/2009/21للوثيقة   ٢ رفقامل(

  ؛ ٢٠٠٩الدورة العادية الثانية لعام 
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 الصندوق على مواصلة التعاون مـع مجيـع هيئـات األمـم املتحـدة ذات               يشجع  - ٧  
  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ من أجل االستمرار يف الصلة 

 اإلطـار   هـا ، مبـا في   ٢٠١١-٢٠٠٨ اخلطة االستراتيجية للـصندوق للفتـرة        ميدد  - ٨  
  ؛ ٢٠١٣ عام حىتلموارد املالية، املتكامل ل
قـدم إىل اجمللـس التنفيـذي، يف دورتـه الـسنوية            ت أن   ة التنفيذي ة املدير من يطلب  - ٩  

، ٢٠١٣-٢٠٠٨ املمـددة للفتـرة      لخطـة االسـتراتيجية   ل، استعراض منتـصف املـدة       ٢٠١١لعام  
  ؛ املية ذات الصلةوبرامج الصندوق اإلقليمية والعاإلطار املتكامل للموارد املالية ذلك مبا يف 

 دورتــه قــدم إىل اجمللــس التنفيــذي، يفت أن املــديرة التنفيذيــةمــن  أيــضا طلــبي  - ١٠  
-٢٠٠٨ املمـددة للفتـرة      لخطـة االسـتراتيجية   ل جتميعيـا  ا، استعراضـ  ٢٠١٣العادية األوىل لعـام     

، يف الـدورة    ٢٠١٧-٢٠١٤قبل تقدمي مشروع اخلطة االستراتيجية للصندوق للفترة        ،  ٢٠١٣
  .٢٠١٣، وكذلك قبل تقدميها بصفة رمسية يف الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١٣وية لعام السن

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢
    ٢٠٠٩/١٤ 
   خلدمات املشاريع األمم املتحدة ملكتبالتقرير السنوي للمدير التنفيذي     

  
  إن اجمللس التنفيذي  
ألمـم املتحـدة خلـدمات    بالتقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتـب ا      حييط علما   - ١  
  ؛)DP/2009/22(املشاريع 
حتقيق قدر أكرب من الفعالية والكفـاءة  بالتقدم الذي أحرزه املكتب يف      يرحب  - ٢  

  ؛ يف ممارسة أعماله
، التنفيذيـة لألمـم املتحـدة     والنتـائج    األنشطة   يفاملكتب   بإسهامات   يط علما حي  - ٣  

  ؛ اليت غالبا ما جتري يف أقصى الظروف
 الطلــب علــى خــدمات املكتــب، كمــا يتــضح مــن بازديــاد أيــضا يط علمــاحيــ  - ٤  

كمـا تـشري إىل     ،   املهنيـة  كفاءتـه دالئل على زيادة    ال و احلجم القياسي لألعمال اليت حصل عليها     
  ؛ ذلك االجتاهات اإلجيابية للدراسات االستقصائية اليت أجريت مؤخرا ورضا العمالء

املتعلقــــة بالدراســــات ضــــافية اإلعلومــــات امل املكتــــب علــــى دمــــج يــــشجع  - ٥  
 يف االستقـــصائية ملــــدى رضــــا العمـــالء عــــن اخلــــدمات املقدمـــة وحتليــــل تلــــك الدراســــات   

  .املقبلة التقارير
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  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩
  

    ٢٠٠٩/١٥ 
تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب األمـم                      

  ني احلسابات والرقابة الداخليتعن مراجعةاملتحدة خلدمات املشاريع 
  

  إن اجمللس التنفيذي  
مراجعــة تقريــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن ) أ: (مبــا يلــي حيــيط علمــا  - ١  

ــداخليتني    ــة الـــ ــسابات والرقابـــ ــات   ) ب(؛ و )DP/2009/23(احلـــ ــب األخالقيـــ ــر مكتـــ تقريـــ
)DP/2009/25( ؛ و)ن املتعلقــة مبراجعــة تقريــر عــن أنــشطة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكا ) ج

تقريـر مكتـب األمـم      ) د(؛ و   )DP/FPA/2009/5 (٢٠٠٨احلسابات والرقابة الداخليتني يف عام      
املتحدة خلـدمات املـشاريع عـن خـدمات املراجعـة الداخليـة للحـسابات املقدمـة إىل املنظمـة يف                   

   ؛)DP/2009/24 (٢٠٠٨ عام
ــب  - ٢   ــسية    يرحـ ــة الرئيـ ــسائل اإلداريـ ــى املـ ــالتركيز علـ ــوح   بـ ــررة، ووضـ واملتكـ

التوصــيات وشــكلها، والتخطــيط ملراجعــة احلــسابات علــى أســاس درجــة املخــاطرة املــبني يف      
  ؛ تقارير املراجعة الداخلية للحسابات

مراجعــة  بتـضمني تقــارير كــل هيئـة مــن اهليئــات املـذكورة عــن    أيــضا يرحـب   - ٣  
 يبـت فيهـا بعـد بـشأن مراجعـة           قائمـةً بالنتـائج الرئيـسية والتوصـيات الـيت مل          احلسابات والرقابة   

  ؛  شهرا أو أكثر١٨احلسابات وتفسريات النتائج اليت مل يبت فيها ملدة 
ــشري  - ٤   ــرر املإىل  يــ ــة    ٢٠٠٨/١٣قــ ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــشأن قــ ، ٦٢/٢٠٨بــ

 باإلجراءات اليت اختـذها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة            علما يطحيو
الربنـــامج  مـــن ويطلـــب ،لتنفيـــذ الـــوطين وامللكيـــة الوطنيـــةزيـــز طريقـــة اواصـــلة تعملللـــسكان 

إيــالء مــع  احملــددة يف تقــارير مراجعــة احلــسابات،  التنفيذيــةمعاجلــة مجيــع املــسائل  والــصندوق 
  القدرات؛ اهتمام خاص لبناء

إجـراءات  ، الذي ينص يف مجلة أمـور علـى         ٢٠٠٨/٣٧ إىل القرار    أيضا يشري  - ٥  
 مـن الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق      ويطلـب ملراجعـة الداخليـة للحـسابات،        ا تقـارير الكشف عـن    

  :السكان ومكتب خدمات املشاريع القيام مبا يلي
ــارير اتـــضمني   )أ(   ــاملة  التقـ ــات شـ ــة معلومـ ــسنوية املقبلـ ــن  لـ ــشأن الكـــشف عـ بـ
   املكشوف عنها وعناوينها؛ املراجعة الداخلية للحسابات، مبا يف ذلك عدد تقارير املعلومات
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املراجعة  تقارير كي تطلع وتعلق علىلحكومات املعنية إتاحة الوقت الكايف ل  )ب(  
  ؛ الداخلية للحسابات قبل الكشف عنها

  خــدمات املــشاريعلــسكان ومكتــباربنــامج اإلمنــائي وصــندوق ال قــرار يؤيــد  - ٦  
 ةر مــديمــن، ويطلــب ٢٠١٢حبلــول عــام املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام إرجــاء تنفيــذ 

ــامج ال ــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب خــدمات      اربن ــذيني ل ــديرين التنفي إلمنــائي وامل
بتقـدمي   و ٢٠١٢ موعد ال يتجاوز عـام       اعتماد هذه املعايري يف   إعطاء األولوية لاللتزام ب   املشاريع  

  ؛٢٠١٣م  العادية الثانية لعا إىل اجمللس يف دورته٢٠١٢بياناهتما املالية املطابقة للمعايري لعام 
  خـدمات املـشاريع    لـسكان ومكتـب   ااإلمنـائي وصـندوق     ربنـامج   مـن ال   يطلب  - ٧  

 علــى جمللــس التنفيــذيوإطــالع ا، إتاحــة خطــط لتنفيــذ املعــايري يف املوقــع الــشبكي لكــل منــها   
  ؛ ٢٠١٣لدورة العادية الثانية لعام البيانات املالية يف ااملستجدات أوال بأول لغاية تقدمي 

ــضايطلــب   - ٨   ــامج مــن ال أي ــائي وصــندوق  ربن ــسكان ومكتــب ااإلمن  خــدمات ل
الـسائدة يف جمـال     الجتاهـات   لعدة سنوات   مقارنات على مدى     التقارير املقبلة    تضمني املشاريع

  ؛ مراجعة احلسابات
ــندوق   إداريت اليـــشاطر  - ٩   ــائي وصـ ــامج اإلمنـ ــائج لـــسكاناربنـ ــا إزاء النتـ  قلقهمـ
 بــإدارة املــشاريع يف مــا يتعلــق DP/FPA/2009/5و  DP/2009/23 الــوثيقتنيالــواردة يف املتكــررة 

 ملعاجلـة مـواطن     اإلدارتـان حاليـا   الـيت تبـذهلا      باجلهود   رحبيو،  والرصد والتقييم وإدارة الربامج   
نتــائج مراجعــة احلــسابات حتقيــق حتــسينات كــبرية علــى  إىل ويتطلــع املنظــومي تلــك،الــضعف 
 يف دورتـه الـسنوية       عنـها  فيـذي اجمللـس التن  غ  وإبـال ،  ٢٠١٠ حبلـول عـام      بتلك اجملـاالت  املتعلقة  

  لسكان؛ اربنامج اإلمنائي وصندوق لل املراجعة الداخلية للحسابات تقريري عرب، ٢٠١١لعام 
 اجمللس التنفيـذي  السكان إطالعربنامج اإلمنائي وصندوق من إداريت ال   طلبي  - ١٠  

عة احلسابات املتكـررة احملـددة يف        ملعاجلة نتائج مراج   تنفذها االستراتيجيات واألنشطة اليت     على
  ؛ DP/FPA/2009/5 و DP/2009/23 الوثيقتني

  
  ،  األمم املتحدة اإلمنائيفيما يتعلق بربنامج  
 املكاتـب القطريـة ووحـدات املقـر          تغطيـة   نطـاق  املـستمر يف  بالتحـسن    يرحب  - ١١  

توسـيع  علـى   اإلمنـائي  الربنـامج  ويشجع، املراجعة الداخلية للحساباتالتابعة للربنامج اإلمنائي ب  
عدد عمليات مراجعـة    اخنفاض   بقلق الحظيو،   مبراجعة احلسابات  حدات املقر تغطيته لو نطاق  

   ملراجعة احلسابات؛غري مرضمما أدى إىل تقدير املكاتب القطرية، اليت خضعت هلا سابات احل



E/2009/35
 

120 10-25911 
 

أكثــر   بعــدمل تنفــذ اخنفــاض عــدد توصــيات مراجعــة احلــسابات الــيت  يالحــظ  - ١٢  
تنفيــذ أن يواصــل جهــوده للمتابعــة مــن أجــل  ربنــامج اإلمنــائي  مــن الويطلــب،  شــهرا١٨ مــن
  التوصيات؛  هذه

يف تقارير مراجعة احلسابات    تقدمي   التقدم الكبري احملرز يف      يالحظ مع التقدير    - ١٣  
  أو حكومات وطنية؛ /املشاريع اليت تنفذها منظمات غري حكومية وحينها يف ما يتعلق ب

ارية ملراجعــــة احلــــسابات  بــــالتقرير الــــسنوي للجنــــة االستــــشلمــــاحيــــيط ع  - ١٤  
  ؛ ٢٠٠٨ لعام

 أعـــاله، بالتقــدم احملــرز يف معاجلــة النتـــائج    ٩اإلشــارة إىل الفقــرة   ، بيرحــب   - ١٥  
، مبــا فيهــا DP/2009/23املتكــررة حــول املــسائل املتعلقــة مبراجعــة احلــسابات احملــددة يف الوثيقــة  

حـل  ربنامج اإلمنـائي    ال من طلبيو،  ة األصول واملوارد املالية   وإدار املشترياتنقاط الضعف يف    
  .املكاتب القطرية واملقراملقبلة بجهود التخطيط على سبيل األولوية ويف إطار هذه املسائل 

  
  ،صندوق األمم املتحدة للسكانوفيما يتعلق ب  
ــده   - ١٦   ــمانات يف    يعـــرب عـــن تأييـ ــوفري ضـ ــة املـــساءلة وتـ ــلة تعزيـــز عمليـ ملواصـ

راجعة احلسابات على أسـاس     التخطيط مل  على مواصلة تعزيز     ة التنفيذي ة املدير وحيثدوق،  الصن
لرقابـة الداخليـة وفقـا ألفـضل املمارسـات املعتـرف هبـا دوليـا،                ل، واعتماد إطـار     درجة املخاطرة 

شــعبة خــدمات الرقابــة الوظــائف الــشاغرة يف  ء، ومــلنظــام إدارة املخــاطر يف املؤســسةوتنفيــذ 
 مـن أن مـستوى املـوارد املتاحـة        والتأكـد  احلـسابات،    لعمليـات مراجعـة   كافية  الية  تغطالضمان  ل

ضـــمن النطـــاق الـــذي أوصـــت بـــه وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة يف التقريـــر  يقـــع هلـــذه الـــشعبة 
JIU/REP/2006/2 ؛  

 إىل أحكـــام املـــادة الثانيـــة عـــشرة مـــن النظـــام املـــايل والقواعـــد املاليـــة  يـــشري  - ١٧ 
  مـن النظـام املـايل،      ٦-١٢ البنـد لحـسابات، وخاصـة      اخلارجيـة ل   راجعـة امل بـشأن املتحدة   لألمم
 وفقـا لقـرارات اجلمعيـة العامـة ومقـررات           تتمعلى أن مجيع اتفاقات التمويل ينبغي أن         شدديو

  اجمللس التنفيذي؛ 
لــضمان االمتثــال تخــذ التــدابري الالزمــة ت أن يــة التنفيذةاملــدير مــن طلبــه يكــرر  - ١٨  

  .وقواعده وأنظمته لسياسات الصندوق
  

  ، دمات املشاريعاألمم املتحدة خلكتب فيما يتعلق مبو  
  ؛ للحساباتراجعة الداخلية قدرات املنظمة يف جمال امل تعزيز بالتقدم احملرز يف يرحب  - ١٩  
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  ؛٢٠٠٨ لمراجعة الداخلية للحسابات يف عاملتغطية  بتوسيع نطاق الأيضارحب ي  - ٢٠  
، ٢٠٠٨لعـام    االستـشارية و االسـتراتيجية  السنوي للجنـة      بالتقرير حييط علما   - ٢١  
  : ، مع مراعاة التعديالت التالية االختصاصات املنقحة املدرجة فيهويؤيد

قبـل تعيينـهم     االستـشارية وأعضاء اللجنة االستراتيجية    ضرورة فحص ملفات      )أ(  
  ؛ ٢٠٠٨/٣٧املقرر واملصاحل، مبا يتفق يف تضارب للتأكد من عدم وجود أي 

 االستـشارية  و أعـضاء اللجنـة االسـتراتيجية     تضمن املديرة التنفيذية، عند تعيني        )ب(  
خـربة كـبرية وحديثـة    مـا ال يقـل عـن األغلبيـة البـسيطة لألعـضاء            أن يكـون لـدى      ،  يف املستقبل 

  وذات صلة مبجال الرقابة املالية أو الداخلية؛ 
رها االستشاري يف أداء دوعند االستشارية، االستراتيجية وجنة  للميكن  )ج(  

  .، حسب تقديرها٥ يف الفصل الواردةبات الرئيسية بأي من الواجأن تضطلع ، الرقابةعملية 
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣

    ٢٠٠٩/١٦ 
التقـدم احملـرز يف     : ٢٠٠٨لعـام   صندوق األمم املتحـدة للـسكان       تقرير املديرة التنفيذية ل       

  ٢٠١١- ٢٠٠٨تنفيذ اخلطة االستراتيجية للفترة 
  

  ن اجمللس التنفيذيإ  
ــا  - ١   ـــ  حيـــــيط علمـــ ــة  بالوثـــــائق الـــــيت يتـــــألف منــ ها تقريـــــر املـــــديرة التنفيذيـــ

 DP/FPA/2009/2 (Part I, Add.1( و DP/FPA/2009/2 (Part I): وهـي كالتـايل   ،٢٠٠٨ لعـام 
، وحيـيط علمـا أيـضا باسـتمرار     DP/FPA/2009/2 (Part II)و ) Part I, Add.1/Corr.1وتـصويبه،  
، بنـاء  ٢٠١١-٢٠٠٨ز يف مواءمة برجمة الـصندوق مـع خطتـه االسـتراتيجية للفتـرة       التقدم احملر 

  على األولويات الوطنية للبلدان املستفيدة من الربامج؛
 بـشأن األنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل           ٦٣/٢٣٢ قـرار اجلمعيـة العامـة         إىل يشري  - ٢  
دخــال التغــيريات الــصناديق والــربامج علــى إالــذي يــنص علــى أمــور يف مجلتــها حــث  التنميــة، 
 الـذي   األنـشطة التنفيذيـة    مـع االسـتعراض الـشامل لـسياسة          دوراهتـا التخطيطيـة   ملواءمـة    الالزمة

  ؛ ، حسب الضرورةاملدة استعراضات منتصف إجراءجيري كل أربع سنوات، مبا يف ذلك 
اإلطـار  ذلك ، مبا يف   ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة   للصندوق اخلطة االستراتيجية    ميدد  - ٣  
  ؛ ٢٠١٣  عامحىت، والربامج العاملية واإلقليمية ذات الصلة للصندوقلموارد املالية املتكامل ل



E/2009/35
 

122 10-25911 
 

 املديرة التنفيذية أن تـدرج يف التقـارير الـسنوية املقبلـة إشـارات إىل         من يطلب  - ٤  
-٢٠٠٨ة االســتراتيجية للفتــرة   اخلطــ املتعلقــة بنتــائج ونــواتج    خطــوط األســاس واألهــداف    

 ؛والنتائجلتقدم احملرز يف حتقيق هذه األهداف لة لاملتابعة الكام بغية، ٢٠١١
قــدم إىل اجمللــس التنفيــذي، يف دورتــه تأن املــديرة التنفيذيــة  مــن أيــضا يطلــب  - ٥  

-٢٠٠٨ املمـددة للفتـرة      لخطـة االسـتراتيجية   ل، استعراض منتـصف املـدة       ٢٠١١ السنوية لعام 
  ؛ ج العاملي واإلقليمي للصندوقوالرباماإلطار املتكامل للموارد املالية ذلك ، مبا يف ٢٠١٣

 دورتـه  قـدم إىل اجمللـس التنفيـذي، يف      تأن  املـديرة التنفيذيـة     من   كذلك طلبي  - ٦  
-٢٠٠٨ املمـددة للفتـرة      لخطـة االسـتراتيجية   ل جتميعيـا  ا، استعراضـ  ٢٠١٣العادية األوىل لعـام     

الـدورة  ، يف   ٢٠١٧-٢٠١٤قبل تقدمي مشروع اخلطة االستراتيجية للصندوق للفترة        ،  ٢٠١٣
  .٢٠١٣، وكذلك قبل تقدميها بصفة رمسية يف الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١٣السنوية لعام 

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣
    ٢٠٠٩/١٧ 
تقرير عن املسامهات املقدمة مـن الـدول        : االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان         

  املقبلة  واألعوام٢٠٠٩ترك لعام األعضاء وغريها للموارد العادية وموارد التمويل املش
  

  إن اجمللس التنفيذي  
 املقدمـة مـن الـدول األعـضاء وغريهـا           بالتقرير املتعلـق باملـسامهات    حييط علما     - ١  

  ؛)DP/FPA/2009/3( واألعوام املقبلة ٢٠٠٩للموارد العادية وموارد التمويل املشترك لعام 
ــة  يرحــب  - ٢   ــرادات العادي ــادة مــستوى اإلي ــادة ٢٠٠٨عــام ل وقللــصند بزي  وبزي

ــام     ــشترك لعـ ــل املـ ــرادات التمويـ ــضا و، ٢٠٠٨إيـ ــب أيـ ــستفيدة    يرحـ ــدان املـ ــسامهات البلـ مبـ
  ؛الربامج من

ضـرورية  وأهنـا   للـصندوق   األساسية  على أن املوارد العادية هي الركيزة        ؤكدي  - ٣  
 علـى  الصندوق ويشجعبتعدد األطراف واحلياد والشمولية،   املتسمة  للحفاظ على طبيعة عمله     

صـناديقه  مـن أجـل     تكميليـة   الوارد  املـ يف حـشد    مع االستمرار أيـضا     حشد هذه املوارد    مواصلة  
  ؛وبراجمه املواضيعية

علـى   الـصندوق قدرة  ضرورة أال تؤدي األزمة املالية إىل إضعاف         يشدد على   - ٤  
 الــصندوق علــى أن تعزيــز دور وقــدرة دركيــو أهــدافها اإلمنائيــة؛مــساعدة البلــدان يف حتقيــق  
ــوغ    ــساعدة البلــدان يف بل ــداف م ــادة  تلــك األه ــا مــوارده يتطلــب زي للتوقعــات الــواردة   وفق
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، وتوســيع قاعــدة مــوارده علــى حنــو مطــرد      ٢٠١١-٢٠٠٨ه االســتراتيجية للفتــرة  خطتــ يف
 تـه وكفاءتـه  فعاليعـن   مواصـلة حتـسني تقـارير الـصندوق    ومضمون وميكن التنبؤ به، فـضال عـن     

  ؛ ه ونتائجهاتساقو
يتطلبـان مـن    ورفع هذا املـستوى     مستوى متويل الصندوق    احلفاظ على   بأن   يقّر  - ٥  
   أن تقوم بذلك؛ مسامهاهتا خالل فترة اخلطة االستراتيجية للصندوقاليت ميكنها زيادةالبلدان 

تقـدمي مـسامهاهتا يف وقـت مبكـر مـن الـسنة             الـيت ميكنـها     مجيع البلـدان     يشجع  - ٦  
  تقوم بذلك؛ أن وإعالن تربعاهتا لعدة سنوات على

دعم سياسي قوي وإىل مزيد من الـدعم املـايل،    أن الصندوق حيتاج إىل      ؤكدي  - ٧  
إضــافة إىل زيــادة التمويــل األساســي وتعزيــز إمكانيــة التنبــؤ مبــدى تــوافره، لكــي يتــسىن تعزيــز   

دمــج جــدول أعمــال املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة دجمــا كــامال يف  مــساعدته للبلــدان علــى 
  .يات واألطر اإلمنائية الوطنيةاالستراتيج

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢
    ٢٠٠٩/١٨ 
   األمم املتحدة للسكانقالسياسة التقييمية لصندو    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
ــرر يــشري   - ١   ــتراتيجية للفتــرة     ٢٠٠٧/٤٠إىل املق ــة الــصندوق االس  املتعلــق خبط
ق بسياسة الـصندوق يف      املتعل ٢٠٠٨/٣٧، وإطار املساءلة للصندوق، واملقرر      ٢٠١١-٢٠٠٨

   بأن هذه الوثائق هي األساس الذي تقوم عليه السياسة التقييمية للصندوق؛ويقرجمال الرقابة، 
ــة ل  يرحــب - ٢   ــسياسة التقييمي ــصندوق بال ــ)DP/FPA/2009/4(ل  خطــوة ا باعتباره

ــو   ــة حن ــةهام ــاءة يف      إقام ــساق والكف ــشفافية واالت ــادة ال ــشتركة لزي ــدة مؤســسية م ــداد قاع  إع
إلدارة الفعالـة لتحقيـق النتـائج، وذلـك مـن أجـل             وا املؤسسيلتعلم  لتخدام عمليات التقييم    واس
  ؛ الرتاهة املساءلة وضمان تعزيز

لبلـدان املـستفيدة    قـدرات ا   علـى تعزيـز      السياسة التقييمية تركيز   ب أيضارحب  ي  - ٣  
 مواصـلة  إىلق   الـصندو  ويـدعو ،  ٦٢/٢٠٨معية العامـة    ، وفقا لقرار اجل   الربامج على التقييم  من  

علــى الــصعيد القطــري، بالتــشاور الوثيــق مــع احلكومــات    املنفــذة إجــراء تقييمــات للعمليــات  
  ؛  تطوير قدرات التقييم الوطنيةومساعدهتا علىالوطنية، 
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ــيت    كــذلكرحــبي  - ٤   ــاجلهود املتواصــلة ال ــذهلا  ب ــصندوق يب ــة الــ ال سياسة ملواءم
فريـق األمـم املتحـدة    عـن طريـق   نظومة األمـم املتحـدة،   القواعد واملعايري التقييمية مل   مع   يةالتقييم

  املعين بالتقييم؛
ــق  - ٥   ــة ل   يوافــ ــسياسة التقييميــ ــى الــ ــاء  علــ ــا جــ ــصندوق كمــ ــة تلــ  يف الوثيقــ

DP/FPA/2009/4،        وظيفـة التقيـيم    املهمـة املنوطـة ب     أن   ويالحـظ ،  املقـرر  مع مراعاة أحكـام هـذا
 ؛ ونتائجه تقييم فعالية وكفاءة برامج الصندوق هي

 مـن   ٤٠ و   ٣٩، وفقـا للفقـرتني       اجمللـس التنفيـذي يتلقـى       أن ؤكد من جديـد   ي  - ٦  
ويقــدم معلومــات عــن نتــائج عمليــات التقيــيم ، )DP/FPA/2008/14(صندوق سياســة الرقابــة للــ
  ؛ توجيهاته بناء عليها

لتأكــد مــن أن ة علــى ا التنفيذيــة املــديروحيــث، ٢٠٠٨/٣٧ مقــرره إىل يــشري  - ٧  
وفقـا  وبالتـشاور مـع احلكومـات الوطنيـة      ينجزهـا،   والتقييمات اليت   ييمية   التق صندوقالوظائف  

  ؛ ، مستقلة ونزيهةللسياسة التقييمية
  :ة التنفيذية القيام مبا يلي املديرمن يطلب  - ٨  
  ؛ تها واستقالليتها ونزاه يف الصندوقضمان جودة وظيفة التقييم والتقييمات املنجزة  )أ(  
 مــدة وحــصر فيهــاالتقيــيم رئــيس فــرع  الرقابــة وتعــيني مــدير شــعبة خــدمات   )ب(  

سـنوات علـى التـوايل، ومنـع        مخـس وأربـع      يف ،قابلة للتجديد مرة واحدة   خدمتهم، اليت تكون    
  ؛ ثانيةصندوق رجوعهم للعمل يف ال

حبيـث يكـون مـسؤوال مـسؤولية         مدير شعبة خدمات الرقابة      استقالليةضمان    )ج(  
 متابعـــة عــن ، وكــذلك  الــشعبة  جتريهــا قييمــات الــيت   اجمللــس التنفيــذي عــن الت   مباشــرة أمــام   

   الناجتة عن التقييمات؛ استجابات اإلدارة
 القـول الفـصل  شـعبة خـدمات الرقابـة    رئيس فرع التقييم يف   يكون ل ضمان أن     )د(  

  شعبة؛ ال مضمون تقارير التقييم اليت تصدرها يف
 العامليـة واإلقليميـة     املـستويات توفري مـوارد بـشرية وماليـة كافيـة للتقيـيم علـى                )ـه(  
  ؛  وذات مصداقيةمستقلة ومفيدةوظيفة التقييم حبيث تكون ، وكذلك تعزيز والقطرية
علـى  للتقييم مرة واحدة  ،   منها القطرية مجيع الربامج، وخاصة     خضوعضمان    )و(  
تنفيــذ التوصــيات، وجلميــع تقــارير التقيــيم، وإعــداد اســتجابات اإلدارة ، دورهتــاخــالل  األقــل

  ؛  املقبلةالدروس املستفادة يف صلب السياسات والربامج والعملياتوإدخال 
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مـرة كـل سـنتني إىل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه              تقييميـة، للعلـم،     تقدمي خطـة      )ز(  
ــس ــام الـ ــع  ٢٠١٠نوية لعـ ــى أن توضـ ــة   ، علـ ــيم واخلطـ ــة الـــصالت بـــني التقيـ ــار أمهيـ يف االعتبـ
  ؛ ٢٠١١-٢٠٠٨اتيجية للصندوق للفترة االستر

 املتكــررة احملــددة يف تقريــرو للقــضايا الرئيــسية اســتجابة إداريــة مــستقلةقــدمي ت  )ح(  
  ؛ الذي يقدم مرة كل سنتني شعبة خدمات الرقابة

تقــارير علــى إتاحــة ال نــشر نتــائج التقييمــات، مبــا يف ذلــك  يفشفافيةالــضــمان   )ط(  
 مـن الـضروري     يكون فيهـا  اجلمهور، ما عدا يف احلاالت اليت       ولمجلس التنفيذي   لنطاق واسع   

  ؛محاية بعض أصحاب املصلحة واحلفاظ على سرية معلوماهتم على حنو معقول
ىل  إ اليت تقدم كـل سـنتني    مدير شعبة خدمات الرقابة    تقاريرأن تتناول    طلبي  - ٩  

يـل العوامـل   ، وحتلتـه عي لـه ونو االمتثالمدى  و هوتوصياته  ونتائج وظيفة التقييم    اجمللس التنفيذي 
  ؛ اليت جيريها الصندوق، ومتابعة التقييمات ودةاليت تؤثر على اجل

وزيــادة قيمــة خدمــة املــستفيدين منــه عــن  إىل مــسؤولية الــصندوق شرييــ وإذ  - ١٠  
 بـشأن تقريـر املـؤمتر       ٤٩/١٢٨الوطنية، وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة        اإلمنائية  ولويات  األطط و اخل

 لتحـسني  خذ مبنهجية قائمة على األدلـة األ بالروابط بني واعترافا منه الدويل للسكان والتنمية،    
 املديرة التنفيذية وضع مبـادئ توجيهيـة       من يطلب،  والتقييمالربجمة واإلدارة على أساس النتائج      

، وتعزيـز اإلدارة علـى أسـاس النتـائج        الربجمـة   لتحـسني   األخذ مبنهجيـة قائمـة علـى األدلـة          بشأن  
 شـعبة خـدمات     الـذي سـتقدمه   لتقريـر    ل استجابة اإلدارة هذه القضايا يف    وختصيص جزء يتناول    

  ؛ ٢٠١٠ابة يف الدورة السنوية لعام الرق
 األدوار واملـسؤوليات داخـل شـعبة خـدمات          وضـيح  الـصندوق علـى ت     يشجع  - ١١  

، وضـمان   والرقابـة التخطيط والتنفيـذ    يف مـا يتعلـق بـ      صندوق  الالرقابة ومع الشعب األخرى يف      
، غريهــا مــن آليــات الرقابــةو وظيفــة التقيــيم بــنيوتوضــيح أوجــه االخــتالف اجلــودة واملتابعــة، 

  االستعراضات الداخلية؛ وكذلك بينها وبني 
 يف  التقييميـة صندوق  الـ استعراضا لسياسة   املديرة التنفيذية أن تقدم      من يطلب  - ١٢  
  .٢٠١٢ السنوية لعام  اجمللس التنفيذيدورة

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣
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    ٢٠٠٩/١٩ 
  ٢٠٠٩  يت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعامقررات الماستعراض عام لل    

  
 إن اجمللس التنفيذي  

 : مبا يلي٢٠٠٩يف دورته السنوية لعام قام أنه  إىليشري   
  

 ١البند     
 املسائل التنظيمية    

 ؛)DP/2009/L.2(وخطة عملها  ٢٠٠٩أقـر جدول أعمال الدورة السنوية لعام   

 ؛)DP/2009/9 (٢٠٠٩ العادية األوىل لعام ةردواص بال التقرير اخلافق علىو  

 :٢٠٠٩ لعاموافق على اجلدول الزمين التايل للدورات املقبلة للمجلس التنفيذي   

 ؛٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١ إىل ٨من  :٢٠٠٩ الدورة العادية الثانية لعام

  ؛ للمجلس التنفيذي٢٠٠٩ خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام اعتمد  
األمــم املتحــدة اإلمنــائي  ميــزانيت الــدعم لربنــامج النظــر يف اختــذ مقــررا شــفويا بتأجيــل    

 ويف اسـتعراض منتـصف   ٢٠١١-٢٠١٠ لفترة السنتنيوصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   
 الثانيـة   ، من الدورة العاديـة    ٢٠١١-٢٠٠٨ترتيبات الربجمة للفترة    بشأن  ربنامج اإلمنائي   املدة لل 
  .٢٠١٠لدورة العادية األوىل لعام إىل ا ٢٠٠٩ لعام

  
  لق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائيعاجلزء املت    

  
  ٢البند     
  ديرة الربنامج اإلمنائيالتقرير السنوي مل    

مبــا يف ذلــك  بــشأن التقريــر الــسنوي ملــديرة الربنــامج اإلمنــائي،  ٢٠٠٩/٩اختــذ املقــرر   
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨ألمم املتحدة اإلمنائي للفترة تفعيل ومتديد اخلطة االستراتيجية لربنامج ا

  أحــاط علمــا بتقريــر الربنــامج اإلمنــائي عــن توصــيات وحــدة التفتــيش املــشتركة يف           
 وتـــــصويبه) DP/2009/11/Add.2 (واملرفـــــق اإلحـــــصائي (DP/2009/11/Add.1) ٢٠٠٨عـــــام 

(DP/2009/11/Add.2/Corr.1).  
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  ٣البند     
  تحدة اإلمنائيااللتزامات بتمويل برنامج األمم امل    

 بــشأن حالــة االلتزامــات بتمويــل املــوارد العاديــة للربنــامج       ٢٠٠٩/١٠اختــذ املقــرر    
  . فصاعدا٢٠٠٩والصناديق والربامج املرتبطة به لعام اإلمنائي 

  
  ٤البند     
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التقييم     

  نامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ بشأن التقرير السنوي عن التقييم يف بر٢٠٠٩/١١اختذ املقرر   
  :أحاط علما بالوثائق التالية  
ــي    )أ(   ــاون اإلقليمـ ــار التعـ ــيم إطـ ــثتقيـ ــة   الثالـ ــدول العربيـ ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦ (للـ

)DP/2009/14(؛  
   العربيــــة للــــدولرد اإلدارة علــــى تقيــــيم إطــــار التعــــاون اإلقليمــــي الثالــــث  )ب(  

)٢٠٠٩-٢٠٠٦) (DP/2009/15(؛  
، لتقييمـات بـشأن ا  السـتجابات اإلدارة    اإلمنـائي   م املتحـدة    متابعة برنـامج األمـ      )ج(  

 ).DP/2009/16 (الالمركزيةمبا يف ذلك التقييمات 
  

  ٥البند     
  تقرير التنمية البشرية    

  ).DP/2009/17(  التنمية البشريةتقريرأحاط علما مبستجدات املشاورات بشأن   
  

  ٦البند     
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     

إيـران  مجهوريـة   وذربيجـان   أللربامج القطريـة    ل سنة واحدة بأول متديد ملدة    أحاط علما     
  ؛ )١، اجلدول DP/2009/18(صربيا والصومال اإلسالمية وزمبابوي وشيلي و

 للربنــامج القطــري جلــزر تــركس وكــايكوس ســنة واحــدةوافــق علــى متديــد ثــان ملــدة   
)DP/2009/18، ؛ )٢ اجلدول  

ــد ملــدة  أول علــى وافــق    ــة ســنتني متدي ــربامج القطري ــادولل س ومنظمــة دول شــرق   لربب
  ؛ )٢، اجلدول DP/2009/18( وموزامبيق والفلبني الكارييب
  : مشاريع وثائق الربامج القطرية والتعليقات عليها منأحاط علما مبا يلي  
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  أفريقيا  
  ؛)DP/DCP/BWA/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوتسوانا   
  ؛)DP/DCP/BDI/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوروندي   

  
  الدول العربية  
 ؛)DP/DCP/LBN/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري للبنان   

  
  آسيا واحمليط اهلادئ   
  ؛ )DP/DCP/AFG/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ألفغانستان   

  
   الدول املستقلة ورابطةأوروبا   
   ؛)DP/DCP/ARM/2(ثيقة الربنامج القطري ألرمينيا مشروع و  
  ؛)DP/DCP/BIH/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري للبوسنة واهلرسك   
ــالفية الــــسابقة          ــدونيا اليوغوســ ــة مقــ ــري جلمهوريــ ــامج القطــ ــة الربنــ ــشروع وثيقــ مــ

)DP/DCP/MKD/2 (؛  
  ؛)DP/DCP/KAZ/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لكازاخستان   
  ؛)DP/DCP/TJK/1(ثيقة الربنامج القطري لطاجيكستان مشروع و  
   ؛)DP/DCP/TKM/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لتركمانستان   
  ؛ )DP/DCP/UZB/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ألوزبكستان   

  
  منطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية و  
  .)DP/DCP/ECU/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري إلكوادور   

  
   ٧البند     
  للمشاريع اإلنتاجيةصندوق األمم املتحدة     

ــرر اختــذ   ــشاريع      ٢٠٠٩/١٢ املق ــم املتحــدة للم ــصندوق األم ــسنوي ل ــر ال ــشأن التقري  ب
ــة ــي عــن  اإلنتاجي ــر املرحل ــم      والتقري ــامج األم ــصندوق وبرن ــني ال ــشراكة االســتراتيجية ب ــذ ال تنفي
 اإلمنائي؛ املتحدة
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  ٨البند     
  حدة اإلمنائي للمرأةصندوق األمم املت    

 بــشأن التقريــر الــسنوي للمــديرة التنفيذيــة للــصندوق ومتديــد ٢٠٠٩/١٣اختــذ املقــرر   
  .خطته االستراتيجية

  
  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

  
  ٩البند     
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

  .لمدير التنفيذي للمكتب بشأن التقرير السنوي ل٢٠٠٩/١٤اختذ املقرر   
  

 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  

 ١٢البند     
 لتقرير السنوي للمديرة التنفيذيةا    

التقـدم  : ٢٠٠٨ لعـام     للـصندوق   بشأن تقرير املـديرة التنفيذيـة      ٢٠٠٩/١٦ قرراختذ امل   
  . ٢٠١١-٢٠٠٨احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية للفترة 

  
  ١٣البند     
 تمويل صندوق األمم املتحدة للسكانبلتزامات اال    

: االلتزامـات بتمويـل صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان            بـشأن    ٢٠٠٩/١٧قـرر   اختذ امل   
تقريــر عــن املــسامهات املقدمــة مــن الــدول األعــضاء وغريهــا للمــوارد العاديــة ومــوارد التمويــل  

  . واألعوام املقبلة٢٠٠٩ املشترك لعام
 ١٤البند     
 )لسكاناألمم املتحدة لصندوق (مج القطرية واملسائل املتصلة هبا الربا    

 :عليهالية وبالتعليقات حاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التاأ  
  

 أفريقيا  

  ؛)DP/DCP/BWA/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوتسوانا   
  ؛)DP/DCP/BDI/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري لبوروندي   
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 ؛ ملدة سنتني)DP/FPA/2009/6(لربنامج القطري ملوزامبيق اى متديد وافق عل  
  

  الدول العربية  
  ؛)DP/DCP/LBN/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري للبنان   
 ملـدة  )DP/FPA/2009/7( تمديد الربنامج القطري لألرض الفلسطينية احملتلـة   بعلما  أحاط    

 ؛)DP/FPA/2009/7/Corr.1 (سنة واحدة وتصويب الوثيقة
  

   آسيا واحمليط اهلادئ  
  ؛)DP/DCP/AFG/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري ألفغانستان   
  ؛ملدة سنتني) ٢، اجلدول DP/FPA/2009/8 (للفلبنيلربنامج القطري اوافق على متديد   
جلمهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة تمديــــد الربنــــامج القطــــري بأحــــاط علمــــا   

)DP/FPA/2009/8 دة سنة واحدة؛مل) ١، اجلدول  
، DP/FPA/2009/8(جلمهوريــة إيــران اإلســالمية تمديــد الربنــامج القطــري بأحــاط علمــا   

  ملدة سنة واحدة؛) ١اجلدول 
  

  شرق أوروبا ووسط آسيا  
   ؛)DP/DCP/ARM/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري ألرمينيا   
صويبها وتـــ) DP/DCP/BIH/2(وثيقـــة مـــشروع الربنـــامج القطـــري للبوســـنة واهلرســـك   

(DP/FPA/DCP/BIH/1/Corr.1)؛  
 ؛)DP/DCP/KAZ/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري لكازاخستان   

 ؛)DP/DCP/TJK/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري لطاجيكستان   

 ؛)DP/DCP/TKM/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري لتركمانستان   

 ؛ )DP/DCP/UZB/3(مشروع وثيقة الربنامج القطري ألوزبكستان   

ملـدة  ) ١، اجلـدول  DP/FPA/2009/9(ألذربيجـان  تمديـد الربنـامج القطـري     بأحاط علما     
 سنة واحدة؛

) ٢، اجلـــدول DP/FPA/2009/9(لقريغيـــستان  متديـــد الربنـــامج القطـــري   وافـــق علـــى   
  سنتني؛ ملدة
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  منطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية و  
   .)DP/DCP/ECU/5(مشروع وثيقة الربنامج القطري إلكوادور   

  
 ١٥البند     
 )لسكانل  األمم املتحدةصندوق(التقييم     

 .صندوقالسياسة التقييمية لل بشأن ٢٠٠٩/١٨قرر اختذ امل  
  

  اجلزء املشترك     
  

  ١٠البند     
برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم       (مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان     

  )ملتحدة خلدمات املشاريعاملتحدة للسكان ومكتب األمم ا
ــرر     ــم املتحــدة      ٢٠٠٩/١٥اختــذ املق ــائي وصــندوق األم ــامج اإلمن ــارير الربن ــشأن تق  ب

  .للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع عن مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتني
  

  ١١البند     
  الزيارات امليدانية    

  :بالتقريرين التالينيط علما اأح  
ــر عــ   )أ(   ــا   تقري ــة املــشتركة إىل كمبودي ــارة امليداني ) DP-FPA/2009/CRP.1(ن الزي

  ؛ )DP-FPA/2009/CRP.1/Corr.1 (وتصويب الوثيقة
ربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم   عــن الزيــارة امليدانيــة لتقريــر )ب(  

  ).DP/2009/CRP.2-DP/FPA/2009/CRP.1(نيبال إىل املتحدة للسكان 
  

   ١٦البند     
  مسائل أخرى     

  : كما يليعقد جلسات إحاطة ومشاورات   
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
  إحاطة بشأن بناء السالم واالنتعاش املبكر؛   )أ(  
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مشاورات غري رمسية بشأن ميزانية الدعم لفترة الـسنتني لربنـامج األمـم املتحـدة                )ب(  
  اإلمنائي، واستعراض منتصف املدة لترتيبات الربجمة؛ 

  
  صندوق األمم املتحدة للسكان

  ؛ ٢٠٠٩ لعام جائزة األمم املتحدة للسكاناحتفال خاص مبناسبة تسليم   )أ(  
  ؛ صندوق األمم املتحدة للسكانالسياسة التقييمية لشاورات غري رمسية بشأن م  )ب(  
الربنـامج املـشترك    األنثـوي، و والـواقي  سلع الصحة اإلجنابيـة    توافرحاطة بشأن   إ  )ج(  

  ؛لإلناثتشويه األعضاء التناسلية وق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف بشأن صندبني 
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  األزمة املالية واالقتصادية العاملية؛ حفل غداء بشأن   

  
حــدة  األمــم املتمكتــب/صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   /برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   

   املشاريع دماتخل
  . للقطاع العامالدوليةاملعايري احملاسبية إحاطة مشتركة بشأن تنفيذ   

  
    ٢٠٠٩/٢٠  
  ٢٠٠٨االستعراض السنوي للحالة املالية لعام     

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 DP/2009/28 (٢٠٠٨ باالســتعراض الــسنوي للحالــة املاليــة لعــام حيــيط علمــا  - ١  

  ؛ )DP/2009/28/Add.1(التفصيلية الواردة يف اإلضافة امللحقة به  وباملعلومات ،)Corr.1 و
مـن  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     أن تدعم    مجيع الدول األعضاء على      يشجع  - ٢  

 قـرار  واملكـرر ذكرهـا يف ال      ، يف اخلطة االسـتراتيجية    ، املبينة ملوارداملتعلقة با  بلوغ األهداف    أجل
ت ممكـن، باإلسـهام يف املـوارد العاديـة للربنـامج اإلمنـائي             ، وأن تلتزم، يف أقرب وق     ٢٠٠٧/٣٢

  ، عن طريق إعالن تربعاهتا لعدة سنوات إن أمكن؛فصاعدا ٢٠٠٩لعام 
علـى  الربنـامج اإلمنـائي      بأمهية القدرة علـى التنبـؤ بالتمويـل يف مـساعدة             ميسلّ  - ٣  
أمـرا ضـروريا لـتاليف      الوقـت املناسـب     ، حيـث يعتـرب دفـع املـسامهات يف           بفعاليـة ربامج  الختطيط  

  حدوث قيود على السيولة يف املوارد العادية؛
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 بــشأن االســتعراض الــشامل الــذي  ٦٢/٢٠٨ إىل قــرار اجلمعيــة العامــة  يــشري  - ٤  
جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمـم املتحـدة مـن                 

  لركيزة األساسية لتمويل الربنامج اإلمنائي؛ أن املوارد العادية تشكل ايكرروأجل التنمية، 
ــاملوارد  يــشدد   - ٥   ــاء بالتوقعــات اخلاصــة ب ــو، علــى ضــرورة الوف ردة يف اخلطــة اال

يف املـوارد األخـرى     املهمة اليت تقـدمها      باملسامهة   ميسلّو،  ٢٠١١-٢٠٠٨  للفترة االستراتيجية
مهات مـن املـاحنني الثنـائيني، واملـوارد         ومن بينها املوارد احملليـة، واملـسا      تنفيذ اخلطة االستراتيجية    

  على نطاق املنظومة؛املوجودة املتعددة األطراف، واملوارد من الصناديق 
 ، يف التقـارير املقبلـة عـن احلالـة املاليـة           ،إىل الربنـامج اإلمنـائي أن ُيـدرج       يطلب    - ٦  

لــى النحــو الــوارد يف جــدوال يــبني النتــائج املاليــة مقارنــة بالنتــائج املدرجــة أصــال يف امليزانيــة، ع 
  اخلطة االستراتيجية، وأن يدرج أيضا املزيد من املعلومات يف سياسة استرداد التكاليف؛

 أن استرداد التكـاليف     يكررو،  ٢٠٠٧/١٨  و ٢٠٠٣/٢٢املقررين  إىل  يشري    - ٧  
 بـأن   ميـسلّ وخـرى،    األ املـوارد املمولـة مـن     نـشطة   األ تكـاليف الـدعم املرتبطـة ب       حيمـل أن  ينبغي  
 نــات املاليــة املقدمــة يف التقــارير املاليــة تــشكل جــزءا هامــا مــن مــصادر املعلومــات الالزمــة  البيا

الربنـامج اإلمنـائي    إىل   يطلـب ولإلعالم باحلالة املالية للربنامج اإلمنائي وتقييمها على حنو فعـال،           
ــرادات والنفقــات      ــة معلومــات عــن اإلي ــة الــسنوية املقبل لقــة املتعأن يــدرج يف استعراضــاته املالي

  .استرداد التكاليفب
  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١١

    ٢٠٠٩/٢١  
   ٢٠٠٨نظومة األمم املتحدة لعام ملنفقات التعاون التقين     

  
  يذيإن اجمللس التنف  
نفقــات التعــاون الــتقين ملنظومــة األمــم املتحــدة،  املعــين ب بــالتقرير حيــيط علمــا  - ١  
٢٠٠٨) DP/2009/29( وإضافته اإلحصائية ،)DP/2009/29/Add.1(؛  

يف تقريـر التحليـل    إضـافته مـن  التقريـر و  املـستقاة مـن      تكامل املعلومـات     يدعم  - ٢  
اإلحصائي الشامل لتمويل األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل                   

  ؛٦٣/٢٣٢التنمية، وفقا لقرار اجلمعية العامة 
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ارة الــشؤون االقتــصادية  ، ســتنفذ إد٢٠١٠ إىل أنــه اعتبــارا مــن عــام    يــشري  - ٣  
، وســتعد حتلــيال إحــصائيا شــامال لتمويــل     ٦٣/٢٣٢واالجتماعيــة يف األمــم املتحــدة القــرار    

  .األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١

    ٢٠٠٩/٢٢  
ألمم املتحدة اإلمنائي لفترة السنتني     املنهجية والنهج املتبعان إزاء ميزانية الدعم لربنامج ا           

٢٠١١- ٢٠١٠  
  

  إن اجمللس التنفيذي  
 إزاء ميزانيـة الـدعم      ني بالتقرير الصادر بشأن املنهجية والنهج املتبع      حييط علما   - ١  

  ؛)DP/2009/30 (٢٠١١-٢٠١٠لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفترة السنتني 
، الـذي يركـز   ٢٠١١-٢٠١٠ترة الـسنتني     النهج املقترح مليزانية الدعم لف     يقر  - ٢  

كلفــة، واالســتثمار يف املنظمــة، وحتــسني املــساءلة والــشفافية، وذلــك       تعلــى حتقيــق فعاليــة ال  
  قرر؛باالقتران مع األحكام املبينة يف هذا امل

 بأربعــــة تــــصنيفات عامــــة لألنــــشطة يوصــــييف ســــياق حتــــسني الــــشفافية،   - ٣  
ــي  ــاليف، وهـ ــة)أ(: والتكـ ــم   و )ج (،دارةاإلو )ب (، التنميـ ــة يف األمـ ــشؤون اإلمنائيـ ــسيق الـ تنـ

  األغراض اخلاصة؛و )د( ،املتحدة
 إىل الربنـــامج اإلمنـــائي أن يقتـــرح كيفيـــة معاجلـــة  يطلـــبويف هـــذا الـــصدد،   - ٤  

التكاليف املتعلقة بتنسيق الـشؤون اإلمنائيـة يف األمـم املتحـدة باعتبارهـا فئـة مـستقلة مـن فئـات                      
  ملتعلقة بامليزانية؛طار أدواته االتكاليف يف إ

 الربنـامج اإلمنـائي   قـرار  يؤيـد ، التنـسيق ويف سياق حتسني الـشفافية واملـساءلة و      - ٥  
ــستند   ــأن ي ــصنيف تكــاليف الوظــائف  ب ــة ’إىل هنــج  ت ــة الكامل ــضاه    (‘الوظيف ــسدد مبقت ــذي ت ال

جلميــع الوظــائف الــيت ُتَحمَّــل  وذلــك  ،)تكــاليف كــل وظيفــة بــذاهتا مــن فئــة تكــاليف وحيــدة  
ــة     تكالي ــأدوات امليزاني ــة واملهــام املــشمولة ب ــات امليزاني  باســتثناء ،املنظمــةاخلاصــة بفهــا علــى فئ

  الوظائف املتعلقة بتنسيق الشؤون اإلمنائية يف األمم املتحدة؛
قـرر جـزءا مـن جممـل اجلهـود املبذولـة            علـى ضـرورة أن يـشكل هـذا امل         يؤكد    - ٦  

ربنامج اإلمنائي أن يقـدم، يف تقريـره الـسنوي      إىل ال  يطلبوحتواء التكاليف اإلدارية بكفاءة،     ال
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تنـسيق  اخلاصـة ب مبهمتـه   واملرتبطـة   عـبء العمـل     املتعلقـة ب  دراسـات   الإىل اجمللس، معلومـات عـن       
  يف األمم املتحدة وما يرتبط بذلك من تكاليف؛اإلمنائية شؤون ال

وضـع امليزانيـات ومنـهجياهتا، احلفـاظ        عنـد   علـى أنـه مـن املهـم،         يؤكد أيـضا      - ٧  
علــى جــودة وســالمة مهــام الرقابــة اإلداريــة يف املنظمــة بطــرق مــن بينــها تــوفري املــوارد الكافيــة  

  تنفذ خطط عملها؛حىت ملكاتب الرقابة 
فـــرعيني لألنـــشطة تـــصنيفني  يقـــروتكاليفهـــا، اإلمنائيـــة نـــشطة األســـياق ويف   - ٨  

  فعالية التنمية؛ و) ب (،الربامج) أ: (والتكاليف، مها
، وعلـى أسـاس التعـاريف       هـا وتكاليف لربامج وأنشطة فعالية التنميـة    ويف سياق ا    - ٩  
، وتلـك  ‘الـربامج ’يف إطـار   فئات األنشطة والتكـاليف الـيت مـن األنـسب اعتبارهـا        يقراملقدَّمة،  

  ؛‘فعالية التنمية’يف إطار اليت من األنسب اعتبارها 
شطة والتكـاليف،    فئـتني لألنـ    يقـر التنميـة وتكاليفهـا،     فعالية  ويف سياق أنشطة      - ١٠  

  اخلدمات االستشارية لسياسات الربامج؛ و )ب( ،إعداد الربامج وتنفيذها) أ: (مها
 ثالثـة تـصنيفات فرعيـة     يقـر ،  تهاوأنـشط  ويف سياق تكاليف األغراض اخلاصـة       - ١١  

ــاليف، هــــي  ــة،  ) أ: (لألنــــشطة والتكــ ــا تكليــــف مــــن اجلمعيــــة العامــ  األنــــشطة الــــصادر هبــ
يـــديرها الربنـــامج اإلمنـــائي وهـــي الـــيت العمليـــات و) ج(وال، اســـتثمارات رؤوس األمـــو )ب(

  ؛عملياته ليست
يف التنــسيق قــرر، تنفيــذه هلــذا املعنــد أن يعــزز،  إىل الربنــامج اإلمنــائييطلــب   - ١٢  

  ؛)اليونيسيف (تعاونه مع صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
ــيريات لــ   يؤكــد   - ١٣   ــك التغ ــى أن تل ــشطة    عل ــسبب يف خفــض خمصــصات أن ن تت

 علـى ضـرورة التحديـد الواضـح للتكـاليف املتعلقـة بالتـصنيفات الفرعيـة الـيت                   يـشدد الربامج، و 
  تنقل فيما بني أدوات امليزانية؛

إىل الربنـــامج اإلمنـــائي أن يـــشارك بفعاليـــة يف عمليـــة تـــشاورية غـــري  يطلـــب   - ١٤  
  بـــشأن ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة الـــسنتنيمـــع اجمللـــس التنفيـــذي هبـــدف اختـــاذ إجـــراءات  رمسيـــة
  ؛٢٠١٠، يف الدورة العادية األوىل لعام ٢٠١١-٢٠١٠

 امليزنـة بالتعـاون مـع       ةقيواصل حتسني طر  تأن  الربنامج   ةإىل مدير يطلب أيضا     -١٥  
كـل منظمـة بتقـدمي ميزانيـة واحـدة          لكـي تقـوم     ،  اليونيـسيف صندوق األمم املتحـدة للـسكان و      

 يف هـذا اخلـصوص      يطلبويزانية لتكمل اخلطة االستراتيجية املقبلة،      متكاملة تضم كل فئات امل    
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 العاديـة   ةمذكرة إحاطة أولية مشتركة بشأن اخلطـوات املتخـذة والتقـدم احملـرز يف الـدور               تقدمي  
  ؛٢٠١٢، وتقرير مشترك يف الدورة السنوية لعام ٢٠١١الثانية لعام 

ندوق األمــم املتحــدة تعــاون مــع صــ تأن الربنــامج  ة إىل مــديركــذلك يطلــب  - ١٦  
من أجل حتقيق قدر أكرب من التنسيق يف ميزانية الدعم اخلاصـة بالربنـامج              اليونيسيف  للسكان و 

 تقريـرا   ٢٠١٠قدم يف الدورة العادية الثانية لعام       ت، وأن   ٢٠١٣-٢٠١٢اإلمنائي لفترة السنتني    
  :مشتركا عن

ئج املؤسـسية الـواردة يف       وتعزيز الروابط مـع النتـا      ،التركيز على حتسني النتائج     )أ(  
  اخلطة االستراتيجية؛

منـهجيات امليزانيـة، مبـا يف ذلـك توزيـع التكـاليف علـى امليزانيـة                 تنـسيق   زيادة    )ب(  
يزانيـات  عـرب امل  بنـود النفقـات املتماثلـة       ملعاجلة  الربناجمية وميزانية الدعم، وحتديد أسلوب موحد       

روق بـني منـاذج أعمـال الربنـامج اإلمنـائي           ، مـع مراعـاة الفـ       لكل منظمـة   تمويل وداخلها الوأُطر  
  وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف؛ 

يزانيـة  املخطـوة حنـو إعـداد       باعتبـار ذلـك      الربنـامج،    ة إىل مـدير   يطلب كذلك   - ١٧  
لفتــرة الــسنتني اإلمنــائي سن ميزانيــة دعــم الربنــامج حتــتكاملــة للربنــامج اإلمنــائي، أن املواحــدة ال

  :يق عن طر٢٠١٣-٢٠١٢
  ؛  ونتائجهاحتسني الروابط بني موارد ميزانية الدعم لفترة السنتني  )أ(  
 وعزوهـا إىل احلجـم      ،تقدمي شروح مـوجزة ألي تغـيريات مقترحـة يف امليزانيـة             )ب(  
  ريات يف األمساء واللوائح؛ يوإىل التغ
ــة حــساب           )ج(   ــان كيفي ــق بي ــن طري ــاليف ع ــترداد التك ــن اس ــات ع ــدمي معلوم تق

ــة، مبــا يف ذلــك معلومــات     ُيتوقــع اســ مــا ترداده مــن تكــاليف مــن املــوارد اخلارجــة عــن امليزاني
إجـراء  حـىت يتـسىن     مستكملة عن التكاليف املتغرية غري املباشرة اليت يتكبدها الربنامج اإلمنائي،           

  ل مناسب ملعدل استرداد التكاليف؛حتلي
التقــارير تقــدمي معلومــات عــن اإلنفــاق الفعلــي يف إطــار ضــرورة علــى يــشدد   - ١٨  
عن االستعراض املـايل الـسنوي، وذلـك بـصيغة مماثلـة خلطـة املـوارد املدرجـة يف ميزانيـة                     املقدمة  

  تني؛نالدعم لفترة الس
ــى ضــرورة  يؤكــد   - ١٩   ــذي    عل ــس التنفي ــضاء اجملل ــع أع ــشاور م ــشأن الت إدخــال ب

يزانيـة  املعلـى   ، و ٢٠١٣-٢٠١٢حتسينات علـى ميزانيـة دعـم الربنـامج اإلمنـائي لفتـرة الـسنتني                
 إىل الربنـامج اإلمنـائي يف ذلـك         يطلـب و،  ٢٠١٤حدة املتكاملة لكل منظمة ابتداء مـن عـام          االو
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، بالتعاون مع صـندوق األمـم املتحـدة    ٢٠١٠أن يقدم يف الدورة العادية األوىل لعام  اخلصوص  
يف املرسـومة    لتحقيـق األهـداف      ‘خريطة طريق ’حيدد فيها   للسكان واليونيسيف، مذكرة للعلم     

  .قررا املهذ
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١

    ٢٠٠٩/٢٣  
  اإلمنائي تقييم اتفاق التعاون بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 بالتقييم النـهائي املـشترك لتنفيـذ اتفـاق التعـاون املـربم بـني منظمـة                  حييط علما   - ١  

  ، )DP/2009/32(وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) اليونيدو(الصناعية األمم املتحدة للتنمية 
  على التعاون بني مكتيب التقييم التابعني للربنامج اإلمنائي واليونيدو؛يثين   - ٢  
إىل الربنامج اإلمنائي أن ينفـذ توصـيات التقيـيم، مـع مراعـاة مـداوالت              يطلب    - ٣  

  ؛٢٠٠٩ديسمرب /نون األولقده يف كامؤمتر اليونيدو العام املقرر ع
ــشراكة القــائم مــع     يــشجع  - ٤   ــامج اإلمنــائي علــى االستعاضــة عــن اتفــاق ال  الربن

اجملاالت املواضيعية حمل االهتمام وتبسط التعـاون وتوحـد معـايريه،    تبني اليونيدو مبذكرة تفاهم   
ألولويـــات الوطنيـــة بـــشكل مـــرن    امبـــا يـــشمل الترتيبـــات اإلداريـــة، هبـــدف كفالـــة دعـــم       

  .الغرض قوحيق
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١

    ٢٠٠٩/٢٤  
  تقدمي املساعدة إىل ميامنار    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 وبـالتقرير  ،عن تقـدمي املـساعدة إىل ميامنـار     الربنامج   ة مبذكرة مدير  حييط علما   - ١  

التحـــديات االســـتراتيجية وال ســـيما املقـــدم مـــن بعثـــة التقيـــيم املـــستقلة املوفـــدة إىل ميامنـــار،   
  فيه؛الواردة وصيات والت

نفـذها،  تنتائج بعثة التقييم املستقلة وأن      نظر يف   ت الربنامج أن    ةإىل مدير يطلب    - ٢  
  حسب االقتضاء، يف إطار مبادرة التنمية البشرية؛
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 التمديد املقترح للمرحلة الرابعة ملبادرة التنميـة البـشرية ملـدة سـنة واحـدة                يقر  - ٣  
  ؛٢٠١١حىت عام 
ــأذن  - ٤   ــديري ــامج أن  ة مل ــالربن ــرة املنقحــة  خت ــا ) ٢٠١١-٢٠٠٨(صص للفت مبلغ

قــوم بتعبئــة مــوارد ت، وأن )‘األساســية’( مليــون دوالر مــن املــوارد العاديــة  ٣٨,٩يقــدر بنحــو 
 املبلغـان املـوارد     نويـشمل هـذا   .  مليـون دوالر   ٦٥يـصل جمموعهـا إىل      ) ‘غري أساسـية  ’(أخرى  

ــة   ــوارد غــ ٢٤,١األساســية البالغ ــون دوالر وامل ــة   ملي ــون دوالر٢٤,٩ري األساســية البالغ ،  ملي
  .٢٠٠٧/٣٦ر قراملأذون هبا مبوجب امل

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١
    ٢٠٠٩/٢٥  
  ٢٠١٣- ٢٠١٠ستراتيجية ملكتب األمم املتحــــدة خلدمــات املشاريع للفترة الاخلطـــة ا    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
ـــة  بالعمليــة التــشاورية املــسمــع التقــدير حيــيط علمــا  - ١   تخدمة يف صــياغة اخلطــ

ــرة    الا ــشاريع للفتـــ ـــات املـــ ـــدة خلدمــــ ــم املتحــــــ ــتراتيجية ملكتـــــب األمـــ  ٢٠١٣-٢٠١٠ســـ
)DP/2009/36(؛  

املدير التنفيذي ملكتب خـدمات     املقترحة من    اخلطة االستراتيجية بصيغتها     يقر  - ٢  
  ؛ DP/2009/36املشاريع والواردة يف الوثيقة 

أهـداف  اتـساق    إطـار  خـدمات املـشاريع، يف        واليـة مكتـب    جديـد  من يؤكد  - ٣  
األمـــم املتحـــدة وتعزيزهـــا، بالعمـــل كمقـــدم للخـــدمات لوكـــاالت منظومـــة األمـــم املتحـــدة   
وصــناديقها وبراجمهــا، واملؤســسات املاليــة الدوليــة واإلقليميــة، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة،   

  واحلكومات املاحنة واملستفيدة، واملنظمات غري احلكومية؛
حموريـا  مـوردا   دور مكتب خدمات املشاريع باعتباره      على   من جديد يصدق    - ٤  

إدارة املـشتريات والعقـود وكـذلك يف تطـوير األشـغال املدنيـة              جمـال   ملنظومة األمـم املتحـدة يف       
  اهلياكل األساسية املادية، مبا يشمل األنشطة ذات الصلة لتنمية القدرات؛و

مـسامهات  كتـب خـدمات املـشاريع مـن         ما ميكـن أن يقدمـه م       ة بإمكاني ميسلّ  - ٥  
لـشركاء  االـيت يوفرهـا إىل        بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة     املتسمةدمات  اخلتزيد من قيمة    

يف التنميــة، وذلــك يف جمــاالت إدارة املــشاريع، واملــوارد البــشرية، واإلدارة املاليــة، واخلــدمات   
  املتقاَسمة؛/املشتركة
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وقع، بالتشاور مع املنسق املقيم أو منـسق الـشؤون           للمدير التنفيذي أن ي    يأذن  - ٦  
  اإلنسانية، حسب االقتضاء، اتفاقات اخلدمة املباشرة مع احلكومات؛

للمدير التنفيذي أن يعني ممثلـي مكتـب خـدمات املـشاريع، وأن     كذلك   يأذن  - ٧  
 يف  ة املكتـب  اتفاقات البلد املـضيف فيمـا خيـص أنـشط          مع احلكومات باسم األمم املتحدة     يوقع

يف حال عدم مشول املكتب باتفاق إطاري لكيان آخر تـابع لألمـم املتحـدة،         وذلك  ذلك البلد،   
   اإلنسانية مسبقا، حسب االقتضاء؛على أن خيطر املنسق املقيم أو منسق الشؤون

 الــسنوي، هإىل املــدير التنفيــذي أن خيطــر اجمللــس التنفيــذي، يف تقريــر يطلــب   - ٨  
  ؛٧ة يف الفقرة املخولالصالحيات باستعمال 
 بالتقرير اإلحـصائي الـسنوي عـن أنـشطة الـشراء الـيت              حييط علما مع التقدير     - ٩  

 مبــا مشلــه يرحــبو، )DP/2009/37(نظومــة األمــم املتحــدة  املؤســسات التابعــة ملاضــطلعت هبــا 
  .التقرير من عرض وحتليل للبيانات

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١
    ٢٠٠٩/٢٦  
   لصندوق األمم املتحدة للسكان ٢٠١١- ٢٠١٠رة السنتني تقديرات ميزانية الدعم لفت    

  
  إن اجمللس التنفيذي  
 باملهـام ونـواتج اإلدارة واملؤشـرات واالحتياجـات مـن املـوارد يف               حييط علمـا    - ١  

ــسنتني    ــرة ال ــدعم لفت ــة ال  لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان،   ٢٠١١-٢٠١٠تقــديرات ميزاني
  ؛ DP/FPA/2009/10بصيغتها الواردة يف الوثيقة 

 بتوصيات اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة، بـصيغتها       علما حييط  - ٢  
  ؛DP/FPA/2009/11الواردة يف الوثيقة 

 إىل صندوق األمم املتحدة للـسكان مواصـلة حتـسني مؤشـرات ميزانيـة               يطلب  - ٣  
 يف ذلـك    ،قـوم ي هبدف زيادة دقتها وقابلية قياسها، وأن        ،٢٠١١-٢٠١٠الدعم لفترة السنتني    

ــة األوىل لعــام الــصدد، بتنقــيح وحتــسني املؤشــرات ذات الــصلة حبلــول الــدو    ، ٢٠١٠رة العادي
   تصويب ملصفوفة النتائج، للعلم؛طريق تقدمي عن

أحـدث املعلومـات    طلـب   ي الذي   ٢٠٠٧/١٥اجمللس التنفيذي   مقرر   إىل   يشري  - ٤  
، ويطلـب،   اليف غـري املباشـرة    عن سياسة صندوق األمم املتحـدة للـسكان بـشأن اسـترداد التكـ             

، ٢٠١٠الـــصدد، مـــن الـــصندوق أن يقـــدم تقريـــرا، يف الـــدورة العاديـــة األوىل لعـــام   يف هـــذا
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ــا عــن ــن تكــاليف    م ــل م ــامي يفاســترد بالفع ــستوى ال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ع تكــاليف ، وعــن م
  املتغرية؛ املباشرة غري

ل جممـوع   مليـون دوالر متثِّـ     ٢٧٤,٥ علـى رصـد مـوارد إمجاليـة قـدرها            يوافق  - ٥  
وع صــايف املــوارد املقــدَّرة ، ويــشري إىل أن جممــ٢٠١١-٢٠١٠ميزانيـــــة الــدعم لفتــرة الــسنتني 

   مليون دوالر؛٢٣٦,٣يبلغ 
 احملــدَّدة يف ة أن ُيــستخدم املبلــغ املخــصَّص يف تنفيــذ املهــام الــستة عــشر  يقــرِّر  - ٦  
ــة  ــواتج اإلدارة   DP/FPA/2009/10الوثيق ــق ن ــررةلتحقي ــةاملق ــصندوق   يف اخلط ــتراتيجية لل  االس
  ؛ ٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة 

 واصـلة  ماليـني دوالر مـن املـوارد العاديـة مل          ٥,٧ بنفقات إضـافية قـدرها       أذني  - ٧  
ــوارد يف املؤســـسة    ــة  وامل) أطلـــس(تطـــوير وتنفيـــذ مـــشروع ختطـــيط املـ ــبية الدوليـ ــايري احملاسـ عـ

  العام؛  للقطاع
والر مــن املــوارد العاديــة   ماليــني د٥,٨ بنفقــات إضــافية قــدرها  أيــضا يــأذن  - ٨  

  جديد احتياطي األمن؛لت
 ماليـني دوالر مـن املـوارد العاديـة     ٥,٩ بنفقـات إضـافية قـدرها      كـذلك  يأذن  -٩  

 ويطلـب تقـدمي تقريـر       ،لنقل مقر صندوق األمم املتحـدة للـسكان، كـإجراء ُيتخـذ ملـرة واحـدة               
  مرحلي غري رمسي بعد إجناز عملية النقل؛ 

ــأذن  - ١٠   ــيكــذلك ي ــدره  بتخف ــرة   ٤ض ق ــدة مل  ماليــني دوالر يف التكــاليف املعتَم
، ممــا )٢٠٠٨/٦املقــرر (واحــدة للــهيكل التنظيمــي اجلديــد لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان  

   مليون دوالر؛ ٢٤,٤يسفر عن إمجايل منقَّح قدره 
 املكاتب اإلقليمية الدائمـة قـد ُتمـدَّد حـىت           أماكن أن فترة جتهيز بعض      يالحظ  - ١١  

ريحِّل الصندوق مبلغـاً منـاظراً ملـستويات التكلفـة املعتمـدة ملـرة              ويف هذه احلالة س   . ٢٠١٠عام  
  ؛ ٢٠١٠واحدة إىل عام 

 إىل املديرة التنفيذية مواصلة حتسني طريقة وضـع امليزانيـة بالتعـاون مـع               يطلب  - ١٢  
ة ميزانيـة   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة، لكـي تقـدم كـل منظمـ                

، يف  ويطلـب زانيـة إلكمـال اخلطـة االسـتراتيجية املقبلـة،           يوحيدة متكاملة تشمل مجيع فئـات امل      
ــه، يف    ــدم إلي ــصدد، أن ُتق ــك ال ــام   ذل ــة لع ــة الثاني ــه العادي ــة   ٢٠١١دورت ــذكرةُ إحاطــة أولي ، م

  ؛ ٢٠١٢مشتركة عن اخلطوات املتخذة والتقدم احملرز، وتقرير مشترك يف دورته السنوية لعام 
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ــامج األمــم املتحــدة     كــذلك يطلــب  - ١٣   ــاون مــع برن ــة أن تتع ــديرة التنفيذي  إىل امل
اإلمنائي ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة مـن أجـل زيـادة مواءمـة ميزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني                       

 صندوق األمم املتحدة للـسكان، وأن تقـدم إليـه، يف دورتـه العاديـة الثانيـة          يف   ٢٠١٣-٢٠١٢
  : يرا مشتركا عن، تقر٢٠١٠لعام 

زيادة التركيز على النتائج وتعزيز الروابط بينها وبني النتـائج اإلداريـة الـواردة                )أ(  
  يف اخلطة االستراتيجية؛

زيادة مواءمة منهجيات امليزانيـة، مبـا يف ذلـك توزيـع التكـاليف علـى ميـزانييت                    )ب(  
املتماثلــة فيمــا بــني الــربامج والــدعم، وحتديــد منهجيــة مــشتركة ملعاملــة بنــود النفقــات  

امليزانيــات وأُطــر التمويــل وداخلــها، مــع مراعــاة الفــروق بــني منــاذج تــسيري العمــل يف   
ــسكان و       ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــم  برن ــة األم منظم

 ؛ للطفولة املتحدة

ــرة     كــذلك يطلــب  - ١٤   ــصندوق لفت ــة دعــم ال ــة حتــسني ميزاني ــديرة التنفيذي  إىل امل
، باعتبار ذلك خطوة حنـو وضـع ميزانيـة وحيـدة متكاملـة للـصندوق،                ٢٠١٣-٢٠١٢سنتني  ال

  :وذلك عن طريق
  حتسني الروابط بني املوارد والنتائج؛  )أ(  

 إذا كانـت تعـزى      اتقدمي شروح موجزة ألي تغيريات مقترحـة يف امليزانيـة ومـ             )ب(  
  ة؛إىل تغيريات يف احلجم أو تغيريات إمسية أو تغيريات قانوني

تقــدمي معلومــات عــن اســترداد التكــاليف عــن طريــق بيــان كيفيــة حــساب مــا    )ج(  
ُيتوقع استرداده من تكاليف من املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة، مبـا يف ذلـك معلومـات                    
مستكملة عن التكاليف غري املباشرة املتغرية اليت يتكبـدها الـصندوق، مـن أجـل إتاحـة               

 ؛ التكاليفل مناسب ملعدل استردادإجراء حتلي

ــشدد  - ١٥    علــى احلاجــة إىل تقــدمي معلومــات عــن األداء املــايل الفعلــي يف إطــار     ي
التقارير املقدمة عن االستعراض املايل الـسنوي، وذلـك بـصيغة مماثلـة خلطـة املـوارد املدرجـة يف                    

  ميزانية الدعم لفترة السنتني؛ 
خـال حتـسينات علـى       ضرورة التشاور مع أعضاء اجمللس التنفيذي عنـد إد         يؤكد  - ١٦  

، وعلـى امليزانيـة الوحيـدة املتكاملـة لكـل           ٢٠١٣-٢٠١٢ميزانية دعـم الـصندوق لفتـرة الـسنتني          
 إىل الصندوق يف ذلك الصدد أن يقـدم يف دورتـه العاديـة     ويطلب،  ٢٠١٤منظمة ابتداء من عام     
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تحـدة للطفولـة،    ، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمـم امل          ٢٠١٠األوىل لعام   
  . األهداف احملددة يف هذا املقررمن أجل حتقيق“ خريطة طريق”مذكرة للعلم، تتضمن 

   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١
    ٢٠٠٩/٢٧  
 تنقيح النظام املايل والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان     

  
 إن اجمللس التنفيذي  

 املايل والقواعد املالية لصندوق األمـم     بالتقرير املتعلق بتنقيح النظام    حييط علما   - ١  
 ؛)DP/FPA/2009/12(املتحدة للسكان 

 على تنقيحات النظام املايل لصندوق األمم املتحـدة للـسكان، بـصيغتها             يوافق  - ٢  
 ؛املقرر، مع مراعاة أحكام هذا DP/FPA/2009/12الواردة يف الوثيقة 

ــا للوضــوح والدقــة، إدخــال تعــديل علــى   يطلــب  - ٣   ــزام”تعريفــي ، توخي  “االلت
يعــين تعهـــدا، ” عــن عبــارة بواســطته، يــستعاض ٢-٢ الــواردين يف البنــد “ املــايلااللتــزام” و

  ؛ “يعين تعهدا ناشئا عن” بعبارة “... مثل
  ؛  التقريرالواردة يفبصيغتها  بتغيريات القواعد املالية علما حييط  - ٤  
نفيـذي يف إدارة الـصندوق       اجمللـس الت    بـه  عل استمرار الـدور الـذي يـضط       يؤكد  - ٥  
  عليه؛  والرقابة

 إىل ٢٠٠٢/٦ و ٢٠٠٠/٨ طلب اجمللـس التنفيـذي الـوارد يف املقـررين           يكرر  - ٦  
 مـشاركته يف النـهج الـشاملة للقطاعـات، وأن يطلـع اجمللـس التنفيـذي علـى                   يزيـد الصندوق أن   

  . التنفيذيةلمديرة ل احملرز يف التقرير السنوي  التقدم عنعرضا جمماليقدم ذلك، وأن 
   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١

    ٢٠٠٩/٢٨  
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي           /اســتعراض للمقــررات الــيت اختــذها اجمللــس التنفيــذي لربن

  ٢٠٠٩صندوق األمم املتحدة للسكان يف دورته العادية الثانية لعام 
  

 التنفيذيإن اجمللس   

  : مبا يلي٢٠٠٩الثانية لعام العادية يشري إىل أنه قام يف دورته   
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  ١البند     
 املسائل التنظيمية    

 ؛)DP/2009/L.3( ٢٠٠٩أقـر جدول أعمال وخطة عمل الدورة العادية الثانية لعام   

 ؛)DP/2009/26( ٢٠٠٩لعام وافق على تقرير الدورة السنوية   

  :٢٠١٠عام يف وافق على اجلدول الزمين التايل لدورات اجمللس التنفيذي   
  

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١١و  أ٦  :٢٠١٠كتب لعام انتخاب أعضاء امل    
ينــاير أو مــن/ كــانون الثــاين١٤  إىل١١مــن   :٢٠١٠ لعام األوىلالدورة العادية     

  ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين٢٢إىل  ١٩
االجتمــــاع املــــشترك بــــني اجملــــالس    

املتحــــدةالتنفيذيــــة لربنــــامج األمــــم 
صـــندوق األمـــم املتحـــدة/اإلمنـــائي
ــسكان ــدة للـ ــم املتحـ ــة األمـ ومنظمـ
  :وبرنامج األغذية العاملي للطفولة

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٨ و ١٥

يوليــه/ متــوز٢إىل يونيــه /حزيــران ٢١مــن   :٢٠١٠  لعامالدورة السنوية     
  )جنيف (٢٠١٠

 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٣من   :٢٠١٠ لعامالدورة العادية الثانية     
    

   امج األمم املتحدة اإلمنائياجلزء املتعلق بربن    
  ٢البند     
  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( واإلدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية    

  ؛ ٢٠٠٨ ، املتعلق باالستعراض السنوي للحالة املالية٢٠٠٩/٢٠املقرر  ختذا  
  ؛ ٢٠٠٨ املتعلق بنفقات التعاون التقين ملنظومة األمم املتحدة، ٢٠٠٩/٢١ املقرر ختذا  
 املتعلــق باملنهجيــة والنــهج املتــبعني إزاء ميزانيــة الــدعم لفتــرة   ٢٠٠٩/٢٢املقــرر  ختــذا  
  . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف ٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
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  ٣البند     
   برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالتقييم يف    

مـم املتحـدة للتنميـة     املتعلق بتقييم اتفاق التعاون بني منظمـة األ   ٢٠٠٩/٢٣املقرر   ختذا  
  .الصناعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  
  ٤البند     
  ) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     

  ؛ تقدمي املساعدة إىل ميامنار املتعلق ب٢٠٠٩/٢٤املقرر  ختذا  
ــة علــ         ــة التالي ــربامج القطري ــة لل ــائق النهائي ــى الوث ــق عل ــراض،   واف ــدم االعت ى أســاس ع

  :٢٠٠٦/٣٦ للمقررمناقشة، وفقا  عرض أو دون
 بوتسوانا وبوروندي؛ :أفريقيا  

 لبنان؛ :الدول العربية  

 أفغانستان؛ :آسيا واحمليط اهلادئ  

أرمينيــــا وأوزبكــــستان والبوســــنة واهلرســــك  : أوروبــــا ورابطــــة الــــدول املــــستقلة   
 لسابقة وطاجيكستان وكازاخستان؛اوتركمانستان ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 إكوادور؛: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاربييبدول   

  ؛أحاط علما بتمديد الربنامج القطري للجماهريية العربية الليبية ملدة عام واحد  

قطريـة التاليـة    أحاط علما مبشاريع وثـائق الـربامج اإلقليميـة ومـشاريع وثـائق الـربامج ال                 
 :يهاوالتعليقات عل

 أفريقيا  

 )DP/DCP/UGA/2( مشروع وثيقة الربنامج القطري ألوغندا  

 :الدول العربية      

 )DP/RPD/RAS/2(مشروع وثيقة الربنامج اإلقليمي للدول العربية   

 أوروبا ورابطة الدول املستقلة      

 ) DP/DCP/ROU/1(مشروع وثيقة الربنامج القطري لرومانيا   



E/2009/35  
 

10-25911 145 
 

  البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة      

 )DP/DCP/ARG/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لألرجنتني   

 )DP/DCP/GTM/2(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغواتيماال   
  

  ٥البند     
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية    

ــة         ــر شــفوي عــن هنــج صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجي يف اســتمع إىل تقري
  .يفلاكتال استرداد

  
  ٦البند     
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

 املتعلـق باخلطـة االسـتراتيجية ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات               ٢٠٠٩/٢٥املقـرر    ختذا  
  ؛٢٠١٣ -٢٠١٠املشاريع للفترة 

أحاط علما بالتقرير اإلحصائي السنوي عن أنـشطة املـشتريات يف مؤسـسات منظومـة            
  ).DP/2009/37(األمم املتحدة 

  
  ٧البند     
  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    

 ).DP/2009/38(أحاط علما بالتقرير املتعلق مبعايري ومنهجية ختصيص املوارد العادية   
  

  اجلزء املشترك    
  ٨البند     
متابعة اجتماع جملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                    

  )اإليدز(زمة نقص املناعة املكتسب متال/البشرية
 وتوصــيات جملــس تنــسيق برنــامج األمــم قــراراتأحــاط علمــا بــالتقرير املتعلــق بتنفيــذ   

) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      
)DP/2009/39-DP/FPA/2009/14.( 
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  ٩البند     
  ابة الداخليتانمراجعة احلسابات والرق    

اســتمع إىل تقــارير شــفوية لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة       
ــذ        ــن تنفي ــشاريع ع ــم املتحــدة خلــدمات امل ــب األم ــسكان ومكت ــرر لل ــق ٢٠٠٨/٣٧املق  املتعل

  . املراجعة الداخلية للحسابات والرقابةب
  

 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  

  ١٠ند الب    
   واإلدارةالشؤون املالية وشؤون امليزانية    

   املتعلـــــق بتقـــــديرات ميزانيـــــة الـــــدعم لفتـــــرة الـــــسنتني  ٢٠٠٩/٢٦املقـــــرر  اختـــــذ  
  لصندوق األمم املتحدة للسكان؛  ٢٠١١-٢٠١٠

ة لـصندوق األمــم   املتعلـق بتنقـيح النظـام املـايل والقواعـد املاليـ      ٢٠٠٩/٢٧املقـرر   اختـذ   
  املتحدة للسكان؛

) DP/FPA/2009/11(علما بتقريـر اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة             أحاط    
   لصندوق األمم املتحدة للسكان؛٢٠١١-٢٠١٠عن تقديرات ميزانية الدعم لفترة السنتني 

أحــــــاط علمــــــا بتقريــــــر اللجنــــــة االستــــــشارية لــــــشؤون اإلدارة وامليزانيــــــة   
)DP/FPA/2009/13 (  ــايل والقو ــام املــ ــيح النظــ ــن تنقــ ــم   عــ ــصندوق األمــ ــة لــ ــد املاليــ اعــ

  . للسكان املتحدة
  

  ١١البند     
  ) صندوق األمم املتحدة للسكان(الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا     

وافق على الربامج القطرية التالية على أساس عدم االعتراض، دون عـرض أو مناقـشة،                 
  :٢٠٠٦/٣٦ مقرروفقا لل

 بوتسوانا وبوروندي؛: أفريقيا  

 لبنان؛: العربيةالدول   

 أفغانستان؛: آسيا واحمليط اهلادئ  

 أرمينيـــا وأوزبكـــستان والبوســـنة واهلرســـك     :أوروبـــا الـــشرقية وآســـيا الوســـطى     
 وتركمانستان وطاجيكستان وكازاخستان؛ 
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 إكوادور؛: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاربييب  

 : ليقات عليهاأحاط علما مبشاريع وثائق الربامج القطرية التالية والتع  

 أفريقيا      

 )DP/FPA/DCP/UGA/7(مشروع وثيقة الربنامج القطري ألوغندا   

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      

 )DP/FPA/DCP/GTM/6(مشروع وثيقة الربنامج القطري لغواتيماال   
  

  ١٢البند     
 مسائل أخرى    

 : عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية التالية  

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

عقد مشاورة غري رمسية بشأن املنهجية والنهج املتبعني يف ميزانية الدعم لفتـرة الـسنتني                 
ــائي للمــرأة،      ٢٠١١-٢٠١٠ ــم املتحــدة اإلمن ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  لربن

  رنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ بيفوتنفيذ استرداد التكاليف 
  قد مشاورة غري رمسية بشأن سياسة التقييم يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ع  
املتحـدة اإلمنـائي لتنميـة      عقد مناقشة مواضيعية بشأن الـدعم املقـدم مـن برنـامج األمـم                 
  .الوطنية القدرات
  صندوق األمم املتحدة للسكان  
  . ٢٠١٠عقد جلسة إحاطة بشأن جولة التعدادات لعام   
  م املتحدة خلدمات املشاريعمكتب األم  
عقد مشاورة غري رمسية بشأن العمليات امليدانيـة الـيت يقـوم هبـا مكتـب األمـم املتحـدة                      

  .خلدمات املشاريع
  

   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١
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    ٢٠٠٩/٢٩  
  ٢٠١١- ٢٠١٠ اعتماد مؤقت مليزانية دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفترة السنتني    

  
  ذيإن اجمللس التنفي  
 مببلـغ   ٢٠١٠ينـاير   / على اعتمـاد مؤقـت للميزانيـة لـشهر كـانون الثـاين             يوافق  - ١  
 مليون دوالر إىل حني املوافقة النهائية على ميزانية دعـم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             ٣٨,١

  ؛٢٠١١-٢٠١٠ لفترة السنتني
تــرة  االعتمــاد املؤقــت جــزءا مــن ميزانيــة الــدعم لف هــذا علــى أن يكــونيوافــق  - ٢  
  . وليس إضافة إليها٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٧
    ٢٠٠٩/٣٠  
ــة دعــم        ــاد مؤقــت مليزاني ــائي  صــندوقاعتم ــم املتحــدة اإلمن ــرأة األم ــسنتني   للم ــرة ال  لفت

٢٠١١- ٢٠١٠  
  

  إن اجمللس التنفيذي  
غ  مببلـ  ٢٠١٠ينـاير   / على اعتمـاد مؤقـت للميزانيـة لـشهر كـانون الثـاين             يوافق  - ١  

  األمـم املتحـدة اإلمنـائي   صـندوق  مليون دوالر إىل حني املوافقة النهائية على ميزانيـة دعـم          ١,٢
  ؛٢٠١١-٢٠١٠  لفترة السنتنيللمرأة

االعتمــاد املؤقــت جــزءا مــن ميزانيــة الــدعم لفتــرة هــذا  علــى أن يكــون يوافــق  - ٢  
  . وليس إضافة إليها٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

  
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٧
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  املرفق الثاين
  ٢٠٠٩عام عضوية اجمللس التنفيذي يف     

  )تنتهي مدة العضوية يف اليوم األخري من السنة املبينة(
  

ــة  ــدول األفريقي ــوال : ال ــا الوســطى   )٢٠٠٩(أنغ ــة أفريقي ــا  )٢٠٠٩(؛ مجهوري ــة ترتاني ؛ مجهوري
؛ مـــالوي )٢٠٠٩(؛ الـــصومال )٢٠٠٩(؛ الـــسنغال )٢٠١١(؛ ســـرياليون )٢٠١٠(املتحـــدة 

  ).٢٠١١(؛ موريتانيا )٢٠٠٩(
؛ الـصني   )٢٠٠٩(؛ بوتـان    )٢٠١١) ( اإلسـالمية  -مجهورية  (إيران  : دول آسيا واحمليط اهلادئ   

؛ اهلنـــد )٢٠١٠(؛ مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية )٢٠١٠(؛ مجهوريـــة كوريـــا )٢٠٠٩(
  ).٢٠١١(؛ اليمن )٢٠٠٩(

 ؛)٢٠١١( كوبــا ؛)٢٠٠٩( وبربــودا أنتيغــوا: دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 
  .)٢٠١٠( هاييت ؛)٢٠١١( املكسيك ؛)٢٠١٠(كولومبيا 

 ؛)٢٠١٠(أذربيجــــان  ؛)٢٠١١* ( االحتــــاد الروســــي:دول أوروبــــا الــــشرقية ودول أخــــرى
  ).٢٠٠٩ ( صربيا؛)٢٠١٠(سلوفاكيا 
؛ فنلنـدا ؛  افرنـس ؛  الـسويد ؛  الدامنرك؛  تركيا ؛أملانيا**: دول أوروبا الغربية ودول أخرى    جمموعة  

  .الواليات املتحدة األمريكية؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ النمسا؛ النرويج؛ اململكة املتحدة
  

   .أعيد انتخاهبا  *      
  . تناوب خاص هبا، وهو يتغري كل سنةل أوروبا الغربية ودول أخرى نظامجملموعة دو  **      

  


