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املسائل التنظيمية  أوالً –
ــــس عـــن  قدمــت رئيســة الــس التنفيــذي بيانــاً اســتهاللياً أبلغــت فيــه أعضــاء ال - ١

اجتماعات املكتب اليت عقدت منذ اجتمع الس يف كانون الثاين/يناير. 
وأبلغـت الرئيسـة الـس أن السـيد غرانـت روبرتسـون، وهـــو مــن نيوزيلنــدا، نــائب  - ٢
الرئيس موعة بلدان أوروبا الغربية وبلدان أخـرى، نقـل إىل منصـب آخـر. وانتخـب الـس 
السيدة جينيت الشانس، وهي مـن كنـدا، لتحـل حملـه لبقيـة العـام. ورحبـت الرئيسـة بالسـيدة 

الشانس يف انضمامها إىل املكتب وقالت إا تتطلع إىل العمل معها.  
 DP /2001/L.2 لــس جــدول األعمــال املنقــح كمــا ورد مفصــالً يف الوثيقـــةوأقّــر ا - ٣

وCorr.1 بالصيغة اليت عدلتها أمينة الس شفوياً. 
وأبلغت أمينة الس األعضاء مبركز الوثائق اليت ستناقش أثناء الـدورة. وأفـادت قائلـة  - ٤
إن ممـا يؤسـف لـه أن التقـارير وورقـــات غــرف االجتماعــات املقدمــة إىل دورة الــس تلــك 
مل تكن مجيعها متاحة باللغات الرمسية. وأضافت قائلة إا سـتوزع علـى الـس أثنـاء الـدورة، 

إذ أن خدمات املؤمترات لألمم املتحدة هي اليت تصدرها. 
ويف اية الدورة، وافق الس التنفيذي على خطة العمـل للـدورة العاديـة الثانيـة لعـام  - ٥

٢٠٠١ اليت ستعقد يف نيويورك يف الفترة ١٠-١٤ أيلول/سبتمرب.  
  

  جزء صندوق األمم املتحدة للسكان 
تقرير املديرة التنفيذية لعام ٢٠٠٠   ثانياً –

التقرير السنوي لعام ٢٠٠٠  
افتتحت املديرة التنفيذية الدورة السنوية لعام ٢٠٠٠ بـأن عرضـت علـى الـس بيانـاً  - ٦
عن األحداث اهلامة اليت حدثت مؤخرًا منـذ الـدورة السـابقة املعقـودة يف كـانون الثـاين/ينـاير. 
وبـدأت بياـــا بــالترحيب بالســيدة إمييلــدا هينكــني بصفتــها نائبــة املديــرة التنفيذيــة اجلديــدة 
ـــة انتقاليــة  (الشـؤون اإلداريـة). وأضـافت قائلـة إن صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان ميـر مبرحل
وضع وتنفيذ رؤيـة اسـتراتيجية ألهـداف وعمليـات  تتألف من مخسة عناصر رئيسية وهي: (أ)
صندوق األمم املتحدة للسكان على املدى املتوسط؛ (ب) تقييم عمليـة املواءمـة؛ (ج) صياغـة 
استراتيجية لتنمية املوارد البشرية؛ (د) جعل صندوق األمم املتحدة للسكان منظمة تقـوم علـى 
ـــادة الشــفافية يف الصنــدوق. وأضــافت قائلــة إن الصنــدوق تلقــى منحــاً مــن  املعرفـة؛ (ه) زي
مؤسسة بيل آند ميليندا غيتز، ومؤسسة جون د. آنـد كـاثرين ت. ماكـارثر، ومؤسسـة دافيـد 
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آنـد لوسـيل باكـارد، ومؤسسـة روكفيلـر وحكومـة اململكـة املتحـدة مـــن أجــل تنفيــذ عمليــة 
االنتقال.  

ـــة إن تعزيــز العمليــات امليدانيــة يشــكِّل أولويــة عليــا بالنســبة  وقـالت املديـرة التنفيذي - ٧
للصنـدوق. وهلـذا السـبب، يقـوم الصنـدوق بدراسـة لتقييـم االحتياجـات امليدانيـــة، وســتعرض 
على الس يف وقت الحق نتائج تلك الدراسة وأي توصيات تنجـم عنـها فيمـا يتعلـق بـإجراء 
أي تغيـري. وقـالت إن أولويـات الصنـدوق لعـام ٢٠٠١، إىل جـانب االضطـــالع باالســتعراض 
الشامل الحتياجات املكاتب القطرية للصندوق، هـي مـا يلـي: تدعيـم الربجمـة يف جمـاالت مثـل 
احلـد مـن معـدالت وفيـات األمـهات وتعزيـز الصحـة اإلجنابيـة يف ســـن املراهقــة والوقايــة مــن 
فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)؛ ومواصلة تنفيـذ املواءمـة 
بني أقسام الصندوق ووضع استراتيجية للموارد البشرية؛ وتعميـم اإلدارة القائمـة علـى النتـائج 
ـــارف؛ وتعزيــز  يف مجيـع أحنـاء الصنـدوق وحتسـني عمليـة تقاسـم املعلومـات واالتصـاالت واملع

أنشطة الدعوة والشراكة لصاحل الصندوق على النطاق العاملي. 
وأفادت املديرة التنفيذية قائلة إا قامت، منذ تولت منصبها يف بداية العـام، برحـالت  - ٨
كثـرية إىل البلـدان املشـمولة بالـربامج وإىل مؤمتـر القمـة األفريقـي املعـين بفـريوس نقـص املناعـــة 
البشرية/اإليدز وإىل بلدان ماحنة للحصول على دعمها. وأشارت إىل أن كثريًا من احلكومـات 
املاحنة اليت اجتمعت ا كانت إجيابية إىل حد بعيد يف إعراـا عـن دعمـها ألعمـال الصنـدوق. 
وفيما يتعلق بالتمويل قـالت إـا متفائلـة ألن املسـامهات املقدمـة إىل املـوارد العاديـة للصنـدوق 
زادت قليالً ألول مرة منـذ عـدة سـنوات، وإـا أيضـاً واقعيـة ألن اإليـرادات ال تـزال أقـل مـن 
ـــه الصنــدوق يف أعقــاب مؤمتــر األمــم  ٣١٢,٦ مليـون دوالر، وهـو املسـتوى الـذي وصـل إلي
املتحدة للسكان املعقـود يف عـام ١٩٩٥. وأعربـت عـن شـكرها ملختلـف املـاحنني الذيـن عـزز 
عدد كبري منهم مسـامهام يف عـام ٢٠٠٠. وأعربـت عـن ارتياحـها بوجـه خـاص إذ أن عـدد 

البلدان املاحنة للصندوق بلغ ألول مرة ١٠٠ بلد يف عام ٢٠٠٠. 
وذكرت املديرة التنفيذية أن سلفها الدكتورة نفيس صادق واملنظمـة اليابانيـة للتعـاون  - ٩
الـدويل يف جمـال تنظيـم األسـرة منحـا جـائزة األمـم املتحـدة للسـكان لعـام ٢٠٠١. واختتمــت 
بياا باحلديث عن املساءلة مشرية إىل أمهية أن تكون متأصلـة يف مجيـع أحنـاء املنظمـة وأن هـذا 
الكالم ينطبق بوجه خاص على اإلدارة العليا، بل ينبغي يف حقيقة األمـر، أن تكـون هـي أكـثر 
من يكون عرضة للمساءلة. وأشارت إىل أا قامت بإعداد خطة عملها للسـنوات الثـالث مـع 
حتديد نتائج تكون ملموسة بوضوح. وقالت إا تنتظر أن يقوم الس مبساءلتها بشـأن حتقيـق 

هذه النتائج. 
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 (DP /FPA/2001/4) وقالت املديرة التنفيذية، لدى عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٠٠ - ١٠
علـى الـس التنفيـذي، إن اجلـزء األول يعـاجل األحـداث الرئيسـية لتلـك السـنة، ومنـها تقـــاعد 
الدكتورة صادق وثناء الس هلا علـى مـا أبدتـه مـن روح قياديـة، يف حـني يركـز اجلـزء الثـاين 
علـى أنشـطة الدعـوة لصـاحل الصنـدوق خـالل العـــام. وقــالت إــا حــاولت أن تقيــس حجــم 
النجاح الذي أحرز يف تنفيـذ أنشـطة الدعـوة علـى الصعيـد القطـري باإلشـارة إىل النتـائج الـيت 
يتكـرر ذكرهـا أكـثر مـن غريهـا يف التقـارير السـنوية للمكـاتب القطريـة، إلعطـاء صـــورة عــن 
حجم تلك األنشطة وتنوعها الكبري. مث ذكرت بعض املعامل البارزة يف االستعراض اإلحصـائي 
واجلزء الثالث من التقرير اللذين حيتويان على معلومـات عـن أعمـال الصنـدوق يف سـتة بلـدان 
تنفـذ فيـها برامـج قطريـة وعـن كفالـة توفـري سـلع يف جمـال الصحـــة اإلجنابيــة تكــون مضمونــة 

الفعالية وتقدمي املساعدات اإلنسانية. 
وهنأ العديد من الوفود املديـرة التنفيذيـة علـى مـا أجنزتـه يف األشـهر السـتة األوىل مـن  - ١١
واليتها. وعلق أحد الوفود قائال إنه حدث حتول مل يشبه فيمـا يبـدو أي انقطـاع حتـت إدارـا 
اجلديـدة. ورحبـت الوفـود أيضـا بالسـيدة هينكـني مبناسـبة توليـها منصبـها اجلديـــد، قائلــة إــا 
تتطلـع إىل العمـل مـع السـيدة هينكـني، إذ تالحـظ هـذه الوفـود عالقـات العمـل اإلجيابيـة الـــيت 

كانت هلا لدى توليها خمتلف املناصب األخرى يف الصندوق. 
وقد استقبل التقرير السـنوي اسـتقباال جيـدا كمـا هـو األمـر بالنسـبة للتقريـر املرحلـي  - ١٢
املتعلق بالتمويل املتعدد السنوات. ورحب معظم الوفود بـالتركيز علـى أنشـطة الدعـوة لصـاحل 
الصنـدوق يف اجلـزء األول مـن التقريـر وأثنـوا علـى العـــرض اجليــد للصنــدوق. وأعــرب أحــد 
الوفود عن تقديره ألمانة الصندوق ملا أبدته من مقدرة عالية يف إعداد التقرير. وقال وفد آخـر 
إنه تقرير جيد وشامل وإن كان يود أن يرى التقارير السـنوية يف املسـتقبل تعطـي تغطيـة أكـثر 
مشوال جلميع جماالت عمل الصندوق، مبا يف ذلـك االسـتراتيجيات املتعلقـة بالسـكان والتنميـة. 
وأشـار وفـد آخـر إىل ضـرورة االسـتفادة مـن التقريـر السـنوي ليبيـــن بوضــوح كيــف أوشــك 

الصندوق على الوفاء جبميع أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام ٢٠١٥. 
وأشــار أحــد الوفــود إىل مــا يبــدو أنــه خــروج عــــن املـــألوف يف التقريـــر الســـنوي  - ١٣
واالسـتعراض اإلحصـائي ويتمثـل فيمـا يلـي: يف حـني زادت اإليـرادات العاديـة بنســبة ٥,١ يف 
املائة، اخنفضت نفقـات الـربامج بنسـبة ٢٩ يف املائـة. وأشـار وفـد آخـر إىل أن جممـوع املـوارد 
ــــالغ  ارتفعــت بنســبة ٢٧ يف املائــة، وقــال إنــه ال يفــهم ملــاذا حــدث ذلــك االخنفــاض يف املب
املخصصة للربامج. وقال وفد آخر إنه يؤمل يف أال تكـون احلاجـة إىل إعـادة متويـل االحتيـاطي 
التشغيلي قد أدت إىل خفض نفقات الربامج وأن يتسىن تفادي هذه احلالـة يف املسـتقبل. وقـال 
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أحد الوفود إنه يؤمل أن يتسىن يف املســتقبل تكويـن رابطـة أفضـل بـني االسـتعراض اإلحصـائي 
واألجـزاء األخـرى مـن التقريـر حـىت يتسـىن يف أجـزاء أخـرى مـن التقريـــر إعطــاء شــرح واف 

لالخنفاض يف نفقات الربامج. 
وأعربت عدة وفود عن تقديرها ملا ورد يف التقرير السـنوي لعـام ٢٠٠٠ مـن إفـادات  - ١٤
عن أنشطة الدعوة، ودعا كثري منهم الصندوق إىل مواصلة تعزيز أعماله يف ذلك اال. وقـال 
أحد الوفود إن التقرير يظهر كيف كان الصندوق يعمل إلحداث تغيريات عميقـة يف املواقـف 
االجتماعيـة. وقـال وفـد آخـر إنـه يتفـق مـع القـــول الــوارد يف التقريــر بــأن �األفكــار اجليــدة 
ال تبحث عن مشتر�. ويف واقع األمـر، فـإن الرسـائل املوجهـة جنحـت إىل حـد بعيـد يف تغيـري 
املواقـف يف بلـده. وقـال الوفـد إن أحـد الـدروس الرئيسـية املسـتفادة يتمثـل يف ضـرورة وجــود 
مرونـة: فينبغـي أن تكيـف الرسـائل لتوافـق األوضـاع احملليـة. وأشـار وفـد آخـر إىل أمهيـــة بنــاء 
القدرات يف اجلهود املبذولة يف جمال الدعوة. واتفقت الوفود على أن اجلهود املبذولـة يف جمـال 
الدعوة ينبغي أن تكون هلا نتائج حمددة بوضوح وأنه ينبغي بذل حماوالت لقياس نتـائج أنشـطة 
ـــالت الوفــود أيضــا إن أنشــطة الدعــوة ينبغــي أن تكــون جــزءا  الدعـوة مبزيـد مـن العنايـة. وق

ال يتجزأ من الربامج الفرعية ال شيئا خارجا عنها. 
وأشـارت عـدة وفـود، أثنـاء املناقشـــة، إىل أمهيــة الــدور الــذي ينبغــي أن يضطلــع بــه  - ١٥
الصنـدوق يف أنشـطة الدعـوة يف جمـاالت مـن قبيـل الوقايـة مـن فـريوس نقـــص املناعــة البشــرية 
ووفيات األمهات، وأوضاع املرأة، والصحة اإلجنابية يف سن املراهقـة ودور الرجـل. وشـددت 
عدة وفود على أن هذه املسـائل ينبغـي أن تعـاجل علـى الـدوام يف ضـوء القيـم الثقافيـة الوطنيـة. 
ويف هـذا الصـدد، أشـري إىل أن مشـاركة القـادة الدينيـــني، كمــا ذكــر يف التقريــر عــن أنشــطة 
الدعوة وكما ذكرت املديرة التنفيذية، كثريا ما تكون أساسية لتحقيق النجـاح. وأعـرب أحـد 
الوفود عن سروره الشديد إذ يرى املديرة التنفيذيـة تضطلـع مبسـؤولية ضخمـة تتمثـل يف ربـط 

الربامج باخللفيات االجتماعية والثقافية. 
ـــــني  وقـــال أحـــد الوفـــود إن علـــى الصنـــدوق أن يواصـــل توضيـــح كيـــف أن حتس - ١٦
االسـتراتيجيات املتعلقـة بالصحـة اإلجنابيـة والسـكان والتنميـة أساسـي لتحقيـق التنميـة. وأشــار 
وفد آخر إىل أن أنشطة الدعوة يف جمال استراتيجيات السـكان والتنميـة تبـدو وكأـا ال ترقـى 
إىل املسـتوى املطلـوب. وقـال بعـض الوفـود إن التقريـر السـنوي، يف حقيقـــة األمــر، ال يعطــي 
اهتماما كافيا ال استراتيجيات السكان والتنمية يف الربامج بوجـه عـام. وقـالت هـذه الوفـود 
إن هذه االستراتيجيات تشـكل جمـاال عـام يف أعمـال الصنـدوق. فعـدم وجـود تعـداد سـكاين، 
مثال، يعوق التنمية. وشجع أحد الوفود الصندوق على توجيه مزيد من االهتمـام حنـو مسـائل 
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السـكان يف منـاطق مـن العـامل مثـل أوروبـا الشـرقية حيـث أصبـــح ارتفــاع معــدالت الوفيــات 
وشيوخة السكان مسألتني تتعاظم خطورما باطراد. 

ولدى تناول مسألة املوارد، أعربت الوفود عن ترحيبها الشديد حبدوث زيـادة طفيفـة  - ١٧
يف املوارد العادية يف عـام ٢٠٠٠. وقـال أحـد الوفـود إن الصنـدوق ال يـزال يفتقـر إىل املـوارد 
املطلوبة ليقوم بدوره يف حتقيق أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام ٢٠١٥، وإن كـان 
يعرب عن ارتياحه إذ يــرى االخنفـاض يف املـوارد يتخـذ اجتاهـا عكسـيا. وقـال أحـد الوفـود إن 
كثـريا مـن النـاس سـيعانون إذا مل تكـن املـوارد كافيـة وإن علـى جمتمـــع املــاحنني أن يــدرك أنــه 
ال يوجد جمال للتباطؤ يف وقت تتصـاعد فيـه معـدالت اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية 
بصورة مطردة، ويف وقت تبقى فيه معدالت وفيات األمهات مرتفعة إىل حد بعيـد وتظـل فيـه 

ظاهرة احلمل بني املراهقات مشكلة متعاظمة. 
ويف جمال توفري سلع للصحـة اإلجنابيـة تكـون مضمونـة الفعاليـة، قـال أحـد الوفـود إن  - ١٨
من األمور احليويـة وجـود ملكيـة وطنيـة واسـتمرارية هلـذه السـلع. ويف هـذا الصـدد، فـإن مـن 
األمهية مبكان بناء قدرات لوجستية. وقال الوفـد إنـه يـود احلصـول علـى مزيـد مـن املعلومـات 
بشأن ما ينتظر القيام به من أنشطة وإنه يريـد أن يـرى قائمـة موجـزة لسـلع الصحـة اإلجنابيـة. 
وقال وفد آخر إن مثة دورا ينبغي للصندوق أن يضطلع به ال يف جمال توفري الرفـاالت فحسـب 

ولكن أيضا يف جمال سلع الصحة اإلجنابية األخرى أيضا. 
وأعربـت عـدة وفـود عـن تأييدهـا ملـا يقـوم بـه الصنـدوق مـن أعمـــال يف جمــال تقــدمي  - ١٩
املساعدة اإلنسانية، إال أن أحد الوفود أعرب عن أسفه ألن التقرير املقـدم إىل الـس مل يضـع 
هذه املساعدة يف سياق النهج القائم على حقوق اإلنسان. وقال أحد الوفـود إن املعوزيـن مـن 
الناس، من منظور املساعدات اإلنسانية، ال حيتاجون إىل الغذاء فحسب بل وإىل أشـياء أخـرى 
ـــة البشــرية/اإليــدز والصحــة اإلجنابيــة يف ســن  أيضـا: فوفيـات األمـهات وفـريوس نقـص املناع
املراهقة، كلها مسائل ينبغي التصدي هلـا يف احلـاالت اإلنسـانية. وشـدد أحـد الوفـود علـى أن 
ـــهم يف جمــال  جـهود الصنـدوق يف جمـال تدريـب اجلنـود وحفَــظة السـالم ليتولـوا تثقيـف نظرائ
الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية تـعد مبادرة تتطلب التنفيذ علـى نطـاق واسـع. وطلـب 
وفـد آخـر معلومـات عـن إسـهام املـوارد األساسـية الـيت كُــــرست للمســاعدة اإلنســانية وعــن 

الترتيبات املتعلقة بتعيني موظفني لتقدمي هذه املساعدة. 
وأشار وفدان إىل أن ممثلني من بلديهمـا شاركا يف اسـتعراض منتصـف املـدة للربنـامج  - ٢٠
القطري للصندوق يف الصني، وهو ما ُأشـري إليـه يف اجلـزء الثـالث مـن التقريـر السـنوي. وقـال 
ـــامج حقــق أثــرا إجيابيــا يف البلــدان الــيت كــانت تنفَّـــذ فيــها أنشــطة  الوفـدان كالمهـا إن الربن
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الصنـدوق. وأشـار أحـد الوفـود إىل إحـراز تقـدم يف جمـال التطـوع والتدريـب وبنـــاء القــدرات 
وأنشطة الدعوة يف جمال الصحة اإلجنابية وقال إن حتسني خدمات الصحة اإلجنابية أفضـــى إىل 
احلد من عدد حاالت اإلجهاض. وقال الوفد إن العقبة الرئيســية تتمثـل فيمـا يبـدو يف االفتقـار 
إىل البيانات الالزمة لقياس نتائج الربامج. وأعرب وفد الصني عن اتفاقه مـع تلـك الوفـود الـيت 
قالت إن برنامج الصنـدوق يف بلـده يحـدث أثـرا إجيابيـا وأشـار إىل حـدوث اخنفـاض يف عـدد 
حاالت اإلجهاض ويف معدالت وفيات الرضع واألمهات. وسلَّـم الوفـد بأنـه كـانت هنـاك يف 
بعض األحيان صعوبات يف احلصول على البيانات الالزمة لتقييــم النتـائج يف البلـدان الـيت كـان 
الصندوق يعمل فيها وأن مثة حاجة إىل وقت لوضع املزيد من التقييمات النوعيـة. وقـال الوفـد 
أيضا إن بلده يؤيد االستفادة من البلدان اليت تتلقى املساعدة من الصندوق لوضع برامـج أكـثر 

فعالية يف جمال رصد فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والوقاية منه. 
وقـالت املديـرة التنفيذيـة، يف ردودهـا، إن الصنـدوق، كمـــا ذكــر عــدد مــن الوفــود،  - ٢١
يضطلـع بـدور هـام يف جمـال الدعـوة للـترويج للمؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة يف مجيـع أحنــاء 
العـامل. وبطبيعـة احلـال، فقـد عمـل الصنـدوق يف مجيـع أنشـطته يف جمـــال الدعــوة مــع شــركاء 
آخرين أو من خالهلم، وكان ذلك أحد األسباب الـيت جعـل مـن الصعوبـة مبكـان اإلشـارة إىل 
ـــن املؤكــد أن فريــق األمــم  مـــن ميكـن أن تعـزى إليـه مباشـرة نتـائج أنشـطة الدعـوة هـذه. وم
املتحدة القُـطري بكامله حباجة إىل العمـل معـا يف جمـال الدعـوة. وردا علـى البيانـات الـيت أدىل 
ا عدد من الوفود، قالت املديرة التنفيذية إن الصندوق سيواصل العمـل مـع الزعمـاء الدينيـني 
وإا كانت بصدد إنشـاء فريـق خـاص ليقـوم بـالنظر يف مسـائل القــيم الثقافيـة. وأعربـت عـن 
موافقتها إىل حد بعيد على أن امللكية الوطنية لربامج الدعوة وغريهـا مـن الـربامج أمـر أساسـي 
وأن هذه الربامج حباجة إىل أن تسيــرها البلـدان ذاـا وأن تسـتند إىل األولويـات الوطنيـة لكـل 

بلد. 
وقـالت املديـرة التنفيذيـة إن الصنـدوق قسـم مـوارده الربناجميـة كمـــا يلــي علــى وجــه  - ٢٢
التقريب: ٧٠ يف املائة للصحة اإلجنابية و ٢٠ يف املائة الستراتيجيات السـكان والتنميـة و ١٠ 
يف املائة ألنشطة الدعوة. وتنعكس هذه األرقام عمومـاً يف آحـاد الـربامج القطريـة أيضـاً، رهنـاً 
باالحتياجات احملددة ألي بلد، وال يزال الصندوق، ضمن هذه املبادئ التوجيهية، يؤكد علـى 
العمـل يف جمـال اسـتراتيجيات السـكان والتنميـة. فـهذا جمـال ال ينــوي الصنــدوق بالتــأكيد أن 
يغفـل عنـه. وفيمـا يتعلـق باملسـاعدة اإلنسـانية، قـالت املديـرة التنفيذيـة إن احتياجـات النســـاء، 

وخاصة احلوامل والاليت أصبحن أمهات ألول مرة، تتطلب مزيدًا من االهتمام ا.  
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وأعربت نائبة املديـرة التنفيذيـة (اإلدارة) عـن شـكرها ألعضـاء الـس ملـا قدمـوه مـن  - ٢٣
دعـم. وقـالت إن النفقـات الربناجميـة للصنـدوق، علـى حنـو مـا أبرزتـه عـدة وفـــود، اخنفــض يف 
حقيقـة األمـر يف عـام ٢٠٠٠. ويرجـع هـذا إىل أن الصنـدوق كـان قـد اضطـر إىل أن يســحب 
أمواالً من االحتياطي التشغيلي يف السنتني املاضيتني األخريتني. ولذلك فقد اضطـر الصنـدوق، 
ـــن نفقاتــه الربناجميــة ــدف متويــل االحتيــاطي  يف النصـف األول مـن عـام ٢٠٠٠ إىل احلـد م
التشغيلي من جديد وليضمـن عـدم اإلسـراف يف النفقـات خـالل السـنة. إىل جـانب ذلـك، مل 
ـــيت ُأعلنــت لتلــك الســنة إالّ يف خريــف عــام  يـرد مبلـغ الــ ٢٥ مليـون دوالر مـن التربعـات ال
٢٠٠٠، ويف تلـك املرحلـة كـان الوقـت قـد فـات لربجمـة هـذه األمـوال بفاعليـة بالنسـبة لتلـــك 

السنة.  
ـــدان املاحنــة الــيت  وأعـرب رئيـس فـرع الـربامج املشـتركة بـني األقطـار عـن شـكره للبل - ٢٤
ـــة الفعاليــة. وأبلــغ الــس بــأن  قدمـت مسـاعدة لتوفـري سـلع للصحـة اإلجنابيـة تكـون مضمون
بإمكانــه االطــالع علــى اســتراتيجية الصنــدوق فيمــا يتعلــق بســلع الصحــة اإلجنابيــة. فـــهذه 
االستراتيجية توفّر معلومات إضافية عن الطريقة اليت يعتزم الصنــدوق جعـل تـأمني هـذه السـلع 
عنصرًا أساسياً يف أعماله مع البلدان اليت تنفّذ فيـها برامـج قطريـة، مركـزًا علـى بنـاء القـدرات 
والشراكة وأنشطة الدعوة وتعبئة املوارد واالستمرارية والدعم التقين. وأشار إىل أن الصنـدوق 
واصل تدريب وتوجيه ممثليه يف هذه البلدان واألفرقة القطرية للخدمات التقنية واملعنية بـالعمل 
ــد  علـى تـأمني السـلع املتعلقـة بالصحـة اإلجنابيـة. وقـد كـان اهلـدف مـن االسـتراتيجية هـو حتدي
نتائج واضحة إضافة إىل الوسائل الالزمة للتحقق من هذه النتائج. وأشـار إىل أن قائمـة السـلع 
األساسـية املتعلقـة بالصحـة اإلجنابيـة والـيت طلبتـها الوفـود هـي قيـد االســـتعراض لــدى منظمــة 
الصحـة العامليـة. وسـوف تؤكـــد هــذه القائمــة يف اجتمــاع اســتعراضي مــن املقــرر عقــده يف 

متوز/يوليه مث يتم تعميمها بعد ذلك.  
وقال رئيس الفرع إن الصندوق ينظر يف القيام بتحديث مرافق مشـترياته، ومـن ذلـك  - ٢٥
النظر يف إمكانية الشراء عن طريق الشبكة العاملية. وأضاف قائالً إن احلكومات تكـرس مزيـدًا 
مـن املـوارد لتوفـري سـلع للصحـة اإلجنابيـة تكـون مضمونـة الفعاليـة وجيـــري توجيــه مزيــد مــن 
االهتمام حنو تسويقها يف اتمعات حىت يتسىن ألولئـك الذيـن بإمكـام أن يدفعـوا جـزءًا مـن 
التكلفة على األقل أن يفعلـوا ذلـك. وتبـذل جـهود أخـرى أيضـاً مـن أجـل زيـادة التعـاون مـع 
القطـاع اخلـاص. بيـد أن أقـل البلـدان منـوًا يف العـامل سـتظل تعتمـد علـى مـا مينـح هلـا مـن هـــذه 
السلع. وتشري التقديرات إىل أن تكلفة جمموع االحتياجـات مـن وسـائل منـع احلمـل يف العـامل 
تقل قليالً عن بليون دوالر يف السنة وما يقرب من ٤٠ يف املائة مما يتوقع أن يأيت من املاحنني. 
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وأشارت رئيسة شعبة املساعدة اإلنسانية لصندوق األمم املتحدة للسكان إىل ضـرورة  - ٢٦
الوفاء باحتياجات مئات اآلالف مـن الالجئـني واملشـردين داخليـاً حـىت ال يتعرضـوا ملزيـد مـن 
الصدمات. وأشارت إىل أن االلتزام حبقوق اإلنسان، ذلك الذي جتلّى يف برنـامج عمـل املؤمتـر 
الدويل للسكان والتنمية انتهك عندما سلبت هذه احلقوق، وينطبق هذا أيضاً على األشـخاص 
املشردين. وقالت إن الصندوق، بدعم مـن عـدد مـن املـاحنني، يعمـل علـى تعزيـز قدراتـه علـى 
معاجلـة هـذه احلـاالت، بعـدد صغـري مـن املوظفـني يف املقـر ويف جنيـــف. والصنــدوق ينظــر يف 
كيفية تعزيز املوظفـني يف الداخـل، مبـا يف ذلـك وضـع اسـتراتيجية مدـا مخـس سـنوات بشـأن 
تعيـني املوظفـني. وأشـارت إىل أن الصنـدوق سـيواصل العمـــل مــع اجلماعــات الدينيــة بتقــدمي 
مسـاعدات يف حـاالت األزمـات. وقـالت إن مـا يسـتخدم ألغـراض املسـاعدات اإلنسـانية مــن 
املـوارد العاديـة ضئيـل جـدًا. وأشـارت إىل أن الصنـدوق يعتمـد علـى التربعـات املقدمـة لعمليــة 
النـداءات املوحـدة لألمـم املتحـدة وغـري ذلـك مـن الدعـم مـن خـارج امليزانيـة للحصـــول علــى 
معظم الدعم فيما يتصل حباالت الطوارئ. وقد شارك الصندوق يف معظـم عمليـات النـداءات 

املوحدة لعام ٢٠٠١ وكانت استجابة املاحنني أفضل مما كانت عليه يف السنوات السابقة. 
ـــرع داخــل شــعبة  أبلـغ رئيـس فـرع السـكان والتنميـة بالنيابـة أن الصنـدوق أسـس الف - ٢٧
الدعم التقين بغية دعم العمل اجلاري يف جمال اسـتراتيجيات السـكان والتنميـة علـى الصعيديـن 
ـــوة  اإلقليمـي والقطـري. وأبلـغ أن الفـرع يعمـل يف عـدة جمـاالت رئيسـية، مـن بينـها دور الدع
الذي قام بــه علـى مـدار ثالثـة عقـود يف توفـري الدعـم املـايل والتقـين لعمليـات تعـداد السـكان. 
وأوضح أن الصندوق يتعاون تعاونا وثيقا مع شـعبة السـكان يف األمـم املتحـدة واحتـاد بـاريس 
للقرن احلادي والعشرين على بناء قاعدة بيانات لدعم الربجمة القائمة على األدلة. كما يتعـاون 
صندوق األمم املتحـدة للسـكان مـع شـركائه يف جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة علـى ضمـان 
مراعاة االستراتيجيات السكانية واإلمنائية على النحو الواجـب يف التقييمـات القطريـة املوحـدة 
وأطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وأبلغ الـس بـأن الصنـدوق مسـؤول عـن تنفيـذ 
ــة  الفصـل املتعلـق باالسـتعراض العشـري ملؤمتـر ريـو، الـذي يتنـاول الروابـط بـني السـكان والبيئ

والفقر وذكر أن الفرع يعد تقريرا عن اجلوانب التنفيذية هلذه الروابط. 
وقال رئيس الفـرع بالنيابـة إن تقريـر �حالـة السـكان يف العـامل� املقبـل سـريكز علـى  – ٢٨
السكان والبيئة. وأبلغ الس أيضا بـأن اجلمعيـة العامليـة للسـكان والشـيخوخة سـتعقد يف عـام 
٢٠٠٢ من أجل تنقيح خطة العمل اليت اعتمدت يف فيينا يف عـام ١٩٨٢ وأن صنـدوق األمـم 
املتحدة للسكان سينهض بـدور نشـط يف ذلـك اجلـهد. وأشـار إىل وجـود قضيـة بالغـة األمهيـة 
تتعلـق بالسـكان والتنميـــة هــي قضيــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة 
املكتسـب (اإليـدز). وأوضـح أن عمـل الصنـدوق مل يقتصـر علـى أنشـطة الوقايـة مـــن فــريوس 
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ـــة أيضــا يف أنشــطة لتقييــم أثــر  نقـص املناعـة البشـرية. إذ شـاركت مكـاتب الصنـدوق القطري
فريوس نقص املناعة البشرية على شرائح خمتلفة من اهليكل العمري، مثـل تزايـد عـدد األطفـال 
اليتامى من جراء اإلصابة باإليدز واألعباء امللقـاة علـى األجـداد بسـبب �األجيـال املفقـودة�، 

وللتصدي آلثار تلك املشكلة. 
ويف معرض النقاش حول ااالت اليت وصفـت باألمهيـة بالنسـبة جلـهود الصنـدوق يف  – ٢٩
ميدان الدعوة، حتدث نائب املديـرة التنفيذيـة (الربنـامج) عـن الـدور احليـوي الـذي تعـني علـى 
الصنـدوق القيـام بـه يف جمـال الوقايـة مـن انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية بـني املراهقــني، 
حيث إنه يف وضع يهيئ له النهوض بتلك املهمة على خـري وجـه مـن واقـع أنشـطته الـيت تـزود 
املراهقني خبدمات الصحة اإلجنابيـة والنصـح واملشـورة. واتفـق مـع الوفـود الـيت طـالبت بزيـادة 
اجلـهود الراميـــة خلفــض معــدل وفيــات األمــهات وبزيــادة إدمــاج أنشــطة تنظيــم األســرة يف 
ـــة للحوامــل يف حــاالت الطــوارئ. وأشــار إىل أن  اخلدمـات الصحيـة األساسـية وتوفـري الرعاي
الصندوق مل يسهم بدور نشط يف املساعدة علـى توفـري اخلدمـات يف تلـك اـاالت فحسـب، 
بل قام أيضا بكثري من أنشطة الدعوة من أجل احلصول علـى مسـاندة احلكومـات واتمعـات 

احمللية والشركاء اآلخرين. 
وذكر مدير شعبة آسيا واحمليط اهلادئ أنه قد عاد مؤخرا مـن مؤمتـر اسـتعراض نصـف  – ٣٠
املـدة لربنـامج الصـني القطـري الـذي شـارك فيـه عـدد مـن بعثـات الـدول األعضـــاء يف الــس 
التنفيـذي يف بيجـني. وقـال إـم توجــهوا إىل ثــالث مقاطعــات ميــارس فيــها صنــدوق األمــم 
املتحــدة للســكان نشــاطاته. وأوضــح أن عمليــة االســتعراض جــرت حتــــت رئاســـة الصـــني 
ــــال إن املشـــاركني خرجـــوا  وشــاركت فيــها منظمــات غــري حكوميــة مشــاركة نشــطة. وق
بانطباعات إجيابية جدا عن الربنامج القطـري للصنـدوق: حيـث جيـري تنفيـذه مـن خـالل ـج 
حلقوق اإلنسان يف إطار مـن التعـاون التـام والدعـم الكـامل مـن جـانب املقاطعـات املشـاركة. 
وأشـار إىل أن الربنـامج أسـس جمموعـات تنسـيق حمليـة علـى الصعيـد القطـري؛ وأن موضوعــي 
الوقاية من األمراض املعدية اليت تنتقـل باالتصـال اجلنسـي وعالجـها أدرجـا يف منـاهج تدريـب 
العاملني يف جمال الرعاية الصحية؛ وأن العمل جاٍر يف إعـداد قـاعدة بيانـات خاصـة باملؤشـرات 
احملليـة للصحـة اإلجنابيـة. وقـال إن تقييمـا ائيـا سـيتم يف فـترة الحقـة، وإن الصنـدوق ســـيتابع 

احلالة بانتظام ويرفع تقارير بشأا إىل الس. 
 

إطار التمويل املتعدد السنوات 
أعربت املديرة التنفيذية عن سعادا إذ تتقدم بـالتقرير األول لصنـدوق األمـم املتحـدة  – ٣١
 .(DP /FPA/2001/4/Part II) للسكان عن إطاره للتمويل املتعدد السنوات للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣
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وقالت إن الصندوق يستخدم إطار التمويل املتعدد السنوات مـن خـالل ـج لـإلدارة املسـتندة 
إىل النتائج. وذكرت أن الصندوق بغية مجع البيانات الالزمة لتقريره األول عـن إطـار التمويـل 
املتعدد السنوات، أجرى حتليال للحالة يف ١٢٣ بلدا، وأن التحليل أثبت بوضوح صحـة نتـائج 
إطـار التمويـل املتعـدد السـنوات، وأكـدت أن برامـج الصنـدوق القطريـة تسـهم إسـهاما كبــريا 
مباشرا يف حتقيق نتائج إطار التمويـل املتعـدد السـنوات وتلبيـة أهـداف املؤمتـر الـدويل للسـكان 
والتنمية. وقالت إن الصندوق أنشأ قاعدة بيانات تسجل النتـائج املزمـع حتقيقـها علـى الصعيـد 
القطري، وسبل قياسها وحتقيقها، واألهـم مـن هـذا أـا توضـح احلالـة مـن حيـث مـدى توافـر 
البيانـات الالزمـة لقيـاس النتـائج. وذكـــرت أن الصنــدوق ينشــئ نظامــا لرفــع تقــارير ســنوية 
مستندة إىل النتائج من املكاتب القطرية وأفرقة الدعم القطري ويتيح جلميـع العـاملني االطـالع 

عليها حىت يستفيدوا منها كافة. 
وقـالت املديـرة التنفيذيـة إن تعميـم ـــج اإلدارة املســتندة إىل النتــائج مــن األولويــات  – ٣٢
التنظيمية األساسية، وإن الصندوق اعتمد من قبـل اإلطـار املنطقـي كـأداة يف الربجمـة واإلدارة، 
وإنه يواصل العمل على تعزيز املهارات يف جمــايل الربجمـة واإلدارة االسـتراتيجيتني يف إطـار بنـاء 
القدرات بوجه عام. وأوضحت أن وضع إطار التمويـل املتعـدد السـنوات وبـدء العمـل بـه قـد 
حفزا الصندوق على حبث دوره يف حتقيق أهداف املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة. ووصفـت 
إطار التمويل املتعدد السـنوات بأنـه عمـل يتبلـور تدرجييـا ويتعـني تطويـره وتنقيحـه باسـتمرار. 
وقـالت إن التقريـر األول املقـدم إىل الـس خبصـوص إطـار التمويـل املتعـدد الســـنوات حــرص 
على التزام الصدق التام يف العرض – أي أنه ال يصــور احلـال الـذي يـروم الصنـدوق حتقيقـه أو 
الذي يود أن يبدو عليه، بل يقدم صورة الواقع كما هو. وأوضحـت أن عمليـة إعـداد التقريـر 
للمجلس أتاحت للصندوق إمكانية التعرف على القيـود الـيت تعرقـل عملـه وجوانـب الضعـف 
اليت تعتريه وكذلك مواطن القوة اليت يتسم ا واإلجنـازات الـيت حققـها، خاصـة علـى الصعيـد 

امليداين. 
وقالت املديرة التنفيذيـة إن بـدء دورات جديـدة مـن الـربامج القطريـة يف عـام ٢٠٠٢  - ٣٣
يشـكل نقطـة انطــالق ممتــازة للشــروع يف تعميــم ــج اإلدارة املســتندة إىل النتــائج يف عمــل 
الصندوق على الصعيد امليداين، خاصة وأن العمل سيبدأ يف ٣٩ برناجما جديدا يف ذلك العـام. 
ـــة؛  واـاالت األربعـة الـيت حتظـى بأولويـة االهتمـام هـي: بنـاء القـدرات وحتقيـق امللكيـة الوطني
تعزيز املهارات والعمليات املتعلقة بإدارة الربامج؛ حتسني توافر البيانات؛ بناء ثقافة قائمـة علـى 
حتقيق نتائج داخل املنظمة. وقالت إن التقرير املعروض على الـس توخـى الصراحـة التامـة يف 
ــــق هـــذه اجلـــهود.  عرضــه للتحديــات الــيت جتابــه صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف حتقي

وأوضحت أنه ال ميكن التغلب على التحديات بني عشية وضحاها. 
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وقالت املديرة التنفيذية إن كل فرد يعمل يف الصندوق ينبغي أن خيضع للمسـاءلة عـن  - ٣٤
النتائج، وأضافت أا ستقود خطى فريق اإلدارة العليا يف السـعي لضمـان خضـوع أعضائـه يف 
ايـة املطـــاف للمســاءلة علــى صعيــد املنظمــة. وأوضحــت أن الصنــدوق ال ميكنــه أن حيقــق 
األهداف مبفرده، وأنه سـيواصل العمـل مـع كثـري مـن الشـركاء داخـل منظومـة األمـم املتحـدة 
وخارجها على السـواء. وال ميكـن أيضـا حتقيـق األهـداف دون مـوارد كافيـة. وقـالت إن بنـاء 
قاعدة للتمويل ميكن التنبؤ بتطوراا ويتزايد منوها يعترب عامال حامسا يف حتقيق نتـائج مسـتدامة 
وإن املـوارد املاليـة األساســـية مــا زالــت تشــكل الدعامــة الصلبــة الــيت يرتكــز عليــها برنــامج 
الصندوق. وأوضحت أا تعتمد على مساعدة الس التنفيذي يف احلصول على املوارد املاليـة 

الالزمة. 
وأعربت الوفود عن ترحيبـها بـالتزام الصنـدوق اتبـاع ـج مسـتند إىل النتـائج وبإطـار  - ٣٥
التمويـل املتعـدد السـنوات. وأعربـت أيضـا عـن تقديرهـا للتقريـر املرحلـي الـــذي عــرض علــى 
ـــرة  الـس وقـالت إنـه بدايـة طيبـة إلعـادة تشـكيل الصنـدوق. ونـوه بعضـها أيضـا بـالتزام املدي
التنفيذية بترسيخ مبدأ املساءلة واإلدارة املسـتندة إىل النتـائج يف املنظمـة. واتفقـت الوفـود علـى 
أن مساءلة املوظفني مقوم أساسي، وأعربت عن سعادا ملا صرحت به املديرة التنفيذيـة حـول 

ضرورة خضوعها للمساءلة قبل أي شخص. 
وقالت الوفود إـا وجـدت التقريـر اخلـاص بإطـار التمويـل املتعـدد السـنوات واضحـا  - ٣٦
�ويسري الفهم�، ولكن أحدها حبذ مراعاة اإلجياز يف املستقبل كأن تجمع البيانـات وتعـرض 
يف صـورة جـداول. وأشـارت الوفـود إىل ضـرورة تســـليط الضــوء علــى القيــود اخلطــرية الــيت 
تعـترض سـبيل تنفيـذ إطـار التمويـل املتعـدد السـنوات، وسـرد احللـول الالزمـة للتغلـب عليــها. 
وقال أحدها إن جوانب التقدم املوثقة يف التقرير املذكور مشجعة إذ أن إطـار التمويـل املتعـدد 
السنوات مل يدخل إىل حيز التنفيذ إال منذ سنة واحدة فقط. واتفق الكثري من الوفــود علـى أن 
اإلطار املذكور عمل يتبلور تدرجييا، وأعربت عن سعادا مبا حتقق حـىت اآلن. وقـالت إن مـن 
الالزم تعهد  اإلطـار دومـا بـالتنقيح والتحسـني والتعديـل حـىت يعـرب عـن النتـائج احلقيقيـة الـيت 
حتققت أو اليت تعذر حتقيقها. وقالت إن على الصندوق أن ينظر يف اآلثار املترتبة علـى النتـائج 

حىت يعدل سياساته. 
وقالت الوفود إا تدرك أن الوثيقة املعروضة عليها هي تقرير مرحلي ُأعـد بعـد جتربـة  - ٣٧
استمرت أقل من عـام، وطلبـت مـع ذلـك أن يتضمـن التقريـر يف املسـتقبل مزيـدا مـن التركـيز 
على النتائج واحملصالت. وقال أعضاء الس التنفيذي إم يتطلعون إىل صدور  تقرير سـنوي 
يف املستقبل يركز على النتائج. وذكروا أن اإلبالغ عن إطار التمويـل املتعـدد السـنوات ينبغـي 
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أن يوضـح جوانـب النجـاح والفشـل وأسـباا. ويف هـذا الصـدد، قـال أحـد الوفـود إن التقريــر 
املعروض عليهم مل يورد أي إشارة إىل استراتيجية مقبلة اة املشاكل املطروحـة. وقـال وفـد 

آخر إنه يود أن يشري الصندوق إىل تلك النتائج اليت أحدثت مفاجآت. 
وفيمـا يتعلـق بـأهداف إطـار التمويـل املتعـدد السـنوات نفسـه، قـالت الوفـــود إن هــذا  - ٣٨
اإلطار، الذي اعتمد مبوجب املقرر ٩/٢٠٠٠، جتسـيد جيـد ألهـداف املؤمتـر الـدويل للسـكان 
والتنمية، وإنه يركز على املزايا النسبية اليت يتمتع ا صندوق األمم املتحـدة للسـكان. وقـالت 
إن اإلطار املذكور أكد جمددا الشراكات الوثيقة القائمة بـني صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان 
ووكاالت األمم املتحدة األخرى مثـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة 
للطفولة (اليونيسيف). وقال أحد الوفود إنـه ملـا كـانت الوكـاالت الثـالث كلـها قـد وضعـت 
أطر التمويل املتعـدد السـنوات اخلاصـة ـا يف نفـس الوقـت تقريبـا، بـات عليـها أن تسـاعد يف 
تكوين ج أكـثر مشـوال يسـتهدف املسـاعدة اإلمنائيـة الـيت يقدمـها لألمـم املتحـدة. وقـال وفـد 
آخر إن معاجلة عواقب اإلجهاض غري املأمون جيب أن تصبح أولويـة واضحـة يف ـج التمويـل 
املتعـدد السـنوات يف الصنـدوق، وإن علـى الصنـدوق أن يواصـل التعـاون مــع منظمــة الصحــة 
العاملية بصدد مبادرات سالمة األمومة. وأضاف وفد آخر أن التعاون الوثيق بني املقر وامليـدان 
أمر أساسي، وأن التحدي األكرب هـو تعزيـز الشـراكات مـع منظمـات جمموعـة األمـم املتحـدة 
اإلمنائية، واحلكومات، والبنك الدويل. وأشار أحد الوفود إىل االعتبارات االسـتراتيجية لتنفيـذ 
إطار التمويل املتعدد السنوات يف املسـتقبل خـالل العـام املقبـل املوضحـة يف اجلـزء السـابع مـن 
التقرير قائال إا وثيقة االرتباط يف هـذا الشـأن، وطلـب مـن صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان 

إبالغ الس بآخر التطورات إذا ما استشف أي تغريات يف تلك األولويات. 
ـــج يف جمــال اســتراتيجيات الســكان والتنميــة مل تكــن  وعقّبـت الوفـود قائلـة إن النوات - ٣٩
ملموسة كالنواتج يف ميدان الصحة اإلجنابية. وأوضح أحدها أن  قضيـة السـكان والتنميـة مـن 
أهم قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية وأنه من الـالزم أن تفحـص مبنظـور متوسـط األجـل 

ومنظور طويل األجل. وقال إن هذا هو أحد أسباب أمهية إطار التمويل املتعدد السنوات. 
واتفقت الوفود على وجود حاجة ماسة للبيانات لقيـاس مـدى التقـدم احملـرز يف إجنـاز  - ٤٠
أهداف إطار التمويل املتعدد السنوات. وخالل املناقشة أكد الكثري منها جمددا على أمهيـة دقـة 
البيانات. وأوضحت أن السعي إىل احلصول علـى بيانـات يعـول عليـها لوضـع خطـوط أسـاس 
مرجعيـة كـان دائمـا موضـع اهتمـام، فبـدون هـذه اخلطـوط يتعـذر إجـــراء أي حتليــل. وطلــب 
بعضـها مـن صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان أن يعـرض بـالتفصيل سـبل تعاونـه مـع وكــاالت 
ـــها.  األمـم املتحـدة األخـرى مـن أجـل التوصـل إىل اسـتراتيجية مشـتركة جلمـع البيانـات وحتليل
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وقالت الوفود إن تعزيز مجع البيانات وحتليلها ينبغــي أن يصبـح جـزءا مـن كـل برنـامج قطـري 
لصندوق األمم املتحدة للسكان. وأشارت إىل ضـرورة وجـود أدوات للرصـد والتقييـم تكـون 
مستندة إىل األدلة، وتقييم النتائج على أساس املالحظة واالختبـار. وأوضحـت أن التوصـل إىل 

وضع نظام مشترك جلمع البيانات بشكل دوري منتظم يعترب أحد التحديات أيضا. 
وأعربت الوفود عن ارتياحها إلدخال نظام اإلدارة املستندة إىل النتـائج يف الصنـدوق،  - ٤١
وأكـدت مـع ذلـك علـى ضـرورة توطيـد هـذا النظـام وتطـوره وتناولـــه جلميــع جوانــب عمــل 
الصندوق. وأشارت إىل ضرورة تعزيز ثقافة حتقيق النتائج بني موظفيه. واستفسر أحـد الوفـود 
عـن نـوع التدريـب املقـدم لغـرس مفـاهيم اإلدارة املســـتندة إىل النتــائج وأدواــا بــني موظفــي 
الصندوق. وقال وفد آخر إن اإلدارة املسـتندة إىل النتـائج ال ميكـن أن تصبـح حكـرا علـى قلـة 
من العارفني ببواطن األمور، بل جيب أن تصبح ثقافة شـائعة بـني جنبـات املنظمـة. ودعـا أحـد 
الوفود الصندوق إىل التوسع يف االستثمار يف بناء قدرات املكاتب القطرية، خاصـة مـن حيـث 

استخدام اإلطار املنطقي. 
ـــة املســقطة يف إطــار  وقـالت وفـود كثـرية إن مـن الضـروري حتقيـق األهـداف التمويلي - ٤٢
التمويل املتعدد السنوات إذا ُأريـد حتقيـق األهـداف املرجـوة. فبـدون توفـر إيـرادات كافيـة لـن 
ـــوارد باملقارنــة  ينجـح اإلطـار يف عملـه. وقـال أحدهـا إنـه علـى الرغـم مـن وجـود فجـوة يف امل
مبا كان متوقعا يف إطار التمويل املتعدد السنوات املعتمد يف املقرر ٩/٢٠٠٠، فمـن اخلطـل أن 
يعمد الصندوق إىل وضع خطط مالية بناء على إسقاطات من الواضـح أـا لـن تتحقـق. وبيـن 
وفـد آخـر للمجلـس أن اإليـراد االعتيـادي كـان أقـل مـن املتوقـع حـــىت علــى الرغــم ممــا بذلــه 
الصنـدوق مـن جـهود مضنيـة لتحقيـق النتـائج. وقـال أحـد الوفـود يف هــذا الصــدد إن أعضــاء 
الس مسؤولون عن تأمني املوارد املالية للصندوق ودعاهم إىل النـهوض مبسـؤوليام. وُأشـري 
أيضا إىل ضرورة التعهد بتقـدمي تربعـات علـى مـدار سـنوات متعـددة لتوفـري مـوارد للصنـدوق 

ميكن التنبؤ حبجمها لكي يؤسس عليها براجمه. 
وقال أحد الوفود إنه أصغى بإمعان إىل النقـاط املثـارة يف املناقشـة والحـظ أن القضايـا  - ٤٣
الرئيسـية الـيت طرحتـها الوفـود متـس مجيـع املنظمـات اإلمنائيـة، وهـي: مشـاكل احلصـــول علــى 
بيانــات دقيقــة حديثــة لقيــاس النتــائج؛ ومشــاكل غــرس ثقافــة االســتناد إىل النتــائج داخــــل 
املنظمـات؛ وضـرورة اسـتكمال إطـار التمويـل املتعـدد الســـنوات وتنقيحــه يف ضــوء التجربــة؛ 
وضرورة توثيق االرتباط بني إطار العمل وتعبئـة املـوارد. وأضـاف قـائال إن سـر النجـاح ليـس 
حكرا على أحد؛ فبوسع كل منظمة أن تتعلم من شقيقاا األخريات وعليها كلـها أن تتبـادل 
خرباا. لكن الوفد أعـرب عـن ثقتـه يف أن العمـل الـذي جيـري حتقيقـه اآلن سـيؤيت بثمـاره يف 
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املستقبل. وقال إن علينا مجيعا أن نتذكر أن اإلدارة املستندة إىل النتـائج مل تكـن هدفـا يف حـد 
ذاا بل أداة تستخدم لتحقيق النتائج. ويف هذا السياق، ميكن أن يصبح السعي للكمال عـدوا 
للجودة – أي إنفاق الوقت واملوارد يف رسم أطر منطقيـة تنشـد الكمـال بينمـا يضعـف العمـل 
نفسه. ووافق وفد آخر على ضـرورة احليلولـة دون أن يصبـح إطـار التمويـل املتعـدد السـنوات 
عقبة بريوقراطية يتحتم التغلب عليها وتعرقل بشدة تنفيذ الربنامج. ورأى ضرورة اعتبـاره أداة 
واالسـتفادة  منـه علـى هـذا النحـو. كمـا أشـــار أيضــا إىل ضــرورة االســتناد إىل حتليــل دقيــق 

للتكاليف مقابل الفوائد عند حتديد مدى االستثمارات املطلوبة يف املوارد البشرية. 
وردَّت املديـرة التنفيذيـة علـى اآلراء الـيت أعربـت عنـها الوفـود قائلـة إن التقريـر، كمــا   - ٤٤
ُوصف من قبل، طويل نوعا ما، لكن الصندوق كان يريـد أن يعـرض التجـارب الـيت اكتنفـت 
بدء تنفيذ إطار التمويل املتعدد السنوات بأكرب قـدر ممكـن مـن التفصيـل وأراد أن يقيـم حـوارا 
شفافا مع الس. واتفقت مع أعضـاء الـس علـى النقـاط الـيت أثاروهـا خـالل املناقشـة مثـل: 
(أ) ضـرورة توثيـق الـترابط بـني املـوارد وإطـار التمويـل املتعـدد السـنوات؛ (ب) ضـرورة إقامــة 
شراكات إذا ُأريد ألهداف إطار التمويل املتعـدد السـنوات أن تتكلـل بالنجـاح؛ (ج) ضـرورة 
توافر بيانات دقيقة لقياس النتـائج. وقـالت إن الصنـدوق سيسـعى إىل تبسـيط تقـاريره اخلاصـة 
بإطار التمويل املتعـدد السـنوات، وسـيتجنب تقـدمي تقـارير متداخلـة، ويـأمل يف أن يتمكـن يف 

العام القادم من  تقدمي تقرير متوسع يف التحليل ويركز على النتائج. 
ردَّد مدير شعبة التخطيط والتنسيق االستراتيجيني املالحظات اليت أبدا الوفـود والـيت  - ٤٥
وصفت إطار التمويل املتعدد السـنوات بأنـه عمـل يتبلـور تدرجييـا، وأن اجلميـع يتعلمـون اآلن 
كيفيـة اسـتخدامه. وأوضـح أن الصنـدوق ينتـهج اآلن مسـارا عمليـا. وأبـدى موافقتـه علــى أن 
السـعي للكمـال ال جيـب أن يصبـح عـدوا للجـودة. كمـا وافـق أيضـا علـــى أن إطــار التمويــل 
املتعدد السنوات جيب أن يستخدم كـأداة للتقييـم واإلدارة علـى السـواء، وأن هـذا االسـتخدام 
ـــة الــيت طُرحــت أثنــاء  األخـري رمبـا مل حيـظ باالهتمـام الكـايف. واسـتعرض بعـض القضايـا العام
املناقشـة. والحـظ أن مجيـع الوفـود شـددت علـى أمهيـة القضايــا املتصلــة بالبيانــات، وقــال إن 
اتمع الدويل جيب أن يدعم مجـع البيانـات وحتليلـها إذا أريـد لـإلدارة املسـتندة إىل النتـائج أن 
تنجح. ووافق على أن وضـع بيانـات مرجعيـة اسـتثمار حسـن. وأعـرب عـن أملـه يف أن تـوىل 
الربامج القطرية اليت ستبدأ يف عام ٢٠٠٢  اهتماما أكرب ذا األمر. وأشار إىل ضـرورة تنظيـم 
أنشطة مجع البيانات وحتليلها على حنو تصبح معه أنشطة اعتيادية وتنتج بيانات قابلــة للمقارنـة 
مع مرور الوقت. وأوضح أن الصندوق سيواصل التعـاون مـع جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة 

يف هذا الصدد ألن هذه القضية جتابه مجيع الوكاالت اإلمنائية. 
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وقال املدير إن مساءلة املوظفني قضية تردد ذكرها بكـثرة يف التقريـر املقـدم للمجلـس  - ٤٦
وإا ستظل مطروحة على بساط البحث – أي ما السبيل إىل مساعدة املوظفني علـى املسـامهة 
ـــى بنــاء قــدرة املوظفــني  يف ـج اإلدارة املسـتندة إىل النتـائج. وذكـر أن الصنـدوق سـيعمل عل
داخلـه، ولكـن التحـــدي األكــرب هــو مســاعدة البلــدان املشــاركة يف البلــدان الــيت حتتــاج إىل 
التدريب على نظام اإلدارة املستندة إىل النتائج  وإىل إضفـاء الطـابع املؤسسـي عليـه، وهـو أمـر 
ما زال يتطلب الكثري من العمل. وقال املدير إن مواءمة النتائج املرجوة مع املوارد املتاحـة حتـد 

جيابه كل منظمة، أي حل معضلة حتويل املدخالت إىل النواتج املرغوبة.  
وقـال املديـر إن اهلـــدف املتعلــق بــاملوارد، الــذي يســتند إليــه إطــار التمويــل املتعــدد  - ٤٧
السنوات، هو أفضل اجتاه استطاع الصندوق التوصل إليه عند وضع اإلطار املذكـور، وإنـه إذا 
أريد تنفيذ اإلطار بأكمله فسيتعني الوفاء بـأهداف التمويـل احملـددة يف السـيناريو األول الـوارد 
يف الوثيقـة (DP/FPA/2000/6). وسـيتعني يف حالـــة نقــص املــوارد التمــاس الســبيل إىل تعديــل 
خطـوات العمـل يف الربنـامج ملراعــاة أي نقــص مــن هــذا القبيــل. وقــال إن املناقشــة أتــاحت 
للصندوق احلصول على قدر كبري من التعليقات اليت يتعني دراستها بغية تعزيـز أسـلوب تنفيـذ 
اإلدارة املستندة إىل النتائج يف املستقبل. وأشار إىل أن الصندوق لن يتخلى عن نشـاط الدعـوة 

وسيسعى إىل تكثيف تركيزه على االستراتيجيات السكانية واإلمنائية. 
اتفقــت رئيســة فــرع اإلدارة املســتندة إىل النتــائج مــع الوفــود الــيت قــالت إن مجيـــع  - ٤٨
ـــة علــى الســواء، معنيــة بعمليــة إدمــاج اإلدارة  الوكـاالت اإلمنائيـة، املتعـددة األطـراف والثنائي
املستندة إىل النتائج يف براجمها وإن عليها أن تتبــادل العـون واملسـاعدة. واتفقـت أيضـا مـع مـن 
قالوا بأن نطاق املساءلة جيب أن ميتد إىل سائر أرجاء املنظمة؛ وهو أمـر، كمـا مسعـت الوفـود، 
حيظى بالتأييد التام من اإلدارة العليا. وقالت إن خطـة أداء العمـل اخلاصـة بكـل موظـف جيـب 
أن جتسد النتــائج املتوقعـة، وأن علـى مجيـع املوظفـني أن يفـهموا كيـف تسـهم تلـك النتـائج يف 
حتقيق األهداف الشاملة اليت تنشدها املنظمة. وأوضحت أن من الضروري أيضا بنــاء مـهارات 
املوظفني يف جمال اإلدارة املستندة إىل النتائج، مبا يف ذلـك اسـتخدام األدوات مـن قبيـل اإلطـار 
املنطقي. ووافقت على أن العقبات اليت تعترض إدارة األداء، خاصة البيانات، جيـب أن تراعـى 
ـــز القــدرة علــى مجــع  عنـد وضـع الـربامج. وقـالت إن علـى مجيـع الـربامج أن تعمـل علـى تعزي
البيانات على الصعيد الوطين بصفة مستدامة. وأكدت أن الصنـدوق يسـعى إىل إرسـاء امللكيـة 

الوطنية وتوسيع مشاركة اجلهات الفاعلة وإقامة شراكات مع الوكاالت األخرى. 
ـــم اإلدارة  وقــال نــائب املديــرة التنفيذيــة (الربنــامج) إن الصنــدوق يعمــل علــى تعمي - ٤٩
املسـتندة إىل النتـائج يف الـربامج القطريـة واسـتعراضات منتصـف املـدة، ومجيـع جوانـب عمليــة 



1801-52242

DP/2001/20

الرصد والتقييم األخرى. وذكـر أن صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان ينظـر يف شـكل التقـارير 
السنوية املقدمة من املكاتب القطرية اللتماس أفضل السـبل الـيت ميكـن أن تعـرب ـا عـن اإلدارة 
املسـتندة إىل النتـائج. وقـال إن مجيـع املوظفـني يدركـون أن التحـدي املـهين الـذي جياـهم هــو 
إظهار النتائج. ووافق على ضرورة تعزيز عمليـات مجـع البيانـات وحتليلـها والعمـل علـى إجيـاد 
مؤشـرات وسـيطة مناسـبة. وذكـر أن الصنـدوق يتعـاون عـن كثـب مـع األعضـاء اآلخريـــن يف 
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن وضع هذه املؤشرات. وأعرب عن أملـه يف أن يبـدأ تقريـر 

العام القادم يف توضيح النتائج اليت جيري العمل على حتقيقها. 
وأبلـغ ممثـل اليونسـكو أن صنـدوق األمـم املتحـــدة للســكان واليونســكو يتعاونــان يف  - ٥٠
العمل منذ فترة طويلـة يف إطـار مـن الشـراكة املثمـرة. وقـال املمثـل إن التعـاون بـني الوكـالتني 
يزداد توثقا على الصعيد امليداين، خاصة فيما يتعلق مبتابعة منتـدى التعليـم الـدويل، الـذي عقـد 

يف داكار، السنغال، يف نيسان/أبريل ٢٠٠٠. 
D (اجلـزء  P/FPA/2000/4) لس علمـا بتقريـر املديـرة التنفيذيـة لعـام ٢٠٠٠وأحاط ا - ٥١

األول، واإلضافة األوىل للجزء األول، واجلزء الثاين واجلزء الثالث واجلزء الرابع)). 
ويف اية اجللسة أعربت املديرة التنفيذية عن تقديرها للمجلس التنفيذي ملا أبـداه مـن  - ٥٢
مسـاعدة قيمـــة للصنــدوق خــالل األســبوع. وقــالت إن املناقشــات الــيت جــرت علــى مــدار 
األسبوع انصبت على التجديد والعملية االنتقالية، واألولويات التنظيمية، واملساءلة، والنتـائج. 
وأضافت أيضا أن املناقشة اليت جـرت علـى مـدار األسـبوع تطرقـت يف أحـد جوانبـها احلامسـة 
إىل مسألة املوارد واحلاجـة إىل حتقيـق أهـداف التمويـل إذا ُأريـد إجنـاز النتـائج احملـددة يف إطـار 
التمويـل املتعـدد السـنوات. وأعربـت عـن أملـها يف أن يتلقـى صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان 

املوارد الالزمة وقالت إا متفائلة ذا الصدد. 
  

االلتزامات بالتمويل لصندوق األمم املتحدة للسكان   ثالثا –
قالت املديرة التنفيذية يف معرض تقـدمي تقريرهـا إىل الـس التنفيـذي عـن االلتزامـات  - ٥٣
بـالتمويل (DP/FPA/2001/5)، إـا تتحـرى التفـاؤل والواقعيـــة معــا - التفــاؤل ألن الصنــدوق 
حقق زيادة صغـرية قدرهـا ٣,٣ يف املائـة يف مـوارده العاديـة لعـام ٢٠٠٠، والواقعيـة ألن هـذا 
ـــوبه  املسـتوى مـا زال أقـل بكثـري عـن ذروة متويـل الصنـدوق. وقـالت إـا تستشـعر تفـاؤال يش
احلذر بأن منو املوارد العاديـة سيسـتمر يف عـام ٢٠٠١. وأضـافت أن قـوة عمليـات الصنـدوق 
امليدانية هي اليت تشجع اجلـهات املاحنـة علـى تقـدمي الدعـم للصنـدوق، وأـا كمديـرة تنفيذيـة 
جعلـت تعبئـة املـوارد إحـدى أولوياـا العليـا. ودعـت الـس التنفيـذي إىل املسـاعدة يف إعــادة 
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مـوارد الصنـدوق العاديـة إىل مسـتواها الـذي كـانت عليـه والبـــالغ ٣٠٠ مليــون دوالر، مث إىل 
جتاوز ذلك الرقم. 

وأعرب رئيس فرع تعبئـة املـوارد عـن رغبتـه يف أن يطلـع الـس علـى بعـض الدوافـع  - ٥٤
احملركة لألرقام الواردة يف الوثيقة املعروضة أمام الس. وقال إن أهداف الفرع لفــترة السـنتني 
ـــة، بغيــة توســيع  ٢٠٠٠-٢٠٠١ متثلـت يف وقـف االجتـاه اهلبوطـي يف مـوارد الصنـدوق العادي
قــاعدة اجلــهات املاحنــة إىل ١٠٠ بلــد، وتوســيع قــاعدة تربعــات اجلــهات املاحنــة الرئيســـية، 
ومواصلة تعزيز ورصـد اإليـرادات التكميليـة وعمليـة املسـاءلة عنـها. وشـكر مديـر فـرع تعبئـة 
املوارد اجلهات املاحنة اليت أمكنها االحتفاظ مبستوى تربعاا أو زيادـا يف عـام ٢٠٠٠، قـائال 
إن املوارد العادية قد ازدادت إىل حـد مـا، حسـب مـا جـاء يف تقريـر املديـرة التنفيذيـة. وذكـر 
أيضا أن هدف الوصول بعدد اجلهات املاحنة إىل ١٠٠ قد حتقق. وأضاف أن ذلك كان هدفـا 
هاما جدا ألنه دفع الدول املسامهة إىل القيام بدور الشـريك يف دفـع جـدول أعمـال الصنـدوق 
إىل األمام. وقال إن هدف تعزيز رصد املوارد اإلضافية ليس من أهداف مجـع األمـوال يف حـد 
ذاته، لكنه سـاعد، يف حقيقـة األمـر، علـى زيـادة تلـك التربعـات، بسـبب مـا أعطـاه للجـهات 
املاحنـة مـن ثقـة يف أن املـوارد املاليـة تسـتخدم حبكمـة. واختتـم حديثـه بـأن لَفَـت انتبـاه أعضــاء 
الـس إىل اجلـدول ١٣ الـوارد يف الوثيقـة DP/FPA/2001/5، الـذي يوضـــح أعلــى مســتويات 
تربعات كل جهـة مـن اجلـهات الرئيسـية املاحنـة للصنـدوق، قـائال إنـه إذا متكنـت كـل واحـدة 
منـها مـن الوصـول مـرة أخـرى إىل ذلـك املسـتوى، فـإن مـوارد الصنـدوق ســـتكون يف أفضــل 

حال. 
واغتنمـت عـدة وفـــود فرصــة انعقــاد دورة الــس كــي تعلــن عــن تربعــات بلداــا  - ٥٥
لصندوق األمم املتحدة للسكان لعام ٢٠٠١، ولألعوام القادمة، يف بعض احلاالت. وسـجلت 
الوفـود استحسـاا ملـا حققـه الصنـدوق مـن زيـادة صغـــرية، لكنــها �مرضيــة�، يف التربعــات 
ملوارده العادية. وقال أحد الوفود إن تقرير رئيس فرع تعبئـة املـوارد أثـار أحاسـيس متضاربـة، 
ـــل  تفـاؤل بسـبب زيـادة عـدد اجلـهات املاحنـة، وخيبـة أمـل لعـدم حتقيـق هـدف الوصـول بتموي
املوارد العادية إىل مبلغ ٢٧٠ مليـون دوالر. وأشـارت وفـود إىل أن السـنوات الثـالث املاضيـة 
شهدت اجتاها تراجعيا يف التمويل الذي مل يصـل بعـد إىل الـذروة الـيت بلغـها يف عـام ١٩٩٥. 
وأثار بعض الوفود مسألة اقتسام األعباء، أي أن املبـالغ الـيت تـربعت ـا بعـض اجلـهات املاحنـة 
مل تكن متكافئة. والحظ وفـد، يف هـذا الصـدد، أن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة ظلـت تـتراجع، 
كنسبة مئوية من الدخل القومي ألكرب البلـدان املاحنـة. وأشـارت وفـود أيضـا إىل أمهيـة املـوارد 
العادية. وأعربت عن سرورها ألن املـوارد التكميليـة للصنـدوق سـجلت زيـادة كبـرية، لكنـها 
متسكت بالقول بأن املوارد العادية جيـب أن تبقـى املرتكـز األساسـي لوكـاالت األمـم املتحـدة 
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ـــه طبيعــة عملــها مــن تعــدد يف األطــراف املشــاركة.  اإلمنائيـة، مـن أجـل اسـتمرار مـا تتسـم ب
والحظت وفود أيضا أن الصندوق يعاين بسبب قوة دوالر الواليات املتحدة، مقارنـة بـالعديد 
من العمالت األخرى. ويف هذا الشأن، تساءل وفد عن إمكانية االحتفاظ حبسـابات بعمـالت 
أخرى غري دوالر الواليات املتحدة، على افتراض أن العديد من الفواتري اليت يدفعها الصنـدوق 

تأيت بعمالت أخرى. 
وأشار وفد إىل مالحظة رئيس فرع تعبئة املوارد بـأن الوقـت رمبـا يكـون قـد تـأخر يف  - ٥٦
ذلـك العـام، بالنسـبة لتنظيـم حـدث إلعـالن التربعـات، مشـابه للحـدث اجلـاري اآلن، خـــالل 
الدورة السنوية، يف حزيران/يونيه. والحظ الوفد أن اليونيسيف عقدت حدثها املتعلق بـإعالن 
ـــدوق  التربعـات لعـام ٢٠٠١ يف كـانون الثـاين/ينـاير. وتسـاءل عمـا إذا كـان يتعـني علـى الصن
وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي اعتمـاد جـدول مشـابه. ويف مـا يتعلـق بالتربعـات املعلنـة لعـدة 
سنوات، أعرب وفد عن استحسانه لتمكـن ٢٥ جهـة ماحنـة مـن تقـدمي مثـل هـذه التعـهدات، 
وأعرب عن أمله يف أن يزداد هذا العدد يف السنوات املقبلـة. بيـد أن بعـض الوفـود ذكـرت أن 
بلداا لن تتمكـن مـن تقـدمي التزامـات متعـددة السـنوات بسـبب إجـراءات ميزانياـا الوطنيـة. 
وأشـار وفـد إىل أن الـس التنفيـذي اعتمـد إطـــارا متويليــا متعــدد الســنوات لصنــدوق األمــم 
املتحدة للسكان، وإىل أن الصندوق قد التزم بتقـدمي نتـائج ملموسـة مـن خـالل ذلـك اإلطـار، 
لكن ما يقابل ذلك من التزام بتوفري املوارد املطلوبة من جانب اجلهات املاحنـة مـن أجـل بلـوغ 

أهداف اإلطار التمويلي املتعدد السنوات، مل يتحقق. 
ـــرع تعبئــة املــوارد، يف ردوده، إىل أن مســألة ســعر الصــرف ليســت  وأشـار رئيـس ف - ٥٧
مستجدة، وأا شكلت عقبة أمام الصندوق علـى امتـداد السـنوات الثـالث املاضيـة. وقـال إن 
فكرة االحتفاظ حبسابات بعمالت أخرى غري دوالر الواليات املتحدة قد نظــر فيـها مـن قبـل، 
ال سيما يف ما يتعلق بإمكانية االحتفاظ حبسابات باليورو. وأضاف أن هـذه اإلمكانيـة واردة، 
برغم ما يشـوا مـن مشـاكل خاصـة أيضـا. وقـال إنـه يتعـني الربـط بشـكل أوثـق بـني اإلطـار 
التمويلي املتعدد السنوات والتزامات التمويل. وأعرب عن موافقته على مـا ذهبـت إليـه بعـض 
الوفود من القول بـأن شـهر كـانون الثـاين/ينـاير رمبـا يكـون أفضـل وقـت لعقـد مؤمتـر إلعـالن 

التربعات. 
واختتمـت املديـــرة التنفيذيــة بــاإلعراب مــرة أخــرى عــن تقديرهــا للجــهات املاحنــة  - ٥٨
للصندوق، مبا يف ذلك اللجنة األوروبية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية 
وهولندا، اليت وفرت مبالغ كبرية من املوارد التكميلية لتمويل مبادرات مثل مبادرة الوقاية مـن 

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، ومبادرة أمن سلع الصحة اإلجنابية األساسية. 
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وأحاط الس التنفيذي علما بالتقرير املتعلـق بااللتزامـات بـالتمويل املتعـدد السـنوات  - ٥٩
 .(DP/FPA/2001/5) لصندوق األمم املتحدة للسكان

  
استراتيجية اإلعالم واالتصال   رابعا –

عرض مدير شعبة اإلعالم والس التنفيذي وتعبئة املوارد التقرير املتعلـق باسـتراتيجية  - ٦٠
الصنـدوق لإلعـــالم واالتصــال (DP/FPA/2001/6). وأورد التقريــر تفــاصيل اإلجــراءات الــيت 
اختذهـا الصنـدوق لتنفيـذ االسـتراتيجية املعتمـدة منـذ أربعـة أعـــوام يف مقــرر الــس التنفيــذي 
١٣/٩٧. وأكد مدير اإلعالم أن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية جعل صندوق األمـم املتحـدة 
للسـكان يف موضـع ميكنـه مـن االضطـالع بـدور قيـادي يف مسـائل الدعـوة املتعلقـــة بالســكان 
والصحة اإلجنابية على املستوى الدويل. وقـال إن املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة واسـتعراض 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية + ٥ سنوات قد طرحـا أيضـا عـددا مـن القضايـا، مثـل فـريوس 
نقص املناعة البشــرية/اإليـدز، والصحـة اإلجنابيـة للمراهقـني، والعنـف ضـد املـرأة، واإلجـهاض 

غري املأمون، وكلها تشكل قضايا رئيسية يف اجلهود اليت يبذهلا الصندوق يف جمال الدعوة. 
ـــوة  D بـأن الدع P/FPA/2001/6 وأكـد مديـر اإلعـالم جمـددا النقطـة الـواردة يف الوثيقـة - ٦١
املوجهـة إىل البلـدان الـيت تنفـذ فيـها برامـج تتـم علـى املسـتوى الوطـين عـــرب برامــج الصنــدوق 
القطريـة، بينمـا يوفـر املقـر املعلومـات واملـواد واملشـورة والتدريـب. وأضـاف أن تقريـر املديــرة 
التنفيذية السنوي لعام ٢٠٠٠ غطى أنشطة الدعوة على املستوى الوطـين بشـكل مكثـف، مـع 
ـــس علــى اجلــهود  إيـراد أمثلـة بـارزة للمبـادرات الناجحـة. وأنـه، لذلـك، سـيقصر بيانـه للمجل

املبذولة من جانب الصندوق يف جمال االتصال والدعوة على املستوى العاملي. 
واستعرض املدير نطاق تلـك اجلـهود العامليـة لالتصـال، مبـا يف ذلـك املنشـور الرئيسـي  - ٦٢
ــه  للصنـدوق، وهـو التقريـر السـنوي عـن �حالـة سـكان العـامل�، ومنشـوراته األخـرى وكتيبات
املتعلقـة بـالدعوة، وجمموعـة املـواد اإلعالميـة للقضايـا الســـكانية. ونــاقش املديــر مســألة تأثــري 
اإلنترنت على جهود الصندوق اخلاصة باالتصال. وذكر أن منتدى الهاي الدويل، املعقـود يف 
عام ١٩٩٩ ضمن عملية استعراض املؤمتر الدويل للسكان والتنمية + ٥ سنوات، ويوم الــستة 
باليني نسمة، املعقود أيضا يف عـام ١٩٩٩، حدثـان حـازا علـى تغطيـة إعالميـة علـى مسـتوى 
العامل. وأكد أن سفراء الصندوق للخري أجنزوا أعماال ذات قيمة يف بلدان خمتلفة حـول العـامل. 
وقـال إن املتلقـني الذيـن تســـتهدفهم مبــادرات الدعــوة هــم اجلمــهور بشــكل عــام، وأعضــاء 
الربملانات، ومسؤولو احلكومات يف البلــدان الـيت تنفـذ فيـها برامـج، والبلـدان املاحنـة علـى حـد 

سواء. 
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وأبلـغ املديـر الـس أن االسـتراتيجية الـيت اعتمـــدت يف املقــرر ١٣/٩٧ قــد جنحــت.  - ٦٣
ـــه أحــرز قــدرا مــن  وأعـرب عـن شـعوره بـأن الصنـدوق نفـذ االسـتراتيجية بشـكل حسـن وأن
النجاح امللموس، إذا أخذ يف احلسـبان حجـم الصنـدوق واملـوارد املتاحـة لـه. وقـال إن إحـدى 
نتـائج تلـك النجاحـات متثلـت يف ازديـاد حضـور الصنـدوق وتعرضـه للـــهجوم مــن عــدد مــن 
اجلبـهات، مـن قبـل معـارضني تلقـوا معلومـات مشـوهة يف أحيـان كثـرية، أو معـارضني حرفـوا 

عمل الصندوق عن قصد لتحقيق غايام اخلاصة. 
واختتم قائال إن التحديات اليت تواجه الصندوق تشمل إجياد روابط أوثق بني الدعـوة  - ٦٤
واالتصـال وتعبئـة املـوارد، وتكثيـــف الشــراكات مــع املنظمــات غــري احلكوميــة واموعــات 
الربملانية، من أجل إضفاء املزيد من الزخم على رسالة املؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة وزيـادة 
إبراز حضور الصندوق وصورته. وقال إن حتديد اآلثار املترتبة على جهود الصنـدوق يف جمـال 
االتصال والدعوة أمر صعب وباهظ التكلفة، لكنه ميثل أولوية برغم ذلك. وأضاف أن رئيـس 
فرع خدمات وسائط اإلعالم أكد أمهيـة الثـورة الـيت قـامت بسـبب زيـادة اسـتخدام اإلنـترنت 
والفرص والتحديات اليت ميثلـها ذلـك بالنسـبة للصنـدوق. وعـرض املديـر بعـد ذلـك بيانـا عـن 

تعدد وسائط اإلعالم ألقى فيه بعض الضوء على جهود الصندوق يف جمال االتصال. 
ورحبــت وفــود عديــدة بعــرض التقريــر املتعلــق بتعــدد وســائط اإلعــالم وأشــــادت  - ٦٥
بالصندوق ملا له من سجل حـافل يف تنفيـذ اسـتراتيجيته لإلعـالم واالتصـال. وقـالت وفـود إن 
التقرير أوضح أن الصندوق قـام بتنفيـذ جمموعـة كبـرية متنوعـة مـن األنشـطة يف جمـال اإلعـالم 
واالتصال، وأن موارده احملدودة تستخدم بصورة جيدة. وسلم وفـد باألمهيـة احليويـة للدعـوة، 
بوصفـها جمـاال جوهريـا مـن جمـاالت الـربامج، واسـتراتيجية لتحقيـق أهـداف اإلطـار التمويلـــي 
املتعدد السنوات يف آن واحـد. وأعـرب الوفـد عـن سـروره ألن االسـتراتيجية تضمنـت حتقيـق 
نتائج على املستوى الوطـين، مثـل صياغـة سياسـات عامـة وتشـريعات جديـدة. وشـجع الوفـد 
الصندوق بقوة على وضع أهـداف وسـيطة لقيـاس النتـائج احملققـة بشـكل أكـثر دقـة. وأعـرب 
وفد آخر عن سروره ألن االستراتيجية العاملية لالتصال قد صممت و جيري تنفيذها من أجـل 

استكمال جهود الدعوة الوطنية. 
وتناول وفد مسألة دور الصندوق يف الرد على اهلجمات الـيت تشـن ضـده، فقـال، إن  - ٦٦
دحض التقارير اإلعالمية اليت تشوه عمـل الصنـدوق أو تعطـي معلومـات خاطئـة عنـه ال جيـب 
أن يعترب مضيعة للوقت، بل يتعني أن ينظر إليـه كفرصـة مـن أجـل أخـذ زمـام املبـادرة والعمـل 
ـــة علــى املســتوى  علـى بنـاء قواعـد مجاهرييـة أكـرب للـربامج املتعلقـة بالسـكان والصحـة اإلجنابي
الدويل. وأضاف أا متثـل فرصـا طيبـة إلشـراك متلقـني مـن ذوي النفـوذ. وقـال وفـد آخـر إنـه 
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يتعني على أعضاء الس أن يتذكروا أن اهلجمـات الـيت تشـن علـى الصنـدوق تعتـرب هجمـات 
ـــدوق أن يتخلــى عــن اإلحســاس  علـى مجيـع األعضـاء. وقـال وفـد آخـر إنـه يتعـني علـى الصن

باحلرج وأن يعمل على نشر رسالته بأسلوب أكثر جرأة. 
وأكد وفد أن األمر األكثر أمهية ليس هو احلضور البـارز للصنـدوق نفسـه، بـل قـدرة  - ٦٧
استراتيجية اإلعالم واالتصال على دفع جدول أعمال السكان والتنميـة قدمـا. وقـال إن تعزيـز 
�الصورة املؤسسية� للصندوق ال جيب أن يقف يف طريق جهوده املبذولة يف جمال الدعـوة يف 
البلدان النامية. وأشاد الوفد نفسه بالصندوق بسبب العمل القيم الذي يضطلع به سفراء اخلـري 

التابعون له. 
وذكر وفد آخر مبادرات مثل �جمموعة املواد اإلعالمية للقضايـا السـكانية�، وتقريـر  - ٦٨
�حالة سكان العامل�، واليوم العاملي للسـكان، بوصفـها أنشـطة مفيـدة هلـا صـدى كبـري علـى 
مسـتوى العـامل، مـن بـني األنشـطة الفنيـة الـيت ينفذهـا الصنـدوق بكفـاءة. وطلـب وفـــد إتاحــة 

النسخة املطبوعة من التقرير السنوي، املخصصة للجمهور، يف الدورة السنوية للمجلس. 
ويف ردها على التعليقات، قــالت املديـرة التنفيذيـة إن الصنـدوق عكـف علـى مراجعـة  - ٦٩
ـــة دائمــة  اسـتراتيجيته �التسـويقية�، بغيـة حتديـد أفضـل موقـف ميكـن للصنـدوق اختـاذه يف بيئ
التغـري، كـي يواصـل سـعيه بنجـاح مـن أجـل تنفيـذ أهـداف املؤمتـر العـاملي للســـكان والتنميــة. 
وقالت إنه كان ال بد من الربط بني هذه اجلهود على املستويات العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة. 
وقالت إن الصندوق كان هدفا سهال ملن لديهم دوافع سياسية ملهامجتـه، بسـبب مـا يتمتـع بـه 
مـن حضـور بـارز علـى املسـتوى الـدويل. وأضـافت أن آراء متباينـة جـرى التعبـري عنـها بشــأن 
القضايـا الـيت حبثـت يف املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة، واسـتعراض املؤمتـــر الــدويل للســكان 
والتنمية + ٥ سنوات، لكن نوع اهلجمات اليت يتعرض هلا الصندوق ال ميكن أن يساوي ـذا 
النوع من االختالف املشروع يف اآلراء. وقالت إن القصد وراء اجلـهود الـيت يبذهلـا الصنـدوق 
يف جمال الدعوة هو أن تتاح يف مجيع أرجـاء العـامل، لكنـها كـانت تتعـثر أحيانـا بسـبب انعـدام 
إمكانية الوصول، وهي من األسباب اليت جعلت الصنـدوق يعكـف علـى كفالـة احملافظـة علـى 
حلقات االتصال اليت تربطه جبميع مكاتبه امليدانيـة. وفيمـا يتعلـق بسـفراء اخلـري، قـالت املديـرة 
التنفيذيـة إـم أثبتـوا، دون شـك، جناحـهم الكبـري وفعاليتـهم. وأضـافت أنـــه ال توجــد معايــري 
حمددة مسبقا الختيار سفراء اخلري، الذين جيري اختيارهم اسـتنادا إىل مـدى متثيلـهم للصنـدوق 

يف السياقات الوطنية اخلاصة م. 
وأعرب مدير شعبة اإلعالم والس التنفيذي وتعبئـة املـوارد، يف معـرض ردوده، عـن  - ٧٠
تقديره لتعليقات الوفود فيما يتعلق باإلحساس باحلرج الشـديد، وقـال إن الصنـدوق سـيحاول 
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أن يكون أكثر جرأة. وأعرب عن اتفاقه مع تلك الوفود اليت حتدثـت عـن وجـوب أن يواصـل 
الصندوق العمل علـى بنـاء صـورة أفضـل لـه. وعـرب عـن تقديـره لدعـم الـس لتلـك اجلـهود. 
وقال املدير إن الصندوق حاول إجراء اسـتطالعات للـرأي العـام يف بلـدان معينـة، كـي حيصـل 
على رؤية أفضل ملدى جناح جهود الدعـوة، ولكنـها عمليـة باهظـة التكلفـة، والصنـدوق ليـس 
لديـه ماليـني الـدوالرات لينفقـها عليـها. وقـال إن املكونـات األساسـية حلملـة الدعـــوة الفعالــة 
معروفة جيدا، وهي: (أ) التأكد من احلقائق؛ (ب) جعل الرسـالة مبسـطة؛ (ج) جعـل الرسـالة 
قصرية؛ و (د) تكرار الرسالة مرارا. وقال إن هنالك أشياء كثرية تؤثر علـى النـاس، مشـريا إىل 
ـــنوات، بوصفــها  األحـداث الـيت أحـاطت باسـتعراض املؤمتـر العـاملي للسـكان والتنميـة + ٥ س
أحداثـا جـرى فيـها لفـت انتبـاه عـدد كبـري مـن النـاس إىل القضايـا السـكانية. وقـــال املديــر إن 
الصنـدوق سـيحاول كفالـة أن يكـون التقريـر الســـنوي املطبــوع جــاهزا عنــد انعقــاد الــدورة 
السـنوية للمجلـس. وأضـاف أن املشـــكلة الرئيســية تتمثــل يف احلصــول علــى البيانــات املاليــة 
اخلتامية للعام السابق، يف الوقـت املناسـب حبيـث يتسـىن تصفيفـها وطباعتـها قبـل انعقـاد دورة 

الس. 
واعتمد الس التنفيذي املقرر التايل:  - ٧١

 
 ٨/٢٠٠١

 استراتيجية صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن اإلعالم واالتصال 
إن الس التنفيذي، 

حييـط علمـا باسـتعراض اسـتراتيجية الصنـدوق لإلعـالم واالتصـال الــواردة يف  - ١
الوثيقة DP/FPA/2001/6؛ 

يؤيد اإلجراءات اليت اختذها الصنـدوق لتعزيـز قدرتـه علـى تنفيـذ اسـتراتيجية  - ٢
اإلعالم واالتصال اليت أقرها الس التنفيذي يف مقرره ١٣/٩٧؛ 

حيــث الصنــدوق علــى مواصلــة أعمالــه بنــاء علــى خرباتـــه املاضيـــة وعلـــى  - ٣
االستمرار يف استحداث طرائق ابتكارية لتنفيذ استراتيجية الصندوق لإلعالم واالتصال؛ 

حيث اتمع الدويل علـى زيـادة دعمـه املـايل لتشـجيع أهـداف املؤمتـر الـدويل  - ٤
للسكان والتنمية واستعراض السنوات اخلمس للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١
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اجلـزء املتعلـق بربنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي/صنــدوق األمــم املتحــدة 
 للسكان 

عملية الربجمة   خامسا -
عرض نائب املديرة التنفيذية (الربنامج) التقرير املشترك لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي  - ٧٢
ـــارات املســتقبلية يف عمليــة الربجمــة  وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان عـن التقـدم احملـرز واخلي
(DP/2001/12 و DP/FPA/2001/7)، والحظ أن الوثيقة متثل عالمة بارزة على طريق التضـامن 
والتعاون بني األعضـاء األربعـة للجنـة التنفيذيـة موعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة. وألقـى نـائب 
املديـرة الضـوء علـى العمليـة الـيت مكنـت املنظمـات األربـع مـن االتفـاق علـى خيـارات لعمليــة 
برجمة مشتركة، ورد خمطط متهيدي هلا يف الوثيقة املعروضة أمام الس. وأوضحت النتـائج أن 
وكاالت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية تستطيع االجتماع خـالل وقـت قصـري، والعمـل سـويا 

على مقترح مشترك واالتفاق على رؤية وج مشتركني. 
وتتمثل فوائد العملية اجلديـدة الـيت أورد خمططـها نـائب املديـرة التنفيذيـة يف أـا تتيـح  - ٧٣
للمجـالس التنفيذيـة املعنيـة خيـارات إلجـراء رقابـة موضوعيـة ومشـتركة يف الوقـــت املناســب؛ 
وتتخـذ خطـوات ملموسـة جلعـل التقييـم القطـري املشـــترك وإطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة 
اإلمنائية جزءا ال يتجزأ من عملية الربجمة؛ وختفف العبء الذي تشكله عمليات الربجمـة املطولـة 
وغري املنسقة على احلكومات. وهي تضيف إىل العمـل املنجـز يف حتقيـق االتسـاق بـني دورات 
الربامج عن طريق تيسري املزيـد مـن اتسـاق الـربامج بـني املنظمـات األعضـاء يف جمموعـة األمـم 

املتحدة اإلمنائية. 
وشـرح نـائب املديـرة التنفيذيـة الفـرق بـني اخليـارين املطروحـني يف الوثيقـة املشــتركة.  - ٧٤
فبموجب اخليار املقترح ١ يتعني على برنامج األمم املتحــدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة 
للسكان تقدمي وثائق مرة واحدة فقط أثنـاء دورة إعـداد الربنـامج واملوافقـة عليـه، بينمـا يتعـني 
على الوكالتني، مبوجب اخليار ٢، تقدمي الوثائق مرتني. وقال للمجلس إن الوكـالتني تفضـالن 

كثريا اخليار ١، هلذا السبب. 
وأكد نائب املديـرة التنفيذيـة أنـه يتعـني، مبوجـب أي مـن اخليـارين، أن تكـون دوافـع  - ٧٥
عمليـة الربجميـة قطريـة. وقـال إن الـدور القيـادي للحكومـات يف توجيـه عمليـة إعـداد الـــربامج 
وتشكيل حمتواها أمر ال جدال فيه. وأضاف أن احلكومات حتتل مركز القيادة، بينما تقـدم هلـا 

وكاالت األمم املتحدة الدعم واملساعدة. 
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وحصلت مالحظات نائب املديـرة التنفيذيـة علـى تـأييد املديـر املعـاون لربنـامج األمـم  - ٧٦
املتحـدة اإلمنـائي، الـذي قـال إنـه يؤمـن بـأن املقترحـات املعروضـة علـى الـس التنفيـذي متثـــل 
خطوة رئيسية يف اجتاه معاجلة الشواغل املتكررة للجمعية العامـة، بشـأن تعـدد نظـم وعمليـات 
األمم املتحدة اخلاصة بتقدمي املساعدة اإلمنائية على املستوى القطري. وقال إن ضرورة اإلبقـاء 
علـى اإلجـراءات يف احلـدود الدنيـا الـيت تقتضيـــها اجلــودة واملســاءلة تشــكل هاجســا مــتزايدا 

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
وأضاف أن برامج الوكاالت األربع مجيعا سيجري إعدادهـا بصـورة متزامنـة مبوجـب  - ٧٧
أي مـن اخليـارين املقـترحني يف الورقـة، وأن ذلـك سـيمكِّن فريـق األمـم املتحـدة القطـــري مــن 
العمـل مـع نظرائـه علـى املسـتوى القطـري يف عمليـة برجمـة موحـــدة. وقــال إن عمليــة الربجمــة 
املقترحة ستؤدي إىل حتسني نوعية الربامج، ألن كل صنـدوق أو برنـامج سيسـتفيد مـن إجـراء 
حتليالت للحالة تتسم مبزيد من االكتمال والشمول، مقارنة مبا ميكن أن تنجــزه وكالـة واحـدة 

مبفردها. وأعاد تأكيد تفضيل الربنامج اإلمنائي للخيار ١ من بني اخليارين املقدمني. 
وأشارت وفود بالوكـاالت لقيامـها بـالعمل معـا مبثـل هـذه الفعاليـة. وقـالت إن ذلـك  - ٧٨
يشكل خطوة يف اجتاه تنفيذ عملية إصالح األمـم املتحـدة علـى املسـتوى القطـري. فـهو ييسـر 
التنسيق والترابط والتآزر فيما بني برامج خمتلف الصنـاديق والـربامج املعنيـة. وأعـرب وفـد عـن 
موافقته على ضرورة تبسـيط عمليـة الربجمـة تفاديـا للتداخـل، وقـال إنـه يؤيـد، لذلـك، املبـادئ 
املذكورة يف الوثيقة DP/2001/12. وأعربت وفود كثرية أخرى عن موافقتها على ذلك. وقـال 
وفد إن من دواعي سروره أن العملية املقترحة أتـاحت للمجلـس التنفيـذي اإلسـهام مبكـرا يف 
عملية الربجمة. وطلب عدد من الوفود أن يبذل املمثلون املقيمون كــل مـا بوسـعهم مـن جـهود 
مـن أجـل إشـراك ممثلـني ألعضـاء الـس التنفيـذي مقيمـني علـى املسـتوى القطـــري يف عمليــة 
التشاور خالل صياغة الربنامج. وقال وفد إنــه وإن كـان حيبـذ العمليـة اجلديـدة املقترحـة، فإنـه 
يطالب باإلشراف العملي على تنفيذها. وأعرب وفد آخر عن موافقته على ضـرورة أن تتسـم 

العملية باملرونة وأن تنأى عن ضيق األفق. 
وعلقت وفود كثرية على العالقة اليت تربط بني التقييم القطـري املشـترك وإطـار عمـل  - ٧٩
األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة وبـني عمليـة الربجمـة املقترحـة. وأعربـــت وفــود كثــرية عــن 
متسـكها الشـديد بـالتقييم القطـري املشـترك وإطـــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة 
ـــى امتيــازات  كأساسـني للـربامج. وأعـرب وفـد عـن رأيـه قـائال إن العمليـة املقترحـة حتـافظ عل
احلكومـات، الـيت سـتتعزز يف حقيقـة األمـر ألن االسـتراتيجيات الوطنيـة الـيت اعتمـــدت تنطبــق 
على مجيع الوكاالت. ورأت وفود عديدة، برغم ذلك، أن الوثيقـة املعروضـة أمامـها ال تشـدد 



01-5224227

DP/2001/20

بدرجــة كافيــة علــى وجــوب أن تكــون الــربامج ذات دوافـــع قطريـــة. وقـــال وفـــد إن دور 
احلكومـات يعتـرب أساسـيا لكـن ذلـك مل يوضـح بدرجـة كافيـة يف الوثيقـة. وأضـاف أن عمليــة 
إعداد الربامج جيب أن تقودها احلكومات: فاحلكومات هي الـيت توجـه وتقـود العمليـة وحتـدد 
أولوياـا الوطنيـة، الـيت تقـدم إىل املنسـق املقيـم بوصفـها أسســـا لتوافــق اآلراء الــذي جيــب أن 
D تكـون قـد أخطـأت  P/2001/12 يتشكل حتت توجيه وقيـادة احلكومـة. وهكـذا فـإن الوثيقـة
حـني ذكـرت يف اخلطـوة ٣ مـن الفقـرة ١٣، أن االجتماعـات املتعلقـة باالســـتراتيجية ســتنعقد 
�حتـت رعايـة ممثلـي كـل منـها وبتعـاون وتضـافر وثيقـني مـع النظـراء احلكوميـني�. وقـال إنــه 
يتعني، عالوة على ذلك، أن تكون احلكومة مشاركة بصورة فعالـة يف عمليـة التقييـم القطـري 
املشترك وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وقـال وفـد إنـه يتعـني تعديـل اخلطـوات 
الواردة يف الفقرة ١٣ من الوثيقة DP/2001/12، بغية تعزيز مبدأ ملكية البلــدان الـيت تنفـذ فيـها 
الربامج لعملية الربجمة، الذي جـرى التشـديد عليـه يف كثـري مـن األحيـان. وقـال وفـد آخـر إنـه 

ستصعب اإلحاطة علما بوثيقة تكون فيها عدة فقرات مثل هذه مصدرا للمشاكل. 
وكان هناك اتفاق عــام علـى أن جـودة الـربامج سـتعتمد علـى جـودة التقييـم القطـري  - ٨٠
املشترك وإطار عمل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، وأنـه سـيتعني بالتـأكيد أخـذ احلـاالت 
الوطنية احملددة يف االعتبار. وجيب أن تكون نتائج عملية التقييم القطري املشترك وإطـار عمـل 
األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية مرضية للبلدان اليت تنفذ فيها برامج، وأن تكون هـذه البلـدان 
واثقة من أا تعرب عن األولويات الوطنية بدقـة. غـري أن وفـدا أكـد أن عمليـات إعـداد التقييـم 
القطري املشترك وإطار عمل األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، ال يشـكل بـالضرورة تبسـيطا 
للعمليتني. وقال إن إعـداد إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة اشـتمل، اسـتنادا إىل 
جتربة بلده، على إجراءات غاية يف التعقيـد، شـكلت أعبـاء إضافيـة علـى كـل مـن البلـدان الـيت 
تنفذ فيها برامج ومكاتب األمم املتحدة القطريـة ووكاالـا. وقـال الوفـد إن أطـرا عديـدة مـن 
أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية تتسم بالضعف وبالتباين الكبري مـن حيـث اجلـودة، 
وهي نقاط ذكرت يف التقرير السنوي ملدير الربنامج الذي يركز على النتائج. وقال وفـد آخـر 
إنه من الواضح أن إعـداد التقييمـات القطريـة املشـتركة وأطـر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة 

اإلمنائية جرى بصورة جيدة يف بعض احلاالت، لكنه مل يكن كذلك دوما. 
وقالت وفود عديدة إن الكيفية اليت ستنفذ ا العملية املقترحة فعليا على أرض الواقـع  - ٨١
مل تكن واضحة. ورأى وفد أن العملية املقترحة سـتؤدي إىل املزيـد مـن التنسـيق بـني الـربامج، 
وهو شيء مستصوب للغاية. غري أن وفدا آخر تساءل عن احلجم الفعلي للتنسيق بـني الـربامج 
الـذي ميكـن حتقيقـه فعليـا يف امليـدان. وطلبـت عـدة وفـود توضيحـا للطريقـــة الــيت ســتقوم ــا 
اليونيسـيف وبرنـامج األغذيـة العـاملي باعتمـاد عمليـة مماثلـة للعمليـة الـيت سـيضطلع ـا برنــامج 
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ــه  األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان. وأعـرب وفـد عـن رأي فحـواه أن
ال يتعني أن تناقش الربامج القطرية املقترحة من قبـل الـس إال إذا طلـب مخسـة مـن األعضـاء 

ذلك. 
ويف ردوده، أكد مدير الربنامج املعاون أنه يتعني على األعضاء أال يتخوفـوا مـن عـدم  - ٨٢
إشراك احلكومات يف عملية الربجمة، نظرا ألن هلـا دورا مركزيـا ال ميكـن تغيـريه. وأعـرب عـن 
أسفه ألن الوثيقة املعروضة على الس التنفيذي مل توضح هذه النقطـة بدرجـة كافيـة. وأشـار 
إىل أن بعـض الوفـود أعربـت عـن حتفظـات بشـأن الطريقـة الـيت جتـرى ـا عمليـات التقييمــات 
القطرية املشتركة وأطر عمل األمم املتحدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، يف بعـض احلـاالت. وقـال إنـه 
مـن املالئـم إطـالع إدارات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة للســـكان 
ـــة تلــك  ووكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى علـى مثـل هـذه الشـواغل، كـي تتمكـن مـن معاجل
املسائل. لكنه طلب إىل الـس أن ينظـر يف الطريقـة الـيت ميكـن ـا دفـع املناقشـات احلاليـة إىل 
األمـام، بغيـة اخلـروج بعمليـة برجمـة تبسـط اإلجـراءات احلاليـة وحتقـق االتســـاق بــني عمليــات 

الوكاالت األربع املعنية. وارتأى أن تلك األهداف هي اليت ميكن أن حتظى مبوافقة اجلميع. 
وأكد نائب املديرة التنفيذية (اإلدارة) لصندوق األمم املتحدة للسكان، علـى ضـرورة  - ٨٣
مسامهة الس يف املقترحات املعروضة أمامه، وأعرب عن ترحيبه الشـديد بـاآلراء الـيت أعـرب 
عنها أثناء املناقشة، ووصفها بأا مفيدة. وقال إن الزخم الذي نتج عــن تعـاون أعضـاء اللجنـة 
التنفيذية التابعة موعة األمم املتحدة اإلمنائية، يف وضـع مقترحـات الربجمـة، يتطلـب التشـجيع 

من الس كي يصبح منوذجا يف املستقبل للتعاون والتضافر بني الوكاالت. 
اختذ الس التنفيذي املقرر التايل:  - ٨٤

 
 ١١/٢٠٠١

ـــم املتحــدة اإلمنــائي/وصنــدوق األمــم  عمليـة الربجمـة املشـتركة بـني برنـامج األم
 املتحدة للسكان 

إن الس التنفيذي 
يكـرر التـأكيد أن اخلصـائص األساسـية لألنشـطة التنفيذيـة الـــيت تضطلــع ــا  - ١
ـــها، وكوــا ذات طبيعــة  الصنـاديق والـربامج التابعـة لألمـم املتحـدة ينبغـي أن تتمثـل يف مشوليت

طوعية وتقدم على سبيل املنحة، كما أا أنشطة حمايدة وتشترك فيها أطراف عدة؛ 
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يؤكد جمددا مقرره ١٢/٢٠٠٠، ويرحب يف هذا الصدد باجلـهود الـيت بذهلـا  - ٢
ـــق مزيــد مــن املواءمــة  أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة موعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة مـن أجـل حتقي

للربامج، وتوحيد اإلجراءات املتعلقة بالربامج التابعة هلا؛ 
ـــة منــها، وأن  يؤكـد أن عمليـة الربجمـة ينبغـي أن تكـون بقيـادة البلـدان، ونابع - ٣
تقوم على األولويات واالحتياجات الوطنية، ويعيد التأكيد يف هـذا الصـدد علـى أن املسـؤولية 
الرئيسية عن وضع الربامج القطرية تقع على عاتق احلكومات الوطنية، بالتشـاور مـع وكـاالت 
ـــا مــن الشــركاء ذوي  األمـم املتحـدة ذات الصلـة، مبـا يف ذلـك الوكـاالت املتخصصـة، وغريه

الصلة، حسب االقتضاء؛ 
يشدد على أمهيـة توطيـد نظـام املنسـقني املقيمـني مـن خـالل تعزيـز الشـراكة  - ٤
التعاونية بني وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، وصناديقها، وبراجمها، سواء يف املقـر أو علـى 

املستويات القطرية، بغية حتقيق مزيد من االتساق، والتآزر، والتنسيق؛ 
يشـدد علـى أمهيـة وضـع إطار خـاص بكـل قطـر يقيـم علــى أساســه شــركاء  - ٥
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية براجمهم بغية تعزيز أثر األنشطة التنفيذيـة الـيت تقـوم ـا منظومـة 

األمم املتحدة يف جمال التنمية؛ 
يشجع بلدان الربامج، واليت سـبق هلـا وضـع تقييـم قطـري مشـترك أو ختطـط  - ٦
لوضعـه ضمـن إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، وينفـذ بصفـة مشـتركة مـــع احلكومــة 
ومبوافقتـها، علـى أن تسـتخدم هـذا التقييـم، بصفـة جتريبيـة، باعتبـاره إطـار التخطيـط املشـــترك 
لألنشـطة التنفيذيـة الـيت تضطلـع ـا األمـم املتحـدة علـى املسـتوى القطـري، وذلـــك بــدءا مــن 

الدورة السنوية لعام ٢٠٠٢؛ 
يقرر ما يلي:  - ٧

أن تستند عملية الربجمة املشتركة على إطار التخطيط املشـترك احلـايل، وتقـوم  (أ)
احلكومات الوطنية بوضع املخططات القطرية للمنظمات املعنية بالتشـاور مـع وكـاالت األمـم 
املتحدة ذات الصلة، مبا فيها الوكاالت املتخصصة، والشـركاء اآلخريـن ذوي الصلـة، حسـب 

االقتضاء؛ 
أن تــربز مشــاريع املخططــات القطريــة العنــاصر الرئيســية للــربامج القطريـــة  (ب)

املقترحة، مثل األولويات، واالستراتيجيات، والنتائج، وامليزانية املقترحة؛ 
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ــــة ملناقشـــتها يف  أن تقــدم مشــاريع املخططــات القطريــة إىل اــالس التنفيذي (ج)
ــة  دوراـا السـنوية، وأن يتـاح التقييـم القطـري املشـترك/إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائي

لالطالع عليه، حيثما ينطبق ذلك؛ 
أن يقوم الس التنفيذي باستعراض مشاريع املخططات القطرية، وبناء علـى  (د)
ذلـك، يتـوىل مديـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملديـــر التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة 
للسكان تقدمي املسـاعدة إىل احلكومـات يف وضـع الشـكل النـهائي للـربامج القطريـة، مـع أخـذ 

تعليقات الس يف االعتبار؛ 
أن يعلَن عن الربامج القطرية حبلول تشـرين األول/أكتوبـر مـن السـنة األخـرية  (هـ)
للربنامج القطري على املواقـع اخلاصـة بكـل مـن شـركاء جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة علـى 
الشبكة الدولية، وأن تتم املوافقة عليها يف كانون الثاين/يناير على أساس عدم وجـود اعـتراض 
عليها، دومنا عرض أو مناقشة، ما مل يقم مخسة أعضاء علـى األقـل بإشـعار األمانـة خطيـا قبـل 

االجتماع برغبتهم يف عرض برنامج قطري معين أمام الس التنفيذي؛ 
ـــس  يطلــب إىل مديــر الربنــامج واملديــرة التنفيذيــة أن يقدمــا تقريــرا إىل ال - ٨
ــدم  التنفيـذي يف دورتـه السـنوية لعـام ٢٠٠٣ عـن األدوات املشـتركة املسـتخدمة يف رصـد التق
احملرز لربامج قطرية معينـة، وتقييـم نواجتـها/نتائجـها، بغيـة حتقيـق مزيـد مـن املواءمـة والتوحيـد 

لعملية الربجمة؛ 
يطلـب إىل جمموعـة األمـم املتحـــدة اإلمنائيــة مواصلــة تبســيط عمليــة الربجمــة  - ٩
اسـتنادا إىل القـرار احلـايل، آخـذة يف االعتبـار التعليقـات الـيت يتـم إبداؤهـا يف اـالس التنفيذيــة 

املعنية؛ 
ــــدة للطفولـــة (اليونيســـيف)  يدعــو الســني التنفيذيــني ملنظمــة األمــم املتح - ١٠

وبرنامج األغذية العاملي إىل مناقشة عملية الربجمة يف دورتيهما املقبلتني؛ 
يطلب إىل مدير الربنامج واملديرة التنفيذيـة تقـدمي تقريـر إىل الـس التنفيـذي  - ١١

يف دورته السنوية لعام ٢٠٠٤ عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر. 
 

٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
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املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية   سادسا -
قدم مدير الربنامج املعـاون تقريـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـن أنشـطة مراجعـة  - ٨٥
D). وأبلغ الس بـأن مديـر الربنـامج  P/2001/13) احلسابات والرقابة الداخلية يف عام ٢٠٠٠
يعتزم مواصلة تعزيز وظيفـة املراجعـة الداخليـة للحسـابات بـإجراء اسـتعراض متعمـق خلدمـات 
املراجعة الداخلية للحسابات. وأوضح أن الوثيقة املعروضة على الس تتضمن تعليقـات علـى 
مشاركة مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية، وتقدم شـروحا مسـهبة عـن املشـاكل 
اليت حددها مراجعو احلسابات وتتناول مسألة كفاية تغطية مراجعة حسابات التنفيـذ الوطـين. 
وألول مرة، تضمن تقريـر عـام ٢٠٠٠ قائمـة بـأنواع وأعـداد درجـات التقديـر املسـتخدمة يف 
مراجعة احلسابات يف مجيـع املكـاتب الـيت روجعـت حسـاباا يف عـام ٢٠٠٠. وتضمـن أيضـا 
ـــا تضمــن إحصــاءات عــن قضايــا التحقيــق يف الغــش  التقريـر حتليـال للمشـاكل املتكـررة. كم

وتسويتها. 
وتناول مدير الربنامج املناوب مسـألة تغطيـة مراجعـة حسـابات املشـاريع املنفـذة علـى  - ٨٦
الصعيـد الوطـين. وقـد وضـع الربنـامج اإلمنـائي خطـــة عمــل لتحســني مــدى تغطيــة شــهادات 
مراجعة احلسابات لنفقات التنفيذ الوطين. غري أنه ال تزال هناك صعوبات منها التقيـد مبواعيـد 
اإلبـالغ وارتفـاع تكـاليف عمليـات مراجعـة احلسـابات. وكـان الربنـامج اإلمنـائي يتعـاون مــع 
جملـس مراقـيب احلسـابات ملعاجلـــة هــاتني املســألتني. وقــدم مديــر مكتــب مراجعــة احلســابات 

واستعراض األداء معلومات تكميلية عن حالة عمليات مراجعة حسابات التنفيذ الوطين. 
وقدمـت نائبـة املديـر التنفيـذي لشـــؤون اإلدارة يف صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان  - ٨٧
الوثيقــة DP/FPA/2001/8. وأفــادت بــأن تغطيــة عمليــــات مراجعـــة احلســـابات الداخليـــة يف 
الصندوق قد اخنفضت بكثـري يف عـام ٢٠٠٠ قياسـا إىل عـام ١٩٩٩. ويعـزى ذلـك إىل اختـاذ 
ـــا وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب.  ترتيبـات جديـدة ملراجعـة احلسـابات يف أفريقي
وقـالت إن قسـم مراجعـة احلسـابات التـابع للصنـدوق يعـاين مـن نقـــص املوظفــني، لكــن هــذا 
الوضـع سـيصحح حبلـول الربـع األخـــري مــن عــام ٢٠٠١، وذلــك مبضاعفــة عــدد املوظفــني. 
وأفادت أن اإلدارة العليا للصندوق يساورها قلق بالغ إزاء اخنفاض عدد املكاتب القطريـة الـيت 
حصلت على تقدير مـرٍض يف التقريـر األخـري الصـادر عـن مراجعـة احلسـابات وإزاء االرتفـاع 
الكبري يف عدد املكاتب القطريـة الـيت حصلـت علـى تقديـر نـاقص نسـبيا. وتطرقـت بعـد ذلـك 
بتفصيل ملبادرات التدريب اليت يضطلع ا لتعزيز القدرة اإلدارية للمكاتب القطريـة. وذكـرت 

أنه سيجرى عما قريب تقييم شامل لقدرات واحتياجات املكاتب امليدانية. 
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وأفاد نائب املديـر التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع أن منظمتـه قـد  - ٨٨
استعانت خبدمات مكتب مراجعـة احلسـابات واسـتعراض األداء التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنائي لتغطية مراجعة حسابات عملياا. ففـي عـام ٢٠٠٠، مت االضطـالع بـــ ٣٤ مهمـة يف 
جمـاالت املاليـة والتوظيـف واإلدارة وتنفيـذ الـربامج واملشـاريع والتنظيـم. وقـــد أعــرب مكتــب 
األمم املتحدة خلدمات املشاريع عن اتفاقه مع معظم توصيات مراجعي احلسابات وهو بصـدد 
دراسة ومتابعة تلك التوصيات. وقد أجنز املكتب مجيع التوصيـات املتعلقـة باملشـتريات املقيـدة 

على امليزانية اإلدارية. 
وأكدت عدة وفود يف تعليقاا بأن حتسني ضوابط املراجعة الداخلية للحسـابات أمــر  - ٨٩
هام جدا. ورأت الوفود بأنه من املفيد أن تكون التقارير الثالثة مجيعها يف صيغـة واحـدة. غـري 
أا أكدت أنه سيكون من املفيد جـدا إجـراء اسـتعراض حيـوي لكـل التدابـري املتخـذة ملعاجلـة 
ـــة توصيــات  املشـاكل مبجـرد ظـهورها وأنـه مـن املـهم جـدا توافـر معلومـات عـن أنشـطة متابع
مراجعـة احلسـابات. وينبغـي وصـف التدابـري املتخـذة لتنفيـذ التوصيـات السـابقة وصفـا شــامال 
وأكثر تفصيال. وذكر أحد الوفـود أن وظيفـة مراجعـة احلسـابات ينبغـي أن حتتـل موقعـا أكـثر 

استراتيجية يف مجيع املنظمات الثالث قيد االستعراض. 
والحظ عدد من الوفود وجود إعطاء كبري من املكـاتب القطريـة يف الربنـامج اإلمنـائي  - ٩٠
وصندوق األمم املتحدة للسكان تقدير نـاقص وتسـاءلت عـن أسـباب ذلـك وعـن اإلجـراءات 
املتخـذة لتصحيـح هـذا الوضـع. ففيمـا يتعلـق بالربنـــامج اإلمنــائي، حصلــت املكــاتب القطريــة 
الـ ٣٩ على درجات تقدير مرضيـة أو ناقصـة نسـبيا أو ناقصـة، يف حـني مل حيصـل أي مكتـب 
قطري على تقدير جيد. أما يف صندوق األمـم املتحـدة للسـكان، فقـد حصـل أقـل مـن نصـف 
املكاتب القطرية على تقدير مـرٍض، يف حـني حصـل تسـعة مكـاتب علـى تقديـر نـاقص نسـبيا 
وأربعة مكاتب على تقديـر نـاقص ومكتبـان علـى تقديـر نـاقص جـدا. وقـالت الوفـود إن هـذا 
ـــات  يشـكل مصـدر قلـق نظـرا لضعـف مسـتوى امتثـال املكـاتب القطريـة لإلجـراءات والسياس
وأكدت أن هذه املشكلة ستظل قائمة فيمـا يبـدو. وأشـار أحـد الوفـود إىل أن صنـدوق األمـم 
املتحدة للسكان أنشأ قاعدة بيانات شاملة ملراجعة احلسابات والتوصيات وأعرب عن أملـه يف 

أن يساعد هذا النظام املنظمة على حتسني مستوى امتثاهلا. 
وأكدت عدة وفود أن عـدد املشـاريع املنفَّــذة علـى الصعيـد الوطـين الـيت مل يتـم تلقـي  - ٩١
تقارير عن مراجعة حساباا ال يـزال كبـريا جـدا. ويف هـذا الصـدد، قـال أحـد الوفـود إن مـن 
املمكـن إدخـال بعـض التحسـينات دون خمالفـــة التشــريعات الوطنيــة. وتســاءلت الوفــود عــن 
اخلطط اليت مت وضعـها ملعاجلـة احلـاالت الـيت تكـون فيـها القـدرات املتاحـة ملراجعـة احلسـابات 
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الوطنيـة غـري كافيـة. وقـال أحـد الوفـود إن علـى البلـدان املسـتفيدة مـــن الربنــامج أن تتمســك 
باتفاقاا فيما يتعلق باالحتياجات يف جمال مراجعة احلسابات وأن احلاجة ما زالت قائمـة لبنـاء 

القدرات يف هذا اال. 
وفيما يتعلق بالربنامج اإلمنائي، أعـرب أحـد الوفـود عـن قلقـه إزاء مـا جـاء يف التقريـر  - ٩٢
من أن بعض احلكومات حتجم عن إجراء مراجعات احلسابات اخلاصة بربنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنائي إضافة إىل املراجعـات الـيت تطلبـها املؤسسـات املاليـة الدوليـة. ويـود هـذا الوفـد معرفـة 
الطريقـة الـيت ميكـن ـا املواءمــة بــني عمليــات مراجعــة احلســابات اخلاصــة ــذه املؤسســات 
والعمليات اخلاصة مبنظومة األمـم املتحـدة. وعـالوة علـى ذلـك، الحـظ الوفـد أن هنـاك عـددا 
من القضايا ال يزال جيري التحقيق فيــها منـذ عـام ٢٠٠٠، وقـال إنـه يـود معرفـة الطريقـة الـيت 

يتم ا معاجلة هذه القضايا. 
وفيمـا يتعلـق بصنـدوق األمـم املتحـدة للســـكان، قــال أحــد الوفــود إنــه يقلقــه جــدا  - ٩٣
ـــوارد. وطلــب إىل  مالحظـة أن العمـل اليومـي يف املكـاتب القطريـة يواجـه فعـال اخنفاضـا يف امل
الصنـدوق أن يقـدم أمثلـة علـى بـطء عمليـة التقييـــم القطــري املشــترك وإطــار األمــم املتحــدة 
للمسـاعدة اإلمنائيـة واسـتغراقهما وقتـا طويـال كمــا جــاء يف التقريــر. وأعــرب عــن قلقــه إزاء 
مـا جـاء يف التقريـر مـن أن الصنـدوق مل تكـن لديـه صـورة واضحـة عـن دوره يف وضـع النـهج 
القطاعيـة يف قطـاع الصحـة. واعتـرب أحـد الوفـود أن الصنـدوق ال يـزال يف مفـترق الطـرق مــن 
حيث تعزيز إدارته إذ أن عدد التوصيـات املقدمـة مـن قسـم املراجعـة الداخليـة للحسـابات قـد 
ازداد خالل العام املاضي. ويبدو بوجه خاص أن املكاتب القطرية تواجـه صعوبـات يف تطبيـق 
اإلطار املنطقي بشكل صحيح وتساءل عن التدابري املتخذة ملعاجلة هذا الوضع. والحـظ الوفـد 

أن الصندوق حيرز بعض التقدم يف إقفال حسابات املشاريع اليت مت إجنازها. 
ـــر  وفيمـا يتعلـق مبكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع، قـال أحـد الوفـود إن التقري - ٩٤
أشار إىل عدة نقائص، بيد أنه مل يوضـح مبـا فيـه الكفايـة أسـباا واإلجـراءات الـيت سـتتخذ يف 
املسـتقبل ملعاجلتـها. وأفـاد أيضـا أن املكتــب قــد اســتجاب لـــ ١٧٣ توصيــة مــن اصــل ٢٠٧ 

توصيات وتساءل عن التدابري املتخذة فيما يتعلق بالتوصيات املتبقية. 
وأبلغ مدير مكتب مراجعة احلسابات واستعراض األداء الـس أن مراجعـة حسـابات  - ٩٥
الشـراء جـزء مـن مراجعـة حسـابات أي مكتـب مـن املكـاتب القطريـة وأن هـــذه العمليــة قيــد 
التنفيذ. وذكر أن عمليات مراجعة حسابات السـفر جتـرى بتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة 
خلدمات الرقابة الداخليـة. وسـيبلغ عـن نتـائج مراجعـة احلسـابات كـل مـن الشـراء والسـفر يف 
السنة التالية. وفيما يتعلق مبسألة التصديق على صحة مراجعة احلسـابات، أفـاد املديـر أن نسـبة 
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التغطيــة يف عــام ١٩٩٩ بلغــت ٨٠ يف املائــة يف حــني بلغــت ٦٩ يف املائــة يف عـــام ١٩٩٨، 
ـــا ٧٤ يف املائــة. وعنــد صــدور رأي جملــس  وبلغـت خـالل فـترة السـنتني نسـبة موحـدة قدره
مراجعي احلسابات، بلغت النسبة املئوية ٥١ يف املائة فيمـا يتعلـق بنفقـات قدرهـا ٢,٩ مليـون 
دوالر؛ ويف ٣١ كـانون الثـــاين/ينــاير ٢٠٠١، بلغــت النســبة املئويــة ٦٩ يف املائــة. ويف عــام 
٢٠٠٠، قدمت املكاتب القطرية خططا تشري إىل أا ستقوم مبراجعـة حسـابات تتعلـق بــ ٨٧ 
يف املائة من النفقات. ومن النفقات املقـرر إجـراء مراجعـة حسـابات بشـأا أجنـزت حسـابات 

تتعلق مببلغ ٧٣٤ مليون دوالر وال تزال احلسابات املتعلقة مببلغ ٣٧٦ مليون دوالر معلقة. 
ــة  وفيمـا يتعلـق بقـدرة مكـاتب مراجعـة احلسـابات الوطنيـة، قـال مديـر مكتـب مراجع - ٩٦
احلسـابات واسـتعراض األداء أن املشـكلة غالبـا مـا تكـون مشـكلة ختطيـط أكـثر مـن أي شـيء 
آخر. ومبا أنه ال يتم مقدمـا إبـالغ مكـاتب مراجعـة احلسـابات الوطنيـة مبـا هـو مطلـوب منـها 
عملـه، فـهي تؤخـذ أحيانـا علـى حـني غـرة عندمـــا حيــني موعــد مراجعــة حســابات املشــاريع 
ـــد تصميــم الــربامج حــىت  والـربامج. وهنـاك حاجـة حقيقيـة إىل إشـراكها يف مرحلـة مبكـرة عن
تكـون أكـثر اســـتعدادا لالضطــالع مبســؤولياا. وقــال إن الربنــامج اإلمنــائي ينظــر يف بعــض 
احلاالت، بالتشاور مع احلكومـات الوطنيـة، يف إمكانيـة االسـتعانة بشـركات القطـاع اخلـاص، 

إذا اقتضى األمر ذلك. 
وفيما يتعلق بأسباب عـدم حصـول أي مكتـب قطـري مـن مكـاتب الربنـامج اإلمنـائي  - ٩٧
على تقدير جيد، قال مدير مكتب مراجعة احلسابات واسـتعراض األداء بأنـه علـى الرغـم مـن 
أن هـذا األمـر مؤسـف، ال ينبغـــي للمجلــس أن يبــالغ يف رد فعلــه إزاء تقديــر نــاقص نســبيا. 
وأوضح أنه كان بإمكان مكتبه أن خيتار عبارة �مرض نسبيا� بيـد أنـه اختـار عبـارة �نـاقص 
نسبيا� لكفالة اهتمام كبار املوظفني اإلداريني باملشاكل البارزة يف تقريـر مراجعـة احلسـابات. 
ويف حاالت عديدة، مل يكـن أداء املكـاتب ناقصـا نسـبيا إال يف بعـض اـاالت وميكـن معاجلـة 
املشاكل بسهولة معقولة - فـالتقديرات مل تكـن تشـري إىل وجـود أوجـه قصـور كبـرية. وفيمـا 
يتعلـق مبواءمـة عمليـات مراجعـة احلسـابات مـن حيـث نوعـها ونطاقـها مـع املؤسســـات املاليــة 
الدوليـة، قـال إن الربنـامج اإلمنـائي ال يســـاوره قلــق إزاء نطــاق عمليــات مراجعــة احلســابات 
هذه – إذ أن املشكلة الكبرية املطروحة هي مشكلة التوقيت. فالشروط املتعلقة بتوقيــت إجـراء 
عمليات مراجعة احلسابات للمؤسسات املاليـة الدوليـة ومنظومـة األمـم املتحـدة خمتلفـة كثـريا، 
وأن ذلك غالبا ما يرهق كاهل البلدان املستفيدة من الربنـامج. ويف معـرض حديثـه عـن قضايـا 
التحقيق اجلارية، قال إنه ال يستطيع أن يعلق على قضية بعينها، بيد أنه أكد أن املنظمـة ملزمـة 

بأن توضح أن سوء السلوك اجلسيم تترتب عليه عواقب وخيمة. 
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وأكـدت نائبـة املديـر التنفيـذي للصنـدوق مــن جديــد الــتزام املديــر التنفيــذي بثقافــة  - ٩٨
املساءلة داخل الصندوق. وأعربت عن أملها يف أن يزود مكتب مراجعـة حسـابات الصنـدوق 
بكـل مـا يلزمـه مـن موظفـني مـع ايـة العـام. وقـالت أنـه كمـا ذكـر أثنـاء املناقشـة، فقـد أنشــأ 
ـــة احلســابات والتوصيــات ملتابعــة توصيــات عمليــات  الصنـدوق قـاعدة بيانـات شـاملة ملراجع
مراجعة احلسابات السابقة، وأعربت عن الرأي أن من شأن ذلك زيـادة مسـتوى التقيـد بتلـك 

التوصيات. 
وقالت رئيسة مكتـب الرقابـة والتقييـم التـابع للصنـدوق إن التعليقـات املـدىل ـا أثنـاء  - ٩٩
املناقشة سوف تكون مفيدة لتحسني نوعية التقريـر الـذي سـيقدم إىل الـس يف املسـتقبل عـن 
ـــة للحســابات. وردا علــى أســئلة بشــأن تغطيــة مراجعــة حســابات  املراجعـة والرقابـة الداخلي
املشـاريع املنفـذة علـى الصعيـد الوطـين، قـالت إن الصنـــدوق قــد تعــاون مــع جملــس مراجعــي 
احلسابات التابع لألمم املتحدة لوضع اسـتراتيجية ترمـي إىل حتسـني تغطيـة مراجعـة احلسـابات 
تقبلها اللجنة اخلامسة. وقالت إنه قد مت إحراز تقدم مـرض يف معاجلـة مسـألة إقفـال حسـابات 
املشاريع وأن جهود الصندوق مل يصبها الوهن يف هـذا اـال. وكـان الصنـدوق بصـدد إقفـال 
حسـابات ٣٦٢ ١ مشـروعا مل تـدرج يف سـجالا املاليـة أي معـامالت يف الســـنوات الثــالث 

املاضية. 
وفيمـا يتعلـق بالنـهج القطاعيـة وإصـالح القطـاع الصحـي، قـال رئيـس مكتـب الرقابــة  -١٠٠
والتقييم إن الصندوق قد قـدم ورقـة إىل الـس عـن هـذا املوضـوع يف عـام ١٩٩٩. ويعكـف 
املقر حاليا علـى وضـع مبـادئ توجيهيـة لتوفـري املزيـد مـن التوجيـه التنفيـذي ملوظفـي املكـاتب 
القطريـة بشـأن املشـاركة يف النـهج القطاعيـة. ويعمـل الصنـدوق أيضـا علـى توفـــري املزيــد مــن 
املبادئ التوجيهية العملية على الصعيد القطري بشأن اسـتعراضات منتصـف املـدة وغريهـا مـن 
االستعراضات الداخلية عن طريق إصـدار أشـكال أوضـح لتلـك االسـتعراضات لتحقيـق املزيـد 
من التوحيد. ويف هذا الصـدد، انتـهى مكتـب الرقابـة والتقييـم، منـذ وقـت قريـب، مـن إجـراء 
حتليـل ملتابعـة اسـتعراضات منتصـف املـدة خــالل الســنوات اخلمــس األخــرية. وكــان اإلطــار 
املنطقـي يسـتخدم بنجـاح بوصفـه أداة برناجميـة، غـري أنـه ثبتـت فائدتـــه كــأداة إداريــة وينبغــي 
ـــب يف هــذا اــال لكفالــة اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة.  للموظفـني أن يتلقـوا املزيـد مـن التدري
وتدرب أيضا املوظفون على استخدام مصفوفة اإلطار املنطقي للربامج القطرية بوصفـها جـزءا 
ال يتجزأ من إجـراءات الرصـد. وفيمـا يتعلـق بـالتقييم القطـري املشـترك وإطـار األمـم املتحـدة 
للمسـاعدة اإلمنائيـة، مل يعـرب الصنـدوق عـن عـدم رغبتـه أو امتناعـه عـن املشــاركة يف هــاتني 
العمليتني، لكن جيب إدراك أن املكاتب القطرية للصنـدوق كثـريا مـا تكـون صغـرية احلجـم إذ 
ال يزيد العاملون فيها أحيانا على شخصني أو ثالثة أشخاص. وغالبا ما جتـهدهم املشـاركة يف 
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عملييت التقييم القطري املشترك وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، اللتـني تتطلبـان عمالـة 
كثيفة وتستغرقان وقتا طويال. واستعان بعض املنظمات خبـرباء استشـاريني للتغلـب علـى هـذه 

القيود، بيد أن نوعية النتائج مل تكن متكافئة. 
وعلـق نـائب املديـر التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـــات املشــاريع علــى مســألة  -١٠١
وجود عدد من التوصيات اليت مل يتخذ إجراء بشأا. وتتعلـق هـذه التوصيـات مبشـروع كبـري 
يف أفريقيا ينطوي فعال على أوجه قصـور تتمثـل يف نقـص متابعـة مراجعـة احلسـابات. وجيـري 

تصحيح هذا الوضع لكفالة عدم تكراره. 
وأحـاط الـس التنفيـذي علمـــا بالتقــارير الصــادرة عــن أنشــطة مراجعــة احلســابات  -١٠٢
والرقابة الداخلية للربنامج اإلمنائي (DP/2001/13)، ومكتب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع 

 .(DP/FPA/2001/8) وصندوق األمم املتحدة للسكان ،(DP/2001/15)

تقريرا الزيارتني امليدانيتني إىل هندوراس والبوسنة واهلرسك  سابعا –  
هندوراس 

قدمت ممثلة كندا، اليت كانت تتكلم بالنيابة عن االحتـاد الروسـي وإثيوبيـا وإندونيسـيا  -١٠٣
والــربازيل وبلغاريــا وسويســرا وموريتانيــا، التقريــر املتعلــق بالزيــارة امليدانيــة إىل هنــــدوراس 
(DP/2001/CRP.6). وأفـادت أن الزيـارة كـانت مكثفـة جـدا مـن حيـث املعلومـــات املســتقاة، 
كمـا كـانت جتربـة غنيـة لكـل األطـراف املعنيـة. وأعربـــت عــن تقديــر املشــاركني يف الزيــارة 

امليدانية لكامل فريق األمم املتحدة يف هندوراس الذي جعل الزيارة ناجحة ذه الصورة. 
وأفادت ممثلة كندا أن الزيارة قـد مكنـت املشـاركني مـن معرفـة الطريقـة الـيت يتـم ـا  -١٠٤
تنفيـذ إصالحـات األمـم املتحـدة ومقـررات الـس التنفيـذي يف امليـــدان. وكــان فريــق األمــم 
املتحدة بكامله يعمل مع احلكومة يف وضع التقييم القطري املوحد وإطار عمـل األمـم املتحـدة 
للمساعدة اإلمنائية، اللذين يعكسان االستراتيجية الوطنية للتخفيف من حدة الفقـر. وقـد عـزز 
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي دوره املتعلـق بالسياســات العامــة، وراح يلعــب دورا أكــرب يف 
تقدمي املشورة �النظرية� يف جمال السياسات العامة. وأشـارت إىل الـدور الـذي لعبـه الربنـامج 
اإلمنائي يف تطوير الصندوق االستئماين للدميقراطية، وهـو منتـدى لبنـاء توافـق اآلراء مـن أجـل 
احلــوار أعلنــه رئيــس هنــدوراس و٢٥ مــن وكــاالت األمــم املتحــدة واملؤسســــات املتعـــددة 
األطراف. كما أفادت أن الربنامج اإلمنائي لعــب دورا رئيسـيا يف تنسـيق وتعبئـة املـوارد عقـب 
الدمار الذي أحدثه إعصار ميتش. وقالت إن املشاركني، كرد فعل عام علـى أنشـطة الربنـامج 
ـــث كــان  اإلمنـائي، وجـدوا أن عملـه يتفـق مـع جماالتـه املواضيعيـة املتعلقـة بـأصول احلكـم، حي
يعمل بصورة وثيقة مع احلكومة؛ وبالالمركزيـة، حيـث كـان يعمـل علـى مسـتوى البلديـات؛ 
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وبالبيئة، حيث راح يساعد يف ترمجة الدروس املكتسبة من إعصار ميتش إىل إجـراءات لتـأمني 
البلد ضد أي دمار بيئي يف املستقبل. 

ــدوق  وفيمـا يتعلـق بصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، قـالت إنـه رغـم أن مـوارد الصن -١٠٥
حمدودة للغاية يف هندوراس، فإنـه يتعـاون مـع احلكومـة يف إدمـاج قضايـا السـكان يف األنشـطة 
القطاعية. وأعجب فريق الزيارة امليدانية بـالدور الـذي يلعبـه الصنـدوق يف تدريـب املمرضـات 
واملمرضات املعاونات. ويتعاون الصندوق مع وزارة التعليم يف إدراج مواضيع التربيـة اجلنسـية 
يف املقـررات الدراســـية، كمــا يســتفيد مــن نشــر املقــاالت يف اــالت املوجهــة إىل الشــباب 
لتعريفهم بقضايا الصحة اإلجنابية. وكـل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم 
املتحـدة للسـكان يسـاعدان احلكومـة يف التحضـري إلجـراء تعـــداد وطــين للســكان واملســاكن. 
وهنــدوراس هــي أشــد بلــدان أمريكــا الوســطى تضــــررا مـــن وبـــاء فـــريوس نقـــص املناعـــة 
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، الذي يصبـح قضيـة ملحـة علـى حنـو مـتزايد. 
وتشـارك الوكالتـان علـى حـد سـواء يف اجلـهود املبذولـة للحيلولـة دون انتشـار فـــريوس نقــص 
املناعـة البشـرية، وللتصـــدي ألثــر فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز علــى تنميــة البلــد. 
واختتمت كلمتها بقوهلا إن املشاركني يف الزيارة امليدانية قـد عـادوا مـن الرحلـة وهـم راضـني 
متاما عن عمـل كـل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يف 

هندوراس. 
وكرر مشارك آخر يف الزيارة امليدانية اإلعراب عن اآلراء اليت أبدا ممثلة كندا، وهنـأ  -١٠٦
األمانة على تنظيم الزيارة امليدانية، وأعرب عن ثقته يف العمل الذي يضطلـع بـه برنـامج األمـم 
املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان. وأشـــار بصفــة خاصــة إىل الدمــار الــذي 
تسبب فيه إعصار ميتش، وإىل اسـتمرار التحـدي البيئـي املتمثـل يف إزالـة الغابـات علـى نطـاق 
واسع. وقال إنه البد من استمرار برامج الوكالتني، حـىت وإن كـانت تلـك الـربامج حباجـة إىل 

تعديل يف غضون ذلك. 
وأعربـت ممثلـة هنـدوراس عـن تقديـر حكومتـها للزيـارة الـيت قـــام ــا أعضــاء الــس  -١٠٧
التنفيـذي. وقـالت إن عمـل الوكـالتني كـان بـالغ األمهيـــة يف التصــدي لألزمــة اإلنســانية الــيت 
جنمت عن إعصار ميتـش. وأشـارت إىل أن كثـريا مـن النـاس ال يزالـون يعيشـون يف خميمـات، 
وأن اإلعصـار كـان كارثـة وطنيـة كـربى سـتظل أصداؤهـا حمسوسـة لسـنوات. كمـا الحظــت 
تعاون احلكومة ومنظومة األمم املتحدة يف وضع تفاصيل إطار عمل األمـم املتحـدة للمسـاعدة 
اإلمنائية هلندوراس، وأشارت إىل أمهية اجلهود املبذولة حاليا لألخذ بالالمركزيـة، الـيت يدعمـها 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليت تتسم بأمهية حيوية بالنسبة لتنمية بلدها. 



3801-52242

DP/2001/20

وأشار مدير شعبة أمريكا الالتينية ومنطقة البحــر الكـارييب يف صنـدوق األمـم املتحـدة  -١٠٨
للسكان إىل أن هندوراس هي من البلدان القليلة يف املنطقة املصنفة ضمن �الفئـة ألـف� وفقـا 
ملعايـري الصنـدوق يف توزيـع املـوارد. وشـدد علـى األمهيـة الكبـرية لتعبئـة املـوارد لدعـــم جــهود 
الصنـدوق يف هنـدوراس وغريهـا مـن بلـدان أمريكـا الوسـطى. وقـال إـــا بلــدان فقــرية تتســم 
بالضعف الشديد إزاء الكوارث الطبيعية، وإـا تواجـه اآلن خمـاطر مـتزايدة بدرجـة كبـرية مـن 
وباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وأعرب عن اتفاقه الشديد مــع التعليقـات املتصلـة مبـا 

يتم من تنسيق فعال بني أنشطة خمتلف أجزاء منظومة األمم املتحدة يف هندوراس. 
ووافقت املديرة املسـاعدة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملديـرة اإلقليميـة ألمريكـا  -١٠٩
الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب علــى أن منظومــة األمــم املتحــدة تعمــــل بصـــورة تتســـم 
بالتماسك. ويف الواقع، فإن هندوراس كـانت مـن أوائـل البلـدان الـيت أنشـئت فيـها دار األمـم 
املتحدة. وقالت إا ستنقل إىل املنسق املقيم شـواغل أعضـاء جملـس اإلدارة، الـيت أعربـوا عنـها 
يف املناقشات األخرى أثناء الدورة السنوية، من أن ملكية إطار عمل األمم املتحـدة للمسـاعدة 
اإلمنائيـة جيـب أن تكـون ملكيـة وطنيـة. وبـالفعل، فـإن كـل التقـدم احملـرز يف هنـــدوراس كــان 
نتيجـة للشـراكات الـيت أقيمـت مـع احلكومـة. وتنـاولت مسـألة التخفيـف مـن آثـار الكـــوارث 
الطبيعية، قائلة إن أحد ااالت اليت تركز عليها الربامج اليت يضطلـع ـا الربنـامج اإلمنـائي هـو 
حتسـني إدارة مسـتجمعات امليـاه. وأشـارت إىل أن االحـترار العـاملي أصبـح حقيقـة مـن حقــائق 
احليـاة، وأنـه مـن املرجـح نتيجـة لذلـك أن تصبـح املنطقـة أكـثر عرضـة لألعاصـري والفيضانــات 
وموجات اجلفاف. وحذرت من أن املنطقـة بكاملـها ميكـن أن تعـاين مـن حـدوث انتكاسـات 

يف التنمية. 
 

البوسنة واهلرسك 
ــــا  قدمــت ممثلــة هنــدوراس، الــيت كــانت تتكلــم بالنيابــة عــن املشــاركني عــن إثيوبي -١١٠
وإكــوادور وأملانيــا وأوكرانيــا وبيــالروس وسويســرا وغــابون والفلبــني وفنلنــدا وفييــت نــام 
DP). وبـدأت  /2001/CRP.7) واليونان، التقرير املتعلق بالزيـارة امليدانيـة إىل البوسـنة واهلرسـك
كلمتـها بتوجيـه الشـكر إىل املكـاتب احملليـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي وصنــدوق األمــم 
املتحدة للسكان ومتطوعي األمم املتحدة، ملـا قدمتـه مـن دعـم قيـم أثنـاء الزيـارة. وقـالت إـم 
التقوا خالل الزيارة مبمثلـي احلكومـة واتمـع الـدويل واملنظمـات غـري احلكوميـة. وأفـادت أن 
البلد ال يزال يواجه ظروفا خاصة، وأنـه ال يـزال ميـر مبرحلـة االنتقـال مـن النظـام املركـزي إىل 
اقتصاد السوق، وأن سلطة احلكومة ال تزال حمـدودة للغايـة، حيـث تتـألف الدولـة مـن كيـانني 

يتمتعان باالستقالل الذايت. 
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ومضـت تقـول إن الفريـــق امليــداين نظــر يف إطــار تعــاون منظومــة األمــم املتحــدة يف  -١١١
البوسنة واهلرسك يف إطار األولويات الوطنية للبلد، مشـرية إىل أنـه ليـس لـدى صنـدوق األمـم 
املتحدة للسكان برامج منتظمة يف البلد. كما حبث الفريق طرائـق تنفيـذ الربنـامج، والحـظ أن 
من الالزم إمتام االنتقال إىل التنفيــذ الوطـين يف أقـرب وقـت ممكـن. وفيمـا يتعلـق بالتنسـيق بـني 
ـــة إىل تعقــد الوضــع نتيجــة للعــدد الكبــري مــن  أعضـاء منظومـة األمـم املتحـدة، أشـارت املمثل
املنظمات الدولية املوجودة حاليا يف البلد، وقالت إن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ميكنـه أن 
يزيد من دوره التنسيقي. وأضافت أن عمل الربنامج اإلمنائي وصنـدوق السـكان يتوقـف علـى 
ــا   مـا علـى تعبئـة املـوارد غـري األساسـية. وقـد نظـر الفريـق يف املزايـا النسـبية الـيت تتمتـعقدر
املنظمتـان يف جمـال أصـول احلكـم الدميقراطـي، مـن أجـل حتقيـق املصاحلـة العرقيـة بعـد احلـــرب 
وإقرار سيادة القانون. وأشارت إىل أن مسامهة صندوق األمم املتحدة للسـكان كـانت تـتركز 
ـــن جــراء النقــص  بدرجـة كبـرية يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة، وأـا تعرضـت لضغـوط شـديدة م
اخلطـري يف املـوارد. وقـالت إن اخلالصـة هـي أن هـدف الوكـالتني جيـب أن يتمثـــل يف التنميــة، 
وليس املساعدة اإلنسانية؛ وإن املرونة مطلوبة؛ وإنه جيب توفري موارد كافيـة؛ وإنـه ال بـد وأن 

تكون هناك استراتيجية عاملية لتنسيق عمل خمتلف الوكاالت. 
وتوجه ممثل البوسنة واهلرسك بالشكر إىل أعضاء الس التنفيـذي للزيـارة الـيت قـاموا  -١١٢
ا وللتقرير القيم الذي قدموه. وقال إنـه كمـا يتبـني مـن التقريـر، فـإن البلـد يواجـه عـددا مـن 
التحديـات، مـن بينـها االنتقـال مـن املسـاعدة اإلنسـانية إىل املسـاعدة اإلمنائيـة، ومـن االقتصــاد 
ــم  املخطـط إىل اقتصـاد السـوق. وقـال إن عمـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األم
املتحـدة للسـكان يتســـم باألمهيــة حلكومــة البوســنة واهلرســك، الــيت تتطلــع إىل التعــاون مــع 

الوكالتني مستقبال. 
وقـال نـائب املديـر املسـاعد لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لشـــؤون أوروبــا ورابطــة  -١١٣
الدول املستقلة إن الزيارة كانت قيمة جدا ألا أبرزت الدور اهلام الـذي يضطلـع بـه الربنـامج 
اإلمنـائي والفريـق القطـري التـابع لألمـم املتحـدة يف االنتقـال مـن أوضـاع مـا بعـد الصـــراع إىل 
وضع التنمية. وقال ممثل شعبة الدول العربية وأوروبـا يف صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان إنـه 
نظـرا حملدوديـة مـوارد الصنـدوق يف البوسـنة واهلرسـك، كـان عليـه أن يركـز جـهوده يف جمـــال 
ختصصه، وهو حتسني وضع الصحة اإلجنابية للنساء والشباب، مع التأكيد علـى بنـاء القـدرات 

الوطنية، وحماولة تعبئة املزيد من املوارد غري األساسية للربامج الضرورية. 
١١٤ -وأحــــاط الــــس التنفيــــذي علمــــا بتقريــــــري الزيـــــارتني امليدانيتـــــني هلنـــــدوراس 

 .(DP/2001/CRP.7) والبوسنة واهلرسك (DP/2001/CRP.6)
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تقريرا برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان  ثامنا –
عـن مسـامهتيهما يف اخلطـة االســـتراتيجية لألمــم املتحــدة بشــأن برنــامج 
األمم املتحدة املشترك الـذي ترعـاه عـدة جـهات واملعـين بفـريوس نقـص 

 املناعة البشرية/اإليدز 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

١١٥ -عنــد عــرض التقريــر املتعلــــق مبســـامهة برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف اخلطـــة 
االستراتيجية ملنظومة األمم املتحدة بشأن فريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة 
املكتســب (اإليــدز) للفــــترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ (DP/2001/16) إىل الـــس التنفيـــذي، بـــدأت 
مساعدة مدير الربنامج ومديـر مكتـب سياسـات التنميـة بالتـأكيد علـى مـدى ضـرورة تصعيـد 
االستجابات لفريوس نقص املناعــة البشـرية/اإليـدز علـى كـل مسـتويات الربنـامج اإلمنـائي مـن 

أجل تنفيذ االلتزامات اليت أعلنت أثناء مؤمتر قمة األلفية املعقود يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠. 
وقـــالت مســـاعدة مديـــر الربنـــامج إن االســـتجابة لتحـــدي فـــريوس نقـــص املناعــــة  -١١٦
البشـرية/اإليـدز يعـد أولويـة تنظيميـة للربنـامج اإلمنـائي، وإن الربنـــامج يــرى دوره مــن خــالل 
ـــة يف حتقيــق التنميــة البشــرية  التصـدي للتحـدي املتعلـق بـأصول احلكـم. وحبكـم واليتـه املتمثل
املسـتدامة، وبصفتـه أحـد األطـراف الـيت ترعـى برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفــريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز، حيتل الربنـامج اإلمنـائي موقعـا فريـدا يتيـح لـه مسـاعدة البلـدان يف 
حتقيــق اســتجابة شــاملة ومنســقة، وإدمــاج اســتراتيجيات مكافحــــة فـــريوس نقـــص املناعـــة 
البشـرية/اإليـدز والتدخـالت ضـد الوبـاء يف التيـار الرئيسـي لسياسـات وخطـط التنميـة، مبــا يف 

ذلك استفادة من أدوات من قبيل ورقات استراتيجيات احلد من الفقر.  
وقــالت مســاعدة املديــر إن االســتراتيجية املقترحــة ملكافحــة فــريوس نقـــص املناعـــة  -١١٧
البشرية/اإليدز تتأسس علــى نقـاط القـوة النسـبية الـيت يتمتـع ـا الربنـامج اإلمنـائي، فضـال عـن 
اخلربة املكتسبة من خالل الربامج القطريـة واإلقليميـة والعامليـة. ويركـز الربنـامج اإلمنـائي علـى 
أنشـطة الدعـوة واحلـوار املتعلـــق بالسياســات العامــة مــن أجــل بنــاء قيــادة قويــة علــى كافــة 
املستويات، ومن أجل بناء التحالفات وإجراء حوار وطـين بشـأن السياسـات. كمـا تقـع علـى 
عاتقه أدوار يف جماالت تنمية القدرات واملؤسسات الالزمة لتخطيـط الـربامج الوطنيـة املتعـددة 
القطاعـات الـيت تراعـي الفـروق بـني اجلنسـني ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز، 
وإدارة تلك الربامج وتنفيذها وإشاعة الالمركزية فيها؛ وإدماج اإليدز يف صلب اسـتراتيجيات 
التخطيط اإلمنائي واحلد مـن الفقـر وعمليـات توزيـع املـوارد؛ وتعزيـز حقـوق اإلنسـان كإطـار 
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معيـاري وأخالقـــي لالســتجابة لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز؛ وتعزيــز تكنولوجيــا 
املعلومـات والوسـائط املتعـددة الالزمـــة للتدخــالت الواســعة النطــاق لنشــر املعلومــات ورفــع 

مستوى الوعي. 
وشددت مساعدة املدير على األمهية املتزايدة لدور املنسق املقيـم يف سـياق التحديـات  -١١٨
اجلديدة اليت ميثلها وباء اإليدز. ويف سياق االستجابات، بلغ العدد اإلمجايل لألفرقــة املواضيعيـة 
املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف البلـدان املشـمولة بـربامج ١١٣ فريقـا حـىت عـام 
٢٠٠٠. ومن خالل هذه األفرقة املواضيعية، يكفل املنسـق املقيـم متاسـك االسـتجابات ألزمـة 
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ودعمها لبعضـها البعـض بصـورة متبادلـة. ونظـرا لضـرورة 
تنسيق االستجابات، سـيواصل الربنـامج اإلمنـائي دعـم وتعزيـز نظـام املنسـق املقيـم لكـي يقـوم 

بدوره متاما على الصعيد القطري. 
وذكرت مساعدة املديــر أن الشـراكات هـي مفتـاح اسـتجابة الربنـامج اإلمنـائي، وأـا  -١١٩
أحيانـا تعـوض النقـص احلـاد يف املـوارد. فعلـى سـبيل املثـال، تـرك إشـراك أكـثر مـن ١٥٠ مــن 
متطوعي األمم املتحدة منذ عام ١٩٩٠ على املستويات احمللية والوطنيـة واإلقليميـة أثـرا كبـريا 
على فعالية جهود الربنامج اإلمنائي. غري أـا شـددت علـى أنـه لكـي يتمكـن الربنـامج اإلمنـائي 
من القيام بدوره متامـا داخـل أسـرة برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك الـذي ترعـاه عـدة جـهات 
واملعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وفقـا السـتراتيجيته كمنظمـة، فـإن مثـــة حاجــة 

شديدة لزيادة املوارد لدعم عمل الربنامج اإلمنائي على الصعيد القطري. 
وأبـرزت مسـاعدة املديـر أن توسـيع نطـاق االسـتجابة هـو أكـرب حتـد يواجـه الربنـــامج  -١٢٠
اإلمنـائي، وأنـه يتبـىن جـا متنوعـة لتحقيـق نتـائج ملموســـة، مــن بينــها: التركــيز علــى حتليــل 
السياسات واملشورة؛ واملساعدة يف يئة بيئة متكينية لفعالية جهود الوقاية والرعاية؛ ومسـاعدة 
البلدان يف ختطيط وتنفيذ االستراتيجيات الوطنيـة للحـد مـن الفقـر واسـتراتيجيات التنميـة الـيت 
تتصدى لآلثار االجتماعية - االقتصادية األطول أجال لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز؛ 
وبناء الشبكات مع طائفة واسعة من أصحـاب املصلحـة؛ والدعـم النشـط جلـهود التعـاون بـني 
ـــارف املتعلقــة  بلـدان اجلنـوب؛ وإنشـاء نظـام عـاملي ملرافـق املـوارد دون اإلقليميـة وشـبكة للمع

بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
ورحب نائب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة املشترك الذي ترعاه عدة جـهات  -١٢١
واملعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز بااللتزام الذي أبداه برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي 
بإدمـاج فـــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز يف جماالتــه املواضيعيــة الســتة ذات األولويــة، 
وبقيامه، كأحد األطراف اليت ترعى الربنامج املشـترك، بـأدوار قياديـة نشـطة يف اـاالت الـيت 
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ــيت  تدخـل يف نطـاق واليتـه. وأثنـت علـى تركـيز الربنـامج اإلمنـائي علـى نقـاط القـوة النسـبية ال
يتمتع ا وتطويره الستراتيجيته كمنظمة. وأعربت عن تقديــر برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك 
ـــدور  للمبـادرات الـيت اختذهـا الربنـامج اإلمنـائي للتنسـيق علـى املسـتوى القطـري، فضـال عـن ال
ــــع بــه يف دعــم النــهج املتعــددة القطاعــات والتخفيــف مــن اآلثــار  القيـادي الـــــذي اضطلـــــ

االجتماعية - االقتصادية لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
وهنأت وفود كثرية برنــامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى إدراج فـريوس نقـص املناعـة  -١٢٢
البشرية/اإليدز ضمن أولوياته، وأيدت خطوط اخلدمات املركزة اخلمسة اليت حددها الربنـامج 
اإلمنائي يف ورقة استراتيجيته كمنظمة. كما أثنت الوفود على إشراك متطوعـي األمـم املتحـدة 

بصورة نشطة يف جهود الربنامج اإلمنائي. 
وشـجعت وفـود عديـدة الربنـامج اإلمنـائي علـى صقـل اسـتراتيجيته يف أعقـاب الــدورة  -١٢٣
االستثنائية القادمة اليت ستعقدها اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن اإليـدز، أخـذا يف احلسـبان 
االلتزامـات الـيت سـتعلن أثنـاء الـدورة االسـتثنائية. وأكـــدت الوفــود أيضــا علــى أمهيــة توجيــه 
ـــة والعامليــة حبيــث حتقــق آثــارا  تدخـالت الربنـامج اإلمنـائي علـى املسـتويات القطريـة واإلقليمي
ملموسـة ونتـائج مسـتمرة. كمـا شـددت علـى ضـرورة متاســـك السياســات علــى املســتويات 
الثالثة، وعلى كفالة تنسيق االسـتجابات املتخـذة علـى كـل مسـتوى مـن املسـتويات ودعمـها 

لبعضها البعض. 
وأكدت بعض الوفود على أمهية اآلثار املتعلقـة بـأصول احلكـم واآلثـار االجتماعيـة -  -١٢٤
االقتصادية وضرورة اإلدارة على أساس النتائج، مبا يف ذلـك تقديـر اآلثـار واملسـاءلة. وتسـاءل 
أحـد الوفـود عـن الطريقـة الـيت ميكـن أن يلعـــب ــا الربنــامج اإلمنــائي دورا أكــرب يف توضيــح 
االرتباطات بني الفقر وفريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز. وطلبـت وفـود عديـدة مزيـدا مـن 
املعلومات عن األدوار اليت يضطلع ا املنسق املقيـم واألفرقـة املواضيعيـة التابعـة لألمـم املتحـدة 
فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز. كمـا شـددت الوفـود علـى ضـرورة توضيـح 
الـدور الـذي تقـوم بـه كـل وكالـة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة يف جمـال الدعـوة علـى الصعيــد 

القطري لضمان اتساق الرسائل املوجهة من مجيع الوكاالت. 
وأعربت بعض الوفـود عـن قلقـها بشـأن قـدرات املـوارد البشـرية لـدى برنـامج األمـم  -١٢٥
املتحـدة اإلمنـائي، فضـال عـن توفـر التمويـل الـالزم لتنفيـذ اسـتراتيجيته كمنظمـة. وأكـــد أحــد 
الوفود على أمهية تدريب املوظفني على التعـامل مـع القضايـا احلساسـة املتعلقـة بفـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز، اليت يصعب أحيانا مناقشـتها علنـا. ودعـا ذلـك الوفـد الربنـامج اإلمنـائي 

إىل االستثمار بدرجة كبرية يف تعزيز قدرات املوظفني. 
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ـــر إن هنــاك  وردا علـى سـؤال بشـأن مسـتويات مـالك املوظفـني، قـالت مسـاعدة املدي -١٢٦
حاليـا مخسـة موظفـني يف املقـر باإلضافـة إىل موظفـني اثنـني منتدبـــني، فضــال عــن حــوايل ٧٠ 
منسقا قطريا يعملون يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وسلمت بـأن هـذه األعـداد 
ليست كافية، غري أا أفادت أن الربنامج اإلمنائي أقر جتديدات من قبيـل ـج األفرقـة الرباجميـة 

وشبكة املعارف من أجل زيادة إنتاجية القدرات املتاحة احملدودة من املوارد البشرية. 
وتوضيحا لدور برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة  -١٢٧
لألمم املتحدة، أوضحت رئيسة الفريق املعين بفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز أنـه مت اختـاذ 
العديـد مـن املبـادرات. فالربنـامج اإلمنـائي كـان الوكالـة الرئيسـية يف املـائدة املســـتديرة الرمسيــة 
– االقتصاديـة لوبـاء اإليـدز يف الـدورة االسـتثنائية، وقـد نشـر تقريـرا  املعنية باآلثار االجتماعيـة 
بعنـوان �فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز: اآلثـار املترتبـة علـى جـهود احلـد مـن الفقــر�. 
ويعمل الربنامج اإلمنائي بصورة وثيقة مـع برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك والبنـك الـدويل مـن 
أجل إدماج موضوع فريوس نقص املناعة البشرية يف ورقات اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر يف 
بعض البلدان. كما ثبت أن تقارير التنمية البشرية الوطنيـة أداة فعالـة يف هـذا الشـأن. غـري أـا 

أقرت يف الوقت ذاته بضرورة بذل املزيد من اجلهود. 
وفيما يتعلق باألفرقة املواضيعية التابعة لألمم املتحدة، أوضحت رئيسة الفريق أنـه مـن  -١٢٨
بني ١٢٥ بلدا تنفـذ فيـها برامـج، اختـذ ١١٣ بلـدا بعـض اإلجـراءات مـن أجـل تشـكيل فريـق 
مواضيعي، وإن كان ال يزال هناك ١٢ بلـدا ال توجـد فيـها بعـد أفرقـة مواضيعيـة تابعـة لألمـم 
ـــدان،  املتحـدة بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. وأبلغـت الـس بأنـه يف بعـض البل
يعمل املنسق املقيم طول الوقت تقريبا يف موضوع فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وأنـه 
لوحظت يف كثري من البلدان زيادة يف التعاون والتخطيط املتكـامل، مثـل إدراج فـريوس نقـص 
املناعة البشــرية/اإليـدز يف التقييمـات القطريـة املشـتركة. وقـال إن هنـاك مخسـة حتديـات يتعـني 
على األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة التصدي هلـا: دعـم االلتزامـات اجلديـدة الـيت كلفـت 
ـا الـدورة االسـتثنائية احلكومـــات، مبــا يف ذلــك زيــادة االســتجابات للخطــط االســتراتيجية 
الوطنيـة؛ ودعـم منظمـات اتمـع املـدين؛ وتوضيـح أدوار ومســـؤوليات كــل وكالــة؛ وتعزيــز 

العمل اجلماعي؛ وتعزيز املساءلة عن النتائج. 
وإمجاال، أثنت الوفود على التزام برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي بـإدراج فـريوس نقـص  -١٢٩
ــــة، وكذلـــك اســـتجابته املركـــزة يف تطويـــر  املناعــة البشــرية/اإليــدز يف جماالتــه ذات األولوي
ـــة وإىل  اســتراتيجية للمنظمــة. غــري أن بعــض الوفــود رأت أن اإلشــارات إىل الفئــات الضعيف
حقوق اإلنسان يف الوثيقة DP/2001/16 هي إشارات غري مقبولة. وقالت هذه الوفود إنه طاملا 
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كـانت هـذه القضايـا مـن شـواغل منظومـة األمـم املتحـدة بأكملـها، فقـــد كــان مــن الواجــب 
مناقشتها يف سياق الدورة االستثنائية. ولذلك، فقد طلبـوا إىل الربنـامج اإلمنـائي تنقيـح التقريـر 
ـــــة  املتعلـــق مبســـامهته يف اخلطـــة االســـتراتيجية لألمـــم املتحـــدة بشـــأن فـــريوس نقـــص املناع
البشرية/اإليدز يف ضوء املقررات اليت اختذت يف الدورة االستثنائية، وإعادة تقدمي التقرير لكـي 

ينظر فيه الس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام ٢٠٠٢. 
 

صندوق األمم املتحدة للسكان 
عند عرض التقرير املتعلق مبسامهة صندوق األمم املتحـدة للسـكان املقترحـة يف اخلطـة  -١٣٠
DP) إىل  /FPA/2001/9) االستراتيجية لألمم املتحدة بشأن فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز
الس التنفيذي، قالت مديـرة شـعبة الدعـم التقـين إن الدعـم الـذي يقدمـه الصنـدوق يف جمـال 
مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يسترشد مببادئ املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة، 
ـــا إىل تعميــم فــرص الوصــول إىل خدمــات الصحــة اإلجنابيــة حبلــول عــام ٢٠١٥،  الـذي دع
وباالستعراض الذي أجـري للمؤمتـر بعـد مخـس سـنوات، الـذي أكـد علـى أولويـة الوقايـة مـن 
فريوس نقص املناعة البشرية. وقالت إن الصندوق أضفى عددا من املزايا املقارنـة علـى أنشـطة 
الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، مبا يف ذلك أخذ السـياقات االجتماعيـة - االقتصاديـة 
يف احلسبان مع التركيز بصفة خاصة على القضايا املتعلقة بالفروق بني اجلنسني، مثل التمكـني 
للمـرأة وحتمـل الذكـور ملسـؤوليام. كمـا أن الصنـدوق يتمتـع بـــالقدرة علــى إدمــاج أنشــطة 
ـــك  الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف الـربامج املتكاملـة للصحـة اإلجنابيـة، مبـا يف ذل
التدخـالت اإلعالميـة الراميـة إىل تغيـري أمنـاط السـلوك. وقـالت إن الصنـدوق يعمـل مـع طائفــة 
واسعة من الشركاء، ويضطلع بـدور قيـادي بـني وكـاالت األمـم املتحـدة يف جمـاالت عديـدة، 

منها على سبيل املثال شراء الواقيات املطاطية، واإلمداد والنقل، وإعداد الربامج. 
وأبلغـت منسـقة الصنـدوق لشـؤون فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز الـس بــأن  -١٣١
الصندوق سريكز ما يقدمه من دعم على ثالثة جماالت أساسية: (أ) الوقاية مـن فـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية بـني الشـباب؛ (ب) وضـع برامـــج شــاملة لتوفــري الواقيــات املطاطيــة للذكــور 
واإلنـاث علـى حـد سـواء؛ (ج) الوقايـة مـن اإلصابـة بـــني احلوامــل ومــن انتقــال العــدوى إىل 
أطفاهلن. وقالت إن الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية بـني الشـباب تتطلـب تدخـالت 
تـأخذ يف احلسـبان السـياق الثقـايف لكـل بلـد مـن البلـدان، وتتسـم مبالءمتـــها للشــباب، وتوفــر 
التوعية واملعلومات واخلدمات الرامية إىل تشجيع أشكال السلوك اجلنسي املسـؤولة واملأمونـة. 
ـــن اســتراتيجية الصنــدوق  ويف جمـال الـربامج املتعلقـة بالواقيـات املطاطيـة، الـيت تشـكل جـزءا م
لتأمني السلع األساسية الالزمة للصحة اإلجنابية، سيعمل الصندوق لتعزيز قدرات البلدان علـى 
إدارة مسائل اإلمداد والنقل، والتأكد من نوعية تلك السلع، والتسـويق االجتمـاعي هلـا. كمـا 
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ستدمج محاية احلوامل من فريوس نقص املناعة البشرية يف مجيع خدمات رعاية صحـة األمومـة 
والطفولة اليت يدعمها الصندوق. 

وأضافت قائلة إنه لكي حيقق الصندوق أهدافه، فإنــه سـيواصل العمـل مـع شـركائه يف  -١٣٢
مجيع القطاعات ذات الصلة. وقالت إن من الدروس اليت اكتسبها الصندوق أن جهود الوقايـة 
جهود ممكنة وناجحة وحتقـق فعاليـة التكلفـة؛ وأن االلـتزام السياسـي القـوي عنصـر ضـروري؛ 
وأن جناح جهود الوقاية والرعاية والدعم يتوقف على تبين ج متعدد القطاعـات؛ وأن جـهود 
الوقاية والرعاية والدعم جهود مترابطة بصـورة ال تنفصـم وأـا تكـون أكـثر مـا يكـون فعاليـة 
عندما جيري برجمتها معا؛ وأن برامــج الصحـة اإلجنابيـة واجلنسـية املقدمـة حتتـاج إىل املعلومـات 
واخلدمـات، غـري أـا أيضـا مبثابـة مداخـل إىل التغيـري االجتمـــاعي والســلوكي؛ وأنــه جيــب أن 
تستفيد الربامج من اهلياكل املوجـودة بـدال مـن إقامـة هيـاكل جديـدة؛ وأنـه ال بـد مـن إشـراك 

مجيع أصحاب املصلحة املستفيدين من الربامج. 
وأفاد نائب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة املشـترك الـذي ترعـاه عـدة جـهات  -١٣٣
واملعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز أن صندوق األمم املتحـدة للسـكان يضطلـع بـدور 
رئيسـي بـني اجلـهات الـيت ترعـى الربنـامج املشـترك يف جمـاالت مـــن قبيــل اســتعراض الــربامج، 
ووضـع االسـتراتيجيات للمؤسسـات، والقيـام حبمـالت الوقايـة بـني املراهقـني، ووضـع برامـــج 

توزيع الواقيات املطاطية. 
وأثنـاء مناقشـة املســـامهة املقترحــة للصنــدوق يف اخلطــة االســتراتيجية ملنظومــة األمــم  -١٣٤
املتحدة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥، أعربت عـدة وفـود 
عـن تأييدهـا للجـهود الـيت يضطلـع ـا الصنـدوق يف جماالتـه الربناجميـــة األساســية، وخباصــة يف  
التأكيد على الوقاية، وال سيما بني املراهقني. وشددت وفود عديدة على أمهية أنشطة الدعـوة 
يف عمل الصندوق يف هذا اال، ورحبت باجلهود اليت يبذهلا الصندوق لزيادة إشراك الذكـور 
يف أنشطة الوقاية من فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز. كمـا أكـدت الوفـود علـى ضـرورة 
االسـتثمار يف األنشـطة الـيت جتـري علـى املسـتوى القطـــري، مــع تكييــف تلــك األنشــطة مــع 
خصوصيات الواقع يف فرادى البلدان. وأيد الس التركيز املوضوعـي املعـروض، واعـترف مبـا 
ميلكه الصندوق من خربة ومزايا مقارنة يف االضطالع بدوره القيادي يف تنفيـذ أهـداف املؤمتـر 
الدويل للسكان والتنمية واملعايري األساسـية الـيت وضعـها اسـتعراض املؤمتـر بعـد مخـس سـنوات 
من انعقاده. وطلب عدة أعضاء يف الس إىل الصندوق أن يكثف جهوده وأن يضطلـع بـدور 
قيادي أكثر وضوحا يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، وال سيما بني الشباب. 
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وقالت عدة وفود إن جماالت التركـيز األساسـية الثالثـة تتفـق بصـورة طيبـة مـع واليـة  -١٣٥
الصندوق ومزاياه املقارنة وقدراته التقنية. وجرى التشديد بصورة خاصة علـى دور الصنـدوق 
– فخـربة الصنـدوق يف هـذا اال ومعرفتـه حبساسـية هـــذه التدخــالت  يف العمـل مـع الشـباب 
متكنه من االضطالع جبهد طيب فيه. وأشار أحد الوفود إىل أمهية احلـرص علـى عـدم اسـتبعاد 
األوالد من هذه اجلهود. وقال وفد آخـر إنـه جيـب تعزيـز الـدور الـذي يقـوم بـه الصنـدوق يف 
جمال الدعوة. وأيــد وفـد آخـر اسـتراتيجية الصنـدوق، وإن كـان قـد قـال إن كـل مـا مت إجنـازه 

يظل غري كاف يف مواجهة اآلثار املدمرة للوباء. 
وأشار أحد الوفود إىل أمهية إشراك املصابني بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز يف  -١٣٦
وضـع الـربامج وتنفيذهـا. وتسـاءل وفـد آخـر عمـا يقـــوم بــه الصنــدوق فيمــا يتعلــق مببيــدات 
امليكروبات. وقال وفد آخر إن االجتماع األخري لس تنسيق برنامج األمـم املتحـدة املشـترك 
قد دعا إىل مزيد من التعاون على الصعيد امليـداين، وقـال إنـه ال بـد مـن مواصلـة هـذا التعـاون 
علـى الصعيـد العـاملي. وطلـب وفـد آخـر إىل الصنـدوق أن يزيـد مـن سـرعة مـا يقـــوم بــه مــن 

إجراءات، وأن حياسب موظفيه امليدانيني وفقا ملا حيققونه من نتائج. 
وردا على ذلك، قالت مديرة شعبة الدعم التقين ومنسقة شؤون فريوس نقـص املناعـة  -١٣٧
ـــة  البشـرية/ اإليـدز إن ردود الفعـل اإلجيابيـة مـن جـانب أعضـاء الـس التنفيـذي سـتجدد طاق
الصندوق فيما يبذله من جهود يف جمال الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البشـرية. وأضافتـا أن 
الصندوق يتفق متاما مع  أعضاء الس بشأن أمهية بناء الشراكات. وقالت إن إشـراك الفئـات 
املستهدفة يف وضع وتنفيذ الربامج هو الفلسفة الـيت يتبعـها الصنـدوق يف مجيـع أنشـطته. وفيمـا 
يتعلق باملساءلة وأمهية الرصد ووضع املؤشرات علـى أسـاس النتـائج، قالتـا إن املديـرة التنفيذيـة 
قـد أوضحـت بـــالفعل أن ذلــك ميثــل أولويــة علــى أعلــى املســتويات يف الصنــدوق. وأكدتــا 
للمجلس أن الصندوق سيواصل العمل مع قطاع التعليم، داخل املـدارس وخارجـها علـى حـد 
سواء، كطريقة للتأثري بصورة إجيابية على سلوك الشباب. وأعربت مديرة شـعبة الدعـم التقـين 
عن موافقتها بشـدة علـى أمهيـة تدريـب موظفـي الصنـدوق فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة 
البشرية/ اإليدز لتمكينهم من تقدمي الدعم الكامل جلهود الشركاء الوطنيني يف التصدي ملهمـة 
الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية. وقالت إن املسألة ال تتعلـق فحسـب باملسـائل التقنيـة، 
وإمنـا أيضـا مبعرفـة القضايـا الـيت تتسـم باحلساسـية؛ وأضـافت أـا تتطلـع قدمـا إىل التعـاون مــع 

األطراف األخرى يف ذلك اجلانب. 
وفيما يتعلق مبدى فعالية األفرقة املواضيعية، قالت مديرة شعبة الدعـم التقـين إن بعـض  -١٣٨
تلك األفرقة يعمـل بصـورة أكـثر فعاليـة مـن البعـض اآلخـر، وإنـه يلـزم بـذل جـهود لتعزيزهـا. 
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وأعربـت عـن اتفاقـها مـع الوفـود الـيت قـالت إنـه ال بـد مـن زيـادة املـوارد املتاحـــة. وقــالت إن 
الصندوق سيزيد من سرعة جـهوده ويضاعفـها مـن أجـل احلصـول علـى الدعـم املـايل الـالزم. 
واختتمت كلمتها بقوهلا إن الصندوق اكتسب كثريا من الدروس املفيدة من اجلـهود الوطنيـة، 

وتوجهت بالشكر إىل أعضاء الس الذين تقامسوا مع الصندوق ما لديهم من خربات. 
وقالت منسقة شؤون فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز إن شـركاء  الصنـدوق يف  -١٣٩
جمال البحوث، مثل جملس السكان، جيرون أحباثا على مبيدات امليكروبـات، غـري أن النتـائج مل 
تصل بعد إىل حــد أن تصبـح واقعـا بالنسـبة لتنفيـذ الـربامج. وقـالت إن هـذه البحـوث تنطـوي 
على إمكانيات كبرية بالنسبة للنساء الـاليت ترغـنب يف احلمـل وترغـنب أيضـا يف محايـة أنفسـهن 
مـن العـدوى بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية. ويف تناوهلـا ألثـر جـهود الوقايـة مـن الوقايــة مــن 
فريوس نقص املناعـة البشـرية، قـالت إنـه ملـا كـانت اسـتجابة الصنـدوق لفـريوس نقـص املناعـة 
البشـرية/ اإليـدز تتـم يف سـياق الصحـة اإلجنابيـة، فقـد كـان مـن الصعـب بدرجـة كبــرية حقــا 
احلصـول علـى بيانـات دقيقـة لتحديـد مـدى النجـاح، مثـال يف قيـاس التغـري يف النســـب املئويــة 
ألفراد الفئات الضعيفة الذين ميارسون اجلنس دون محايـة. وفيمـا يتعلـق بضـرورة بنـاء قـدرات 
املوظفــني، رحبــت بــالفرص املتاحــة لزيــادة فــهم موظفــي الصنــدوق وحساســيتهم بالنســـبة 

للمسائل احمليطة بوباء فريوس نقص املناعة البشرية/ اإليدز. 
واختذ الس التنفيذي املقرر التايل:  -١٤٠

 
 ٩/٢٠٠١

اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان بشأن فريوس نقـص املناعـة 
  املكتسب واإليدز، للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ 

إن الس التنفيذي، 
حييط علما بالوثيقة DP/FPA/2001/9؛  - ١

يؤيد التركيز املوضوعي املقترح للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ فيمـا يتعلـق بفـريوس  - ٢
D؛  P/FPA/2001/9 نقص املناعة البشرية واإليدز، على النحو الوارد يف الوثيقة

يؤيـد النـهج العـام الـذي يتبعـه صنـدوق األمـم املتحـــدة للســكان يف التعــاون  - ٣
والتنسيق مع برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشــرية/متالزمـة نقـص 
املناعـة املكتسـب (اإليـدز)، وجمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، وســـائر وكــاالت ومؤسســات 

األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص؛ 
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يسلم مبا حيظـى بـه الصنـدوق مـن خـربة ومـيزة نسـبية يف االضطـالع بـدوره  - ٤
القيـادي يف تنفيـذ أهـداف املؤمتـر الـدويل للســـكان والتنميــة، والتدابــري الرئيســية لالســتعراض 
اخلمسي للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومـا حيققـه مـن اسـتفادة مـن شـبكاته املنتشـرة علـى 
الصعيد القطري، ويف هذا الصدد، يطلب إىل الصنـدوق أن يقـوم، يف سـياق توصيـات الـس 
التنسيقي(١) لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص 
املناعة املكتسب (اإليدز)، مبضاعفة جهوده، والقيام بـدور قيـادي أوضـح يف جمـال الوقايـة مـن 

اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، وال سيما بني صغار السن؛ 
يشجع صندوق األمم املتحدة للسـكان علـى زيـادة االسـتفادة مـن جتاربـه يف  - ٥
التصدي للمسائل اجلنسانية، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها بـدور الرجـال، باعتبـاره دورا متممـا 

ألنشطة الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية؛ 
يشـجع  أيضـا مجيـع احلكومـات علـى تقـدمي الدعـــم إىل اجلــهود الــيت يبذهلــا  - ٦
الصندوق عن طريق زيادة ما تبديه من التزام، مبا يف ذلك االلتزام املـايل، وكبـح مجـاح انتشـار 

فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وعكس مساره يف سياق الربامج القطرية. 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

  
 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

التقرير السنوي ملدير الربنامج عن عام ٢٠٠٠   تاسعا –  
التقرير السنوي ملدير الربنامج عن عام ٢٠٠٠ 

 DP عـرض مديـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تقريـره عـن عـــام ٢٠٠٠ (2001/14/ -١٤١
وAdd.1-3). وأشار إىل أن الربنامج يبذل قصارى جهده لكي تؤيت اخلطة اليت وضعـها الـس 
التنفيذي مثارها، وال سيما فيما يتصل بأنشطة املتابعة ملؤمتر قمة األلفيـة ومؤمتـر األمـم املتحـدة 
ـــة،  املعـين بـأقل البلـدان منـوا، واألعمـال التحضرييـة للمؤمتريـن املعنيـني بالعنصريـة ومتويـل التنمي
ـــريوس  ومؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة، ودورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية اخلاصـة بف

نقص املناعة البشرية/اإليدز.  

                                                           
كما وردت حتت البند ٢ يف اخلطة االستراتيجية ملنظومة األمم املتحدة بشأن فريوس نقص املناعـة املكتسـب واإليـدز،  (١)
للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥، يف تقرير املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة املكتسـب 

واإليدز عن االجتماع احلادي عشر الذي عقده الس التنسيقي للربنامج. 
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وأكـد مديـر الربنـامج علـى ضـرورة القيـام بـإجراءات فوريـة حامسـة لضمـان أن حتقــق  -١٤٢
أغلبية أقل البلدان منوا األهداف اإلمنائية احملددة يف إعالن قمـة األلفيـة. ووصـوال لتلـك الغايـة، 
ال بد وأن يكون هناك هيكل أكثر عدال إلدارة شؤون العامل، وجيب أن تتاح الفرصـة للبلـدان 
النامية، وال سيما أفقرها، لكي يكون هلا صوت مسـموع وأثـر حقيقـي يف املؤمتـرات الدوليـة. 
واملكاتب القطرية التابعة للربنامج اإلمنائي تشارك بالفعل مشـاركة نشـطة يف اإلعـداد ملشـاريع 
متويل التنمية وملؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، ويف العمل علـى كفالـة التصـدي لقضايـا 

وأولويات البلدان النامية اليت تلتمس الدعم من الربنامج اإلمنائي. 
وشدد مدير الربنامج على أمهية تعبئة الرأي العام من أجل اجتـذاب املـوارد الضروريـة  -١٤٣
وكفالة االلتزام السياسي الالزم لكسب احلـرب ضـد الفقـر. وقـال إن الربنـامج اإلمنـائي يعمـل 
مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة ومـع اموعـة اإلمنائيـة 
بـاألمم املتحـدة يف أنشـطة متابعـة أهـداف مؤمتـر قمـة األلفيـة. وأفـاد مديـر الربنـامج أنـه يعـــتزم 
ـــة موجهــة إىل احلكومــات والربملانــات ومنظمــات  القيـام، بـدءا مـن عـام ٢٠٠١، حبملـة عاملي
اتمع املدين خللق الزخم السياسي الـالزم لتوفـري املـوارد الكافيـة وإليـالء األولويـة للسياسـات 

العامة الرامية إىل ضمان أن يستفيد اجلميع من عملية العوملة. 
وأوضح مدير الربنامج بعد ذلك بعض اإلجنازات الرئيسية الـيت حتققـت عـام ٢٠٠٠،  -١٤٤
والتحديات املنتظرة يف الطريق. وقال إن اإلصالح التنظيمي، الــذي كثـريا مـا ال تتحقـق آثـاره 
اإلجيابية إال ببطء، قد بدأ يظهر نتائج وآثارا حقيقية على املستوى القطـري. وأشـاد بـإخالص 
موظفي الربنامج اإلمنائي، الذين حتملوا عقدا مـن االضطرابـات الـيت مل يسـبق هلـا مثيـل. وقـال 
إن الربنامج اإلمنائي أصبح حيقق إجنازات أكثر بعدد أقل من العـاملني. وأعـرب مديـر الربنـامج 
عـن اعتقـاده أن أعظـم مكافـأة هـي ينظـــر إىل الربنــامج اإلمنــائي كــأفضل شــريك يف التنميــة. 
ــام  وأوضـح أن خطـة العمـل الـيت وضعـها لعـامي ٢٠٠٢-٢٠٠٣ ـدف إىل إتاحـة الفرصـة أم

الربنامج اإلمنائي للشروع يف هذه املهمة. 
وأفاد مدير الربنامج أن املهمة الرئيسية يف العام األول مـن خطـة العمـل كـانت تتمثـل  -١٤٥
يف إعـادة توجيـه الرؤيـة الشـاملة للربنـامج اإلمنـائي وهياكلـه ونظـم قياسـاته. ويف العـام الثـــاين، 
انتقلت بؤرة التشديد من جـهود اإلصـالح يف املقـر إىل اإلصـالح علـى الصعيـد القطـري، مـع 
التركيز على البشر واألداء. وقد حتقق قدر هـائل مـن النجـاح يف العـامني األولـني. وقـدم املقـر 
دعما لعمليات إعادة تشـكيل املكـاتب القطريـة لــ ٨٠ مكتبـا قطريـا. وسـيكرس العـام الثـالث 
ألداء التنميـة، بتطبيـق نقـاط القـوة اجلديـدة علـى املسـتوى القطـري لتحقيـق أثـر إمنـائي شـــامل 
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ومتماسـك وملسـاعدة البلـدان املشـمولة بالـربامج علـى االسـتفادة بدرجـة أكـرب مـــن اخلدمــات 
املعززة اليت يقدمها الربنامج اإلمنائي. 

ويتضمن التقرير السنوي الذي يركز على النتائج لعام ٢٠٠٠ أدلـة علـى حتقـق نتـائج  -١٤٦
ملموسة يف جماالت املمارسات السـتة – أصـول احلكـم الدميقراطـي، واحلـد مـن الفقـر، والبيئـة 
والطاقة، ومنع األزمات والتخفيف من حدا، وتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت، وفـريوس 
– وذلـك اسـتنادا إىل األولويـات الوطنيـة وطلبـات احلصـول علـى  نقص املناعة البشـرية/اإليـدز 
خدمات الربنامج اإلمنائي. كما أن اجلهود املبذولة يف جمايل إدماج املنظور اجلنسـاين يف صلـب 
األنشـطة والتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب قـد بـدأت تـــؤيت مثارهــا. وفيمــا يتعلــق بــالفروق بــني 
اجلنسني، يواصل الربنامج اإلمنائي السـعي إىل إقامـة شـراكة فعالـة مـع صنـدوق األمـم املتحـدة 

اإلمنائي للمرأة، رغم أن التحديات القائمة ال تزال هائلة. 
وأكـد مديـر الربنـامج علـى أن الطريـق إىل جتديـد الربنـامج اإلمنـائي، اسـتنادا إىل خطـة  -١٤٧
العمـل، هـو مـن خـــالل تبــين منــوذج جديــد للعمليــات علــى الصعيــد القطــري يشــدد علــى 
السياسات العامة واخلدمات االستشارية، ودعم نظام املنسق املقيم، وتقـدمي املسـاعدات لدعـم 
ـــات  التنميـة. وبالتـايل، سـيضطلع الربنـامج اإلمنـائي بـدور رئيسـي يف إنشـاء جمموعـة مـن اخلدم
ـــن البلــدان املشــمولة بالــربامج اســتنادا إىل الــربامج  اإلمنائيـة املتكاملـة املشـتركة يف كـل بلـد م
اململوكة ملكية وطنية. وشدد مدير الربنامج على أن التركيز النظري اجلديد للربنـامج اإلمنـائي 
ال يعين بأي حال من األحوال تراجع املنظمة عـن العمـل يف املشـاريع احملـددة. فـاهلدف يتمثـل 
يف تنظيـم املشـاريع بصـورة أفضـل تناسـبا مـع األهـداف األوسـع الـــيت تتوافــق مــع األولويــات 
االسـتراتيجية للبلـدان الناميـة. كمـا أن كـل الـربامج مصممـة حبيـث حتقـق أقصـى اسـتفادة مــن 
األصول احلقيقية للربنامج اإلمنائي: اخلربة الفنيـة املبتكـرة يف جمـال السياسـات العامـة، والوضـع 
ـــة  املتفـرد الـذي يتمتـع فيـه بثقـة اجلميـع، واألثـر احلفـاز الـذي يتركـه علـى اسـتراتيجيات التنمي

األوسع نطاقا. 
١٤٨– وأشار مدير الربنامج إىل أنه جيب أن يواصل الربنـامج اإلمنـائي حتسـني الكـفاءة بإعـادة 
توزيـع مـوارد امليزانيـة علـى اـاالت ذات األولويـة االسـتراتيجية، مثـل إعـادة توجيـه األعمــال 
التجارية، وتكنولوجيا املعلومات، والتعلـم الـذايت، ووظـائف بـدء االلتحـاق باخلدمـة، والدعـم 
املوضوعـي للسياسـات العامـة، وتلبيـة احتياجـات املوظفـني فيمـا يتصـــل بــاألمن والوقايــة مــن 
فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز. كمـا أن املنظمـة حباجـة إىل مواصلـة تعزيـز نظـام املنسـق 
املقيم، من خالل اجلهود التعاونيـة الراميـة إىل كفالـة زيـادة امللكيـة الوطنيـة لآلليـات مـن قبيـل 
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التقييم القطري املوحد وإطار املساعدة اإلمنائية املقدمة من األمم املتحدة، مــع مواصلـة اجلـهود 
حلشد هذه العناصر من أجل حتقيق أهداف مؤمتر قمة األلفية. 

وأفاد مدير الربنامج أنه يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، بدأ الربنامج اإلمنائي عمليـة  -١٤٩
إلعادة تشكيل املكاتب القطرية، مع توفـري جمموعـة واضحـة مـن االلتزامـات مـن جـانب املقـر 
وتوفـري مـوارد إضافيـة كـي تسـتخدمها املكـاتب القطريـة يف إحـداث حتـول يف املبـادرات علــى 
املسـتوى القطـري. ونتيجـة لذلـك، صـار املوظفـون مـن مجيـع البلـــدان يتعرفــون علــى مبــادئ 
ومنـهجيات عمليـة إعـادة تشـكيل املكـاتب القطريـة مـن خـــالل سلســلة مــن حلقــات العمــل 
املدعومة من حـوايل ٨٠ بعثـة، تسـاعد املكـاتب القطريـة يف وضـع خططـها للتحـول. وحبلـول 
اية عام ٢٠٠١، سـيكون مـا ال يقـل عـن ٨٠ يف املائـة مـن املكـاتب القطريـة قـد انتـهى مـن 
ـــث تتوافــق مــع  إعـداد وتنفيـذ خطـط األنشـطة الـيت سـتعيد توجيـه املـوارد البشـرية واملاليـة حبي

ااالت االستراتيجية اليت حتددها البلدان. 
وفيما يتعلق مبسألة التعلم اهلامة، أفاد مدير الربنامج أن املوظفـني املوجوديـن، وخباصـة  -١٥٠
املوظفـني الفنيـني الوطنيـني، سـيعززون مـهارام اإلداريـــة واملوضوعيــة مــن خــالل األكادمييــة 
اإلمنائيـة اإللكترونيـة اجلديـدة، الـيت مت اختيـار أول ١٠٠ زميـل هلـا. ويف عـام ٢٠٠٠، اشـــترك 
ما جمموعه ١١٠ مكاتب قطرية يف تعلم مهارات جديدة إلدمـاج املنظـور اجلنسـاين يف صلـب 

السياسات واألنشطة. 
وفيمـا يتعلـق بـأمن املوظفـني، أكـــد مديــر الربنــامج للمجلــس التنفيــذي أن الربنــامج  -١٥١
اإلمنائي يؤيد بقوة مقترحات األمني العام املقدمة إىل اجلمعيـة العامـة، وأنـه باإلضافـة إىل ذلـك 

سيبذل قصارى جهده لتنفيذ التدابري املشتركة للسالمة واألمن لكفالة محاية مجيع املوظفني. 
وذكّر مدير الربنامج الس التنفيذي بأن مساعدة البلدان النامية علـى حتقيـق أهدافـها  -١٥٢
اإلمنائيـة االسـتراتيجية يعـين أنـه يتعـني علـى الربنـامج اإلمنـائي أن ينجـز مـا هـو أكـثر مـن جمــرد 
إعداد التقرير السنوي الذي يركز على النتائج. إذ يتعني إشراك الشركاء من البلدان الناميـة يف 
احلوار املتعلق بالطريقة اليت ميكن ا أن يدعم الربنامج اإلمنائي املشاريع اململوكة ملكية وطنيـة 
كأفضل ما يكون الدعم. ويشارك املمثلون املقيمون بالفعل يف هذا احلـوار، بدعـم مـن الفريـق 
التنفيـذي. وأعـرب مديـر الربنـامج عـن التزامـه بإعـــادة توجيــه بــؤرة التركــيز اإلداريــة – مــن 
العمليات الداخلية إىل االستراتيجيات القطرية، مع إبراز وجتميع مواطن قـوة الربنـامج اإلمنـائي 
ومزاياه املقارنة. وشدد مدير الربنامج على التوسع يف الشراكات مع مراكز املعرفـة والتعلـم يف 

البلدان النامية، مبا يسمح بالتوسع املطرد يف التعاون بني بلدان اجلنوب. 
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وفيمـا يتعلـق بامللكيـة الوطنيـة وفعاليـة توصيـل اخلدمـات، أكـــد مديــر الربنــامج علــى  -١٥٣
اهلـدف احملـوري املتمثـل يف تعزيـز امللكيـة الوطنيـة جلميـع األنشـطة اإلمنائيـة. وأكـــد أن التنفيــذ 
الوطـين سـيظل طريقـة التشـغيل املفضلـة، وسـيجري تعزيزهـا بـإطالق يـد الربنـامج اإلمنـــائي يف 
تقدمي دعم باخلدمات يتسم مبرونة أكرب. وقال إنه يتطلع إىل مناقشـة أنشـطة املتابعـة لتقييمـات 
التنفيذ غري األساسـي واملباشـر يف الـدورة العاديـة الثانيـة للمجلـس التنفيـذي يف أيلـول/سـبتمرب 

 .٢٠٠١
وأفاد مدير الربنامج أن إمجايل اإليرادات الصافية للربنامج اإلمنائي يف عام ٢٠٠٠ بلـغ  -١٥٤
٦٣٤ مليـون دوالر، وهـو مـا يقـل حبـــوايل ٤٧ مليــون دوالر عــن حجــم اإليــرادات يف عــام 
١٩٩٩ – وهو ما يرجع يف جانب منه إىل قوة الـدوالر. وأفـاد أن االسـقاطات تتوقـع يف عـام 
٢٠٠١ زيــادة قدرهــا ٢ يف املائــة عــن أرقــام عــام ٢٠٠٠، مبــا ميثــل أول زيــادة حقيقيـــة يف 
املسامهات املقدمة إىل الربنامج اإلمنائي خالل أكثر من مثـاين سـنوات، وأشـار إىل أن مـا يصـل 
إىل ١٤ ماحنا من جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي 
قد أوضحوا أم سيزيدون مسامهام يف املوارد العادية (األساسية). وأفاد أن حوايل ٤٢ بلـدا 
مـن البلـدان املشـمولة بالـربامج قـد تعـهدت بتقـدمي مسـامهات لقـاعدة املـوارد العاديـة للربنــامج 
اإلمنـائي رغـم مـا تواجهـه هـذه البلـدان مـــن ضغــوط شــديدة. ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه 
االجتاهات اإلجيابية، أشار مدير الربنـامج مـع األسـف إىل أنـه يف عـام ٢٠٠٠، تراجـع جممـوع 
املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل أدىن مستوياا كنسبة من الناتج القومـي اإلمجـايل ملنظمـة التعـاون 
ـــق إىل أن  والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، أي أقـل مـن ٠,٧ يف املائـة. وأشـار كذلـك مـع القل
ميـل املـاحنني للتركـيز علـى مواضيـع بعينـها قـد تـرك كثـريا مـن أقــل البلــدان منــوا مــع مــاحنني 
ال يعتربون هذه البلدان شركاء إمنائيني معينني يتسمون باألولويـة. ففـي التسـعينات مـن القـرن 
املاضي، اخنفضت املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوا بنسـبة ٤٥ يف املائـة مـن 
ـــوارد العاديــة،  حيـث نصيـب الفـرد. وذلـك يعـزز ضـرورة مضاعفـة اجلـهود املبذولـة لزيـادة امل

املخصصة بدرجة كبرية إىل من يعانون الفقر املدقع – وال سيما يف أفريقيا. 
واختتم مدير الربنامج كلمته بتذكري الس التنفيـذي بضـرورة مواصلـة التركـيز علـى  -١٥٥
التحدي املتمثل يف وضع خطة جديدة للتنمية يف القرن احلــادي والعشـرين، علـى النحـو الـذي 
أكـده إعـالن قمـة األلفيـة. وأعـرب عـن أملـه يف أن يوفـر املؤمتـر القـــادم بشــأن متويــل التنميــة 
واستعراض مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية احملفل الضروري لتبيان خطـة عمـل مالئمـة. 
كما أعرب عن أمله يف أنـه عندمـا يتـم تنفيـذ خطـط العمـل االسـتراتيجية، سـيتمكن الربنـامج 
اإلمنائي، بعد جتديده وإعادة توجيه بؤرة تركيزه وتوفري املوارد له متاما، مـن احتـالل مكانـه يف 

قلب اجلهود العاملية والوطنية لتنفيذ تلك اخلطط. 
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التعليقات العامة على تقرير مدير الربنامج لعام ٢٠٠٠ 
رحبت الوفود بالتقرير السنوي ملدير الربنـامج عـن عـام ٢٠٠٠. وأثنـت الوفـود علـى  -١٥٦
العرض املمتاز الـذي قدمـه مديـر الربنـامج، وعلـى التقـدمي الصريـح والواضـح واملتـوازن الـذي 
أوجز ما حتقق مـن نتـائج ومـا يتبقـى إجنـازه يف جمـاالت املمارسـات السـتة ويف خطـط العمـل؛ 
وأثنت الوفود أيضا على املوظفني ألدائهم املمتاز. وشجعت بعض الوفود مدير الربنـامج علـى 
مواصلة برنامج اإلصالح لتحسني كفاءة وفعالية الربنامج اإلمنائي. وقالوا إن الربنـامج اإلمنـائي 
جيـب أن يضطلـع مبشـاورات مـع احلكومـات الوطنيـة، حســـب االقتضــاء، يف عمليــات إعــادة 
صياغـة موجـــزات املكــاتب القطريــة. وأشــاروا إىل أن نوعيــة األداء، وخباصــة علــى الصعيــد 
القطري، هي اليت ستحدد مستوى املسامهات يف موارد الربنامج اإلمنـائي. كمـا شـجعت عـدة 
وفود مدير الربنامج على حتيق التآزر بني النهجني النظـري والعملـي، مـع إيـالء اهتمـام خـاص 

لالحتياجات والظروف املتنوعة يف البلدان املشمولة بالربامج. 
ورحبـت عـدة وفـود مبشـــاركة الربنــامج اإلمنــائي يف مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة  -١٥٧
البشرية/اإليدز، وشددوا على القضايا اإلمنائيـة الـيت يثريهـا الوبـاء. وقـالوا إن الربنـامج اإلمنـائي 
ـــائي للوبــاء. وشــجع بعــض الوفــود  هـو إحـدى املنظمـات القليلـة جـدا الـيت تـدرك البعـد اإلمن
الربنامج اإلمنائي على مواصلة العمل يف جمال تسـخري تكنولوجيـا املعلومـات ألغـراض التنميـة، 
وتنسيق أنشطته مع الشركاء اآلخرين، مبا يف ذلـك قطـاع األعمـال التجاريـة، واألطـراف غـري 
احلكومية، واملؤسسات املالية الدولية، والتركيز على ااالت اليت يتمتع فيها الربنـامج اإلمنـائي 
مبزايا مقارنة. وحثت بعض الوفود الربنامج اإلمنائي علـى أن يقـوم، يف ضـوء مـا يتمتـع بـه مـن 
مزايـا مقارنـة، بتعزيـز دوره التنسـيقي، وإشـراك الســـلطات الوطنيــة ومنظومــة األمــم املتحــدة 
واملصادر األخرى للتمويل اإلمنائي. غري أن عددا من الوفود أكد على أن عمليـة الربجمـة ال بـد 
وأن تكـون موجهـة ومدفوعـة باالعتبـارات والظـروف اخلاصـة بكـــل بلــد، وشــددوا علــى أن 
العالقـة التكامليـة بـني التنفيـذ الوطـين واملباشـر ميكـن أن تـؤدي إىل تعزيـــز القــدرات الوطنيــة. 
وشدد البعض على مسألة بناء القدرات كعنصر حيوي يف اجلهود املبذولة للتخفيف مـن حـدة 
الفقر، وحتقيق التنمية املستدامة واملشـاركة الفعالـة يف االقتصـاد العـاملي. وأضـاف أحـد الوفـود 

أنه ال بد من الوصول إىل االستغالل الكامل للمؤسسات التدريبية القائمة.  
وأحاطت عدة وفـود باجلـهود املبذولـة إلدمـاج القضايـا اجلنسـانية يف برامـج الربنـامج  -١٥٨
اإلمنـائي يف املقـر ويف البلـدان املشـمولة بالـربامج. وحثـت مديـر الربنـامج علـى بـذل مزيـد مـــن 
ـــم العقبــات  اجلـهد يف هـذا الصـدد، بالتعـاون مـع صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، رغ

اهلائلة القائمة يف بعض البلدان املشمولة بالربامج. 
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وأعربت وفود عديدة عن قلقها إزاء أمن وسـالمة موظفـي األمـم املتحـدة يف امليـدان.  -١٥٩
وقــالوا إن الربنــامج اإلمنــائي يتحمــل مســؤوليات خاصــة يف هــذا الصــدد، باعتبــاره اجلـــهاز 
التنفيذي لألمم املتحدة والقائم على إدارة نظام املنسق املقيم. غري أن الوفـود شـددت علـى أن 
املسؤولية األولية عن موظفـي األمـم املتحـدة تقـع علـى عـاتق احلكومـات املضيفـة واتمعـات 
احمللية. وأكدوا أن توفري أمن األمم املتحدة جيـب أن يقـوم علـى املسـاءلة، والتنسـيق الثـابت يف 

امليدان، والتدريب املوحد، واملبادئ التوجيهية التنفيذية األساسية. 
ورحبت وفود عديدة بالتحسن الذي طرأ على املوارد العادية للربنامج اإلمنـائي، رغـم  -١٦٠
أن املستوى العام يظل غري كاف. وانضمت عدة وفـود إىل مديـر الربنـامج يف مناشـدته دوائـر 
املاحنني أن تستجمع إرادا السياسـية، وأن تسـهم بسـخاء لتمكـني املنظمـة مـن حتقيـق اهلـدف 
العام إلعالن قمة األلفية املتمثل يف ختفيـض الفقـر املطلـق مبقـدار النصـف حبلـول عـام ٢٠١٥. 
ـــادة مســامهاا يف امليزانيــة األساســية للربنــامج  وأعلنـت بعـض الوفـود مـن جديـد التزامـها بزي
اإلمنــائي. ودعــت وفــود أخــرى إىل حتقيــق تــوازن بــني املــوارد األساســية وغــري األساســـية، 
ونصحــت بتوخــي احلــرص يف معاجلــة ترتيبــات التمويــل واإلنفــاق املواضيعــي مبــا ال يضــــر 
بأولويات واحتياجات البلدان املشمولة بالــربامج. كمـا طلـب البعـض إىل الربنـامج اإلمنـائي أن 

يساعد يف تعبئة الدعم يف التحضري ملؤمتر متويل التنمية املقرر عقده عام ٢٠٠٢. 
رد مدير الربنامج 

توجه مدير الربنامج بالشكر إىل الس التنفيذي ملا أبداه من تعليقات ثاقبـة، وأعـرب  -١٦١
عن سروره للتوازن بني البلدان املاحنة والبلدان املشمولة بالربامج يف قائمـة املتكلمـني. وأعـرب 
عن أسفه ألن التقرير مل يوزع جبميع اللغات، وهو ما يرجـع إىل حـد كبـري إىل حجـم الوثـائق 
والعبء اهلائل الواقع على دوائر جتهيز الوثـائق بـاألمم املتحـدة. ووعـد بـالنظر يف هـذه املسـألة 

لتفادي حدوث مواقف مشاة يف املستقبل. 
وأشار إىل ما أعربت عنه الوفـود مـن قلـق وتـأييد بشـأن القضايـا اجلنسـانية، وقـال إن  -١٦٢
الربنامج اإلمنائي يشـاطر الوفـود فيمـا أعربـت عنـه. وأضـاف أنـه سـجل يف عـام ٢٠٠٠ تقـدم 
باملقارنة بعام ١٩٩٩. والحظ أنه يصعب قياس النجاح يف إدماج املنظــور اجلنسـاين يف صلـب 
السياسـات واألنشـطة ألنـه عنصـر مشـترك بـني كـل القطاعـات وجـــزء ال يتجــزأ مــن التنميــة 
الشـاملة. وأكـد مديـر الربنـامج للمجلـس التنفيـذي أن الربنـــامج اإلمنــائي ســيواصل العمــل يف 
القضايا اجلنسانية بالتعـاون مـع صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، الـذي عينـت مديرتـه 

التنفيذية النصري الداخلي للقضايا اجلنسانية داخل الربنامج اإلمنائي. 
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وفيما يتعلق بتكاليف وميزانيات الربنامج اإلمنائي، أفاد مدير الربنامج أن عملية إعـادة  -١٦٣
اهليكلة تنطوي على تكاليف عامة مت متويلها بطريقتـني: مـن خـالل الدعـم مـن مـوارد خارجـة 
عـن امليزانيـة املقـــدم ملبــادرات إعــادة اهليكلــة، ومــن خــالل الوفــورات. والحــظ أن جممــوع 
ـــرادات هــو مــن بــني أفضــل املعــدالت؛  التكـاليف اإلداريـة للربنـامج اإلمنـائي كنسـبة مـن اإلي

فالتكاليف أقل بصورة عامة من التكاليف يف مؤسسات األمم املتحدة األخرى. 
وأوضح مدير الربنامج العالقة بني النهجني النظري والعملـي بـأن الحـظ أن املطلـوب  -١٦٤
هو اجلمع بصـورة اسـتراتيجية سـليمة بـني االثنـني، حيـث يكـون للمشـاريع أثـر حفـاز واضـح 
وحتقق دفعة حنو التغيري على الصعيد الوطين. والحظ أنه سيتم باالتفاق مــع السـلطات الوطنيـة 

وقف املشاريع اليت ال حتقق معايري التآزر بني السياسات العامة واملشاريع. 
وأوضـح أيضـا أن اهلـدف مـن احلملـة احمليطـة بـأهداف مؤمتـر قمـة األلفيـة هـــو حشــد  -١٦٥
الدعـم مـن أجـل حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف ختفيـض الفقـر املطلـق مبقـــدار النصــف حبلــول عــام 
٢٠١٥. وقـال إن نتـائج احلـاالت التجريبيـة ستسـاعد يف تعبئـة الـرأي العـام يف بلـدان الشــمال 
بتبيان ما الذي حيدث علـى أرض الواقـع يف البلـدان املشـمولة بالـربامج مـن أجـل تعبئـة املـوارد 

املطلوبة. 
وفيمـا يتعلـق بقضيـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، الحـظ مديـر الربنـامج أنـه  -١٦٦
ـــدز ويف  يتعـني علـى الربنـامج اإلمنـائي أن يلعـب دورا يف تطويـر السياسـات الوطنيـة بشـأن اإلي
نشـر املعلومـات مـن أجـل بنـاء الوعـي وتغيـري أمنـاط السـلوك، مبـا يسـاعد علـى احتـواء انتشــار 
الوباء. والحظ كذلك أن الربنامج اإلمنائي وجممل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلـك برنـامج 
األمم املتحدة املشترك الذي ترعاه عدة جهات واملعين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، 
متتلك مستوى بالغ األمهية من القدرات اليت تتسم باحليوية يف بناء القدرات الوطنيـة والتنسـيق 
والدعوة على الصعيديـن الوطـين والـدويل. وأكـد أن الربنـامج اإلمنـائي لـن يدخـل يف اـاالت 

اليت تتمتع فيها جهات أخرى مبزايا مقارنة. 
وأكــد مديــر الربنــامج أن الربنــامج اإلمنــائي حيتــل مكانــا واضحــا يف جمــال تســـخري  -١٦٧
تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت ألغـراض التنميـة. فاملنظمـة تنتقـل مـن املشـاريع البيانيـة إىل 
النهج القائمة على السياسـات العامـة، باالسـتفادة مـن اخلدمـات االستشـارية ملسـاعدة البلـدان 

على التفكري يف استراتيجياا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
وفيمـا يتعلـق مبسـألة تبسـيط البريوقراطيـة، أشـار مديـر الربنـامج إىل أن السـرعة عـــامل  -١٦٨
بـالغ األمهيـة يف توصيـل اخلدمـات إىل البلـدان املشـمولة بالـربامج. كمـا أشـــار إىل أن الربنــامج 
اإلمنـائي سـيظل يتسـم باملرونـــة، وسيســتجيب لالحتياجــات واألولويــات القطريــة. وبالنســبة 
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لتخفيـض أعـداد املوظفـني يف املكـاتب القطريـة، قـال مديـر الربنـامج إن عمليـة إعـادة تشـــكيل 
املكاتب القطرية ـدف إىل تشـكيل أفرقـة لتوصيـل اخلدمـات الـيت سـيوفرها الربنـامج اإلمنـائي 
اجلديد. كما أن ختفيض أعداد املوظفني هو نتيجة لعدم منو امليزانيات. وذكّر الس التنفيـذي 
بأن التخفيض الذي حدث يف املقر يفوق كثريا ما حدث يف املكـاتب القطريـة، دون أن حيقـق 
ذلك أي وفورات ألن معظم الوظائف اليت جرى ختفيضـها كـانت ممولـة مـن املـوارد اخلارجـة 
عـن امليزانيـة. واختتـم مديـر الربنـامج كلمتـه بتوجيـه الشـكر مـرة أخـرى إىل الـس للمناقشـــة 

البناءة للغاية اليت أجراها بشأن تقريره. 
 

نظرة عامة على التقرير السنوي الذي يركز على النتائج 
عرض مدير الربنامج املناوب التقريـر السـنوي الـذي يركـز علـى النتـائج لعـام ٢٠٠٠  -١٦٩
(DP/2001/14/Add.1). وقـال إن إعـداد التقريـر ميثـل عالمـــة بــارزة أخــرى يف مســرية اإلدارة 
على أساس النتائج، مشريا إىل أن الربنامج اإلمنائي حقق نتائج تفوق التوقعات بفضـل تشـجيع 
أعضـاء الـس التنفيـذي ودعمـهم ومشـاركتهم النشـطة. وذكّـر الـس بـأن التقريـر الســـنوي 
األول قد ركز على حتديــد النتـائج. أمـا التقريـر السـنوي لعـام ٢٠٠٠ فقـد ركـز علـى اسـتقاء 
الـدروس املسـتفادة يف إدارة املنظمـة. كمـا أن الربنـامج اإلمنـائي، يف إعـداده للتقريـر، تبـىن ــج 

اإلدارة على أساس النتائج كجزء من اتفاقه مع الس التنفيذي. 
وأفاد مدير فريق دعـم العمليـات أن عمليـة إعـداد التقريـر السـنوي الـذي يركـز علـى  -١٧٠
النتائج قد استمدت التوجيه من إعالن قمة األلفية لكفالة أن تصبح العوملـة قـوة إجيابيـة لصـاحل 
مجيع شعوب العامل، ولتهيئة بيئة على الصعيدين الوطين والعاملي تكون مواتية للتنمية وللقضـاء 

على الفقر. وتركز العرض على طبيعة الدعم واألداء واملنهجية. 
وكشف التقرير السنوي الذي يركز على النتائج وجـود ترابـط بـني األنشـطة النظريـة  -١٧١
والعملية يف أهدافه الستة، اليت تنقسم بدورها إىل أهداف فرعية ونتائج ونواتج. ويتصـل أكـثر 
مـــن ٧٥ يف املائـــة مـــن أنشـــطة الربنـــامج اإلمنـــــائي ببنــــاء القــــدرات ووضــــع السياســــات 
واالستراتيجيات. وكان توزيع النتائج مماثال ملـا كـان عليـه احلـال عـام ١٩٩٩. وكـان التقـدم 
احملـرز عـام ٢٠٠٠ علـى مسـتوى النتـائج يـتراوح بـني ٥٣ و٧٧ يف املائـة. وكـــانت معــدالت 
حتقيق النواتج السنوية املستهدفة تتراوح بني ٥٧ و٩٢ يف املائـة. وكـانت األولويـات الرئيسـية 
(أصول احلكم، والفقر، والبيئة) تتفق مع املوارد األساسية وغري األساسية. وقـد تـرك اخنفـاض 

مستوى املوارد األساسية أثرا سلبيا على نطاق التغطية واألداء. 
وقد انتقلت تقـارير التنميـة البشـرية الوطنيـة مـن مرحلـة الدعـوة والتحليـل إىل مرحلـة  -١٧٢
ـــات،  العمـل. وتضـاعفت األنشـطة املبذولـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان بنـاء علـى طلـب احلكوم
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وكانت اإلجراءات ذات القاعدة العريضة يف جمال احلـد مـن الفقـر تصـل إىل ٩٠ يف املائـة مـن 
مجيـع احلـاالت. وتضـاعف عـدد البلـدان الـيت تتلقـى دعمـا مـن خـالل الـربامج املعنيـة بفــريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز. كما جرى تطوير القدرات من أجل اإلدارة املستدامة للبيئة. 
وحتقق تقدم كبري يف جمــال إدمـاج املنظـور اجلنسـاين يف صلـب السياسـات واألنشـطة.  -١٧٣
كمـا بذلـت جـهود لتضييـق الفجـوة بـني األنشـــطة اإلنســانية واإلمنائيــة يف حــاالت األزمــات 

وحاالت ما بعد انتهاء الصراعات. 
وأفاد املدير أنه ال تزال هناك بعض التحديات، منها إصالح القطاع العام جلعلـه أكـثر  -١٧٤
كفاءة؛ واحلــد مـن األثـر السـليب للعوملـة؛ وإطـار تقييـم العمـل املتعلـق بقـاعدة األصـول املتاحـة 
للفقـراء؛ وإدمـاج القضايـا البيئيـة يف الـربامج املتعلقـة بـالفقر وأصـــول احلكــم؛ وزيــادة تنســيق 
اإلجـراءات املتعلقـة بإدمـاج املنظـــور اجلنســاين يف صلــب السياســات واألنشــطة؛ واحلــد مــن 

تكاليف املعامالت. 
وفيما يتعلق باملنهجية، حتققت اإلجنـازات يف جمـاالت التحقـق مـن البيانـات، وإدخـال  -١٧٥
خطوط قاعدية وحتســينات هيكليـة، يف حـني مشلـت التحديـات اسـتخدام مؤشـرات احلـاالت، 
وتقييم املسائل الشاملة لعدة قطاعات والشـراكات. إال أن احلاجـة تدعـو إىل إجـراء مزيـد مـن 

التبسيط دون اإلخالل بالدقة، وإىل حتسني املنهجية وتنقيح قاعدة البيانات. 
 

تعليقات عامة على التقرير السنوي الذي يركز على النتائج لعام ٢٠٠٠ 
عتربت الوفود أن التقريـر السـنوي الـذي يركـز علـى النتـائج لعـام ٢٠٠٠ أفضـل مـن  -١٧٦
تقرير العام السابق، وأثنت على أداء برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي. وشـكلت الوثيقـة خطـوة 
متقدمة هامة فيما يتعلق باملنهجية – وال سيما يف جمال التمييز بني األداء على صعيـدي النتـائج 
واألنشـطة؛ وتصنيـف التقـدم احملـرز وتعزيـز البيانـات؛ والنـهج املنسـق واملنظـم للحصـول علـــى 
النتـائج؛ ووفـرة املعلومـات املتعلقـة مبختلـف جوانـب التركـيز واألداء؛ والصراحـة الـيت مت فيـــها 
تقييم األداء. ورأت بعض الوفود أن هذه السمات تقدم مثاال جيـدا ملؤسسـات األمـم املتحـدة 
األخرى. وأعرب أيضا عن التقدير إلدراج الصنـاديق والـربامج املشـتركة يف التقريـر السـنوي، 
وال سـيما متطوعـو األمـم املتحـدة، ومت تشـجيع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى التشــديد 
على تقدمي تقارير عن الصناديق املرتبطة بالربنامج لتعزيز التعاون، واألدوار واإلسناد. وبشـكل 
عام، ذكرت الوفود أن التقرير يقـدم إثباتـا كبـريا بـأن الربنـامج حيـدث تغيـريا يف حيـاة النـاس. 
كمـا طلـب بعـض الوفـود عقـد دورة غـري رمسيـة ملناقشـة النـهج املســـتخدم يف إعــداد التقريــر، 

نظمت يف ٢١ حزيران/يونيه. 
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واقـترحت الوفـود أن يكـون امللخـص التنفيـذي للتقريـر السـنوي جـــزءا مــن التقريــر،  -١٧٧
وأوصـت بتبسـيط التقـارير يف املسـتقبل، وجعلـها متاحـة موعـة أكـرب مـن القـراء. وكـان مثــة 
توافق يف اآلراء بدمج التقرير السنوي ملدير الربنامج والتقرير الذي يركز علـى النتـائج لتفـادي 
االزدواجية، والتقليل من حجم النص. ورأى البعض أنـه، باإلضافـة إىل التقريـر السـنوي ملديـر 
الربنامج عن التقييم، ستوفر اموعة املقترحة للوثائق التحليليـة أساسـا جيـدا للنظـر يف مسـائل 
تتعلق بفعالية التنمية. وكان من بني االقتراحات األخرى أن يتم التمييز بدقة بني التقـدم احملـرز 
ـــى  علـى صعيـدي النتـائج واألنشـطة؛ والتركـيز بشـكل أكـرب علـى حتليـل النتـائج؛ والتركـيز عل
تقييــم اــاالت ذات األداء الســيئ؛ وحتديــد اإلجــراءات ذات الوجهــة املســــتقبلية؛ وحتديـــد 
إجراءات متابعة املسائل املطروحة يف تقارير سابقة، وتقصي إمكانيـة إشـراك جـهات خارجيـة 
أو مستقلة يف إعداد التقرير السنوي الذي يركز على النتائج. وُأعرب أيضـا عـن تقـدمي الدعـم 

من أجل مواصلة استخدام مؤشرات احلاالت. 
وأعربـت الوفـود عـن تقديرهـــا للتركــيز علــى أهــداف األلفيــة اإلمنائيــة أو األهــداف  -١٧٨
اإلمنائية الدولية، ومحلة الدعوة العاملية اليت اقترحها مدير الربنامج. وأكدت بعض الوفـود علـى 
دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف التصدي لتحديات العوملـة، وال سـيما مـن خـالل تطويـر 
القدرات. وشددت الوفود على أمهية مواصلة الربنـامج دعمـه للتعـاون الفـين فيمـا بـني البلـدان 

النامية. وطلب إىل الربنامج توضيح مشاركته يف متويل مؤمترات التنمية. 
ويف حـني رحبـت بعـض الوفـود بظـهور التركـيز علـى حقـوق اإلنسـان، أعـرب أحـــد  -١٧٩
الوفـود عـن قلقـه بشـأن النـهج القـائم علـى احلقـوق يف وضـع الـربامج. وأوصـــت الوفــود بــأن 

يواصل الربنامج تركيزه على ج قطري املنحى للتخفيف من حدة الفقر. 
وأعربت الوفود عـن تقديرهـا لـدور الربنـامج القيـادي ودعمـه يف مسـاعدة البلـدان يف  -١٨٠
إعداد ورقات استراتيجية ختفيف حدة الفقر ومبادرة استراتيجيات احلد من الفقـر. والحظـت 
بعض الوفود أن التقرير السنوي الذي يركز على النتـائج مل يقـدم أدلـة كافيـة عـن وجـود ـج 
شاملة لعدة قطاعات للتخفيف من حدة الفقر. وشددت بعض الوفود على الصلـة بـني احلكـم 
والتخفيـف مـن حـدة الفقـر ودعـت إىل اســتمرار الربنــامج يف تــويل الريــادة يف هــذا الصــدد. 
وطلبـت وفـود أخـرى إىل الربنـامج توضيـح ميزتـه النسـبية يف التعـامل مـع وبـاء فـريوس نقـــص 
املناعة البشرية/اإليدز، وذلك ألن الربنامج كان هو إحدى املنظمـات القليلـة الـيت تفـهم البعـد 

اإلمنائي للمشكلة. 
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ورحبـت الوفـود مبشـاركة الربنـامج يف قطـاع البيئـة والطاقـة؛ ويف ربـط التخفيـف مــن  -١٨١
حدة الفقر بـإدارة البيئـة؛ ويف إعـداد سياسـات منقحـة تتعلـق بالبيئـة ويف إطـالق مبـادرة الفقـر 

والبيئة. 
ومت تشجيع الربنامج علــى مواصلـة عملـه بشـأن إدمـاج منظـور اجلنسـانية يف األنشـطة  -١٨٢
الرئيسية، واملساواة والتمكني كأولوية استراتيجية من أولويات املنظمـة بالتضـافر مـع صنـدوق 

األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة. 
وأعرب عدد مـن الوفـود عـن ارتياحـها ألداء الربنـامج يف حـاالت األزمـات ومـا بعـد  -١٨٣
ـــت مزيــدا مــن  الصـراع - مثـل، تطويـر القـدرات مـن أجـل أمـن البشـر وإقامـة السـالم. وطلب
عمليات اإلبالغ عن هذه ااالت يف التقارير يف املستقبل. وأيدت الوفود إقامة صـالت أوثـق 
ـــة. وطلبــت الوفــود أن  داخـل منظومـة األمـم املتحـدة ومـع املنظمـات دون اإلقليميـة واإلقليمي
يركز الربنامج أكثر على حاالت األزمـات ومـا بعـد الصـراع يف التقريـر السـنوي التـايل الـذي 

يركز على النتائج. 
وبشأن موضوع إصالح األمم املتحدة، الحظت الوفود أن مـا ُأحـرز مـن تقـدم كـان  -١٨٤
حمدودا وأعربت عن شيء من القلق إزاء ذلك، وأكدت على ما يضطلع بـه الربنـامج مـن دور 
رئيسـي يف تنسـيق العمليـات امليدانيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، ال يف حفـز العمـــل اجلمــاعي 
بشأن التقييم القطري املوحد وإطار عمل األمم املتحــدة للمسـاعدة اإلمنائيـة فحسـب، بـل ويف 
ختفيـض تكـاليف املعـامالت. واقـترح بعـض الوفـود إدراج اهلـدف السـادس مـن إطـــار النتــائج 
االستراتيجية املتعلق بدعم منظومة األمم املتحـدة يف التقريـر السـنوي املقبـل الـذي يركـز علـى 

النتائج. 
وفيما يتعلق بإصالح الربنامج، رأت عدة وفود أن التقرير السـنوي الـذي يركـز علـى  -١٨٥
النتائج يؤكد علــى أمهيـة اإلصـالح علـى مسـتوى اإلدارة والتخطيـط يف الربنـامج. ويف الوقـت 
نفسه، الحظ عدد من الوفود أنـه ينبغـي للربنـامج أن يـوازن بـني العمـل علـى مسـتوى اإلدارة 
والعمل على مستوى التنفيذ وتوطيـد الصـالت علـى حنـو أفضـل بـني مسـتويي العمـل. إال أنـه 

لوحظ أن حالة عدم االستقرار يف املوارد الرئيسية أعاقت التقدم يف العمل. 
وأعربـت الوفـود عـن تأييدهـا لإلصالحـات اجلاريـة يف الربنـامج والنتـائج الـيت حتققــت  -١٨٦
فعـال، مثـل األخـذ بنـهج اإلدارة القائمـة علـى النتـــائج علــى مســتوى املقــر، وعلــى املســتوى 
القطـري. وقـدم أحـــد الوفــود طلبــا لتقــدمي أمثلــة معينــة تبــني كيــف ســاعدت أطــر النتــائج 
االستراتيجية والتقرير السنوي الذي يركز علـى النتـائج يف االعتمـاد علـى أوجـه قـوة الربنـامج 



6001-52242

DP/2001/20

وحتســني عمليــات الربجمــة واإلدارة فيــه، بتضييــق نطــاق التركــيز، وختفيــض عــدد املشـــاريع 
والتشجيع على االنسحاب من مناطق األنشطة اهلامشية. 

 
رد على التعليقات العامة على التقرير السنوي الذي يركز على النتائج 

ـــامج بالتعليقــات واالقتراحــات واملالحظــات البنــاءة الــيت عرضــها  رحـب مديـر الربن -١٨٧
أعضاء الس التنفيذي. وأشـار بشـكل خـاص إىل أن قيمـة التقريـر الرئيسـية تكمـن يف قدرتـه 
على اختبار طلب السوق على اخلدمات اليت يقدمها أو ينشئها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
ورد مدير الربنامج املعاون على التعليقات يف إطـار أربـع فئـات عامـة: عـرض وشـكل  -١٨٨
التقرير السنوي نفسه الذي يركز على النتائج؛ وتنفيذ إصالحـات الربنـامج؛ واملسـائل اخلاصـة 
موضع االهتمام؛ واحلالة املاليـة للربنـامج. وقـال إنـه يتفـق مـع االقـتراح القـائل بـالنظر يف دمـج 
التقريـر السـنوي الـذي يركـز علـى النتـائج مـع التقريـر السـنوي ملديـر الربنـامج، والتقليـــل مــن 
التركـيز علـى املسـائل املتعلقـة بعمليـة إعـداد التقـارير وإعـداد وثيقـة مبسـطة ويسـرية املتنــاول. 
والحظ أيضا القلق املتعلــق بـاألخذ بنتـائج التقريـر السـنوي الـذي يركـز علـى النتـائج يف إدارة 
الربنامج. وأشار إىل أن الفضل يف حتقيق النتائج ينبغـي أن يعـود إىل البلـدان املشـمولة بالـربامج 

واليت يقدم الربنامج املساعدة هلا. 
وبشـأن تنفيـذ إصالحـات الربنـامج، حـدد نقـاط املناقشـــة الرئيســية وهــي: (أ) إعــادة  -١٨٩
تأكيـــــد دور الربنـامج كربنـامج حيـــارب الفقــر؛ (ب) التركــيز علــى أمهيــة تنميــة القــدرات؛ 
(ج) التشجيع على تعزيز الصالت بني األعمال على مستوى اإلدارة واألعمـال علـى مسـتوى 
التنفيذ؛ (د) مواصلة تقدمي الدعم من أجل إدماج اإلدارة القائمة على النتائج يف عمليـة الربجمـة 
واإلدارة. وشـدد مديـر الربنـامج املعـاون علـى ضـرورة مواصلـــة الربنــامج عملــه وفقــا ملبــادئ 

اإلدارة القائمة على النتائج دف تغيري ثقافة العمل يف الربنامج تغيريا أساسيا. 
ويف إطار فئة املسائل اخلاصة، ذكر مدير الربنامج املعاون طائفـة واسـعة مـن املواضيـع  -١٩٠
ـــف ميكــن أن تكــون العوملــة مفيــدة للفقــراء؛  مبـا فيـها رصـد فـرق تطويـر اإلدارة؛ وتقييـم كي
واملشاركة يف ورقات استراتيجية ختفيـف حـدة الفقـر عـن طريـق بـذل اجلـهات املاحنـة جـهودا 
جادة من أجل التخفيف من حدة الفقر؛ وتوطيد العمليـات القائمـة علـى املشـاركة؛ وتوضيـح 
آثـار سياسـات االقتصـاد الكلـي علـى الفقـراء؛ وإثبـات (مـن خـالل الرصـد) أن اســتراتيجيات 
التخفيـف مـن حـدة الفقـر تعـاجل املشـكلة بـالفعل؛ وتعزيـز مسـامهة الربنـامج يف جمـاالت البيئـــة 
والطاقـة، ويف جمـال فـريوس نقـص املناعـة املكتسـب/اإليـــدز، وإعــداد تقــارير التنميــة البشــرية 

الوطنية. وأكد الس التنفيذي جمددا أن الربنامج يأخذ القضايا اجلنسانية جبدية بالغة. 
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وبشأن املناقشات املوضوعية يف الس التنفيذي، أبلغ مديـر الربنـامج املسـاعد ومديـر  -١٩١
مكتب املوارد والشراكات االستراتيجية األعضاء بأنه ستقدم ورقة اجتماع يف الـدورة العاديـة 
الثانية للمجلس التنفيذي اليت سـتعقد يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ بشـأن تبسـيط الوثـائق. وأفـاد 
ـــا بوســعه علــى  أيضـا بـأن الربنـامج يـويل اهتمامـا كبـريا بتمويـل مؤمتـر التنميـة، ويبـذل كـل م
الصعيدين احمللي واإلقليمي للمساعدة يف إعداده. وعقدت اجتماعـات غـري رمسيـة بشـأن هـذه 
املسـألة مـع املمثلـني الدائمـني يف نيويـورك. وأشـار إىل أن الربنـامج يؤيـد معاجلـة مسـألة املنــافع 

العامة العاملية. 
وأشــار مديــر فريــق دعــم العمليــات إىل أن مؤشــرات احلــاالت الــواردة يف التقريــــر  -١٩٢
السـنوي الـذي يركـز علـى النتـائج تشـكل صعوبـة بسـبب التـأخر يف احلصـول علـى البيانــات، 
وذلك ضمن عوائـق أخـرى. وقـد يكـون تقـدمي تقـارير عـن أهـداف التنميـة يف األلفيـة وسـيلة 
بديلـة للتعـرف علـى التطـورات احلاصلـة علـى املسـتوى القطـري بشـكل عـام. إال أـا ال تفــي 
بالتوقعـات الطموحـة يف احلصـول علـى معلومـات عـن مؤشـرات احلـــاالت فيمــا يتعلــق بكــل 

هدف فرعي من أهداف األطر اليت تسعى إىل حتقيق أطر نتائج استراتيجية.  
أهداف فرعية خمتارة 

ـــة، ومديــر الربنــامج  عـرض مديـر الربنـامج املسـاعد ومديـر مكتـب السياسـات اإلمنائي -١٩٣
املساعد ومدير املكتب اإلقليمي آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ ومدير شعبة االستجابة للطـوارئ 

األهداف الفرعية املختارة الثالثة. 
 

اهلدف ١: خلق بيئة متكينية للتنمية البشرية املستدامة:  
ـــن  اهلــدف الفرعــي ١: إقامــة حــوار وطــين وإقليمــي وعــاملي يوســع نطــاق خيــارات التنميــة م

أجل حتقيق منو مستدام وعادل 
ـــام ٩٥ بلــدا  ذكـر مديـر الربنـامج املسـاعد ومديـر مكتـب السياسـات اإلمنائيـة أنـه بقي -١٩٤
بتقـدمي تقـارير عـن اهلـدف ١/اهلـدف الفرعـي ١، إذ كـان أكــثر مــن نصــف األنشــطة يتعلــق 
باحلوار يف جمال الدعوة للسياسة العامة من أجل حتقيق تنمية بشرية مستدامة. وكان هـذا ثـاين 
أكثر ااالت استئثارا بعمليات اإلبالغ من بني مجيـع اـاالت االسـتراتيجية للدعـم املقـدم يف 
مجيـع املنـاطق. ومتثـل التوجـه الرئيسـي يف اســـتخدام تقــارير التنميــة البشــرية الوطنيــة لتحليــل 
ــة.  السياسـات والدعـوة وصياغتـها؛ وإجـراء املشـاورات وبنـاء توافـق يف اآلراء، وختطيـط التنمي
وقـد أدخلـت بعـض البلـدان املؤشـر اجلنسـاين للتنميـة وتدابـري متكـــني املــرأة يف تقــارير التنميــة 
ـــة علــى  البشـرية الوطنيـة اخلاصـة ـا. ويف بلـدان أخـرى، أثـرت تقـارير التنميـة البشـرية الوطني
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وضع خطط التنمية الطويلة واملتوسطة األجل، ومشل ذلك إعداد ورقات اسـتراتيجية لتخفيـف 
حدة الفقر. 

ــــة علـــى التنميـــة  وشــاركت املكــاتب القطريــة التابعــة للربنــامج يف تقييــم أثــر العومل -١٩٥
االجتماعية واالقتصادية، وركزت على اموعـات املسـتضعفة وعلـى وضـع تدابـري للتخفيـف 

من أثرها السليب. 
وأتـاح األداء يف بيئـة السياسـات العامـة والبيئـة القانونيـــة فيمــا يتعلــق بتنميــة القطــاع  -١٩٦
اخلـاص والتعـاون اإلقليمـي ودون اإلقليمـي والتعـاون االقتصـادي والتقـين بـني البلـــدان الناميــة 
جماال إلدخال حتسينات. وشكَّل التعاون االقتصادي والتقـين فيمـا بـني البلـدان الناميـة وإدمـاج 
املرأة يف األنشطة الرئيسية حتديا منهجيا. وألن هذه ااالت تشمل عـدة قطاعـات، فقـد ثبـت 
أن من الصعب حتقيق نتائج، وهو ما أبلغ عنه فيما يتعلـق بتحقيـق مجيـع األهـداف واألهـداف 
الفرعية. غري أن الربامج اإلقليمية أدت دورا ملحوظا يف التعاون االقتصـادي والتقـين فيمـا بـني 

البلدان النامية. 
ومن بني التحديات املنتظرة، أكدت املديرة املساعدة للربنامج علـى ضـرورة أن حيـدد  -١٩٧
الربنامج والفرق القطرية التابعة لألمم املتحـدة دورا رئيسـيا أكـرب لنتـائج مؤمتـر قمـة األلفيـة يف 
جمال الترويج للسياسـة العامـة واحلـوار ضمـن إطـار األولويـات واألهـداف الوطنيـة. وشـددت 
على احلاجة إىل تعزيز التعاون التقين فيما بني البلدان النامية بوصفها الوسـيلة األساسـية للعمـل 
يف الربنامج؛ والتعاون مع املكاتب القطريـة واملكـاتب اإلقليميـة مـن خـالل مكتـب السياسـات 
اإلمنائية؛ وتوفري منرب لتبادل اخلربات واملعـارف للبلـدان املشـمولة بالـربامج، ومنظمـات اتمـع 

املدين والقطاع اخلاص واموعات الفكرية. 
وأفادت املديرة املسـاعدة للربنـامج أنـه لدعـم اهلـدف ١، مت إنشـاء صنـدوق اسـتئماين  -١٩٨
ألنشـطة خمتلفـــة بقصــد اجتــذاب مــوارد غــري أساســية لوضــع برامــج قطريــة بوجــه خــاص. 
والحظت أن أحد أكرب التحديات اليت تواجه الربنامج تكمن يف كفالة جعل موظفي الربنـامج 

يعملون ضمن شبكة واحدة وهو ما جيلب قيمة مضافة إىل نوعية العمل. 
 

تعليقات على اهلدف ١/اهلدف الفرعي ١ 
رحبت عدة وفود بتركيز الربنامج على الدعوة النشطة مـن أجـل حتقيـق تنميـة بشـرية  -١٩٩
مستدامة وعلى إعداد تقارير التنمية البشـرية الوطنيـة. وطلبـت كذلـك تـأكيدات بـأن يواصـل 
الربنامج االستثمار يف هذه التقارير، ال سيما لتحسني جودـا. وعـرض أحـد الوفـود أن ينظـر 
يف تقـدمي مسـاعدة تقنيـة وماليـة هلـذا الغـرض. ويف معـرض تقديـره الســـتخدام تقــارير التنميــة 
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البشرية الوطنية من أجل الدعوة عن العوملـة، أعـرب وفـد آخـر عـن شـكوكه بشـأن اسـتخدام 
هذه األداة ملعاجلة ظاهرة واسعة جدا. 

ونبـه عـدد مـن الوفـود الـس التنفيـذي بشـأن السـرعة الـيت يتوقـع فيـها إحـراز تقـــدم  -٢٠٠
لتحقيق نتائج تركز على إصالح السياسات، وأشارت إىل أن هذه التغريات حتدث ببـطء وقـد 
تستغرق سنوات لبلوغها. والحظـت أيضـا صعوبـة عـزو النجـاح إىل أي وكالـة مبفردهـا. ويف 
الوقت نفسه، أقر بأنه ليس من الضـروري ألي منظمـة أن تعـرف مـا إذا كـانت علـى الطريـق 

الصحيح حنو حتقيق النتائج اليت ترتكز على السياسات أم ال. 
وأعربت الوفود عن ارتياحها لعمل الربنامج املتعلق بالتعاون اإلقليمي ودون اإلقليمـي  -٢٠١
ودعـت إىل توسـيع اجلـهود اجلاريـة لتتجـــاوز املكــاتب القطريــة العاملــة حاليــا يف هــذا اــال 
والبالغة نسبتها ١٤ يف املائة. وتتطلع الوفود إىل أن ينشئ الربنامج بيئة عمله من خـالل برامـج 

عاملية وإقليمية واضحة املعامل ملواجهة حتديات من قبيل تلك اليت تفرضها العوملة. 
وقدم أحد الوفود طلبا للحصول على معلومات تتعلق بإطار املوارد املتكامل.  -٢٠٢

 
الرد على التعليقات املتعلقة باهلدف ١/اهلدف الفرعي ١ 

أجابت مديرة الربنامج املساعد ومديرة مكتب السياسات اإلمنائية أنـه خـالل السـنتني  -٢٠٣
أو الثالث سنوات املاضيـة، أدرك الربنـامج قيمـة تقـارير التنميـة البشـرية الوطنيـة، ال مـن أجـل 
حتليلها فقط، بــل مـن أجـل ترويـج السياسـات واحلـوار. واختـذت إجـراءات مـن خـالل إنشـاء 
ـــر التنميــة  وحـدة تقـارير التنميـة البشـرية الوطنيـة وشـبكة مـن املمارسـني يدعمـها مكتـب تقري
البشرية، وشبكة من املتخصصني يف جمال السياسات العامة يف الربنـامج ومؤسسـات مـن قبيـل 
مركز جنوب آسيا للتنمية البشرية. أما بشـأن إطـار املـوارد املتكـامل، فقـد أقـرت بـأن التنفيـذ 
كان بطيئا خالل السنتني األوليني، إال أنه أدخلت إصالحات مؤخرا علـى املبـادرة. وعرضـت 
تقدمي مزيد من التفاصيل عند الطلب. وباإلشارة إىل التعـاون االقتصـادي والتعـاون التقـين بـني 
ـــة يف  البلـدان الناميـة، فقـد وافقـت علـى أمهيتـها، إال أـا أشـارت إىل الصعوبـة املنهجيـة الكامن

احلصول على النتائج الناشئة من طرائق التعاون اليت كانت نافذة. 
 

اهلدف ٢: السياسات واالســتراتيجيات االقتصاديــة واالجتماعيــة الــيت تركــز علــى التخفيــف 
من حدة الفقر:  

اهلدف الفرعي ٢: توسيع ومحاية قاعدة األصول اخلاصة بالفقراء 
أفاد مدير الربنامج املساعد ومدير املكتب اإلقليمي آلســيا ومنطقـة احمليـط اهلـادئ بـأن  -٢٠٤
التخفيـف مـن حـدة الفقــــر بــــرز كـهدف رئيسـي يف اجلـهود اإلمنائيـــة الـيت يبذهلــا الربنــامج. 
إال أن توسـيع ومحايـة قـاعدة األصـول اخلاصـة بـالفقراء تشـكل اهلـدف الفرعـي الرئيسـي فيمـــا 
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يتعلق بنفقات الربنامج. فقد كان ٩٠ مكتبـا قطريـا تعمـل بنشـاط يف إطـار اهلـدف ٢/اهلـدف 
الفرعي ٢، وكان مثة ثالثة جماالت رئيسية للمشاركة لبلوغ اهلدف الفرعي هـي: (أ) حصـول 
الفقـراء علـــى املــوارد واألصــول والعمــل؛ (ب) الوصــول إىل اخلدمــات والنظــم االجتماعيــة 
األساسية إلدارة املخاطر والتقليـل مـن إمكانيـة تعرضـهم هلـا؛ (ج) واحلصـول علـى املعلومـات 
من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصـال. وال تـزال قضايـا توزيـع األرض بـالعدل وإصـالح 
األراضـي مثـار جـدل حمتمـل. ومتثـل تركـيز املـوارد واألصـول بشـكل رئيســـي علــى القــروض 
الصغرية، مع التركيز على املرأة. وحتققت جناحات هامـة يف أفريقيـا وآسـيا إلحـداث تغيـريات 
يف جمـال السياسـة العامـة، والقواعـد التنظيميـة واملؤسسـات. إال أن مـا يقـرب مـن ثلثـي النــاتج 
مشلت أنشطة متفرقة على صعيد اتمع احمللي. وعلى الرغم مـن القيـام بأنشـطة علـى مسـتوى 
التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بربنامج تقدمي القروض لبـدء مشـاريع صغـرية، مثـة حاجـة إىل بـذل 
مزيد من اجلهود لالستفادة من الدروس املكتسبة على مسـتوى اتمـع احمللـي يف املناقشـة الـيت 
جتـري علـى مسـتوى اإلدارة والتخطيـط بشـأن تقـدمي القـروض الصغـرية، والسياسـات واألطــر 
التنظيمية املتعلقة باملؤسسات الصغـرية واملتوسـطة احلجـم. وأضـاف أنـه يف جمـال فـرص العمـل 
واإلنتـاج االجتمـاعي، كـان املنحـى حنـو القيـام بأنشـطة متفرقـة مبعـدالت أداء منخفضــة علــى 
مستوى الناتج واضحا. ولوحظ ذلك أيضا يف التقرير السنوي الـذي يركـز علـى النتـائج لعـام 

 .٢٠٠٠
وذكرت مديرة الربنامج املساعد أربع قضايا رئيسية نشأت من حتليل التقرير السـنوي  -٢٠٥
الذي يركز على النتائج لعـام ٢٠٠٠ وهـي: (أ) توضيـح وضـع الربنـامج كشـركة فيمـا يتعلـق 
باالســتثمارات يف قــــاعدة األصـــول اخلاصـــة بالفقــــــراء، بإقامـــة روابـــط كليـــة – وجزئيـــة؛ 
(ب) والتركــيز علــى الضمــان االجتمــاعي وإدارة الكــوارث الوطنيــة؛ (ج) ودمــج املســــائل 
اجلنسانية وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف أهداف التخفيف من حـدة الفقـر، والتحقـق 
من أن يعكس أسلوب تقدمي التقارير يف التقرير السنوي الذي يركز على النتـائج لعـام ٢٠٠٠ 
الطرق اجلديدة اليت قامت فيها املكاتب القطرية بإدماج املنظور اجلنساين يف األنشــطة الرئيسـية 
كمسـألة شـاملة لعـدة قطاعـات؛ (د) والتركـيز علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــال لتعزيــز 

قاعدة املوارد البشرية للفقراء. 
 

تعليقات على اهلدف ٢/اهلدف الفرعي ٢  
ـــر،  ركـز العديـد مـن الوفـود علـى الصلـــة بـني الالمركزيـــة والتخفيـف مـن حـدة الفق -٢٠٦

وطلبت مزيدا من املعلومات عن التنمية املؤسساتية للتخفيف من حدة الفقر. 
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وفيمـا يتعلـق برصـد الفقـر، تسـاءل أحـد الوفـود فيمـا إذا كـان التركـيز يتوقـف علـــى  -٢٠٧
الدخل أو على تدابري أوسع وما ينوي الربنامج عملـه يف هـذا الصـدد. كمـا طُلبـت معلومـات 
تتعلق باإلجراءات املتخذة لكفالة اسـتدامة املسـاعدة الـيت يقدمـها الربنـامج خلدمـات القـروض 

الصغرية. 
 

الرد على التعليقات املتعلقة باهلدف ٢/اهلدف الفرعي ٢  
اقترح مدير الربنامج املساعد ومدير املكتب اإلقليمي آلسيا ومنطقـة احمليـط اهلـادئ يف  -٢٠٨
معرض رده، بأن عملية تطبيق الالمركزية رمبا كانت تتحرك قدما بسرعة كبرية، وأبـرز أمهيـة 
تفهم آثارها السلبية. وأشـار إىل شـاغلني علـى حنـو خـاص مهـا: قـدرة املؤسسـات احملليـة علـى 
تقـدمي خدمـــات وخطــر �اســتحواذ اخلاصــة�؛ حيــث تذهــب الفوائــد إىل احملظيــني. وأكــد 
للمجلـس التنفيـذي أيضـا أن الربنـامج يعمـل بشـكل وثيـق مـع املؤسســات الوطنيــة الســتنباط 

طرق لقياس الفقر البشري. 
 

اهلدف ٥: حاالت إمنائية خاصة: 
ـــاش املســـتدام، ومرحلـــة  اهلــدف الفرعــي ٢: منــع نشــوب الصراعــات، وبنــاء الســالم واالنتع

االنتقال يف البلدان اخلارجة من أزمات 
أفـاد مديـر شـعبة االسـتجابة للطـوارئ بـأن ٣٣ مكتبـا قطريـا قدمـت تقـارير يف إطـــار  -٢٠٩
اهلدف ٥/اهلدف الفرعي ٢ بشـأن منـع نشـوب الصراعـات وبنـاء السـالم واالنتعـاش املسـتدام 
ومرحلة االنتقال يف البلدان اخلارجة من أزمات. وأضـاف قـائال إن تـأمني سـبل العيـش للنـاس 
املتأثرين بالصراعات ال يزال مصدر تركيز الربنامج. والبلدان املشاركة هي مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطية، وسري النكا، والفلبني، وليربيا. وكان إنشاء رأس املال االجتمـاعي لبنـاء السـالم 
ومنع نشوب الصراعات واالنتعاش (املهارات، والشـبكات واملؤسسـات) مسـة قويـة أيضـا مـن 
مسات الربنامج على صعيد اتمـع احمللـي والصعيـد الوطـين. وقـدم الدعـم إىل كـل مـن إريتريـا 

وتيمور الشرقية وكوسوفو، بني بلدان أخرى. 
وذكر املدير أنه كان من بني األنشطة الرئيسية األخرى، العمل املتصـل بإزالـة األلغـام  -٢١٠
يف كـل مـن أنغـوال، ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية، والصومـــال، وكرواتيــا؛ واحلــد مــن 
األسـلحة الصغـرية يف ألبانيـا؛ وإعـادة إدمـاج الســـكان املتــأثرين بــاحلروب مــن خــالل برامــج 
لضمـان سـبل العيـش؛ وحتسـني القـدرة علـى احلصـول علـى اخلدمـات االجتماعيـــة األساســية؛ 
ودعم عمليات السـالم علـى الصعيـد الوطـين؛ وتنميـة قـدرات املؤسسـات الوطنيـة يف جمـاالت 
التخطيط للتنمية الرئيسية؛ ودعم سيادة القانون من خالل التدريـب وبرامـج بنـاء القـدرات يف 
كل من رواندا، والصومال، وغواتيماال وهاييت. ويؤدي متطوعـو األمـم املتحـدة دورا مـتزايدا 
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يف تقــدمي القــدرات للــربامج اخلاصــة بربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملنظمــات الشـــريكة 
األخرى، مثل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وإدارة عمليـات حفـظ السـالم التابعـة 
لألمانة العامة لألمم املتحدة. وقد ُأرسل متطوعو األمم املتحدة إىل تيمـور الشـرقية وسـرياليون 
وكوسوفو. وشدد املديـر علـى أن وضـع برامـج االنتعـاش علـى مسـتوى اتمـع احمللـي بـرزت 

كأكثر جماالت عمل الربنامج وضوحا يف عام ٢٠٠٠. 
واختتــم املديــر مالحظاتــه االســتهاللية باإلشــارة إىل بعــض القضايــا الناشـــئة. إذ أن  -٢١١
ـــى األبعــاد  الربنـامج ملـتزم بإنشـاء وإظـهار عوائـد إجيابيـة مـن بنـاء السـالم وذلـك بـالتركيز عل
ـــات. وتدعــو احلاجــة إىل  اإلمنائيـة لبنـاء السـالم يف األزمـات ومـا يتـم مـن أعمـال بعـد الصراع
حتسني الصالت بـني العمـل علـى مسـتوى اإلدارة والتخطيـط وعلـى مسـتوى التنفيـذ، وتعزيـز 
ـــتوى الوطــين. وشــدد علــى  الروابـط والتـوازي بـني العمـل علـى مسـتوى اتمـع احمللـي واملس
ـــيت قــد  ضـرورة إيـالء اهتمـام أكـرب بتقـدمي تقـارير عـن املبـادرات دون اإلقليميـة واإلقليميـة وال

تكون يف غاية األمهية يف دعم املزيد من اجلهود الوطنية. 
 

تعليقات على اهلدف ٥/اهلدف الفرعي ٢ 
وعرب عدد من الوفــود عـن بعـض االنشـغال إزاء املسـتوى املنخفـض لإلبـالغ يف إطـار  -٢١٢
اهلـدف واهلـدف الفرعـي، واالهتمـام احملـدود املمنـوح لنظـام املنسـقني املقيمـني. وأعـرب أحــد 
الوفـود عـن انشـغاله إزاء عبـارة وردت يف التقريـر السـنوي ملديـر الربنـامج مفادهـــا أن الطلــب 
علـى خدمـات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي قـد ازداد، يف الوقـت الـذي اخنفضـت فيـه نسـبة 
األشخاص املعتمدين على املساعدة اإلنسانية. ونظرا لألمهية اليت تكتسيها العالقـة بـني اإلغاثـة 
والتنمية، فقد أبدى وفد آخر دهشته لكون أحد عشر بلدا فقط قامت بتقدمي تقارير عـن هـذا 
املوضوع. وتساءل الوفد عما إذا كان ذلك ميثل انعكاسا للنشاط احملدود أو النتائج احملدودة. 
٢١٣ -وطلب أحد الوفود معلومات عن دور برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف أمـاكن مثـل 

تيمور الشرقية وكوسوفو. 
 

اإلجابة على التعليقات اخلاصة باهلدف ٥/اهلدف الفرعي ٢ 
٢١٤ -بني مدير شعبة االستجابة حلاالت الطوارئ أوجه القصـور يف عمليـة اإلبـالغ. وذكـر 
ـــائي يف حــاالت األزمــات  أن الـس التنفيـذي أحـاط علمـا بـدور برنـامج األمـم املتحـدة اإلمن
ومــا بعــد الصــراع (DP/2001/4)، وذلــك يف قــراره ١/٢٠٠١، املتخــذ يف ٥ شــباط/فـــرباير 
٢٠٠١، مضيفا أن عدد الدول اليت تقوم بتقدمي تقارير ينبغـي أن يسـتعرض يف سـياق جمموعـة 
صغرية نسبيا تتكون من ٣٣ بلدا، وتقتصر على تلك البلدان اليت هي موضع اهتمام حاليا مـن 
طرف منظومة األمم املتحدة. وخبصوص ما تقوم به منظومة األمم املتحدة من تنسـيق، الحـظ 



01-5224267

DP/2001/20

أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي له مكان الصـدارة يف هـذه الوظيفـة، وأن تقـدمي التقـارير عـن 
هذا املوضوع سيتحسن يف املستقبل بإعمال أدوات ومهارات أفضل. 

٢١٥ -والحـظ أن املغـزى األكــرب لالنتقــال مــن اإلغاثــة إىل التنميــة يتمثــل يف التعــامل مــع 
شواغل التنمية منذ البداية. وأعلم الس التنفيــذي بـأن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بصـدد 
معاجلـة هـذه املسـألة، وهـو قـد اختـرب هـذا املفـهوم فعـــال يف غوجــارت، اهلنــد، بالتعــاون مــع 
مؤسسـات األمـم املتحـدة األخـرى واملؤسسـات املاليـة الدوليـة. وقـال إن العمـل جـــار لوضــع 
األساس بالتركيز على الفقر، والضعف، واملشاركة، مع تقدمي اإلغاثة يف الوقـت نفسـه. وقـال 
ـــتقبل القريــب. ووضــح املديــر يف  كذلـك إن اجتماعـا خمصصـا هلـذا املوضـوع سـيعقد يف املس
اخلتام بأن العبارة الواردة يف التقرير السـنوي ملديـر الربنـامج، املتعلقـة بطلـب مسـاعدة برنـامج 

األمم املتحدة اإلمنائي، قصد منها استرعاء االنتباه إىل البعد اإلمنائي ألنشطة اإلغاثة. 
٢١٦ -وأحاط الس التنفيذي علما بالتقرير السنوي ملدير الربنامج عن عـام ٢٠٠٠، مبـا يف 

 .(Add.1-3 و DP ذلك التقرير السنوي الذي يركز على النتائج لسنة ٢٠٠٠ (2001/14/
  

صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  عاشرا -
ويف سياق عرضه للتقرير السنوي لصندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة الـذي  -٢١٧
يركز على النتائج (DP/2001/17)، أشاد مدير الربنامج املعاون بعمل الصنـدوق، وأبـرز مزايـاه 
النسبية يف جمايل احلكم احمللي وعمليات التمويل الصغرية. وأكد علـى الشـراكة بـني الصنـدوق 
وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف هذيـن اـالني، وعـرب عـن عرفانـه للمســـامهة الــيت يقدمــها 

الصندوق من أجل القضاء على الفقر، ال سيما يف أقل البلدان منوا.  
وذكر األمني التنفيذي للصندوق أن التوصيات اليت قدمـت يف سـنة ١٩٩٩ خبصـوص  -٢١٨
التقييم التنظيمي قد مت تنفيذها. وعند عرضه للتقرير السنوي األول ملدير الربنـامج، أكـد علـى 
النتـــائج اإلجيابيـــة والتحديـــات املتبقيـــة. وعـــرض أيضـــا خطـــة األعمـــال التجاريـــة للفــــترة 
٢٠٠٢/٢٠٠١، اليت تغطي سلسلة من املبادرات دف إىل ضمان توافـق عمليـات الصنـدوق 
مع أهداف سياساته املتمثلـة يف امللكيـة، واملشـاركة، وبنـاء القـدرات، والتجديـد، واملخـاطرة، 
وحتقيق أثر للسياسات، وإمكانية تكرارها. ويف ما يتعلق بتعبئـة املـوارد، ذكـر املديـر التنفيـذي 
أنـه نظـرا لقلـة املـوارد، فـإن الصنـدوق مل يتمكـن مـن االســـتجابة الكاملــة للمطــالب. ومــا مل 
يتمكن الصندوق من تعبئـة مـوارد إضافيـة رئيسـية، فلـن يكـون بوسـعه احلفـاظ علـى مسـتوى 
أنشطته احلايل. وستستمر املـوارد يف االخنفـاض إىل مسـتوى أقـل بكثـري عـن مسـتوى الطلـب، 
وذلـك بالنسـبة إىل نـوع االسـتثمارات الـيت ميوهلـا الصنـدوق. وعلـى الرغـم مـن ذلـك فسـيبقى 
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الصندوق ذا طبيعية ابتكارية، وسيقدم خدمات تتميز باجلودة حيتذى ا. وسيستمر يف العمـل 
مـع شـركاء آخريـن يف جمـايل احلكـم احمللـي والتمويـل املتنـاهي يف الصغـر. وقـال إنـه طلــب إىل 
ــذ  الـس التنفيـذي أن يؤجـل النظـر يف تقييـم األثـر التنظيمـي حـىت سـنة ٢٠٠٣، وميكـن عندئ

تقدمي تقرير عنه إىل الس يف سنة ٢٠٠٤. 
وشـكرت وفـود عديـدة مديـر الربنـامج املعــاون واألمــني التنفيــذي علــى عرضيــهما،  -٢١٩
واجلـودة العاليـة للتقريـر، مشـريين إىل أن التقريـر متـيز بـــالروح االبتكاريــة، وســهولة العــرض، 
والتوازن. وتقديرا لعمل الصندوق، أعلـن أحـد الوفـود عـن تـربع مقـداره ٠٠٠ ١ دوالر، يف 
حني ذكر وفد آخر أن مسامهة بالده يف الصنـدوق قـد زادت بنسـبة ١٥ يف املائـة خـالل سـنة 

  .٢٠٠١
وأثىن العديد من البلدان املشمولة بربامج، على الصندوق ملا يقوم بـه فيـها مـن أعمـال  -٢٢٠
تتسم جبودا العالية يف جماالت بنـاء القـدرات، ونـزع الطـابع املركـزي، والتمويـل املتنـاهي يف 
الصغـر. ودعـوا إىل توفـري مـواد إضافيـة متكـن الصنـدوق مـن تلبيـة احتياجـــات عمالئــه بصفــة 

كافية.  
ورحب بعض وفـود جمتمـع املـاحنني بالتعليقـات اإلجيابيـة الـيت أبدـا البلـدان املشـمولة  -٢٢١
بالربامج وبشأن عمل الصندوق. وطلب عدد من الوفود توضيحا عن سبب النسـبة املنخفضـة 
ملشاركة املرأة يف التنمية، وعن كيفية رصد الصندوق للمشاريع القدميـة. وطلـب أحـد الوفـود 
معلومـات أكـثر تفصيـال عـن ترتيبـات التنسـيق واملســـتفيدين مــن عمــل الصنــدوق يف بــالده. 
وأعرب وفد آخر عن تشككه يف صحة استنتاجات تستخلص من عدد صغري من املشاريع.  

وذكر أيضا عدد من وفود جمتمع املاحنني أن بلدام قد زادت من مسامهاا، وأعربـوا  -٢٢٢
عن األمل يف استمرار الدعم لعمل الصندوق.  

وقدم املدير التنفيذي الشكر للوفود على ما قدموه من مداخالت بناءة، وأجاب عمـا  -٢٢٣
أثـري مـن استفسـارات. وفيمـا يتعلـق مبسـألة التنسـيق واملسـتفيدين، ذكـر أن هنـاك جلنـــة معنيــة 
بـالتمويل املتنـاهي يف الصغـر جتمـع بـني كافـة األطـراف الفاعلـة. وأضـاف أن املســـتفيدين مــن 
برامـج ومشـاريع الصنـدوق يشـملون كافـة أعضـاء اتمـع علـى املسـتوى احمللـي. والحـــظ أن 
الفارق امللحوظ بني املستوى العـايل ملشـاركة املـرأة يف مرحلـة تقييـم االحتياجـات، واملسـتوى 
املنخفض هلذه املشاركة يف مرحلة التخطيط، هو مسألة تعود غالبا إىل الثقافة. وشدد علـى أن 

الصندوق يعمل كل ما يف وسعه لزيادة مستوى مشاركة املرأة. 
وفيما يتعلق بتقييم املشاريع القدمية، ذكر املدير التنفيذي أن الصنـدوق قـام بتقييمـات  -٢٢٤
ــة يف  للمواقـع السـابقة لعـدد منتقـى مـن املشـاريع كـل سـنة. وأضـاف قـائال إن املمارسـة املتمثل
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ختفيـض عـدد املشـاريع القائمـة منـذ سـنة ١٩٩٩ ستسـتمر. وفيمـا يتعلـــق مبســألة املؤشــرات، 
الحظ أنه يف الوقت الذي يقوم فيه تقـدمي التقـارير عـن بعـض املؤشـرات علـى مشـاريع قليلـة، 
فإن الصندوق يشعر باالرتياح للتوصل إىل استنتاجات تقوم على تقييمات خارجية مستقلة.  
وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا بـالتقرير السـنوي الـذي يركـز علـى النتـائج لصنـــدوق  -٢٢٥
األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة (DP/2001/17)، ووافـق علـى تـأجيل النظـــر يف تقييــم أثــر 
برامج ومشاريع الصندوق، الذي كان قد طلبه يف قراره ٢٢/٩٩، وذلك إىل سنة ٢٠٠٤.  

 
 حادي عشر - تسخري تكنولوجيا املعلومات ألغراض التنمية 

عــرض مديــر الربنــامج التقريــر عــن دور برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــــائي يف جمـــال  -٢٢٦
D)، مــربزا التحديــات  P/2001/CRP.8) ـــة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن أجـل التنمي
الرئيسـية الـيت تواجـه البلـدان، واالســـتراتيجية الــيت ينتهجــها برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
ملعاجلتـها، وتقـدمي املسـاعدة. وركّـز علـى األمهيـة الـيت يوليـها شـــخصيا لعمليــة النشــر الفعــال 
لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ألجـل حتسـني املداخـالت يف جمـال التنميـة. وشـــرع بعــد 
ذلك يف توضيح األسباب اليت جتعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جماال ذا أولوية رئيسـية 

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جهوده الرامية ملكافحة الفقر. 
وأكد مدير الربنامج على أن جماة الفاصل الرقمـي ميكـن أن تسـاعد يف القضـاء علـى  -٢٢٧
أوجـه عـدم املســـاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة – وذلــك بفضــل الــدور املمكــن لتكنولوجيــا 
املعلومـات واالتصـاالت كوسـيلة لتسـهيل التنميــة. وقــال إن معاجلــة هــذه املســألة أمــر مــهم 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وذلك ليس فقط من وجهة نظر الفـاصل املعـريف، ولكـن أيضـا 
من منطلق ما يئه من فرص للدفع قدما بـاحلكم الدميقراطـي وزيـادة اإلنتاجيـة، والقـدرة علـى 

املنافسة، والوظائف – مما حيقق جين فوائد مؤكدة من العوملة، ويعزز فرص التنمية. 
ــــا املعلومـــات  وذكــر مديــر الربنــامج أن حجــم التحديــات الــيت تطرحــها تكنولوجي -٢٢٨
واالتصاالت، وإمكانياا، هي مسألة أضخم من أن تسـتطيع البلـدان مبفردهـا مواجهتـها علـى 
مسـتوى املشـروع. وقـال إن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي سيسـاعد البلـــدان علــى مواجهــة 
املسائل املتعلقة بالسياسـات، ألن هـذه البلـدان حتتـاج إىل أن تكـون أكـثر اسـتباقية يف وجـها 
املتعلقة باالستجابة للتحديات والفرص الكامنة يف االقتصاد العاملي املتشابك. وما مل تتبع هـذه 
البلدان مثل هذه النـهج االسـتباقية، فإـا عرضـة للتـهميش. وميكـن لربنـامج املسـاعدة اإلمنـائي 
مسـاعدة البلـدان يف انتـهاج سياسـات ابتكاريـة، ويف اسـتخدام التكنولوجيـات العديـــدة، الــيت 
تسـمح هلـا باإلفـادة مـن الفـرص. وعلـى سـبيل املثـال، فـإن التكنولوجيـات الالســـلكية مل تعــد 
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باهظـة التكلفـة، وهـي مناسـبة يف الواقـع لظـروف البلـدان الناميـة. وذكـر أن مشـاركة القطــاع 
اخلاص بشكل أكرب أضحت مهمة ملواجهة حتديات االســتثمار وتنميـة اهليـاكل األساسـية. بيـد 
أا قد أثارت طائفة من مسائل متنوعة متعلقة بالسياسات حتتــاج البلـدان الناميـة إىل التفـاوض 
بشـأا مبـا يف ذلـك فشـل األسـواق، ورســـوم االتصــاالت، واالتاحــة العامــة، ودعــم امليزانيــة 
والتنافس يف اخلدمات. وذكر مدير الربنامج أن مـا ميتلكـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن 
ـــاه النســبية التقليديــة، ودوره  إمكانيـات ملسـاعدة البلـدان الناميـة يف هـذا اـال ينبثـق مـن مزاي
كمنظمـة تعمـل مـن أجـل التنميـة وبنـاء القـدرات، ونقـاط قوتـه اجلديـدة اآلخـذة يف الظـــهور، 
ومشاركته يف الشراكات واملنتديات ذات األمهية املتنامية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ومن خالل الربامج واملبادرات، اليت مشلت برنامج شبكة التنمية املستدامة، وبرنامج معلومـات 
التنميـة يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ، ومبـادرة اإلنـترنت يف أفريقيـا، متكـن برنـامج األمـــم املتحــدة 
اإلمنائي فعال من تقدمي املسـاعدة يف نشـر أول وصـالت مـع اإلنـترنت يف أكـثر مـن ٤٥ بلـدا، 
وقـام بتدريـب أكـثر مـن ٠٠٠ ٢٥ منظمـة ومعـهد. وتضـافرت جـهود برنـامج األمـم املتحــدة 
اإلمنـائي ومتطوعـي األمـم املتحـدة يف شـــراكة اســتراتيجية مــع أنظمــة �سيســكو� وجــهات 
ــاء  أخـرى، لتدريـب الطلبـة يف ٢٤ بلـدا مـن أقـل البلـدان منـوا، ولتوفـري املـهارات الضروريـة لبن

اهلياكل األساسية الالزمة لإلنترنت يف هذه البلدان، واحلفاظ عليها.  
وذكـر مديـر الربنـامج أن دعـم برنـامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تركــز علــى تشــجيع  -٢٢٩
االتصاليـة، واإلتاحـة، وتطويـــر احملتويــات احملليــة، واإلدارة اإللكترونيــة، واســتخدام األجــهزة 
ــم،  اإللكترونيـة يف األعمـال احلكوميـة، والتجـارة اإللكترونيـة، والوظـائف اإللكترونيـة، والتعلي
والتدريب، وبناء القـدرات، والدعـوة. وبتبنيـه لنـهج يركّـز علـى السياسـات ذات التوجـه حنـو 
مستويات القرار العليا، لتكميل دور املشاريع التحفيزية يف املراحل التنفيذية، سـيدخل برنـامج 
األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف شـراكات مـع أطـراف أخـرى يف هـذا اـال، سـالكا سـبال جديـــدة 
وذات طبيعـة ابتكاريـة، ملسـاعدة البلـدان الناميـة يف تـأمني احلصـول علـى شـراكات وشــبكات 
مـوارد ملواجهـة إخفاقـــات الســوق بشــكل أكــثر فعاليــة، وتعبئــة املــوارد، وتقاســم اخلــربات 
واملمارسات اجليدة. وعلى سبيل املثال، فإن مبادرة االستعداد الشبكي العاملي واملـوارد، وهـي 
شراكة بــني القطـاعني العـام واخلـاص، مـع مؤسسـة �مـاركل�، يتوقـع أن تتيـح اخلـربة التقنيـة 
والدعـم لالسـتعداد التقـين، ووضـع االسـتراتيجيات الوطنيـة. وسـتتركز املسـاعدة الـيت تقدمـــها 
املبادرة على املستوى القطري بشكل رئيسي علـى تقـدمي التوجيـه يف جمـال وضـع السياسـات، 
والدعم لوضع السياسـات الوطنيـة اإللكترونيـة، وتنفيذهـا. وقـد مشلـت أوجـه الدعـم األخـرى 
املقدمة من شراكات القطاع العام واخلاص اجلديدة مبادرة الفرصـة الرقميـة، وهـي عبـارة عـن 
مشروع مشترك بني مؤسسـة �اكسينتشـر�، ومؤسسـة �مـاركل�، وبرنـامج األمـم املتحـدة 
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اإلمنـائي، ولقـد كـان هلـذه املبـادرة دور تأسيسـي يف دعـم أنشـطة فرقـة العمـل املعنيـة بالفرصــة 
الرقمية، اليت قام فيها برنامج األمم املتحدة بدور األمانة املساعدة للبنك الدويل. وعلـى الرغـم 
من أنه يتوقع تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع جمـاالت تركـيز برنـامج األمـم 
املتحدة اإلمنائي، فإن اإلدارة اإللكترونية سـتكون هـي الطـابع املمـيز هلـذه اخلدمـات. وسـتقدم 
مبادرة املنح إللكترونية الدعم ملبـادرات حتفيزيـة، تتجـه مـن القـاعدة إىل القمـة، تكمـل تركـيز 
االستراتيجية الوطنية. وذكـر يف اخلتـام أن مؤسسـة �نيـت إيـد�، وأكادمييـة شـبكة سيسـكو، 
ومهـا تعمـــالن يف مشــاريع قائمــة يف ٢٤ بلــدا مــن أقــل البلــدان منــوا، يعتــربان إجنــازا مــهما 
ــام،  للشـراكات بـني القطـاع العـام واخلـاص، يف جمـايل مجـع األمـوال علـى مسـتوى القطـاع الع

والتدريب التقين.  
ـــت الــذي  وقـد حظـي التقريـر بقبـول حسـن لـدى أعضـاء الـس التنفيـذي. ويف الوق -٢٣٠
أعرب فيه بعض الوفود عن تقديرهم ملا سبق لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي القيـام بـه فعـال يف 
امليدان، فإم طلبوا مزيدا من التوضيـح لـدور برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، والبيئـة املالئمـة 
ألنشـطته، وذلـك يف ضـوء قلـة مـوارده، واملسـاعدة املقدمـة مـــن األطــراف الفاعلــة األخــرى. 
وشدد عدد مـن الوفـود علـى أمهيـة الـدور الـذي تلعبـه تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف 
إطار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملبادرات التنمية، وأعطـوا أمثلـة مـن خـربات بلداـم تتعلـق 
بالدور التحفيزي الذي لعبه تركيز برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى تكنولوجيـا املعلومـات 

واالتصاالت.  
وذكـر مديـر الربنـامج، وكبـري مستشـاري مديـر الربنـامج ومديـر برنـــامج تكنولوجيــا  -٢٣١
ـــة، يف معــرض ردودهــم، أن برنــامج األمــم املتحــدة  املعلومـات واالتصـاالت مـن أجـل التنمي
اإلمنـائي لـه دور حمـدد يضطلـع بـه، وأن جمـال تركـيزه الرئيسـي يتمثـل يف مسـاعدة حكومـــات 
البلـدان الناميـة علـى مواجهـــة �حتديــات السياســات� املتعلقــة بــدور تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت يف التنميــة - ويكمــن ذلــك يف حتديــد جمــاالت العمــل والتنفيــذ االســـتراتيجية 
ـــة الوطنيــة الراميــة إىل نشــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،  لالسـتراتيجيات اإللكتروني
ــامج  واسـتخدامها بشـكل يكـون ذا أثـر علـى حتقيـق أهـداف التنميـة. وقـالوا إنـه تقـع علـى برن
األمم املتحدة اإلمنائي أيضـا مسـؤولية خاصـة يف مسـاعدة البلـدان الـيت متـر بأزمـات أو فـترات 
انتقـال، أو بظـــروف خاصــة. وأشــار كبــري مستشــاري مديــر الربنــامج إىل أن اســتراتيجيات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الوطنية متثل جماال جديدا وناشئا، وال يبدو أن هناك وكالـة 
واحـدة مؤهلـة مبفردهـا لتقـدمي الدعـم يف هـذا اـال. وقـال إن تركـيز برنــامج األمــم املتحــدة 
اإلمنـائي، وإمكانياتـه يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن أجـل التنميـــة، تؤهالنــه 
للقيام بدور نشـط يف هـذا اـال؛ وإن الربنـامج يعمـل باالشـتراك مـع منظمـات إمنائيـة عديـدة 
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ـــة. وذكــر كذلــك أن  أخـرى تركـز علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن أجـل التنمي
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هـو يف وضـع جيـد للعمـل مـع احلكومـات الـيت هـي مسـؤولة يف 
املقام األول عن مواجهة هذه املسائل. وبوسعه تقدمي العون هلا يف احلصول على اخلـربة التقنيـة 
واملوارد من الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ومن شبكات املوارد، اليت ميكن أن تلعـب 
دورا حامسا يف مواجهة إخفاقات السوق، ويف إقامة أعمال جتارية جديدة ومنـاذج إمنائيـة، ويف 
توفري املوارد الضرورية جدا لتحقيق اإلفادة مـن تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن أجـل 

التنمية.  
ـــم املتحــدة اإلمنــائي يف  وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا بـالتقرير عـن دور برنـامج األم -٢٣٢

 .(DP/2001/CRP.8) تكنولوجيا املعلومات من أجل التنمية
   

املوارد املالية   ثاين عشر –
االلتزامات التمويلية 

وعنـد عرضـه للتقريـر عـن حالـة االلتزامـات التمويليـة العاديـة لربنـامج األمـــم املتحــدة  -٢٣٣
اإلمنائي، وصناديقه وبراجمه املشاركة (DP/2001/18)، واملعلومـات املسـتكملة عـن االلتزامـات 
التمويليـة (DP/2001/CRP.9)، كـرر مديـر الربنـامج قولـه بوجـود حاجـة إىل ترمجـة االلتزامــات 
السياسية املنبثقة عن االجتماع الوزاري، والـيت أكـدت عليـها عمليـة اإلطـار التمويلـي املتعـدد 
السنوات/التقرير السنوي ملدير الربنامج وتنفيذ خطط األعمال التجاريـة، إىل زيـادة يف املـوارد 
األساسية. وبين أن أهداف التنمية لأللفية واملؤمتر القادم املعين بتمويـل التنميـة، يتيحـان فرصـة 
ملواجهة الوضع التمويلي لألمم املتحدة يف جمال التنمية بالتعاون مع صناع القـرار السياسـيني،. 
وأكد على عدم كفاية املستويات احلالية للتمويـل لتمكـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن 
تنفيذ مهام واليته، وعلى معاجلة احتياجات أقل البلدان منوا، وعلـى أن يكـون شـريكا موثوقـا 
به. واعترف بأمهية املـوارد غـري األساسـية، مؤكـدا يف الوقـت نفسـه أن املـوارد األساسـية هـي 
ـــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي. وأضــاف أن املــوارد غــري  الـيت تشـكل حجـر الزاويـة لعمـل برن

األساسية هي موارد مكملة، ولكنها ليست بديلة. 
ووضح مدير الربنامج وضع املوارد احلـايل فيمـا خيـص الدخـل األساسـي املتوقـع لسـنة  -٢٣٤
٢٠٠١، الذي ينتظر أن يرتفع بنسـبة تزيـد علـى ٣٠ يف املائـة مقارنـة بعـام ٢٠٠٠. وقـال إن 
العوامـل املتعلقـة مبعـدالت الصـرف قـد حولـت االنتبـاه عـن قيـام عـدد يصـل إىل ١٤ بلـدا مـن 
البلدان العضوة يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي 
بزيادة تربعاا. وشجع أيضا املـاحنني، وهـم يشـملون كـال مـن جلنـة املسـاعدة اإلمنائيـة التابعـة 
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ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبلدان املشمولة بربامج الصندوق، علـى كفالـة 
حتقيق زيادة حقيقية ومستدامة يف املوارد األساسية. وعبر مدير الربنامج عن عرفانـه علـى حـد 
سواء ألولئك املاحنني الذين قدموا القدر األكرب من التربعات، وذلك من حيـث احلجـم وعلـى 
أساس النسبة املئوية للفرد، وأولئـك الذيـن حققـوا منـوا كبـريا ومسـتداما يف التربعـات. وأشـار 
إىل أنه يتوقع طــروء أوجـه حتسـن، وذلـك ليـس فقـط مـن حيـث حجـم التربعـات، ولكـن مـن 
حيث إمكانية التنبؤ ا، مبا يف ذلك طروء أوجـه حتسـن يف طريقـة الدفـع، أي احـترام املواعيـد 

احملددة للدفوعات. 
وشـجع مديـر الربنـامج أولئـك املـاحنني الذيـن مل يعلنـوا بعـد عـن تربعـام علـى القيــام  -٢٣٥
ـــة يف إمكانيــة التعــهد بالتزامــات  بذلـك، وأولئـك الذيـن سـبق هلـم التعـهد ـا أن ينظـروا جبدي
إضافية. وحث أيضا املاحنني على تقدمي األدلة املتوفرة إىل حكومام عــن التقـدم الـذي أحـرزه 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف إصالحاته وكفالة بـروز برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى 

اخلطط السياسية ذات النطاق األوسع للحكومات املاحنة. 
وقـدم مديـر الربنـامج حملـة عامـة عـن الوضـع التمويلـي للصنـاديق الـيت يديرهـا برنـــامج  -٢٣٦
األمـم املتحـدة اإلمنـــائي، مؤكــدا علــى مــا شــهده صنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، 
ومتطوعو األمم املتحدة، من توجه حنو النمو خالل السـنتني املـاضيتني. وأضـاف أن التربعـات 
ــة يف  األساسـية املمنوحـة لصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة قـد زادت بنسـبة ١٣ يف املائ
سنة ٢٠٠٠، وأنه يتوقع طروء زيادات أخرى يف سنة ٢٠٠١، ويعود ذلك لقيام سـتة مـاحنني 
بزيـادة تربعـام بنسـبة ٢٠ يف املائـة، أو مـا يربـو علـى ذلـك. وأشـار إىل أنـه يف الوقـت الــذي 
يبقـى فيـه مبلـغ التربعـات املمنوحـة إىل متطوعـي األمـم املتحـدة، ٣ مليـون دوالر، فـإن زيـــادة 
ملحوظة متوقعة لعام ٢٠٠٠ سـترفع مـن حجـم هـذه التربعـات إىل ١٠ مليـون دوالر، حيـث 
إن اإلجنازات الفعلية ملتطوعي األمم املتحدة يزداد االعتراف ا عامليا. وقال إنه بسبب حركـة 
أسعار الصرف، فقد وقـع اخنفـاض يف التربعـات املمنوحـة لصنـدوق األمـم املتحـدة للمشـاريع 
اإلنتاجية، بيد أنه استطاع أن يوسـع مـن قـاعدة جهاتـه املاحنـة، وذلـك بقيـام مـاحنني جديديـن 
ينتمون إىل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي، خـالل 
ـــذه  سـنة ٢٠٠٠، وثالثـة مـاحنني آخريـن، خـالل سـنة ٢٠٠١، بالتعـهد بالتزامـات. ويتوقـع هل
التطورات اإلجيابية أن تقود إىل زيادة متواضعة يف التمويل األساسـي خـالل السـنوات الثـالث 

القادمة.  
وأعربت الوفود عن امتناا لزيادة متوقعة يف التربعات لسنة ٢٠٠١ أعلن عنـها مديـر  -٢٣٧
الربنامج، وهو ما ميثل حتوال بعد سـبع سـنوات مـن التـدين. ويف الوقـت نفسـه، أشـاروا إىل أن 
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التربعـات، وإن كـــانت آخــذة يف الزيــادة، فــهي تظّــل دون األهــداف املتفــق عليــها. واتفــق 
املتحدثون على احلاجة إىل موارد أكرب لتمكني برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مـن تنفيـذ مـهام 
واليتــه ولتحقيــق أهــداف اإلطــار التمويلــي املتعــدد الســنوات. وأبــرز بعــض املــاحنني أمهيـــة 
االعتراف مبا حققه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مـن إصالحـات وتقـدم. وأكـد أحـد املـاحنني 
علـى أمهيـة أن تكـــون الواليــة املنوطــة بربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي قــوة دافعــة خلططــه، 
واستفسـر عـن اسـتخدام مـا مت توفـريه مـن مبـالغ جـراء ختفيـض عـدد املوظفـني. ووضـح مديــر 

الربنامج أن هذه الوفورات قد أعيد توزيعها، بصفة رئيسية، جتاه تطوير املوظفني. 
وعلّـق بعـض الوفـود عـن األثـر السـليب ألسـعار الصـرف علـى زيـادة حجـم التربعــات  -٢٣٨
للموارد العادية. وأثار أحد الوفود مسألة األثــر العـام للقـدرة الشـرائية علـى املدخـالت احملليـة. 
وتساءل عن حجم إنفاق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املرتبط بالدوالر، وعن حجمه املرتبـط 

بالعمالت احمللية، مؤكدا على احلاجة إىل التوضيح. 
وذكر عدة متحدثني أن حكومـام تعـتزم زيـادة تربعاـا األساسـية، أو احلفـاظ علـى  -٢٣٩
مستواها، خالل سنة ٢٠٠١. وتعهد أحد الوفود بالتزام إضايف، يف حني ذكر وفـد آخـر أنـه، 
نظرا لكونه شـريكا رئيسـيا لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، فإنـه سـيتبىن الدعـوة لتقـدمي دعـم 
إضايف. ويف الوقت الذي أكد فيه بعض الوفود امتثاهلم لشرط إعالن التربعات لعـدة سـنوات، 

بينت وفود أخرى أن ذلك ليس بوسعها بسبب قوانني امليزانية. 
واقترح بعض الوفود تدابري ميكن لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي اختاذها لكفالـة الدعـم  -٢٤٠
املسـتمر، مـن أبرزهـا احلاجـة إىل تصـور واضـح املالمـح، وتنسـيق الـــربامج، واتبــاع إجــراءات 
موحدة. وذكر أحد الوفود أن حكومة بالده تضع إطارا لتقييم املنظمـات املتعـددة األطـراف، 
حتدد على أساسه مستوى تربعاا ومتويلها اإلضـايف. وأشـار بعـض املتحدثـني إىل ضـم املـوارد 
غري األساسية إىل املوارد األساسية، وأوصوا بدمـج الصنـاديق االسـتئمانية القائمـة، يف صنـاديق 

استئمانية ألنشطة خمتلفة. 
وردا علـى املسـائل الـيت أثارـا الوفـود، بيـن مديـر الربنـامج أنـه مـن الضـروري القيــام  -٢٤١
حبملة واسعة النطاق لدعم التعبئة، ملساندة أهـداف التنميـة لأللفيـة. وشـدد أيضـا علـى احلاجـة 
إىل توفري املعلومات لوزراء املالية عن مسألة املوارد، وضمان االستمرار يف إبقائهم علـى درايـة 
بصفة متسقة بأمهية توفري قاعدة متويلية كافية لألمم املتحدة، ولربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 

بوجه خاص. 
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متويل املشاريع 
أشـار مديـر الربنـامج املعـــاون إىل أن الغــرض مــن ورقــة غرفــة االجتماعــات املتعلقــة  -٢٤٢
بتمويـل املشـاريع (DP/2001/CRP.10) يتمثـل يف الشـروع يف عمليـة استشـارية تقـود إىل قـــرار 
يتخـذه الـس التنفيـذي يف سـنة ٢٠٠٢ عـن الترتيبـات الربناجميـة لســـنة ٢٠٠٤ ومــا بعدهــا. 
وسـيفي الـترتيب اجلديـد ـدف التركـيز علـى أشـد البلـدان فقـرا، وحتسـني األثـر علـى التنميـــة 
البشرية. وذكر أن التجربة قد بينـت بأنـه مـن املمكـن حتسـني ترتيبـات برنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنـائي الداخليـة فيمـا يتعلـق ـدف ختصيـص املـوارد مـن خـط األمـوال األساســـية ١-١-٢. 
وأشار إىل أن املكاتب القطرية حباجة إىل املرونة عند طلب املـوارد جلـهودها يف جمـال الدعـوة، 

وللقيام بدورها االستشاري على مستوى وضع السياسات. 
وعـرب أحـد الوفـود عـن االنشـغال الـذي يعـود إىل أن العنـاصر املتغـرية لنظـام ختصيــص  -٢٤٣
املوارد من األمـوال األساسـية ذي املسـتويات الثالثـة ميكـن أن يكـون ذا أثـر سـيئ علـى تدفـق 
ـــع الطبيعــة الثابتــة لنظــام رقــم  املـوارد ألقـل البلـدان منـوا وأقـل البلـدان دخـال، عنـد مقارنتـه م
التخطيـط اإلرشـادي. وأشـار إىل أن القيـام باســـتعراض نظــام ختصيــص املــوارد مــن األمــوال 
األساسية خالل الدورة العادية لعام ٢٠٠٢ هو من السابق ألوانـه. واسـتوضح وفـد آخـر عـن 
العبارة التالية الــواردة يف الفقـرة ٨ مـن الوثيقـة DP/2001/CRP.10: �… ومـن املمكـن حتسـني 
الترتيبات الداخلية املتبعة يف برنامج األمم املتحــدة اإلمنـائي لتحديـد ختصيـص خـط املـوارد مـن 
ــــها ذات اســـتخدام أقـــل كثافـــة لأليـــدي  األمــوال األساســية ١-١-٢؛ إذ ميكــن مثــال جعل

العاملة …�. 
وشدد أحد الوفود على أنه ينبغي إيالء اهتمام خـاص للكيفيـة الـيت ميكـن أن تؤثـر ـا  -٢٤٤
صيغ توزيع املوارد علـى ختصيـص املـوارد للبلـدان الكبـرية املشـمولة بـربامج الصنـدوق. وأكـد 

على أمهية زيادة املوارد األساسية املخصصة للبلدان الكبرية والصغرية املشمولة بالربامج. 
وأجاب مدير الربنامج املعاون ومدير مكتـب اإلدارة علـى االستفسـارات. وأشـار إىل  -٢٤٥
أن ورقة غرفة االجتماعات هي جمرد بداية لعملية استشارية طويلة تتعلـق ـذه املسـألة املهمـة. 
ووفقا لقرار الس التنفيذي ٢٣/٩٥، فـإن نظـام ختصيـص املـوارد مـن األمـوال األساسـية قـد 
حقق تقدما أكرب مما أجنزه نظام رقم التخطيط اإلرشادي جتاه تلبية احتياجات أقل البلــدان منـوا 
وأقل البلدان دخال. ويكفل نظام ختصيص املوارد مـن األمـوال األساسـية أن ٦٠ يف املائـة مـن 
ـــة منــها ختصــص ألقــل  مـوارد الربنـامج علـى األقـل ختصـص ألقـل البلـدان منـوا، و ٨٨ يف املائ
البلـدان دخـال. وأشـار إىل أن احلسـابات املخصصـة لرقـم التخطيـط اإلرشـادي خـالل الــدورة 
الرباجمية اخلامسة أتاحت ألقل البلدان منوا بنسبة تصل إىل حوايل ٥٦ يف املائة فقط مـن إمجـايل 
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موارد الربنامج. والحظ أيضا أنه يف ضوء املستوى املنخفـض للمـوارد األساسـية املتاحـة، فـإن 
تكلفة املعامالت املرتبطة بعمليـيت حتديـد هـدف ختصيـص املـوارد مـن األمـوال األساسـية - ٢ 
وهدف ختصيص املوارد من األموال األساسية - ٣، كـانت مرتفعـة نسـبيا، ال سـيما يف ضـوء 
مــا كــانت عليــه ســابقا. وذكــر أن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــــائي ســـيهدف إىل تبســـيط 
ـــى النتــائج، وذلــك حــىت يتســىن  اإلجـراءات الداخليـة مبـا يتفـق مـع مبـادئ اإلدارة القائمـة عل

ختفيض هذه التكاليف. 
وأضــاف مديــر الربنــامج املعــاون قــائال إن هــدف ختصيــــص املـــوارد مـــن األمـــوال  -٢٤٦
األساسـية - ٢ موضـوع ملكافـأة الـربامج املتمـيزة بـاجلودة العاليـة، اســـتنادا إىل األداء. بيــد أن 
قياس األداء يعين أوال حتديد جمموعة من املعايري املوضوعية لتوضيـح املسـائل ذات العالقـة: أي 
أداء ينبغي تقييمه – أهو أداء املكاتب القطرية أم أداء البلدان نفسها؟ هل ينبغي منح مزيد مـن 

األموال لذوي األداء املتفوق خالفا ألولئك الذين هم يف أمس احلاجة إليها؟ 
وأحاط الس التنفيذي علما بالتقرير عن حالـة االلتزامـات للتمويـل العـادي لربنـامج  -٢٤٧
)، واملعلومـات املسـتكملة  DP/2001/18) األمم املتحدة اإلمنائي والصناديق والربامج املرتبطة به

 .(DP/2001/CRP.9) عن التزامات التمويل
وأحاط الس التنفيذي علما بالتقرير عـن املسـائل واملبـادئ املتعلقـة بأوجـه التحسـني  -٢٤٨

 .(DP/2001/CRP.10) يف الترتيبات احلالية لتمويل الربامج
  

 ثالث عشر – أطر التعاون واملسائل ذات الصلة 
ــة  قـدم مديـر الربنـامج املعـاون تقريـرا عـن اخليـارات املتاحـة لوضـع أدوات برجمـة قطري -٢٤٩
جديــدة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي (DP/2001/CRP.11). وأشـــار إىل أن أدوات اإلدارة 
القائمـة علـى أسـاس النتـائج بشـكلها احلـايل مثلـت عبئـاً علـى عـــاتق البلــدان الــيت تنفــذ فيــها 

الربامج، وأوصى بتبسيط هذه األدوات ومواءمتها مع غريها من األدوات واإلجراءات. 
وأضاف أن اإلجراءات املقترحـة لـن تؤثـر علـى أي مـن املبـادئ الرئيسـية للربجمـة، مبـا  -٢٥٠
فيها امللكية الوطنية، واالجتاه حنو حتقيق النتـائج واملسـاءلة. واعتـرب أن هـذه املبـادرات سـتقلص 
من تكاليف تسيري املكاتب القطرية وستمكِّن املوظفـني مـن ختصيـص مزيـد مـن الوقـت لتنميـة 

البلدان اليت تنفذ فيها الربامج. 
وأعـرب أحـد الوفـود عـــن اقتناعــه بورقــة غرفــة االجتمــاع املتعلقــة بــأدوات الربجمــة  -٢٥١
(DP/2001/CRP.11)، مشريًا إىل أن األدوات املعدلة سوف حتد من األعباء الواقعـة علـى عـاتق 
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البلدان اليت تنفذ فيها الربامج. وأوصى هـذا الوفـد بضـرورة مناقشـة هـذه الورقـة بـالتفصيل يف 
الدورة العادية الثانية. 

وطلـب وفـد آخـر توضيحـات عـن العالقـة بـني إطـار التعـاون القطـري وإطـار النتــائج  -٢٥٢
االسـتراتيجية، مشـريًا إىل أنـه سـيكون مـن األفضـل اسـتخدام الـربامج القطريـة كأسـاس إلطــار 
النتائج االستراتيجية بدالً من استخدام إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة والتقييـم 
ــــرك. كمــا أعــــرب الوفــد عــن حتفظــه بشــأن عمليــات االســتكمال الســنوية  القطـري املشتـ

املقترحة. 
ويف رده على ذلك، الحظ مديـر الربنـامج املعـاون أن إقامـة صلـة  بـني إطـار التعـاون  -٢٥٣
القطري وإطار النتائج االستراتيجية سوف يتطلب إجراء مزيد مـن املشـاورات مـع مؤسسـات 
منظومـة األمـم املتحـدة األخـرى. وأشـار مـع ذلـك إىل أن إطـار النتـائج االسـتراتيجية هـو آليـة 

الستكمال وتكييف إطار التعاون القطري بدالً من تعديله. 
وقدم مدير الربنامج املعاون عرضاً عامـاً مشـل أطـر التعـاون القطـري الثانيـة جلمهوريـة  -٢٥٤
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (DP/CCF/MCD/2) ولطاجيكسـتان (DP/CCF/TAJ/2) للفـترة 
من ٢٠٠١ إىل ٢٠٠٣. ومشل العرض كذلك عمليات متديد أطر التعـاون القطـري ألوكرانيـا 
واجلزائر وليسوتو وناميبيا، اليت مت طلبها قصـد حتقيـق تزامـن بـني أطـر التعـاون القطـري وفـترة 
ـــم املتحــدة اإلمنــائي  التخطيـط اخلاصـة باحلكومـات املعنيـة، واملواءمـة بـني ختطيـط برنـامج األم

وختطيط مؤسسات األمم املتحدة األخرى العاملة يف تلك البلدان. 
وأحـاط الـس التنفيـذي علمـاً بـالتقرير عـن اخليـــارات املتاحــة لوضــع أدوات برجمــة  -٢٥٥

 .(D P/2001/CRP.11) قطرية جديدة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ووافق الس التنفيذي على إطار التعاون القطـري الثـاين لكـل مـن مجهوريـة مقدونيـا  -٢٥٦

 .(DP/CCF/TAJ/2) وطاجيكستان (DP/CCF/MCD/2) اليوغوسالفية السابقة
ووافق الس التنفيذي علـى التمديـد الثـاين إلطـار التعـاون القطـري األول ألوكرانيـا  -٢٥٧

 .(DP/CCF/UKR/1/Ext.II)
وأحاط الس التنفيذي علماً بعمليات التمديـد الثانيـة إلطـار التعـاون القطـري األول  -٢٥٨
ــــا  لكـــل مـــن اجلزائـــر (DP/CCF/ALG/1/Ext.I)، وليســـوتو (DP/CCF/LES/1/Ext.I) وناميبي

 .(DP/CCF/NAM/1/Ext.I)
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 رابع عشر – مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
ركـز املديـر التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع، لـدى تقـــدمي التقريــر  -٢٥٩
السنوي (DP/2001/19)، على عدة مالمح ميزت سنة ٢٠٠٠ عـن السـنوات السـابقة. وأشـار 
إىل أن املكتب شهد أول عجز يف اإليرادات بسبب العوامل اخلارجية الـيت قـد تؤثـر علـى سـري 
عمل املكتب يف عام ٢٠٠١. وأشار املدير التنفيذي إىل تطــورات كبـرية أخـرى تنطـوي علـى 
آثار تستمر ملـدة أطـول بكثـري، مثـل: (أ) اإلجنـاز احلاسـم يف جمـال تنـوع الزبـائن؛ (ب) إنشـاء 
ـــري تابعــة  الـس االستشـاري اخلـاص باألعمـال التجاريـة؛ (ج) إقامـة شـراكات مـع هيئـات غ
للربنـامج اإلمنـائي تتمـيز يـاكل واضحـة لتقسـيم العمـل وـــاالت املســاءلة؛ (د) تطويــر منــط 
للتعاون فيما بني املدن؛ (هـ) تقـدمي خدمـات االستشـارة يف جمـال املزايـا النسـبية ملكتـب األمـم 
املتحدة خلدمات املشاريع، أي اخلربة يف جمال إدارة املشاريع؛ (و) وضع ج يقوم علــى حتديـد 
املـهام يف األعمـال املضطلـع ـا يف جمـال اإلنعـاش والتعمـري الـذي تقـــوم بــه األمــم املتحــدة يف 
البلـدان اخلارجـة لتوهـا مـن صراعـات. وبعـد أن قـدم املديـر التنفيـذي ملكتـــب األمــم املتحــدة 
ـــيت طــرأت علــى  خلدمـات املشـاريع تقريـرا عـن آخـر مـا اسـتجد بشـأن املتغـريات األساسـية ال
املكتب يف جمال األعمال التجارية منذ بدايـة عـام ٢٠٠١، اختتـم كلمتـه بالتعبـري عـن التفـاؤل 
بالنسبة لعام ٢٠٠١ ومؤكدا على تفاين موظفي املكتب العـاملني يف املشـاريع واملكـاتب علـى 

السواء. 
وأعرب العديد مـن الوفـود عـن الشـكر للمديـر التنفيـذي للتقريـر الـذي أعـده والـذي  -٢٦٠
وصف بأنه واضح وخمتصر وشامل. واعترب أحد املمثلني أن التقرير سيستفيد من إقامـة روابـط 
أكــرب بــني مســامهة مكتــب األمــم املتحــدة خلدمــات املشــاريع يف التنميــة عامــة مــن ناحيــــة 
واألولويات التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة ككل من ناحية أخـرى. وشـكّل تقـدمي التقريـر يف 
حينه مصدر انشغال لعدة وفود. وأعرب أحد املتكلمني عن سروره ملا قامت به جلنـة التنسـيق 
اإلداري مـن اسـتعراض للتقريـر. ووصفـت بعـض الوفـود املكتـب بأنـه منظمـة تتسـم باحليويـــة 
واالبتكار واالجتاه حنو خدمة الزبائن وتوفر خدمـات ذات جـودة عاليـة. وأشـار أحـد املمثلـني 
إىل توسـيع نطـاق اخلدمـات باعتبـاره نتيجـة إجيابيـة؛ وحـث ممثـــل آخــر علــى إحــداث تغطيــة 
جغرافية أوسع نطاقا ملا يقدم من خدمـات. كمـا أعـرب بعضـهم عـن دعمـهم جلـهود املكتـب 
الرامية إىل تعزيز قدرته على إقامة شراكات أكثر فعالية مع مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة 

والقطاع اخلاص، وإىل تنويع قاعدة زبائنه. 
واعترب ممثالن اثنان أن الصعوبات املاليـة هـي صعوبـات مؤقتـة، وأعربـا عـن اقتناعـهما  -٢٦١
بأن مكتب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع سـوف يتمكـن مـن جتاوزهـا؛ وعـزا أحـد هذيـن 
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املمثلـني احلالـة املاليـة إىل ظـروف السـوق املتغـرية باسـتمرار وليـس إىل سـهو مـن جــانب إدارة 
املكتب. ورأي وفد آخر، أن الس التنفيذي مسؤول عن تقدمي اإلرشـاد إىل املديـر التنفيـذي 
يف إدارة املكتب. وقدمت وفـود مقترحـات بشـأن عـدد مـن اـاالت، منـها ختفيـض تكـاليف 
اخلدمات وتكاليف املعامالت؛ واسـتمرار اجلـهود الراميـة إىل احتـواء التكـاليف؛ وحتسـني آليـة 
حتديـد الرسـوم؛ ووضـع نظـام مـايل موحـــد ومتكــامل لتســهيل إجــراء مجــع دقيــق يف الوقــت 
املناسب للبيانات اخلاصة بالتكاليف وجتهيزها وتقدمي تقارير بشـأا؛ واالشـتراك مـع عـدد مـن 
املنظمات يف إعداد دليـل عـن إدارة اإلنعـاش واالسـتقرار االقتصـادي يف البلـدان الـيت خرجـت 
من الصراعات قصد مواءمة األنشـطة وتنسـيقها؛ وتقـدمي جـدول زمـين عـن جتديـد االحتيـاطي 
التشغيلي إىل الس التنفيذي لبحثه يف دورته العادية الثانيـة لعـام ٢٠٠١. وفضـال عـن ذلـك، 
ــه  ينبغـي أن يسـبق خطـط التمديـد تقييـم وحتليـل دقيقـان وينبغـي للمكتـب أن يركـز علـى ميزت

النسبية وأن حيتاط من حدوث ازدواج يف اجلهود. 
وطلبت وفود توضيحات أو معلومات إضافية بشأن مسائل متنوعة، مثل العالقـة بـني  -٢٦٢
مبـادرات الشـراكة ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع واالتفـاق العـــاملي لألمــني العــام؛ 
ـــن وراء  والنقـص الواضـح يف العمـل مـع مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان؛ والغـرض م
إنشاء مكاتب يف كوبنهاغن، وطوكيو وواشنطن العاصمة؛ ودور املكتب فيمـا يتصـل مبكتـب 

خدمات املشتريات املشترك بني الوكاالت. 
وأعرب املدير التنفيذي عن شكره للوفود ملا أبدته من تعليقات. وأشار، يف رده علـى  -٢٦٣
شواغلهم وأسئلتهم، إىل أن مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع قام بتعديل معـدل إيراداتـه 
حبيث ميكن إعادة الفوائد الزائدة عن احتياجات مبدأ التمويل الذايت إىل دوائر الزبـائن. وأشـار 
إىل أن عمـل املكتـب مـع الـس االستشـاري لألعمـال التجاريـة سـيكون لـه أثـــر علــى ســعي 
املنظمـة الدائـم إىل تقليـص التكـاليف اإلداريـة؛ بيـد أن املكتـب سـوف يغتنـم الفـرص أيضــا يف 
جمال احلصول على أفضل املشـتريات يف مقـابل املبلـغ املدفـوع. وأحـاط الـس علمـا بتواصـل 
العالقة املثمرة مـع مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان. وذكـر كذلـك أن مكتـب األمـم 
املتحـدة خلدمـات املشـاريع أعطـــى األولويــة للعمــل مــع الشــركاء يف القطــاع اخلــاص الذيــن 
يلتزمون باملساءلة االجتماعية، وتبعـا لذلـك، باملبـادئ الـيت يقـوم عليـها االتفـاق العـاملي. كمـا 
ذكر أن مكتب األمم املتحـدة خلدمـات املشـاريع ومكتـب االتفـاق العـاملي اتفقـا مؤخـرا علـى 
عقـد مؤمتـر مشـترك يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١ يركـز علـــى شــراكات القطــاع اخلــاص 
وتعاملها مع املبادئ الواردة يف االتفاق. وشدد على الطابع التشغيلي البحـت ألنشـطة مكتـب 
األمم املتحدة خلدمـات املشـاريع يف مقـابل الطـابع التمثيلـي، وأوضـح أنـه مت إنشـاء مكتـب يف 
كل من طوكيو وواشنطن العاصمة بغرض توفري االتصال وتقدمي الدعم للزبــائن املوجوديـن يف 
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هـاتني املدينتـني. وسـيمكِّن مكتـب كوبنـهاغن مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـــاريع مــن 
ختفيض تكاليف املعامالت لعمليات املشتريات اخلاصة بـه كمـا سـيمكنه مـن االسـتجابة علـى 
حنو استباقي أكثر حلاجيات البلدان اليت ميكن تغطيتها من موقــع أورويب بسـهولة أكـرب. وذكـر 
أن مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـــاريع اســتعان خبدمــات مكتــب خدمــات املشــتريات 
املشترك بني الوكـاالت لشـراء بعـض املـواد احملـددة، وأن العالقـة بـني املنظمتـني سـتعتمد علـى 
إجراء مزيد من املناقشات بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات 
املشـاريع. وسـيتم حبـث اسـتيفاء اجلـدول الزمـين احلـايل لتجديـد االحتيـاطي التشــغيلي يف دورة 

الس التنفيذي العادية الثانية لعام ٢٠٠١. 
ووجه وكيل األمني العـام إلدارة األمـم املتحـدة للشـؤون اإلداريـة، بوصفـه عضـوا يف  -٢٦٤
جلنة التنسيق اإلداري، كلمة إىل الس التنفيذي عن أعمال اللجنة فيمـا يتصـل مبكتـب األمـم 
املتحدة خلدمات املشاريع وتقريره السنوي. وأعرب عن شكره للوفود ملـا أبدتـه مـن تعليقـات 
ـــها كذلــك جلنــة التنســيق اإلداريــة يف عــام  ركّـزت يف كثـري مـن األحيـان علـى مسـائل عاجلت
٢٠٠١. وذكر وكيل األمني العام أن دور اللجنة يكمن يف تقدمي املشـورة إىل أنشـطة املكتـب 
ــارير؛  التجاريـة، وتوجيهـها واإلشـراف عليـها، مبـا فيـها عملياـا املعنيـة بـالتخطيط وتقـدمي التق
وقدم أمثلة للطرق اليت نفذت ا اللجنة هذه املهام عندما أصبحـت احتمـاالت حصـول عجـز 
يف إيرادات املكتب واضحة. والحظ أن التقرير السنوي قد طرأ عليه حتسـن كبـري بعـد إدراج 
املعلومات التحليلية اإلضافية اليت تعتربها اللجنة مهمة، بيد أنه ذكر كذلـك أن اللجنـة تواصـل 
حث املدير التنفيذي على نشـر بيانـات أكـثر دقـة ومشـوال عـن رحبيـة جمـال النشـاط التجـاري. 
ــة،  وأشـار إىل أن اللجنـة حتـرص علـى أن ال يقـدم املكتـب، يف سـعيه إىل تقـدمي خدمـات إضافي

خدمات بأي مثن رد زيادة حجم هذه اخلدمات. 
ويف املناقشـة الـيت أعقبـت البيـان، اقـترحت ممثلـة ألحـد الوفـود، باســـم جمموعتــها، أن  -٢٦٥
يقـوم الـس التنفيـذي فقـط باإلحاطـة علمـا بـالتقرير السـنوي نظـرا إىل أن اجلـزء املتبقـي مـــن 
مشروع املقرر يتضمن بعض العناصر املتصلة باالستعراض الذي جيريـه حاليـا مكتـب خدمـات 
الرقابة الداخلية. وأشـار ممثـل آخـر، وهـو يتكلـم باسـم منطقتـه، إىل اسـتعداده العتمـاد املقـرر 
بصيغتـــه الـــواردة يف التقريـــر الســـنوي. وقُـــدم اقـــتراح كذلـــك بتـــأجيل النظـــر يف الوثيقــــة 
DP/2001/CRP.15 عـن التقييـم إىل الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام ٢٠٠١ علـى ضـــوء املعلومــات 

اإلضافيـة الـيت وردت خـالل األسـبوع. وأشـار أحـد الوفـود إىل ضـرورة إتاحـة وقـت إلجـــراء 
املشاورات قبل اختاذ قرار بشأن املقترح الثاين. وللعلـم، ذكـر رئيـس الـس أن برنـامج األمـم 
املتحدة اإلمنائي ومكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع لـن يعترضـا علـى تـأجيل النظـر يف 

البند ١٤ من جدول األعمال إىل الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠١. 
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واختذ الس املقرر التايل:  -٢٦٦
 

 ١٠/٢٠٠١
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

إن الس التنفيذي 
حييط علما بتقريـر املديـر التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع  - ١

(DP/2001/19)؛ 

حييـط علمـا أيضـا باسـتعمال مبلـغ قــدره ٦,٨ مــن ماليــني الــدوالرات مــن  - ٢
االحتيـاطي التشـغيلي ملكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع يف عـــام ٢٠٠٠، وهــذا املبلــغ 
يتألف من نفقات غري متكررة سبق اعتمادهــا تصـل إىل ٣,٠ ماليـني مـن الـدوالرات، وعجـز 

مقداره ٣,٨ من ماليني الدوالرات يف دخل عام ٢٠٠٠؛ 
يطلب من املدير التنفيذي ملكتب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع أن يبقـي  - ٣
ضوابـط النمـوذج املـايل للمكتـب قيـد االسـتعراض الدقيـق، وأن يقـدم تقريـرا عـــن االجتاهــات 
القائمـة يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام ٢٠٠١ باعتبـاره جـزءا مـــن التقريــر املتعلــق بتقديــرات 

امليزانية يف فترة السنتني الراهنة وما يليها من فترات. 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
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 خامس عشر – التقييم 
ــــر مكتـــب التقييـــم تقريـــرا عـــن تقييـــم مـــوارد التمويـــل غـــري األساســـية  قــدم مدي -٢٦٧
(DP/2001/CRP.12) وتقريرا عن تقييم التنفيذ املباشر (DP/2001/CRP.13)، مشريا إىل أن أفرقة 

مستقلة أعدت كال من التقريرين. وكان الـس التنفيـذي قـد طلـب يف مقـرره ٢/٩٨ إجـراء 
تقييم للموارد غري األساسية، يف حني ُأجري تقييم التنفيـذ املباشـر مببـادرة مـن مديـر الربنـامج. 
وعـاجل كـل مـن التقييمـني العنـاصر املشـتركة مثـل قضيـة امللكيـة الوطنيـة وقـدرة برنـامج األمــم 
املتحدة اإلمنائي على تقــدمي اخلدمـات بشـكل فعـال. وترتـب علـى عـدم كفايـة نظـام األعمـال 
التجارية للربنامج ارتفاع يف تكـاليف املعـامالت؛ ولذلـك أوصـى التقييمـان بإعـادة التفكـري يف 

أنظمة التنفيذ اليت تدعم امللكية الوطنية. 
وقـدم مديـر الربنـامج املعـاون تعليقـات علـى تقريـري التقييـم مـن وجهـة نظـــر اإلدارة  -٢٦٨
وشدد على أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مـا بـرح ملتزمـا مببـدأ التنفيـذ الوطـين ومركـزا يف 
الوقـت نفسـه علـى ضـرورة حتسـني املمارسـات القائمـــة. والحــظ املديــر املعــاون أن املناقشــة 
احلاليـة ينبغـي النظـر إليـها علـى أـا بدايـة لعمليـة تشـاور سـوف ترمـي بعـد ذلـك إىل مناقشـــة 
موضوعيـة كاملـة جتـري خـالل الـدورة العاديـة الثانيـة للمجلـس التنفيـذي املعقـودة يف أيلـــول/ 

سبتمرب ٢٠٠١. 
وأعربت وفود عن الشكر ملدير الربنامج املعاون وملدير مكتب التقييم علــى التعليقـات  -٢٦٩
االفتتاحية البناءة. واتفقت الوفود على أن أعضاء الس التنفيـذي مل يتسـن هلـم قـراءة التقريـر 
ـــة الثانيــة املعقــودة يف أيلــول/ســبتمرب  وأن املناقشـة الكاملـة ينبغـي أن تؤجـل إىل الـدورة العادي
ـــاون بشــأن اســتمرار  ٢٠٠١. وأكـدت الوفـود علـى املالحظـة الـيت أبداهـا مديـر الربنـامج املع
الربنامج اإلمنائي يف االلتزام بالتنفيذ الوطين. ومن شأن هـذا االلـتزام أن يبـدد القلـق الـذي أثـري 
ــد  يف ورقـة غرفـة االجتمـاع عـن تقييـم التنفيـذ املباشـر، الـيت يبـدو أـا أوصـت بضـرورة أن ميت
نطاق النموذج إىل أبعد من مساعدة البلدان اليت تعيش ظروفـا خاصـة. وجـرى التشـديد علـى 
أن التنفيذ املباشر ينبغي أال حيل حمل التنفيذ الوطين. واعترب أحد الوفود أن مسـألة الفسـاد الـيت 
أثريت يف هذه الورقة هي أمر غري مقبول. وأثارت املناقشـة الـيت جـرت بشـأن مـوارد التمويـل 

غري األساسية قضية االفتقار إىل حماسبة التكاليف فيما يتعلق باستردادها. 
وكرد على ذلك، وافق الربنامج اإلمنائي على ضـرورة مناقشـة هـذا املوضـوع بصـورة  -٢٧٠

كاملة خالل الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
وأبرز مدير مكتب التقييـم أنـه نظـرا للبيئـة اجلديـدة للمعونـة اإلمنائيـة الـيت تركـز علـى  -٢٧١
األداء والفعالية، فقد تعني على األنظمة القائمة أن تكيف نفسـها لكـي تعـزز امللكيـة الوطنيـة. 
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وأوضح أن استنتاجات التقييـم تدعـو إىل وضـع تدابـري ـدف إىل تعزيـز التنفيـذ الوطـين الـذي 
يلتزم به الربنـامج اإلمنـائي التزامـا قويـا. وأضـاف أن منـوذج التنفيـذ املباشـر ال ينبغـي أن يفسـر 
على أنه منافس للتنفيذ الوطين. فالبيئة اجلديدة الـيت يعمـل فيـها الربنـامج اإلمنـائي تتطلـب، مـع 
ذلـك، إجـراء عمليـات حتسـني، تشـمل إمكانيـة توسـيع نطـاق التنفيـذ املباشـر ليشـمل حــاالت 
أخـرى غـري حـاالت األزمـــة. وينبغــي إجيــاد تــوازن يف تقــدمي اخلدمــات بصــورة فعالــة علــى 
املستويني التمهيدي والتنفيذي ملشاريع الربنامج اإلمنائي. وتعـد التكـاليف املرتفعـة للمعـامالت 
أمرا مشتركا بني مجيع طرائق التنفيذ القائمة. وأوضح أن مسألة املساءلة عـن النتـائج تدفـع إىل 
العمل على إجراء مزيد من املساءلة يف جمال تقدمي اخلدمات، بغض النظر عن طريقة تقدميها. 

ـــني مبــوارد التمويــل غــري  وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا بـامللخصني التنفيذيـني املتعلق -٢٧٢
األساسية والتنفيذ املباشر ووافق على إجراء مناقشات موضوعيـة خـالل الـدورة العاديـة الثانيـة 

يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
وقــرر الــس التنفيــذي مواصلــة النظــر يف تقييــــم مـــوارد التمويـــل غـــري األساســـية  -٢٧٣
ــة  (DP/2001/CRP.12) وتقييـم التنفيـذ املباشـر (DP/2001/CRP.13) خـالل دورتـه العاديـة الثاني

لعام ٢٠٠١. 
  

 سادس عشر - مسائل أخرى 
تقرير عن النتائج اليت توصلت إليها جلنة التنسيق املعنية بالصحة 

قـدم رئيـس فـرع الصحـة اإلجنابيـة بالنيابـة تقريـرا إىل الـس التنفيـذي عـن االجتمــاع  -٢٧٤
الثـالث للجنـة التنســـيق املعنيــة بالصحــة املشــتركة بــني منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســيف 
وصنـدوق األمـم املتحـــدة للســكان، الــذي عقــد يف الفــترة ١٩-٢٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠١. 
واشـترك ممثلـون عـن مخـس دول أعضـاء يف الـس التنفيـذي هـــي: االحتــاد الروســي وإثيوبيــا 

والدامنرك وغواتيماال وفييت نام. وترأس االجتماع ممثل الدامنرك. 
أحـاطت جلنـة التنسـيق املعنيـة بالصحـة، يف اجتماعـها، علمـا بـالتقدم الكبـري الـــذي مت  -٢٧٥
ـــتمرا يف جمــاالت تطويــر الــربامج وتنفيذهــا  إحـرازه يف جمـال الدعـوة وبـأن العمـل مـا زال مس
ورصدهـا وتقييمـها. وأوصـت بـأن تـورد األمانـة يف تقاريرهـا املقبلـة املقدمـة إىل جلنـة التنســيق 
املعنية بالصحة تفصيال أوضح عن املدى الذي حتققت فيه توصيـات اللجنـة. وشـددت اللجنـة 
على ضرورة القيام مبزيد من العمل يف جمال ختفيض معدالت وفيات األمهات لكفالـة حصـول 
مجيع النساء على الرعايـة. غـري أـا مل تـوص بإنشـاء أفرقـة مواضيعيـة لألمومـة يف البلـدان الـيت 
تنفذ فيها الربامج ألن هـذا املوضـوع مشـمول أصـال يف أفرقـة مواضيعيـة أخـرى أوسـع نطاقـا. 
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وفيما يتعلق بصحة املراهقني، أكدت اللجنة على ضرورة توسيع نطاق الربامج احلاليــة وإنشـاء 
جمموعة من املؤشرات لتقييمها. وهنا أيضا مل توص اللجنة بإنشاء أفرقة مواضيعية حمـددة. ويف 
جمال فريوس نقص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)، ركـزت اللجنـة 
على ضرورة تكثيف األنشطة للحيلولة دون إصابة احلوامـل بعـدوى الفـريوس ونقـل ذلـك إىل 

أطفاهلن. 
وشكلت النهج القطاعية املوضـوع الرئيسـي لالجتمـاع الثـالث للجنـة التنسـيق املعنيـة  -٢٧٦
بالصحة. وقالت الرئيسة بالنيابة إن النـهج القطاعيـة ليسـت خمططـا بـل إطـارا إلدارة املسـاعدة 
اإلمنائيـة، تقودهـا احلكومـات مـــن خــالل خطــة عمــل منســقة تشــارك فيــها اجلــهات املاحنــة 
ـــا  واحلكومـة واتمـع املـدين. وكـانت جلنـة التنسـيق قـد اسـتمعت إىل ممثلـي حكومـيت كمبودي
وأوغنـدا اللذيـن تكلمـا بـالتفصيل عـن خـربات بلديـهما يف جمـال النـهج القطاعيــة فيمــا يتعلــق 
بالصحة. وكانت إحدى النتائج الرئيسية اليت مت التوصل إليها ضـرورة جتنـب تكـاثر املبـادرات 

العاملية وأمهية إدماج االستراتيجيات اجلديدة ذات الصلة األكرب يف املمارسات القائمة. 
وأفـادت الرئيسـة بالنيابـة أن صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يعـزز مـن مشـــاركته يف  -٢٧٧
النـهج القطاعيـة يف عـدد مـن البلـدان، ـدف كفالـة أن تلقـى مسـائل الصحـة اإلجنابيـة ونـــوع 
اجلنس والسكان االهتمام الذي تستحقه. وأشارت إىل أن الصندوق يزيـد مـن قدرتـه يف املقـر 
ويبين دراية ومهارات ممثليه يف امليدان ليواجه التحـدي الـذي تشـكله النـهج القطاعيـة. وقـالت 
إنه ينبغي إدخال مزيد من التطوير على الروابط بني النهج القطاعية وآليات التنسيق األخـرى، 
كالتقييم القطري املشترك وإطار عمل األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة وورقـات اسـتراتيجية 
احلد من الفقر. وإن الصندوق يرحب بتوصية جلنة التنسيق املعنية بالصحة مبتابعـة دراسـة آثـار 

النهج القطاعية بالنسبة لعمل الوكاالت الثالث. 
وستستمر مناقشة النهج القطاعية يف االجتماع الرابع للجنـة التنسـيق املعنيـة بالصحـة،  -٢٧٨
املزمـع عقـده يف جنيـف يف عـام ٢٠٠٣، كمـا سـتناقش صحـة األم واملواليـد اجلـدد، والعنـــف 

ضد املرأة والفتيات، وانتشار الفريوس/اإليدز بني الشباب. 
وقال أحد الوفود إن جلنة التنسيق املعنية بالصحة ميكن أن تكون منتدى قيمـا لتنسـيق  -٢٧٩
أعمال املنظمات الثالث يف جمال الصحة. غري أا يف الوقت احلاضر ال جتتمع إال كـل سـنتني. 
وتسـاءل الوفـد عمـا إذا كـان مـن الضـروري أن جتتمـع بتواتـر أكـرب كـي تكـون أكـثر فاعليــة. 
ورأى الوفد أيضا أن اجتماعات جلنة التنسيق املعنية بالصحة ينبغي أن تكون أكثر توجها حنـو 
األهداف. وقال وفد آخر إنه يؤيد تشـكيل جلنـة التنسـيق املعنيـة بالصحـة ومشـاركة صنـدوق 
األمم املتحدة للسكان فيها. غري أنه بدأ يتســاءل، بعـد ثالثـة اجتماعـات، عـن القيمـة احلقيقيـة 
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املضافة، ال سيما يف ضوء تغـري عضويتـها وقلـة تواتـر اجتماعاـا. فالوكـاالت الثـالث تتعـاون 
بالفعل يف ااالت املشتركة يف والياا؛ وال بد مـن تقويـة ذلـك وتعزيـزه، غـري أنـه رمبـا حـان 

الوقت للنظر يف دور جلنة التنسيق يف جمال تشجيع مثل هذا التعاون. 
وخاطب ممثل اليونيسيف الس التنفيذي قائال إن لــدى اليونيسـيف وصنـدوق األمـم  -٢٨٠
املتحدة للسكان عالقة وثيقة يف امليدان ومن خالل اموعة اإلمنائية لألمم املتحـدة. ومـن بـني 
ااالت احملددة اليت هي موضـع اهتمـام مشـترك سـالمة األمومـة، ومنـع انتشـار فـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية، والنـهج القطاعيـة يف جمـال الصحـة، وهـي جمـاالت نوقشـت يف آخـر اجتمـــاع 
للجنة التنسيق املعنية بالصحة. وقد تتطلع الوكالتان إىل مزيد مـن التعـاون األوثـق، مـن خـالل 

جلنة التنسيق املعنية بالصحة وعلى مستوى األمانة على حد سواء. 
وأعربـت مديـرة شـعبة الدعـم التقـــين عــن شــكرها ملمثــل اليونيســيف علــى تعليقاتــه  -٢٨١
املشجعة. ورحبت بتعليقـات الوفـود علـى دور جلنـة التنسـيق املعنيـة بالصحـة. فاللجنـة وسـيلة 
ـــا يــتزايد.  هامـة للتعـاون، لكنـها وافقـت علـى أن هنـاك وسـائل كثـرية مثلـها ويبـدو أن عدده
ورمبا حان الوقت الستعراض آلية جلنة التنسيق من حيث التكرار الدوري الجتماعاا، وبنـود 
جــدول أعماهلــا، والتكــاليف املتكبــدة. وقــد تقــرر يف اجتمــــاع هـــذه الســـنة أن تســـتعرض 

اختصاصات جلنة التنسيق يف االجتماع املقبل مع الوكاالت الثالث وأعضاء جلنة التنسيق. 
وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا بـالتقرير الشـفوي عـن نتـائج االجتمـاع الثـالث للجنـة  -٢٨٢
التنسـيق املعنيـة بالصحـة املشـتركة بـني منظمـة الصحـة العامليـة واليونيســـيف وصنــدوق األمــم 

املتحدة للسكان، الذي عقد يف الفترة ١٩-٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
 

 التعاون التقين فيما بني البلدان النامية 
أبلغ مدير الربنامج املعاون أن اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باستعراض التعـاون التقـين  -٢٨٣
ــــايو إىل  فيمــا بــني البلــدان الناميــة عقــدت دورــا الثانيــة عشــرة يف الفــترة مــن ٢٩ أيــار/م
١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وقـدم قـرارات اللجنـة الرفيعـة املسـتوى املعنيـة باســـتعراض التعــاون 
التقــين فيمــا بــني البلــدان الناميــة، املعتمــدة يف دورــا الثانيــة عشــــرة، ٢٩ أيـــار/مـــايو – ١ 

 .(DP/2001/CRP.14) حزيران/يونيه ٢٠٠١
وأكد برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي مـن جديـد أمهيـة الشـراكات بـني بلـدان اجلنـوب  -٢٨٤
لدى تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفيـة، ودعـا إىل إجيـاد وسـائل جديـدة، مبـا يف ذلـك شـراكات 
جديدة ودراية جديدة، لتحقيق ذلك الغرض. وأكد برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي مـن جديـد 
التزامه بتمويل أنشطة التعاون بني بلدان اجلنوب، وباملسـاعدة علـى تشـكيل شـراكات واسـعة 
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القاعدة، وبتمكني البلدان النامية من جتميع خرباا وتنسـيق اسـتراتيجياا لـدى أداء اخلدمـات 
يف إطار ترتيبات التعاون التقين فيما بني البلدان النامية. 

وقد طلبت اللجنة الرفيعة املستوى إىل مدير الربنـامج أن يقـوم، علـى سـبيل األولويـة،  -٢٨٥
بدعم اجلهود الرامية إىل تبسـيط اسـتعمال أسـلوب التعـاون التقـين فيمـا بـني البلـدان الناميـة يف 
جمال األنشطة التنفيذية من أجل تطوير منظومـة األمـم املتحـدة؛ واختـاذ التدابـري الالزمـة لتعبئـة 
ـــين فيمــا بــني البلــدان الناميــة مــن خــالل الصنــدوق  مزيـد مـن املـوارد مـن أجـل التعـاون التق
االستئماين للتربعات مــن أجـل تعزيـز التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب؛ وتعزيـز فعاليـة آليـة مراكـز 
التنسـيق املسـتخدمة يف جمـال التعـاون التقـين فيمـا بـني البلـدان الناميـة. ال سـيما علـى املســتوى 
اإلقليمي، وعلى املسـتوى القطـري مـن خـالل نظـام املنسـقني املقيمـني؛ وكفالـة احملافظـة علـى 
اهلوية املستقلة للوحدة اخلاصة يف إطار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ وتقدمي تقريـر شـامل إىل 
اللجنــة يف دورــا الثالثــة عشــرة عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة عمــل بوينــــس آيـــرس، 
واالستراتيجية اليت تؤيــد التوجـهات اجلديـدة للتعـاون التقـين فيمـا بـني البلـدان الناميـة، وتنفيـذ 

املقررات اليت اختذا اللجنة الرفيعة املستوى يف دورا الثانية عشرة. 
وأحـاط الـس التنفيـذي علمـا مبقـررات اللجنـة الرفيعـة املســـتوى املعنيــة باســتعراض  -٢٨٦
التعـاون التقـين فيمـا بـني البلـــدان الناميــة (DP/2001/CRP.14) الــيت اختذــا يف دورــا الثانيــة 

عشرة. 
واختتم الس التنفيذي أعماله باعتماد املقرر التايل:  -٢٨٧

 
 ١٢/٢٠٠١

ـــذي يف دورتــه الســنوية  نظـرة عامـة علـى املقـررات الـيت اعتمدهـا الـس التنفي
 لعام ٢٠٠١ 

إن الس التنفيذي 
يذكر أنه، أثناء دورته السنوية لعام ٢٠٠١، قام مبا يلي: 

البند ١ 
املسائل التنظيمية  

انتخـب السـيدة جينيـت الشـانس (كنـدا) ملنصـب نائبـة رئيـس الـــس للحلــول حمــل 
السيد غرانت روبرتسون (نيوزيلندا)؛ 

 DP /2001/L.2) أقـر جـــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورتــه الســنوية لعــام ٢٠٠١
و Corr.1) بصيغتهما املنقحة شفويا؛ 
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أقر تقرير الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠١ (DP/2001/11)؛ 
وافــق علــى مواعيــد عقــد الــدورات املقــررة للمجلــس التنفيــذي يف عــــامي ٢٠٠١ 

و ٢٠٠٢: 
١٠ – ١٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١  الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠١:

٢٨ كانون الثاين/يناير – ٨ شباط/فرباير ٢٠٠٢  الدورة العادية األوىل لعام ٢٠٠٢:
١٧ – ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (جنيف)  الدورة السنوية لعام ٢٠٠٢:

٢٣ – ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢  الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٢:
وافـق علـى خطـــة العمــل للــدورة العاديــة الثانيــة لعــام ٢٠٠١ للمجلــس التنفيــذي، 

املدرجة يف مرفق هذا املقرر؛ 
عقــد حدثــا اســتثنائيا يف الذكــــرى الســـنوية الثالثـــني ملتطوعـــي األمـــم املتحـــدة يف 

٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠١؛ 
 

اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان   
البند ٢ 

 تقرير املديرة التنفيذية لعام ٢٠٠٠ 
 Part I) D P/FPA/2000/4) ــــرة التنفيذيــة لعــام ٢٠٠٠ أحــاط علمـــا بتقريـــــر املديـــ

و Part I/Add.1، و Part II، و Part III، و Part IV))؛ 
 

البند ٣ 
 االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان 

أحـــاط علمـــا بـــالتقرير عـــن االلتزامـــات بـــالتمويل املتعـــدد الســـنوات للصنـــــدوق 
(DP/FPA/2001/5)؛ 

 

البند ٤ 
 استراتيجية اإلعالم واالتصال  

اعتمد املقرر ٨/٢٠٠١ املؤرخ ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١ بشأن اسـتراتيجية صنـدوق 
األمم املتحدة يف جمايل اإلعالم واالتصال؛ 
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ـــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصنــدوق األمــم املتحــدة  اجلـزء املشـترك بـني برن
 للسكان 
البند ٥ 

 عملية الربجمة 
اعتمـد املقـرر ١١/٢٠٠١ املـؤرخ ٢٢ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠١ بشــأن عمليــة الربجمــة 

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان؛ 
 

البند ٦ 
 املراجعة والرقابة الداخليتان 

ـــة والرقابــة الداخليتــني لربنــامج األمــم  أحـاط علمـا بالتقـارير املتعلقـة بأنشـطة املراجع
 (DP /FPA/2001/8) وصنـــدوق األمـــم املتحـــدة للســـكان ،(DP/2001/13) ــــائي املتحــدة اإلمن

ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع (DP/2001/15)؛ 
 

البند ٧ 
 التقارير املتعلقة بالزيارات امليدانية 

D) وبـالتقرير  P/2001/CRP.6) أحاط علما بالتقرير عن الزيـارة امليدانيـة إىل هنـدوراس
عن الزيارة امليدانية إىل البوسنة واهلرسك (DP/2001/CRP.7)؛ 

 
البند ٨ 

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة 
 نقص املناعة املكتسب (اإليدز). 

اعتمـد املقـرر ٩/٢٠٠١ املـؤرخ ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ عـن مسـامهات صنـــدوق 
األمم املتحدة للسكان يف اخلطة االستراتيجية ملنظومة األمــم املتحـدة املتعلقـة بالفـريوس/اإليـدز 

للفترة ٢٠٠١ – ٢٠٠٥؛ 
قرر استئناف النظر يف مسامهات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اخلطة االسـتراتيجية 
ملنظومــة األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــريوس/اإليــدز (قــرار الــس االقتصــادي واالجتمــــاعي 

٣٦/١٩٩٩، الفقرة ٩) يف دورته العادية األوىل لعام ٢٠٠٢؛ 
  



01-5224289

DP/2001/20

 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
البند ٩ 

 التقرير السنوي ملدير الربنامج 
أحاط علما بالتقرير السنوي ملديـر الربنـامج لعـام ٢٠٠٠، وكذلـك بـالتقرير السـنوي 

املوجه حنو حتقيق النتائج لعام ٢٠٠٠ (DP/2001/14 و Add.1 – 3)؛ 
 

البند ١٠ 
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 

أحـاط علمـا بـالتقرير السـنوي املوجـــه حنــو حتقيــق النتــائج لصنــدوق األمــم املتحــدة 
للمشاريع اإلنتاجية (DP/2001/17) ووافق علـى إرجـاء النظـر يف تقييـم تأثـري برامـج ومشـاريع 

الصندوق، املطلوب مبوجب مقرره ٢٢/٩٩ إىل عام ٢٠٠٤؛ 
 

البند ١١ 
 تسخري تكنولوجيا املعلومات ألغراض التنمية 

ـــا  أحـاط علمـا بـالتقرير عـن دور برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف تسـخري تكنولوجي
املعلومات من أجل التنمية (DP/2001/CRP.8)؛ 

 
البند ١٢ 

 املوارد املالية 
أحـاط علمـا بـالتقرير عـن حالـة االلتزامـات بـالتمويل العـادي لربنـامج األمــم املتحــدة 
ــــه (DP/2001/18) وباملعلومـــات املســـتكملة بشـــأن  اإلمنــائي والصنــاديق والــربامج املرتبطــة ب

االلتزامات بالتمويل (DP/2001/CRP.9)؛ 
ـــة باحتمــاالت حتســني الترتيبــات  وأحـاط علمـا بـالتقرير عـن املسـائل واملبـادئ املتعلق

احلالية لتمويل الربنامج (DP/2001/CRP.10)؛ 
 

البند ١٣ 
 ُأطر التعاون الربناجمي واملسائل املتصلة ا 

ــدة  أحـاط علمـا بـالتقرير عـن اخليـارات املتعلقـة باسـتحداث أدوات برجمـة قطريـة جدي
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي (DP/2001/CRP.11)؛ 

وافق على ُأطر التعاون القطري التالية: 
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DP/CCF/MCD/2إطار التعاون القطري الثاين جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

DP/CCF/TAJ/2إطار التعاون القطري الثاين لطاجيكستان 

DP/CCF/UKR/1/Ext.IIوافق على التمديد الثاين إلطار التعاون القطري األول ألوكرانيا 

أحاط علما بالتمديدات التالية ُألطر التعاون القطري: 
DP/CCF/ALG/1/Ext.Iالتمديد األول إلطار التعاون القطري األول للجزائر 

DP/CCF/LES/1/Ext.Iالتمديد األول إلطار التعاون القطري األول لليسوتو 

DP/CCF/NAM/1/Ext.Iالتمديد األول إلطار التعاون القطري األول لناميبيا 

 
البند ١٤ 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
اعتمـد املقـرر ١٠/٢٠٠١ املـؤرخ ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ بشـأن التقريـر الســنوي 

)؛  DP/2001/19) للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 

البند ١٥ 
 التقييم 

) وتقييـم التنفيـذ  DP/2001/CRP.12) قرر النظر يف تقييم موارد التمويل غـري األساسـية
املباشر (DP/2001/CRP.13) يف دورته العادية الثانية لعام ٢٠٠١؛ 

قرر إرجاء النظر يف جممل العالقـة بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم 
املتحدة خلدمات املشاريع إىل دورته العادية الثانية لعام ٢٠٠١؛ 

 
البند ١٦ 

 مسائل أخرى 
ـــائج االجتمــاع الثــالث للجنــة التنســيق املعنيــة  أحـاط علمـا بـالتقرير الشـفوي عـن نت
بالصحة، املشتركة بني منظمة الصحة العامليـة واليونيسـيف وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان 

الذي عقد يف ١٩-٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١؛ 
أحـاط علمـا مبقـررات اللجنـة الرفيعـة املسـتوى السـتعراض التعـــاون التقــين فيمــا بــني 

البلدان النامية املعتمدة يف دورا الثانية عشرة، ٢٩ أيار/مايو - ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
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خطة العمل املؤقتة 
الس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة للسكان 

الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠١ 
(١٠ إىل ١٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١) 

  
املوضوع البند الوقت اليوم/التاريخ 

املسائل التنظيمية١ صباحا االثنني، ١٠ أيلول/سبتمرب 
اعتماد تقرير الدورة السنوية لعام ٢٠٠١     -
ترشيد الوثائق     -
قائمة البنود لعام ٢٠٠٢     -
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة٢   
االستعراض السنوي للحالة املالية     -
تقديرات امليزانية لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣     -

   
تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن تقديـرات امليزانيـة لفـترة السـنتني  -

 ٢٠٠٢-٢٠٠٣
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة (تابع) ٢ بعد الظهر  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: إطار التمويل املتعدد السنوات٤ صباحا الثالثاء، ١١ أيلول/سبتمرب 

   
ختصيـص املـــوارد املســتكمل (املقــرران ٢٣/٩٩ و ١٢/٩٩) وإطــار املــوارد املتكــامل  -

املنقح 
صندوق األمم املتحدة للسكان: الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة٨   
ميزانية الدعم لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣     -
االستعراض املايل السنوي لعام ٢٠٠٠     -

   
تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون  اإلدارة وامليزانيـة عـن تقديـــرات الصنــدوق مليزانيــة  -

الدعم لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

٨ بعد الظهر  
صندوق األمم املتحدة للسكان: الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة 
(تابع)

٦ صباحا األربعاء، ١٢ أيلول/سبتمرب 
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع: الشؤون املالية وشؤون امليزانية 
واإلدارة

تقديرات امليزانية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣     -

   
تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن تقديــرات امليزانيــــة للفـــترة  -

 ٢٠٠٢-٢٠٠٣
االستعراض السنوي للحالة املالية     -



9201-52242

DP/2001/20

املوضوع البند الوقت اليوم/التاريخ 
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع: الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة (تابع) ٦ بعد الظهر  

   
ـــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  تقريـر عـن تنفيـذ توصيـات التقييـم للعالقـة فيمـا ب -

ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: التقييم ٤   
التقرير السنوي ملدير الربنامج عن التقييم     -
تقييم موارد التمويل غري األساسية والتنفيذ املباشر     -

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: التقييم (تابع) ٤ صباحا اخلميس، ١٣ أيلول/سبتمرب 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا ٥ بعد الظهر  

صندوق األمم املتحدة للسكان: الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا ٧ صباحا احلمعة، ١٤ أيلول/سبتمرب  
مسائل أخرى ٩ بعد الظهر  
مقررات قيد النظر    
املسائل التنظيمية ١   

 


