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٢٠٠٦/١ 
 اإلطار التمويلي املتعدد السنوات لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 
 إن الس التنفيذي، 
ــا  - ١  ــق  حيــيط علم ــالتقرير املتعل ــزمين إلعــداد تق ب ب ــة  اجلــدول ال ــيم األداء يف اي ي

 ؛)DP/2006/3(، ٢٠٠٧-٢٠٠٤الدورة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 
املتوخـاة املتعلقـة بالرؤيـة االسـتراتيجية        ورقـة   المدير الربنـامج إىل تقـدمي       يدعو   - ٢ 

 الناشئة والتوجهات الربناجمية واالستراتيجية  التنظيمية، من أجل مناقشتها خـالل دورة الـس             
 ؛٢٠٠٦يونيه /السنوية، يف حزيران

ــامج تقــدمي خمطــط مــشروح لإلطــار التمــويلي املتعــدد     يطلــب - ٣   إىل مــدير الربن
، إىل الــس التنفيــذي يف دورتــه العاديــة األوىل، يف ٢٠١١-٢٠٠٨الــسنوات اجلديــد، للفتــرة 

للفتــرة ، وأن صــيغة أوليــة لإلطــار التمــويلي املتعــدد الــسنوات،      ٢٠٠٧ينــاير /كــانون الثــاين 
 .٢٠٠٧يونيه /، إىل الس يف دورته السنوية، يف حزيران٢٠١١-٢٠٠٨

  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧
  

٢٠٠٦/٢ 
 تقرير عن بعثة التقييم املوفدة من الربنامج اإلمنائي إىل ميامنار

 
 إن الس التنفيذي، 
ــا  - ١  ــيط علمـ ــة إىل ميامنـــ     حيـ ــساعدة املقدمـ ــن املـ ــامج عـ ــدير الربنـ ــذكرة مـ ار  مبـ

)DP/2006/4 (              وبالتقرير املقدم من بعثة التقييم املستقلة املوفدة إىل ميامنـار، وخباصـة التحـديات
 الرئيسية والتوصيات الواردة يف التقرير؛

 أن مبادرة التنمية البشرية ترتبط ارتباطـا وثيقـا بتحـسني حالـة الفقـراء       يالحظ - ٢ 
راعـاة وتنفيـذ النتـائج الـيت توصـلت إليهـا بعثـة               إىل مدير الربنامج م    يطلبوالريفيني يف ميامنار،    

 التقييم املستقلة، حسب االقتضاء؛
 بـأن يواصـل الربنـامج اإلمنـائي إدارة صـندوق األمـم املتحـدة ملكافحـة                   يوصي - ٣ 

اإليـدز، وإىل إشـراك اتمـع الـدويل يف دعـم مكافحـة اإليـدز يف           /فريوس نقص املناعـة البـشرية     
 .ميامنار

  ٢٠٠٦ر يينا/ كانون الثاين٢٧
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٢٠٠٦/٣ 
ــل املتع     ــة العمـ ــساين وخطـ ــور اجلنـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ ــيم تعمـ ــسانية   تقيـ ــشؤون اجلنـ ــة بالـ لقـ

 )اإلمنائي الربنامج(
 

 إن الس التنفيذي، 
يف تقييم تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                   وقد نظر    

)DP/2006/5 (      يم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف الربنـامج اإلمنـائي            ويف رد اإلدارة على تقييم تعمـ
)DP/2006/7(، 

 التقرير املرحلي عن تنفيذ خطة العمل املتعلقة بالشؤون اجلنـسانية لعـام             وقد استعرض  
٢٠٠٥) DP/2006/8(  ٢٠٠٧-٢٠٠٦، وخطـــة العمـــل املتعلقـــة بالـــشؤون اجلنـــسانية للفتـــرة 

)DP/2006/9(، 
، باعتبـاره   )ECOSOC/1997/2(اة املنظـور اجلنـساين       إىل تعريف تعميم مراعـ     وإذ يشري  

 ميمتـص استراتيجية جلعل اهتمامات وجتارب الرجال والنساء على حد سواء بعدا أساسيا يف             ”
ــصادية      ــسياسية واالقت ــذها ورصــدها وتقييمهــا يف مجيــع اــاالت ال ــربامج وتنفي ــسياسات وال ال

، “ حنو متساو فال يكرس انعدام املـساواة       واالجتماعية حبيث يستفيد منها الرجال والنساء على      
 ،“هو حتقيق املساواة بني اجلنسني) لالستراتيجية(اهلدف النهائي ”وإذ يالحظ أن 

 من أجل العمل بشكل     ٢٠٠٥ باخلطوات املتخذة يف عام      وإذ حييط علما مع التقدير     
ــائج       ــستهدف النت ــز اســتراتيجية واضــحة املعــامل وذات توجهــات ت ــى تعزي لتعمــيم اســتباقي عل

 حدة اإلمنائي على مجيع املستويات،مراعاة املنظور اجلنساين يف برنامج األمم املت
 مبـسامهة مجيـع املقـررات واإلجـراءات املـذكورة أعـاله املتعلقـة بتهيئـة                 يرحب - ١ 

الربنامج اإلمنائي للنجاح يف حتقيق نتائج املساواة بني اجلنسني يف براجمـه واسـتراتيجياته وإعـداد                 
 ير عنها؛التقار

 أمهيـة متكـني املـرأة مـن أجـل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ويطلـب إىل                    يؤكد - ٢ 
الربنـامج اإلمنــائي أن يـضع هــذه املـسألة يف اعتبــاره عنـد وضــع وتنفيـذ االســتراتيجيات املتعلقــة      

 باملساواة بني اجلنسني؛
عن اإلطـار   أن يتضمن التقرير السنوي ملدير الربنامج والتقرير السنوي         يطلب   - ٣ 

التمويلي املتعدد السنوات، التبليغ عـن التقـدم احملـرز جتـاه حتقيـق نتـائج املـساواة بـني اجلنـسني،                       
 وخباصة على مستوى النواتج والتأثري، باعتباره أحد العناصر األصلية؛
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ــرة   يؤيـــد - ٤  ــة بالـــشؤون اجلنـــسانية للفتـ ــة العمـــل املتعلقـ ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ خطـ
الة أن تترجم املكاتب املواضيعية اإلقليمية خطـة العمـل للـشؤون             إىل مدير الربنامج كف    يطلبو

اجلنسانية إىل خطط عمل متعددة السنوات للشؤون اجلنسانية يف كـل منطقـة مـن منـاطق هـذه                
 املكاتب أو كل جمال من ااالت املواضيعية؛

نـوع  يق التوازن بـني اجلنـسني والت       بسياسة الربنامج اإلمنائي املتعلقة بتحق     يشيد - ٥ 
 يف  ٥٠ إىل مدير الربنامج حتديد نقاط مرجعية جتاه حتقيق التوازن بـني اجلنـسني بنـسبة                 يطلبو

 ؛٢٠١٠املائة لكل جنس، يف صفوف اإلدارة العليا، حبلول عام 
 ماليـني دوالر، مبـا يف   ١٠ بالربنامج اإلمنـائي علـى ختـصيص مبلـغ         يشيد أيضا  - ٦ 

م تنفيـذ خطـة العمـل املتعلقـة بالـشؤون اجلنـسانية       ذلك وظيفتني أساسـيتني إضـافيتني، بغيـة دعـ       
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة 

 إىل الربنامج اإلمنائي أن يعـاجل بـصورة عاجلـة مـسألة نقـص الكفـاءات              يطلب - ٧ 
ــادة عــدد اخلــرباء املتمرســني املعنــيني باملــساواة بــني اجلنــسني يف كــل مــن املقــر        مــن خــالل زي

مـن خـالل إعـداد نبـذات وصـفية للكفـاءات املناسـبة              واملكاتب اإلقليمية والقطريـة الرئيـسية، و      
 فيما يتعلق جبميع املوظفني، يف حدود امليزانية املعلنة؛

 إىل الربنامج اإلمنائي تصميم برنامج بنظام أطلس مـن أجـل رصـد كـل      يطلب - ٨ 
ــة        ــادئ توجيهي ــسني، ووضــع مب ــائج املــساواة بــني اجلن ــة بنت مــن االعتمــادات والنفقــات املتعلق

يف اإلطـار التمـويلي املتعـدد الـسنوات، حبلـول       ‘ اجلنـساين الـدافع   ’عداد التقـارير عـن      واضحة إل 
 ؛٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 أن ختـصيص الربنـامج اإلمنـائي للمـوارد املتعلقـة بتعمـيم مراعـاة املنظـور            يؤكد - ٩ 
األساسـي، مثـل   اجلنساين، باعتباره دافعا لفعالية التنمية، يعترب جزءا من عمل الربنـامج اإلمنـائي              

، يف هــذا الــصدد، إىل مــدير الربنــامج تقــدمي تقريــر عــن   يطلــبوغــريه مــن الــدوافع األخــرى؛  
 ؛٢٠٠٦الوضع العام للموارد األساسية، يف الدورة العادية الثانية لعام 

ــة       يرحــب - ١٠  ــة معني ــويل رئاســة جلن ــامج القاضــي بتأســيس وت ــدير الربن ــرار م  بق
نسانية، بغية استعراض النتائج يف جمـايل تعمـيم مراعـاة املنظـور             بالتوجيه والتنفيذ يف الشؤون اجل    

 إىل مــدير الربنــامج اختــاذ خطــوات إضــافية  ويطلــباجلنــساين وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني،  
إلقامة نظامني لتحفيز ومساءلة املوظفني على مجيع مستويات التشغيل، فضال عن كفالة التـزام              

لربنـامج اإلمنـائي كـل جهـد ممكـن مـن أجـل الوصـول بتحقيـق                  اإلدارة العليا بضمان أن يبـذل ا      
 املساواة بني اجلنسني فيه إىل احلد األقصى؛
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 مدير الربنامج على حتديد املزيد مـن التـدابري، مبـا يف ذلـك تقيـيم موقـف               حيث - ١١ 
ووالية الوحدة املعنية بالشؤون اجلنـسانية التابعـة ملكتـب الـسياسات اإلمنائيـة، مـن أجـل تعزيـز                    

 كانة سياسة الربنامج اإلمنائي يف جمال الشؤون اجلنسانية وزيادة االهتمام بتنفيذها؛م
 إىل مدير الربنامج، بوصفه رئيـسا موعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، أن                يطلب - ١٢ 

يتوىل الدعوة لفريق األمم املتحدة القطري ودعم تعزيز قدراته مـن أجـل حتقيـق نتـائج املـساواة                   
  يف سياق أطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛بني اجلنسني،

 إىل الربنــامج اإلمنــائي اإلســراع بتنفيــذ الفقــرات ذات الــصلة يف قــرار   يطلــب - ١٣ 
ــة العامــة  ، بــشأن االســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي جيــري كــل ثــالث    ٥٩/٢٥٠اجلمعي

ني وتعمـيم مراعـاة     سنوات، وخباصة السياسات اليت ينصب تركيزهـا علـى املـساواة بـني اجلنـس              
املنظور اجلنساين، واالستفادة، حيثما أمكـن ذلـك، مـن البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس               

 واملعلومات الكمية والنوعية؛
 إىل مدير الربنـامج، باعتبـاره مـديرا للربنـامج اإلمنـائي ورئيـسا موعـة                 يطلب - ١٤ 

 قـدر ممكـن مـن االهتمـام لتحقيـق           األمم املتحدة اإلمنائية يف نفس الوقت، أن يكفـل مـنح أكـرب            
 نتائج املساواة بني اجلنسني يف عملية إصالح األمم املتحدة وتعزيز قدراا؛

 إىل مدير الربنـامج تقـدمي تقريـر، يف الـدورة العاديـة األوىل، يف كـانون                  يطلب - ١٥ 
دارة وخطـة   ، عن التقدم احملرز يف تنفيذ هـذا املقـرر، ويف تنفيـذ اسـتجابة اإل               ٢٠٠٧يناير  /الثاين

ــواردة يف        ــات ال ــذ االلتزام ــدم احملــرز يف تنفي ــسانية، وخباصــة التق ــشؤون اجلن ــة بال العمــل املتعلق
، يف مــا يتعلـق بتوضــيح األدوار واملـسؤوليات املنوطــة   )٥١ إىل ٤٨الفقـرات  (اسـتجابة اإلدارة  

 .بكل من الربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للمرأة
 ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاين٢٧

 
٢٠٠٦/٤ 

 عمليات اختاذ القرار يف صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية بشأن امليزنة والربجمة  
 

 ،إن الس التنفيذي 
 بتقرير عمليات اختاذ القرار يف صـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع              حييط علما  - ١ 

 ؛)DP/2006/10(اإلنتاجية بشأن امليزنة والربجمة 
 ني األمني التنفيذي اجلديد؛ بتعييرحب - ٢ 
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  التقدم الذي أحرزه الصندوق حىت اآلن يف تنفيذ خطة األعمال؛ يالحظ - ٣ 
 الصندوق على مواصلة استعراضه االستراتيجي خلطـة األعمـال وعلـى            يشجع - ٤ 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦إكمال خطة استثماراته التفصيلية للفترة 
ن مركـز االسـتعراض االسـتراتيجي        إىل األمني التنفيذي تقدمي تقريـر عـ        يطلب - ٥ 

ــال؛           ــة األعم ــتراتيجية تنمي ــه اخلــصوص، اس ــى وج ــك وعل ــا يف ذل ــال، مب ــة األعم ــذ خط وتنفي
ــوظفني؛        ــة مبــالك امل ــدابري املتعلق ــي؛ والت ــائج؛ واهليكــل التنظيم ــل النت واســتراتيجية اإلدارة مقاب

ــة الــيت وضــعت يف ذلــك الــسياق؛ إىل الــس التنفيــذي، يف     ــه الــسنوية، يف وتــدابري امليزن دورت
 ؛٢٠٠٦يونيه /حزيران

 إىل مــدير الربنــامج واألمــني التنفيــذي للــصندوق العمــل بــشكل دقيــق  يطلــب - ٦ 
ــدد العناصــر           ــيت حت ــتني، ال ــني املنظم ــذكرة التفــاهم ب ــة مل ــصيغة النهائي ــداد ال ــى إع الرئيــسية عل

ا املتخـذة إىل الـس، يف    لشراكتهما االستراتيجية والتشغيلية واملالية، وتقدمي تقرير عن تدابريمه       
 ؛٢٠٠٦يونيه /دورته السنوية، يف حزيران

 دعوتــه للربنــامج اإلمنــائي كــي يــساعد الــصندوق علــى حــشد املــوارد    يكــرر - ٧ 
ــاهي       ــل املتن ــة والتموي ــصعيد احمللــي يف جمــايل التنمي ــة علــى ال الــضرورية ملواصــلة أنــشطته اجلاري

 الصغر؛
ة وللبلدان األخـرى، الـيت ميكنـها وضـعها مـن             دعوته للبلدان املاحن   أيضا يكرر - ٨ 

ذلك، تقدمي متويل إضايف لدعم برامج وأنشطة الـصندوق يف أقـل البلـدان منـوا، واحملافظـة علـى                    
 .استمرار ذلك التمويه

  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧
 

٢٠٠٦/٥ 
  التقييم التنظيمي لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  

 
 ،يذيالس التنفإن  

ــشري ‐ ١  ــس   يــ ــرار الــ ــصاديإىل قــ ــاعي االقتــ ــؤرخ ٢٠٠٥/٥٤ واالجتمــ  املــ
ديـسمرب  /األول كـانون  ٢٢خ  املـؤر ٥٩/٢٥٠ اجلمعية العامـة  يوقرار ،٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٧

  ؛٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦خ  املؤر٦٠/١٣٧ و٢٠٠٤
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ــة االستــشارية لــصندوق    حيــيط علمــا - ٢  ــالتقرير الــذي كلفــت بــه اللجن األمــم  ب
 التقيــيم التنظيمــي لــصندوق األمــم املتحــدة’، (A/60/62-E/2005/10)ة اإلمنــائي للمــرأ املتحــدة

  ؛‘وحاضر ومستقبلاإلمنائي للمرأة، ماضٍ 

-جهــود اللجنــة االستــشارية لــصندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة   يقــدر - ٣ 
 اجلنسني يف سياق إصالح األممحوار بشأن التحديات اليت تواجه تعميم املساواة بني  إلطالق

 املتحدة؛

جبهود صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة لتعزيـز التناسـق والـدعم               يرحب - ٤ 
 األمـم جمموعـة  بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني لألفرقـة القطريـة لألمـم املتحـدة مـن خـالل            الفـين 

 ،ري كل ثـالث سـنوات  جيي ذالشامل الالسياسات مبا يتماشى مع استعراض اإلمنائية املتحدة 
  الــصندوق يف دعــم مبــادرات الــدولهامدالــيت قــسامهات  باملــرحــب أيــضايوــذا اخلــصوص 

 األعــضاء ومنظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني 

 لمرأة؛لتمكني الو

ــىالــدول األعــضاء ال يــشجع - ٥  ــادةقــادرة عل م مــسامهاا يف صــندوق األمــ   زي
 مـن بلـوغ     متكينـه   بغيـة  ،لمـوارد األساسـية   وخباصـة ل   ،بـذلك على القيـام      للمرأة  اإلمنائي املتحدة

 ؛سنواتال دعدتملا إطار التمويل يفاحملددة أهدافه وغاياته 
ــب - ٦  ــدير  يطلـ ــامج إىل مـ ــه    الربنـ ــرا بآرائـ ــذي تقريـ ــس التنفيـ ــدم إىل الـ أن يقـ

ــا ــق فيم ــم  ” يتعل ــصندوق األم ــالتقييم التنظيمــي ل ــاضٍ وحاضــر    ب ــرأة، م ــائي للم  املتحــدة اإلمن
 شامل الـ نايـ آخذا يف احلسبان املناقشة اجلاريـة بـشأن إصـالح األمـم املتحـدة والبن      ،“ومستقبل

  ؛٢٠٠٦  لعاميونيه/ السنوية يف حزيرانةدورال، يف نينسمساواة بني اجللل

صـندوق  اسـتفادة    ضمانأن يتخـذ خطـوات لـ      الربنامج  إىل مدير    يطلب أيضا  - ٧ 
بـشكل أفـضل     حيقـق كـي اإلمنائي للمرأة من منتديات األمم املتحـدة ذات الـصلة    األمم املتحدة

طبقـا لواليتـه، وأن    أهـداف األمـم املتحـدة يف املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        يف ه سامهتم
  ؛٢٠٠٦العادية الثانية   إىل الس التنفيذي يف دورتهرز التقدم احملبشأنيقدم تقارير 

تعزيز التعاون على صـعيد الربنـامج بـني         الربنامج   مدير   إىل ن جديد ويطلب م  - ٨ 
املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، حبيث يـتمكن الـصندوق    برنامج األمم

 إدمـاج منظـور   يف واليتـه كاملـة مبـا فيهـا دوره االبتكـاري والتحفيـزي،       أداء  االسـتمرار يف من
اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة،     بني اجلنسني يف آليات التنسيق من قبيـل أطـر املـساعدة   يراعي املساواة 

 .واالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر

 ٢٠٠٦يناير /الثاين كانون ٢٧
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٢٠٠٦/٦ 
  أنشطة مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 
  ،الس التنفيذيإن  

بـشأن أنـشطة    بالنيابـة    املدير التنفيذي قدمه  الذي   رير املرحلي بالتق حييط علما  - ١ 
  ؛ (DP/2006/11)خلدمات املشاريع مكتب األمم املتحدة

واإلجــراء املتخــذ مــن جانــب مكتــب األمــم املتحــدة    رز بالتقــدم احملــ يرحــب - ٢ 
 رحـب أيـضا  يو، ٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلـول ٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٣٦املشاريع تنفيذا للقرار  خلدمات

اختــاذ قــرارات تتعلــق يف مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع  الــذي اتبعــه افبالنـهج الــش 
  باإلدارة؛

بتصميم مكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع علـى حتـسني            كذلكيرحب   - ٣ 
 .ةفعاليته يف جمال األعمال التجاري لتحسني يف سعيه التكلفة، وكذلك  حساببشأن دقته

 ٢٠٠٦يناير /الثاين كانون ٢٧
 

  ٢٠٠٦/٧ 
  ئق عمل الس التنفيذيطرا  

 
  ،الس التنفيذيإن  

  ،التنفيذي  املتعلق بطرائق عمل الس٢٠٥/٣٢القرار  إىل إذ يشري 

  به، التقيد على أمهيةوإذ يؤكد نظامه الداخلي  إىل أيضا ريشوإذ ي 

 رات بشأن طرائـق عمـل الـس التنفيـذي    وشااملناقشة وامليف االستمرار  يقرر - ١ 

املتحـدة   برنـامج األمـم   إىل ويطلـب  ، عمـل الـس التنفيـذي   بـسيط جاريـة لتحـسني وت  كعمليـة  
يقـدما إىل الـدورة    ر مع الـدول األعـضاء، أن  واإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان، بالتشا

العمــل، مبــا فيهــا االنتخابــات  حتــسني طرائــقبــشأن مواصــلة  اقتراحامــا ٢٠٠٦لعــام الــسنوية 
 .سبتمرب/الثانية يف أيلول لدورة العاديةلاالجتماع األخري املبكرة للمكتب يف 

 ٢٠٠٦يناير /الثاين كانون ٢٧
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٢٠٠٦/٨ 
-٢٠٠٢السنتني   مراجعي احلسابات لفترةجملسبتنفيذ توصيات املتعلقة تابعة املتقارير   

ومكتـب األمـم    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان (٢٠٠٣
 ) خلدمات املشاريعاملتحدة

 
 ،الس التنفيذيإن  

األمـم   ه برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب    زحأبالتقدم الذي  حييط علما - ١ 
املنتهيـة   املتحدة خلدمات املشاريع يف تنفيذ توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات لفتـرة الـسنتني      

جلهود احملـددة  بـا و ،DP/2006/13 رد يف الوثيقةي، حسبما ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١يف 
 يف التعامـل  الشعور باملسؤوليةو اليت قامت ا اإلدارة لتحسني الشفافية وتعزيز املساءلة اإلدارية

 ؛مع التوصيات املتعلقة مبراجعة احلسابات
  مـن قبـل   اختاذهـا  الالحقـة املتخـذة أو املقـرر   بـاإلجراءات  حيـيط علمـا أيـضا    - ٢ 

 ألمـم املتحـدة  ا تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي حـسابات      صندوق األمم املتحـدة للـسكان يف  

 ؛DP/FPA/2006/1  وفق ما ورد يف مرفق الوثيقة٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني 
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم   إىل يطلــب - ٣  املتحــدة  إدارة برن

يف سـتمرار  االو رز مـن التقـدم احملـ   االسـتفادة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع   
فيهـا نظـم إدارة    تنفيذ توصيات جملس مراجعـي احلـسابات، وتعزيـز أنظمـة اإلدارة واملراقبـة مبـا      

ذات  قواعـد الـسلوك      دوناتملـ  االمتثـال ق مـع أفـضل املمارسـات يف رصـد           وافـ ر الـيت تت   اخطاأل
 ومكتـب  املتحدة للسكان الصلة والسلوك املهين لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم

 األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛

وصـندوق األمـم املتحـدة     إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  إىليطلب أيضا - ٤ 
احلايل جلميـع   على ضوء التمحيصأن تقوم للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، 

ومكافحـة   منـع الغـش  ة إىل التـدابري الراميـ  تكثيـف  ببـرامج األمـم املتحـدة وصـناديقها الطوعيـة،      
 يف مـا خيـص  موقـف عـدم التـسامح    باعتمـاد  املوظفني واملنظمات الشريكة   مجيعبالغالفساد وإ

 أو سـوء  غـش ال اإلبالغ والتحقـق مـن  املتعلقـة بـ  زيد من تعزيـز الـنظم   امل وإىل موالسوء إدارة األ
 .موالأللاحملتمل االستخدام 

 ٢٠٠٦يناير /الثاين كانون ٢٧
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٢٠٠٦/٩ 
  الربامجمستوى بيانات على ال فريفعالة من حيث التكلفة لتوالج هنلا  

 
 ،الس التنفيذيإن  
 ورقـة غرفـة االجتمـاع بـشأن النـهج الفعالـة مـن حيـث التكلفـة         يف وقد نظر  - ١ 

  ؛)DP/FPA/2006/CRP.1 وDP/2006/CRP.2  (الربامجمستوى بيانات على لتوفري ال

  برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم     ضمنعاملة  نظم بوجود يقر - ٢ 
ف يلاوالتكـ   بيانـات بـشأن األنـشطة   ا مبـا فيهـ  ، بيانـات الـربامج  السـتفادة مـن  املتحـدة للـسكان ل  

  والنتائج؛

 ،أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان     الحظي - ٣ 
يف عمليـة   الـربامج مقيمـة ذاتيـا   مـستوى  ى   يستخدمان استخداما مكثفا تقارير علـ      ،على السواء 

  والشاملة؛ اإلبالغ االستراتيجية التجميعية

وصـندوق   بـاجلهود احلاليـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       حيـيط علمـا أيـضا    - ٤ 
   املالية واإلدارية؛عملياتاألمم املتحدة للسكان لتنسيق الربجمة وال

رصـد   املتحـدة اإلمنـائي بـصورة روتينيـة     برنامج األمم ضمنجيري   أنهالحظي - ٥ 
القطريــة كجــزء مــن   الــربامج واملكاتــبمــستوى نوعيــة الــنظم املختلفــة جلمــع البيانــات علــى  

  لرقابة اليت تقدمها املكاتب اإلقليمية؛لو ة الشاملة لإلدارةراجعامل

 صندوق األمم املتحدة للسكان النظـر يف جيري ضمن أنه  تقديريالحظ مع ال - ٦ 

  الربامج؛ذات الصلة بة بغية كفالة نوعية البيانات راجعاملنطاق توسيع 

 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ضــمنجيــري أنــه  تقــديرمــع الأيــضا الحــظ ي - ٧ 
عـن   زيـادة صـلة التقـارير فيمـا يتعلـق بتقيـيم األداء       يفاألمـم املتحـدة للـسكان النظـر      وصـندوق 

 مـع عـدم إغفـال     عـزى بـشكل أوثـق إىل املنظمـة،          ميكن أن ت  اليت  اقتراح مؤشرات للنتائج    طريق  
  ؛حال احلصول عليهابيانات ال أمهية

 مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملـدير التنفيـذي لـصندوق األمـم     يشجع - ٨ 

يف منظمتيهمـا   املتحدة للسكان على متابعة جهودمها لتحسني نظم اإلدارة املرتكـزة إىل النتـائج  
  مع الس التنفيذي يف هذا الصدد؛تباقي شكل اسوعلى التفاعل ب

 مـدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملـدير التنفيـذي لـصندوق         إىل يطلـب  - ٩ 

واإلقليميـة وبيانـات    النتائج الربناجمية القطريةإتاحة األمم املتحدة للسكان أن يعمال على كفالة 
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ناجميــة القطريــة واإلقليميــة، علــى  ربال ات يف ايــة الــدوريــةفتــرة الربناجملكــل الاألداء املوحــدة 
 .التوايل

 ٢٠٠٦يناير /الثاين كانون ٢٧
 

٢٠٠٦/١٠ 
 ٢٠٠٦ العادية األوىل الس التنفيذي يف دورتهاليت اعتمدها استعراض القرارات   

 
 ،الس التنفيذيإن  
  :، قام مبا يلي٢٠٠٦أنه خالل دورته العادية األوىل  إىلشري ي 

 
 ١ البند  
 :٢٠٠٦لعام التالية أمساؤهم نتخب أعضاء املكتب ا  

 
 )أوكرانيا(سعادة السيد فالريي كوشينسكي   :الرئيس 

 )اليابان(السيد كازوو سوناغا  :رئيسالنائب  

 )غامبيا( جونسون -سعادة السيد كريسبني غري  :رئيسالنائب  

 )ندونيسياإ(لسيدة أدياتويدي أديوزو أمسادي سعادة ا :رئيسالنائب  

 )غيانا(تلبوت . السيد جورج و :رئيسالنائب  
 

ــة األوىل   أقــــر و  ــه العاديــ ــة العمــــل لدورتــ ــال وخطــ ــام جــــدول األعمــ  ٢٠٠٦لعــ

(DP/2006/L.1)؛  

  ؛(DP/2006/1) ٢٠٠٥لعام اعتمد تقرير دورته العادية الثانية  

 ؛(DP/2006/CRP.1)  ٢٠٠٦لعام اعتمد خطة العمل السنوية  

  ؛٢٠٠٦ لعام للدورة السنوية تة ؤقاعتمد خطة العمل امل 

 :٢٠٠٦عام ة للمجلس التنفيذي يف بلقوافق على اجلدول التايل للدورات امل 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣ إىل ١٢من  :٢٠٠٦لعام الدورة السنوية  

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥ إىل ١١من : ٢٠٠٦  لعامالدورة العادية الثانية 
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  تحدة اإلمنائيربنامج األمم املب اجلزء اخلاص  
 

 ٢البند   
 اإلطار التمويلي املتعدد السنوات لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 بـشأن اإلطـار التمـويلي       ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠٦/١اختذ املقرر    
 ؛املتعدد السنوات لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 
 ٣البند   
 تصلة االربامج القُطرية واملسائل امل  

 بشأن تقرير بعثـة التقيـيم       ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠٦/٢اختذ املقرر    
 .ن الربنامج اإلمنائي إىل ميامناراملوفدة م

 :وافق على وثائق الربامج اإلقليمية التالية 
 ؛٢٠١٠-٢٠٠٦أووربا ورابطة الدول املستقلة،  
 .٢٠٠٩-٢٠٠٦الدول العربية،  
 : الربامج القُطرية التاليةوافق على وثائق 
 أوغندا، بوركينا فاسو، تشاد، الرأس األخضر، سوازيلند، غانا، وناميبيا؛ :أفريقيا 
 اجلماهريية العربية الليبية؛ :الدول العربية 
 أفغانستان، إندونيسيا، بنغالديش، الصني، فييت نام وكمبوديا؛ :آسيا واحمليط اهلادئ 
 كرانيا، بلغاريا، بيالروس، تركيا وجورجيا؛وألبانيا، أ :لةبا ورابطة الدول املستقوأور 
 .بريو، جزر تركس وكايكوس، وغيانا  :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 
 ٥ و ٤البندان   
 التقييم والشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

ــاين ٢٧ املــؤرخ ٢٠٠٦/٣اختــذ املقــرر    ــاير/ كــانون الث ــيم تعمــيم  ٢٠٠٦ ين ــشأن تقي  ب
 ؛لعمل املتعلقة بالشؤون اجلنسانيةاملنظور اجلنساين وخطة ا
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 ٦البند   
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

 بـشأن عمليـات اختـاذ       ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٧  املـؤرخ     ٢٠٠٦/٤اختذ املقرر    
 ؛ن امليزنة والربجمةاإلنتاجية بشأالقرار يف صندوق األمم املتحدة للمشاريع 

 
 ٧البند   
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  

 بـشأن التقيـيم التنظيمـي    ٢٠٠٦ينـاير  / كانون الثـاين   ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠٦/٥اختذ املقرر    
 ؛لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 
 ٨البند   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

ب  بـشأن أنـشطة مكتــ  ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٧خ  املـؤر ٢٠٠٦/٦اختـذ املقـرر    
 ؛األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 
 للسكاناجلزء املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة   

 
 ١البند   
 املسائل التنظيمية  

ــاير / كــانون الثــاين٢٧ املــؤرخ ٢٠٠٦/٧اختــذ املقــرر   عمــل طرائــق بــشأن  ٢٠٠٦ين
 ؛لس التنفيذيا

 
 ٩البند   
 توصيات جملس مراجعي احلسابات  

 بــشأن تقــارير املتابعــة ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين٢٧ املــؤرخ ٢٠٠٦/٨اختــذ املقــرر  
برنــامج  (٢٠٠٣-٢٠٠٢املتعلقــة بتنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي احلــسابات لفتــرة الــسنتني  

 تب األمــم املتحــدة خلــدماكان ومكتــاإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للــس األمــم املتحــدة 
 ؛)املشاريع
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 ١٠البند   
 التقارير املقدمة إىل الس االقتصادي واالجتماعي  

أحــاط علمــا بــالتقرير املــشترك املقــدم إىل الــس االقتــصادي واالجتمــاعي مــن مــدير    
 ؛)E/2006/5(ن برنامج األمم املتحـدة اإلمنائي واملديـر التنفيذي لصنـدوق األمم املتحدة للسكا

 
 ١١البند   
 عملية الربجمة  

 بشأن الـنهج الفعالـة مـن        ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠٦/٩اختذ املقرر    
 ؛وفري البيانات على مستوى الربامجحيث التكلفة لت

 
  للسكانةاجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحد  

 
 ١٢البند   
 صلة االربامج القُطرية واملسائل املت  

 :وافق على وثائق الربامج القُطرية التالية 
 ؛ألخضر، سوازيلند، غانا، وناميبياأوغندا، بوركينا فاسو، تشاد، الرأس ا :أفريقيا 
 ؛الديش، الصني، فييت نام وكمبودياأفغانستان، إندونيسيا، بنغ :آسيا واحمليط اهلادئ 
 ؛ورجيا واألرض الفلسطينية احملتلة ج،كرانيا، تركياوألبانيا، أ :الدول العربية وأوروبا 
 .بريو :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 
 ١٣البند   
 مسائل أخرى  

 :عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية التالية 
جلسة إحاطة غري رمسية بشأن املسامهة يف بلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة عـن طريـق                   

برنـامج  (دور برنـامج التناسـل البـشري     :ال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة   البحـث والتطـوير يف جمـ   
 ؛)البنك الدويل/مة الصحة العامليةمنظ/صندوق األمم املتحدة للسكان/األمم املتحدة اإلمنائي

 ؛ة للمساعدة اإلمنائية يف مدغشقرتقدمي عرض عن عملية إطار عمل األمم املتحد 
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 ؛لق بالشؤون اجلنسانيةئي حلدث يتعتنظيم الربنامج اإلمنا 
ــاء الــسالم يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الــصراعات      ــامج  :تقــدمي عــرض عــن بن دور الربن

 .اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان يف أنغوال ومجهورية الكونغو الدميقراطية
 

 اجتماع مشترك  
عقــــد اجتماعــــا مــــشتركا فيمــــا بــــني اــــالس التنفيذيــــة لربنــــامج األمــــم املتحــــدة    
 وبرنـامج   )اليونيـسيف (  منظمة األمم املتحدة للطفولـة     صندوق األمم املتحدة للسكان،   /اإلمنائي

 : تنـاول املواضـيع التاليـة   ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٣ إىل   ٢٠األغذية العاملي يف الفتـرة مـن        
ــدرة؛   ) أ( ــدرة وتطــوير الق ــاء الق ــى     ) ب(بن ــز عل ــع التركي ــة، م ــة إىل التنمي ــال مــن اإلغاث االنتق
متابعـة توصـيات فرقـة العمـل      :اإليـدز /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    ) ج(لكـوارث الطبيعيـة؛   ا

 .ركيز بشكل خاص على عملية الربجمةالتبسيط والتنسيق مع الت) د( العاملية؛ و
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 للسكان املتحدة األمم صندوق/اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التنفيذي للمجلس املؤقتة العمل خطة
 ٢٠٠٦ لعام نويةالس الدورة

 )جنيف ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣-١٢(
  

 املوضوع البند الوقت التاريخ/اليوم

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 

١ 
 
 
 
 
٢ 

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول أعمال الدورة وخطة عملها •
 ٢٠٠٦اعتماد تقرير الدورة العادية األوىل لعام  •

  للسكانةمم املتحداجلزء املتعلق بصندوق األ
 

 بيان املديرة التنفيذية
 

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية
 ٢٠٠٥تقرير املديرة التنفيذية لعام  •
 عرض إحصائي عام •
 تقارير وحدة التفتيش املشتركة •

 االثنني،
 يونيه/ حزيران١٢

٠٠/١٥- 
٠٠/١٨ 

 السكان والقضاء على الفقر : املوضوع- حدث خاص ينظمه صندوق األمم املتحدة للسكان 

٠٠/١٠- 
٠٠/١٣ 

٢ 
٣ 

 )تابع (التقرير السنوي للمديرة التنفيذية
 االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان

 تقرير عن االلتزامات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان •

 لثالثاء،ا
 يونيه/ حزيران١٣

٠٠/١٥- 
٠٠/١٨ 

 الربامج القُطرية واملسائل املتصلة ا ٤
 امج القُطريةمشاريع وثائق الرب •
 مذكرة بشأن املساعدة املقدمة إىل ميامنار •

٠٠/١٠- 
٠٠/١٢ 

 التقييم ٥
 التقرير الدوري عن التقييم •

 األربعاء،
 يونيه/ حزيران١٤

٠٠/١٢-
٠٠/١٣ 

 مشاورات غري رمسية 
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 املوضوع البند الوقت التاريخ/اليوم

٠٠/١٥- 
٠٠/١٨ 

 
١٧ 

 لسكاناجلزء املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة ل
 عملية الربجمة

ــائي    • ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــر برن ــم املتحــدة  /تقري ــسكانصــندوق األم ــذ الربجمــةلل  عــن تنفي
 املشتركة وعن املبادئ التوجيهية للربجمة املشتركة موعة األمم املتحدة اإلمنائية

الشــتراك مــعصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان املعــد با /تقريــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  •
اليونيسيف بشأن اخليارات املمكنة لتحسني وتبـسيط اإلجـراء املتـوائم املتبـع حاليـا يف املوافقـة

 على الربامج القُطرية
٠٠/١٠- 
٠٠/١٢ 

 
١٦ 
 
  
١٨ 

 )تابع(اجلزء املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان 
 جعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخليةاملرا

 الزيارات امليدانية
تقارير الربنامج اإلمنـائي، صـندوق الـسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع بـشأن •

 املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية، مبا يف ذلك رد اإلدارة
 الزيارات امليدانيةعن تقارير  •

٠٠/١٢-
٠٠/١٣ 

 شاورات غري رمسيةم 

 اخلميس،
 يونيه/ حزيران١٥

٠٠/١٥- 
٠٠/١٨ 

جلـــسة اإلحاطـــة غـــري الرمسيـــة املـــشتركة بـــني برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق األمـــم 
 للسكان املتحدة

٠٠/١٠ - 
٣٠/١١ 

 املسائل التنظيمية ١
 عمل السطرائق  •

٣٠/١١- 
٠٠/١٣ 

 مشاورات غري رمسية 

 اجلمعة،
 يونيه/ حزيران١٦

٠٠/١٥- 
٠٠/١٨ 

 مسائل أخرى ٢٠
بنــود صــندوق الــسكان والبنــود املــشتركة بــني الربنــامج اإلمنــائي(اختــاذ املقــررات العالقــة    •

 )وصندوق السكان
ــام       • ــة لع ــة الثاني ــدورة العادي ــة لل ــرار خطــة العمــل املؤقت ــسكان وللجــزء٢٠٠٦إق ــصندوق ال  ل

 املشترك بني الربنامج اإلمنائي وصندوق السكان
 لق بصندوق السكاناختتام اجلزء املتع •

 االثنني،
 يونيه/ حزيران١٩
 
 
 
 

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 

 
 
٦ 
 

 اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 بيان مدير الربنامج

 التقرير السنوي ملدير الربنامج
 ٢٠٠٥تقرير اإلطار التمويلي املتعدد السنوات عن أداء الربنامج اإلمنائي ونتائجه لعام  •
 حدة التفتيش املشتركةتقارير و •
 مرفق إحصائي •
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٠٠/١٥- 
٠٠/١٨ 

٦ 
 
٧ 
 
 

١٩ 

 )تابع( التقرير السنوي ملدير الربنامج
 

 االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 حالة االلتزامات بتمويل املوارد العادية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي •
 

  ٢٠١١-٢٠٠٨اإلطار التمويلي املتعدد السنوات، 
 تقرير عن الرؤية االستراتيجية الناشئة، وتوجهات الربنامج واالستراتيجية التنظيمية •

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 

 متطوعو األمم املتحدة ١٣
  تقرير مدير الربنامج-متطوعو األمم املتحدة  •

٠٠/١٥-
٠٠/١٦ 

 مشاورات غري رمسية 

 الثالثاء،
 يونيه/ حزيران٢٠

٠٠/١٦- 
٠٠/١٨ 

١١ 
 
 
٨ 

 تب األمم املتحدة خلدمات املشاريعمك
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي •
 

 تقرير التنمية البشرية
٠٠/١٠ 
-٠٠/١٣ 

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ١٤
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي •

 األربعاء،
 يونيه/ حزيران٢١

٠٠/١٥- 
٠٠/١٨ 

١٢ 
 
 
١٠ 

 نتاجيةصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإل
تقرير عن ترتيبات مذكرة التفاهم بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة •

 للمشاريع اإلنتاجية
 

 التعاون فيما بلدان اجلنوب
 تقرير مرحلي عن تنفيذ إطار التعاون الثالث للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب •

 اخلميس،
 يونيه/ حزيران٢٢

٠٠/١٠- 
٠٠/١١ 

 ورات غري رمسيةمشا 

٠٠/١١ 
-٠٠/١٣ 

١٥ 
 
 
٩ 

 التقييم
 اإليدز يف أفريقيا اجلنوبية وإثيوبيا/تقييم فريوس نقص املناعة البشرية •
 رد اإلدارة •

 الربامج القُطرية واملسائل املتصلة ا
 القُطرية/وثائق مشاريع الربامج اإلقليمية •
 متديد الربامج القُطرية •

 

٠٠/١٥- 
٠٠/١٨ 

 )تابع(ج القُطرية واملسائل املتصلة ا الربام ٩
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 اجلمعة،
 يونيه/ حزيران٢٣

٠٠/١٠ 
-٠٠/١٣ 

٢٠ 
 
١ 

 مسائل أخرى
 اختاذ املقررات العالقة •

 املسائل التنظيمية
 للجــزء املتعلــق بربنــامج األمــم٢٠٠٦إقــرار خطــة العمــل املؤقتــة للــدورة العاديــة الثانيــة لعــام    •

 املتحدة اإلمنائي

 
 


