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 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥ - يونيه/ حزيران٣٠، نيويورك

 * املؤقتاألعمالمن جدول ) أ (٧البند 
 :امج ومسائل أخـرى   نالربوتنسيق  ال

  التنسيقهيئيت اتقرير
   

يف منظومـة    جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني        العـام الـسنوي    االسـتعراض تقرير    
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ للفترة تنسيقاملعين بالملتحدة ألمم اا

 موجز 
يف التعـاون بـني الوكـاالت       جمـال   لتطورات الرئيـسية يف     عرضا عاما ل  التقرير  يقدم هذا    

 إطار جملس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، خـالل الفتـرة الـيت                      
 .٢٠٠٨  عام وربيع٢٠٠٧  عامريفدورتيه خلغطي ت

وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير، اختتم جملس الرؤسـاء التنفيـذيني اسـتعراض هيكلـه                
وكانت إحدى النتائج اهلامة الـيت متخـض عنـها االسـتعراض تتمثـل يف إدمـاج             . عمله وأساليب

جمموعـة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة يف إطــار جملــس الرؤسـاء التنفيــذيني كــركن ثالــث مــن أركــان   
 اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة املــستوى واللجنــة  -نــب هيئتيــه الفــرعيتني الــدائمتني  اجمللــس، إىل جا

 أول دورة   ٢٠٠٨جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني لربيـع         وكانـت دورة    . الربناجمية الرفيعـة املـستوى    
وإمجـــاال، مـــن املنتظـــر أن تـــؤدي التجديـــدات املـــستحدثة نتيجـــة  . تعقـــدها هبيكلـــها اجلديـــد

 .اجمللس وزيادة كفاءة أدائهلالستعراض إىل تعزيز دور 
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وقد احتل تغري املناخ موقعا بارزا يف جدول أعمال برنامج جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني                 
وتعهــد اجمللــس بإعــداد مــسامهة منظومــة األمــم املتحــدة يف مــؤمتر األمــم    . خــالل هــذه الفتــرة 

وشـرع بعـد ذلـك      . ٢٠٠٧ديـسمرب   /ندونيسيا، يف كـانون األول    إاملتحدة لتغري املناخ يف بايل،      
يف حتديد جماالت التركيز الرئيسية وطرائق تنسيق العمل استجابة ملقتضيات العمليـة التفاوضـية         
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بـتغري املنـاخ، وعمـال بالواليـات واملهـام األعـم املوكلـة                    

تحــدة ملــساعدة البلــدان ســتراتيجية ملنظومــة األمــم املاواتفــق اجمللــس أيــضا علــى  . إىل املنظومــة
النامية على مواجهة أزمة الغذاء العاملية املستجدة، وواصل نظره يف الدعم املقـدم مـن منظومـة                 

أدوات تعمــيم مراعــاة هــديف جمموعــة : وكــان املنــشوران.  لــدعم تنميــة أفريقيــا املتحــدةاألمــم
مـن أهـم    ة بني الوكـاالت     دليل املوارد املشترك  : بناء القدرات التجارية  و العمالة والعمل الكرمي  

وكـان مـن بـني البنـود        . اللجنة الربناجمية الرفيعـة املـستوى     النواتج اليت مت إعدادها حتت إشراف       
 األمـم املتكررة يف جدول أعمال اجمللس خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير نظـره يف خطـة عمـل                   

دان منـوا؛ ومبـادرة      لـصاحل أقـل البلـ      ٢٠١٠-٢٠٠٧ملواصلة تنفيذ برنامج عمل الفتـرة        املتحدة
 املعنيـة بامليـاه؛    املتحدةاألمم املعنية بالطاقة؛ وهيئة  املتحدةاألمماملعونة مقابل التجارة؛ وشبكة   

وتــضمن .  للمحيطــات واملنــاطق الــساحلية؛ واألشــخاص ذوي اإلعاقــة املتحــدةاألمــموشــبكة 
 .طر الكوارثجدول أعمال اجمللس بندين إضافيني يتعلقان ببناء السالم واحلد من خما

وتركز استعراض جملس الرؤساء التنفيذيني للمسائل اإلدارية خالل الفترة املعنيـة علـى            
وجـرى التوسـع يف تفـصيل خطـة عمـل           . تعزيز االتساق يف طرائـق عمـل املؤسـسات األعـضاء          

 كمــا اســتعرض اجمللــس ازديــاد  . املتحــدةاألمــمملواءمــة ممارســات تــسيري األعمــال يف منظومــة  
وضـمن جهـود اجمللـس    .  يف أحنـاء العـامل   املتحدةاألممليت تواجه أمن وسالمة موظفي املخاطر ا 

، تنــاول كــذلك مــسألة تقاســم  املتحــدةاألمــماملتواصــلة لتعزيــز املــساءلة والــشفافية يف منظومــة 
كمـا كـرس اجمللـس جهـدا كـبريا      . املعلومات الـواردة يف تقـارير املراجعـة الداخليـة للحـسابات        

 وحتـسني   املتحـدة األمـم ع سـائر اآلليـات املـشتركة بـني الوكـاالت يف منظومـة           لتعزيز عالقته مـ   
تعاونه معها، مثل جلنة اخلدمة املدنيـة الدوليـة، وممثلـي دوائـر املراجعـة الداخليـة للحـسابات يف              

 اإلداريــة اهلامــة األخــرى يف جنــازاتواإل. ، ووحــدة التفتــيش املــشتركة املتحــدةاألمــممنظومــة 
شبكة املشتريات يف إطار اللجنة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى؛           ) أ: (عراض تشمل الفترة قيد االست  

 .“توحيد األداء”تقدمي الدعم للمشاريع الرائدة يف إطار ) ج(إنشاء شبكة قانونية؛ ) ب(
وبالنـسبة للمـسائل التنفيذيــة، أحـاط جملــس الرؤسـاء التنفيـذيني علمــا بالنتـائج األوليــة        

وكـان واحـد مـن      . “توحيـد األداء  ” يتعلق باملشاريع الرائـدة يف إطـار         والتحديات املتبقية فيما  
أهم الدروس املستفادة يتمثل يف أن اضطالع احلكومـة بـدور قيـادي ومـشاركتها يف األنـشطة                  
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ونـشطت  .  مـع األولويـات الوطنيـة     املتحـدة  األمـم أمر أساسي لـضمان متاشـي أنـشطة منظومـة           
ــم املتحــدة    ــة لألم ــة التابع ــة القطري ــة أن     األفرق ــا للمنظوم ــيت ميكــن هب  يف استكــشاف الطــرق ال

ــع          ــشترك، ووضـ ــتفكري املـ ــشترك، والـ ــل املـ ــالل التحليـ ــن خـ ــات مـ ــذه األولويـ ــستجيب هلـ تـ
 .التخطيط املشترك/األولويات
كمــا تنــاول جملــس الرؤســاء التنفيــذيني العديــد مــن القــضايا املــشتركة بــني القطاعــات  

ــرة   ــس بيا . ٢٠٠٨-٢٠٠٧خــالل الفت ــزام     وأصــدر اجملل ــذيون الت ــه الرؤســاء التنفي ــن في ــا أعل ن
  املتحـدة  األمـم مؤسساهتم بالسعي لكفالـة احليـاد املنـاخي يف عمليـات املرافـق والـسفر يف مقـر                   

كمــا أيــد جملــس الرؤســاء التنفيــذيني اقتراحــا تقــدم بــه فريــق التقيــيم التــابع لألمــم   . ومراكزهــا
املـستقل للمـشاريع الرائـدة الثمانيـة يف         املتحدة لوضع بارامترات موضوعية وبدء عملية للتقييم        

وعالوة على ذلك، شارك اجمللس بنشاط يف العملية التشاورية إلعـداد           . “توحيد األداء ”إطار  
سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تـضطلع هبـا         ثالث  االستعراض الشامل الذي جيري كل      

 .٢٠٠٧ من أجل التنمية عام  املتحدةاألمم
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 مقدمة -أوال  
 اليت يغطيهـا التقريـر العديـد مـن املناسـبات اهلامـة الـيت                ٢٠٠٨-٢٠٠٧شهدت الفترة    - ١

ني يف منظومـة األمـم املتحــدة   سـامهت يف اجلهـود املتواصـلة الـيت يبـذهلا جملـس الرؤسـاء التنفيـذي        
 يف طائفـة     املتحـدة  األمـم املعين بالتنسيق لتعزيز التنسيق والتعـاون فيمـا بـني مؤسـسات منظومـة               

وأدى تزايد نداءات اجملتمع الـدويل مـن أجـل          . واسعة من املسائل الربناجمية واإلدارية والتنفيذية     
زديــاد بــروز مكانــة جملــس الرؤســاء  وحتــسني أداءهــا إىل ا املتحــدةاألمــمزيــادة فعاليــة واتــساق 

كمـا شـهدت الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          . التنفيذيني وسط مناقشات اهليئـات احلكوميـة الدوليـة        
اكتمال استعراض اجمللس لعمله هو نفسه، بغيـة تعزيـز دوره وأدائـه، وهـي العمليـة الـيت بـدأت                     

 .٢٠٠٦ عام  العاماألمنيبناء على طلب 
مة الـيت متخـض عنـها اسـتعراض جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني إدمـاج                 ومن بني النتائج اهلا    - ٢

وأصبحت اجملموعة اإلمنائية بالتـايل ركنـا ثالثـا         .  اإلمنائية يف هيكل اجمللس     املتحدة األممجمموعة  
 اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة -مــن أركــان هيكــل اجمللــس، إىل جانــب هيئتيــه الفــرعيتني الــدائمتني  

وعقـد اجمللـس دورتـه األوىل يف إطـار هـذا اهليكـل              . ية الرفيعة املـستوى   املستوى واللجنة الربناجم  
ويكفــل إدمــاج اجملموعــة  .  يف بــرن، سويــسرا٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان ٢٩  و٢٨اجلديــد يــومي 

 االسـتراتيجية عمليات املـستوى القطـري مـع التوجيهـات واألولويـات       اإلمنائية يف اجمللس توافق
وفر يف الوقت ذاته آليـات لتعزيـز التنـسيق علـى املـستوى              املنشودة على مستوى الربامج، كما ي     

ــة      ــة املرتــدة مــن التعــاون علــى الــصعيد القطــري يف العمليــات الربناجمي القطــري وإدمــاج التغذي
 .واإلدارية على مستوى املقر

 جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمـم املتحـدة قـدرات اختـاذ              كما عزز استعراض   - ٣
ىل أركان اجمللس الثالثة، وهو ما سييسر عملية صنع القـرار للرؤسـاء التنفيـذيني            القرار املوكلة إ  

، أصـبح اجمللـس يف   ومع توفر نتائج االسـتعراض اآلن  . يف الدورات الرمسية للمجلس ويعجل هبا     
وضع أفضل ميكنه من املسامهة بصورة قوية يف الوقـت املناسـب للتـصدي للقـضايا العامليـة الـيت                    

 والـيت تتطلـب اسـتجابة قويـة         - من األمن الغذائي إىل تأثري تغري املنـاخ          -لدويل  تواجه اجملتمع ا  
 . املتحدةاألممومتسقة من جانب مؤسسات منظومة 

ــالتقرير،  - ٤ ــة    وخــالل الفتــرة املــشمولة ب بــرز دور اجمللــس يف مــداوالت اهليئــات احلكومي
لـس، علـى سـبيل املثـال، يف         فقـد تعـاون اجمل    . الدولية بدرجة أكرب مما كان عليـه احلـال مـن قبـل            

ندونيـسيا،  إ املوحدة يف مؤمتر تغري املنـاخ املعقـود يف بـايل،              املتحدة األممإعداد مسامهة منظومة    
كمـا شـكّل عمـل اجمللـس أساسـا للتقريـر       . ٢٠٠٧ ديـسمرب / األولكـانون  ١٤ إىل ٣يف الفترة  
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عية عن تغري املنـاخ يف اجلمعيـة       يف املناقشة املواضي    العام األمنياالستعراضي العام الذي أسهم به      
 .٢٠٠٨ فرباير/شباطالعامة يف 

االســتعراض الــشامل  بــشأن ٦٢/٢٠٨  العامــةاجلمعيــةوعــالوة علــى ذلــك، فــإن قــرار  - ٥
 مـن   املتحـدة األمـم سنوات لسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا          ثالث  الذي جيري كل    

لتقـدمي التوجيـه املتعلـق بالـسياسات ألنـشطة          أجل التنمية، يـوفر إطـارا شـامال للـدول األعـضاء             
كمــا أكــد القــرار بــشدة علــى دور .  املتحــدةاألمــمالتعــاون اإلمنــائي الــيت تــضطلع هبــا منظومــة 
غري أن االتساق، كما تأكـد      .  على نطاق املنظومة   اجمللس يف كفالة االتساق والفعالية والكفاءة     

يـــة والــستني والثانيـــة  احلاد اجلمعيــة  مــرارا يف املــشاورات غـــري الرمسيــة الـــيت جــرت يف دوريت    
يعـدو أن يكـون جمـرد وسـيلة للوصـول إىل غايـة هـي كفالـة الكفـاءة والفعاليـة يف                        والستني، ال 

وانطالقـا مـن اإلميـان بـأن زيـادة اتـساق        . توصيل املساعدة إىل من هم يف أمّس االحتيـاج إليهـا          
ن أن يـسهم إسـهاما كـبريا يف          ميكـ   املتحـدة  األمـم طرائق عمل املؤسسات األعـضاء يف منظومـة         

حتقيــق هــذه النتــائج، واصــل اجمللــس لــذلك وضــع مقترحــات مفــصلة ملواءمــة ممارســات تــسيري   
 . املتحدةاألمماألعمال يف منظومة 

جملس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم          وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير، رحب        - ٦
ــتلزر،    املتحــدة  ــاس س ــيني توم ــضا بتع ــنيأي ــاماألم ــشؤون     الع ــسياسات وال ــسيق ال ــساعد لتن  امل

 .املشتركة بني الوكاالت، أمينا للمجلس
 

 يةالربناجمالقضايا  -ا ثاني 
نظر جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة فيها خالل الفتـرة الـيت يغطيهـا             - ٧

دول أعمـال اجمللـس     التقرير يف عدد مـن القـضايا الربناجميـة املوضـوعية، بـرزت مـن بينـها يف جـ                   
وطبيعـة  .  لتنميـة أفريقيـا     املتحـدة  األمـم القضايا املتعلقة بتغري املناخ وبالدعم املقدم مـن منظومـة           

هذه القضايا واتـساع نطاقهـا يقتـضي تناوهلـا مـن خـالل جهـد منـسق ومتواصـل، وهـو اجلهـد                  
ــة يف كمــا بــدأ اجمللــس يف النظــر بــصورة   . الــذي يتمتــع اجمللــس بقــدرة متميــزة علــى بذلــه   أولي

التحديات املتعددة اجلوانب اليت ميثلها ارتفاع األسعار الدولية للـسلع الغذائيـة األساسـية الـذي                
يهــدد مــا حتقــق مــن تقــدم يف تنفيــذ هــدف القــضاء علــى الفقــر املــدقع واجلــوع مــن األهــداف   

ن الناميـة    ملـساعدة البلـدا     املتحـدة  األمـم واتفق اجمللس على هنج موحد ملنظومـة        . اإلمنائية لأللفية 
 .يف مواجهة أزمة الغذاء العاملية املستجدة

ــد مــن       - ٨ ــة الرفيعــة املــستوى، واصــل اجمللــس النظــر يف العدي ــه الربناجمي ومــن خــالل جلنت
والحـظ اجمللـس أن هنـاك اثـنني مـن           . القضايا الربناجمية اليت تتسم باألمهية علـى نطـاق املنظومـة          
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 وبنـاء القـدرات     عاة هـديف العمالـة والعمـل الكـرمي        أدوات تعميم مرا  جمموعة   -النواتج األخرية   
ــة ــوارد : التجاري ــل امل ــتني مت إعــدادمها حتــت إشــرافه   املــشتركة بــني الوكــاالت  دلي ــا -، الل  كان

 يف غـري ذلـك مـن         املتحـدة  األمـم منشورين عمليني ميكن أيضا أن يكونا قـدوة جلهـود منظومـة             
مـال اللجنـة الربناجميـة الرفيعـة املـستوى          وكان مـن بـني البنـود املتكـررة يف جـدول أع            . اجملاالت

ملواصلة تنفيـذ برنـامج عمـل         املتحدة األممخالل الفترة املشمولة بالتقرير نظرها يف خطة عمل         
 لــصاحل أقــل البلــدان منــوا؛ ومبــادرة املعونــة مقابــل التجــارة؛ ومنجــزات ٢٠١٠-٢٠٠٧الفتــرة 
  املتحـدة  األمـم  املعنيـة بامليـاه؛ وشـبكة        حـدة  املت األمـم  املعنية بالطاقة؛ وهيئة      املتحدة األممشبكة  

وتــضمن جــدول أعمــال اجمللــس  . للمحيطــات واملنــاطق الــساحلية؛ واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
 .بندين إضافيني يتعلقان ببناء السالم واحلد من خطر الكوارث

 جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحـدة       ومواصلة ملمارساته السابقة، تناول      - ٩
أيضا عدة قضايا تترتب عليها آثار برناجمية وإدارية على حد سواء، وذلـك مـن خـالل اجلهـود                   

ويغطـي الفـرع    . املشتركة للجنـة الربناجميـة الرفيعـة املـستوى واللجنـة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى                
  .األخري من هذا التقرير الشامل نظر اجمللس يف هذه القضايا املشتركة بني القطاعات

 
 تغري املناخ - ألف 

، تعهد جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمـم املتحـدة           العام األمنيبناء على طلب     - ١٠
اتفاقيــة األمــم املتحــدة  يف اجتمــاع مــؤمتر األطــراف يف  املتحــدةاألمــمبإعــداد مــسامهة منظومــة 

وبينــت . ٢٠٠٧ ديــسمرب/ األولكــانون، يف اندونيــسيإاإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ يف بــايل، 
، “ املنـسقة إزاء تغـري املنـاخ    املتحـدة األمـم جهـود منظومـة   ”الورقة الناجتة عن ذلـك، واملعنونـة       

 أن تعمل فيها معا استجابة لنتـائج املناقـشات    املتحدةاألمماجملاالت الرئيسية اليت ميكن ملنظومة     
 .عند اجتماعهم يف بايل )١( لألطراف يف االتفاقية العاماألمنياحلكومية الدولية، وقد قدمها 

، ٦٢/٨ يف قرارهـا      العامـة  اجلمعيـة ، وعمـال مبـا طلبتـه        ٢٠٠٨ ينـاير / الثـاين  كانونويف   - ١١
 “ة بـتغري املنـاخ    صلاسـتعراض عـام ألنـشطة األمـم املتحـدة املتـ           ” تقريرا بعنوان     العام األمنيقدم  

)A/62/644 .(    ــدمها ــيت ق ــة ال ــرد الورق ــايل   وت ــذيني يف ب ــاء التنفي ــس الرؤس ــذلك   جمل ــق ل يف مرف
 املتعلقــة بــتغري املنــاخ، أعــدت حتــت  املتحــدةاألمــمومت توزيــع قائمــة بأنــشطة منظومــة . التقريــر

 يف املناقــشة املواضــيعية بــشأن تغــري املنــاخ الــيت   العــاماألمــنيإشــراف اجمللــس، كملحــق لتقريــر  
خـذت اآلراء   وبعـد ذلـك، أُ    . ٢٠٠٨ فربايـر /شباط ١٣ إىل   ١١ يف الفترة     العامة اجلمعيةأجرهتا  

اليت أعربت عنها الدول األعضاء أثناء املناقـشة يف احلـسبان عنـد نظـر اللجنـة الربناجميـة الرفيعـة                     
__________ 

 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهدات،  املتحدةاألمم )١( 
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املستوى يف املسألة، إىل جانب القرارات اليت مت التوصـل إليهـا يف بـايل وتوصـيات أمانـة املـؤمتر           
 .بشأن السبل اليت ميكن أن تسهم هبا املنظومة يف تنفيذ خطة عمل بايل

 األمـم وحددت اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى مخسة جماالت لتركيز أنشطة منظومة            - ١٢
ــة التفاوضــية لال املتحــدة تفاقيــة، وســعيا وراء تنفيــذ الواليــات األمشــل وحتقيــق    اســتجابة للعملي

وكانت هذه الواليات، اليت أقرها اجمللس بعـد ذلـك يف           .  املتحدة األممالقدرات األعم ملنظومة    
بنـــاء ) ج( نقـــل التكنولوجيـــا؛) ب(التكيـــف؛ ) أ: (، تتمثـــل فيمـــا يلـــي٢٠٠٨تـــه لربيـــع دور

ختفيــف  ) هـــ (احلــد مــن االنبعاثــات الناجتــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها؛        ) د(القــدرات؛ 
وقــد اخــتريت تلــك اجملــاالت لالســتجابة الحتياجــات العمليــة التفاوضــية، الــيت . التمويــل/األثــر

 مـارس /آذار ٣١ حمادثات تغري املناخ املعقودة يف بانكوك يف الفترة من        أُعرب عنها أخر مرة يف      
ولدعم اجلهود املبذولة على الـصعيد القطـري يف جمـاالت التركيـز             . ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٤إىل  

 اإلمنائيـة أيـضا،      املتحـدة  األمـم ، أُشركت جمموعـة      املتحدة األمموغري ذلك من قطاعات نشاط      
اللجنـة الربناجميـة   مـع  الرؤساء التنفيذيني يعمـل جنبـا إىل جنـب         جملس  بوصفها ركنا من أركان     

وعـالوة علـى ذلـك، تقـرر تطـوير القائمـة املـذكورة أعـاله بأنـشطة منظومـة                    . الرفيعة املـستوى  
 وتتــوفر للــدول األعــضاء أيــضا، اإلنترنــت لتــصبح أداة حيــة تعتمــد علــى شــبكة  املتحــدةاألمــم

 . واملشاركة، وتتبع النتائجوذلك لدعم تبادل املعلومات، والشفافية،
ويتواصــل العمــل داخــل إطــار جملــس الرؤســاء التنفيــذيني لوضــع تفــصيل هنــج للتنــسيق  - ١٣

اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري       مؤمتر األطراف يف /كمسامهة يف مؤمتر تغري املناخ   
ويـرى اجمللـس أن     . ٢٠٠٨ ديـسمرب / األول كـانون  سـيعقد يف بوزنـان، بولنـدا، يف          ياملناخ الـذ  

من الضروري االستجابة لتطور املناقشات احلكومية الدولية، مع احلـرص يف الوقـت ذاتـه علـى                 
 اسـتغالل    املتحـدة  األمـم وستواصل منظومـة    . طرح هنج استباقية يف اجملاالت الرئيسية املستجدة      

للتحـديات املتعـددة   نقاط قوهتا متشيا مع الواليات املسندة إليها من الدول األعضاء لالسـتجابة      
 .اجلوانب لتغري املناخ ضمن السياق األمشل للتنمية املستدامة

واتفــق اجمللــس علــى أن تظــل آليــة التنــسيق خفيفــة ومرنــة كــي تــستطيع املــضي قــدما     - ١٤
وســيتم اختــاذ القــرارات املتعلقــة مبجــاالت التركيــز الرئيــسية   . بعملــها فيمــا يتعلــق بــتغري املنــاخ 

وسـيتم كـذلك    . فا بناء على االلتزامـات الـيت أعلنتـها املؤسـسات األعـضاء            اخلمسة املذكورة آن  
  املتحـدة  األمـم تعزيز التنـسيق يف اجملـاالت الرئيـسية مـن خـالل اآلليـات املوجـودة، مثـل شـبكة                     

 للمحيطــات واملنــاطق   املتحــدةاألمــم املعنيــة بامليــاه، وشــبكة    املتحــدةاألمــمللطاقــة، وهيئــة  
ــصف   ــساحلية، كمــا ســُتبذل ب ــة  ال ــستخدم . ة خاصــة جهــود لالســتجابة للتحــديات الطارئ وسُت
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ــصعيدين القطــري واإل    ــدعم العمــل علــى ال ــة ل ــدان   اآلليــات احلالي ــد البل قليمــي مــن أجــل تزوي
 .حتتاجه من خدمات وقدرات مبا

 
 أفريقيا -باء  

جملـــس الرؤســـاء التنفيـــذيني نظـــره يف تنميـــة أفريقيـــا ويف االســـتجابة املتعـــددة واصـــل  - ١٥
 يف ضوء الطبيعة املترابطـة لعمليـة التنميـة     املتحدةاألممصات الالزمة من جانب منظومة      التخص

وتركــزت مــداوالت اجمللــس علــى ضــرورة الوضــوح يف خمتلــف املبــادرات املتعلقــة   . يف أفريقيــا
بـد مـن شـرح النـهج الـذي تتبنـاه             كمـا رأى اجمللـس أنـه ال       .  املتحـدة  األمـم بأفريقيا يف منظومة    

 .وح للدول األعضاء، وللحكومات األفريقية بصفة خاصةاملنظومة بوض
  املتحـدة  األمـم وكانت التحديات املستجدة اليت تركـت تأثريهـا علـى جهـود منظومـة                - ١٦

الزيــادة الكــبرية يف أســعار الغــذاء الــيت أكــدت ضــرورة زيــادة ) أ: (لــدعم تنميــة أفريقيــا تــشمل
تبـاطؤ االقتـصاد    ) ب(سـوء التغذيـة واجلـوع؛       اإلنتاجية الزراعية وإجياد موارد إضـافية ملكافحـة         

احلاجـة إلحـراز    ) ج(العاملي الذي قد يشكل قيدا على جهود املـاحنني حلـشد التمويـل للتنميـة؛                
تقدم أسرع يف جولة الدوحة اإلمنائية ملفاوضات التجارة لتحسني فرص وصول البلـدان الناميـة        

من خالل زيادة املساعدات وتعزيز الـدور        ميكنها،    املتحدة األممغري أن منظومة    . إىل األسواق 
القيادي لألفارقة، أن تـساعد احلكومـات األفريقيـة يف كفالـة ترمجـة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                    

 .من آمال إىل واقع ملموس يف أفريقيا
 األمـني ويف ذلك الصدد، رحب أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني باملبادرة اليت قـام هبـا                - ١٧
 املتعلق بأفريقيا والتعهـد     الفريق التوجيهي والفريق العامل للهدف اإلمنائي لأللفية       بتشكيل   العام

 على أال يكون عمل الفريقني تكـرارا لعمـل آليـات             العام األمنيوشدد  . بدعم الفريقني للعملية  
 اإلمنائيـة، بـل أن يركـزا     املتحـدة األمـم  جملس الرؤساء التنفيـذيني وجمموعـة     التنسيق القائمة مثل  

  املتحــدةاألمــم ســد الفجــوات يف التعــاون التنفيــذي اليــومي بــني مؤســسات منظومــة        علــى
 .واملؤسسات املالية الدولية

ــة املتعلــق       - ١٨ ــوجيهي والفريــق العامــل للهــدف اإلمنــائي لأللفي وقــد مت تــشكيل الفريــق الت
وليــا يف تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وغريهــا مــن األهــداف املتفــق عليهــا د  بأفريقيــا حلفــز 

 األمـم ويضم الفريقان املستويات القيادية العليا يف املؤسسات املالية الدوليـة، ومنظومـة        . أفريقيا
مواضـيعية للمـضي    ومت إنـشاء سـبعة أفرقـة        . واملنظمـات املتعـددة األطـراف واإلقليميـة        ،املتحدة

الـصحة؛  ) ج(تعلـيم؛   ال )ب(الزراعة واألمن الغـذائي؛     ) أ: ( باملواضيع التالية  قدما بالعمل، ُتعىن  
القـدرة علـى التنبـؤ      ) و(الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة؛       ) هــ (البنية األساسية وتيـسري التجـارة؛       ) د(

 جملــس الرؤســاء  ويــضطلع أعــضاء . حتــسني التعــاون علــى الــصعيد القطــري    ) ز(باملعونــات؛ 
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صل بعملــهم، ة املواضــيعية املتــالتنفيــذيني بــدور بــالغ األمهيــة يف هــذه املبــادرة ويف عمــل األفرقــ 
 .يف ذلك قيادة األفرقة املواضيعية مبا

 
 قضايا برناجمية أخرى -جيم  

 جمموعة األدوات املتعلقة بالعمالة - ١ 
 جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة التقـدم احملـرز يف تنفيـذ            استعرض - ١٩

أعـدت بقيـادة منظمـة العمـل        ، الـيت    أدوات تعميم مراعاة هديف العمالة والعمـل الكـرمي        جمموعة  
. ٢٠٠٧الدولية وبالتعاون الوثيق مع مجيع أعضاء اجمللس، واليت أقرها اجمللـس يف دورتـه لربيـع                 

واخنرطــت املؤســسات األعــضاء يف اجمللــس يف إجــراء تقييمــات ذاتيــة للنتــائج املتعلقــة بالعمالــة    
لربنـامج تفـاعلي علـى      ع  ومت كـذلك إطـالق موقـ      . والعمل الكرمي لسياساهتا وبراجمها وأنشطتها    

 لتقاسم املعـارف لتجميـع األدوات واملعـارف وأفـضل املمارسـات ذات الـصلة                اإلنترنتشبكة  
 وقـرص فيـديو     CD-Romوعالوة على ذلك، أثار إنتـاج قـرص مـضغوط           . يف املنظومة بأكملها  

للشرح والتوضـيح، إىل جانـب عـروض جملموعـة األدوات يف خمتلـف املناسـبات واالجتماعـات               
ولية، اهتماما واسع النطاق، مبا يف ذلك بني احلكومات واملنظمات غري احلكوميـة واهليئـات               الد

 .الربملانية والسلطات احمللية
كمــا جــرى يف الوقــت ذاتــه تكييــف جمموعــة األدوات كــي تطبقهــا األفرقــة القطريــة     - ٢٠

  املتحــدةاألمــمدان  علــى الــصعيد امليــداين، ومت اختبارهــا يف ثالثــة مــن بلــ املتحــدةألمــمالتابعــة ل
ويف ضــوء أمهيــة امللكيــة الوطنيــة . ، فــضال عــن مــصر)٢()ترتانيــا، فييــت نــام، موزامبيــق(الرائـدة  

ــت      ــة، ُترمجــ ــة بالعمالــ ــة األدوات املتعلقــ ــات جمموعــ ــدة بيانــ ــصينية  إلإىل القاعــ ــبانية والــ ســ
 . والفرنسية والعربية

 
 ٢٠١٠-٢٠٠٧ج عمـل الفتـرة   ملواصـلة تنفيـذ برنـام   خطة عمل منظومة األمم املتحدة      - ٢ 

 لصاحل أقل البلدان منوا
 القـرار الـذي اختـذه يف دورتـه      املتحـدة األمـم جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة تابع   - ٢١

 ملـضاعفة جهودهـا      املتحـدة  األمـم ، والذي يقضي بأن تعود مؤسسات منظومة        ٢٠٠٦خلريف  
وعنـد عودتـه للنظـر يف       . كل منها للتعجيل بتنفيذ برنامج عمل بروكسل يف جماالت اختصاص         

ملواصـلة تنفيـذ برنـامج    تأييـد خطـة عمـل األمـم املتحـدة        ) أ: (هذه املسألة، قرر اجمللـس مـا يلـي        

__________ 
ألبانيـا، أوروغـواي، باكـستان، مجهوريـة      :  هـي  “توحيـد األداء  ’’البلدان الثمانية املشتركة يف املشروع الرائد        )٢( 

 .يا املتحدة، الرأس األخضر، رواندا، فييت نام، موزامبيقترتان
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التوصية مبواصلة تنفيـذ خطـة عمـل        ) ب(؛   لصاحل أقل البلدان منوا    ٢٠١٠-٢٠٠٧عمل الفترة   
لـصاحل أقـل البلـدان       ٢٠١٠-٢٠٠٧ملواصلة تنفيذ برنـامج عمـل الفتـرة           املتحدة األمممنظومة  

 األمـم الطلب إىل مؤسسات منظومـة  ) ج( يف حدود الواليات والربامج واملوارد املوجودة؛       منوا
 أن تدرج يف تقاريرها السنوية معلومات عن تنفيذ خطـة عمـل منظومـة األمـم املتحـدة                   املتحدة

 . لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠٧ملواصلة تنفيذ برنامج عمل الفترة 
 

 مبادرة املعونة مقابل التجارة - ٣ 
نظــر جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف املــسامهة الــيت ميكــن أن يقــدمها يف جــدول أعمــال    - ٢٢

 ميكــن أن تــسهم يف  املتحــدةاألمــمورأى اجمللــس أن منظومــة . مبــادرة املعونــة مقابــل التجــارة 
ــترا        ــارة يف اس ــة مقابــل التج ــوم املعون ــسيط إدمــاج مفه ــسري تب ــساعدة يف تي تيجيات التنميــة امل

 يف جمـال التجـارة ووجودهـا علـى أرض      املتحـدة األممالوطنية، وذلك يف ضوء أنشطة منظومة       
، يف دورة اجمللـس  )األونكتـاد ( للتنمية والتجارة  املتحدةاألمم ملؤمتر  العام األمنيواقترح  . الواقع

 بالتجـارة والقـدرة     عىن، إنشاء جمموعة تابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني تُ       ٢٠٠٧ أبريل/نيسانيف  
وبعد ذلك، شرع األونكتاد، بالتعـاون مـع املؤسـسات األعـضاء املهتمـة يف اجمللـس،                 . اإلنتاجية

يف صــياغة فكــرة تــشكيل جمموعــة للتجــارة والقــدرة اإلنتاجيــة كــأداة مــشتركة بــني الوكــاالت 
 وغريهـا مـن     “دةأمم متحدة واح  ”لتوصيل القدرات اإلنتاجية يف إطار املبادرة القطرية الرائدة         

 .الربامج واخلطط القطرية األخرى
 

 بناء السالم - ٤ 
مت إبــالغ اجمللــس باآلثــار املترتبــة علــى االســتراتيجيات املتكاملــة لبنــاء الــسالم بالنــسبة    - ٢٣

، بغــرض الــشروع يف النظــر يف كيفيــة تطــوير طرائــق أفــضل ملــشاركة     املتحــدةاألمــمملنظومــة 
وهتـدف جلنـة بنـاء الـسالم يف املقـام األول إىل      . جلنة بناء السالم يف عمل    املتحدة األمممنظومة  

ــراح اســتراتيجيات       ــوارد، وإســداء املــشورة، واقت ــصلة حلــشد امل ــع كــل األطــراف ذات ال جتمي
كمـا أن اللجنـة مكلفـة بتقـدمي     . متكاملة لـصنع الـسالم وحتقيـق االنتعـاش يف أعقـاب الرتاعـات       

.  وخارجهـا   املتحـدة  األمـم نسيق بـني األطـراف داخـل        التوصيات وتوفري املعلومات لتحسني الت    
 طلبـت إىل مكتـب دعـم بنـاء الـسالم الـشروع يف                العـام  ألمـني كما أن جلنة السياسات التابعة ل     

 لتحديـد عمليـة لتطبيـق اسـتراتيجيات بنـاء       املتحـدة األمـم إجراء مناقـشة فيمـا بـني الـشركاء يف        
نة، واستكشاف إمكانيـات اسـتخدامها بـصورة        السالم املتكاملة يف البلدان املعروضة على اللج      

 .أعم كأداة للبلدان غري املدرجة يف جدول أعمال اللجنة
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 أن تــساند املهــام  املتحــدةاألمــموركــز اجمللــس علــى أفــضل طريقــة ميكــن هبــا ملنظومــة   - ٢٤
وأعرب ممثلـو املؤسـسات     . اجلديدة، باالستفادة من الدروس املكتسبة من بوروندي وسرياليون       

اء عن دعمهم للجهود اجلارية، وأكـدوا جمـددا التـزامهم بعنـصر إشـراك مجيـع األطـراف             األعض
 .الذي استحدث من خالل عملية بناء السالم

 
 احلد من الكوارث - ٥ 

نظــر اجمللــس يف مــسألة إدمــاج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف صــلب االســتراتيجيات      - ٢٥
 للمجلـس أن يـضطلع       العام األمنيقاب طلب   واملمارسات اإلمنائية لألمم املتحدة، وذلك يف أع      

بنـــاء قـــدرة األمـــم واجملتمعـــات علـــى مواجهـــة : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطـــار عمـــل هيوغـــو بتنفيـــذ 
 لنـهج منـسق يف مـساعدة       املتحـدة  األمـم وجـرى التـشديد علـى أمهيـة تـبين منظومـة             . الكوارث

كـوارث يف  البلـدان علـى احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، ويف إدمـاج اعتبـارات احلـد مـن خمـاطر ال           
 .استراتيجيات التنمية املستدامة

والحظ اجمللس أن إطار عمـل هيوغـو، الـذي اعتمـده املـؤمتر العـاملي للحـد مـن خمـاطر             - ٢٦
:  الثالثــة التاليــة  االســتراتيجية ، يتــضمن األهــداف   ٢٠٠٥ ينــاير / الثــاين كــانون الكــوارث يف  

ــة املــ      )أ( ــز ) ب(ستدامة؛ إدمــاج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف سياســات وخطــط التنمي تعزي
إدمــاج احلــد مــن ) ج(املؤســسات واآلليــات والقــدرات لبنــاء املرونــة يف التــصدي للكــوارث؛   

. خماطر الكوارث بصورة منتظمة يف بـرامج التأهـب ملواجهـة الطـوارئ واالسـتجابة واالنتعـاش                
ن  الدوليــة للحــد مــ االســتراتيجية أمانــة قــد كلفــت  العامــةاجلمعيــةوأحــاط اجمللــس علمــا بــأن  

 لتنـسيق احلـد مـن الكـوارث ولكفالـة       املتحـدة األمـم الكوارث بالعمل كمركز تنـسيق ملنظومـة    
 وغريهـا مـن    املتحـدة األمـم التآزر فيما بني أنشطة احلد من الكوارث اليت تـضطلع هبـا منظومـة          

االقتـــصادي  - األنـــشطة املـــضطلع هبـــا يف امليـــدانني االجتمـــاعي  املنظمـــات اإلقليميـــة وبـــني
 .وتقدمي الدعم هبذا الشكل لتنفيذ إطار عمل هيوغوواإلنساين، 

 الدوليــة للحــد مــن الكــوارث تيــسري  االســتراتيجيةووافــق اجمللــس علــى أن يطلــب إىل   - ٢٧
، مبـا يف     املتحـدة  األمموضع سياسة إلدماج احلد من خماطر الكوارث يف صلب أنشطة منظومة            

يــر لــه عــن التقــدم احملــرز يف هــذا ذلــك احلــرص علــى كفالــة االتــساق بــني الــربامج، وتقــدمي تقر
 االســتراتيجيةكمــا أكــد اجمللــس علــى أمهيــة االســتفادة مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا بالفعــل . الــشأن

 بــشأن تغــري  املتحــدةألمــم لاســتراتيجيةالدوليــة يف ميــدان احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف وضــع 
اون الدويل يف احلـد مـن       املناخ، وجتنب إنشاء آليات جديدة تتداخل من إطار عمل هيوغو للتع          

 .خماطر الكوارث
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 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - ٦ 
استعرض جملس الرؤساء التنفيذيني التطورات األخرية املتعلقة حبقوق األشـخاص ذوي            - ٢٨

 ديـسمرب / األول كـانون  ١٣ املـؤرخ    ٦١/١٠٦، يف قرارها     العامة اجلمعيةاإلعاقة يف ضوء إقرار     
ونظــرا التــساع . ص ذوي اإلعاقــة وبروتوكوهلــا االختيــاري، التفاقيــة حقــوق األشــخا٢٠٠٦

نطاق االتفاقية، مبا يف ذلك تدابري محاية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل التنميـة االجتماعيـة،           
فــإن واحــدا مــن أكثــر جوانبــها صــعوبة يف التنفيــذ كــان يتمثــل يف التنــسيق بــني األطــراف            

يف تنفيذ االتفاقيـة، كـان مـن األمهيـة كفالـة           ولضمان عدم نشوء ثغرات     . والسياسات والربامج 
وملواجهة ذلك اخلطر، كلف اجمللس فريـق الـدعم   .  املتحدةاألممتوفر الدعم من جممل منظومة   

طــاق ن لــدعم تنفيــذ االتفاقيــة علــى  اســتراتيجيةاملــشترك بــني الوكــاالت واحملــدد املــدة بإعــداد   
 .املنظومة

 
ة وهيئــة األمــم املتحــدة املعنيــة بامليــاه وشــبكة األمــم  شــبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالطاقــ  - ٧ 

  املتحدة للمحيطات واملناطق الساحلية
عمـل شـبكة األمـم املتحـدة املعنيـة         يف  استعرض جملس الرؤساء التنفيذيني التقدم احملـرز         - ٢٩

. حليةبالطاقة وهيئة األمم املتحدة املعنية باملياه وشبكة األمم املتحدة للمحيطات واملنـاطق الـسا        
وقد أنشأت شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة شـبكة مـن املمارسـني يف كافـة أحنـاء املنظومـة،                    
ــضايا         ــسي يف إدارة ق ــدور رئي ــأة لالضــطالع ب ــشورات، وأصــبحت مهي وأصــدرت مخــسة من

وأسـهمت جهـود شـبكة األمـم املتحـدة املعنيـة بالطاقـة يف اإلقـرار بـأن           .  املتحـدة  األمممنظومة  
. ميــة املــستدامة وتغــري املنــاخ ر أساســي يف أي مناقــشة للتكامــل االقتــصادي والتن الطاقــة عنــص

أن تأثري جهود التنسيق اليت اضطلعت هبـا هيئـة األمـم املتحـدة املعنيـة بامليـاه علـى الـصعيد                       كما
القطــري، بــدورها، تــرك آثــارا جانبيــة اجيابيــة علــى التنــسيق بــني الوكــاالت احلكوميــة احملليــة،   

وكـان  . تنسيق فيما بني املاحنني فيما يتعلق بالتمويل واالستثمارات داخل البلـد          وكذلك على ال  
 األمـم  شبكة األمم املتحدة للمحيطـات واملنـاطق الـساحلية وضـع أطلـس               إجنازاتمن بني أهم    

ــشأن احمليطــات   اإلنترنــت للمحيطــات، وهــو نظــام مــن خــالل شــبكة     املتحــدة  للمعلومــات ب
 .دارية املتعلقة بذلكوالتنمية البحرية واملسائل اإل

ــوكيال، املــدير العــام ملنظمــة      - ٣٠ ــة  املتحــدةاألمــمكمــا أيــد اجمللــس تــسمية كنــده ي  للتنمي
-٢٠٠٨، لتويل رئاسة شبكة األمم املتحـدة املعنيـة بالطاقـة لفتـرة الـسنتني                )اليونيدو(الصناعية  
 . اإلمنائي، نائبا للرئيس املتحدةاألمم، وأوالف كيورفن، من برنامج ٢٠٠٩
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 بناء القدرات التجارية  - ٨ 
بناء القـدرات   نظر جملس الرؤساء التنفيذيني يف مسألة بناء القدرات التجارية يف سياق             - ٣١

، وهو منشور وضعته فرقـة العمـل التابعـة للجنـة     دليل املوارد املشتركة بني الوكاالت  : التجارية
ويتـوفر الـدليل علـى شـبكة        . الربناجمية الرفيعة املستوى بشأن التنمية االقتصادية بقيادة اليونيـدو        

 ىل اسـتخدامه  ويهدف الـدليل إ   . http://www.unido.org/en/doc/86537:  على العنوان  اإلنترنت
من قبل املـسؤولني احلكـوميني يف حتديـد اخلـدمات ذات الـصلة الـيت ميكـن أن توفرهـا منظومـة                       

إطــار عمــل األمــم ، وكــذلك مــن قبــل املنــسقني املقــيمني للتــشاور أثنــاء عمليــة    املتحــدةاألمــم
 .املتحدة للمساعدة اإلمنائية

 
  املسائل املستجدة على جدول أعمال اجمللس -دال  

ستعرض جملس الرؤساء التنفيذيني التحـدي الناشـئ املتمثـل يف أسـعار الغـذاء العامليـة،                 ا - ٣٢
ورأى .  مــشتركة لــدعم حكومــات البلــدان الناميــة يف مواجهــة األزمــةاســتراتيجيةواتفــق علــى 

اجمللس أنه ينبغي التصدي للتحدي املتعدد اجلوانـب يف األجلـني القـصري واملتوسـط، فـضال عـن                
لالزمـة،  اي األجلني القصري واملتوسط، ستتعاون األمم املتحدة يف االستجابة          فف. األجل الطويل 

وتنمية شبكات األمان يف حاالت الطوارئ، وتوفري احلماية االجتماعية ألكثـر الفئـات ضـعفا،               
  املتحـدة  األمـم كما ستواصـل منظومـة      . ويف الربامج السريعة خللق فرص العمالة وتوليد الدخل       

ا يف الرصد والتقييم السريع والتحليل الجتاهات أسعار الغـذاء اآلخـذة يف             استغالل كامل طاقاهت  
. التغري بسرعة وألثرها على حالة الضعف من أجل دعم استجابة احلكومات الوطنيـة املتـضررة           

 قدراهتا الفنية والتحليليـة لـسد        املتحدة األممويف األجل املتوسط إىل الطويل، ستحشد منظومة        
لبحوث واملعرفة من أجل دعم احلكومات بأفـضل املعلومـات الالزمـة الختـاذ       الثغرات املتعلقة با  

 .القرارات الزراعية لدفع عجلة اإلنتاج واإلنتاجية
وشــدد اجمللــس كــذلك علــى الــضرورة امللحــة للتــصدي للمــسائل اهليكليــة والــسياسية    - ٣٣

 املنــاخ علــى ه تغــريالعامــة الــيت أســهمت إســهاما كــبريا يف األزمــة، ويف التحــدي الــذي يــشكل  
 .اإلنتاجية النظم
، أهـاب اجمللـس بـاجملتمع       ٢٠٠٨أبريل  /ويف بيان صدر عقب اجتماع اجمللس يف نيسان        - ٣٤

 مليـون دوالر لربنـامج   ٧٥٥الدويل القيام بصورة عاجلـة بتمويـل االحتياجـات الطارئـة البالغـة              
من املرونـة السـتهداف أكثـر    األغذية العاملي بالكامل، والوفاء بتعهداته متاما وتوفري أقصى قدر          

كمـا دعـا اجمللـس البلـدان الـيت فرضـت قيـودا علـى تـصدير الغـذاء والـيت                      . االحتياجات إحلاحـا  
قللت من اإلمدادات وأسـهمت يف ارتفـاع األسـعار إىل إعـادة النظـر يف سياسـاهتا علـى جنـاح                      

http://www.unido.org/en/doc/86537
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إىل اخلفـض   كما حث اجمللس علـى سـرعة اختتـام جولـة الدوحـة اإلمنائيـة، مبـا يـؤدي                    . السرعة
 .التدرجيي لإلعانات التجارية التشويهية اليت أضرت بالقدرات اإلنتاجية للبلدان النامية

ولوضع خطة عمل ذات أولويـات وتنـسيق تنفيـذها، قـرر اجمللـس كـذلك إنـشاء فرقـة                     - ٣٥
 األمــمعمــل معنيــة بأزمــة الغــذاء العامليــة بقيــادة األمــني العــام، تــضم رؤســاء وكــاالت منظومــة  

 املتخصصة وصناديقها وبراجمها، ومؤسسات بريتون وودز، فـضال عـن اجلهـات املعنيـة               ةاملتحد
 . املتحدةألمميف األمانة العامة ل

 
 القضايا اإلدارية -ثالثا  

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ خالل الفتـرة     جملس الرؤساء التنفيذيني يف القضايا اإلدارية     تركز نظر    - ٣٦
واســتلهاما للمــداوالت اجلاريــة  . ألعــضاءعلــى تعزيــز التماســك يف طرائــق عمــل املؤســسات ا  

بشأن االتساق على نطاق املنظومة، اليت أبرزت الدور احملوري الذي ميكـن أن تلعبـه ممارسـات      
 على حتقيق نتائج أفضل، ُوضعت حتـت إشـراف           املتحدة األممتسيري األعمال يف قدرة منظومة      

 األعمـــال يف منظومـــة  اللجنـــة اإلداريـــة الرفيعـــة املـــستوى خطـــة عمـــل ملواءمـــة ممارســـات       
 . املتحدة األمم
كما استعرض اجمللس ازدياد املخاطر املتعلقـة بالـسالمة واألمـن الـيت يواجههـا موظفـو                  - ٣٧

، وتقاسـم املعلومـات الـواردة يف تقـارير املراجعـة الداخليـة للحـسابات،                 املتحـدة  األمـم منظومة  
وعمــل .  املتحــدةاألمــمنظومــة كجــزء مــن جهودهــا املــستمرة لتعزيــز املــساءلة والــشفافية يف م 

 األمــماجمللــس كــذلك علــى توثيــق عالقتــه باآلليــات األخــرى املــشتركة بــني وكــاالت منظومــة 
 . وحتسني تعاونه معهااملتحدة
ومــن خــالل الــسلطة املفوضــة للجنــة اإلداريــة الرفيعــة املــستوى وشــبكاهتا، مشلــت           - ٣٨
إدماج شبكة املـشتريات    ) أ: (لتقرير ما يلي   اهلامة األخرى خالل الفترة اليت يغطيها ا       جنازاتاإل

يف إطار اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى اعترافـا بازديـاد أمهيـة وتعقيـد قـضايا اإلدارة والتنـسيق                   
ــة هبــدف   ) ب(املتــصلة باملــشتريات، وبسلــسلة اإلمــدادات بــصورة أعــم؛     ــشاء شــبكة قانوني إن

تقدمي الـدعم للمـشاريع   ) ج(ت القانونية؛ حتسني التماسك على نطاق املنظومة يف توفري اخلدما 
 . يف خمتلف القضايا املتصلة باملوارد البشرية“توحيد األداء”الرائدة لـ 

 
 ممارسات تسيري األعمال  -ألف  

متــشيا مــع تزايــد الطلــب مــن اجملتمــع الــدويل علــى كفــاءة واتــساق عمليــات منظومــة     - ٣٩
اء إجيــاد إجــراءات تنظيميــة وإداريــة فعالــة    مــن الــسعي ور العــاماألمــني، جعــل املتحــدة األمــم
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وجـاء تأييـد اجمللـس ملبـادرة اللجنـة اإلداريـة            . وشفافة ومتسقة إحدى أولوياته منذ توليه منصبه      
الرفيعة املستوى بوضع خطة عمل ملواءمة ممارسات تـسيري األعمـال يف منظومـة األمـم املتحـدة                  

 .خطوة ملموسة على الطريق حنو بلوغ هذه الغاية
وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير، ُبذلت جهود لوضع جمموعة من املقترحات ملواءمـة              - ٤٠

، مدفوعة باإلميـان القـوي بـأن زيـادة اتـساق             املتحدة األممممارسات تسيري األعمال يف منظومة      
 ميكن أن يسهم إسـهاما لـه شـأنه يف            املتحدة األممطرائق عمل املؤسسات األعضاء يف منظومة       

وكانــت عمليــة وضــع هــذه املقترحــات وتقيــيم  .  أفــضل“برناجميــة”جنــاز نتــائج إى قــدرهتا علــ
 علــى الــصعيد “توحيــد األداء”األولويــات تــسترشد هبــدف حتقيــق الكفــاءة والتــرويج ملفهــوم  

كما أن أحد املبادئ املوجهة لتلك اجلهود كان يتمثل يف إدراك أن أية عملية هتـدف                . القطري
بـد وأن تـضم كافـة األطـراف، وأن تأخـذ يف               ال  املتحـدة  األمـم ة  إىل حتقيق االتساق يف منظومـ     

احلــسبان التوصــيات الــسابقة الــيت أصــدرهتا هيئــات الرقابــة الداخليــة واخلارجيــة يف املؤســسات  
 .األعضاء واليت أيدهتا بالفعل جمالس إداراهتا

إلداريـة  وتتعرض املقترحات لعدد من اجملاالت الرئيـسية، الـيت تـشمل مجيـع الوظـائف ا           - ٤١
وكــان اهلــدف الرئيــسي مــن املبــادرات يف جمــال  .  املتحــدةاألمــمالرئيــسية ملؤســسات منظومــة 

، ينبـع مـن زيـادة اتـساق نظـم       املتحـدة ألمـم املوارد البـشرية يتمثـل يف بنـاء نظـام أكثـر اتـساقا ل         
وسـيكون ذلـك النظـام نظامـا يتمتـع فيـه املوظفـون        . تقييم األداء، وترتيبـات وإجـراءات العمـل    

قدرة أكرب على التنقل، وُيثابون فيه على حسن أدائهم وليس جملرد أقدميتهم، وتتـوفر هلـم فيـه                  ب
احلوافز والتدريب من خالل االستثمار مـن جديـد يف بـرامج التـدريب والتطـوير الـوظيفي الـيت         

ك ويف جمـال اإلدارة املاليـة، كـان هنـا         . تتيح هلم االحتفاظ مبهاراهتم املهنيـة املوجـودة وتطويرهـا         
املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام حبلــول إمجــاع علــى اإلشــادة مبــا هــو مزمــع مــن اعتمــاد 

وباإلضـافة إىل  . ، باعتبار ذلك أساسا هاما لتبـسيط ومواءمـة ممارسـات تـسيري األعمـال      ٢٠١٠
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، تشمل املبادرات املتصلة بذلك وضع سياسـات مـشتركة            

جنــاز دراســة جــدوى عــن إ، و املتحــدةاألمــمالســترداد التكــاليف يف مجيــع مؤســسات منظومــة 
خدمات اخلزانة املشتركة واالنتهاء من التحليل املقـارن للنظـام املـايل والقواعـد املاليـة، وصـوال                  

ومعظــم املــشاريع يف جمــال   . إىل وضــع خطــة عمــل لتحقيــق االتــساق علــى نطــاق املنظومــة      
ات واالتصاالت تتعرض لضرورة بذل جهـد مـشترك ومتـسق لتعزيـز تقاسـم          تكنولوجيا املعلوم 

ــد وتقاســم     . املعــارف ــادة االتــساق مــن خــالل حتدي ــادرات يف ذلــك اجملــال إىل زي وهتــدف املب
املمارسات الفضلى ضمن الربامج الرئيسية لتخطـيط مـوارد املـشاريع؛ ودراسـة القيمـة املمكنـة                 

 مراكــز البيانــات ونقلــها؛ وكفالــة تطــوير ممارســات  خلــدمات التكنولوجيــا املــشتركة، وخباصــة
موحدة لتقاسم املعارف وبرناجما موحدا لالتصاالت من أجل حتـسني واتـساق صـورة منظومـة                
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وهتـدف املبـادرات يف جمـال املـشتريات إىل وضـع هنـج متماسـكة، وإىل حتـسني                   .  املتحـدة  األمم
ــضاء      ــشتريات يف املؤســسات األع ــات امل ــة إجــراءات وعملي ــة نوعي ــميف منظوم .  املتحــدةاألم

وستشمل تلك اجلهود تدخالت للمشتريات املستدامة، ووضع مبـادئ توجيهيـة وتطـوير مـواد       
تدريبية للممارسني واملوردين، فضال عن مبادرات لزيـادة فـرص وصـول املـوردين مـن البلـدان                 

ك اجلهـود جمتمعـة     وأخـريا، سـتترك كـل تلـ       . النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة االنتقـال       
.  املتحـدة  األمـم جيابيا على تعزيز الـروح االحترافيـة للقـائمني علـى املـشتريات يف منظومـة                 إأثرا  

كما ستتطور خطة العمل حبيث تشمل املشاريع اليت مل ُتوضع بعـد، مثـل إنـشاء قـدرة مـستقلة                  
 .تللتقييم على نطاق املنظومة، فضال عن ما تقترحه الشبكة القانونية من مبادرا

ويقتصر نطاق خطة العمل علـى الوظـائف والعمليـات الـيت يتـوىل الرؤسـاء التنفيـذيون          - ٤٢
ويتــضمن العديــد مــن املــشاريع املقترحــة جهــودا خمططــة لتعزيــز تقاســم املعــارف، . مــسؤولياهتا

واألنشطة املقترحـة متثـل     . داخليا عرب احلدود الوظيفية وخارجيا عرب املؤسسات على حد سواء         
 بتوفيــق ومواءمــة ممارســات  املتحــدةاألمــم جديــدا مــن التــزام مؤســسات منظومــة معــا مــستوى

تــــسيري األعمــــال لالســــتجابة للطلــــب الــــسياسي املتجــــدد علــــى اتــــساق وفعاليــــة منظومــــة 
 .املتحدة األمم
ــة       - ٤٣ ــسيري األعمــال يف منظوم ــة ممارســات ت ــادرة مواءم ــموســتكون خطــة عمــل مب  األم

. امج عمل اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى لفترة السنتني التاليـة         مبثابة إطار مرجعي لربن    املتحدة
ومن املزمع تشكيل أفرقة عاملة من املؤسسات املهتمة حول وكالة رئيـسية لكـل مـشروع مـن                  

 معايري دوليـة    داعتما) أ: (وتشمل النتائج املتوقعة من فرادى املشاريع ما يلي       . املشاريع املقترحة 
ــوارد؛   ) ب(لى؛ وحماكــاة املمارســات الفــض   ــارف وامل ــسري تقاســم املع ــشفافية  ) ج(تي ــز ال تعزي

تيــسري التنــسيق املــشترك ) هـــ(تعزيــز الثقــة العامــة وإشــراك أصــحاب املــصلحة؛ ) د(واملــساءلة؛ 
 .حتقيق مكاسب يف الكفاءة) و(الفعال بني الوكاالت؛ 

 
 أمن وسالمة املوظفني -باء  

يئة األمنيـة العامـة الـيت يعمـل فيهـا حاليـا موظفـو               استعرض جملس الرؤساء التنفيذيني الب     - ٤٤
وأصدر اجمللس بيانا أعـرب فيـه عـن         .  وطبيعة التهديدات الناشئة وأمهيتها     املتحدة األمممنظومة  

ــسانية        ــاملون يف املنظمــات اإلن ــة الــيت تعــرض هلــا مــؤخرا الع ــالغ إزاء اهلجمــات العنيف قلقــه الب
وأهاب اجمللس بالـدول األعـضاء     . تلف مناطق العامل   الذين يعملون يف خم     املتحدة األمموموظفو  

أن جتدد التزامها حبماية العـاملني يف املنظمـات اإلنـسانية وبكفالـة الوصـول اآلمـن دون عوائـق                    
 .إىل مجيع األشخاص احملتاجني متشيا مع القانون الدويل واملبادئ اإلنسانية
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ات للتعامــل مــع أمــن وســالمة الء أعلــى األولويــيــبــد مــن إ ورأى اجمللــس أيــضا أنــه ال - ٤٥
، وأن هـذه املـسألة تتطلـب االهتمـام وااللتـزام علـى               املتحـدة  األمـم موظفي مؤسسات منظومـة     

وينبغــي تقيــيم أمــن وســالمة املــوظفني ضــمن األطــر الــشاملة إلدارة املخــاطر،    . وجــه الــسرعة
، تحــدة املاألمــموتغطيــة خمتلــف أنــواع املخــاطر املرتبطــة مبختلــف واليــات مؤســسات منظومــة 

حيث أن التحديات األمنية احلاليـة واملقبلـة ال تتـصل باإلرهـاب واجلرميـة فحـسب، وإمنـا أيـضا                   
لطبيعيــة والــيت مــن صــنع البــشر، مراض، وبعــدد كــبري مــن الكــوارث األحبــاالت الرتاعــات، وبــا

ذ ولذلك، جيب للتقييمات والتحليالت املتصلة بـاألمن أن تأخـ  . فيها ما ينتج عن تغري املناخ      مبا
وكانـت إحـدى الـدعائم البالغـة األمهيـة          . أيضا يف اعتبارهـا املـتغريات الـسوسيولوجية والثقافيـة         

 تتمثــل يف املبــدأ القاضــي بــأن منظومــة  املتحــدةاألمــمالــيت يرتكــز عليهــا أمــن وســالمة مــوظفي 
ل الرتاعـات، مـن املنظـور املوضـوعي         حلـ  جيـب أن تطـرح نفـسها كطـرف حمايـد              املتحـدة  األمم

 االتصال اخلارجي على حد سواء، دون اإلخـالل بواجبـها يف إعـالن موقفهـا إزاء                 ومن منظور 
 . املتحدةاألممأي انتهاك ملبادئ ميثاق 

ونظر اجمللس يف عدد من التوصيات بشأن مسائل األمن التنفيذيـة الـيت فـّصلتها اللجنـة                  - ٤٦
. ت إلدارة املـسائل األمنيـة     اإلدارية الرفيعة املستوى بالتعاون مع الشبكة املـشتركة بـني الوكـاال           

،  املتحـدة األمـم واتفق اجمللس على إحلاح ضـرورة العمـل لتعزيـز األمـن جلميـع مـوظفي ومبـاين              
بـد وأن    وأكد أن األمن ليس باملسألة اليت ميكن أن ُتتـرك ملـسؤويل األمـن وحـدهم، بـل أهنـا ال                    

ــذها ورصــدها     ــربامج وتنفي ــة، وُنقلــت توصــ . تكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن ختطــيط ال يات اللجن
بصيغتها اليت أيدها اجمللس، إىل الفريق املستقل املعين بسالمة موظفي األمم املتحـدة ومكاتبـها،               

ولذلك، فإن طبيعـة التوصـيات ونطاقهـا        .  األخضر اإلبراهيمي رئيسا له     العام األمنيالذي عّين   
 .ال تزال حمل الدراسة انتظارا للنتائج اليت سيخلص إليها الفريق املستقل

 
 تقارير املراجعة الداخلية للحسابات -جيم  

نظر جملس الرؤساء التنفيذيني يف املسائل املتـصلة بالكـشف عـن املعلومـات الـواردة يف              - ٤٧
 يف ضـوء مـا ينتظـره         املتحـدة  األمـم تقارير املراجعة الداخلية للحسابات يف مؤسـسات منظومـة          

وأكـد اجمللـس   .  بالـشفافية قـدر اإلمكـان   اجملتمع الدويل من أن ختضع املنظومة للمساءلة وتتـسم       
 معــايري مناســبة لكفالــة احتــرام  أن مــن املهــم أن تتــضمن أيــة سياســة للكــشف عــن املعلومــات  

 وحقـوق قانونيـة، وخباصـة فيمـا يتـصل باملعلومـات       إلنـسان ل حقـوق يتمتع به املوظفون مـن    ما
كمـا سـلم أعـضاء اجمللـس        . اتالواردة يف تقارير املراجعة الداخلية للحسابات املتعلقة بالتحقيق       

بأنه ينبغي أن يكون مبقدور جمالس اإلدارة تبين سياسات للكشف عن املعلومـات تتـسق، علـى                
سبيل املثال، مع ضرورة احلفاظ على سرية األسـرار الـصناعية أو غريهـا مـن املعلومـات البالغـة                  
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 اجمللــس اعتمــاد  ولــذلك، أيــد . احلــساسية الــواردة يف تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات     
ــة للرؤســاء التنفيــذيني وختــضع      ــرم الــصالحيات اإلداري سياســات للكــشف عــن املعلومــات حتت

ــة تنظ      ــياق سياس ــدها يف س ــيتم حتدي ــيت س ــايري ال ــشروط واملع ــتم تطبيقهــا     لل ــن ي ــيت ل ــة، وال يمي
 .رجعي بأثر

 
 تعزيز التعاون مع اهليئات املشتركة بني الوكاالت -دال  

 كــبريا لتعزيــز عالقتــه بغــريه مــن آليــات التعــاون املــشتركة بــني  خــصص اجمللــس جهــدا - ٤٨
 وحتسني تعاونه معها، ومنـها جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة،               املتحدة األممالوكاالت يف منظومة    

، ووحـــدة التفتـــيش  املتحـــدةاألمـــموممثلـــو دوائـــر املراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات يف منظومـــة 
راجعــة الداخليــة للحــسابات، أقــرت اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة ففيمــا يتعلــق بــدوائر امل. املــشتركة

لـشراكة مـع ممثلـي دوائـر املراجعـة الداخليـة            ااملستوى اإلطار املفاهيمي وصـيغة العمـل لترتيـب          
للحسابات، يسلم بالفائدة املتبادلـة الـيت تتحقـق مـن العمـل معـا لتعزيـز اتـساق وفعاليـة الرقابـة                       

 . وحسن االستفادة مما تنفقه من تكلفة املتحدةماألمواإلدارة يف مؤسسات منظومة 
ــق        - ٤٩ ــسابعة واألربعــني لتوثي ــا ال ــسيق يف دورهت ــامج والتن ــة الربن ــداء مــن جلن واســتجابة لن

التعاون بـني جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني وجلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة، دخلـت اللجنـة اإلداريـة                       
وأبلــغ اجمللــس . س ونائــب رئــيس اللجنــةالرفيعــة املــستوى أيــضا يف مــشاورات نــشطة مــع رئــي 

 اللجنـة ورؤيتـها     اسـتراتيجية وقـد أبـرزت     . لياهتاآ أجرته اللجنة لعملها و    بنتائج االستعراض اليت  
 مـــع االســـتراتيجيةالتزامهـــا بـــالتغيري وســـعيها وراء إجيـــاد ســـبل جديـــدة لتـــشكيل الـــشراكات 

ره السـتراتيجية الـدعوة الـيت      وأعرب اجمللـس عـن تقـدي      .  املتحدة ألمممؤسسات النظام املوحد ل   
تتبعها جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة، ورحـب مببـادرة تعزيـز عالقـة اللجنـة بـاجمللس ومبؤسـسات                

 . وحتسني تعاوهنا معها املتحدةاألمممنظومة 
 
 املسائل التنفيذية -رابعا  

ومي كانـــت الـــدورة الـــيت عقـــدها جملـــس الرؤســـاء التنفيـــذيني يف بـــرن، سويـــسرا، يـــ - ٥٠
  املتحـدة  األمـم  أول اجتمـاع يعقـده اجمللـس مبـشاركة جمموعـة             ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٩ و ٢٨

واعتـرف اجمللـس مـع التقـدير بالتقـدم احملـرز يف تفعيـل               . اإلمنائية رمسيا كجزء من هيكل اجمللـس      
 .إدماج اجملموعة اإلمنائية كركن ثالث من أركان اجمللس

ــة    - ٥١ ــة جمموع ــسيط آلي ــمومت تب ــبرية    املتحــدةاألم ــة بدرجــة ك ــشاور  . اإلمنائي كــذلك، تت
 اللجنـة   -اجملموعة اإلمنائية بانتظام مع الركنني اآلخرين مـن أركـان جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني                 

ــستوى     ــة املـ ــة الرفيعـ ــة الربناجميـ ــة املـــستوى واللجنـ ــة الرفيعـ ــل  -اإلداريـ  لـــضمان تقـــسيم العمـ
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ائيـة إىل أمانـة اجمللـس لتيـسري         كما انتـدب موظفـون مـن مكتـب اجملموعـة اإلمن           . واضحة بصورة
وسـيعرف مكتـب اجملموعـة اإلمنائيـة        . اندماج اجملموعة يف اجمللس والتعاون بني األركـان الثالثـة         

مستقبال باسم مكتب تنسيق العمليـات اإلمنائيـة كـي يعكـس بـصورة أفـضل وظيفتـه املزدوجـة                    
 الـصعيد القطـري مـن       كوحدة للدعم التقين للمجموعة اإلمنائية فضال عن دعمـه للتعـاون علـى            

 .يمنيقخالل نظام املنسقني امل
وكان إنشاء فريـق استـشاري للعمليـات القطريـة، وهـو فريـق ميثـل طائفـة واسـعة مـن                       - ٥٢

وعـالوة علـى    . خر مـن العناصـر اهلامـة يف إعـادة تـشكيل اجملموعـة اإلمنائيـة               آاألطراف، عنصرا   
مـدير عـام مـساعد،    /رتبة أمني عـام مـساعد  ذلك، ستضم قيادة اجملموعة اإلمنائية نائبا للرئيس، ب   

 . املتخصصة املتحدةاألمممن إحدى وكاالت 
فمـع انقـضاء قرابـة      . وأحاط اجمللس علمـا أيـضا بالعمـل املتواصـل للمجموعـة اإلمنائيـة              - ٥٣

 الرائـدة، مت اآلن بـصورة واسـعة توثيـق           “توحيد األداء ”مثانية عشر شهرا على إطالق مشاريع       
 ويف  العــاماألمــنيالتحــديات املتبقيــة يف التقــارير احلكوميــة املقدمــة إىل نائــب  النتــائج األوليــة و

وكان أحـد الـدروس البالغـة        .)٣( املتحدة ألممتقارير التقييم املقدمة من األفرقة القطرية التابعة ل       
ــادة ومــشاركتها       ــة املــستفادة مــن هــذه اجلهــود يتمثــل يف أن اضــطالع احلكومــات بالقي األمهي

وكــان ازديــاد .  مــع األولويــات الوطنيــة املتحــدةاألمــمكفالــة توافــق منظومــة عنــصر أساســي ل
مشاركة الوكاالت غري املقيمة، يف عملية الربجمة ويف الربامج الناجتة عن ذلك على حـد سـواء،     

كمـا كانـت مـسألة الربجمـة املـشتركة مكـسبا رئيـسيا مـن املكاسـب                  . من بني النتـائج املـشجعة     
 يف   املتحـدة  ألمـم ونـشطت األفرقـة القطريـة التابعـة ل        . شاريع الرائدة األخرى اليت حتققت من امل    

استكشاف السبل اليت ميكن هبا للمنظومة أن تستجيب لألولويات الوطنية مـن خـالل التحليـل                
 .التخطيط املشترك/املشترك والتفكري املشترك ووضع األولويات

ــسبة للمرحلــة املقبلــة، ســتركز اجملموعــة اإلمنائيــة      - ٥٤  علــى تيــسري تطبيــق الــدروس    وبالن
املــستفادة مــن املــشاريع الرائــدة علــى البلــدان األخــرى حــسب مالءمتــها لــذلك، ولكــن بــصفة 

ــا مــن     ــيت تطلــب حكوماهت ــدان ال ــة،    املتحــدةاألمــمخاصــة يف البل ــساقا ومالءم ــر ات  برجمــة أكث
. ة اإلمنائيـة  إطار عمل األمم املتحدة للمساعد    وكذلك يف البلدان اليت تبدأ برناجما جديدا ضمن         

وسيستمر عمل اجملموعـة اإلمنائيـة إىل جانـب إطـار عمـل االسـتعراض الـشامل للـسياسة الـذي                      
، الذي يسند والية حكومية دولية قوية للجهد املزمـع القيـام بـه علـى                جيري كل ثالث سنوات   

  .الصعيد القطري

__________ 
 . باء املتعلق بالتقييم-انظر أيضا الفرع رابعا  )٣( 
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  تــستمر طــوال العــام علــى نطــاق منظومــة اإلنــسانقــوقمحلــة للــدعوة حل  -خامسا 
  املتحدةاألمم
، ببـدء    العـام  األمـني نظر جملس الرؤسـاء التنفيـذيني يف اقتـراح بـإطالق مبـادرة، بقيـادة                 - ٥٥

 عامـا  ٦٠ تستمر طوال العـام علـى نطـاق املنظومـة مبناسـبة مـرور           اإلنسان قوقمحلة للدعوة حل  
 قـوق ة حل وطلبت مفوضة األمم املتحدة السامي     .)٤( اإلنسان قوقعلى صدور اإلعالن العاملي حل    

 أن تضع عملها ضمن نطـاق اإلعـالن العـاملي، وعرضـت              املتحدة األمم إىل مؤسسات    اإلنسان
تقــدمي املــساعدة مــن مكتبــها ألعــضاء اجمللــس يف تنظــيم احتفــاالهتم وإحيــائهم لــذكرى صــدور  

ــان أن    ــام، لتبي ــدار الع ــى م ــماإلعــالن عل ــى أســاس    املتحــدةاألم ــة تقــوم عل ــبىن رؤي  حقــوق تت
 . اجمللس باملبادرة ترحيبا حاراورحب. اإلنسان

 
 القضايا املشتركة بني القطاعات  -سادسا  

  حمايدة مناخيا تحدةاملمم  جعل األ - ألف 
 باستكـشاف سـبل      العـام  األمني، تعهد   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥يف اليوم العاملي للبيئة،      - ٥٦

وضـع هنـج حمايـد مناخيـا إزاء          حمايدة مناخيا ومستدامة بيئيا بدرجة أكرب، و        املتحدة األممجلعل  
ومتشيا مع هذا االلتـزام، كُلـف فريـق اإلدارة البيئيـة، بقيـادة املـدير التنفيـذي                  . مبانيها وعملياهتا 

، بالقيـام دراسـة حـول أفـضل الـسبل للمـضي قـدما يف                )اليونيـب ( للبيئـة     املتحـدة  األمملربنامج  
 . حمايدة مناخيا املتحدةاألممجعل 
ــذيني يف هــذه املــسألة، أشــري   وخــالل نظــر جملــس ا  - ٥٧ ــة أن تكــون  إىل لرؤســاء التنفي أمهي
 حمايـدة    املتحـدة  األمـم  قـدوة لآلخـرين، وجـرى التـشديد علـى أن مبـادرة جعـل                 املتحـدة  األمم

وعقـب اسـتعراض    . مناخيا هي مبادرة هامة من الناحيـة الرمزيـة وممكنـة مـن الناحيـة التنظيميـة                
، أصـدر   “ حمايـدة مناخيـا     املتحـدة  األمـم  جعـل    اسـتراتيجية ”تقرير فريـق اإلدارة البيئيـة املعنـون         

اجمللـس بيانـا أعلــن فيـه الرؤسـاء التنفيــذيون التـزام مؤسـساهتم بــالتحرك يف اجتـاه حتقيـق حياديــة         
 . للعمليات ويف السفر املتحدةاألمماملناخ يف املقر ويف مراكز 

از املهـام التاليـة حبلـول       جنـ إوأعلن الرؤساء التنفيذيون بـصفة خاصـة التـزام مؤسـساهتم ب            - ٥٨
تقــدير انبعاثــات غــاز الدفيئــة مــن مؤســساهتم وفقــا للمعــايري املقبولــة دوليــا؛  ) أ: (٢٠٠٩هنايــة 

حتليـل اآلثـار املترتبـة    ) ج(بذل جهود للحد من انبعاثات غاز الدفيئة ألقصى حـد ممكـن؛     ) ب(

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )٤( 
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اإلدارة حــسب يف التكــاليف واستكــشاف طرائــق وضــع امليزانيــات، مبــا يف ذلــك مــع جمــالس    
 .االقتضاء، لتحمل تكلفة انبعاثات الكربون للوصول إىل حيادية املناخ يف هناية املطاف

 
 التقييم -باء  

، التوصـــية بـــإجراء تقيـــيم ٢٠٠٧أيـــد جملـــس الرؤســـاء التنفيـــذيني، يف دورتـــه لربيـــع   - ٥٩
ــادرة     ، “احــدةأمــم متحــدة و”للمــشاريع الرائــدة املنفــذة علــى املــستوى القطــري يف إطــار مب

ــالتقييم مبهمـــة وضـــع البـــارامترات املوضـــوعية   املتحـــدةألمـــموكلـــف فريـــق تقيـــيم ا  املعـــين بـ
واســتجابة هلــذا الطلــب، تــصور الفريــق عمليــة تتــألف مــن ثــالث . واإلجــراءات لعمليــة التقيــيم

تقيـيم  ) ب(؛  ٢٠٠٨ مـايو /أيـار تقدير إمكانيـة تقيـيم مبـادرة توحيـد األداء حبلـول             ) أ: (مراحل
تقيـيم نتـائج وآثـار التجـارب الرائـدة حبلـول            ) ج(؛  ٢٠٠٩سـبتمرب   /ينتهي حبلول أيلول  للعملية  

وأيــد اجمللــس النطــاق املقتــرح للتقيــيم وعمليتــه، بيــد أنــه طلــب إىل فريــق التقيــيم  . ٢٠١١عــام 
وآثـــار التجــارب الرائــدة حبلـــول   إعــادة النظــر يف جدولـــه الــزمين بغيــة إصـــدار تقيــيم نتــائج       

 .٢٠١٠ عام
ــ - ٦٠ ــة      واتفـ ــول هنايـ ــريع، حبلـ ــر سـ ــى مؤشـ ــصول علـ ــرورة احلـ ــى ضـ ــضا علـ ق اجمللـــس أيـ
 مـن   “أمـم متحـدة واحـدة     ”، على كيفيـة عمـل املـشاريع الرائـدة يف إطـار مبـادرة                ٢٠٠٧ عام

خالل عمليـة تقيـيم تقـوم هبـا احلكومـات واألفرقـة القطريـة يف البلـدان الثمانيـة الـيت ُتنفـذ فيهـا                          
، الـذي كـان يعمـل        العـام  األمـني ء اجمللس مببادرة نائـب      ولذلك، رحب أعضا  . املشاريع الرائدة 

 اإلمنائية وجمموعة من عشر مؤسـسات علـى املـشاريع الرائـدة،      املتحدةاألمممع رئيس جمموعة   
وطُلــب إىل احلكومــات الثمــاين، يف هــذا الــصدد، تقــدمي معلومــات أوليــة عــن    . بــإجراء تقيــيم

وســتكمل . لطات الوطنيــة لزمــام األمــور  املكاســب املتوقعــة واألثــر املتوقــع علــى تــويل الــس      
كـذلك، فـإن التقـدير الـسريع        . املعلومات املقدمـة التغذيـة املرتـدة الـواردة مـن األفرقـة القطريـة              

للعملية أو تقييمها سيسهم يف املناقشة احلكومية الدوليـة ملـسألة االتـساق علـى نطـاق املنظومـة                   
 ممـا سـيكمل عمليـة التقيـيم الدقيقـة           ملتحدة ا األمم، ويف منظومة     العامة اجلمعيةاليت ستجري يف    

 .اليت اقترحها فريق التقييم التابع لألمم املتحدة
 

 االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات للسياسة -جيم  
شاركت املؤسسات األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني مـشاركة نـشطة يف العمليـة               - ٦١

ــشامل    ــشاورية إلعــداد االســتعراض ال ــشطة     الت ــسياسة األن ــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات ل ال
ووضـعت إدارة الـشؤون االقتـصادية      . التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحـدة مـن أجـل التنميـة            

تقريـر  ) أ: ( مـسودتني لتقريـرين لتيـسري مـداوالت الـدول األعـضاء        املتحـدة  األممواالجتماعية ب 
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تقريـر يتـضمن االسـتنتاجات      ) ب(؛  )A/62/73-E/2007/52 (٥٩/٢٥٠حتليلي عن تنفيذ القرار     
ــع مؤســسات      ). A/62/253(والتوصــيات  ــيت جــرت م ــضة ال ــشاورات املستفي ــد أســفرت امل وق

 أثناء إعداد هذين التقريرين إىل نواتج جرى تقامسهـا بـني جممـل منظومـة                 املتحدة األمممنظومة  
 . املتحدةاألمم
ــة جملــس الرؤســاء     - ٦٢ ــام مــديرا أمان ــذيني ومكتــب جمموعــة  وباإلضــافة إىل ذلــك، ق التنفي

 اإلمنائيــة بإحاطــة منــدويب الــدول األعــضاء باملــسألة أثنــاء عمليــة مفاوضــات         املتحــدة األمــم
ورحــب . ٢٠٠٧االســتعراض الــشامل الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات للــسياسة يف خريــف  

 املندوبون هبذه اإلحاطة اليت ساعدهتم يف وضع التوصـيات املتـصلة مبجلـس الرؤسـاء التنفيـذيني                
 .٦٢/٢٠٨  العامةاجلمعيةعلى النحو الوارد يف قرار 

 علـى أن يقـوم، عـن طريـق جملـس الرؤسـاء التنفيذييــن                 العـام  األمـني وقد شجع القـرار      - ٦٣
وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، حسب االقتضاء، ببذل جهود مـن أجـل تعزيـز اتـساق جهـاز                  

ن توصـياته اإلداريـة العديـد مـن الـروابط مـع             وتتـضم . األمم املتحدة اإلمنائي وفعاليتـه وكفاءتـه      
وعلــى ســبيل . خطــة عمــل مواءمــة ممارســات تــسري األعمــال علــى النحــو الــوارد وصــفه أعــاله

 بعــد التــشاور مــع  يقــدم،إىل األمــني العــام أن  منــه ١٤١متابعــة تنفيــذ القــرار، طلبــت الفقــرة   
إىل اجمللـس االقتـصادي     ريـرا   تق ، املتخصـصة  ا ووكاالهتـ  هـا صناديق منظومة األمم املتحـدة وبراجم     

ــام    ــه املوضــوعية لع ــة  ٢٠٠٨واالجتمــاعي يف دورت ــة إداري ــادئ  ي  مناســبة عــن عملي ــضمن مب ت
 قـرر  النتـائج امل وحيـدد  ، لتنفيـذ القـرار تنفيـذا تامـا     واضحة توجيهية وأهدافا ومعايري وأطرا زمنية    

عـن   و،مناسـبة  بـصورة النتـائج وتقييمهـا   تلك حتقيقها عن طريق تنفيذ القرار بصيغة تتيح رصد    
. التدابري املشتركة بني اإلدارات والوكاالت الـيت يـتعني البـدء هبـا مـن أجـل تنفيـذ القـرار         طريق  

ولكفالة تبين هنج مشتركة إزاء تنفيـذ القـرار، التزمـت املؤسـسات األعـضاء يف جملـس الرؤسـاء                    
ــه       ــذي أعدت ــر اإلداري ال ــشاط يف التقري ــسامهة بن ــب بامل ــذلك الطل ــذيني ب ــشؤون التنفي  إدارة ال

 بـشأن االسـتعراض الـشامل       ٦٢/٢٠٨االقتصادية واالجتماعية عن تنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة            
الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة مـن                 

 .٢٠٠٨يوليه /أجل التنمية، والذي سُيقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف متوز
 

 أساليب عمل جملس الرؤساء التنفيذيني -دال  
ــة        - ٦٤ ــاج جمموعـ ــذيني وإدمـ ــاء التنفيـ ــس الرؤسـ ــه جملـ ــام بـ ــذي قـ ــتعراض الـ ــة لالسـ نتيجـ
 اإلمنائية يف هيكل اجمللس، بـدأت أيـضا خـالل الفتـرة الـيت يغطيهـا التقريـر عمليـة                     املتحدة األمم

ــة     ــرامج عمــل ومــسؤوليات كــل مــن األركــان الثالث ــة - للمجلــس مــشاورات لتوفيــق ب  اللجن
.  اإلمنائيـة   املتحـدة  األمـم اإلدارية الرفيعة املستوى واللجنة الربناجميـة الرفيعـة املـستوى وجمموعـة             
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وأجــري أيــضا اســتعراض إلجــراءات وأســاليب عمــل اللجنــتني، فــضال عــن النظــر يف أســاليب   
ذلـك،  وباإلضـافة إىل    . لتحسني أداء اجتماعات اجمللـس نفـسه، ووضـع جـدول أعمـال اجمللـس              

فإن أمانيت اجمللس وجلنة السياسات التابعة لألمني العام، وهي اآللية الرئيسية لدعم عملية صـنع               
القــرار األمــين العــام بــشأن القــضايا ذات األمهيــة للمنظمــة، جتتمعــان بــصورة منتظمــة لتنــسيق     

 .جدويل أعمال كل منهما
 
 االستنتاجات -سابعا  

ــرة   - ٦٥ ــز دور وعمــل جملــس الرؤســاء    تقــدما كــب ٢٠٠٨-٢٠٠٧شــهدت الفت ريا يف تعزي
وجـاء االسـتعراض الـذي أجنـزه اجمللـس          .  املتحـدة  األمـم التنفيذيني كآليـة تنـسيق فعالـة ملنظومـة          

خالل الفترة اليت يغطيها التقرير ليعزز املهام الرئيسية لتنـسيق األنـشطة علـى الـصعيد القطـري،                  
امج يف ظل هيكل متكامل، مبا ميكـن مـن تـبين            أال وهي مواءمة املهام اإلدارية والتنسيق بني الرب       
وأدى تعزيــز الــسلطات املخولــة .  املتحــدةاألمــمهنــج شــامل إزاء التنــسيق علــى نطــاق منظومــة 

ألركان اجمللس الثالثة إىل زيادة تسهيل عملية صـنع القـرار والتعجيـل هبـا أثنـاء دورات اجمللـس                    
لـــى املـــداوالت ذات الطـــابع تركيـــز عالرمسيـــة، وأتـــاح للرؤســـاء التنفيـــذيني الوقـــت الـــالزم لل

 .العام السياسي
واختــذ اجمللــس خــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا التقريــر إجــراءات بــشأن عــدد مــن القــضايا     - ٦٦

 وتيـسري قـدرة املنظومـة     املتحـدة األمـم املوضوعية، تراوحت بني مواءمـة ممارسـات األعمـال يف           
.  مـن مـسألة تغـري املنـاخ     املتحـدة مـم األجناز نتائج أفضل، وتطوير موقف موحد ملنظومـة        إعلى  

 ملــساعدة البلــدان الناميــة يف مواجهــة أزمــة الغــذاء العامليــة   اســتراتيجيةكمــا اتفــق اجمللــس علــى  
املستجدة، وخباصة يف سياق األنـشطة املنفـذة علـى نطـاق املنظومـة مـن أجـل حتقيـق األهـداف                      

يـستمر اجمللـس يف الفتـرة املقبلـة يف     ومـن املتوقـع أن   . اإلمنائية لأللفية والتخفيف من حدة الفقـر    
 .بذل جهوده يف كافة هذه القضايا

 ملتـزمني مبتابعـة الــسعي    املتحـدة األمـم ويظـل الرؤسـاء التنفيـذيون ملؤسـسات منظومـة       - ٦٧
وراء هنــج متــسقة يف تنــاول املواضــيع املطروحــة علــى نطــاق املنظومــة، وتطــوير الواليــات الــيت   

ــا    ــا جمــالس إداراهت ــذ     أســندهتا إليه ــائج ملموســة يف تنفي ــق نت ــدول األعــضاء يف حتقي ــساعدة ال مل
 .الواليات احلكومية الدولية

 


