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  ٢٠٠٩ الدورة املوضوعية لعام
 ٢٠٠٩يوليه /متوز ٣١ - ٦جنيف، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 
من  األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة      

ــدويل   ــائي الـ ــاون اإلمنـ ــل التعـ ــارير: أجـ ــالس  تقـ اجملـ
صــندوق /التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

منظمـــة األمـــم املتحـــدة واألمـــم املتحـــدة للـــسكان 
       وبرنامج األغذية العاملي للطفولة

مقتطف من تقريـر اجمللـس التنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة عـن                      
 )٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٠-٨(  ٢٠٠٩ دورته السنوية لعام 

    
  ٢٠٠٩املقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام     
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التقدم احملرز واإلجنازات اليت حتققت يف إطـار اخلطـة          : ة التنفيذي ةالتقرير السنوي للمدير    -  ٢٠٠٩/٧
 االستراتيجية املتوسطة األجل

 إن اجمللس التنفيذي،  

 التقـدم احملـرز واإلجنـازات       :مـديرة التنفيذيـة   لل التقرير الـسنوي  بـ ” حييط علمـاً    - ١  
 E/ICEF/2009/9( “راتيجية املتوســــــطة األجــــــلالــــــيت حتققــــــت يف إطــــــار اخلطــــــة االســــــت 

 والبيانات التكميلية املصاحبة؛) E/ICEF/2009/9/Corr.1 و

ــليرحـــب  - ٢   ــدم املتواصـ ــة    بالتقـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــرزه منظمـ ــذي حتـ  الـ
يف تعزيز التركيـز االسـتراتيجي والـشراكات االسـتراتيجية لـدعم اجلهـود الوطنيـة                ) اليونيسيف(

سارعة الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة                   والدولية املت 
 الوطنية واملتفق عليها دولياً من أجل رفاه األطفال؛

ــ العديــد مــن البلــدان   بــأنيقــر  - ٣    حتــديات يف جمــاالت التركيــز  ت تواجــهمــا زال
 هلـذه البلـدان، وال سـيما     اليونيسيف يف هذا الصدد على مواصلة تعزيز دعمهـا      حيثاخلمسة، و 

 يف جمال تنمية القدرات الوطنية، وذلك بغية التصدي للتحديات املتبقية؛ 

 تعمـيم املـساواة بـني اجلنـسني علـى النحـو املـبني يف االسـتعراض                  بأمهيـة  سلمي  - ٤  
ألنشطة التنفيذية الـيت تـضطلع هبـا منظومـة          لالشامل للسياسات الذي جيري كل ثالث سنوات        

 كـــانون  ١٩املـــؤرخ   ٦٢/٢٠٨قـــرار اجلمعيـــة العـــام    ( مـــن أجـــل التنميـــة   حـــدة  األمـــم املت
 يـدعو و،  ٢٠١٣-٢٠٠٦  للفتـرة  ويف اخلطـة االسـتراتيجية لليونيـسيف      ) ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 ه املسألة الشاملة؛ يف ما يتعلق هبذاليونيسيف إىل مواصلة حتسني األداء 

، اعتبـاراً مـن     ة التنفيذيـ  ةرعلـى تعزيـز التقريـر الـسنوي للمـدي          اليونيسيف   حيث  - ٥  
 اليونيــسيف مــسامهات، إلدراج معلومــات علــى حنــو أكثــر اتــساقاً عــن فعاليــة       ٢٠١٠عــام 
 ؛يف جماالت التركيز للخطة االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل         ليت تتحقق مبجال التنمية     النتائج ا  يف

تنفيـذ  ملواجهـة يف     ا لتحـديات لحتليـل أكثـر تعمقـا       اليونيسيف إىل تقـدمي       يدعو ويف هذا الصدد،  
 ؛  والفرص املتاحة لذلكاخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل

ــا يلــي     يطلــب  - ٦   ــة م ــسنوية املقبل ــدرج يف التقــارير ال ــة أن ت ــديرة التنفيذي : إىل امل
معلومــات عــن التحــديات املواجهــة يف تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل وبيــان   )أ(

معلومات عن النتائج وعـن مـا يرتـأى         ) ب( هلذه التحديات؛    تصديللكيف ختطط اليونيسيف    
ــةاختــاذه مــن إجــراءات  ــق األهــداف املتفــق عليهــا؛    عالجي معلومــات إضــافية عــن  ) ج( لتحقي

املـسألة جلهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي ونظـام األمـم              و  اإلدارة مسامهة اليونيسيف يف تنفيذ إطار    
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ــة لنظــام املنــسقني املقــيمني؛   املتحــدة للمنــسقني املقــيمني، مبــا يف ذلــك تــ    ــة الوظيفي دابري احلماي
 جدول يوجز عمليات تقييم املشاريع اليت أجريت خالل السنة السابقة ونتائجها؛  )د(

 املعـايري احملاسـبية     تطبيـق قدمتـها اليونيـسيف بـشأن        باإلحاطـة الـيت    حييط علمـاً    - ٧  
تــزم، كمــسألة ذات أولويــة، باعتمــاد الدوليــة للقطــاع العــام ويطلــب إىل املــديرة التنفيذيــة أن تل

، وبتقــدمي بيانــات ماليــة  ٢٠١٢املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام يف تــاريخ أقــصاه عــام   
 ؛٢٠١٣متتثل لتلك املعايري، وذلك يف الدورة العادية الثانية لعام  ٢٠١٢مؤقتة عن عام 

ــضاً   - ٨   ــذ الي    يطلــب أي ــة إتاحــة خطــة تنفي ــديرة التنفيذي ــايري  إىل امل ــسيف للمع وني
 وإطالع اجمللس التنفيـذي بانتظـام      الشبكي احملاسبية الدولية للقطاع العام على موقع اليونيسيف      

 ؛٢٠١٣عن ذلك حىت انعقاد الدورة العادية الثانية لعام 

 علــى صــعيد مؤشــرات األداء حتــسني األداء إىل أن تواصــل اليونيــسيف يــدعو  - ٩  
  التوظيف يف الوظائف العاديـة الـيت تنجـز يف غـضون        ليات عم أن نسبة بقلق  اإلداري، ويالحظ   

 ؛ ٢٠٠٨يوماً ازدادت اخنفاضاً يف عام  ٩٠

إىل املـــديرة التنفيذيـــة أن تقـــدم التقـــارير الـــسنوية املقبلـــة إىل اجمللـــس   يطلـــب  - ١٠  
 . الختاذ إجراء بشأهنا٢٠١٠التنفيذي، ابتداء من عام 

  
  الدورة السنوية

 ٢٠٠٩يونيه /حزيران١٠
    

 املراجعة الداخلية للحسابات والرقابة الداخلية   -  ٢٠٠٩/٨

 إن اجمللس التنفيذي،  

 التقرير عن نظام املساءلة يف اليونيسيف   ‘١’    

 مــع التقــدير اجلهــود الــيت تبــذهلا اليونيــسيف لتعزيــز اإلدارة واملــساءلة  يالحــظ  - ١  
 والرقابة والشفافية بأسلوب منسق وموحد؛

ــالتقرحيــيط علمــاً  - ٢   ) E/ICEF/2009/15(ير عــن نظــام املــساءلة يف اليونيــسيف   ب
  بأحكام هذا املقرر؛ ويوافق على نظام املساءلة يف اليونيسيف الوارد يف التقرير، رهناً

ــة     يرحــب  - ٣   ــة القائمــة وإدارة املخــاطر والــضوابط الداخلي بإدمــاج آليــات الرقاب
 لليونيسيف يف نظام املساءلة؛ 
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اإلدارة القائمـة علـى النتـائج ألغـراض مـساءلة اليونيـسيف              أمهيـة تعزيـز      يؤكد  - ٤  
 أمام الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛ 

 خطــة إدارة اليونيــسيف الراميــة إىل وضــع إطــار تقييمــي شــامل لقيــاس   يؤيــد  - ٥  
 بطريقـة متكاملـة وكليـة، ويـشجع اليونيـسيف هبـذا الـصدد        ءلةالتقدم احملرز يف تنفيذ نظام املسا  

 وصـندوق األمـم املتحـدة    ،ا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     مع عـدة جهـات منـه     على التشاور 
 بـشأن جتارهبـا، وإطـالع أعـضاء اجمللـس           ،ب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع        للسكان، ومكتـ  

 التنفيذي بانتظام على التطورات يف هذا اجملال؛ 

 ، بـسبلٍ اسينه وحتـ ءلة نظـام املـسا   فعاليـة  اليونيسيف على مواصلة تقييم    يشجع  - ٦  
ــار، ووضــع توجيهــات وأدوات      ــادرات التحــسني التنظيمــي اجلاريــة بعــني االعتب منــها أخــذ مب
عملية، وتنفيذ عمليات استعراض داخلـي ملمارسـات املكاتـب مهامهـا وأدوارهـا ومـسؤولياهتا                 
يف جمال اإلدارة على مجيع املـستويات، بغيـة مواصـلة تعزيـز النظـام، وإطـالع اجمللـس التنفيـذي                      

 انتظام على ذلك؛ ب

أمهية الرقابة اليت ميارسها اجمللس التنفيذي، ويسلم بأن التقريـر املـذكور             يؤكد  - ٧  
ــسلطات اجمللــــس     ــد لــ ــضمن أي تقييــ ــي أال يتــ ــاله ينبغــ ــا يف  أعــ ــصوص عليهــ ــذي املنــ التنفيــ

  الداخلي؛ نظامه
  

 رير املراجعة الداخلية للحسابات ا تقالكشف عنإجراءات   ‘٢’    

 أن تقـــارير املراجعـــة الداخليـــة حلـــسابات اليونيـــسيف هـــي أدوات إىل يـــشري  - ٨  
 لإلدارة الداخلية وأهنا وثائق سرية؛ 

، سبان، بعد أخذ اآلراء اليت أعرب عنها أعـضاء اجمللـس التنفيـذي يف احلـ          يقرر  - ٩  
ــدير  ــةأن بإمكــان امل ــدول      ة التنفيذي ــسيف لل ــة حلــسابات اليوني ــة الداخلي ــارير املراجع  إتاحــة تق

ء يف سياق مسؤوليتها العامة عـن االسـتعراض، ووفقـا لألحكـام ذات الـصلة املنـصوص                  األعضا
 :نة أدناه، واليت لن تطبق بأثر رجعي واإلجراءات املبيE/ICEF/2009/15َّعليها يف الوثيقة 

خطيــة لالطــالع علــى تقــارير املراجعــة الداخليــة       طلبــات أن تقــدم يطلــب  )أ(  
ا التقريـر املعـين، مـع بيـان سـبب الطلـب والغـرض منـه،                 ُيحـدد فيهـ   أن  حلسابات اليونيـسيف، و   

 ، مبا يف ذلك اإلجراء املتعلق بالسرية؛ الكشفوالتأكيد على االلتزام بإجراءات 

، وبعـد النظـر يف الطلـب اخلطـي والتأكـد      الكـشف قبـل   ة التنفيذيـ  ةاملدير قومت  )ب(  
 بالطلـب   لس التنفيذي فوراً  ، بإبالغ اجمل  الكشف مع هذا املقرر ومع إجراءات       من كونه متوافقاً  

وتزويده بنسخة منه، وإذا كان تقرير املراجعة الداخلية للحـسابات املعـين يتـضمن اسـتنتاجات                
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 تزويد حكومة تلـك الدولـة بنـسخة مـن الطلـب      ة التنفيذيةبشأن دولة عضو معينة، فعلى املدير     
  وإتاحة الوقت الكايف هلا الستعراض التقرير والتعليق عليه؛ 

ــت  )ج(   ــة املــديريحت ــو  أيــضاً  ة التنفيذي ــة للحــسابات املطل ــر املراجعــة الداخلي  بتقري
ارس أقــصى قــدر مــن احليطــة عنــد إتاحــة متــللدولــة العــضو صــاحبة الطلــب لكــي تــستعرضه، و

 ؛ الربامج املستفيدة منلبلدانلمي احلقوق املشروعة حتالتقرير و

ــة عــضو تتــاح هلــا    يؤكــد جمــدداً  - ١٠   ــة دول تقــارير املراجعــة  ضــرورة أن تكفــل أي
ــواردة يف       ــات الـ ــرية املعلومـ ــى سـ ــاظ علـ ــها احلفـ ــسيف الستعراضـ ــسابات اليونيـ ــة حلـ الداخليـ

 التقارير؛  تلك

 إتاحـة تقريـر مـن       ة التنفيذيـ  ة املـدير  اعتزمـت أنـه يف حالـة مـا إذا         كـذلك    يقرر  - ١١  
) أ(ريـر  تقارير املراجعة الداخلية حلـسابات اليونيـسيف لدولـة عـضو الستعراضـه فـإن ذلـك التق        

، مبـا فيهـا أجهزهتـا        وحـصاناهتا  يتاح على أساس طوعي ودون املساس بامتيازات األمم املتحـدة         
 يتاح للقراءة يف مكتب الرقابة الداخلية وال جيوز استنساخه؛ ) ب( الفرعية؛ و

 تمـن هـذا املقـرر، إذا اعتـرب    ) ج( ٤ إىل أنه، على الرغم من أثر الفقـرة      يشري  - ١٢  
 أن املعلومــات الـــواردة يف تقريــر مـــن تقــارير املراجعـــة الداخليــة حلـــسابات     ة التنفيذيـــةاملــدير 

 أو بلـد أو حكومـة       أخـرى تتعلق بـأمور منـها أطـراف        (اليونيسيف معلومات شديدة احلساسية     
ضر بــأمن أو ســالمة تــا مــضرة بــإجراء ينتظــر التنفيــذ؛ أو مــن املــرجح أن  هتــ؛ أو اعترب)أو إدارة

تدخل يف خصوصياته، فإن ذلـك التقريـر جيـوز حتريـره أو حجبـه           تنتهك حقوقه أو    تفرد أو    أي
 بالكامل، وفق تقدير مكتب الرقابة الداخلية؛ 

إىل املديرة التنفيذيـة لليونيـسيف أن ُتـدرج يف تقريرهـا الـسنوي املقـدم          يطلب  - ١٣  
وراً ، تقريـراً عـن تنفيـذ هـذا املقـرر، مبـا يـشمل أمـ                ٢٠١٠إىل اجمللس التنفيذي، اعتبارا من عام       

منها عدد الطلبات املقدمة إلتاحة تقارير املراجعة الداخلية حلسابات اليونيسيف؛ ونتـائج تلـك               
الطلبات؛ واستنتاجات االستعراضات اليت جتريها اللجنة االستشارية ملراجعـة احلـسابات لتنفيـذ             

ــةهــذا املقــرر، مبــا يف ذلــك املعلومــات احملــرَّ   الــيت  ؛ وعــدد التقــارير عــن الكــشفرة أو احملجوب
ــها مت ــدأ الــسرية يف  الكــشف عن ــزام مبب مــا يتعلــق مبعلومــات مراجعــة    وعناوينــها؛ وتأكيــد االلت

 .  هلذا املقرر وفقاًالكشف عنهااحلسابات اليت يتم 
  

  الدورة السنوية
 ٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٠
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 إطار اليونيسيف االستراتيجي من أجل الشراكات والعالقات التعاونية   -  ٢٠٠٩/٩
 جمللس التنفيذي،إن ا      

ــة    يرحــب  - ١   ــشراكات والعالقــات التعاوني  باســتمرار مــشاركة اليونيــسيف يف ال
 اليت تتسم بأمهية بالغة بالنسبة لتحقيق النتائج لصاحل األطفال وإعمال حقوقهم؛ 

رهـا اإلطـار التـوجيهي      اخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل باعتبا     جمدداً يؤكد  - ٢  
 جلميع جماالت الربجمة يف اليونيسيف؛ 

ــد  - ٣   ــة     ”يؤي ــات التعاوني ــشراكات والعالق ــسيف االســتراتيجي لل ، “إطــار اليوني
، بوصــفه اإلطــار االســتراتيجي ملــشاركة اليونيــسيف يف E/ICEF/2009/10املعــروض يف الوثيقــة 

 تائج لصاحل األطفال؛ الشراكات والعالقات التعاونية الرامية إىل حتقيق الن

مبادرة القضاء على اجلوع ونقص التغذية لدى األطفـال وإىل مقـرر             إىليشري    - ٤  
كنقطة انطالق ملناقشة اإلطار االستراتيجي للـشراكات والعالقـات          ٢٠٠٧/١اجمللس التنفيذي   

غذيـة  بـأن هنـج الـشراكة املتبـع يف مبـادرة القـضاء علـى اجلـوع ونقـص الت                   يط علماً   حيالتعاونية و 
مبادرة اجلهود املتجددة ملكافحـة جـوع األطفـال، يهـدف          تسميتها   ت أعيد لدى األطفال، اليت  

إىل إقامة حتالفات قوية بني احلكومـات الوطنيـة والوكـاالت الدوليـة والقطـاع اخلـاص وغريهـا                   
 من قطاعات اجملتمع املدين؛ 

مللكيــة الوطنيــة  األجــل، مبــا يف ذلــك اتوســطةبــأن اخلطــة االســتراتيجية امل يقــر  - ٥  
 التنميـة، تـشكل أسـاس عمليـة تنفيـذ إطـار       املتبعـة لتحقيـق النتـائج يف جمـال     املمارسـات   أفضل  و

 الشراكات والعالقات التعاونية الذي يشمل احلكومات الوطنية من ضمن جهات أخرى؛

بالدور اهلام الذي تضطلع بـه اللجـان الوطنيـة لليونيـسيف بالتعـاون مـع        ميسلّ  - ٦  
اء من أجل مجع األموال لدعم أنشطة اليونيسيف يف البلدان املـستفيدة مـن الـربامج                شىت الشرك 

ومن أجل الدعوة يف كل من البلدان املعنية بغيـة تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة القـضاء                      
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تنفيذا تاماً؛ 

طرائـــق املـــشاركة، ملختلـــف واضـــحة وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة  أمهيـــة يؤكـــد  - ٧  
ــراكاهتا    ويـــسلم ــه لتنميـــة وإدارة شـ ـــزام اليونيـــسيف اســـتحداث األدوات وتـــوفري التوجيـ باعتـ

 وعالقاهتا التعاونية؛ 

 علـى أمهيــة أن تواصـل آليــات الرصـد والتقيـيم عملــها علـى حنــو وافٍ      يـشدد   - ٨  
ولتـوفري احلمايـة    ت،   ألمهيتها البالغة يف اتباع هنج ذي طابع استراتيجي أعمق إزاء الشركا           نظراً

 الشركاء على االخنراط يف هذه العمليات؛يشجع الالزمة ملهمة اليونيسيف ومسعتها، و
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ــب  - ٩   ــذ       يطل ــة التنفي ــن عملي ــصة م ــدروس املستخل ــي ال ــسيف أن تراع إىل اليوني
إلعــادة النظــر يف صــيغة اإلطــار االســتراتيجي، املقــرر عرضــها علــى اجمللــس التنفيــذي يف عــام     

 يستفاد من هـذه املناسـبة لتوسـيع نطـاق تركيـز اإلطـار االسـتراتيجي ليـشمل                   ، على أن  ٢٠١٢
مجيــع األطــراف الفاعلــة ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك املنظمــات املتعــددة األطــراف واحلكومــات    

 .الوطنية
  

  الدورة السنوية
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠

    
 مشاريع وثائق الربامج القطرية  -  ٢٠٠٩/١٠

 ،إن اجمللس التنفيذي      

  : على امليزانية اإلرشادية اإلمجالية لربامج التعاون القطرية التاليةيوافق  
  

  املوارد األخرى  املوارد العادية  الفترة   البلد/املنطقة
  الوثيقة 

E/ICEF/2009/ 

          شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
   P/L.2  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣ ٧٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٤-٢٠١٠  بوتسوانا
   P/L.3  ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٤٩ ٣٢٥ ٠٠٠  ٢٠١٤-٢٠١٠  بوروندي

          أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
   Corr.1 و P/L.4  ١٦ ٢٥٠ ٠٠٠  ٣ ٧٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٤-٢٠١٠  إكوادور

          وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة
   P/L.5  ٤ ٢٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٥-٢٠١٠  أرمينيا

   P/L.14  ٢٢ ٥٠٠ ٠٠٠  ١٩ ٧٣٤ ٠٠٠  ٢٠١٥-٢٠١٠  أوزبكستان
   P/L.7  ٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢ ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٢-٢٠١٠  بلغاريا

   P/L.6  ١٨ ١٤٦ ٠٠٠  ٣ ٧٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٤-٢٠١٠  البوسنة واهلرسك
   P/L.13  ٧ ١٦٠ ٠٠٠  ٥ ٠٥٨ ٠٠٠  ٢٠١٥-٢٠١٠  تركمانستان
   P/L.9  ١ ٥٠٠ ٠٠٠  ١ ٥٠٠ ٠٠٠  ٢٠١١-٢٠١٠  اجلبل األسود

   P/L.12  ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٥-٢٠١٠  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
   P/L.10  ٧ ٧٠٠ ٠٠٠  ٢ ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٢-٢٠١٠  رومانيا

   P/L.11  ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٢ ٠١٢ ٠٠٠  ٢٠١٥-٢٠١٠  طاجيكستان
   P/L.8  ٤ ٥٤٠ ٠٠٠  ٥ ٣٢٢ ٠٠٠  ٢٠١٥-٢٠١٠  كازاخستان
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  املوارد األخرى  املوارد العادية  الفترة   البلد/املنطقة
  الوثيقة 

E/ICEF/2009/ 

          سياآجنوب 
   P/L.15  ٢٤٣ ٥٣٦ ٠٠٠  ١٥٧ ٦٦٨ ٠٠٠  ٢٠١٣-٢٠١٠  أفغانستان

          رق األوسط ومشال أفريقياالش
الربنــامج دون اإلقليمــي ملنطقــة اخللــيج املمــول  

   P/L.16  ٩ ٠٠٠ ٠٠٠    ٢٠١٢-٢٠١٠  من املوارد األخرى
   P/L.17  ٧ ٥٠٠ ٠٠٠  ٣ ٧٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٤-٢٠١٠  لبنان

  
  الدورة السنوية

  ٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٠
  

 الربامج القطرية اجلاريةمواءمة وتبسيط إجراءات املوافقة على متديد   -  ٢٠٠٩/١١
 إن اجمللس التنفيذي،      

 اليونيسيف املتواصل بتعزيز أمهية جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي             بالتزام يرحب  - ١  
 وفعاليته وكفاءته وإمكانية مساءلته ومصداقيته؛

 اإلجـراءات املعدلـة التاليـة للموافقـة علـى متديـد الـربامج القطريـة                  اعتماد ريقرِّ  - ٢  
ة، وفقا للمتفق عليه مع السلطات الوطنيـة، وذلـك يف احلـاالت الـيت ال تنطـوي علـى أي         اجلاري

 :  أهداف واستراتيجيات التعاون املوافق عليهايفتغيريات هامة 

 املوافقة على متديـد أي برنـامج قطـري جـار ملـدة سـنة                ة التنفيذي ةميكن للمدير   )أ(  
 ةعـرض املــدير تفقـة وبأسـباب كــل متديـد؛ و   واحـدة، علـى أن يبلــغ اجمللـس التنفيـذي بتلــك املوا    

ــ ــدة ســنة واحــدة علــى اجمللــس       ةالتنفيذي ــامج القطــري مل ــد الربن ــوال بتمدي ــان ومت ــراح ث  أي اقت
  التنفيذي للموافقة عليه باالستناد إىل وثيقة اقتراح قصرية تتضمن أسباب االقتراح؛ 

 سـنتني علـى      طلب متديد أي برنامج قطـري جـار ملـدة          ة التنفيذي ةعرض املدير ت  )ب(  
  .اجمللس التنفيذي للموافقة عليه باالستناد إىل وثيقة اقتراح قصرية تتضمن أسباب االقتراح

  
  الدورة السنوية

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠
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 توصية باملوافقة على ختصيص موارد أخرى للربامج القطرية املعتمدة  -  ٢٠٠٩/١٢

 إن اجمللس التنفيذي،  

 دوالر للـربامج    ٤١٦  ٨١٩ ٥٠٠د األخـرى البـالغ       جمموع املوار   على يوافق  - ١  
املـبني أدنـاه     E/ICEF/2009/P/L.18 املدرجـة يف جـدول الوثيقـة         ٢٩ ـالقطرية املعتمدة للبلدان ال   

  ؛ املوارد األخرى يف إطارسامهاتاملللفترات املتبقية من هذه الربامج، وذلك رهناً بتوافر 
 ٢٠٠٩  األخرى للربامج القطرية املعتمدة لعامالزيادات املقترحة للحدود القصوى للموارد 

    )بدوالرات الواليات املتحدة(
ــد األقــــــــصى  احلــــــ
املعتمــــــد للمــــــوارد 

  األخرى
ــرى   ــوارد األخــــ املــــ
اإلضــــافية املطلــــوب 

  اعتمادها
احلد األقصى الكلي   

  خرىللموارد األ
  البلد/املنطقة

  الوثيقة 
E/ICEF/ ألف(  مدة الربنامج(  

املخصـــــصات مـــــن 
املــــــوارد األخــــــرى 

  )باء+ألف(  )باء(  حىت اآلن

  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٣١٨ ١٧٥ ٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ ٢٠٠٩–٢٠٠٦  P/L.2/2005 أوغندا

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٤ ٠١٢ ٠٥٨ ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٨ ٢٠١٠–٢٠٠٧ P/L.36/2006 جنوب أفريقيا

 ٠٠٠ ٤٨٩ ٨٣ ٠٠٠ ٤٨٩ ٢٣ ٥٥٤ ٨٨٣ ٤٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٠ ٢٠٠٩–٢٠٠٨ P/L.39/2007 الصومال

 P/L.30/2005 سوازيلند
  P/L.30/Corr.1/2005 و

٠٠٠ ٥٥٠ ٤٧ ٠٠٠ ٣٠٠ ١١ ٢١١ ٥٣٤ ٢٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٣٦ ٢٠١٠–٢٠٠٦ 

 ٠٠٠ ٢٠٠ ٥٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢ ١٢٣ ٩٣٠ ١٨ ٠٠٠ ٢٠٠ ٣٥ ٢٠١١–٢٠٠٨ P/L.37/2007 مدغشقر

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٥ ٥٦٧ ١٥٦ ٨٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٦ ٢٠٠٩–٢٠٠٧ P/L.4/Rev.1/2006 موزامبيق

        ١٢٥ ٧٨٩ ٠٠٠   
  غرب ووسط أفريقيا

 ٠٠٠ ٦٠٠ ٤٨ ٠٠٠ ٦٠٠ ١٨ ٥٥٦ ٨٢٧ ٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠ ٢٠١٠–٢٠٠٦ P/L.32/2005 تشاد

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦ ٠٢٣ ١٨٣ ٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٦ ٢٠١٠–٢٠٠٨ P/L.90/2007 سرياليون

 ٠٠٠ ١٠٠ ١١ ٠٠٠ ٧٠٠ ٢ ٣٨٦ ٢٧٩ ٥ ٠٠٠ ٤٠٠ ٨ ٢٠١١–٢٠٠٧ P/L.40/2006 غامبيا

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١١٠ ٠٠٠ ٦٠٠ ٢٧ ٠٤٦ ٩٩٩ ٧٠ ٠٠٠ ٤٠٠ ٨٢ ٢٠١٠–٢٠٠٦ P/L.4/2005 غانا

 ٠٠٠ ٧٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ١٣ ٨٤٧ ٢١٠ ١٣ ٠٠٠ ٢٠٠ ٢٧ ٢٠١١–٢٠٠٧ P/L.9/2006 غينيا

 ٠٠٠ ٥٠٠ ٩٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٠ ٤٩٣ ٧٥٢ ٢٢ ٠٠٠ ٥٠٠ ٣٧ ٢٠١٢–٢٠٠٨ P/L.42/2007 ليربيا

        ١٢٨ ٤٠٠٠ ٠٠٠   
  األمريكتان ومنطقة البحر الكارييب

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٤٩٦ ٢٨٤ ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦ ٢٠٠٩–٢٠٠٥ P/L.6/2004 األرجنتني

 ٠٠٠ ٣٠٠ ٤ ٠٠٠ ١٠٠ ١ ١٤٠ ٤٩٧ ١ ٠٠٠ ٢٠٠ ٣ ٢٠١١–٢٠٠٧ P/L.49/2006 بنما

 ٠٠٠ ٨٢٠ ١٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٤ ٩٢١ ١٣٢ ٤ ٠٠٠ ٥٢٠ ٦ ٢٠١١–٢٠٠٧ P/L.46/2006 السلفادور

 ٠٠٠ ٣٠٠ ٧ ٥٠٠ ٦٨٠ ٢ ٧٨٢ ١٥٨ ٣ ٥٠٠ ٦١٩ ٤ ٢٠٠٩–٢٠٠٩ P/L.9/2008 غواتيماال

        ٩ ٠٨٠ ٥٠٠   
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ــد األقــــــــصى  احلــــــ
املعتمــــــد للمــــــوارد 

  األخرى
ــرى   ــوارد األخــــ املــــ
اإلضــــافية املطلــــوب 

  اعتمادها
احلد األقصى الكلي   

  خرىللموارد األ
  البلد/املنطقة

  الوثيقة 
E/ICEF/ ألف(  مدة الربنامج(  

املخصـــــصات مـــــن 
املــــــوارد األخــــــرى 

  )باء+ألف(  )باء(  حىت اآلن

  وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠ ٥٠٠ ٥ ٨٢٩ ٩٢٢ ١٣ ٠٠٠ ٥٠٠ ١٦ ٢٠١٠–٢٠٠٦ P/L.13/2005 ألبانيا

 ٠٠٠ ٥٦٠ ١٧ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ ٢٣٨ ٧٩١ ١٤ ٠٠٠ ٠٦٠ ١٥ ٢٠٠٩–٢٠٠٥  P/L.20/Rev.1/2004 أوزبكستان

 ٠٠٠ ٥٠٠ ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٣٢٠ ٦٠١ ٢ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ ٢٠٠٩–٢٠٠٦ P/L.15/2005 بلغاريا

 ٠٠٠ ٥٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧ ٢٣٢ ٧٤١ ٤ ٠٠٠ ٥٠٠ ٣ ٢٠٠٩–٢٠٠٩ P/L.25/2008 البوسنة واهلرسك

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦ ٠٠٤ ٧٤٤ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٢٠١٠–٢٠٠٦ P/L.16/2005 جورجيا

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٥٦٩ ٨٦٦ ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦ ٢٠١٠–٢٠٠٥ P/L.14/2004 قريغيزستان

        ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠   
  سيا ومنطقة احملبط اهلادئآشرق

 ٠٠٠ ٨٠٠ ١٨٤ ٠٠٠ ٨٠٠ ٣٤ ٩١٨ ٤٩١ ١٣٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠ ٢٠١٠–٢٠٠٦ P/L.35/2005 إندونيسيا

ــة الو  مجهوريــــــــــــ
   ٠٠٠ ٨٤٠ ٤٨ ٠٠٠ ٥٠٠ ١٨ ٩٣٢ ٨٣٨ ٢٧ ٠٠٠ ٣٤٠ ٣٠ ٢٠١١–٢٠٠٧ P/L.57/2005 الدميقراطية الشعبية

 ٠٠٠ ٣٦٠ ٨١ ٠٠٠ ٤٥٠ ٧ ٩٦٤ ٥٣٨ ٦٨ ٠٠٠ ٩١٠ ٧٣ ٢٠١٠–٢٠٠٦ P/L.7/2005 كمبوديا

      ٦٠ ٧٥٠ ٠٠٠   

       سياآجنوب

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٥ ٨٨٤ ٧٦٦ ١٧٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١٠ ٢٠١٠–٢٠٠٦ P/L.12/ReV.1/2005 بنغالديش

      ٥٥ ٠٠٠ ٠٠٠   

 الشرق األوسط ومشال أفريقيا
ــة ــة العربيــــ اجلمهوريــــ

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٥٥٠ ١ ٤٤٤ ٨٥٠ ١ ٠٠٠ ٤٥٠ ٢ ٢٠١١–٢٠٠٧ P/L.24/2006 السورية

 ٠٠٠ ٥٠٠ ٣ ٠٠٠ ٥٠٠ ١ ١٥٨ ٨٧٤ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٢٠٠٩–٢٠٠٩ P/L.27/2008 لبنان

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٨ ٠٠٠ ٧٥٠ ٩ ٨٢٤ ٨٤١ ١٢ ٠٠٠ ٢٥٠ ٢٨ ٢٠١١–٢٠٠٧ P/L.10/2006 اليمن

     ١٢ ٨٠٠ ٠٠٠   

٤١٦ ٨١٩ ٥٠٠    الزيادة الكمية     
  

ــرِّ  - ٢   ــادة احلــدود القــصوى للمــوارد األخــرى اخلاصــة      ريق تفــويض صــالحية زي
 إبــالغ ة التنفيذيــة إىل املــديريطلــب وة التنفيذيــةبــالربامج القطريــة املعتمــدة يف املــستقبل للمــدير

 .اجمللس التنفيذي سنوياً

   السنويةالدورة
  ٢٠٠٩يونيه /حزيران١٠


