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  اجلزء األول
   ٢٠١٠الدورة العادية األوىل لعام     

  
  
  

  قر األمم املتحدةاملعقودة مب    
  ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٤ إىل ١٢يف الفترة من 
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  تنظيم الدورة  - أوال  
  للرئيس املنتهية واليتهفتتاحيالبيان اال  -ألف   

 توجـه  ببيان وداعـي ، ٢٠٠٩أدىل سعادة السيد عمر داو، رئيس اجمللس التنفيذي لعام      - ١
وأثـىن علـى املـديرة التنفيذيـة     . ثيق طوال فترة رئاسته   فيه بالشكر إىل الوفود واألمانة لتعاوهنا الو      

وبالكفــاح  وجــرى التنويــه بــشكل خــاص بالتزامهــا بأفريقيــا      . لقيادهتــا املمتــازة لليونيــسيف  
، ال سـيما فـريوس نقـص املناعـة          ألمـراض أجل القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، والفقـر، وا             من

 دعمهـا لثقافـة     عـن طريـق   ،  اليونيـسيف ت  وقـال إهنـا سـاعد     . اإليدز، والسل، واملالريـا   /البشرية
ــاز  أشــار إىلبعــد أن و.  مواصــلة تعزيــز مــصداقيتها  يف حتقيــق نتــائج إجيابيــة و   يف، فيهــااالمتي

 إحيــاء الــذكرى الــسنوية العــشرين مــندورة اجمللــس التنفيــذي تنعقــد بعــد أقــل مــن شــهرين  أن
يف يف محايـة حقـوق الطفـل        التقدم الذي أحرزته اليونيس   شاد ب اتفاقية حقوق الطفل، أ   العتماد  
ــا ــتعني القيــام باملزيــد       شــدد و. وتعزيزه ــسه، علــى أنــه ي ــز يف الوقــت نف حقــوق الطفــل  لتعزي

 باملزيـد أيـضاً حلمايـة الكوكـب         وقـال إنـه يـتعني القيـام       . جماالت بقاء الطفـل ومحايتـه ومنائـه        يف
 . الفئات السكانية أضعفسيما على آثار تغري املناخ، وال من
  

 اجمللس التنفيذيمكتب ب أعضاء انتخا  -باء   
ــدائم          - ٢ ــل ال ــؤمن، املمث ــد امل ــو الكــالم عب ــدكتور أب ــذي ســعادة ال انتخــب اجمللــس التنفي

ــدى األمــم املتحــدة   ــنغالديش ل ــساً؛،لب ــسيدة ســانيا شــتيغلت  و  رئي ــة الدائمــة  شســعادة ال ، املمثل
الـدائم لزمبـابوي    وسـعادة الـسيد بونيفـاس شيديوسـيكو، املمثـل      ،لسلوفينيا لدى األمم املتحدة 

 والسيد غوستافو ألفـاريس، نائـب املمثـل الـدائم ألوروغـواي لـدى األمـم                 ،لدى األمم املتحدة  
  البعثـة الدائمـة للنـرويج لـدى األمـم املتحـدة             يف  والسيد بال كلومان بـيكن، مستـشار       ،املتحدة

  .نوابا للرئيس
  

 البيانان االفتتاحيان للرئيس واملديــــرة التنفيذية  -جيم   
يتـشرف شخـصياً    يف مالحظاته االفتتاحية إنه      ٢٠١٠قال رئيس اجمللس التنفيذي لعام        - ٣

وتوجـه بالـشكر إىل املـديرة    . أن يتوىل منـصبه اجلديـد   على حد سواء ب   بلده  من  وبصفته مواطناً   
ــى   ــا عل ــة وفريقه ــة    التنفيذي ــن حيوي ــه م ــون ب ــا يتحل ــارة وخــرب م ــيت أتاحــت   ة ومه ــزام، ال  والت

استــشهد بــأقوال و.  دورهــا القيــادي يف النــهوض حبقــوق الطفــل ورفاهــه ليونيــسيف أن تعــززل
تـساق أنـشطة األمـم املتحـدة وصـوتاً          مناصـرة ال  ”أشـاد باملـديرة التنفيذيـة ألهنـا         فاألمني العـام،    

وهـي ختلـف إرثـاً      . يعلو دفاعاً عن األطفال وكذلك عن تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفيـة          مدوياً  
ى الـصعيدين املـايل والفكـري، وجمهـزة كـذلك مـن أجـل التـصدي                 عبارة عـن منظمـة قويـة علـ        
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ودعـا اجمللـس التنفيـذي إىل       . “للتحديات الـيت يواجههـا األطفـال يف القـرن احلـادي والعـشرين             
 . العمل اجليدإرثها منتكرميها مبواصلة 

ــسي      بعــد أن و  - ٤ ــسيف الرئي ــشور اليوني ــا من ــيت أبرزه ــات ال ــرئيس البيان ــة ”أوجــز ال حال
، شدد على العمل املنتظـر لتحـسني صـحة    “والوليدصحة األم : ٢٠٠٩يف العامل لعام   األطفال  

وأكد أنه من األمهية مبكـان العمـل اآلن   .  والطفل وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     والوليداألم  
ر األزمـة العامليـة واملاليـة       اثـ آالـرتاع املـسلح و    مـن    األمـن و    الـيت هتـدد    خـاطر املحلماية الطفل مـن     

جتــار باألشــخاص عــرب احلــدود  كــوارث الطبيعيــة وتغــري املنــاخ وانعــدام األمــن الغــذائي واال  وال
 اجمللـــس التنفيـــذي بـــدور قـــوي أن يـــضطلعويـــتعني . “جتــارة الرقيـــق يف األزمنـــة احلديثـــة ” و
 .معاجلة مسأليت الفقر والتنمية املستدامة ومحاية أضعف األطفال يف العامل يف

ة، يف مالحظاهتــا االفتتاحيــة، إن منظمــة اليونيــسيف تــسترشد  وقالــت املــديرة التنفيذيــ   - ٥
ونيـــسيف، وأشـــارت إىل أن منظمـــة الي. باحلاجـــة امللحـــة لتحقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة

 تركيزهـا القـائم علـى النتـائج          حمور  تعزيز تسعى إىل طريق تشجيع ثقافة التحسني املستمر،       عن
. وق الطفـل مبـا يتـسق مـع اتفاقيـة حقـوق الطفـل              هداف اإلمنائيـة وإعمـال حقـ      بغرض حتقيق األ  

 األعبــاء تكثــر نــشر املــوارد حيــث إىل اليونيــسيف سعىوللحــصول علــى املزيــد مــن النتــائج، تــ
مـساعدة احلكومـات يف بنـاء    إىل حتسني تنسيقها وتعاوهنـا مـع اآلخـرين، و        إىل  واالحتياجات، و 

 .ملمارسات املمكنةقدراهتا واختاذ قرارات مستنرية قائمة على أفضل األدلة وا

سلطت الضوء على التقـدم     أوجزت التحديات الرئيسية اليت تواجه األطفال،       بعد أن   و  - ٦
وتــشمل هــذه اجملــاالت  . ها يف اجملــاالت الرئيــسيةئه كــل مــن اليونيــسيف وشــركا الــذي أحــرز

للطفــل واملــرأة، األوليــة الــصحة والتغذيــة وحتــسني األمــن الغــذائي، وتكامــل الرعايــة الــصحية   
 ،توســيع نطــاق التــدخالت املتعلقــة بــصحة الطفــل، ودعــم املــساواة بــني اجلنــسني يف التعلــيم   و

 مجيـع أشـكال   طفـل مـن  ومشل هذا العمل أيـضاً تـوفري بيئـات حتمـي ال     . واملدارس املواتية للطفل  
االستغالل واالعتداء وإقامة شراكات مبتكرة من أجل التصدي للعنـف اجلنـسي ضـد الفتيـات                

اإليــدز، ســاعدت اليونيــسيف   /ال مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    ويف جمــ. والنــساء
ــة زيــادة  يف ــة مــن نقــل فــريوس نقــص املناعــة البــشرية مــن األم إىل الطفــل وعــالج     لاتغطي وقاي

اســتحداث ومــن اجملــاالت األخــرى الــيت أحــرز فيهــا تقــدم   . إصــابات األطفــال مبــرض اإليــدز 
االت مــن أجــل تغــيري الــسلوكيات؛ وتوســيع االتــصتنــشيط عمليــات إنــسانية أكثــر منهجيــة؛ و

  جمموعــةمنتــدى  تغــري املنــاخ وىاب، مبــا فيهــا املــشاركة يف منتــد نطــاق بــرامج مــشاركة الــشب 
ــ  اليونيــسيف توملواصــلة حتــسني النتــائج اإلمنائيــة، أنــشأ .  مــؤخراًُنظمــا  اللــذين للــشباب٨ـ ال
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رة اجلديـدة مثـل تكنولوجيـا       بتكـ ملوحدة معنية باالبتكار تربز استخدام التكنولوجيا واملنتجات ا       
 .خدمة الرسائل القصرية لتعقب سوء التغذية ورصد اإلمدادات

إنــشاء مكتــب تــشمل دخلــت علــى التنظــيم واإلدارة   التحــسينات الــيت أُأضــافت أنو  - ٧
للبحوث وتوسيع نظم إدارة املعارف، باالقتران مـع اسـتخدام عمليـات التقيـيم املدجمـة بـشكل                  

ومن اإلجنازات اليت حتققت يف جمال املوارد البـشرية         . بتوجيه استراتيجي أشد   أفضل يف الربامج  
ملمـثلني، واسـتمرار مبـادرة      اتقيـيم   لإطالق نظام جديـد للتوظيـف اإللكتـروين، وإنـشاء برنـامج             

حتــسني   أفــادت بــأن اليونيــسيف تواصــل ويف مــا يتعلــق بــاملوارد، . املواهــب اجلديــدة والناشــئة 
الـذي تقدمـه   دعم الـ  يف اآلونة األخـرية، بفـضل         االنتكاس احلاصل  غم من على الر موقعها املايل   

ــا  ــا املاحنــة إىل حــد كــبري   هل ــساءلة،    . جهاهت ــات امل ــززت آلي ــد تع ــق   وق ــة التحق وحتــسنت عملي
أمهيــة حامســة بالنــسبة إىل كــل هــذه  ب متــسا يممــو. نــشئ مكتــب لألخالقيــات وأُ،االمتثــال مــن

ت مــا برحــ و. تزايــد للتعــاون مــع اآلخــرين   املجي االســتراتيالطــابع   ذواألنــشطة هــو النــهج   
التـــساق علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم املتحـــدة، وإقامـــة  ل  مـــن املؤيـــدين األقويـــاءاليونيـــسيف

ــة مــع وكــاالت األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل واملؤســس     ــة  الــشراكات الفعال ــة الدولي ات املالي
اون مـع املنظمـات غـري        اجلهـود أيـضاً علـى حتـسني الـشراكات وأشـكال التعـ              ركـز تو. األخرى

ــات واإلجــراءات     ــسيط العملي ــك تب ــشمل ذل ــة، وي ــاون   . احلكومي ــسيف، بالتع ــزال اليوني وال ت
 املناقـشة   كمـا كانـت  .جلاهنا الوطنية، تعزز الروابط املالية وغري النقدية مـع القطـاع اخلـاص          مع

 يف حيـاة الطفـل    الـيت سـتظل تـؤثر سـلباً       الرئيـسية   لى املسائل الناشـئة     عأيضاً  تركز  االستراتيجية  
تغري املناخ والنمو السكاين واالجتاهـات االقتـصادية الـيت تـشمل انتـشار االقتـصاد غـري           كواملرأة  
 .البتكارات التكنولوجية على التنميةا وتطبيق ،املشروع

 باتـت   ، الـيت   إن اليونيسيف  ة التنفيذي ة املدير تونتيجة هلذه اجلهود وجلهود أخرى، قال       - ٨
اخلطــة   تعزيــز ستواصــل،قائمــة علـى احلقــوق وموجهــة حنــو حتقيـق النتــائج    أقــوىاليـوم منظمــة 

وتطرقــت إىل مــدة واليتــها كمــديرة .  يف مجيــع أرجــاء العــامل علــى حنــو فعــالأجــل الطفــل مــن
قالـت إن تفـاين مـوظفي اليونيـسيف مـن األسـباب الـيت               ف ،٢٠٠٥تنفيذية، اليت بـدأت يف عـام        

وشكرت اجمللس التنفيـذي    .  فائدة كثر سنوات حياهتا   أ السنوات اليت أمضتها يف املنظمة    جعلت  
 .ه ودعمهوتوجيهاتعلى قيادته 

 جـدول األعمـال، أشـادت الوفـود بتفـاين           وبنـود أخـرى مـن      مناقـشة هـذا البنـد     وأثناء    - ٩
ومــن . املــديرة التنفيذيــة يف دورهــا القيــادي وبالنتــائج الــيت ســاعدت اليونيــسيف علــى حتقيقهــا 

لضوء عليها االلتزام الثابت بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ والـدعم              النتائج اليت مت تسليط ا    
 الكفــاح مــن أجــلالقــوي لألمــن الغــذائي، ومحايــة حقــوق الطفــل، واملــساواة بــني اجلنــسني، و 
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القضاء على العنف ضد املرأة والطفل؛ واملسامهات اخلاصة مـع الـشركاء لتحقيـق التقـدم علـى                  
ــامل يف جمــال صــحة الطفــ    ــة     نطــاق الع ــريوس نقــص املناع ــيم، ومكافحــة ف ــة، والتعل ل، والتغذي

ــسانية يف حــاالت الطــوارئ، واجملــاالت األخــرى    /البــشرية ــدز، واملــساعدة اإلن اخلطــة مــن اإلي
 علـى   والدقـة يف التركيـز    االستراتيجية املتوسطة األجل؛ وإطالق مبادرات التحـسني التنظيميـة؛          

 وراء تعزيـز الـشراكات والعالقـات التعاونيـة          حتقيق النتائج ورصـدها واإلبـالغ عنـها؛ والـسعي         
طــرد للمنظمــة وســط االنتكــاس  املتوجيــه المــن الطــابع االســتراتيجي عليهــا؛ و  وإضــفاء املزيــد

 .التساق على نطاق منظومة األمم املتحدةادعم  العاملي؛ ومواصلة ياالقتصاد

دعت إىل فــديــد،  املــدير التنفيــذي اجلاالســتقدام لوظيفــةوتناولــت ثالثــة وفــود مــسألة   - ١٠
 اجلــدارة، وطلبــت إىل الــرئيس وأن تقــوم علــىباالنفتــاح والــشفافية متــسمة عمليــة تكــون ال أن
 .االستقدامعلى التقدم احملرز خالل عملية مطلعاً  اجمللس التنفيذي بقاءيكفل  أن
  

 إقرار جدول األعمال  -دال   
ــزمين      - ١١ ــدوهلا الـ ــدورة وجـ ــال الـ ــدول أعمـ ــذي جـ ــر اجمللـــس التنفيـ ــا  أقـ ــيم أعماهلـ  وتنظـ

)E/ICEF/2010/1(. 

مــن النظــام الــداخلي، أفــاد أمــني اجمللــس التنفيــذي بتــسلم وثــائق   ٢- ٥٠ للمــادة ووفقــاً  -  ١٢
وفداً مراقباً، مبا فيها هيئـة واحـدة مـن هيئـات األمـم املتحـدة، ومنظمـة حكوميـة            ٤٨اعتماد من   

  .جلان وطنية لليونيسيف ٣ حكومية، وغري منظمات  ٣ منظمات دولية، و ٣ دولية واحدة، و
  

 مداوالت اجمللس التنفيذي  - ثانيا  
 قتصادي واالجتماعياالاملقدم إىل اجمللس التقرير السنوي   -ألف   

ــشؤون املتعــددة األطــراف        - ١٣ عرضــت مــديرة شــعبة شــؤون احلكــم واألمــم املتحــدة وال
 ،)E/ICEF/2010/3(جمللــس االقتـصادي واالجتمــاعي  ا  املقـدم إىل ٢٠٠٩التقريـر الـسنوي لعــام   

ينـدرج ضـمن هـذا    ) E/ICEF/2009/6(وكذلك تقريراً عن توصيات وحـدة التفتـيش املـشتركة       
 . جدول األعمالالبند من

 املـؤرخ   ٦٢/٢٠٨وأعلنت املديرة أن التقرير يـستجيب مباشـرة لقـرار اجلمعيـة العامـة                 - ١٤
 ثـالث سـنوات    بشأن االستعراض الشامل الذي جيـري كـل  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول  ١٩

لـــسياسة األنـــشطة التنفيذيـــة الـــيت تـــضطلع هبـــا منظومـــة األمـــم املتحـــدة مـــن أجـــل التنميـــة،    
وطُلـب إىل اليونيـسيف   . ٢٠٠٩/٢لتوقعات الواردة يف مقرر اجمللس التنفيـذي      ليستجيب   كما
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 للتقــدم احملــرز والــصعوبات متاســكا أكثــر  نــوعينيقــرر أن تقــّدم تقييمــا وحتلــيالمبوجــب هــذا امل
 . باإلضافة إىل الدروس املستفادةواَجهةامل

، ٦٢/٢٠٨وأشارت املديرة إىل أن اليونيـسيف وضـعت خطـة عمـل اسـتجابة للقـرار                   - ١٥
 املائــة مــن اإلجــراءات املخططــة  يف٩٦ نــسبة كانــت، ٢٠٠٩ســبتمرب /وأفــادت بأنــه يف أيلــول

 قـد أحــرزت   وقالـت إن اليونيـسيف  .أُجنـزت أو كانـت قيـد اإلجنـاز أو ذات طــابع مـستمر      قـد 
 تقدما ملحوظا يف تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني وتنمية القدرات وتنـسيق             ٢٠٠٩ عام يف

وباإلضافة إىل تلخيص العناصر الرئيسية الواردة يف التقرير، قـدمت عرضـا            . العمليات التجارية 
 مربديـس / كـانون األول   ٣١موجزا يتضمن أحدث املعلومات عـن احلالـة املاليـة لليونيـسيف يف              

  .، مشرية إىل أن كال من املوارد العادية واملوارد األخرى ستسجل اخنفاضات٢٠٠٩
ورحبــت الوفــود بــالتقرير مركّــزة علــى حتــّسن مــا تــضّمنه مــن تقيــيم وحتليــل للنتــائج       - ١٦

والتحديات والدروس املستفادة؛ واتساقه مع تقارير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق                
علــى حنــو أوثــق   مواءمتــه   األمــم املتحــدة؛ و كيانــات سكان وغريمهــا مــن  األمــم املتحــدة للــ  

 وطُلـب إىل اليونيـسيف أن تواصـل حتـسني هـذه العناصـر             . االستعراض الـشامل للـسياسات     مع
  .الثالثة يف التقارير املقبلة

ورّحــب املتكلمــون . وأبــدى العديــد مــن الوفــود تعليقــات علــى التمويــل والــشراكات  - ١٧
ومشلت هـذه الـشراكات إقامـة       . يونيسيف على إقامة شراكات أكثر استراتيجية     بزيادة تركيز ال  

عالقــات مــع اجلهــات املاحنــة الناشــئة مبــا يف ذلــك تلــك املوجــودة يف البلــدان املتوســطة الــدخل  
والبلدان النامية؛ والشراكات العاملية بني القطاعني العـام واخلـاص؛ ومؤسـسات بريتـون وودز؛           

وأشـار  . ت املاحنـة األخـرى؛ سـواء داخـل األمـم املتحـدة أو خارجهـا               والقطاع اخلاص، واجلها  
املتكلّمون إىل أن تعزيز الشراكات مهم لتقدمي املعونات على حنو أكثر فعالية وكفاءة ولكفالـة               

وُسـئلت اليونيـسيف عمـا إذا       . احلماية االجتماعية وخباصة يف سياق األزمـة االقتـصادية العامليـة          
سات املاليــة الدوليــة ســتتجاوز تقــدمي الــدعم يف حــاالت الطــوارئ  كانــت شــراكاهتا مــع املؤســ

  .مل متويل التنمية الطويلة األجللتش
ــدين         - ١٨ ــة ومنظمــات اجملتمــع امل ــع املنظمــات األهلي ــشراكات م ــود إن ال ــال أحــد الوف وق

ــسبة إىل    ــة ُتعــد أحــد مكــامن القــوة األساســية بالن ــسيفالوطني ــود أخــرى  .  اليوني وأكــدت وف
ــة شــر  أن ــه       إقام ــل ومنائ ــاء الطف ــذائي وبق ــن الغ ــة واألم ــصحة والتغذي ــوى يف جمــاالت ال اكة أق

ويف هـذا   . ضرورية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والتصدي لتحـديات التراجـع االقتـصادي           
ليونيسيف الرئيسية يف مؤمتر األمم املتحـدة        ا مشاركة الصدد، سلّط أحد املتكلمني الضوء على     
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عين باآلثار االجتماعية املترتبة على األزمة االقتصادية يف شـرق أوروبـا             امل ٢٠٠٩الوزاري لعام   
  . بكازاخستان،وآسيا الوسطى وتركيا الذي ُعقد يف أملايت

وقالت عدة وفود أن الشراكات على مجيع املستويات ينبغي أن تكثّف تركيزهـا علـى           - ١٩
بتـر جـزء مـن العـضو        و النـساء    قضايا احلماية، مبا يف ذلك منـع االجتـار باألطفـال والعنـف ضـد              

واقترح أحـد املـتكلمني أن حيتفـل اجمللـس التنفيـذي بالـذكرى الـسنوية املقبلـة                  . التناسلي لألنثى 
  . امللحقني باتفاقية حقوق الطفلالعتماد الربوتوكولني االختياريني

بـــني املـــوارد العاديـــة املتزايـــد وأعـــرب عـــدد مـــن الوفـــود عـــن القلـــق إزاء االخـــتالل   - ٢٠
ينبغـي أن ُتـستخدم     املوارد العاديـة    وأُشري إىل أن   ).غري األساسية (واملوارد األخرى   ) ساسيةاأل(

 وطُلــَب تقــدمي معلومــات إضــافية .البلــدان فقــرا وفئــات الــسكان األكثــر ضــعفاأشــد ملــساعدة 
اجلديدة وعـن آليـات عمـل    ‘ غري النقدية’العمل مع القطاع اخلاص يف إطار طرائق التعاون     عن

  .قيق األهداف اإلمنائية لأللفيةصندوق حت
. ثــَين علــى اليونيــسيف ملــسامهاهتا القويــة يف تنميــة القــدرات الوطنيــة وفعاليــة التنميــة وأُ  - ٢١

ــوطنيني          ــشركاء ال ــرص وصــول ال ــيع ف ــا يف جمــال توس ــه اخلــصوص مببادراهت ــى وج ــيَد عل وأُش
ــة   ــسطة جلمــع البيا     وال-للمعــارف اإلمنائي ــشاء نظــم مب  وحتــسني -نــات ســيما مــن خــالل إن

وطلـب أحـد املـتكلمني احلـصول علـى معلومـات عـن الطريقـة الـيت                  . القدرات يف جمال التقيـيم    
  .امل مع مسالة أوجه عدم املساواةساعد هبا اليونيسيف البلدان املتوسطة الدخل يف التعت

كــد علــى ملكيــة البلــدان  ؤوشــددت عــدة وفــود علــى أن تنميــة القــدرات ينبغــي أن ت    - ٢٢
 ذة فيها وأن تنطـوي علـى هنـج حلقـوق اإلنـسان وأن تـدمج املـساواة بـني اجلنـسني                     ملنفَّللربامج ا 

وجرى التشديد على أن هذا العمل يف جمال حقوق اإلنـسان جيـب أن يـشمل                . ضمن أنشطتها 
. التعاون مع كل من املؤسسات الوطنية واجملتمع املدين يف بناء القدرات يف جمـال محايـة الطفـل                 

 جلهــود اليونيــسيف يف تنميــة ٢٠٠٩عــام  الــذي أجــري يف ســتعراض املكــتيبويف إشــارة إىل اال
يف مـا متّ التوصـل إليـه    القدرات، سألت عدة وفود عن الكيفية الـيت سـُتعاِلج هبـا إدارة اليونيـس        

  .من نتائج
واعُترف أيضاً مبسامهات اليونيسيف يف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، حيـث اقتـرح       - ٢٣

ن تواصل اليونيـسيف منهجـة املبـادرات املتنوعـة وأن حتـدد املمارسـات اجليـدة            أحد املتكلمني أ  
وخّص متكلم آخر بالذكر التعاون املهم مع منظمة الدول األمريكية يف جمـال             . لالستفادة منها 
  .اليدتسجيل املو
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لمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة لركزيــة األمهيــة املوشــدد عــدد مــن الوفــود علــى   - ٢٤
ــاً املنظمــة  وتعمــيم . ا أُحــرز مــن تقــدم  مبــ مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف عمــل اليونيــسيف، مهنئ

ىل املبادرة الرامية إىل دراسة اآلثـار املترتبـة علـى املـساواة بـني اجلنـسني                 إووردت إشارة خاصة    
 الطفـــل واملـــرأة تـــرتبط ارتباطـــا وشـــددت الوفـــود علـــى أن حقـــوق. يف العمليـــات اإلنـــسانية

ة عن دعمها لضمان توثيق التآزر يف جمال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة   ينفصم، معرب  ال
  .ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضاء عل

ــسياسة        - ٢٥ ــذ ال ــيم تنفي ــواردة يف تقي ــذ التوصــيات ال وشــدد املتكلمــون علــى ضــرورة تنفي
ريــق التــدريب ، مبــا يف ذلــك عــن ط٢٠٠٨اجلنــسانية يف منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة لعــام  

. جلنـساين وتوفري فرص التعلم للموظفني وإجراء استعراضات جنسانية وإنـشاء أدوات للتقيـيم ا            
وأوصـت الوفـود بـأن      .  من الضروري متابعة التنفيذ على أرض الواقـع        وأشار املتكلمون إىل أن   

يما تنّسق اليونيسيف جهودها بشكل أوثق مع املنظمات األخرى التابعة لألمـم املتحـدة وال سـ              
 للمـرأة، وأن تواصـل االضـطالع بـدور قـوي يف دعـم مراجعـة                  اإلمنـائي  صندوق األمم املتحدة  

ــم املتحــدة املعــين         ــابع لألم ــان الت ــشاء الكي ــم املتحــدة والتخطــيط إلن ــساين يف األم اهليكــل اجلن
  .ضايا اجلنسانيةبالق
الضــطالع تعــّين علــى اليونيــسيف اوســلّطت الوفــود الــضوء علــى الــدور الفريــد الــذي ي  -  ٢٦
شـيَد  وأُ. لكفالة االنتقال السلس من اإلغاثة اإلنسانية إىل التنميـة ويف بنـاء الـسالم بعـد الـرتاع                  به

املرحلـة   لـسالم يف  باليونيسيف، على وجه اخلصوص، لدعمها تنفيذ تقرير األمني العام عـن بنـاء ا             
امهة اليونيـسيف  ه مـن الـدعم ملـس   كمـا أُعـرب عـن القـدر نفـس     . اليت تعقب انتهاء الـرتاع مباشـرة    

احلــد مــن أخطــار الكــوارث علــى صــعيدي الــسياسات والعمليــات امليدانيــة؛ : اجملــاالت التاليــة يف
؛ ومحايــة األطفــال والنــساء، حيــث تــضطلع      للعمــل اإلنــساين   األمــم املتحــدة   نظــام وإصــالح  

  .ياجاتدرة املشتركة لتقييم االحت جمموعة احلماية؛ واملبا ضمناليونيسيف بدور الوكالة الرائدة
 االتساق علـى نطـاق منظومـة األمـم           حتقيق ون باليونيسيف ملسامهتها يف   حدثوأشاد املت   - ٢٧

ــدور نـــشط يف هـــ    ــلة االضـــطالع بـ ــا مواصـ ــابوا هبـ ــدة، وأهـ ــر  املتحـ ــواء يف املقـ ــادرة سـ ذه املبـ
ــدان يف أو ــال املتكلمــون إن . املي ــل    وق ــات يف جمــاالت هامــة مث ــد األولوي ــضروري حتدي  مــن ال

  جـدا  مـن الـضروري   أنكما رأت الوفـود  . والربجمة املشتركة والتبسيط والتنسيق    األداء   توحيد
  . تنسيق اإلجراءات يف جماالت مثل األمن واألعمال املصرفية

 تبذهلا بوصفها رئيسة جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة           أُشيد باليونيسيف للجهود اليت   و  - ٢٨
ــشاركتها يف     ــيمني ومل ــسقني املق ــام املن ــز نظ ــيط    لتعزي ــة ختط ــل وعملي ــة للتكام ــة التوجيهي اللجن

وتعاوهنـا مـع الـصناديق والـربامج والوكـاالت األخـرى يف جمـال وضـع صـيغ                   املتكاملـة   لبعثات  ا
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ولوحظ أيـضا أن اليونيـسيف تفوقـت علـى غريهـا            . مشتركة للتقارير اليت ُتقدَّم إىل احلكومات     
د يـ  جمـال اعتمـاد النظـام الوح       من مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف مـا أحرزتـه مـن تقـدم يف              

 .اجلديد لتخطيط موارد املؤسسة

على الرغم من اعترافهـا مبـا أُحـرز مـن تقـدم كـبري، دعـت إىل تعزيـز                 وغري أن الوفود،      - ٢٩
 من احليوي زيادة تنسيق املساعدة لتحقيـق نتـائج          ت إىل أن  وأشار. الوكاالتبني  التعاون فيما   

لك القـضاء علـى شـلل األطفـال وفـريوس نقـص املناعـة        أفضل يف جماالت مثل الصحة، مبا يف ذ   
خاصـة  واقترح أحد املتكلمني علـى اليونيـسيف تكثيـف تعاوهنـا            . اإليدز ومحاية الطفل  /البشرية

 .مع برنامج األغذية العاملي

علـــى الـــدور الرئيـــسي الـــذي تـــضطلع  يف معـــرض تأكيـــده ، نيحـــدثوأثـــىن أحـــد املت  - ٣٠
قييم الفعالني، على اجلهود الـيت تبـذهلا املنظمـة لتعزيـز املعرفـة            اليونيسيف يف جمال الرصد والت     به

وأشـاد مـتكلم آخـر      .  مبا يف ذلك عن طريق إجـراء دورات تدريبيـة          ،والقدرات يف جمال التقييم   
 .ركة يف حتسني السياسات والربامجباليونيسيف الستفادهتا من توصيات وحدة التفتيش املشت

وجز للتعليقات املدىل هبـا أثنـاء املناقـشة إىل اجمللـس      عا مب  مشفو وسيقدم التقرير السنوي    - ٣١
  .٢٠١٠خالل دورته املوضوعية لعام االقتصادي واالجتماعي لينظر فيه 

يف الوثيقـــة انظـــر جمموعـــة املقـــررات    (٢٠١٠/١واختـــذ اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر      - ٣٢
E/ICEF/2010/5.( 

  
 التعاون الربناجمي لليونيسيف  -ء با  

 االعتــراض، وثــائق الــربامج القطريــة املنقحــة   عــدمجمللــس التنفيــذي، علــى أســاسأقــّر ا  - ٣٣
، ٢٠٠٦/١٩و  ٢٠٠٢/٤فقــا ملقــرري اجمللــس التنفيــذي  وو. لألرجنــتني وأوغنــدا وغواتيمــاال

 مشروع وثائق الربامج القطرية هلذه الربامج يف الدورة العاديـة            قد ناقش   اجمللس التنفيذي  كانو
ومع مراعاة تعليقـات    . ّر امليزانيات البيانية اإلمجالية لكل برنامج قطري      ، وأق ٢٠٠٩الثانية لعام   

اجمللــس التنفيــذي حــسب االقتــضاء، وبعــد التــشاور مــع احلكومــات املعنيــة، ُنقَّحــت مــشاريع    
وذلـك  إىل جانب مـصفوفات النتـائج املنقحـة          الوثائق وُنشرت على املوقع الشبكي لليونيسيف     

وطُلــب إىل اجمللــس التنفيــذي املوافقــة علــى وثــائق . د الــدورةيف غــضون ســتة أســابيع مــن انعقــا
الــربامج القطريــة املنقحــة علــى أســاس عــدم االعتــراض، إال إذا قــام مخــسة أعــضاء علــى األقــل   
بإبالغ األمانة العامة خطيا بأهنم يرغبون يف عرض برنامج قطـري بعينـه علـى اجمللـس التنفيـذي                  

أن األمانة العامة مل تتلق أي طلبات من هذا القبيـل، فقـد      ومبا  . إلجراء مزيد من املناقشة بشأنه    
 .أُقّرت وثائق الربامج القطرية
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ونوقشت أيضا يف إطار هذا البنـد مـن جـدول األعمـال التوصـية باملوافقـة علـى رصـد                - ٣٤
ــة   ــوارد عاديــ ــافية مــ ــدة  إضــ ــة املعتمــ ــربامج القطريــ ــية    . للــ ــربامج التوصــ ــدير الــ ــرض مــ وعــ

)E/ICEF/2010/P/L.1  و Corr.1 (  دوالر مـن املـوارد   ٥٧ ١٣٧ ٠٠٠برصد مبلغ إضايف قـدره 
ــدة   ــة املعتمـ ــربامج القطريـ ــة للـ ــرر   . العاديـ ــية يف املقـ ــذي التوصـ ــّر اجمللـــس التنفيـ  ٢٠١٠/٢وأقـ

 ).E/ICEF/2010/5  الوثيقةيفجمموعة املقررات  انظر(
  

 ٢٠١٠خطة العمل وامليزانية املقترحة لعام : مجع األموال من القطاع اخلاص  -جيم   
 مــن القطــاع اخلــاص وإقامــة الــشراكات معــه التقريــر   األمــوالقــدم مــدير شــعبة مجــع    - ٣٥

)E/ICEF/2010/AB/L.1.( 

اص وإقامــة الــشراكات معــه   مــن القطــاع اخلــ األمــوالمجــع بــشعبة وأشــادت الوفــود   - ٣٦
ن نتــائج تفــوق النتــائج املخططــة   مــ٢٠٠٩وباللجــان الوطنيــة لليونيــسيف ملــا حققتــه يف عــام   

ورحــب أحــد الوفــود بالنــهج . بيئــة اقتــصادية وماليــة صــعبة، جزئيــاً عــرب احلــد مــن النفقــات يف
  .٢٠١٠احلذر الذي تتبعه املنظمة بشأن امليزانية املقترحة لعام 

أشــار عــدد مــن الوفــود إىل اســتمرار تراجــع الــدخل مــن مبيعــات البطاقــات   بعــد أن و  - ٣٧
 يف جمـال     املبذولـة   عـن تقـديره للجهـود املتزايـدة        عربأيا واهلبات املقدمة من الشركات،      واهلدا

ورحـب املتحـدثون خـصوصا بزيـادة التركيـز علـى اجلهـات              . مجع األموال من القطاع اخلـاص     
وأعربــت عــدة وفــود عــن تأييــدها للزيــادة  . ال لزيــادة الــدخلادة باعتبــار ذلــك جمــاعتــاملاحنــة امل

املقترحة يف صناديق االسـتثمار، حيـث أن هـذه الـصناديق قـدمت دعمـا كـبريا للجـان الوطنيـة                      
اً بالتـايل مـصدر   ممـا يولّـد     توسـيع نطـاق مـشاركة اجلهـات املاحنـة الـيت تتعهـد بـالتربع،                 جمال   يف

 ن هنـاك جمـاال  إوقالـت وفـود أخـرى    . ى حنـو أكـرب   علـ  للدخل أكثـر اسـتقرارا وميكـن التنبـؤ بـه          
مزيد مـن النمـو يف مـا تقدمـه الـشركات مـن تربعـات ودعـم، ودعـت اليونيـسيف إىل                    لتحقيق  

زيادة تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات والعمل مع اللجان الوطنية لوضع الـصيغة النهائيـة              
لوفــود اليونيــسيف بــأن تعــزز وأوصــى أحــد ا. للمبــادئ التوجيهيــة للــشراكات مــع املؤســسات

 . حلاالت األزمات اإلنسانيةاألموالجهودها يف جمال مجع 

 فيما يتصل بالبطاقات واهلدايا معتـربة أن الترشـيد          األعمالورحبت عدة وفود بترشيد       - ٣٨
وأشـارت الوفـود إىل أن هـذه العمليـة كانـت            . جرى بطريقة جيدة التنظيم وأنه حيّسن الكفاءة      

رورية، لـيس فقـط لتحـسني صـايف الـدخل مـن املبيعـات وإمنـا أيـضا للحفـاظ            ولكنها ض ،صعبة
 .قوة العالمة التجارية لليونيسيفعلى 
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ديد للشراكة مـع شـركاء التجزئـة، مـشريا إىل      اجلنموذج  الوعلّق عدد من الوفود على        - ٣٩
 يف مبيعـات    أنه يأمل يف أن يكون هلذا النموذج أثر إجيايب على الدخل وأن حيّسن فعالية الكلفة              

 تعزيـز شـراكاهتا االسـتراتيجية       واقتـرح أحـد الوفـود أن تواصـل اليونيـسيف          . البطاقات واهلـدايا  
. اللجــان الوطنيــة والتركيــز علــى إمكانــات األســواق اجلديــدة، وخباصــة يف البلــدان الناميــة  مــع

ة من القطاع اخلاص وإقامة الـشراكات معـه عـن جتـارب الـشعب      األموال  وُسئل مدير شعبة مجع     
 .يث ُنفِّذ منوذج الشراكة اجلديديف البلدان ح

فأشار املدير ردا على ذلك إىل أنه، رغم أن أرقام املبيعات النهائيـة مل تتـوفر بعـد لعـام                      - ٤٠
 مكّنــت مــن بيــع بطاقــات وهــدايا  Pictura  وHallmarkالــشراكات مــع خمتلــف ، فــإن ٢٠٠٩

 .تَمل أن يولّد موارد إضافية لليونيسيفاليونيسيف يف متاجر التجزئة للمرة األوىل، مما ُيح

ثــريت حــول عــدد الوظــائف يف األعمــال املتــصلة بالبطاقــات وردا علــى األســئلة الــيت أُ  - ٤١
واهلــدايا، قــال املــدير إنــه علــى الــرغم مــن حتويــل بعــض العقــود إىل وظــائف عاديــة، فــإن عــدد  

ؤدي، يف هنايـة املطـاف، إىل   وأضاف قائالً إن الترشيد من شـأنه أن يـ   . املوظفني بقي على حاله   
 .ختفيض عدد الوظائف

ــل  عوســأل عــدة مــتكلمني    - ٤٢ ــام  مــا إذا كــان متوي ــأيت  ٢٠١٠خطــة العمــل لع  ســوف ي
من القطاع اخلاص وإقامة الشراكات معـه أو مـن تكـاليف دعـم     األموال  مجع   شعبةأنشطة   من

ر خطــة العمــل دير بــأن مجيــع عناصــ فأجــاب املــ.  هــذه الــشعبةالــربامج األخــرى خــارج إطــار 
 من القطاع اخلاص وإقامة الـشراكات معـه فيمـا عـدا عنـصر      األموالمتويلها من ميزانية مجع      مت

 .يزانية الدعممالدعوة والدعم يف جمال حقوق الطفل الذي مت متويله من 

يف الوثيقـــة انظـــر جمموعـــة املقـــررات    (٢٠١٠/٣واختـــذ اجمللـــس التنفيـــذي املقـــرر      - ٤٣
E/ICEF/2010/5.(  

  
ــة         -دال    ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــذ سياسـ ــن تنفيـ ــر عـ ــسيف(التقريـ ) اليونيـ

  التكاليف السترداد
 ٧البنـد   ب قترانالدم بـا  ، الـذي قُـ    )E/ICEF/2010/AB/L.3(عرض املراقب املايل التقريـر        - ٤٤

 بــشأن ميزانيــة الــدعم لفتــرة ٢٠٠٩/٢٠متابعــة مقــرر اجمللــس التنفيــذي  مـن جــدول األعمــال، 
  .٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

ــدة    - ٤٥ ــت عـ ــر   وأعربـ ــوح التقريـ ــديرها لوضـ ــن تقـ ــود عـ ــوأُ. وفـ ــسيف  ثنِـ ــى اليونيـ ي علـ
ة ، فــإن املــوارد العاديــ  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  للفتــرةفيلاتكــالاســترداد أظهــرت أرقــام   ألنــه،كما
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جيـب القيـام   مت التـشديد علـى أنـه      و. لـربامج املمولـة مـن مـوارد أخـرى         ادعم تكاليف دعـم     ت مل
  .زيد من العمل من أجل التوصل إىل هنج منظم ومشترك السترداد التكاليفمب

حــساب اســترداد التكــاليف الــيت مت هبــا نهجيــة املالوفــود عمــا إذا كانــت ت استفــسرو  - ٤٦
ــ ــراد مــستدامة، وطلب ــاماألت إي ــدةرق ــاقتــرح أحــد املــتكلمني  و. ٢٠٠٨ لعــام  العائ أن تغطــي ب

 اليونيـسيف ملعـدل     هاآخـر عـن االسـتثناءات الـيت منحتـ         متكلم  سأل  و. نهجية مجيع التكاليف  امل
  . يف املائة٧ الذي يعادلاالسترداد 

وأن يـتم  ات اإلدارية على أساس منـتظم؛  نفق الن التقارير املالية ع  تقدميرح كذلك   واقُت  - ٤٧
طـة  خليزانيـة الـدعم يف شـكل مماثـل     ملالتقارير املالية السنوية العاديـة عـن النفقـات الفعليـة            تقدمي
ميزانيـة الـدعم     اسـترداد التكـاليف خـالل اسـتعراض       بشأن  ناقشات  أن تتم امل   و  باملنظمة؛ املوارد

  . عليهاواملوافقة ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 
 علــىتقيــيم أثــر اســترداد التكــاليف  بأن تقــوماليونيــسيف مــن طلــب أحــد املــتكلمني و  - ٤٨

طلب متكلم آخـر إجـراء      كما  . حدةعلى أساس كل حالة على      املضطلع هبا يف امليدان     الربامج  
لــربامج، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إىل ااألساســية غــري توجيــه املــوارد لدراســة عــن طــرق أخــرى 

جنــة اإلداريــة الرفيعــة الل توطلبــ. اســتخدام الــدخل املتــأيت مــن البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج 
  .استرداد التكاليفب املتعلق العمل عنزيد من املعلومات تزويدها مبأيضا املستوى 

أن اليونيـسيف   للوفـود بـ   املراقـب املـايل      أكـد    لوفود على تعليقاهتـا،   ل هكرويف معرض ش    - ٤٩
 دعــم املــوارد العاديــة تكــاليفتــدعم  ه ينبغــي أال أنــاملتمثــل يفتــدعم موقــف اجمللــس التنفيــذي 

  والتعـاريف واملنهجيـة،    اتتـصنيف ال عنردا على عدة أسئلة     و. من موارد أخرى  املمولة  لربامج  ا
تكاليف ميكـن عزوهـا مباشـرة ألنـشطة     بأهنا  ُتَعرَّفأن التكاليف املباشرة   املراقب املايل ب  أوضح  

لتكـاليف  أمـا ا   .اليونيـسيف ة  واليـ ب من أجـل الوفـاء     اليت جيري االضطالع هبا   املشاريع والربامج   
والتكـاليف الثابتـة،    . عزى مباشرة ملشاريع وبـرامج حمـددة      تكاليف اليت ال تُ   الهي  ف ،غري املباشرة 

 هــاتكبــدها اليونيــسيف كجــزء مــن وجــود حــد أدىن مــن براجم  تالــيت تــشمل تكــاليف اإلدارة، 
 املـــوارد األساســـية علـــى ة الـــيت ُتَحمَّـــلنفقـــات الوحيـــدالأن بـــوأوضـــح كـــذلك . بلـــد مـــا يف
عمــل  واحلفــاظ علــى جلاريــة حاليــالعمليــات الالتنظــيم واإلدارة والــدعم الالزمــة  ليفتكــا هــي

مــا يــسمى  أي (اضــعة لالســترداد هــي التكــاليف اإلضــافية الزائــدة      اخلتكــاليف وال. املنظمــة
  .موارد أخرى على الربامج تكبدها عند تطبيقيتم اليت ) التكاليف غري املباشرة املتغريةب

حول االسـتثناءات املمنوحـة مـن اليونيـسيف ملعـدل االسـترداد بنـسبة         ردا على أسئلة    و  - ٥٠
، وفقـــا لـــسياسة اســـترداد متـــتن االســـتثناءات التاليـــة قـــد إيف املائـــة، قـــال املراقـــب املـــايل  ٧

ــفقــد حــصل  : التكــاليف ــسبة   ااثن ــى ختفــيض بن ــاحنني عل ــة ل١ن مــن امل ــا مــهتربع يف املائ أكثر ب
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 بنــسبة ة معــدالق املواضــيعييداهــات املاحنــة للــصن عــدد مــن اجلتلقــى  و؛مليــون دوالر ٤٠ مــن
 إىل عادتسـ  القياسـية    االسـترداد  معدالت   تتجاوزوشدد على أن أي أموال مستردة       . املائة يف ٥

  .ها يف الربامجاملوارد العادية الستخدام
 أطلــعمنهجيــة مــستدامة، وهــي اســترداد التكــاليف  أكــد املراقــب املــايل أن منهجيــة و  - ٥١
 ٢٠٠٨أرقـام عـام      مت استبعاد إىل أنه     وأشار .٢٠٠٨بعض احلسابات األولية لعام     على  وفود  ال

ــسنتني      ــرة ال ــة فت ــر ألن ميزاني ــن التقري ــد أُ ٢٠٠٩-٢٠٠٨م ــهاء   قف مل تكــن ق ــت االنت ــت وق ل
  .التقريروضع  من
التنـسيق، أوضـح املراقـب املـايل أن اليونيـسيف ستواصـل العمـل               على سؤال عـن      وردا  - ٥٢

ات  بشأن تعريفـات وتـصنيف      للسكان  املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة     مع برنامج األمم  
إن قـــال و. ميزانيـــة متكاملـــةعـــداد طـــة الطريـــق إلريخ ة يفبينـــتبـــاع اخلطـــوات املا بالتكـــاليف

  .العملية منهجية شاملة وشفافة ومنسقة جدااملتوقع أن تتمخض عن هذه  من
ن مـن شـأن العمـل املـشترك بـني            إ ة،لتنفيذيـ  ا ةنائب املـدير  ،  ضاف السيد عمر عبدي   وأ  - ٥٣

وأكـد  . التكاليف أفضل لتعاريف    اً الدول األعضاء فهم   نحأن مي التكاليف  الوكاالت يف تصنيف    
يف العمـل    اليونيسيف   النامجة عن اخنراط   يةتكاليف التشغيل فإن ال ،  ة التكلف  تعريف أنه مهما كان  
اآلخـذة   أن احلل هلـذه التكـاليف    ر إىل أشاو.  دولة سوف تستمر يف االرتفاع     ١٠٠يف أكثر من    

لنظــر  يف امــوارد أخــرى، بــلميــل قــدرٍ أكــرب مــن االســترداد علــى  حتيف االرتفــاع ال يكمــن يف 
  .، مبا فيها تلك اليت لديها برامج صغريةةخمتلف خمتلفة للعمل يف بلدانأعمال مناذج  يف
  

دعم لفتـرة الـسنتني    بـشأن ميزانيـة الـ   ٢٠٠٩/٢٠متابعة مقرر اجمللس التنفيـذي        -هاء   
٢٠١١-٢٠١٠   

عرض املراقب املـايل مـذكرة املعلومـات املـشتركة بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                     - ٥٤
وتــبني . وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واليونيــسيف بــشأن خارطــة طريــق مليزانيــة متكاملــة

نيــة الــدعم لفتــرة خارطــة الطريــق هــذه اخلطــوط العريــضة للتحــسينات املــراد إدخاهلــا علــى ميزا
، باعتبارها خطوة يف اجتاه ميزانية واحدة متكاملة لليونيسيف يف عـام            ٢٠١٢-٢٠١١السنتني  
  . ، تنسجم مع ميزانييت املنظمتني األخريني٢٠١٤

وقام مدير السياسات واملمارسات بعرض املعلومات املستكملة ملصفوفة نتائج ميزانيـة              - ٥٥
ــه ســيتم إدراج  ). E/ICEF/2010/CRP.3 (٢٠١١-٢٠١٠الــدعم لفتــرة الــسنتني   وأشــار إىل أن

 وميزانيـة   ٢٠١٣-٢٠٠٦تقرير األداء عن نتـائج اخلطـة االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل للفتـرة                
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 يف التقريـر الـسنوي للمـديرة التنفيذيـة الـذي سـيقدم يف               ٢٠١١-٢٠١٠الدعم لفتـرة الـسنتني      
  . ٢٠١٠الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

أثنت الوفود، يف معـرض ترحيبـها خبارطـة الطريـق، علـى وضـوح اخلارطـة ومـا تعـرب                   و  - ٥٦
وقالت الوفود إن هذه العملية اشتملت بشكل مرض على احلوار املـستمر مـع   . عنه من شفافية 

ــة،      ــشارية لـــشؤون اإلدارة وامليزانيـ ــة االستـ ــع اللجنـ ــشاورات مـ ــة، وعلـــى املـ ــالس التنفيذيـ اجملـ
ة الـيت ينفـذها الفريـق العامـل املعـين بـسياسة اسـترداد التكـاليف               وتضمنت إشارات إىل األنـشط    

  . التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية
وشدد املتحدثون على ضرورة أن تكون امليزانية املتكاملة شاملة وشـفافة متامـا وقائمـة         - ٥٧

ألساسـية توزيعـا   على النتائج، مع توزيع تكاليف التشغيل بـني املـوارد األساسـية واملـوارد غـري ا          
وأُشري إىل ضرورة أن تكفـل وثـائق امليزانيـة وجـود روابـط شـاملة وشـفافة مـع اخلطـط                      . عادال

وأشار أحد املتحـدثني إىل ضـرورة تقـدمي تقـارير ماليـة عـن النفقـات                 . االستراتيجية للمنظمات 
   .الفعلية مليزانية الدعم يف االستعراض املايل السنوي، يف شكل مماثل خلطة املوارد

وألغراض املقارنة عرب السنني، اقترح البعض احلفاظ على مناذج معينـة يف امليزانيـة مـن                  - ٥٨
 كأن جتـري متابعـة للتكـاليف غـري املباشـرة       -أجل قياس النتائج باملقارنة مع مؤشرات الكفاءة        

ة بـني   وطلب أحد الوفود، يف معرض إشارته إىل أمهيـة املقارنـ          . الثابتة واملتغرية على سبني املثال    
الوكــاالت أيــضا، أن يعــرض التقريــر املــشترك املــراد تقدميــه خــالل الــدورة العاديــة الثانيــة لعــام  

  . ، منهجية مشتركة ملعاجلة فئات التكاليف مليزانييت الدعم والربجمة٢٠١٠
، أثنــت وفــود عــدة علــى ٢٠١١-٢٠١٠وفيمــا خيــص ميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني    - ٥٩

نيــسيف مــن أجــل حتــسني مــصفوفة النتــائج، وأشــارت تلــك الوفــود يف  اجلهــود الــيت تبــذهلا اليو
وأشري إىل ضرورة أن حتتوي أطر النتائج علـى         . الوقت ذاته إىل إمكانية زيادة حتسني املؤشرات      

، تكـون حمـددة وقابلـة للقيـاس والتطبيـق ومناسـبة وحمـددة زمنيـا، وأن تـربط                    ‘ذكيـة ’مؤشرات  
وينبغـي، علـى وجـه التحديـد، أن         . نتائج اليت حتققـت   بطريقة واضحة بني جهود املدخالت وال     

وُدعيـت اليونيـسيف إىل تعزيـز       . يتحول التركيز من األنشطة املضطلع هبا إىل النتائج املـستهدفة         
  . إدارهتا القائمة على النتائج وتقدمي معلومات مستكملة ومنتظمة عن التقدم احملرز

.  من عملية التعلم املستمر باليونيـسيف      وأجابت املديرة بأن حتسني املؤشرات هو جزء        - ٦٠
 بتقيـيم جـدوى املؤشـرات       ٢٠١٠وسيسمح تقرير األداء املقرر تقدميه يف الدورة السنوية لعـام           

وتــستخدم اليونيــسيف النتــائج املــستهدفة بــشكل متزايــد، . والتقــدم احملــرز يف حتقيــق األهــداف
ث ُتربط النتائج املتوقعـة بأهـداف       وخباصة على صعيد املكاتب القطرية واملكاتب اإلقليمية، حي       

  . اخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل وُتدرج ضمن خطط إدارة املكاتب
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، قالـت املـديرة إن هـذه التقـارير          ‘تقـارير إدارة املكاتـب    ’وردا على سؤال حمدد بشأن        - ٦١
، تغطــي نطاقــا واســعا مــن املؤشــرات  ٢٠٠٩وهــي أداة تقيــيم بــدأ العمــل هبــا يف أواخــر عــام   

التشغيلية املشتركة ومؤشرات األداء الرئيسية يف اخلطة االستراتيجية املتوسـطة األجـل وميزانيـة              
  . الدعم
وأعرب املراقب املايل، يف معرض شكره للوفود علـى تعليقاهتـا علـى خارطـة الطريـق،                   - ٦٢

املتحـدة  عن التزام اليونيسيف الثابت بالعمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم   
  . للسكان على إصداره ميزانية متكاملة

  
  معلومات مستكملة عن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   -واو   

معلومـات  ) خـدمات احملاسـبة   (قدم نائب مـدير شـعبة اإلدارة املاليـة والتنظـيم اإلداري               - ٦٣
، تـوجز   )E/ICEF/2010/AB/L.2 (مستكملة عـن تنفيـذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام              

وضـع الـسياسات، وهـو جمـال االنتقـال األول           : التقدم احملرز يف اجملاالت االنتقالية األربعة وهي      
وقـد حـددت املواقـف    . الذي ميثل القـوة احملركـة لألنـشطة يف مجيـع جمـاالت االنتقـال األخـرى          

واضـيع الرئيـسية الـستة عـشر        فيما يتعلق بالسياسات، وأعدت الوثـائق الالزمـة هلـا، يف مجيـع امل             
وبــدأت املناقــشات حــول هــذه  . ٢٠٠٨الــيت مت حتديــدها يف حتليــل اآلثــار الــذي أجنــز يف عــام  

أما جمـال االنتقـال الثـاين، وهـو     . املواقف اخلاصة بالسياسات مع مراجعي احلسابات اخلارجيني    
ــاين      ــدأت يف كــانون الث ــذ الــيت ب ــاير /إدارة التغــيري فــسيجري وصــفه يف خطــة التنفي ، ٢٠١٠ين

ويغطـي  . وسينفذ من خالل أنشطة تـشمل االتـصاالت والتـدريب، والـيت بـدأ تنفيـذها بالفعـل                 
ويتقـدم بـالتوازي    . جمال االنتقال الثالث، وهو تكييف النظم، التغريات يف املمارسات التجارية         

ــة الواحــدة لتخطــيط املــوارد يف املؤســسة       ــد املــسمى الرؤي ــذ النظــام اجلدي ــدء تنفي ام نظــ(مــع ب
وقـد أُجنـز خمطـط      ).  نظام واحد لتخطـيط املـوارد يف املؤسـسة         -املعلومات االفتراضي املتكامل    

أما جمال االنتقال الرابع، وهو إعداد التقـارير، فقـد بـدأ يف             . ٢٠٠٩يوليه  /تطوير النظم يف متوز   
ام، والــيت ، بإدخــال البيانــات املاليــة املمتثلــة للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــ٢٠٠٩عــام 

يرّجح أن جيري تنقيحها مع التقدم يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ومـن املقـرر    
  . ٢٠١٢اعتمادها بالكامل يف عام 

وأعرب أحد املتحدثني عن استحـسانه للتطبيـق املرحلـي واحلـذر مـن قبـل اليونيـسيف                    - ٦٤
 إن طريقـة التطبيـق هـذه ستـسمح للـذين يعملـون              للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، قائال     

ــتتيح      ــدة، وسـ ــة اجلديـ ــبية واإلداريـ ــع الطرائـــق احملاسـ ــة مـ ــالتكيف بـــصورة مالئمـ ــدان بـ يف امليـ
لليونيسيف إمكانية التنـسيق بـشكل أوثـق مـع احلكومـات والكيانـات األخـرى، خـالل الفتـرة                    
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علـى الـربامج القطريـة، مقارنـة        وتساءل املتحدث عـن تـأثري إعـداد ميزانيـات سـنوية             . االنتقالية
  . بامليزانيات املؤقتة أو ميزانيات فترة السنتني

وأجـاب نائـب املـديرة قــائال إنـه بينمـا تتطلـب املعــايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العــام            - ٦٥
وستـشمل  . إصدار بيانات مالية سـنوية، فـإن اليونيـسيف ستواصـل تقـدمي ميزانيـة لفتـرة سـنتني            

  . ية السنوية التوفيق بني امليزانية واألداء الفعليالبيانات املال
  

  اجتماع إعالن التربعات   -زاي   
قــدمت املــديرة التنفيذيــة، قبــل انعقــاد اجتمــاع إعــالن التربعــات مباشــرة، معلومــات       - ٦٦

ينــاير / كــانون الثــاين١٢مــستكملة عــن األزمــة يف هــاييت يف أعقــاب الزلــزال الــذي وقــع يــوم    
. ، فــأوجزت جهــود اإلغاثــة الفوريــة الــيت نفــذهتا اليونيــسيف وشــركاؤها واألحــداث الــيت تلتــه

وقالت إن هذه اجلهود تضمنت إمدادات ومساعدات تركز على األطفال الـذين انفـصلوا عـن                
  . عائالهتم

وقدم سـعادة الـسيد ليـو مريوريـس، املمثـل الـدائم هلـاييت لـدى األمـم املتحـدة، وصـفا                         - ٦٧
وأعـرب عـن تقـدير هـاييت للتعـاطف الـذي أبـداه اجملتمـع الـدويل          . لألوضاع املأسـاوية يف البلـد    

ــة مـــن اليونيـــسيف بالتنـــسيق مـــع األمـــم املتحـــدة والـــشركاء اآلخـــرين    ــتجابة الفوريـ . ولالسـ
  . أعرب عن أسفه للخسائر الفادحة يف األرواح بني موظفي األمم املتحدة يف هاييت كما
ــش      - ٦٨ ــادي عـ ــسنوي احلـ ــاع الـ ــرئيس االجتمـ ــتح الـ ــب   وافتـ ــات، فرحـ ــالن التربعـ ر إلعـ

باملـــشاركني وشـــدد علـــى أن قـــدرة اليونيـــسيف علـــى العمـــل بفعاليـــة مـــع النظـــراء الـــوطنيني 
  . والشركاء اآلخرين تعتمد على التربعات املقدمة من املاحنني

 ممـثال، أشـاد     ٢١وبلغ عدد ممثلـي احلكومـات الـذين أعربـوا عـن تأييـدهم لليونيـسيف                   - ٦٩
. ديرة التنفيذيــة بوصــفها رئيــسة لليونيــسيف، وباإلجنــازات الــيت حققتــها كــثري منــهم بتفــاين املــ

أعرب ممثلو اجلهات املاحنة عن تـضامنهم مـع شـعب هـاييت يف معاناتـه مـن اآلثـار املـدمرة                       كما
  . ألزمة الزلزال، وتعهدوا بتقدمي الدعم من خالل اليونيسيف وغريها من املنظمات

، ٢٠١٠ها يف اجتمـــاع إعـــالن التربعـــات لعـــام وبلـــغ جممـــوع التربعـــات املعلـــن عنـــ  - ٧٠
 مليون دوالر الذي أعلن عنه يف اجتمـاع         ١٨٦ مليون دوالر مقارنة مع مبلغ       ٢٨٣مقداره   ما

 للمــوارد ٢٠١٠وبلــغ جممــوع التربعــات املعلــن عنــها يف عــام . ٢٠٠٩إعــالن التربعــات لعــام 
ــها خــالل مــؤمتر األ     ــة، مبــا يف ذلــك التعهــدات الــيت أعلــن عن مــم املتحــدة لإلعــالن عــن   العادي

، والتربعـات املعلنـة خـارج اجتمـاعي اإلعـالن عـن             ٢٠٠٩نـوفمرب   /التربعات، يف تشرين الثاين   
 مليـــون دوالر يف عـــام ٢٩٩مقارنـــة مـــع ( حكومـــة ٤٤ مليـــون دوالر، مـــن ٢٨٩التربعـــات 
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 احملـدد يف اخلطـة      ٢٠١٠ يف املائـة مـن املبلـغ املـستهدف لعـام             ٥٢ويعادل هذا نـسبة     ). ٢٠٠٩
ــرة   ــل للفتـــ ــطة األجـــ ــتراتيجية املتوســـ ــدره ٢٠١٢-٢٠٠٩االســـ ــون دوالر ٥٥٤، وقـــ  مليـــ

)E/ICEF/2009/AB/L.5 .(  
وخالل اجتماع إعالن التربعات، أعلنت ست جهات ماحنة، عن زيادات يف تربعاهتـا               - ٧١

إسبانيا، وأستراليا، وأيـسلندا، وبلجيكـا، وسـلوفينيا، والواليـات          : ، وهي ٢٠١٠املعلنة يف عام    
 هــي االحتــاد ٢٠١٠واجلهــات املاحنــة الــيت حافظــت علــى مــسامهتها لعــام  . تحــدة األمريكيــةامل

الروســـي، وأوروغـــواي، والربتغـــال، ومجهوريـــة كوريـــا، والـــصني، ولكـــسمربغ، واملغـــرب،  
  . والنرويج

وأعربــت عــدة جهــات ماحنــة عــن تقــديرها للعمــل الــذي قامــت بــه اليونيــسيف علــى     - ٧٢
ى اليونيـسيف ملـسامهتها يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ويف               وأثنـت علـ   . الصعيد القطـري  

  . حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة، ومبادراهتا يف جمال التحسينات التنظيمية
وأعربت املديرة التنفيذية عن تقديرها ملا حصلت عليه اليونيسيف مـن تربعـات ودعـم          - ٧٣

وشـكرت اجلهـات املاحنـة علـى        . ليونيسيف والقطـاع اخلـاص    من احلكومات واللجان الوطنية ل    
ــة مــن أجــل احملافظــة علــى مــستوى التمويــل املقــدم إىل اليونيــسيف أو توســيعه،      تربعاهتــا املعلن

ن اليونيــسيف مــن أن تواصــل وقالــت إن التربعــات متكِّــ. وخــصوصا خــالل فتــرة شــح املــوارد 
  . تعاجل مواطن الضعف لدى األطفالعملها يف مجيع أحناء العامل، وأن تستجيب لألزمات و

وميكـــن احلـــصول علـــى مـــوجز للتربعـــات املعلـــن عنـــها للمـــوارد العاديـــة يف الوثيقـــة    - ٧٤
E/ICEF/2010/CRP.2 .  

  
  مسائل أخرى   -حاء   

قدم الرئيس تقريرا موجزا عن إجراءات استقدام املـدير التنفيـذي اجلديـد لليونيـسيف،                 - ٧٥
وبنــاء علــى طلــب ثالثــة مــن  . ٢٠١٠مــايو عــام /صبه يف أيــارالــذي يتوقــع أن يتــوىل مهــام منــ 

الوفود، اجتمـع الـرئيس مـع األمـني العـام لألمـم املتحـدة، الـذي قـدم عرضـا مـوجزا خلطـوات                         
وأكــد . عمليــة االســتقدام الــيت ستتــسم بالــشفافية، وســتجري بالتــشاور مــع اجمللــس التنفيــذي   

 وأعضاء اجمللـس التنفيـذي طيلـة مراحـل     الرئيس للوفود أنه سيكفل تقدمي املعلومات إىل مكتب      
  . العملية
وأطلعــت األمانــة العامــة اجمللــس التنفيــذي علــى قائمــة بنــود جــدول األعمــال املؤقــت     - ٧٦

  . ٢٠١٠للدورة السنوية 
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  اعتماد مشاريع املقررات  -طاء   
ــن      - ٧٧ ــررات مـ ــذي املقـ ــد اجمللـــس التنفيـ ــة   (٢٠١٠/٥ إىل ٢٠١٠/١اعتمـ ــر جمموعـ انظـ

  ). E/ICEF/2010/5 الوثيقة املقررات يف
  

  البيانان اخلتاميان للمديرة التنفيذية والرئيس   -ياء   
أكـــدت املـــديرة التنفيذيـــة يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة، ضـــرورة تـــوفري الـــدعم املتواصـــل    - ٧٨

وأثنــت علــى الــسيد األيــوو أبــاي، املراقــب املــايل، والــسيد كــالوس . واجلمــاعي لــشعب هــاييت
راجعــة الداخليــة، والــسيد فيليــب أوبــراين، مــدير شــعبة مجــع األمــوال مــن  أندرياســن، مــدير امل

القطاع اخلاص وإقامة الـشراكات معـه، الـذين سـيتعاقدون بعـد سـنوات طويلـة مـن العمـل يف                      
وأشـادت املـديرة التنفيذيـة أيـضا بالـسيدة كريسـي مـادي، أمينـة اجمللـس التنفيـذي                    . اليونيسيف

ــة و   ــاز مــع اجمللــس    لليونيــسيف، علــى كفاءهتــا املهني ــها املمت إخالصــها لليونيــسيف وعلــى عمل
التنفيــذي، وأعلنــت أهنــا ســتلتحق قريبــا مبنــصبها اجلديــد، كنائبــة للمــدير اإلقليمــي يف املكتــب   

  . اإلقليمي لوسط وشرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة
ت الــيت وأعربــت املــديرة التنفيذيــة عــن تقــديرها للتأييــد الــذي أبدتــه الوفــود للتحــسينا   - ٧٩

وقالـت إن وجـوه وقـصص األطفـال الـذين التقـت هبـم           . أجنزهتا اليونيسيف خالل فترة واليتـها     
خالل سنوات عملها يف اليونيـسيف سـتبقى معهـا طـوال عمرهـا، وشـكرت اجمللـس التنفيـذي                    
وموظفي اليونيـسيف وشـركاء املنظمـة علـى عملـهم يف جمـال إنقـاذ حيـاة أشـد الفئـات ضـعفا                        

  . وحّيتها الوفود بالوقوف والتصفيق احلار. ومحايتها وحتسينها
واستهل الرئيس بيانه اخلتامي بعرض آخر املعلومـات عـن جهـود اإلغاثـة الطارئـة الـيت                 - ٨٠

  . تنفذها اليونيسيف يف هاييت، وأثىن على املنظمة اللتزامها بتلبية االحتياجات اإلنسانية
رت خــالل الــدورة العاديــة األوىل وقــدم الــرئيس مــوجزا للمناقــشات الرئيــسية الــيت جــ  - ٨١

وشدد علـى أمهيـة جتديـد الـدول األعـضاء اللتزاماهتـا بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة                  . ٢٠١٠لعام  
وأثـىن علـى اليونيـسيف جلهودهـا        . لأللفية، وال سيما يف ظـل املنـاخ االقتـصادي العـاملي احلـايل             

ــة األمــم املتحــدة ولقي     ــى نطــاق منظوم ــساق عل ــة إىل دعــم االت ــذ االســتعراض  الرامي امهــا بتنفي
الشامل للسياسات الذي جيري كل ثالث سنوات يف إطار السنوات األربع، ولقيامهـا كـذلك               
بتحسني عملييت اإلبالغ والتحليل القائمني علـى النتـائج يف التقريـر الـسنوي املقـدم إىل اجمللـس                   

  . االقتصادي واالجتماعي
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ــة     -ثالثا    ــالس التنفيذيــ ــشترك للمجــ ــاع املــ ــدة  االجتمــ ــم املتحــ ــامج األمــ لربنــ
صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة           /اإلمنائي

  وبرنامج األغذية العاملي 
ميثل هذا الفـصل املقـدم أصـال بـصفة إضـافة إىل تقريـر اجمللـس التنفيـذي ملنظمـة األمـم                    - ٨٢

 ملخصا للمناقـشات الـيت      ،٢٠١٠عن دورته العادية األوىل لعام      ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
ــامج األمــم املتحــدة          ــة لليونيــسيف، وبرن ــاع املــشترك للمجــالس التنفيذي جــرت أثنــاء االجتم

 ١٥صندوق األمم املتحـدة للـسكان وبرنـامج األغذيـة العـاملي، املعقـود يف الفتـرة مـن                    /اإلمنائي
 الـنص ووافـق     وقد تولت أمانات الصناديق والربامج إعداد     . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٨إىل  

  .عليه رؤساء اجملالس التنفيذية الثالثة
  

تعزيز االستجابة على الـصعيد القطـري والتـصدي للعنـف القـائم            : توحيد األداء   -ألف   
  على نوع اجلنس

صـندوق األمـم املتحـدة      /افتتح رئيس اجمللس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              - ٨٣
صـندوق األمـم    /التنفيذية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       للسكان االجتماع املشترك للمجالس     

ــا عــن      ــة العــاملي فــدعا إىل حلظــة صــمت إعراب املتحــدة للــسكان واليونيــسيف وبرنــامج األغذي
  .التضامن مع هاييت وإجالال للذين فقدوا أرواحهم يف الزلزال الذي حدث فيها

ــدير التنفيـــذي لـــصندوق األمـــم     - ٨٤ ــدمها نائـــب املـ ــدة للـــسكان وبعـــد عـــروض قـ  املتحـ
، الذي حتدث نيابـة عـن املنظمـات األربـع، والوكيلـة الدائمـة لألمانـة العامـة لـوزارة           )الربنامج(

الـيت يـضطلع    “ فلنتحـد إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة         ”شؤون املرأة يف بوركينا فاسو، وممثـل محلـة          
يـت نـام، تـوىل      األمني العـام لألمـم املتحـدة، وممثـل صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان مـن في                    هبا

  :الرئيس رئاسة جلسة أسئلة وأجوبة، حيث أثارت الوفود املسائل التالية
بينما أشار أعضاء اجمللس التنفيذي إىل النجاحات اليت حتققـت يف فييـت نـام،                 )أ(  

فقـد تـساءلوا عمـا إذا كانـت دول أخــرى ممـن يّتبـع هنـج توحيــد األداء قـد حققـت فوائـد مــن           
وقـد أبـدى    . ساسية، مثل مكافحة العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس            تقدمي الدعم لألولويات األ   

املشاركون اهتمـامهم بنـهج األمـم املتحـدة يف معاجلـة مـسألة العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس               
مــا بعــد الــرتاع، ورغبتــهم يف فهــم الطريقــة الــيت سيــسهم هبــا إحــراز تقــدم  /ســياقات الــرتاع يف

واستفـسرت  .  يف وضع مؤشرات عاملية جديـدة      ١٣٢٥يتعلق مبؤشرات قرار جملس األمن       فيما
  وفود عن إمكانية التنسيق الفّعال يف مثل هذه األوضاع بدون اإلخالل بواليات حمددة؛
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بينما أشاد البعض مبـا أبدتـه بوركينـا فاسـو مـن التـزام، فقـد تـساءلوا عمـا إذا                   )ب(  
لـذين يولـدون نتيجـة      ، وعما اختـذ مـن تـدابري لـدعم األطفـال ا            “كارثة”كان االغتصاب يعترب    

  االغتصاب؛
سلّمت الوفـود بأنـه يف حـني يـسهم التنـسيق بـني منظمـات األمـم املتحـدة يف                 )ج(  

وأكـد األعـضاء أن اتبـاع هنـج مـشترك يبـدو           . حتسني الفعالية، فإن امللكية الوطنية أمـر أساسـي        
ــة   ــة الوطني ــشجيع امللكي ــدا يف ت ــم    /مفي ــة، وتوضــيح أدوار األم ــدرات الوطني ــز الق املتحــدة تعزي

ومــسؤولياهتا، وتأكيــد أمهيــة املبــادرات اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك تبــادل الــتعلم فيمــا بــني بلــدان     
اجلنــوب، وكفالــة مــشاركة مجيــع األطــراف الفاعلــة ذات الــصلة وتعزيــز االتــساق علــى نطــاق 

  املنظومة؛
. وأثــري ســؤال عــن تــأثري النــهج املــشترك علــى الفئــات املــستفيدة مــن الــسكان  )د(  

 الرغم من وجود ثغرات يف التمويل والقـدرات املطلوبـة ملعاجلـة مـسائل الـصحة اإلجنابيـة                   فعلى
والعنف القائم على نوع اجلنس من املنظور اإلنساين، أكدت الوفود جمددا علـى ضـرورة دعـم            

  اجلهود اليت تبذهلا منظمات األمم املتحدة يف هذا الصدد؛
 املتحدة لبناء قاعدة بيانات عن العنـف        قدم اقتراح باتباع هنج موحد يف األمم        )هـ(  

  .القائم على نوع اجلنس، من خالل نشر إحصاءات شهرية، مثال
  

  :وقدمت الردود التالية  - ٨٥
ســيتيح إجــراء تقيــيم يف املــستقبل، جبانــب التطــرق إىل البلــدان الــيت أدى فيهــا    )أ(  

االت الـيت ميكـن فيهـا حتقيـق         اتباع هنج موحد إىل حتقيق نتائج ظاهرة للعيان، تفاصيل تـبني اجملـ            
  الفعالية وإدخال حتسينات يف املشاريع الرائدة لتوحيد األداء؛

يشكل التنسيق يف حـاالت الـرتاع ومـا بعـد الـرتاع حتـديا، غـري أن هنـج نظـام                        )ب(  
فالتنـسيق ال يقـوض واليـة املنظمـات، بـل يعـزز عمـل               . العمل يف جمموعات حيقق جناحـا أيـضا       

  كل منها؛
وميكـن أن يكـون لـدى       .  تتركز اجلهود على تعزيز القـدرات الوطنيـة        جيب أن   )ج(  

وقـد اسـتخدم فريـق      . منظمات األمم املتحدة خطط عمل متكاملة بدون إبـرام اتفاقـات رمسيـة            
األمم املتحدة القطـري املعـين باملـسائل اجلنـسانية يف زمبـابوي هـذا النـهج، دون أن تكـون مـن                   

  ؛البلدان اليت تطبق هنج توحيد األداء
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. يــصعب التأكــد يف بوركينــا فاســو مــن وجــود أرقــام دقيقــة عــن االغتــصاب    )د(  
غـري أن تـأخر إجـراءات النظـام القـضائي       . ويقدم هذا البلد الـدعم للـضحايا مبوجـب تـشريعاته          
  يشكل حتديا ويؤدي إىل صعوبة اإلجراءات القانونية؛

ـــ      )هـ(   ــات الفاعل ــها اجلهـ ــع حتتـ ــة جتتمـ ــام مظلـ ــة األمـــني العـ ــل تـــشكل محلـ ة وتقلـ
ومتثل قاعـدة بيانـات العنـف ضـد املـرأة، أداة تعتمـد علـى إسـهامات         . االزدواجية إىل أدىن حد   

  .الدول األعضاء فيها
  .وشكر الرئيس مقدمي العروض والوفود على مسامهاهتم  - ٨٦
  

  عرض بشأن وثيقة الربنامج القطري ألمم متحدة واحدة جلمهورية ترتانيا املتحدة    
صـندوق األمـم املتحـدة      /لـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           وجه رئيس اجمل    - ٨٧

للسكان الدعوة إىل مديرة دائرة التعاون املتعدد األطـراف، بـوزارة اخلارجيـة والتعـاون الـدويل                  
جبمهوريــة ترتانيــا املتحــدة، لتقــدمي عــرض عــن وثيقــة ترتانيــا املتعلقــة بالربنــامج القطــري ألمــم     

مت املديرة شرحا مفصال لنهج الربجمة املشتركة املقتـرح، فأشـارت إىل       وقد قد . متحدة واحدة 
أن حكومة ترتانيا وفريق األمم املتحـدة القطـري اتفقـا علـى وضـع خطـة عمـل واحـدة، وهـي                       

، الـيت تغطـي النطـاق الكامـل         ٢٠١٥-٢٠١١خطة األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، للفتـرة           
ت أن ذلـك سـيقلل مـن االزدواجيـة ويـوفر اسـتراتيجية       وأكـد . ألنشطة األمم املتحـدة يف البلـد   

وأشـارت إىل أن حكومتـها تقتـرح علـى          . أشد تضامنا واتساقا تنسجم مع األولويـات الوطنيـة        
اجملالس التنفيذية املـشتركة املوافقـة علـى وثيقـة للربنـامج القطـري املـشترك مـستمدة مـن خطـة                      

.  الـربامج القطريـة اخلاصـة بوكـاالت معّينـة          األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، عوضا عن وثائق      
وأوضحت املواعيد الزمنية املتصلة هبذا األمـر، مـشرية إىل أن وثيقـة الربنـامج القطـري املـشترك                   

يوليـه  /، وأن تنفيـذها سـيبدأ يف متـوز        ٢٠١١ينـاير   /ستقدم إىل اجملالس التنفيذية يف كانون الثـاين       
املناقشات احلكومية الدولية بـشأن آليـات       وأكدت أن حكومتها ال تسعى إىل إحباط        . ٢٠١١

  .إقرار وثيقة الربنامج القطري املشترك اجلارية يف سياق حتقيق االتساق على نطاق املنظومة
وأشــادت عــدة وفــود باإلطــار الــذي حددتــه حكومــة ترتانيــا، مــشرية إىل أنــه ســيقلل      - ٨٨

تفرقــة، وأنــه سيفــضي إىل االزدواجيــة ويتــضمن املعلومــات املدرجــة يف وثــائق بــرامج قطريــة م 
وأشــارت هــذه الوفــود إىل أن  . حتقيــق اســتراتيجية متماســكة تنــسجم مــع األولويــات الوطنيــة  

، الذي عقد يف كيغايل، رواندا، وافق على أنه مل يعـد            ٢٠٠٩االجتماع احلكومي الدويل لعام     
بـل اعتمـاد مبـادرة    هناك جمال يف البلدان الرائدة للعودة إىل العمل بالطريقة الـيت كانـت مّتبعـة ق          

وأهابـت الوفـود باجلهـات املاحنـة أن         . ، وأنه ينبغي احملافظة على الزخم الراهن      “توحيد األداء ”
تعزز تلك اجلهود من خالل تقدمي دعم مايل مالئم التوقيت، وميكـن التنبـؤ بـه، وغـري خمـصص                    
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ــسنوات   ــها، ومتعــدد ال سيط وأكــدوا ضــرورة ختفــيض تكــاليف املعــامالت وتبــ   . جملــاالت بعين
  .متطلبات اإلبالغ، باالستعاضة عن التقارير الفردية للمنظمات بتقرير واحد قائم على النتائج

ويف بيان مشترك، هنأت وفود عديدة حكومة ترتانيـا علـى هـذا اإلجنـاز، وذكـرت أن                    - ٨٩
البلــدان الرائــدة تفــتح آفاقــا جديــدة وتنفــذ املزيــد مــن املــداخالت الفّعالــة، وأن األمــم املتحــدة   

وأكــدت هــذه الوفــود، يف معــرض  . “توحيــد األداء”عنــدما تنفــذ “ أفــضل”كــون يف حالــة ت
إشادهتا بـاقتراح ترتانيـا، أن خطـة األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة سـتليب احتياجـات شـعب                      

ويف سـياق إعراهبـا     . ترتانيا وحكومتها وستشمل النطاق الكامل ألنشطة األمم املتحدة يف البلد         
وبينمـا  . هج املقتـرح، شـجعت الوفـود البلـدان األخـرى علـى أن حتـذو حـذوها                 عن تأييدها للنـ   

سلطت الضوء على املزايا املذكورة لوثيقة الربنـامج القطـري املـشترك، شـددت علـى أن اتبـاع        
هنج قائم على النتائج يف التخطيط والرصد والتقييم سيكفل قيام األمـم املتحـدة بوضـع برنـامج            

وأكـدت هـذه الوفـود    . ب واحلكومة اللـذين تعمـل علـى خدمتـهما    نوعي ومساءلتها أمام الشع  
أن هــذا النــهج ال يــستبق قــرارات اجلمعيــة العامــة أو يــؤثر عليهــا، وحثــت املقــر علــى مواكبــة    

  .حيرز من تقدم على الصعيد القطري ما
ــائي       - ٩٠ ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــذي لربن ــيس اجمللــس التنفي ــم  /واستفــسر رئ صــندوق األم

سكان عما إذا كان من املعقول توقـع أن تـتمكن حكومـة ترتانيـا مـن تكييـف وثيقـة                     املتحدة لل 
 ٢٠١١يوليـه   /برناجمها القطري املشترك إذا مل تتوصل اجلمعية العامة إىل اختاذ قرار إال يف متـوز              

واستفسر أحد الوفود عن الطريقة اليت ستشمل هبـا خطـة           . ٢٠١١يناير  /بدال من كانون الثاين   
 للمساعدة اإلمنائية مجيع أنشطة األمم املتحدة يف البلد إذا كان التركيز سينـصب              األمم املتحدة 

واستفــسر الوفــد نفــسه عــن الطريقــة الــيت ســتعاجل . اجملــاالت/علــى عــدد حمــدود مــن القطاعــات
اجملالس التنفيذية عملية إعداد التقارير، يف ضوء اختالف الدورات املالية يف البلـدان واألمـم                هبا

استفسر وفد آخر عن التقدم الذي الحظته حكومة ترتانيا يف سلوك اجلهـات املاحنـة               و. املتحدة
واستفـسر أحـد الوفـود عمـا إذا كانـت حكومـة ترتانيـا سـتكفل          . “توحيد األداء ”إزاء مبادرة   

  .التنسيق داخل هيئاهتا، وعن الدروس املستفادة والتحديات املاثلة حىت ذلك الوقت
وقالــت، فيمــا يتعلــق باستفــسارات الــرئيس، . علــى تعليقاهتــاوشــكرت املــديرة الوفــود   - ٩١
، وإذا اختـذت اجلمعيـة   ٢٠١١يوليـه  /تنفيذ وثيقة الربنـامج القطـري املـشترك سـيبدأ يف متـوز        إن

ــا ستــسترشد بــه    ويف مــا يتعلــق باالستفــسار بــشأن  . العامــة قــرارا باملوافقــة فــإن حكومــة ترتاني
ويــل علــى أســاس ســنوي يف الوقــت الــراهن، بينمــا   التمويــل، أشــارت إىل أن البلــد يتلقــى التم 

يطلب إىل املاحنني توفري التمويل خلطة األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية علـى أسـاس كـل أربـع                  
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ويف ما يتعلق بالتنسيق، أشارت إىل أن وزارة املالية هي الوكالة الرائدة، ولـديها جلنـة               . سنوات
  .ض كفالة التنسيق اجلماعيتوجيهية مؤلفة من ممثلني لعدة وزارات بغر

  
  تغري املناخ والتنمية  -باء   

صـندوق األمـم املتحـدة      /وجه رئيس اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               - ٩٢
للسكان الدعوة إىل مديرة الربنامج اإلمنائي للتحـدث عـن أسـاليب الـدعم الـذي تقدمـه األمـم                    

وأشــارت مــديرة الربنــامج  . نــاخ يف ســياق التنميــة املتحــدة للبلــدان يف جمــال التــصدي لــتغري امل  
اإلمنائي إىل أن تغري املناخ يلحق آثارا ضـارة بـأفقر فئـات الـسكان وأشـدها ضـعفا؛ وأن هنـاك                      
عددا كبريا من الدول حيتاج إىل دعم من أجل التكيف مع تغري املناخ وبنـاء املزيـد مـن القـدرة               

ــى ذلــك  ــى ضــرورة متكــني هــذه ال   . عل ــضا عل ــة    وشــددت أي ــاع مــسارات إمنائي ــدان مــن اتب بل
وتطرقت إىل قمة كوبنهاغن املتعلقة باملناخ وجناحها يف إشراك العديـد مـن         . منخفضة الكربون 

وبينمــا يتواصــل بــذل اجلهــود للتفــاوض مــن . رؤســاء احلكومــات يف حتديــد اجتاهــات املــستقبل
أن تركـز علـى التطبيـق    أجل التوصل إىل إبرام اتفـاق بـشأن املنـاخ، يـتعني علـى األمـم املتحـدة             

واختتمــت . العملــي، بتقــدمي الــدعم إىل البلــدان الســتنباط اســتجابات تــدعم تطلعاهتــا اإلمنائيــة 
مديرة الربنامج اإلمنائي حديثها بالتأكيد على أن املنظمات األربع قادرة علـى توظيـف والياهتـا                

بط هبـا مـن اسـتراتيجيات       اليت يكّمل بعضها بعضا خلدمة البلدان املستفيدة من الربامج ومـا يـرت            
إمنائيــة وطنيــة، بتــوفر مــوارد كافيــة وقيــام شــراكات واســعة النطــاق ومبتكــرة بتأييــد جمالــسها    

  .التنفيذية
وقدم املنسق املقيم ملالوي عرضا بشأن اجلهود التعاونيـة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة                   - ٩٣

ا ينطوي عليـه التعامـل مـع تغـري          وشدد على م  . واحلكومة واجلهات املاحنة للتصدي لتغري املناخ     
وأشـار إىل أن التعـاون القـوي الـذي          . املناخ من حتديات يف اقتصاد يهيمن عليه القطـاع األويل         

تبديه مجيع األطـراف الفاعلـة وفـر الـدعم لربنـامج مـالوي الـوطين املتعلـق بـتغري املنـاخ، حيـث                        
ص بـأمم متحـدة واحـدة    تضطلع األمـم املتحـدة بـدور الوسـيط الرتيـه، ويـسهم الـصندوق اخلـا            

  .يف تبسيط عملييت التمويل وتقدمي التقارير) وهو صندوق استئماين متعدد املاحنني(
وقدم املدير املعاون للتـدريب ورئـيس وحـدة البيئـة يف معهـد األمـم املتحـدة للتـدريب                      - ٩٤

. “تعلّـم : تغـري املنـاخ   ”والبحث، عرضا عن منهاج خدمة التدريب بشأن تغـري املنـاخ املـسمى              
ويشكل هذا، يف مجلة أمور، مثاال على الطريقـة الـيت تـدعم هبـا منظومـة األمـم املتحـدة عمليـة                       

  .التعلم، وتعزز هبا مهارات املوارد البشرية املتعلقة بتغري املناخ يف الدول األعضاء
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واعترفت الوفود بأن هذه العروض تقدم مثاال جيدا علـى عمـل األمـم املتحـدة جبميـع                    - ٩٥
واستفسرت الوفود عـن إمكانيـة تكـرار    . لى املستوى القطري، وخاصة يف مالوي مؤسساهتا ع 

وأيـدت الوفـود أيـضا    . منوذج مالوي وصندوقها االسـتئماين املتعـدد املـاحنني يف أمـاكن أخـرى      
. الفكــرة القائلــة بــأن تغــري املنــاخ مــسألة إمنائيــة وأن لألمــم املتحــدة دورا هامــا يف هــذا اجملــال    

د عــن القلــق إزاء عــدم قــدرة البلــدان الناميــة علــى إحــداث حتــول يف   وأعــرب عــدد مــن الوفــو 
اقتصاداهتا، بينما أكد آخـرون جمـددا أن اتفـاق كوبنـهاغن ميثـل خطـوة هامـة إىل األمـام، علـى               

واستفـسرت الوفـود عمـا إذا كـان عـدم اختـاذ أي إجـراء يف                 . الرغم من أنه لـيس ملزمـا قانونـا        
  .كله تغري املناخ على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةكوبنهاغن قد يزيد من اخلطر الذي يش

وأشارت مديرة الربنامج، يف معرض الرد علـى هـذه االستفـسارات، إىل أنـه يـتعني أن                    - ٩٦
وقالت أيضا إن حتقيـق     . حتدد الدول األعضاء األولويات اخلاصة هبا يف سياق اتفاق كوبنهاغن         

ديد يف األجل القصري، وإن كان هذا األمر قد يـتغري           األهداف اإلمنائية لأللفية ليس معرضا للته     
واقترحت سـبال عمليـة تـستطيع األمـم املتحـدة مـن خالهلـا               . إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق قريبا      

أن تساعد الدول األعضاء يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واحلـد مـن الفقـر ومواجهـة تغـري                   
ســتئماين املتعــدد املــاحنني، وهــو إحــدى نتــائج قمــة املنــاخ، مبــا يف ذلــك اســتخدام الــصندوق اال

  .كوبنهاغن املتعلقة بتغري املناخ
  

  إحاطة بشأن هاييت    
قــام فريــق مــن املتحــدثني مؤلــف مــن املــدير املــساعد لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي      - ٩٧

لتنفيــذي ومــدير املكتــب اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، ونائــب املــدير ا 
، ومـدير بـرامج الطـوارئ يف منظمـة األمـم املتحـدة       )الربنامج(لصندوق األمم املتحدة للسكان    

، واملستشار األقـدم للمـدير التنفيـذي لربنـامج األغذيـة العـاملي واملبعـوث                )اليونيسيف(للطفولة  
شترك اخلاص للبلدان املشاركة يف مبادرة أمم متحدة واحـدة، بتقـدمي إحاطـة إىل االجتمـاع املـ                 

  .للمجالس التنفيذية بشأن احلالة يف هاييت يف أعقاب الزلزال املدمر
وأعربت الوفود عن تعازيها لشعب هـاييت ومنظومـة األمـم املتحـدة وتـضامنها معهمـا                   - ٩٨
وحتـدثت وفـود عديـدة عمـا تبذلـه بلـداهنا مـن جهـود         . حلق هبما من خـسائر ماديـة وبـشرية        ملا

ــوارئ، وختف   ــوال للط ــوفري األم ــة       لت ــرق طبي ــة وف ــدادات غذائي ــدمي إم ــديون، وتق ــبء ال ــف ع ي
ومعدات للمستشفيات، وكالب الشم ومعدات اتـصال سـاتلية وأفرقـة لتقيـيم الكـوارث، مـن                 

وأعـرب أحـد الوفـود عـن التـزام بلـده بإقامـة              . أجل تـسريع جهـود اإلغاثـة اإلنـسانية يف هـاييت           
 الـسبيل الوحيـد للمـضي قـدما نظـرا        شراكات بني مجيع اجلهات الفاعلة ودعمه هلـا، باعتبارهـا         

وأعرب وفد آخـر عـن قلقـه إزاء احتمـال حـدوث تـدهور يف احلالـة األمنيـة،                    . لضخامة األزمة 
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واستفــسر ذلــك الوفــد أيــضا  . وســأل الفريــق عــن اخلطــوات اجلــاري اختاذهــا يف هــذا الــصدد   
 تـضطلع   ينبغـي اختـاذه مـن خطـوات يف األجلـني املتوسـط والطويـل لتنـسيق األنـشطة الـيت                     عما
ويف سياق كفالة امللكيـة والقيـادة الوطنيـة         . األمم املتحدة وفرادى البلدان على أرض الواقع       هبا

. لعمليات التصدي للكوارث، سأل أحد الوفود عن حالة احلكومة يف ضوء الدمار الـذي وقـع       
وناشد أحد الوفود وسـائط اإلعـالم تـوخي الدقـة يف تقاريرهـا بغـرض تفـادي حـدوث ارتبـاك                 

  .د من أية آثار نفسية ضارةواحل
وقدم مندوب هاييت آخر ما استجد مـن معلومـات عـن احلالـة يف بلـده، وشـكر مجيـع                       - ٩٩

وحتـدث عـن    . الوفود واملنظمات على ما أبدته من تعاطف وتضامن وما قدمتـه مـن مـسامهات              
وا حتـت   الدمار الذي حلق بالعديد من املباين احلكومية وعن املوظفني العمـوميني الـذين حوصـر              

وأعرب عن تقديره العميق جلميع البلدان ملا أعربت عنه مـن دعـم، مـضيفا أن مجيـع       . األنقاض
  .سكان هاييت يشعرون بالعزاء ملعرفتهم بتضامن اآلخرين معهم

  
  األمن الغذائي وشبكات األمان: التعايف من األزمة االقتصادية واملالية  -جيم   

نامج األغذية العاملي الدورة بتوجيه الـدعوة إىل نائـب         افتتح رئيس اجمللس التنفيذي لرب     - ١٠٠
ــة      ــة العــاملي، شــعبة الــسياسات والتخطــيط واالســتراتيجيات، ليقــدم ورق ــامج األغذي مــدير برن

  .املعلومات األساسية نيابة عن املنظمات األربع
 وأشار نائب املدير، يف معرض تلخيصه ملضمون الورقة، إىل أن ما خلفتـه األزمـة مـن                - ١٠١

آثار واسعة النطاق ومتفاقمة على اجليـاع يف العـامل دفعـت املنظمـات األربـع إىل التركيـز علـى                     
وأشـار  . األمن الغذائي ودعم تدخالت احلكومات الوطنية حلماية الفئات الضعيفة من السكان          

إىل ما تقوم به البلدان على نطاق املعمورة، إدراكـا منـها حلجـم اآلثـار املترتبـة علـى األزمـة يف                   
األجلـــني املتوســـط والطويـــل، مـــن أجـــل اختـــاذ اخلطـــوات الالزمـــة إلنـــشاء بـــرامج للحمايـــة   
االجتماعية وشبكات أمان لتخفيف آثار األزمة على الفقراء والضعفاء، بـرغم الظـروف املاليـة               

ــرامج     . الــصعبة ــشروع يف ب ــة واالســتحقاقات أو ال ــدان علــى توســيع نطــاق التغطي وتعمــل البل
دف الــذين يعيــشون يف فقــر واحملــرومني مــن األمــن الغــذائي بــشكل جديــدة للتحــويالت تــسته

 وال ســيما الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق الــسكان     -وتعمــل منظومــة األمــم املتحــدة    . مــزمن
  . من أجل دعم هذه اجلهود وتعزيزها-واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي 

يف إثيوبيا إىل إضفاء بعد عملـي        ووجه الرئيس الدعوة إىل مدير مديرية األمن الغذائي          - ١٠٢
ويتمثـل اهلـدف مـن      . على املناقشة بتقـدمي وصـف لربنـامج شـبكة األمـان اإلنتاجيـة االبتكـاري               

هذا الربنامج يف نقل املواد الغذائية إىل األسر املعيشية احملرومة من األمـن الغـذائي يف الوحـدات               
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اطعــات، األمــر الــذي ســيحول دون اإلداريــة احملليــة الــيت تعــاين مــن نقــص غــذائي مــزمن يف املق
. اســتنفاد األصــول علــى مــستوى األســر املعيــشية وينــشئ أصــوال علــى مــستوى اجملتمــع احمللــي 

حتـــسن توقيـــت وصـــول  : وتـــشمل املنجـــزات الرئيـــسية لربنـــامج شـــبكات األمـــان اإلنتاجيـــة  
ج، وإنـشاء  التحويالت إىل أشد املواطنني فقرا يف املنـاطق الريفيـة، وتعزيـز قـدرات تنفيـذ الـربام            

. أصــول إنتاجيــة علــى مــستوى اجملتمــع احمللــي، وزيــادة دخــل األســر املعيــشية وأمنــها الغــذائي   
وتتعلق الدروس الرئيسية املستفادة بالتحديات وبقيمة االنتقال من حالة الطـوارئ واالسـتجابة             

  .اإلنسانية إىل هنج ذي منحى إمنائي أكرب
وأسفرت املناقشة الـيت تلـت   . ليقات من احلضور  وفتح الرئيس الباب لتقدمي أسئلة وتع      - ١٠٣

  :ذلك عن النتائج التالية
  أن بناء القدرات من أجل تعزيز امللكية واالستدامة أمر بالغ األمهية؛  )أ(  
ــة           )ب(   ــم احلمايـ ــم نظـ ــة إىل دعـ ــة الراميـ ــود الدوليـ ــسيق اجلهـ ــن تنـ ــد مـ ــه ال بـ أنـ

  الوطنية؛  االجتماعية
ــم املتحــدة لل   )ج(   ــادرة األم ــصدد،    أن مب ــة ذات صــلة يف هــذا ال ــة االجتماعي حماي

  وميكن أن تكون مفيدة جدا إذا احتفظت بزمخها يف تقدمي الدعم على الصعيد القطري؛
ــاج إىل         )د(   ــددة حتت ــه املتع ــة ملكافحــة اجلــوع بوجوه ــة والدولي ــود الوطني أن اجله

  موارد كافية يف األجلني القصري والطويل؛
إلنتاجية يف إثيوبيا يعطي مثاال هامـا ملعرفـة كيفيـة           أن برنامج شبكات األمان ا      )هـ(  

متكـــن البلـــدان مـــن مكافحـــة األســـباب اجلذريـــة للجـــوع وتقـــدمي احلمايـــة للفئـــات الـــضعيفة  
ــوازن يف ســياق        مــن ــى منظــور مت ــة العــسرية، مــع احملافظــة عل ــرغم الظــروف املالي ــسكان، ب ال

  والتنمية؛ اإلغاثة
ــداف اإلمنائيــة لأللف    )و(   ــق األه ــدول األعــضاء     أن حتقي ــستدعي أن تكثــف ال ــة ي ي

جهودها الراميـة إىل القـضاء علـى اجلـوع؛ وأن الوقايـة عنـصر أساسـي مـن عناصـر التـدخالت                      
  .الفعالة، وال سيما يف ضوء ما يترتب على تغري املناخ من آثار فيما يتعلق باجلوع

  
  تقييم بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية  -دال   

لــس التنفيــذي لليونيــسيف الــدعوة إىل نائــب املــديرة التنفيذيــة    وجــه نائــب رئــيس اجمل- ١٠٤
ــة      ــة تنفيــذ األهــداف اإلمنائي للمنظمــة إىل عــرض وثيقــة املعلومــات األساســية بــشأن تقيــيم حال

وأكـد نائـب املـديرة التنفيذيـة أنـه علـى الـرغم مـن إحـراز                  . لأللفية، نيابة عن املنظمات األربـع     
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وسـلط  . يـزال الطريـق طـويال أمـام حتقيـق أهـداف معينـة             التقدم كبري يف العديد من اجملاالت،       
الضوء على عدة استراتيجيات مبتكرة تـستخدمها البلـدان لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              

  .وتستند إىل قصص جناح ودروس مشتركة يف مجيع أحناء العامل
ــسقة املقي   - ١٠٥ ــدا واملن ــة يف روان ــوزارة املالي ــة الدائمــة ل ــدا وصــفا   وقــدمت الوكيل مــة لروان

أحرزته رواندا من تقدم يف حتقيق األهداف، مع اإلشارة على وجه التحديد إىل العديـد مـن            ملا
وأكــد املستــشار األقــدم لــشؤون  . اإلجنــازات الرئيــسية واالســتراتيجيات الناجحــة والتحــديات 

هــداف  مــن األ١الــسياسات االقتــصادية يف برنــامج األغذيــة العــاملي علــى أمهيــة حتقيــق اهلــدف 
اإلمنائيــة لأللفيــة مــن أجــل القــضاء علــى اجلــوع، وعــرض عــدة اســتراتيجيات فعالــة مــن حيــث 

  .التكلفة ودروسا مستفادة
 وأثنت الوفود على رواندا ملا أحرزته من تقدم يف سعيها إىل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة           - ١٠٦

وأثــريت . ة التقــدملأللفيــة وتركيزهــا بوجــه خــاص علــى اجملــاالت الــيت حتتــاج إىل تــسريع وتــري 
أسئلة حول طبيعة وإمكانات التعاون الـدويل مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى                     

وأعرب عدد مـن الوفـود عـن القلـق مـن أن التقـدم يف حتقيـق بعـض األهـداف                      . الصعيد العاملي 
مــر وأقــر الفريــق خبطــورة هــذا األ. والغايــات بطــيء جــدا علــى حنــو يــوحي بأهنــا قــد ال تتحقــق

إىل أن االجتماع الرفيع املستوى القادم للجمعيـة العامـة يتـسم بأمهيـة بالغـة يف التـصدي                    مشريا
  .للعقبات املاثلة

 وأعربت الوفود أيضا عن قلقها إزاء اآلثـار النامجـة عـن تغـري املنـاخ، وارتفـاع أسـعار                     - ١٠٧
سـيما بعـض يف البلـدان        املواد الغذائيـة، وتبـاطؤ االقتـصاد العـاملي يف حتقيـق هـذه األهـداف، ال                

وباإلضافة إىل معاجلة أوجه عدم املساواة داخـل البلـدان وفيمـا بينـها، دعـت الوفـود                  . واملناطق
إىل تعزيز السياسات االجتماعية، وزيادة اجلهـود املبذولـة للقـضاء علـى اجلـوع، وتـوفري فـرص                   

تعزيـز تنميـة    واستفسرت عدة وفود عـن إمكانيـة وضـع اسـتراتيجيات ل           . عمل للشباب والنساء  
ــسيق بــني القطاعــات    ــدان املــستفيدة والتن ــشأن   . القــدرات يف البل وقــدمت اقتراحــات حمــددة ب

الطريقة اليت ميكن هبا أن تضطلع األمم املتحدة بدور يف البلدان املتوسطة الدخل، وتقوم بـدور                
األدلـة  وسيط لألفكار، وأن تعزز التعاون بني بلدان اجلنوب، وتـدعم اإلجـراءات املـستندة إىل                

وأكدت عدة وفود جمددا تأييدها لتحقيق االتساق على نطـاق          . اليت تتخذها السلطات الوطنية   
  .منظومة األمم املتحدة

 وقالت الوكيلة الدائمة لوزارة املالية، ردا على عـدد مـن األسـئلة بـشأن كيفيـة زيـادة                     - ١٠٨
 حكومتــها متحمــسة ملفهــوم فعاليــة املعونــات الدوليــة لروانــدا وغريهــا مــن البلــدان الناميــة، إن 

وألغـراض  . وحتتاج إىل مـشورة فنيـة مـن املـاحنني عوضـا عـن حتديـد أهـداف                 “ توحيد األداء ”
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زيــادة فعاليــة املعونــة، اقترحــت أن تعتــرف اجلهــات املاحنــة بأمهيــة امللكيــة الوطنيــة للــربامج           
  .وأولويات التنمية الوطنية

م اليونيسيف بتعزيز االتساق يف األمـم املتحـدة     وأكد نائب املديرة التنفيذية جمددا التزا      - ١٠٩
وأكـد أن اليونيـسيف تعمـل    . من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإعمـال حقـوق الطفـل    

جبدية لتحسني األداء وحتقيق نتائج مستدامة عن طريق كفالة امللكيـة الوطنيـة لتلـك األهـداف،      
التركيـز علـى املـستبعدين، وإعطـاء األولويـة          وزيادة وترية التدخالت الناجحة وبناء النظم، مع        

للفوارق بني اجلنسني، ومحاية أشد الفئات ضـعفا خـالل األزمـات، ومتكـني اجملتمعـات احملليـة،                  
ورصد التقدم احملرز على املـستوى دون الـوطين، واعتمـاد الـسياسات الـيت قـد يكـون هلـا تـأثري             

. عمـل بـشكل أوثـق مـع الـشركاء         مضاعف، ونشر أفضل املمارسات والـدروس املـستفادة، وال        
واختتم املستشار اخلاص لربنامج األغذية العـاملي املناقـشة بالتـشديد علـى فعاليـة التـدخالت يف                  

  .، مثل تكميل األغذية باملغذيات الدقيقة، والتحويالت النقدية املشروطة١حتقيق اهلدف 
مي الـشكر ألعـضاء      واختتم نائب رئـيس اجمللـس التنفيـذي لليونيـسيف االجتمـاع بتقـد              - ١١٠

  .اجمللس التنفيذي وأعضاء الفريق على املناقشة التفاعلية
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  اجلزء الثاين 
  ٢٠١٠الدورة السنوية لعام     

  
  
  

 / حزيـــران٤ إىل ١املعقـــودة يف مقـــر األمـــم املتحـــدة بنيويـــورك يف الفتـــرة مـــن     
   ٢٠١٠ يونيه
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  تنظيم الدورة  -أوال   
  ير التنفيذيبيانان افتتاحيان للرئيس واملد  -ألف   

 افتتح الرئيس اجللسة بالترحيب بالسيد أنطوين ليك يف منصب املـدير التنفيـذي الـذي          - ١١١
وأشار إىل أن السيد ليك انضم إىل اليونيـسيف يف وقـت أصـبح            . ٢٠١٠مايو  / أيار ١تواله يف   

فيــه التفــاين واخلــربة يف اليونيــسيف مطلوبــان أكثــر مــن أي وقــت مــضى، وال ســيما يف ســياق   
نتكاسات االقتصادية العاملية والرتاعات املسلحة والكوارث الطبيعية وانعـدام األمـن الغـذائي             اال

وقــال يف هــذا الــصدد، إن مــن  . وتغــري املنــاخ، عــالوة علــى انتــشار انتــهاكات حقــوق الطفــل  
املناســب بــصفة خاصــة أن تكــون الــدورة مبثابــة احتفــال بالــذكرى الــسنوية العاشــرة العتمــاد    

  .الختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفلالربوتوكولني ا
 وشــّدد الــرئيس علــى أمهيــة مــسامهة اليونيــسيف يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   - ١١٢
ودعـا الوفـود إىل املـشاركة بنـشاط يف املناسـبة اخلاصـة             . الصلة الوثيقة بواليـة اليونيـسيف      ذات

، الـيت سـتنظم خـالل االجتمـاع العـام الرفيـع       املتعلقة بقضايا الطفل واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     
وبعــد اإلحاطــة بــالبنود الرئيــسية  . ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢٢ إىل ٢٠املــستوى يف الفتــرة مــن 

املدرجة جبدول األعمال، نّوه الرئيس بأمهيـة الـشراكات مـع اليونيـسيف، مبـا يف ذلـك التعـاون                    
وأكـد جمـددا أنـه علـى        . ع املـدين  مع مؤسسات األمم املتحدة األخرى والقطاع اخلـاص واجملتمـ         

الــرغم مــن أن اليونيــسيف تــؤدي عملــها جبــدارة، فإنــه ال تــزال هنــاك حتــديات هائلــة ومثبطــة    
  .وشّدد على أمهية عمل اللجان الوطنية لليونيسيف. للعزائم
 وتوجـــه املـــدير التنفيـــذي يف بيانـــه االســـتهاليل بالـــشكر إىل الـــرئيس والوفـــود علـــى  - ١١٣

ل إن العمـل يف منـصب املـدير التنفيـذي شـرف كـبري ومـسؤولية كـبرية علـى                     الترحيب به، وقا  
وأضاف أن محاية حقـوق الطفـل   . وأثىن على موظفي اليونيسيف لشجاعتهم وتفانيهم    . السواء

هي الوالية الرئيسية لليونيسيف، وأعـرب عـن التزامـه بكفالـة أن تبـذل اليونيـسيف كـل جهـد                     
لـذكرى الـسنوية العـشرين العتمـاد اتفاقيـة حقـوق       وأكد أن ا. ممكن إلعمال حقوق كل طفل 

الطفل والذكرى السنوية العاشرة العتماد الربوتوكولني االختيـاريني امللحقـني باالتفاقيـة ليـستا              
  .“من أجل العمل”ال تفتر “ دعوة”جمرد مناسبتني للذكرى، بل 

ــدم امللمـــوس الـــذي أحرزتـــه ال   - ١١٤ ــدير التنفيـــذي إىل التقـ ــار املـ ــد أن أشـ يونيـــسيف  وبعـ
وشركاؤها من أجـل األطفـال يف العقـود العديـدة األخـرية، قـال إن مـن احملـتم اختـاذ إجـراءات                        
ــة علــى حنــو يتــسم باإلنــصاف، نظــرا إىل قــسوة التحــديات       ــة لأللفي لتحقيــق األهــداف اإلمنائي

ــستقبلية ــة والفقــرية والفــوارق داخــل       . امل ــدان الغني ــساع الفجــوة بــني البل ــات ات وتوضــح البيان
وقــد تفاقمــت هــذه املظــامل بــسبب األزمــة االقتــصادية العامليــة، والكــوارث الطبيعيــة،   . انالبلــد
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ــار تغــري املنــاخ   ــها    -وأســوأ آث .  ومجيعهــا عوامــل أثــرت علــى الفئــات األقــل قــدرة علــى حتمل
ويــضاف إىل هــذه الــصعوبات مــا يعــرف مــن أن الفتيــات والــشعوب األصــلية واألطفــال ذوي 

فاألطفال الذين يعيشون يف البلدان املثقلة بالرتاعات وحـاالت         . صاإلعاقة يتعرضون لتمييز خا   
، “األطفـال املنـسيون  ”وهـم مجيعـا     . الطوارئ احلادة لديهم احتياجـات خاصـة تتطلـب العنايـة          

املهمشون بسبب عدم املساواة االقتصادية واالجتماعية يف جمتمعاهتم، والـذين خلفهـم الركـب              
  .اء أو يف املكان غري املناسبوراءه لكوهنم ُولدوا إناثا أو فقر

 ومن الضروري جتاوز املتوسط اإلحصائي واستخدام البيانـات املـصنفة هبـدف تركيـز                - ١١٥
ويـتعني أن حيتـل اخلُمـس األسـفل     . اجلهود على األطفال والطوائـف ذوي االحتياجـات األكـرب       

ات يف النظم واهلياكـل     وسيتيح هذا إمكانية ختطي العقب    . من اجملتمع مكان األولوية العليا للعامل     
  .والثقافات وحتقيق تغري مستدام يف أفقر اجملتمعات

 وأضاف املدير التنفيـذي إن االلتـزام بإجنـاز مـا ذكـر ميثـل لـب اتفاقيـة حقـوق الطفـل                        - ١١٦
ــها       وال شــك يف أن اخلطــة  . وينــدرج يف صــلب التــاريخ، ويــشكل مهمــة اليونيــسيف وواليت

ساعدة علـى   املـوارد واالهتمـام واملـ     ”اليونيسيف إىل تركيـز     االستراتيجية املتوسطة األجل تقود     
والتركيــز علــى . “أشــد الفئــات فقــرا وأكثــر ضــعفا واســتبعادا، واملعرضــة للتمييــز والتــهميش   

وهــي أفــضل طريقــة لتحقيــق املبــادرات  . األطفــال املنــسيني حتميــة أخالقيــة ذات آثــار عمليــة  
وتتمثل أفضل طريقة حلشد التأييـد      . ائية لأللفية الرئيسية لليونيسيف، اليت ترتبط باألهداف اإلمن     

 وجـه  -اجلماهريي من أجل بلوغ هذه األهداف، يف إضفاء وجه إنسانية على اجلهـد املبـذول          
  .طفل
  :  وستدعم اليونيسيف هذا اجلهد خبمسة أساليب على األقل- ١١٧

ــة الــيت تنتجهــا اليونيــ     )أ(   سيف، االســتخدام األفــضل للبيانــات ذات اجلــودة العالي
  وتصنف كي تتيح حتديد أوجه التفاوت والعمل على معاجلتها؛

ــصور          )ب(   ــه الق ــى أوج ــب عل ــة للتغل ــدراهتا الذاتي ــاء ق ــات يف بن ــساعدة احلكوم م
  املنهجية ومعاجلة األسباب الكامنة لعدم املساواة؛ 

ــدان الــيت تواجــه أســوأ املــصاعب       )ج(    حــاالت -التأكــد مــن أن األطفــال يف البل
   ال يتعرضون للمزيد من التهميش؛ -وجوانب ضعف أخرى طوارئ حادة 

استثمار املزيد من اجلهد لزيادة تركيز اليونيسيف على النتـائج وحتـسني قـدرة               )د(  
الربامج القطرية على استحداث تدخالت جمتمعية متكاملة وشاملة لعدة قطاعـات، مـن خـالل               

  املزيد من االستثمار يف التعليم مثال؛ 
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كفاءات وتعزيز املساءلة عن مجيع املهام بال استثناء، ابتداء مـن إدارة            حتسني ال   )هـ(  
  .األداء وصقل املواهب ووصوال إىل االتصاالت االستراتيجية واختاذ القرارات

 وسيــشمل هــذه التركيــز العمــل بــصورة وثيقــة مــع الــزمالء يف اللجــان الوطنيــة ومــع    - ١١٨
األمــم املتحــدة يف جمــايل الربجمــة املــشتركة جمموعـة عريــضة مــن الــشركاء، مبــا يف ذلــك شــركاء  

ــد األداء” و ــزة       . “توحي ــدأ املي ــتناد إىل مب ــود باالس ــذه اجله ــع ه ــسيف يف مجي ــتعمل اليوني وس
  . النسبية
 واختتم املدير التنفيذي بقوله إن التركيز على حتقيق تقدم مـستدام مـن أجـل األطفـال       - ١١٩

يونيـسيف جناحـه، فإهنـا سـتعتمد علـى دعـم            ولكـي تكفـل ال    . املنسيني يف العامل هـو عمـل جـار        
  .اجمللس التنفيذي والشركاء وحكمتهم يف السنوات املقبلة

  
  إقرار جدول األعمال  -باء   

 أشار الرئيس إىل أنه سينظر خـالل الـدورة يف مـشروع مقـرر أعدتـه األمانـة اسـتجابة            - ١٢٠
قة موحدة للربنامج القطـري     للطلب املقدم من حكومة مجهورية ترتانيا املتحدة بشأن تقدمي وثي         

ــائي    ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــة لربنـ ــالس التنفيذيـ ــسكان   /إىل اجملـ ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ صـ
وأقر اجمللس التنفيذي جدول األعمال، واجلـدول الـزمين         . واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي   

  ).E/ICEF/2010/8(وتنظيم أعمال الدورة 
لنظام الداخلي، أعلن أمـني اجمللـس التنفيـذي أنـه مت اسـتالم          من ا  ٢-٥٠ ووفقا للمادة    - ١٢١

ــويض مــن   ــائق تف ــم املتحــدة، وإحــدى املنظمــات      ٤٠وث ــات األم ــا، وإحــدى هيئ ــدا مراقب  وف
 منظمـــات غـــري ٣احلكوميـــة الدوليـــة، ومـــن الفريـــق الـــدائم للجـــان الوطنيـــة لليونيـــسيف، و  

  . حكومية
  

  مداوالت اجمللس التنفيذي  -ثانيا   
التقدم احملرز واإلجنازات الـيت حتققـت يف عـام        : تقرير السنوي للمدير التنفيذي   ال  -ألف   

 وتقريــر عــن الدراســة املتعمقــة للخطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل،  ٢٠٠٩
  ) من جدول األعمال٣البند  (٢٠١٣-٢٠٠٦

 E/ICEF/2010/9( قــام الــسيد ســعد حــوري، نائــب املــدير التنفيــذي، بعــرض التقريــر   - ١٢٢
). E/ICEF/2010/10(واملرفقــات املــستكملة للخطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل  ) Corr.1 و

وأكــد أنــه مــن أجــل حتقيــق تقــدم عــادل ومــستدام، كــان يــتعني علــى اليونيــسيف وشــركائها،  
وبعـد ذلـك، قـام مـدير الـسياسات          . التركيز على اخلمـس األدىن للمجتمـع واألطفـال املنـسيني          
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 والتقريـر عـن االسـتعراض       ٢٠٠٩الرئيـسية للتقريـر الـسنوي لعـام         واملمارسات بعـرض النقـاط      
املتعمــق، الــذي أظهــر إحــراز تقــدم ووجــود حتــديات فيمــا يتعلــق بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة     

  .لأللفية
 وانتهز عدد مـن الوفـود فرصـة مـداخالهتم يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال،                        - ١٢٣

دير التنفيـذي اجلديـد لليونيـسيف، والثنـاء عليـه خلربتـه             للترحيب بالسيد أنتوين ليك بوصـفه املـ       
  . وتفانيه يف خدمة قضية األطفال

 وردد عدد من الوفود صدى املدير التنفيذي، فحثـت اليونيـسيف علـى التركيـز علـى                  - ١٢٤
اخلُمــس األدىن مــن اجملتمــع واألطفــال املنــسيني، بغيــة حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول   

وأكـدوا  . وقالوا إهنـا حتميـة أدبيـة وعمليـة        . لى حنو يتسم باإلنصاف واالستدامة     ع ٢٠١٥ عام
 بـــأن حقـــوق األطفـــال كامنـــة يف صـــلب هـــذه -جمـــددا الرســـالة الرئيـــسية للتقريـــر الـــسنوي 

ــشاملة الالزمــة لتحقيقهــا    . األهــداف ــُنهج ال ــرابط لألهــداف وال . وأكــد املتحــدثون الطــابع املت
  .  ينبغي إدراج االستدامة البيئية بوصفها جماال شامالوأشار أحد الوفود إىل أنه كان

 وأثنت الوفود على اليونيسيف لإلبالغ عن النتائج بصورة أفـضل يف التقريـر الـسنوي                - ١٢٥
اإلشـارة علـى حنـو      : وملحق البيانات، بينما اقترحت إدخال املزيد من التحسينات، اليت تشمل         

يمة املضافة من خالل اليونيـسيف، مقارنـة بالنتـائج          أوضح إىل التقدم احملرز يف ضوء اخلطة والق       
املنجـــزة؛ والفـــصل بـــصورة أقـــل حـــدة بـــني التقريـــر الـــسنوي واالســـتعراض املتعمـــق للخطـــة 
االستراتيجية املتوسطة األجل، وإقامة صلة أوثق بـني التقريـر الـسنوي والبيانـات املـصاحبة لـه،                  

ل، وإدراج بيـان خمتـصر بالقـضايا        وعكس عمل اليونيسيف مع شركائه يف امليدان بـشكل أفـض          
ورحبـت الوفـود بـالتركيز علـى النـهج القـائم علـى حقـوق                . املستقبلية ذات األولويـة للمنظمـة     

اإلنــسان وإدراج الــدروس املــستفادة والتوجهــات املــستقبلية يف إطــار كــل جمــال مــن جمــاالت    
طريـة واألولويـات    ومت تشجيع اليونيسيف علـى التوفيـق بـشكل أوثـق بـني الـربامج الق               . التركيز

وتــساءلت بــضعة وفــود عــن ســبب عــدم إجنــاز اليونيــسيف . الوطنيــة وحتــسني الرصــد والتقيــيم
  .جلميع تقييماهتا املقررة

 وأوصي بأن تكـرس اليونيـسيف مزيـدا مـن االهتمـام لعـدة أولويـات، تـشمل التغذيـة                     - ١٢٦
فـريوس نقـص املناعـة      واجلوع، وصـحة األمهـات واملواليـد اجلـدد، والتعلـيم، ومحايـة الطفـل، و               

البشرية واألطفال، واملـساواة بـني اجلنـسني، والتقييمـات، وتنميـة القـدرات الوطنيـة، والتعـاون             
وأعربـت الوفـود عـن      . فيما بني بلدان اجلنوب، والترابط على مـستوى منظومـة األمـم املتحـدة             

كولني االختيـاريني   أمهية مساندة احلملة اليت أطلقها األمني العام من أجل التصديق على الربوتو           
ــول عــام       ــامل، حبل ــى مــستوى الع ــل، عل ــة حقــوق الطف ــق  . ٢٠١٢امللحقــني باتفاقي ــا يتعل وفيم
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وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي     . باملوارد، ذكر أن مـن الـضروري زيـادة الـدعم ألقـل البلـدان منـوا            
اإلمجـايل   يف املائة من ناجتهم احمللي       ٠,٧تشجيع املاحنني على الوفاء بالتزاماهتم بتخصيص نسبة        

  .السنوي للربامج اإلمنائية يف البلدان النامية
 وجـــرى اإلعـــراب عـــن التأييـــد للجهـــود الـــيت تبـــذهلا اليونيـــسيف لتعزيـــز اخلـــدمات  - ١٢٧

االجتماعية األساسية يف البلدان الـيت تعـاين مـن العـبء األكـرب مـن وفيـات األطفـال والوفيـات                  
ــد العــ      ــد ي ــات، وم ــال واألمه ــراض األطف ــرا   النفاســية وأم ــاس فق ــستبعدين وأشــد الن ون إىل امل

وشــّدد عــدد مــن املتحــدثني علــى ضــرورة إحــراز مزيــد مــن التقــدم مــن أجــل حتقيــق   . وضــعفا
. األهــداف املتــصلة بالــصحة، وال ســيما صــحة األم والطفــل، والتغذيــة والقــضاء علــى اجلــوع  

 حتـسني   وأوصى بأن تتبع اليونيسيف هنجـا أمشـل وأقـل تركيـزا علـى أمـراض حمـددة، مـن أجـل                     
تقدمي اخلـدمات الـصحية مـن خـالل اختـاذ تـدابري ترمـي إىل تعزيـز الـنظم الـصحية وصـحة األم              

وينبغي أن تدعم اليونيسيف توفري أطـر الـسياسات واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن توسـيع        . والطفل
نطاق عالج الكولريا واملالريـا واإلسـهال وااللتـهاب الرئـوي علـى مـستوى اجملتمعـات احملليـة،                   

  . التركيز على االستدامةمع 
لتنفيـذ خطـة عمـل      “ ٤آلية الصحة   ” كما أوصي بأن تعمل اليونيسيف مع وكاالت         - ١٢٨

 من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، حبلـول عـام     ٥هذه اآللية وتوفري القيادة املطلوبة لتحقيق اهلدف       
ىل املـدير   وطُلبت معلومات إضـافية عـن دور اليونيـسيف يف هـذه الـشراكة، وطُلـب إ                . ٢٠١٥

  .التنفيذي أن يعرض رؤيته بشأن إشراك اليونيسيف يف هذه املسألة
 ورحب أحد املتحدثني بالدور القيـادي لليونيـسيف يف مبـادرة تـوفري املرافـق الـصحية                  - ١٢٩

ــدول   ــع يف ال ــاه للجمي ــة    ”واملي ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــدة عــن مــسار حتقي ــدول “ احلائ وال
ــضعيفة ــدان أن تــ . ال ــشتركة لتحــسني صــحة األم    وطلــب وف ــسيف خطــة العمــل امل دعم اليوني

. ، يف مجعيــة الــصحة العامليــة جبنيــف ٢٠١٠والطفــل، الــيت قــدمت يف شــكل مــشروع يف عــام  
  . “٤آلية الصحة ”وطُلبت معلومات إضافية بشأن التمويل االبتكاري لنظم الصحة و 

تعلــيم، فأشــادت باليونيــسيف  وأجــرت الوفــود تقييمــا للتقــدم الكــبري احملــرز يف جمــال ال- ١٣٠
هنـاك حاجـة لبـذل املزيـد مـن اجلهـد،            . لقوة هنجها املتعلق باملنظور اجلنساين وحقوق اإلنـسان       

وال سيما من أجـل حتـسني نوعيـة التعلـيم والتغلـب علـى أوجـه عـدم املـساواة الدائمـة املرتبطـة             
يف تركيزهـا علـى     وأوصـت الوفـود بـأن تزيـد اليونيـس         . بنوع اجلـنس واللغـة والعـرق واإلعاقـة        

النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم املبكر وتعمـيم املـدارس الـصديقة لألطفـال، وأن هتـتم        
  . باحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة وبرامج التغذية املدرسية
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 والحظت الوفود إحراز تقدم ملموس يف جمـال محايـة الطفـل، ودعـت اليونيـسيف يف                  - ١٣١
.  هــذا اجملــال، ورحبــت باتبــاع هنــج للــنظم عوضــا عــن هنــج للمــشاريعالوقــت نفــسه إىل تعزيــز

ودعت الوفود إىل زيادة الدعم، وال سيما مـن أجـل منـع عمـل األطفـال واملمارسـات الـضارة                     
ومـن  . واالستغالل اجلنسي واالجتار باألطفال، مبا يف ذلـك خـالل حـاالت الطـوارئ اإلنـسانية         

ــة الطفــل     ــد جمــال محاي ــة تزوي ــضروري كفال ــات   ال ــادة واملعــارف والبيان ــة والقي ــاملوارد الكافي ب
وهذا من شأنه أن يفيـد يف احلـد مـن العقبـات املتمثلـة يف ضـعف القـدرات، وشـح                      . والبحوث

وأعربـت جلنــة املنظمــات غــري  . املـوارد، وحمدوديــة املواءمــة والتنــسيق فيمـا بــني اجلهــات املاحنــة  
ــسيف العامــل املعــين     ــق اليوني ــة بفري ــة املعني ــادئ    احلكومي باألطفــال عــن ضــرورة اســتخدام املب

التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين، اليت رحبت هبا اجلمعيـة العامـة               
  . ، بوصفها إطارا تكميليا ألهداف اخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل٢٠٠٩يف عام 
فـال، لـوحظ إحـراز تقـدم هـام،          اإليـدز واألط  / ويف جمال فريوس نقص املناعـة البـشرية        - ١٣٢

ارتفـاع عـدد حـاالت اإلصـابة لـدى األطفـال دون سـن               : فضال عن بروز عدة حتديات، وهـي      
ــالعالج املــضاد للفريوســات العكوســة       ــة ب اخلامــسة عــشرة، واحلاجــة إىل توســيع نطــاق التغطي

قليـل  وزيادة التمويل املرتبط به، ووجود عدد كبري جدا من الشباب الذين ال يعرفون سـوى ال               
ــوفري العــالج حلــاالت        ــة يف ت ــصادية العاملي ــة االقت ــر األزم ــة، وأث ــون شــيئا عــن الوقاي أو ال يعرف

وأثـين علـى اليونيـسيف أيـضا لتوسـيع نطـاق أنـشطتها يف جمـاالت                . اإلصابة احلديثة التـشخيص   
الصحة اجلنسية واإلجنابية وحقوق املراهقني، بالتعاون مع وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات               

ونــوه أحــد الوفــود بــضرورة أن يكــون تثقيــف األطفــال   . ري احلكوميــة والــشركاء اآلخــرين غــ
  . اإليدز مناسبا ألعمارهم/واملراهقني يف جمال الفريوس

 وطلــب أحــد الوفــود إىل اليونيــسيف أن تعمــل بــشكل وثيــق مــع الــصندوق العــاملي      - ١٣٣
ات أو علـى الـصعيد القطـري،    ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، سواء على سعيد وضع السياس    

وطُلـــب إىل . واحلفـــاظ علـــى مـــستوى عـــال مـــن املـــساءلة عنـــد أداء دور املـــستفيد الرئيـــسي 
اليونيــسيف أيــضا ختــصيص مزيــد مــن املــوارد جملــاالت التركيــز املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة   

  .اإليدز واألطفال/البشرية
نيــسيف يف جمــال االســتجابة  جــرى التــشديد بقــوة علــى أولويــة أخــرى هــي عمــل اليو- ١٣٤

وأشــيد باليونيــسيف الســتجابتها . اإلنــسانية، مبــا يف ذلــك تــوفري التعلــيم يف حــاالت الطــوارئ  
وُشـّجعت اليونيـسيف علـى اإلبـالغ بفعاليـة          . اإلنسانية يف هاييت وغريها من حـاالت األزمـات        

ــساين، بوصــفها إســهامات        ــا يف جمــال العمــل اإلن ــيت حتققه ــر عــن اإلجنــازات ال ــق أكث  يف حتقي
األهداف اإلمنائية لأللفيـة وزيـادة تعزيـز ميزهتـا النـسبية يف أداء دورهـا املـزدوج بوصـفها طرفـا                       
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ووعد أحد الوفود بدعم اجلهود اليت تبـذهلا اليونيـسيف يف           . فاعال يف اجملالني اإلنساين واإلمنائي    
). ٢٠٠٩ (١٨٨٢مكافحة العنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة ويف تنفيذ قـرار جملـس األمـن               

ورحبت الوفود باجلهود الـيت تبـذهلا اليونيـسيف لكفالـة اسـتمرار مـسرية االنتقـال مـن التأهـب                     
للكوارث إىل االستجابة اإلنسانية وانتهاء باالنتعـاش املبكـر، وطلبـت إدمـاج احلـد مـن أخطـار                 

روس وطلبت إىل اليونيسيف تبادل أفـضل املمارسـات والـد         . الكوارث يف مجيع جماالت الربجمة    
املستفادة املتعلقة بالدعم املقدم إىل الدول الضعيفة والبلدان املتأثرة بالرتاعات، من أجـل حتقيـق               

ــة لأللفيــة  ــيم األطفــال يف حــاالت     . األهــداف اإلمنائي ــد القــوي ملواصــلة تعل وأُعــرب عــن التأيي
سامح الطوارئ واملناطق اخلارجة من الرتاعـات، علـى أن يـشمل التعلـيم ترسـيخ االحتـرام والتـ                  

  .والثقة فيما بني األطفال
ــة      - ١٣٥ ــد اجملموعــة أدى إىل حتــسن واضــح يف االســتجابة الدولي ــذ نظــام قائ ــان تنفي ــر ب  وأُق

وطُلـــب إىل اليونيـــسيف أن تواصـــل ســـعيها احلثيـــث يف حتـــسني تنـــسيق . لألزمـــات اإلنـــسانية
وأُشـيد  . ئـد جمموعـة  املساعدات اإلنسانية وكفالة فعاليتها، بطرائق منها بناء قـدرهتا بوصـفها قا          

باملنظمـة لـدورها القيـادي يف ثــالث جمموعـات هـي جمموعـة التغذيــة، وجمموعـة امليـاه واملرافــق         
ــع العنــف         ــل ومن ــة الطف ــسيق حلماي ــدورها بوصــفها مركــز تن ــيم، ول ــة التعل ــصحية، وجمموع ال

وأوصـيت اليونيــسيف بـأن تركـز علــى تثقيـف مجيـع األطــراف يف الرتاعـات ومجيــع       . اجلنـساين 
  . هات الفاعلة، فيما يتعلق حبقوق الطفل واملرأةاجل

ــع        - ١٣٦ ــشتركة م ــيم االحتياجــات امل ــدم يف جمــال تقي ــدِّم طلــب مــن أجــل مواصــلة التق  وقُ
وأشـاد أحـد الوفـود باليونيـسيف ملـا أحرزتـه مـن تقـدم بـشأن دمـج                    . اجلهات الفاعلة األخـرى   

وأعـرب الوفـد أيـضا عـن        .  العاديـة  الوظائف العاملية ملنـسقي اجملموعـات يف إطـار تـوفري املـوارد            
قلقه ملا بدا من عدم وضوح رؤية بعض موظفي اليونيـسيف ألدوارهـم ومـسؤولياهتم يف بعـض        
احلاالت، وأوصى بـأن يـضطلع املـدير التنفيـذي بـدور قيـادي يف تـذكري املـوظفني مبـسؤولياهتم                     

  . بوصفهم قادة جمموعات
ن جهـود يف تعمـيم املـساواة بـني اجلنـسني             وأشادت وفود عدة باليونيسيف ملا تبذله م       - ١٣٧

ودعــت الوفــود املنظمــة إىل مواصــلة العمــل بنــشاط علــى تعمــيم القــضايا اجلنــسانية . يف عملــها
علــى صــعيد املقــر والــصعيدين اإلقليمــي والقطــري، مــن أجــل كفالــة تــوفري التمويــل املناســب    

إلشـارة إىل ارتفـاع النـسبة       ويف معـرض ا   . وحتسني إدماج القضايا اجلنسانية يف التقرير الـسنوي       
املئوية للمكاتب القطرية اليت جتري تقييمات جنسانية، شّدد أحد املتحدثني على ضـرورة قيـام                

وُشـجِّعت اليونيـسيف علـى التعجيـل بتنفيـذ          . مجيع الـربامج القطريـة مبعاجلـة القـضايا اجلنـسانية          
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نية، وال سـيما علـى الــصعيد   خطـة العمـل االسـتراتيجية ذات األولويـة املتعلقـة باملـسائل اجلنـسا       
  . القطري، ومواصلة دعم مجع البيانات املصنفة جنسانيا

ــة       - ١٣٨ ــى نطــاق املنظوم ــساق عل ــه مــن دعــم لالت ــا تقدم ــسيف مل ــود باليوني  وأشــادت الوف
غري أن أحد املتكلمني قال إن اليونيسيف تعطي االنطباع أحيانا بأهنا أقـل             . “توحيد األداء ” و

ى نطاق املنظومة مما هو متوقع منها، وأوصـى مبواصـلة تنفيـذ قـرار اجلمعيـة                 التزاما باالتساق عل  
 املتعلق مبسألة االستعراض الـشامل      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٢/٢٠٨العامة  

الذي جيري كل ثـالث سـنوات لـسياسة األنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة الـيت تـضطلع هبـا                         
هم مواصلة مواءمة املنهجية، وال سـيما فيمـا يتعلـق بنظـام إدارة              ومن امل . منظومة األمم املتحدة  

وُشجِّعت اليونيسيف على تنفيذ املعايري احملاسـبية الدوليـة    . املوارد أو ختطيط املوارد يف املؤسسة     
تنفيـذا  “ اجلـدار النـاري  ”للقطاع العام يف موعدها ويف حدود امليزانيـة، وعلـى أن تنفّـذ اتفـاق               

  . س التنفيذي بانتظام بالتقدم احملرز يف هذا املسعى والعقبات املاثلة أمامه وإبالغ اجمللكامال
 وأعرب أحد املتحدثني عن تأييده لطلب مجهورية ترتانيـا املتحـدة بـشأن تقـدمي وثيقـة                 - ١٣٩

“ توحيــد األداء”مــشتركة للربنــامج القطــري، ودعــا متحــدث آخــر إىل دعــم إثيوبيــا يف تنفيــذ 
  . “طالقذايت االن”بوصفها بلدا 

ــة        - ١٤٠ ــوارد العادي ــيح صــيغة ختــصيص امل ــضروري أن تت ــن ال ــسه أن م ــد نف  وأضــاف الوف
لليونيسيف مزيد من املرونـة لكـي تـستثمر يف األولويـات االسـتراتيجية، وال سـيما            ) األساسية(

ودعـت عـدة وفـود      . من أجل زيادة قدرات املـوظفني فيمـا يتعلـق بآليـات التنـسيق وجمموعاتـه               
  . ملاحنة إىل زيادة نسبة املوارد العادية املمنوحة لليونيسيفأخرى اجلهات ا

ــة لألحبــاث       - ١٤١ ــشاء وظيف ــسيف بإن ــوم اليوني ــضروري أن تق ــد آخــر أن مــن ال  وذكــر وف
وجــرت اإلشــادة باليونيــسيف لقاعــدهتا املعرفيــة . وتعــيني مــدير جديــد هلــا وكفالــة اســتقالليتها
  . نيت لألحباثاملتعلقة بالقضايا الناشئة وعمل مركز إينوشي

 وأعرب عدد من املتحدثني عن تأييـدهم القـوي لتكثيـف جهـود اليونيـسيف يف جمـال                   - ١٤٢
. تنمية القـدرات الوطنيـة، وال سـيما يف تطـوير الـسياسات ومجـع البيانـات ورصـدها وتقييمهـا                
ة ويتعني أن تركز هذه اجلهود أيضا، يف البلدان ذات الدخل املتوسط، على تعزيـز القـدرة املاليـ     

  . واملهارات التقنية للشركاء الوطنيني
ــى      - ١٤٣ ــسيف عل ــود اليوني ــم، حــثّ أحــد الوف ــصورة أع ــشيط” وب ــذي  “ تن ــس التنفي اجملل

واالنكباب مع أعضاء اجمللس على القضايا االستراتيجية، وال سيما خالل األعمـال التحـضريية           
  . ٢٠١٤للخطة االستراتيجية اجلديدة، اليت تبدأ يف عام 
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ت األمانة بـأن التعليقـات الـيت أدلـت هبـا الوفـود سـتفيد يف حتـسني اإلبـالغ علـى                وردّ - ١٤٤
وقُدمت معلومات وتعليقات بشأن عـدد مـن القـضايا الـيت أثـريت،              . أساس النتائج يف املستقبل   

عدد التقييمات اليت أجرهتا اليونيسيف، والطريقة الـيت وضـعت هبـا األولويـات              : ومشلت ما يلي  
ــة مــن    الربناجميــة مــع البلــ  دان، والقيمــة املــضافة ملــشاركة اليونيــسيف يف حتقيــق نتــائج يف الوقاي

املالريا ويف جماالت العمل األخرى، وطريقة عمـل اليونيـسيف مـع الـصندوق العـاملي ملكافحـة                  
وأكــدت األمانــة علــى الــدعم الــذي تقدمــه اليونيــسيف للمجتمعــات / اإليــدز والــسل واملالريــا

 املنــاخ، وعلــى عمــل اليونيــسيف يف تــشجيع االلتحــاق باملــدارس احملليــة يف تــصديها آلثــار تغــري
وكفالــة املــساواة والعــدل يف التعلــيم، ودعمهــا لألطفــال ذوي اإلعاقــة، وخططهــا الراميــة إىل    

ويف . زيادة املوارد املالية والبشرية من أجل محاية الطفـل وتعزيـز مجـع البيانـات يف ذلـك اجملـال                   
اإليــدز، شــددت األمانــة علــى ضــعف البنــات والنــساء   /بجمــال فــريوس نقــص املناعــة املكتــس 

وأبرزت جهود اليونيسيف يف تعزيز دمج منع انتقال اإلصابة مـن األم إىل الطفـل يف اخلـدمات                  
 من األهـداف اإلمنائيـة    ٥الصحية وغريها من اخلدمات، وربطه باجلهود الرامية لتحقيق اهلدف          

ء مــن أجــل القــضاء علــى انتقــال اإلصــابة وأضــافت أن اليونيــسيف تعمــل مــع الــشركا. لأللفيــة
وأشارت األمانة مع التقـدير إىل      .  أو قبل ذلك   ٢٠١٥بالفريوس من األم إىل الطفل حبلول عام        

الــدعم القــوي الــذي تقدمــه الوفــود لعمــل اليونيــسيف يف احلــاالت اإلنــسانية، وأكــدت جمــددا  
رورة التركيـز علـى األهـداف    التزام اليونيسيف الراسخ باملساواة بني اجلنـسني وأشـارت إىل ضـ        

وجـرى التأكيـد علـى أن اليونيـسيف سـتعمل      . من األهداف اإلمنائية لأللفيـة   ) ج (١ و   ٥ و   ٤
  . على كفالة عدم نسيان أي طفل أثناء حتقيق هذه األهداف

ــرر   - ١٤٥ ــذي املقــــ ــس التنفيــــ ــد اجمللــــ ــررات   (٢٠١٠/٦ واعتمــــ ــة املقــــ ــر جمموعــــ انظــــ
E/ICEF/2010/14.(  

  
ــر عــن  -باء    ــيم الــسياسة اجلنــسانية    تقري  التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اســتجابة اإلدارة لتقي

 ) من جدول األعمال٤البند (
 .E/ICEF/2010/12 و E/ICEF/2010/11رضـــت علـــى اجمللـــس التنفيـــذي الوثيقتـــان  ُع - ١٤٦

 وعرضـته نائب املدير التنفيذي، البند املدرج على جدول األعمـال،    السيد سعد حوري،   قدمو
 . الرئيسية املعنية باملسائل اجلنسانيةاملستشارة

 وشـكرت   ، السـتجابة اإلدارة لتقيـيم الـسياسة اجلنـسانية         هاوأعربت الوفود عن تقدير    - ١٤٧
عــدة وفــود  تورحبــ.  للمــساواة بــني اجلنــسنيأبــداه مــن دعــم قــوي املــدير التنفيــذي علــى مــا

سياسـة منظمـة   : ه املـساواة العمل من أجل مستقبل تعمّـ  ”بسياسة املساواة بني اجلنسني املعنونة  
 هـذه الـسياسة     أناعتـرب   و .“اليونيسيف املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني الفتيات والنـساء        
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من أمهيـة حموريـة يف الـسعي إىل       ساواة بني اجلنسني    ما تتسم به امل   نظرا إىل   مهمة  خطوة  تشكل  
خطـة العمـل    رؤيـة   إىل  باهتمـام    هنـا تتطلـع   إوفـود   عدة   وقالت   .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

وأعلــن أحــد الوفــود أن الــسياسة . ذ هــذه الــسياسةيــتنفمــن أجــل االســتراتيجية ذات األولويــة 
يتــسىن إدراجهــا يف اخلطــة االســتراتيجية لاجلديــدة ينبغــي أن ختــضع للمراجعــة بــصورة منتظمــة  

 .األجل املتوسطةاجلديدة 

يت حتتلـها املـساواة بـني اجلنـسني يف عمـل             الصدارة الـ   أنأن الحظ بعض الوفود     وبعد   - ١٤٨
كانـت   ا إهنـ تقالـ ، املـوارد تـوفري  منظمة اليونيسيف تتطلب مواصلة االلتزام وتنميـة القـدرات و       

الوقــت الســتعراض الــسياسة اجلديــدة قبــل انعقــاد دورة اجمللــس   تــسىن هلــا مزيــد مــن   حتبــذ لــو
تعريفهـا لتعمـيم مراعـاة     ضـيح   زيادة تو  منظمة اليونيسيف على      اآلخر وشجع بعضها . التنفيذي

 مــن املعلومــات بــشأن اســتخدام امزيــدت املنظــور اجلنــساين باعتبــاره اســتراتيجية تنفيــذ، وطلبــ 
احلـصول علـى   تـود  وأشارت وفـود أخـرى إىل أهنـا        . املؤشر املعياري اجلنساين يف عملية الرصد     
 الـيت   األطفـال، والعقبـات   حيـاة   علـى   األثر  اليت تظهر    مزيد من املعلومات بشأن النتائج امليدانية     

 .املمارساتأفضل التحديات وإبقاءها على علم بوطلبت عدة وفود . النتائجتعترض حتقيق 

ــة  ت عــدة وفــود وأكــد - ١٤٩ تنفيــذ لنجــاح أمــر حاســم هــو أن إنــشاء آليــات مــساءلة قوي
يكفـي   مـا  منظمـة اليونيـسيف علـى كفالـة إتاحـة      ت وفـود أخـرى    ما حث بينالسياسة اجلنسانية،   

الرصـد  يف جمـايل    قـدرات   البنـاء   مـن أجـل      املكاتـب اإلقليميـة،      وموظف ومن ضمنها  املوارد،من  
 النفقـــات، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق اســـتخدام تبـــع تألمهيـــة مبكـــانمـــن ارأت أن و .والتقيـــيم
املعياري اجلنساين، ومواصلة االستثمار يف القدرات التقنية وآليـات املـساءلة، ممـا يكفـل                املؤشر

 .دامةالزخم واالست

ــود  و - ١٥٠ ــت الوف ــع وكــاالت    كــذلك رحب ــسيف م ــة اليوني ــاون منظم ــم املتحــدة ابتع  ألم
االتــساق والفعاليــة مــن إن املبــادرات املــشتركة بــني الوكــاالت ســوف تزيــد ت خــرى، وقالــاأل

الـذي أنـشئ    ديـد   اجلنـساين   اجلكيـان   الوالحظـت عـدة وفـود أن        . داخل منظومة األمم املتحدة   
بغـرض   جهود لبناء القدرات واخلـربات     ما تبذله من   اليونيسيف في  سوف يساعد منظمة  مؤخرا  

النهل مـن أوسـع جممـع ممكـن للخـربات لـصوغ             أمهية  إىل  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، نظرا      
ن ان حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف البلـد           إوقال أحد الوفـود     . االستجابات للقضايا اجلنسانية  
وتقاليـده  بلـد   الاحلقـائق الـسائدة يف  ن يكـون تـدرجييا، قائمـا علـى     املستفيدة من الربامج ينبغي أ 

كفالة جنـاح   يف  أن تؤدي دورا رئيسيا       منظمة اليونيسيف   بوسع قال وفد آخر إن   فيما  الثقافية،  
 .الكيان اجلنساين اجلديد
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يف مهيـة   يتـسمان باأل   وفود أن املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة ال         ال د من عدأشار  و - ١٥١
نظمـة اليونيـسيف    املنوطـة مب  واليـة   ال أيـضا يف     حمورياموقعا  إهنما يتبوآن    بل   ،د ذاهتما فحسب  ح

وحثت وفـود أخـرى     . األنشطة التنفيذية ة من   واملرجحتقيق النتائج   يف  ويضطلعان بدور رئيسي    
املـساواة بـني اجلنـسني،      لإلبـالغ عـن نتـائج جهـود         هودهـا   جبتعجيـل   المنظمة اليونيـسيف علـى      

 أحـاط و .سـيما علـى املـستوى القطـري        ك مجع البيانات املوزعـة حـسب اجلـنس، وال         يف ذل  مبا
 وقالت هـذه    ،باملساواة بني اجلنسني  نهوض   لل التركيز على الفتيان والرجال   علما ب د  وبعض الوف 

  علـى سـيما  التركيز على هذا البعد يف الربجمة والرصد والتقييم، وال  زيادة  يف  الوفود إهنا ترغب    
اليونيسيف على إيـالء     وشجع أحد الوفود منظمة   . ة إىل مكافحة العنف اجلنساين    اجلهود الرامي 

 .اهتمام خاص باملراهقات وحقوقهن، ومن ضمنها احلقوق اجلنسية واإلجنابية

وريـة الـيت    املكانـة احمل  ذلك، أشـار مـدير شـعبة الـسياسات واملمارسـات إىل             رداً على   و - ١٥٢
ف، الـيت تـدعم بـدورها       يسيـ برامج التعاون القطريـة لليون      يفالسياسة اجلنسانية اجلديدة    تتبوؤها  
أن إحدى الوسـائل األساسـية لتعزيـز عمـل          أفاد ب و. املساواة بني اجلنسني   يف جمال    النتائجحتقيق  

ــستوى القطــري     ــى امل ــسيف عل ــة اليوني ــل يف منظم ــز تتمث ــوي  التركي ــشكل ق ــات  ب ــى عملي عل
للتحقـق مـن     رئيـسي أن االختبـار ال    وأكـد  .نياملـساواة بـني اجلنـس     يف جمال   االستعراض والتقييم   

تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق  جمــال متفوقــة يف  منظمــة اليونيــسيف إىل منظمــة حتــّول 
حتقيـق مزيـد مـن النتـائج يف      علـى   قـد سـاعدت   إذا كانـت   مـا يكمن يف معرفة    النساء والفتيات   

 .عن طريق برامج التعاون القطرية املساواة بني اجلنسنيجمال 

لتطبيـق  االضـطالع بعمـل هائـل    يـزال يـتعني    وردا على أسئلة حمددة، أشـار إىل أنـه ال       - ١٥٣
حتديـــد اخلـــربات يف الـــسياسة اجلنـــسانية وإىل أن منظمـــة اليونيـــسيف تواجـــه أحيانـــا حتـــديات 

املعيـاري   املؤشـر تجريـب   تقـوم ب   كانـت    أن املنظمـة  بوأفاد  . اجلنسانية املالئمة وتوفري املوارد هلا    
ــسا ــه  ،٢٠١٠ عــام يف يناجلن ــق املؤشــر تيف  وأعــرب عــن أمل ــها نظمــة امليف طبي عــام يف  بأكمل
 . احلقائق القطريةمراعاة يقوم على فوأكد أن تنفيذ السياسة اجلنسانية سو. ٢٠١١

علـى عمـل املنظمـة      ستركز تركيـزا قويـا يف املـستقبل         التقارير والتقييمات    وأوضح أن  - ١٥٤
تـسعى  أن فرقة العمـل املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني             أشار إىل   و. يف جمال املساواة بني اجلنسني    

  منظمـة  د على أن  وشدَّ. تنفيذ خطة العمل االستراتيجية ذات األولوية     إىل  يف املقام األول حاليا     
بعد تعزيز اآلليات الداخليـة للـسياسات       يف امليدان    نتائج أقوى    حتققسيف تتوقع حاليا أن     ياليون

 .املساواة بني اجلنسني يف جمالواملمارسات 

 التنفيذية الـيت جيـري وضـعها        يةالتوجيهذكرات  املأن  إىل   املستشارة الرئيسية    أشارتو - ١٥٥
ا املـساواة بـني اجلنـسني، وأهنـ     النـهوض ب  والرجـال يف ن علـى إشـراك الفتيـا      شـديدا تركز تركيزا   
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غــرار املبــادرات  لتحــسني نوعيــة الربجمــة، علــى  املنظمــةتــشكل جــزءا مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا  
ابات يف حــاالت الطــوارئ  تــصميم االســتج املــصنفة لاملــشتركة الســتخدام البيانــات    الرائــدة
 .وتنفيذها اإلنسانية

اجمللـس التنفيـذي    أعطاهـا   الـيت   جـدا    بالدفعـة القويـة   وقال املدير التنفيـذي إنـه يرحـب          - ١٥٦
يتجـزأ   ة تـشكل جـزءا ال     أن هـذه الدفعـ    وأكد من جديد     ،حتقيق املساواة بني اجلنسني   ملوضوع  

ف تقـدما   ياليونيـس منظمـة   أحـرزت   قـد   و . براجمها على مستوى  املنظمة    حققتها من النتائج اليت  
مـن املهـم كفالـة أن يـنعكس          بيـد أن  يف مالكها الـوظيفي،     بني اجلنسني   يف جمال حتقيق التوازن     

  .املنظمةالعليا ب املستوياتذلك على 
  ).E/ICEF/2010/14املقررات جمموعة انظر  (٢٠١٠/٧ واختذ اجمللس التنفيذي املقرر - ١٥٧

  
 ) من جدول األعمال٥البند (املقترحات املتعلقة بالتعاون الربناجمي لليونيسيف   -جيم   

 برامج املناطق ومشاريع وثائق الربامج القطرية  )أ(  

ــذ        - ١٥٨ ــرر اجمللــس التنفي ــا ملق ــذي، وفق ــالغ اجمللــس التنفي ــه مت إب ــرئيس أن ــن نائــب ال ي أعل
مشاريع وثائق برامج قطريـة مـن الـدورة الـسنوية إىل            ة  ، بأسباب تأجيل عرض ست    ٢٠٠٨/١٧

 E/ICEF/2010/CRP.10الــــــدورة العاديــــــة الثانيــــــة، علــــــى النحــــــو الــــــوارد يف الــــــوثيقتني  
شر موجز املصفوفة لكـل وثيقـة علـى املوقـع الـشبكي             وقد نُ . E/ICEF/2010/CRP.10/Corr.1 و
النتائج وبيانات األداء املوحـدة للـدورات     على املوقع الشبكي   أيضار  تواف وت .يونيسيفنظمة ال مل

  .الربناجمية السابقة
  

  شرق آسيا واحمليط اهلادئ    
 إىل  اخلمــسة عامــة عــن مــشاريع وثــائق الــربامج القطريــةحملــةقــدمت املــديرة اإلقليميــة  - ١٥٩

الصني، وكمبوديـا، وماليزيـا،     مهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، و    ، املتعلقة جب  اجمللس التنفيذي 
 ).E/ICEF/2010/P/L.11إىل  E/ICEF/2010/P/L.7من ( وميامنار

ألنــه سيــسهم تأييــدا تامــا،  ن حكومتــه تؤيــد الربنــامج القطــريإوقــال ممثــل كمبوديــا  - ١٦٠
 الصحة والتغذية والتعلـيم الـيت تعتـرب         ت اإلمنائية الوطنية يف جماال    ة أهداف اخلط  يف ا كبري إسهاما
  .ة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لكمبودياحامس
 منظمـة اليونيـسيف وإهنـا مـستعدة للتعـاون          تقـدر عمـل   وقال ممثل الصني إن حكومته       - ١٦١

الربنامج القطري اجلديـد    يواصل  وسوف  .  يف اجلهود املشتركة من أجل األطفال الصينيني       تامال
 ولكنه سيوسع أيضا نطاق التعاون بـشأن        ،الصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني    التركيز على   
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ــاخ،       ــضعيفة وكــذلك تغــري املن ــة الفئــات ال ــسياسة العامــة ومحاي ــا اإلصــالحات يف جمــال ال وفق
وسـوف يواصـل أيـضا توثيـق التعـاون بـشأن            . ألولويات اإلمنائية للحكومة من أجـل األطفـال       ل

 .ألهداف اإلمنائية لأللفية يف الصنيحتقيق االتعجيل يف 

حظ ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن الربنـامج القطـري اجلديـد يـستند               وال - ١٦٢
ــة الــسابقة،    ــرة الربناجمي ــة الــيت  يراعــيوإىل الــدروس املــستفادة خــالل الفت مت  األولويــات الوطني

حــرز أُ و.العديــد مــن املــشاورات بــني منظمــة اليونيــسيف والــسلطات الوطنيــة حتديــدها خــالل 
، وكـذلك   الصحيالصرف  ة الطفل والتعليم واحلصول على املياه النقية و        صح تتقدم يف جماال  

. يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةإســهاما كــبريا ، ممــا يــسهم التحــصنييف حتــسني التغذيــة و
 التغذية والرعايـة    تالدعم الدويل يف جماال   حشد  مواصلة  اجلديد  ومن أهداف الربنامج القطري     

 .البلد مبا يعود بالفائدة على أطفالوالتعليم صحي الالصرف الصحية واملياه و

تزال قائمة يف جمـال حتـسني البيانـات والقـدرات            والحظ ممثل ماليزيا أن التحديات ال      - ١٦٣
رغم النمـو االقتـصادي     على   واملوارد املخصصة لألطفال وجودة اخلدمات االجتماعية للجميع      

وقــال إن األمــر اســتدعى  .قــوق الطفــلالــذي حققــه بلــده والتقــدم الــذي أحــرزه يف إعمــال ح
إزالـة العقبـات    بفـضل   و. يونيسيف ملواجهة هـذه التحـديات     نظمة ال االستعانة باخلربات التقنية مل   

اجلهــود الــيت بذلتــها منظمـــة    حققــت  مجــع األمــوال مــن القطـــاع اخلــاص،     الــيت حتــول دون   
علــى حنــو ؤســسات املإلشــراك يتعلــق باالســتراتيجية الــشاملة  اليونيــسيف نتــائج مــشجعة فيمــا

علــى جتديــد سياســة الــشمول الــيت تنتــهجها احلكومــة  عملــت و .مجــع التربعــاتيتعــدى جمــرد 
ــود       ــذل جه ــا أدى إىل ب ــل، مم ــوق الطف ــة حق ــام باتفاقي ــسحب االهتم ــذه إزاء التحفظــات ل ه

ن التخفيـضات يف اإلنفـاق      مـ اسـتخدام الوفـورات املتأتيـة       فكر يف   توقال إن حكومته    . االتفاقية
 .لصاحل الفئات الضعيفة لتوسيع نطاق شبكات الضمان االجتماعي االستنسايب

وثيــق مــع الوكــاالت السيف يــ اليون منظمــة لتعــاونهوأعــرب ممثــل ميامنــار عــن تقــدير  - ١٦٤
سـيما   وال،  تحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       اجلهود الوطنية املبذولـة ل    سهم يف   ياحلكومية، مما   

بفـضل  بعيـدا   التحـصني شـوطا     يف جمال   املبذولة  اجلهود  ت  قد قطع و .ألطفال والنساء من أجل ا  
 غاثـة وأعرب أيضا عن تقـدير حكومتـه جلهـود اإل          .يونيسيفه منظمة ال  تالذي قدم الدعم القيم   

ــها منظمــة اليونيــسيف عقــب إعــصار نــرجس يف عــام     واإلاإلنــسانية  ، ٢٠٠٨نعــاش الــيت بذلت
 عمليـة  صة لـدعم تـ وكـاالت املخ أن منظمة اليونيسيف ظلت تعمل عـن كثـب مـع ال         أشار إىل   و

 الوثيـق مـع     بالتـشاور ضـع   وقال إن الربنامج القطري اجلديد وُ     . يف املدى الطويل  إعادة اإلعمار   
ــوميني،   ــشركاء احلكـ ــا لالـ ــار، و  وفقـ ــة مليامنـ ــة الوطنيـ ــة اإلمنائيـ ــه  لخطـ ــسامهة يف الغـــرض منـ املـ
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ة الطفـــل، وامليـــاه ذات األولويـــة لـــصحة الطفـــل واألم، والتعلـــيم األساســـي، ومحايـــ  اجملـــاالت
 .الصحيالصرف و

يف الربنـامج التثقيفـي التـابع لليونيـسيف يف ميامنـار      أشار عدد من الوفود الـيت تـسهم      و - ١٦٥
أهنا تدرس بنـشاط أولويـات متويـل قطـاع التعلـيم      إىل  دد املاحنني   ععن طريق صندوق التعليم املت    
دروس املـستفادة خـالل الربنـامج       الـ راعـاة   أعربت عـن اهتمامهـا مب     وأهدافه وطرائقه مستقبال، و   

ــد    ــامج اجلدي ــدى التخطــيط للربن ــسابق ل ــى    . ال ــود منظمــة اليونيــسيف عل وشــجعت هــذه الوف
ــللتعـــاون والتنـــسيق مـــع األمـــم املتحـــدة و أفـــضل اف آليـــات شاستكـــ خـــرين يف اآلشركاء الـ
  .التعليم جمال
مـا قيـل عـن     اءإزق وفدان على الربنامج القطـري لكمبوديـا، وأعربـا عـن قلقهمـا           وعلّ - ١٦٦
وشـجع أحـد الوفـود    . بلـد طفال يف مراكز االحتجـاز وإعـادة التأهيـل يف هـذا ال        ألامعاملة  سوء  

متـتني عالقـات العمـل مـع        شـراكة مـع منظمـة اليونيـسيف يف كمبوديـا املنظمـة علـى                اليت تقـيم    
 العمــل يف جمــال محايــة الطفــل أساســٌيبعــد أن أشــار هــذا الوفــد إىل أن و. يف امليــدانشــركائها 
منظمـــة اليونيـــسيف مـــع األطفـــال ذوي اإلعاقـــة يف ، رحـــب بعمـــل حقـــوق الطفـــلإلعمـــال 
وبوسع الربنامج القطري أن يدمج املساواة بني اجلنسني والنهج القائم علـى احلقـوق              . كمبوديا

 .أفضلعلى حنو 

علــى الربنــامج القطــري املقتــرح جلمهوريــة كوريــا الــشعبية        قــت أربعــة وفــود  وعلّ - ١٦٧
منــها إىل أن مــن األمهيــة مبكــان رصــد تنفيــذ هــذا الربنــامج بدقــة     ة وأشــارت ثالثــةالدميقراطيــ

علـى حنـو يتـسم      د  يف هـذا البلـ    ة  املـساعدة اإلنـسانية إىل الفئـات الـضعيف        تقـدمي   وصرامة لكفالـة    
 يف تركيـز    تونيـسيف أسـهم   نظمـة الي  والحظ وفد آخر أن املزيـة النـسبية مل        . بالكفاءة والفعالية 
 . اخلاصةاالحتياجاتعلى رفاه الطفل ومحاية األطفال ذوي الربنامج القطري 

النجاحات الـيت حققهـا      قت ثالثة وفود على الربنامج القطري للصني، والحظت       وعلّ - ١٦٨
وأقـر أحـد    . سيما تلك املتصلة بصحة الطفل     الوهذا البلد يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،        

 ولكنـه حـث علـى    ، التعلـيم املبكـر للفتيـات والفتيـان    ققـت يف الوفود باإلجنـازات اهلامـة الـيت حُ     
وقــال إن . مواصــلة االهتمــام بتحقيــق التــوازن يف نوعيــة التعلــيم بــني املنــاطق احلــضرية والريفيــة

لألطفــال وتوســيع إمكانيــة حــصوهلم علــى  أفــضل حكومتــه تؤيــد جهــود الــصني لتــوفري محايــة  
. ية، وكذلك التغذية ومياه الشرب املأمونـة      الرعاية الصحية ومرافق اهلياكل األساسية االجتماع     

وأشار وفد آخر إىل أن من املهم أن يركز الربنامج القطري على دعم الفئات الـضعيفة وتعزيـز           
وأثىن أحد الوفود على تعاون منظمة اليونيـسيف مـع احلكومـة الـصينية يف               . احلماية االجتماعية 

 وأشـار إىل   .اإليـدز /املناعـة البـشرية    وبـشأن فـريوس نقـص        Bجهود التلقيح ضد التهاب الكبد      
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زيادة برامج منظمة اليونيسيف الوقائيـة، واعتـرب أن ذلـك يـشكل مثـاال إجيابيـا علـى االسـتفادة                     
 .واسعمن النماذج التجريبية على نطاق 

 بــالربامج القطريــة اخلمــسة الفــائقوشــكرت املــديرة اإلقليميــة الوفــود علــى اهتمامهــا   - ١٦٩
بتعزيـز  التعليقـات املتـصلة   إهنا أصغت بعناية إىل مجيع التعليقـات، مبـا فيهـا         وقالت  .  هلا وتأييدها

دت علـى أمهيـة     وشـدَّ . لرصد والتقييم، وكذلك احتجاز األحـداث وإعـادة تأهيلـهم         االتثقيف و 
وسـعة لرصـد   املطـة  وضربت املثـل باخل الرصد الربناجمي يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،       

 .ريا والسل وتقييمهبرنامج مكافحة املال

 ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة       طمأنبالرصد،  املتصلة   على التعليقات    ورداً - ١٧٠
، مبـا يف ذلـك يف جمـال الرصـد           تعـاون تعاونـا تامـا     أن حكومته سوف ت   بأعضاء اجمللس التنفيذي    

  .رضيةيتسىن تنفيذ األنشطة الربناجمية بصورة ُمحىت امليداين، 
يف الــذي جيــري إحــرازه التقــدم ه بــرغم أنــإىل املــديرة اإلقليميــة أشــارت اخلتــام، ويف  - ١٧١
أنـه يوافـق علـى    فأضـاف  املدير التنفيـذي   أما .تشكل أولوية فتئت   مامحاية الطفل   ، فإن   املنطقة

  .ا بشأن محاية الطفل مستقبالئهعمل منظمة اليونيسيف على حنو وثيق مع شركاأن تضرورة 
  

  يا واجلنوب األفريقيمنطقة شرق أفريق    
 ،مـشروع وثيقـة الربنـامج القطـري لـسوازيلند         حملـة عامـة عـن        املديرة اإلقليميـة     قدمت - ١٧٢

  .الكلمة  ومل يتناول أي وفد.E/ICEF/2010/P/L.12على النحو الوارد يف الوثيقة 
  

  منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا    
ــة   - ١٧٣ ــديرة اإلقليميــ ــدمت املــ ــن  قــ ــة عــ ــة عامــ ــراق   وثيحملــ ــري للعــ ــامج القطــ ــة الربنــ قــ

)E/ICEF/2010/P/L.13 (     ــسطينيني يف ــساء الفل ــال والن ــة لألطف ــامج املنطق ــة برن ومــشروع وثيق
ــة  ــسطينية احملتلـــــــ ــان واألرض الفلـــــــ ــسورية   األردن ولبنـــــــ ــة الـــــــ ــة العربيـــــــ واجلمهوريـــــــ

)E/ICEF/2010/P/L.14 .(  
ــتــوأعــرب ممثــل العــراق عــن تقــديره للــدور الــذي    - ١٧٤ سيف علــى أرض ضطلع بــه اليوني
طالبـة   ،وأشار إىل أن السلطات العراقية أرسـلت تعليقاهتـا علـى الوثيقـة إىل اليونيـسيف               . الواقع

إىل الـشواغل الـيت أعربـت عنـها حكومـة          فأشـار   ،  وأوجـز تلـك التعليقـات     . أخذها يف االعتبـار   
، والـصحة  ‘مـن انعـدام األ ’وعبـارة    ، الواردة يف الوثيقة إىل احلالـة الـسياسية        اإلشاراتبلده إزاء   

أن حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وتــوفري التعلــيم إزاء اإلفــادة بــ و،العقليــة للنــساء واألطفــال
ذكـر  و. لـيس يف حكـم املؤكـد   “ عـامل صـاحل لألطفـال   ”للجميع واألهـداف الـواردة يف وثيقـة        
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 الذي حتقـق  غيري  مل تتطرق إىل أوجه الت     الوثيقة   بالبيانات املقدمة فقال إن   املتعلقة  شواغل  الأيضا  
  .العراق يف

ــد      - ١٧٥ ــة ق ــسطينية احملتل ــة يف األرض الفل ــل فلــسطني إن احلال ــال ممث ــدهورت إىل حــد  وق ت
تركيـز اليونيـسيف علـى تقـدمي     رحـب ب و. اجملتمع الدويلاهتماما عاجال من   ستلزم  خطري بات ي  

ــدعم  ــم املتحــدة القطــري،      إىل اال ــق األم ــع فري ــشراكة م ــسطينية، بال ــسلطة الفل ــال  رحــب كم
مـن  إىل أقـصى حـد      االسـتفادة   ولتلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية       املصمَّمة  االستراتيجية الربناجمية   ب

لبعض املصطلحات املستخدمة يف مشروع وثيقة برنـامج        توضيحا  وطلب املمثل   . فرص التنمية 
ــة و ــتمس إعــادة  املنطق ــى  وســيجري. صــياغتهاال ــسيف عل املالحظــات تفاصــيل  إطــالع اليوني
  .لوثيقةقيح األغراض تن

ف آثـارا سـلبية      خلّـ  ممـا  ،د ممثل األردن علـى تـردي األحـوال املعيـشية يف املنطقـة             وشدَّ - ١٧٦
إىل املقدمـة   وقال إنه يـتعني زيـادة املـساعدة         . على حالة األطفال والنساء الالجئني من فلسطني      

ــة األمــم املتحــدة   ــةاليونيــسيف ووكال رق األدىن  وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــش إلغاث
ساعدة األطفـال  ملـ معـا  ويـتعني علـى الكيانـات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة العمـل           ). األونروا(

 مبـا فيهــا املـشروع الـذي يـستهدف مكافحــة     ، واســعة مـن التـدابري  جمموعـة اختـاذ  بالفلـسطينيني  
 وكانت األردن قد وضـعت خطـة وطنيـة        . عمالة األطفال بالتعاون مع وزارة العمل يف األردن       

  .ثابة إطار للعمل املتعلق بالطفللألطفال ستكون مب
مـا يتكبـده املـدنيون،       الـضوء علـى      تيف غـزة سـلط    املترديـة   وقال ممثل لبنان إن احلالة       - ١٧٧
وكانــت احلكومــة قــد اختــذت عــدة تــدابري   . معانــاة بــسبب احلــصار ســيما األطفــال، مــن   وال

 ال تـزال تعمـل مـع األونـروا وممثـل      يهـ  و،يف لبنـان  الـذين يعيـشون     لتحسني حالة الفلـسطينيني     
يف لالجـئني   إعمـار خمـيم هنـر البـارد         علـى إعـادة     فلسطني يف لبنـان واجلهـات املاحنـة للمـساعدة           

وذكـر أن لبنـان     . مزيـد مـن املـوارد     تـوفري   وقال إن هناك حاجـة إىل       . ٢٠٠٧أعقاب أزمة عام    
ــة   ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــزم بتحقي ــسيف،  ،ملت ــدعم مــن اليوني ــاه   ب ــق رف ألطفــال اوبتحقي

  .الفلسطينيني
 أن يـساعد الـدعم الربنـاجمي        من املؤمل وقال ممثل اجلمهورية العربية السورية إنه كان         - ١٧٨

ــة    ــسيف لألطفــال يف املنطق ــوفره اليوني ــا دعمــا    يف الــذي ت ــق األهــداف املتفــق عليهــا دولي حتقي
الفلـسطينيني املقـيمني يف      على   يعود بالنفع مبا  ، و االحتاللحتت  للشعب الفلسطيين الذي يعيش     

مفـصلة إىل اليونيـسيف عـن مـشروع         خطيـة   وكان وفد بلـده قـد قـدم تعليقـات           . بلدان أخرى 
ولوحظ أن اللغة املستخدمة يف الوثيقة ال تعكـس مبـا يكفـي احلالـة علـى                 . وثيقة برنامج املنطقة  

  .أرض الواقع
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 وأعضاء فريق األمم املتحـدة      فيسياليونإىل توثيق التنسيق فيما بني      أحد الوفود   ودعا   - ١٧٩
 ،االهتمــام علــى األطفــال يف غــزة والــضفة الغربيــة تركيــز  وقــال إنــه يــتعني ، اآلخــرينالقطــري

 اليت تعترض فريـق األمـم املتحـدة القطـري     العوائقواستفسر الوفد عن  .  القدس الشرقية  هافي مبا
  .يف األرض الفلسطينية احملتلة

يف املنطقــة  الــدعم لألطفــال والنــساء الفلــسطينيني    ودعــت وفــود أخــرى إىل تــوفري    - ١٨٠
تعزيــز التنــسيق فيمــا بــني وكــاالت األمــم املتحــدة، مــع التركيــز علــى إىل الربنــامج واملــشمولة ب

وأشـاد أحـد    . عطاء األولوية لألطفال الذين طاهلم التجاهل والنـسيان       إلاملساعدة الالزمة   تقدمي  
 ،لطــوارئاالت اتأهــب حلــالألطفــال واملــراهقني، وااملــتكلمني بتركيــز اليونيــسيف علــى محايــة  

معاجلــة  عنــديف جمــال الــدعوة  وطلــب أن تــضطلع املنظمــة بــدور أكثــر فعاليــة ،وبنــاء القــدرات
ن  واقتـرح املـتكلم عـدة سـبل مـن شـأهنا أن حتـسّ               .مسألة إمكانية إيـصال املـساعدات اإلنـسانية       

  .لربنامجلالعنصر التثقيفي 
قــال إن ف.  مــن تعليقــاتأبدتــهفيــذي بالــشكر إىل الوفــود علــى مــا  ه املــدير التنوتوجَّــ - ١٨١

 جـون هـوملز عـن       سرياألمـني العـام والـ     كل مـن     أدىل به لبيان الذي   ل أعلنت تأييدها اليونيسيف  
 يف غـزة جـديرون بـأن يقـدم إلـيهم            الـشدائد وقـال إن الـسكان الـذين يكابـدون          . احلالة الراهنة 

  . اجملتمع الدويل الدعم
وأحاطـت علمـا بالـشواغل    . املبـداة  للتعليقـات  ا املديرة اإلقليمية عـن تقـديره   وأعربت - ١٨٢

املتعلقة باستخدام الصياغة املناسبة عنـد تنـاول احلالـة الـسياسية واألمنيـة وبالبيانـات الـواردة يف              
شروع وثيقـة برنـامج املنطقـة لألطفـال     فيما يتصل مبـ و. مشروع وثيقة الربنامج القطري للعراق   

أفـادت بـأن هنـاك فرصـا     و. تـشاورية لسطينيني، قالت إن الوثيقة انبثقت عن عمليـة       والنساء الف 
لوثيقـة   الكامـل ل   تأييـد الوفـود   علـى كفالـة     اليونيـسيف   سـتعكف   غتها وحتـسينها؛ و   التعديل صـي  

البيانات الواردة يف الوثيقة، قالـت إن         يفالتعليقات على الثغرات    بعد أن أشارت إىل     و. املنقحة
لتركيـز  لمزيـد مـن اجلهـود        مـن املمكـن بـذل        بيد أن  ،مصدر موثوق ن  ممعت  هذه البيانات جُ  

 علـى أحـد التعليقـات علـى الربنـامج الـذي             ورداً.  مبا فيهـا القـدس الـشرقية       حمددة،على مناطق   
 الظــروف الــسائدة فيهــا يعــاجل مــسألة العنــف يف املــدارس، أوضــحت أن العنــف يف املــدارس و  

العراقيـل الـيت    تناولـت بعـض     و. لربنـامج يتبـع هنجـا إقليميـا       وأن ا فحـسب،   لرتاع  ُيعزيان إىل ا   ال
تعمـل علـى حنـو وثيـق        اليونيـسيف   منظمـة   أن  فالحظت   ،يواجهها فريق األمم املتحدة القطري    

برنامج التعلـيم،   فيما يتصل بالتعليق الذي أبدي على       و. شركاءسائر ال مع األمم املتحدة و   جدا  
 وأن  ،والتثقيـف يف إطـار مجـاعي       يف جمـال التنـسيق    الحظت أن مجيع املوظفني يتلقون التدريب       

  .التنفيذ املباشر على بناء القدرات اليف املقام األول التركيز ينبغي أن ينصب 
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  وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول املستقلةمنطقة     
ــدمت - ١٨٣ ــة  ق ــديرة اإلقليمي ــن    امل ــة ع ــسة    حملــة عام ــة اخلم ــربامج القطري ــائق ال ــشاريع وث م

ــىاملعروضــة  ــذي  عل ــا    : وهــي،اجمللــس التنفي ــا وصــربيا وتركي ــيالروس وجورجي  أذربيجــان وب
  ).E/ICEF/2010/P/L.5/Add.1 ها، مبا فيE/ICEF/2010/P/L.6إىل  E/ICEF/2010/P/L.2 من(

بإطـار   وثيـق الـصلة       القطـري  ن مـشروع وثيقـة الربنـامج      إ بقولـه  ممثـل بـيالروس      وعلق - ١٨٤
بوجــه تركيــز ال قــد انــصّبو. ٢٠١٥-٢٠١١ة للفتــرة  األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــلعمــ

منع تفكك األسـر ومنـع العنـف املوجـه ضـد األطفـال، ومـساعدة                : خاص على اجملاالت التالية   
املـساواة بـني   وكفالـة  ،  االجتمـاعي  -النفـسي   األطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة علـى النمـاء          

أشـار إىل أن مـن املهـم أيـضا إيـالء            و. اإليدز/ والتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية     ،اجلنسني
ألطفـال القـاطنني يف املنـاطق الـيت تعـاين مـن خملفـات حـادث حمطـة تـشرينوبيل                     رفـاه ا  االهتمام ل 

ــةللطاقــة  ــة    . النووي يف ســبيل ويف إطــار الربنــامج القطــري، ســتدعم اليونيــسيف اجلهــود الوطني
وأبــرز املمثــل . تقيــيمحتقيــق نتــائج ملموســة لــصاحل األطفــال واالضــطالع بأنــشطة الرصــد وال   

املرصـود  ) غـري األساسـية    (“املـوارد األخـرى   ”التمويـل مـن     يف حجم   املستوى املنخفض نسبيا    
أن كـن   ميالـسبل الـيت      يفبـشكل مفـصل      وأوصى بـأن تنظـر وثيقـة الربنـامج القطـري             ،للربنامج

ــتلبيــة احتياجــات البلــدان املتوســطة الــدخل و لليونيــسيف واجلهــات املاحنــة  تنتــهجها ا صدي الت
  . حتديات تواجهه من ملا

 الـذي حققـه بلـده،       غـري املـسبوق   النمـو االقتـصادي     ه بفـضل    وقال ممثـل أذربيجـان إنـ       - ١٨٥
الفقـر وحتقيــق  احلـد مــن  إىل ترمــي الـيت  عامــة السياسة الـ تــدابري تنفيـذ  لالتمويـل الــالزم  رصـد   مت

ــة أهــداف أخــرى مــن   ــة لأللفي ــة امل و. األهــداف اإلمنائي ــامج الدول ــستهدف برن ــة  ي ــق بالتنمي تعل
 حـدود  املنـافع االقتـصادية      تتجـاوز  ضمان أن    ٢٠١٣-٢٠٠٨االقتصادية للفترة    - االجتماعية

واختذت احلكومـة تـدابري     . زاد اإلنفاق على الصحة والتعليم    و. العاصمة لتشمل بقية أحناء البلد    
، ودعـم   اإليدز/ ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     ،لتقليص معدل وفيات الرضع واألطفال    

ويواجـه البلـد عـدة    . الرعايـة البديلـة، وإصـالح التعلـيم    تقـدمي  املؤسسات وتوفري الرعاية خارج   
. الــرتاع مــع أرمينيــاالنــاجم عــن حتــديات منــها العــدد اهلائــل مــن املــشردين داخليــا والالجــئني  

ــواردة يف الــنص باللغــة إىل املــسائل الــسياسية احلــساسة   اإلشــاراتأن تتقيــد  وطلــب املمثــل  ال
  . املستخدمة يف األمم املتحدة

وأعرب ممثل أرمينيا عـن تقـديره لألنـشطة الـيت تنفـذها اليونيـسيف يف بلـده، وخباصـة              - ١٨٦
اإلمنائيـة   من األهـداف     ٦، و   ٥، و   ٤، و   ٢األنشطة الرامية إىل حتقيق نتائج يف إطار األهداف         

ليونيـسيف وسـائر الوكـاالت      وأفاد كذلك بأن بلده يـويل أمهيـة كـبرية للـشراكة بـني ا              . لأللفية
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وشـدد أيـضا علـى أن مـشروع الربنـامج القطـري يقـوم علـى الــدروس         . والـربامج واملؤسـسات  
املــستفادة مــن الــدورات الــسابقة، وينبغــي أن يتماشــى مــع التطــورات اإلقليميــة وكــذلك مــع    

أعـرب  و. خـرى األدوليـة   الكوميـة   احلقليميـة و  اإلنظمات  املاألنشطة والعمليات اليت تضطلع هبا      
يف الوقت نفسه، عن أسف وفده للبيان الذي أدىل بـه ممثـل أذربيجـان، وأعـرب عـن رغبتـه يف                  

  .أن يظل تركيز املداخالت منصّبا على موضوع االجتماع
 إقامـة  لكتعزيز رفـاه األطفـال وكـذ   سيهدف إىل  وقال ممثل صربيا إن برنامج التعاون        - ١٨٧

 الفئــات الــضعيفة مــن األطفــال،  ســيما الو - قــوق الطفــلالراميــة إىل النــهوض حبالــشراكات 
 ،احملرومون من الرعايـة األبويـة     و ، واملشردون داخليا  والالجئون الروما،   شعبفيهم أطفال    مبن

 املاليـة النامجـة عـن األزمـة         ومـن التحـديات املاثلـة الـضائقةُ       .  وأطفال املناطق الريفيـة    ،واملعوقون
ــة والعــدد الكــبري   ــة العاملي ــذين   االقتــصادية واملالي ــا ال  فــاق أمــد  مــن الالجــئني واملــشردين داخلي

مزيــد مــن اجلهــود إلجيــاد حلــول احلاجــة تــدعو إىل بــذل وقــال إن .  مــن الــزمناعقــدتــشردهم 
يفـضل احلـصول    وكـان الوفـد     .  اآلمنة هتمعودكفالة  مستدامة ودائمة هلذه الفئات، مبا يف ذلك        

الــيت ســتنفذ هنــاك يف ىل األنــشطة  وأن ُيــشار إ،للحالــة يف كوســوفوأكثــر تفــصيال تقيــيم علــى 
ــستقبل ــدمت و. امل ــي   ق ــأن تراع ــسيف، توصــية ب ــد اليوني ــشطتها، التوصــيات   عن ــيط ألن التخط

عن هيئات األمم املتحدة فيمـا يتعلـق حبالـة حقـوق اإلنـسان يف          مؤخرا  واالستنتاجات الصادرة   
لـى التعـاون    احلفـاظ ع  مـن املهـم     و.  األقليـات  جمتمعـات سـيما حقـوق أطفـال        الو،  هذا اإلقلـيم  

ــشفاف   ــوح وال ــة  بــني املفت ــسيف امليداني ــوزارات  ويف صــربيا مكاتــب اليوني ــع ال ــصةمجي ، املخت
 إقلــيم يف ، مبــا يف ذلــك الكيانــات الدوليــة املوجــودة احملليــةو اإلقليميــةوكــذلك مــع الــسلطات 

خمتلـف   فيمـا بـني       والتنـسيق بقـدر أكـرب      مـن تعزيـز االتـساق     بـد أيـضا       وال .كوسوفو وميتوهيـا  
األخـرى يف   القطري، مبا يف ذلك أوجه احلضور الدويل          الفريق يف إطار الت األمم املتحدة    وكا
وثيقـة  حـذو  صياغة وثيقة الربنامج القطري لـصربيا  حتذو أن من املتوقع   وقال املمثل إن  . صربيا

  .٢٠٠٩-٢٠٠٥الربنامج القطري للفترة 
ي أجنزتـه اليونيـسيف يف      بـأن حكومـة جورجيـا تقـدر العمـل الـذ           ممثل جورجيـا    أفاد  و - ١٨٨
علــى مــشروع وعلّــق . ، مبــا يف ذلــك األنــشطة املنفــذة يف أخبازيــا، جورجيــا تقــديرا كــبرياالبلــد

سد بدقـة التحـديات واإلجنـازات الرئيـسية وميـدان التعـاون             جيـ إنه  قائال  وثيقة الربنامج القطري    
يـتعني  و. يم قبـل االبتـدائي    التعل  يف مرحلة  يف جمايل قضاء األحداث والتعليم، مبا يف ذلك التعليم        

اتباع النهج القائم على النتائج لتحديد سبل التصدي للتحديات املـستمرة، مالحظـا أن الـرتاع                
 علـى الـسكان، مبـا يف        كانت له عواقـب وخيمـة      ٢٠٠٨الذي شهدته جورجيا يف عام      املسلح  

الـيت سـتقدم    وقال إنه يرحب مبزيد من املعلومات الـصرحية عـن الـسبل             . ا داخلي همديذلك تشر 
ــق اإلدمــاج االجتمــاعي لألطفــال املــشردين        ــدعم لتحقي ــدا مــن ال ــسيف مــن خالهلــا مزي اليوني
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يـشمل تقـدمي    االسـتباقية، مبـا  مـشاركتها  اليونيـسيف  تزيد سيكون من املستصوب أن  و. داخلياً
الـصرف الـصحي    وللميـاه   اهلياكـل األساسـية     الدعم علـى الـصعيدين العملـي واملـايل، لتحـسني            

ــ ــة    والنظاف ــشرب املأمون ــاه ال ــصحية وضــمان الوصــول إىل مي ــصحي  وة ال ــصرف ال ــة ال والنظاف
ويف هـذا الـصدد، فـإن    . سيما يف املستوطنات اجلديدة للمشردين داخليا  الوالصحية الكافيني،   

  .املشتركة تحقيق األهدافلفعال على حنو وزارة شؤون الالجئني مستعدة للتعاون 
طـة  اخلم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة و             التقـد عـن   ممثـل تركيـا     وحتدث   - ١٨٩

يـتعني معاجلـة التفاوتـات      زال   بيد أنه ما  . الوطنية التاسعة وإعمال حقوق الطفل واملرأة     اإلمنائية  
سـيما يف   الو، مهمـة قد شرعت احلكومة يف تنفيـذ مبـادرات      و. اجلغرافية واالقتصادية والثقافية  
ويـدعم مـشروع وثيقـة الربنـامج القطـري          . ح نظـام محايـة الطفـل      جمال التعليم االبتدائي وإصال   

 أهداف احلكومة يف التأكيد على احلـد مـن أوجـه التفـاوت، واإلدمـاج        ٢٠١٥-٢٠١١للفترة  
  . االجتماعي، وتوفري احلماية لألطفال والشباب

وأثـىن  د أحد الوفود على أمهية حـضور اليونيـسيف يف البلـدان املتوسـطة الـدخل                 وشدَّ - ١٩٠
ويف معـرض اإلشـارة إىل مـشروع        .  يف هـذا الـصدد      اليونيسيف  االستراتيجيات اليت تتبعها   على

 عن القلق العام إزاء حالة األطفـال        عرببعد أن أ  وثيقة الربنامج القطري جلورجيا، قال الوفد،       
ملـي  يف البلد، إن الوثيقة مل تتناول أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا، ودعا اليونيسيف إىل اتبـاع هنـج ع         

القلـق  وأعرب الوفد عن    . يف البحث عن األشكال املناسبة واجملدية للتعاون مع السلطات هناك         
  . استخدام بعض املصطلحات يف الوثيقةإزاء
). ١٩٠الفقــرة (وأعــرب ممثــل جورجيــا عــن عــدم موافقــة وفــده علــى البيــان أعــاله     - ١٩١

  .وتبادل الوفدان وجهات النظر فيما يتعلق باملسألة
علـى   يف سياق التعليق على مشروع وثيقة الربنامج القطري لـصربيا، أثـىن وفـد أخـر     و - ١٩٢

  وشـجع  ، القطاعـات واملـساءلة االجتماعيـة      ةنهج متعدد ال لتركيزه على تعزيز النظم، و     املشروع
رز والتحــديات املاثلــة يف  علــى إطــالع شــركائها علــى املعلومــات املتعلقــة بالتقــدم احملــ  املنظمــة
  .اجملاالت هذه
ســاليب عمــل ألوقالــت عــدة وفــود إن الربنــامج يف بــيالروس يــشكل منوذجــا جيــدا    - ١٩٣

  .لبلدذا اأخرى هلإضافية  إىل توفري موارد ت ودع،اليونيسيف يف البلدان املتوسطة الدخل
وتوجه املدير اإلقليمي بالشكر للوفود على التعليقات اليت أبدهتا والتقييمات اإلجيابيـة             - ١٩٤

عــرض اإلشــارة إىل الــشواغل الــيت  ويف م. جرهتــا ملــشاريع وثــائق الــربامج القطريــة للغايــة الــيت أ
ــسترشد        مت ــسيف ســوف ت ــال إن اليوني ــصطلحات، ق ــها إزاء اســتخدام بعــض امل ــراب عن اإلع



E/2010/34/Rev.1
E/ICEF/2010/7/Rev.1

 

10-57537 50 
 

وسـيتعني معاجلـة    . بأكثر وثائق اجلمعية العامة وغريها من وثائق األمم املتحدة صـلة باملوضـوع            
ورداً علــى ســؤال طُــرح بــشأن احلــد األقــصى للمــوارد  . قــيحبعــض املــسائل خــالل عمليــة التن 

األخرى يف مشروع وثيقة الربنامج القطري لبيالروس، أوضح أن هـذا احلـد كـان علـى سـبيل                   
ــامج القطــري      ــدة الربن ــه يف أي وقــت خــالل م ــصل  . االســتدالل وأن باإلمكــان رفع ــا يت وفيم

قليمـي إن مـن املـشجع أن يلمـس     مبشروع وثيقـة الربنـامج القطـري ألذربيجـان، قـال املـدير اإل          
املرء التزام احلكومـة مبواصـلة اسـتثمارها يف جمـايل الـصحة والتعلـيم ويف حتـسني حالـة الكـثريين              

وأعــرب عــن ترحيبــه بالتعليقــات املبــداة بــشأن التركيــز علــى   . مــن املــشردين داخليــا يف البلــد 
 داخليـا أو مـن األطفـال     الفئات املهمشة يف صربيا سواء كانت مـن الالجـئني أو مـن املـشردين              

وقــال إن اليونيــسيف ستــستعرض بعنايــة التعليقــات الــيت أبــدهتا صــربيا بــشأن شــكل   . املعــوقني
وجهــات نظــر مــع مراعــاة مــشروع وثيقــة الربنــامج القطــري، وســتعاجلها عنــد تنقــيح الوثيقــة، 

تعلقــة  ورحــب أيــضا بالتقــدم احملــرز يف جورجيــا، وقــال إن املــسائل امل.اجمللــس التنفيــذي ككــل
الــصحي ســيتم الــصرف باإلدمــاج االجتمــاعي للمــشردين داخليــا وكــذا تــوفري امليــاه املأمونــة و 

وأعــرب عــن تقــديره للتعليقــات . تناوهلــا مبزيــد مــن التفــصيل يف خطــة عمــل الربنــامج القطــري
املبداة على مشروع وثيقة الربنامج القطـري لتركيـا بـشأن الفـوارق، وأشـار إىل أمهيـة الـشباب             

  .رئيسي لتعاون اليونيسيفكموضوع 
 بـشأن مـشاريع وثـائق الـربامج القطريـة           ٢٠١٠/٨وقد اعتمد اجمللس التنفيذي املقـرر        - ١٩٥

 بشأن طلب حكومة مجهورية ترتانيـا املتحـدة تقـدمي مـشروع وثيقـة برنـامج               ٢٠١٠/٩واملقرر  
ملتحــدة صــندوق األمــم ا/قطــري مــشترك للمجــالس التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  

  ).E/ICEF/2010/14انظر جمموعة املقررات (للسكان، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي 
  

   الربامج القطرية اجلاريةمتديد  )ب(  
 برنامج قطري جار وافـق      ١٣ أُبِلغ اجمللس التنفيذي بتمديد      ٢٠٠٩/١١وفقا للمقرر     - ١٩٦

 أوكرانيـا  وألبانيـا والحتـاد الروسـي   ا:  التاليـة وتتعلق تلك الربامج بالبلدان . عليها املدير التنفيذي  
 فييـت نـام   و غيانـا  و غانـا وعمـان و  الـرأس األخـضر      و جنـوب أفريقيـا   وتشاد   و بريو و بنغالديشو

كما طُلب إىل اجمللس التنفيذي املوافقة على متديد ستة بـرامج قطريـة              .موريتانياوقريغيزستان و 
ة الثانيـة علـى التـوايل للربنـاجمني القطـريني           متديد ملدة سنة واحـدة للمـر      : جارية وذلك كما يلي   

لــشيلي ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، ومتديــد ملــدة ســنتني للــربامج القطريــة لكــل مــن باكــستان  
  .وسرياليون وناميبيا ونيبال

 اليت وضـعتها منظومـة األمـم املتحـدة          ةن استراتيجية العمل املشترك   إوقال ممثل شيلي      - ١٩٧
 جامــوأيف أعقــاب الزلــزال ومــن غريهــا أمهيــة أكــرب ب حظيــتقــد مــع حكومــة شــيلي بالتعــاون 
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سـيكون  وقال إن متديد الربنامج القطـري    .٢٠١٠فرباير  / شباط شيلي يف حلت ب  اليت   تسونامي
ــضمن   ــن شــأنه أن ي ــة و  م ــربامج اجلاري ــى  اســتمرارية ال ــساعد عل ــات االضــطالع باأل أن ي ولوي

  .كارثةالهذه ألطفال يف أعقاب املتعلقة باديدة اجلوطنية ال
.  ملـدة سـنتني    لربنـامج القطـري لباكـستان     اتمديـد   عـن تأييـده ل     ممثل باكستان    عربوأ  - ١٩٨

املتعلقـة  تـشريعات   لاليونيسيف ل الذي تقدمه   دعم  ل ل اهر عن تقدي  وأفاد بأن حكومة بلده تعرب    
 اليونيـسيف يف    بإسـهامات قـضاء األحـداث، وسـترحب       لألطفال وإنـشاء نظـام      لماية  بتوفري احل 

 هـا تعزيززيـادة   جلمـع البيانـات ورصـد املبـادرات املوجهـة للطفـل فـضال عـن                 صـاحل نظام  إقامة  
التعلـيم للفتيـات واألطفـال      تـوفري   ، و ذوو اإلعاقـة  األطفـال   : لعدد من اجملاالت تتمثل يف ما يلي      

ــة  ــذي املقــرر    .املهمــشني، واملهــارات املهني جمموعــة انظــر  (٢٠١٠/١٠واعتمــد اجمللــس التنفي
  .)E/ICEF/2010/14املقررات 

  
  التقرير الشفوي عن أعمال اليونيسيف يف احلاالت اإلنسانية    

 ، التقريــربعــرض  املــدير التنفيــذي،ة نائبــ،الــسيدة هيلــده فراجفــورد جونــسون قامــت  - ١٩٩
 بيئـة الاإلنـساين، و الـيت تـضطلع هبـا اليونيـسيف يف اجملـال          األعمـال عن نطـاق    فقدمت حملة عامة    

مـع  أسـاليب العمـل     ، و  هلـذه احلـاالت     االسـتجابة  املنظمـة يف   تواجههـا    املتغرية، والتحديات اليت  
ــشركاء ــر  . الـ ــتكماوتـــضمن التقريـ ــة ب  الاسـ ــات املتعلقـ ــاييت للمعلومـ ــسيف يف هـ ــل اليونيـ . عمـ

 الكــوارث الطبيعيــة ازديــاد:  مهــاجتــاهني رئيــسينيوصــفا ال املــدير التنفيــذي ة نائبــواستعرضــت
الـيت  الـتغريات الكـربى     هنـاك    إىل جانب هـذين التيـارين     و. اليت طال أمدها  الداخلية  والرتاعات  

 باعتبـاره   هوآثـار ملنـاخ   تعقـد تغـري ا    نعـدام األمـن و    زديـاد ا  افيما يتعلـق ب   بيئة العمل   تنطوي عليها   
ــضاعفا للمخــاطر   ــامال ُم ــؤثر . ع ــتغريات  وت ــذه ال ــذائي وت  يف ه ــن الغ ــدام األم ــرانع ــات قهق  آلي

  .من خماطر الكوارثبفعالية حلد ا تستلزم ريات تغهيف. الضعيفة يف التصدي هلاجملتمعات ا
اهلائلـة الـيت    لتحـديات   ه لكي يكـون مبقـدور اليونيـسيف أن تتـصدى ل           وأشارت إىل أن    - ٢٠٠

 هــا املتبعــةهجتعــزز ُنفــإن مــن األمهيــة البالغــة أن احلمايــة، تــوفري اإلنــسانية وتطرحهــا احلــاالت 
ــ وهتــان قيادس، وحتــهتاوشــراكا وبعــد أن . كانيــة الــتكهن بالتمويــل القــدرات وإميــةاضمن كفت
 ة مـن حـاالت     حال ٢٣٠ىل أكثر من    إ العام املاضي    إىل أن اليونيسيف قد استجابت يف     أشارت  

لتـشمل احلـد   ُنقحـت  ألطفـال قـد     جتاه ا  بلدا، ذكرت أن االلتزامات األساسية       ٩٠الطوارئ يف   
 يف إطــار اإلنــسانية سؤولياتاألخــذ بالنــهج العنقــودي يف وفــاء اليونيــسيف باملــ واألخطــارمــن 

للتــصدي أن اليونيــسيف تواجــه ثغــرات كــبرية يف التمويــل بــ أفــادتو. منظومــة األمــم املتحــدة
املـوارد  تـوفري   تقـدمي دعـم مـستدام مـن خـالل           ة أن تواصـل      اجلهـات املاحنـ    تلطوارئ، وناشـد  ل

  .العادية والتمويل املواضيعي



E/2010/34/Rev.1
E/ICEF/2010/7/Rev.1

 

10-57537 52 
 

ــا يتعلـــق هبـــ   - ٢٠١ ــاه تتمثـــل يف يـــسية أن التحـــديات الرئأشـــارت إىل  ،اييتوفيمـ تـــوفري امليـ
بـالرغم مـن النجـاح الـذي حتقـق يف           ل،  اطفـ أللمايـة   احلللـسكان املـشردين و     والصرف الصحي 

 العـاملني يف  اسـتقدام بـأن  وأقرت . ألمراضلالواسع النطاق  تفشيالوء التغذية احلاد واحتواء س 
  .يزال يشكل حتديا اجملال اإلنساين ال

 توأشـار . الـده لبدعـم   ا أبـداه مـن      لمجتمع الدويل ملـ   ر ل  بالشك  هاييت ةثلمم توجهتو  - ٢٠٢
تنظـــيم التخطـــيط للكـــن  تـــشكل صـــعوبة، ،موســـم األمطـــاراحلالـــة ال تـــزال، بـــسبب  نإىل أ

  .ال يزال متواصالوطنية الالنتخابات ا
ليونيـسيف يف إطـار     الـذي تؤديـه ا     يدور القيـاد  لـ  وفود عديدة عن تقديرها ل     توأعرب  - ٢٠٣

إطـار األمـم املتحـدة إلدارة املخـاطر     حتسني يف سياق  اإلنساين وأيضا   ال  العنقودي يف اجمل  نهج  ال
تقييم االحتياجـات   على إحراز مزيد من التقدم بشأن        اليونيسيف    وفود  عدة تجعشو. يةاألمن

  التوجيـه  اليونيـسيف سـتقدم    أنواملشتركة وذلك بالتعاون مع وكاالت األمم املتحـدة، خاصـة           
بـني  حالـة التـوتر     وأشار أحد الوفـود إىل      . نداءات التمويل الطارئ   ل جلهات املاحنة الستجابات ا 
لنـهج الـذي   عن تأييـده ل آخر بينما أعرب وفد ليونيسيف  العمل اإلمنائي ل  اإلنسانية و  االستجابة

ــة   ــه املنظمـ ــارهتتبعـ ــى  باعتبـ ــال منحـ ــن متواصـ ــب مـ ــتجابة لالتأهـ ــرورا بالسـ ــاش مـ إىل االنتعـ
  .القدرات بناء

ــوعــدة وأعربــت   - ٢٠٤ ــسانية،   نقــصد عــن قلقهــا إزاء  وف  التمويــل الكــايف لالســتجابة اإلن
ن أولوياهتـا يف حـاالت الطـوارئ      عـ  فكرة أوضح اجلهات املاحنة   إعطاء  وحثت اليونيسيف على    

  .التمويلحىت يتسىن هلا سد أوجه العجز والثغرات يف 
إىل  ةيف هــاييت، مــشري اليونيــسيفعلــى العمــل الــذي تــضطلع بــه عــدة  وفــود ثنــتوأ  - ٢٠٥

عـن اهتمامـه بزيـادة    د والوفـ وأعـرب أحـد     .  هنـاك  العنقودينهج  التنفيذ  من  الدروس املستفادة   
وشـجع  . يف البلـد إىل العمـل اإلمنـائي    االنتقال مـن االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ          على  االطالع  

  .يف هاييتللعمل وفد آخر اليونيسيف على مواصلة تعبئة املوظفني الناطقني بالفرنسية 
تـشمل   املـدير التنفيـذي أن الـربامج القطريـة       ة نائبـ  ت، أوضـح  حمـددة دا على أسئلة    ور  - ٢٠٦

  برنـامج الطـوارئ   صـندوق ال يلـزم متويـل إضـايف مـن          طـوارئ، حيـث     لللتأهـب   اعموما خطط   
بعـض حـاالت الطـوارئ      ، إال يف    لجهـات املاحنـة   املوجهـة ل  النـداءات   عـن طريـق     ليونيسيف أو   ل
ــاوســعاأل ــسي .  نطاق ــة العظمــى مــن احلــاالت   ف يفوقالــت إن اليوني ــستخدم  الغالبي مواردهــا ت

إىل التأهـب   مـن   املـستمر   املنحـى   دت علـى أمهيـة      وشدَّ.  يف االستجابة حلاالت الطوارئ    اخلاصة
كـثري مـن األحيـان      لألوضـاع يتطلـب يف       الطابع املعقـد  أن  بيد أهنا أشارت إىل     تنمية القدرات،   
 تامـا لتزامـا    ملتزمـة ا   فاليونيـسي أن  كيـدها علـى     ويف معرض تأ  وأخريا،  . موازيةالقيام بعمليات   
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مــسؤوليات النــهج العنقــودي يف ، أشــارت إىل أن تعمــيم  املــشتركةنــهج تقيــيم االحتياجــات ب
  .طفال يف العمل اإلنساين جتاه األ األساسيةاالتزاماهتيندرج اآلن يف صلب اليونيسيف 

 العنقــودي نظــامجلعــل الاكات تعزيــز الــشربوأكــد املــدير التنفيــذي التــزام اليونيــسيف   - ٢٠٧
ــة ماثلــة أمــام تــوفري  وأشــار إىل أن هنــاك حتــديات  قــابال للتــشغيل،  يف واملــوظفني املــوارد إداري
  . حاالت الطوارئ

  
  جلسة ذات تركيز خاص عن دور وأعمال اللجان الوطنية لليونيسيف    

نظـرة  و عامـا    عرضا املدير التنفيذي،    ةالسيدة هيلده فراجفورد جونسون، نائب    قدمت    - ٢٠٨
ــة ــةإمجالي ــة لليونيــسيف    تارخيي ــدم. عــن دور اللجــان الوطني ــسيدة فريونيــك  ت اوق ــونربالد،ل  ل
 أعمـال   عـن  شـامال مـوجزا   ، عروضـا تـضمنت      الفريق الدائم للجان الوطنيـة لليونيـسيف      رئيسة  

ة املـدير التنفيـذي للجنـة اليابانيـ    ي،  هايـام  كـني الـسيد كـل مـن     وقام  .  العامل عرباللجان الوطنية   
ــسيف، ــسون   لليوني ــسيد ســتيفان ستيفان ــة األ  ، وال ــذي للجن ــدير التنفي ــسيف، امل ــسلندية لليوني  ي

ــسيدة و ــسبيث ال ــولرإل ــدير، م ــةامل ــسيف  ة التنفيذي ــسرية لليوني ــة السوي ــا  ، و للجن ــسيدة بالوم ال
 وعالقتـها   جلـاهنم جتـارب   باسـتعراض   ،  سـبانية لليونيـسيف   للجنـة اإل   ة التنفيذيـ  ةاملدير،  اسكودير

  . يف بلداهنماجلمهورب
. ورحبت الوفود هبذه املناسبة اليت أتاحت هلم إجراء حوار مع ممثلـي اللجـان الوطنيـة          - ٢٠٩

والتنــوع الــذي تتــسم بــه أنــشطة اللجــان يف البلــدان  االبتكاريــة  للــُنهج هاوأعربــت عــن تقــدير
اللجـان  ومت التشديد أيضا على الدور احلاسم الـذي تؤديـه           . الصناعية يف مجع األموال والدعوة    

  .يف دعم توجيه النداء لزيادة التمويل األساسي لليونيسيف
ــتأكــدو  - ٢١٠ ــ نائب ــة    ة امل ــى أمهي ــة عل ــا اخلتامي ــذي يف مالحظاهت ــأدير التنفي ل اللجــان اعم
رئيس الفريق الـدائم للجـان الوطنيـة لليونيـسيف واللجـان الوطنيـة         لشكر  توجهت بال و. الوطنية
أثـىن   يـة  تقديرةكلم وأضاف املدير التنفيذي. هاأهدافقيق حت ورسالة املنظمةجناز إلدعمها على  

  .نظمةامل مع  الذي جتريهواراحلعمل اللجان الوطنية وعلى نوعية فيها على 
  

ــذكرى      ــال بالـ ــسنوية االحتفـ ــة   الـ ــاريني التفاقيـ ــولني االختيـ ــاد الربوتوكـ ــرة العتمـ العاشـ
 الطفل  حقوق

العاشـرة العتمـاد اجلمعيـة العامـة     سنوية الـ جرت مناقـشة مبناسـبة االحتفـال بالـذكرى       - ٢١١
لربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بـشأن بيـع األطفـال           ل ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥يف  

  .راك األطفال يف املنازعات املسلحةإشواستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبشأن 
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 يـستطيع أعـضاء     مـن خالهلـا   يقـة الـيت     وكان اهلدف من املناقشة هـو التحقـق مـن الطر           - ٢١٢
 ني االختيـاري  نيوإطـالق محلـة الربوتوكـول     مايو  / أيار ٢٥اجمللس التنفيذي االعتماد على احتفال      

 ٢٠١٢ حبلــول عــام ني التــصديق العــاملي للربوتوكــولشجع علــىالتفاقيــة حقــوق الطفــل الــيت تــ
ــذمهعلــى و ــامتنفي ــه  اأبــدى فريــق مــن املتحــدثني املالحظــات عقــب    و. ا الت ــذي قدم لعــرض ال

 والــسيدة مارتــا ،وضــم هــذا الفريــق الــسيد أنتــوين ليــك، املــدير التنفيــذي لليونيــسيف. الــرئيس
 والــسيدة راديكــا ،، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف ضــد األطفــالبــايسســانتوس 

ــ ــ( باألطفــال والــرتاع املــسلح  ة لألمــني العــام املعنيــ ة اخلاصــةكوماراســوامي، املمثل  ت قــدميتال
 جلنـة األمـم املتحـدة       ة رئيـس  ، يـانغي يل   ة، والربوفـسور  ) عن طريـق تـسجيل بالفيـديو       امالحظاهت

 مالحظاهتا عن طريق السيدة ماغي نيكلسون، نائبـة مـدير مفوضـية             ت قدم يتال(حلقوق الطفل   
بـنغالديش  وإيطاليا  ووأدلت ببيانات وفود كل من أوروغواي       ). األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   

ــو ــرد وتـ ــلوفينيا سـ ــدان يف   تنس وسـ ــذه البلـ ــارب هـ ــا جتـ ــصديق ال فيهـ ــى تـ ــولعلـ  نيالربوتوكـ
 .  الرئيسمن ذلك مالحظات ختامية تال وقد. ا وتنفيذمهنياالختياري

  
 مــــن ٦البنــــد (آخــــر املــــستجدات علــــى صــــعيد مبــــادرات حتــــسني املنظمــــة    -دال   

 )األعمال جدول
  

الــذي قدمــه مــدير ) E/ICEF/2010/13 (كــان معروضــاً علــى اجمللــس التنفيــذي التقريــر - ٢١٣
 .إدارة التغيري

 ه عـن تقـديره للتقـدم الـذي أحرزتـه اليونيـسيف، إنـ       بعد أن أعرب  وقال أحد الوفود،     - ٢١٤
ــة بطريقــة واضــحة وشــفافة   التحــسينات الينبغــي إدخــال   ــةتنظيمي ويف هــذا الــصدد،  . وتدرجيي

ول األعضاء باتباعهـا خمتلـف الـسبل        تبادهلا لآلراء مع الد   حتسني عملية   تشجع اليونيسيف على    
وتـشجع اليونيـسيف علـى تبـادل املزيـد          . والقنوات وإطالعها أعضاء اجمللس على التقدم احملـرز       

ــشأن   ــن اآلراء ب ــم ــربامج ذات ال ــساءلة  ال ــار امل ــروين ،صلة مثــل إط ــف اإللكت نظــام ، و والتوظي
 . فتراضي املتكاملاملعلومات اال

ن اليونيـسيف حتـافظ علـى الـشفافية وتطلـع أعـضاء اجمللـس               وقال مـدير إدارة التغـيري إ       - ٢١٥
. وأثرهـا املنظمـة   تقـدم يف تنفيـذ مبـادرات حتـسني          مـا يـتم إحـرازه مـن         التنفيذي والوفـود علـى      

الـذي تقـرر    هـا، وهـو التقيـيم       تنفيـذ املبـادرات وأثر    بـدء   ف نتائج تقييم مرحلة     يوتتبادل اليونيس 
 .٢٠١٢إجنازه حبلول عام 
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 مـن  ٧البنـد  (جمللـس التنفيـذي   الـيت قـام هبـا ا   الزيـارات امليدانيـة   املتعلقة بر  تقاريال  -هاء   
 )جدول األعمال

تقرير عن الزيارة امليدانية املشتركة إىل رواندا اليت اضطلع هبا أعـضاء اجملـالس التنفيذيـة       )أ(  
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسيف وبرنـامج               

 ٢٠١٠مارس / آذار٣٠ إىل ٢٠ألغذية العاملي يف الفترة من ا
  

 السيدة جونا جورلنك، املستشارة يف البعثة الدائمة للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا              قامت - ٢١٦
وأعربـت، باسـم الوفـد،      ). E/ICEF/2010/CRP.12(التقريـر   بعـرض   العظمى وأيرلنـدا الـشمالية      

 . م املتحدة القطري ملا أبدوه هلا من ترحيب حارعن امتناهنا حلكومة رواندا ولفريق األم

وأشارت السيدة جورلنـك إىل أن الزيـارة كانـت حـسنة التنظـيم وأن املناقـشات الـيت            - ٢١٧
جرت مع العديد من أصحاب املصلحة قـد مكنـت الوفـد مـن احلـصول علـى رأي شـامل عـن                      

 البلـدان الرائـدة املـشمولة       مـن  روانـدا ألهنـا      اخـتريت و. أداء وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة     
 هـو هـدف البلـد   كـان  و.  اتبعت عدة هنج إمنائية وإنـسانية مبتكـرة     اليت“ توحيد األداء ”مببادرة  

وقــد أبــدت روانــدا التزامــاً قويــاً . ٢٠٢٠توســطة الــدخل حبلــول عــام املأن يــصبح مــن البلــدان 
. ر التنميـــة الوطنيـــةبتحقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة الـــيت أدجمـــت إدماجـــاً راســـخاً يف أطـــ

 مبـا يف ذلـك      - ١٩٩٤عـام   يف  أحرز البلد تقدماً ملحوظاً منذ أن وقعت اإلبادة اجلماعيـة            وقد
 أنـه   غـري  -  يف املائـة اليـوم     ٤٢ إىل   ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام        ٥٢يف خفض معدالت الفقـر مـن        

ــا ــات     . زال يواجــه حتــديات كــبرية  م ــى ارتفــاع معــدالت وفي واشــتملت هــذه التحــديات عل
 . األمهات واألطفال دون اخلامسة من العمر وتسريح املقاتلني السابقني وإعادة إدماجهم

عجـب بـأداء الفريـق القطـري لألمـم املتحـدة وبتنفيـذه ملبـادرة                 الوفد قد أُ   وذكرت أن  - ٢١٨
 األول هـو     التـدبري  .وأوصيت اجملالس التنفيذيـة بـأن تتخـذ التـدابري الثالثـة التاليـة             . توحيد األداء 

تيجية يف اجملـاالت ذات امليـزة النـسبية         ا اسـتر  تكفل مشاركة الوكاالت ذات الصلة مشاركةً      أن
وسيــشمل ذلــك . وأن تواصــل تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل تلبيــة االحتياجــات يف جمــال القــدرات

وثانيـاً، مواصـلة الـدعوة إىل تعزيـز املمارسـات           .  واضـحة لروانـدا    “استراتيجية خـروج  ”وضع  
وثالثـاً، مواصـلة مناقـشة      .  لتيسري الربجمة املشتركة وأثرها علـى أرض الواقـع         تهاومواءمالتجارية  

الــسبل الــيت مــن خالهلــا تــستطيع الوكــاالت االســتمرار يف دعــم املبــادرات القائمــة فيمــا بــني      
 . اجلنوب بلدان

وأعـرب ممثـل روانـدا عـن امتنانـه للوفـد وألمانـة اليونيـسيف والفريـق القطـري لألمـم             - ٢١٩
وقال إن التقـدم قـد أحـرز بفـضل          . ة املنسق املقيم ملا قدموه من دعم      رئاسة الذي يعمل ب   املتحد
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 إزاء  وحمليـة هج ابتكاريـة    احلكومة واتباع نُ  لدى  عدد من العوامل أمهها وضوح اهلدف والرؤية        
 اعتمدت احلكومة علـى الـشراكة       فقد. ٢٠٢٠التنمية على النحو احملدد يف الرؤية الوطنية لعام         

. لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وجتاوزهـا         مبـادرة وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة             مع فريق 
 لدعم احلكومة يف عـدد مـن   حيوي بدور “مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة     ”ت  واضطلع
العنـف  ووالعنـف العـائلي     حتقيق املساواة بني اجلنسني وإهناء العنف ضد األطفال         :  هي اجملاالت

تـوفري  س نوع اجلنس؛ واحلد مـن وفيـات األطفـال وحتـسني صـحتهم؛ وضـمان           القائم على أسا  
 . وشامل تعليم أساسي جيد

  
تقرير عن الزيارة امليدانية اليت اضطلع هبا أعضاء مكتب اجمللس التنفيـذي إىل الـصني يف                  )ب(  

 ٢٠١٠أبريل / نيسان١١ إىل ٥الفترة من 

وقــام أعــضاء ). E/ICEF/2010/CRP.11(التقريــر بعــرض  رئــيس اجمللــس التنفيــذي قــام - ٢٢٠
بزيـارة عـدد مـن      املتمتعـة بـاحلكم الـذايت       اجمللس أثناء زيارهتم امليدانية إىل منطقة نينغـشيا هـوي           
ثلني مـن احلكومـات احملليـة       مـ  والتقـوا مب   ،مشاريع اليونيسيف اليت تنفذ يف جمايل الصحة والتعليم       

 النظـراء احلكـوميني يعربـون عـن تقـديرهم           بـأن رئـيس اجمللـس التنفيـذي       وأفـاد   . واجملتمع املـدين  
 أعـضاء   مكنـت  وأشار إىل أن الزيـارة       ،الستجابة اليونيسيف الطارئة يف أعقاب زلزال سيشوان      

املكتب من تقدير الدور االستراتيجي الذي تضطلع به اليونيسيف يف وضع قواعد ومعايري مـن               
ــة وضــع الــسياسات     ــدة تنفــذ دعمــاً لعملي ــه ميكــن للــصني،  وأشــري. خــالل مــشاريع رائ  إىل أن

بلــدان حيتــذى يف باعتبارهــا مــشاركاً هامــاً يف التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب، أن تكــون منوذجــاً  
وقد أعرب الـرئيس عـن امتنانـه للوفـد املبعـوث إىل حكومـة الـصني للفـرص الـيت                    . نامية أخرى 

لـذي يـضطلع    له إلجراء حوار هام مع كبار أعضاء احلكومة، مبن فيهم وزير التجـارة ا             أتيحت  
 . التعاون بدور رائد يف تنسيق برنامج

  
 يف طاجيكـستان تقرير عن الزيارة امليدانية اليت اضطلع هبـا أعـضاء اجمللـس التنفيـذي إىل                  )ج(  

 ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٦ إىل ١٨الفترة من 

ســعادة الــسيد أندريــه دابكيونــاس، املمثــل الــدائم لبــيالروس لــدى األمــم املتحــدة قــام  - ٢٢١
 ، وهـو )E/ICEF/2010/CRP.13( التقرير  بعرضيس السابق للمجلس التنفيذي لليونيسيف    والرئ

ــة  ــارة امليداني وأثــىن الــسفري علــى احلكومــة وفريــق اليونيــسيف برئاســة ممثــل    . الــذي تــرأس الزي
 وأعرب عن أسفه ألن وفـد اجمللـس التنفيـذي           .هلذه الزيارة من نوعية رفيعة    كان  اليونيسيف ملا   

. ارة ميدانية للمرة األوىل منذ سنوات ال ميثل سوى ثالث جمموعـات إقليميـة             الذي يضطلع بزي  
ــان،   ــشارك جمموعت ــهما إحــدى  ومل ت ــديراً   ومن ــاً وتق ــاحنني احترام ــات امل ــر فئ ــأن  .أكث ــاد ب  وأف
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. طاجيكــستان قــد نــسيت االنطبــاع الرئيــسي الــذي تولــد لــدى الوفــد هــو أن اجلهــات املاحنــة  
تـاج إىل مـساعدة أوسـع نطاقـاً مـن ذي قبـل              حيمنائيـة عـصيبة و    حتديات إنـسانية وإ   البلد  يواجه  و

وطلـب وفـد اجمللـس التنفيـذي إىل املـدير التنفيـذي             . تقدم على أسـاس مـستدام وطويـل األجـل         
لليونيــسيف أن ينظــر يف تعزيــز مــستوى مــالك املــوظفني واملــوارد املاليــة للمكتــب القطــري          

 .دان تواجه حتديات عصيبة مماثلةليتساوى مع املستويات يف املكاتب املوجودة يف بل

قــاموا هبــا وأعــرب ممثــل طاجيكــستان عــن امتنانــه للوفــود واليونيــسيف للزيــارة الــيت     - ٢٢٢
هـا طاجيكـستان،    هوقدم وصفاً لبعض التحـديات املعقـدة الـيت تواج         .  الذي جرى   اهلام واحلوار

وشــركائها سيف يــليونلأعــرب املمثــل عــن امتنانــه و. فيهــا بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مبــا
بلده يف أمس احلاجة إليها، وال سـيما يف ضـمان إمكانيـة احلـصول            كان  ه من مساعدة    وقدم ملا

، وأوصـى بـأن تعـزز اليونيـسيف التعـاون           والصرف الـصحي  ومياه الشرب املأمونة    على التعليم   
يــة يف هــذه يف تعزيــز جــودة التعلــيم واملــساواة بــني اجلنــسني باإلضــافة إىل تعزيــز القــدرة الوطن   

 . اجملاالت

واقترح أحد الوفود إيالء املزيد من االهتمـام لتفـشي مـرض شـلل األطفـال يف اآلونـة                    - ٢٢٣
اإليـدز  /األخرية يف طاجيكستان، وارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية             

درات، الـيت   وتثقيف املراهقني بشأن أخطار تعـاطي املخـ       النامجة عن تعاطي املخدرات باحلقن،      
 . دد أطفال املنطقةهت
  

 )األعمال  من جدول٨البند ( الرابطة العاملية ملوظفي اليونيسيف ة رئيسكلمة  -واو   
 الرابطة العامليـة ملـوظفي اليونيـسيف تقريـراً عـن أول مـؤمتر عـاملي يعقـد                   ة رئيس تقدم - ٢٢٤

 نتـائج   ومتثلـت . ٢٠٠٩يوليـه   / يف متـوز   ،نبولتسـ إعلى اإلطالق ملمثلـي مـوظفي اليونيـسيف يف          
تتحـسن  ها  مبعاجلتـ  ،“مثاين مستويات من التغـيري    ”قائمة بشواغل املوظفني معنونة     يف  االجتماع  

الـشواغل الرئيـسية الـيت    مهـا مـن    األمـن والتنقـل    وأوضحت أن . كثرياً حياة موظفي اليونيسيف  
جتــري  أبــداها املوظفــون، وكــذلك احلاجــة إىل توضــيح نظــام العقــود املــستمرة، وهــي مــسألة   

 .العامة  يف اجلمعيةمناقشتها
  

 ) من جدول األعمال٩البند (مسائل أخرى   -زاي   
اجمللــس التنفيــذي علــى قائمــة بنــود جــدول األعمــال املؤقــت   قامــت األمانــة بــإطالع  - ٢٢٥

  . ٢٠١٠للدورة العادية الثانية لعام 
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 ) من جدول األعمال١٠البند (اعتماد مشاريع املقررات   -حاء   
انظــر جمموعــة   (٢٠١٠/١٠ إىل ٢٠١٠/٦عتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــررات مــن     ا - ٢٢٦

 .)E/ICEF/2010/14املقررات 
  

 مــن ١١البنــد (اجمللــس التنفيــذي البيانــان اخلتاميــان للمــدير التنفيــذي ورئــيس     - طاء  
 )جدول األعمال

ــز         - ٢٢٧ ــدول األعــضاء لتركي ــه ال ــذي تقدم ــدعم ال ــديره لل ــذي عــن تق ــدير التنفي أعــرب امل
هتمـام  االرحـب ب  كمـا   . واألطفـال املنـسيني   اخلمس األدىن من اجملتمع     اليونيسيف املتجدد على    

وقـال إن   . ةر اجلنساين واألطفـال ذوي اإلعاقـ      حلماية األطفال وتعميم مراعاة املنظو    الذي يوىل   
، مثـل    بـشأهنا   يتعثـر إحـراز تقـدم      الـيت  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        حتقيـق التركيز سينـصب علـى      

هــج متكاملــة أثنــاء بــذل هــذه  ومــن الــضروري اتبــاع نُ .  والــصرف الــصحيوفيــات األمهــات
 . “توحيد األداء”املساعي، مبا يف ذلك يف سياق 

فيـذي علـى ثالثـة      وأشار املدير التنفيذي إىل أنه مت التركيز أثنـاء مناقـشات اجمللـس التن              - ٢٢٨
دفـع  وقـال إن إحـدى أولوياتـه املباشـرة هـي            . النتائج وحاالت الطوارئ واملـوارد    : جماالت هي 

ومن الضروري أن تصبح اليونيسيف قادرة على تتبع مـسار          . تعزيز نظم الرصد والتقييم   عجلة  
د مـن   ياهتـا والتأكـ   وحتديـد أول  حتـسني عمليـة     توزيع األموال واستخدام املوارد حىت تتمكن مـن         

آخــر رئيــسيا  جمــاالهنــاك أضــاف أن و. أفــضل التــدخالت وأكثرهــا فعاليــة مــن حيــث التكلفــة
حتديـد اجلوانـب الـيت      علـى   مجع واستخدام البيانـات املـصنفة الـيت تـساعد احلكومـات             يتمثل يف   
 النتـائج   لإلبـالغ عـن   وقـال إن اليونيـسيف تـسعى جاهـدة          . مـن االهتمـام   إيالء مزيد   حتتاج إىل   
 . ضافة، رغم تعذر هذا األمر أحياناً يف سياق العمل املتزايد مع طائفة من الشركاءوالقيمة امل

عق من اإلسـقاطات املنـذرة بـاخلطر املقدمـة          وفيما يتعلق حباالت الطوارئ، قال إنه صُ       - ٢٢٩
يف التقرير الشفوي عن العمل اإلنساين لليونيـسيف ومـن اآلثـار املتزايـدة لـتغري املنـاخ واملتعلقـة                    

ف تنفــق حاليــاً بــني ربــع وثلــث ميزانيتــها يأن اليونيــسوبعــد أن أشــار إىل . ارث الطبيعيــةبــالكو
يف العمــل اإلنــساين هــو أمــر حاســم أدائهــا  مواصــلة حتــسني أفــاد بــأنعلــى حــاالت الطــوارئ، 

 كمـا أن  .  نظام اجملموعـات   ةزيادة كفاء يف  أحد احللول   يتمثل  و. األمهية لليونيسيف وشركائها  
ستجيب اجلهــات املاحنــة اســتجابة كافيــة للنــداءات العاجلــة لــسد فجــوات مـن الــضروري أن تــ 

ق بـشكل جـدي العمـل       يـ  خيـارات صـعبة تع     اختاذ وإال ستضطر اليونيسيف إىل      ،التمويل احلادة 
 . ولويات التنمية، مثل مكافحة الفقر واملرضأالذي تضطلع به بشأن 
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م يف املــوارد العاديــة واملــوارد  وأعــرب عــن امتنانــه للجهــات املاحنــة لتعهــدها باإلســها   - ٢٣٠
األخرى، األمر الذي يضفي مرونة علـى عمـل اليونيـسيف لتلبيـة احتياجـات الطـوارئ وتنفيـذ                   

وأشار إىل أن عروض اللجان الوطنية هي عـروض ملهمـة مثلـها          . األولويات يف جماالت أخرى   
ر الـصحيح حـىت      من املهم وضع الطفل علـى املـسا        ويف اخلتام، أكد أن   . ابة اجلمهور مثل استج 

 .ية الصعبةدتتحقق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما يف ظل الظروف االقتصا

وهنأ الرئيس اجلميع علـى املناقـشة اجملديـة والتوصـيات املبتكـرة والنتـائج املمتـازة الـيت                - ٢٣١
ــسنوية  ــدورة ال ــها ال ــوغ     . حققت ــز علــى حقــوق الطفــل هــو أمــر ضــروري لبل وأكــد أن التركي

ني يأن املناسـبة التذكاريـة لالحتفـال بـالربوتوكولني االختيـار          ونـوه بـ    ،اإلمنائية لأللفيـة  األهداف  
ا مـ تقـدم مـشجع حنـو حتقيـق التـصديق العـاملي عليه      إحراز  دلت على   قد  التفاقية حقوق الطفل    

وبعــد أن أكــد علــى أمهيــة التوجــه اجلنــساين لعمــل . ا تنفيــذاً تامــاً وتنفيــذمه٢٠١٢حبلــول عــام 
ن اخلطـوات الــيت تتخــذها اليونيـسيف يف تطبيــق سياسـتها اجلديــدة املتعلقــة    إذكــر اليونيـسيف،  

وقـال إن اإلحاطـة املقدمـة بـشأن هـاييت      . تبعث على األملهي خطوات  باملساواة بني اجلنسني    
 ،اجلميـع بــأن الكـوارث والرتاعــات تـؤثر تــأثرياً غـري متناســب علـى أكثــر الفئـات ضــعفاً       ذكّرتـ 

وأشــار إىل أن جلــسة . ن تتعهــد مبزيــد مــن املــوارد للعمــل اإلنــساين  وناشــد الــدول األعــضاء أ 
أظهرت النتائج اهلامة اليت حتققـت بالتعـاون   قد التركيز اخلاص على اللجان الوطنية لليونيسيف     

تعزيـز الـشراكات واالتـساق علـى        بورحـب أيـضاً بـالتزام اليونيـسيف         . الوثيق مع اجملتمع املدين   
 أيـضاً  هـو وباإلشـارة إىل أن الطفـل   . هنـج اجملموعـات  فـضال عـن   صعيد منظومة األمـم املتحـدة     

مستفيد من برنامج اليونيسيف، حث الوفـود علـى مواصـلة ضـمان أن يرتقـي التقـدم املـستدام                    
  .األطفال مبستوى حياة مجيع
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  الثالث اجلزء
 

  ٢٠١٠ لعام الثانية العادية الدورة    
  
  
  

  ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٩ إىل ٧ نيف الفترة م املتحدة األمم مقر يف املعقودة    
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 الدورة تنظيم - أوال  
 التنفيذي واملديراجمللس التنفيذي  لرئيس االفتتاحيان البيانان  - ألف  

 البنــود أوجــزو .احلاضــرين جبميــع بالترحيــب الــدورةاجمللــس التنفيــذي  رئــيس افتــتح - ٢٣٢
  .الدورة إليها ستتطرق اليت الرئيسية

حـذراً   هنجـا  العـاملي،  االقتـصادي  التباطؤ سياق يف لنفسها، تطّخت اليونيسيف إن وقال - ٢٣٣
 مواجهـة  علـى  احلكومـات  مبـساعدة  اليونيـسيف  تقـوم  ذلـك، عالوة علـى     و .املايل التخطيط يف

 الكـايف،  االجتمـاعي  االسـتثمار  علـى  للحفـاظ  الـتقين  الـدعم  تقدمي مثل تدابري خالل من األزمة
 .لألطفال بالنسبة وخاصة

ــرئيس،أعــرب و - ٢٣٤  ضــحايا، عــن التعــاطف مــع املاليــني مــن   التنفيــذي اجمللــس باســم ال
 اللـــتني اإلحـــاطتني إىل يتطلـــع التنفيـــذي اجمللـــس إن وقـــال .باكـــستان يف املومسيـــة الفيـــضانات
 يف احلالــة عــن التنفيــذي واملــدير املتحــدة األمــم لــدى باكــستان لبعثــة الــدائم املمثــل ســيقّدمهما
 ضـرورة  مـؤخرا  حـدثت  الـيت  األخـرى  الطـوارئ  وحاالت ارثةالك تلك أبرزت وقد .باكستان

  .مالئم مستوى على للكوارث والتأهب املخاطر من احلد يكون أن

 اليونيـسيف  مـساعدة  هـي  التنفيـذي  للمجلـس  العاجلـة  املهام إحدى أن الرئيس وأكد - ٢٣٥
 املهـم  ومـن  .مثـل  إىل احلـد األ  لأللفيـة  اإلمنائية األهداف بتحقيق التعجيل يف مسامهتهارفع   على
 مجيـع جـين     لـضمان  اجملتمـع،  مـن  األدىن اخلُمـس  يـشكلون  الـذين  احملـرومني،  على التركيز جدا

 التنفيـذي  اجمللـس  أعـضاء  إن قـائال  الـرئيس  واختـتم  .التقـدم  هـذا  ثمـار ل استثناء، دون األطفال،
ــديهم ســيكون ــة   ملناصــرة هامــة فرصــة ل ــا ودعــم ألطفــالا أجــل مــناخلطــة العاملي ــ تقــوم م  هب

ــع القــادم العــام االجتمــاع يف أعمــال مــن اليونيــسف ــة األهــداف بــشأن املــستوى الرفي  اإلمنائي
 .لأللفية

 مـؤخرا  هبـا  قـام  الـيت  للرحلـة  مـوجزا  شرحا االفتتاحي، بيانه يف التنفيذي، املدير وقّدم - ٢٣٦
ليـة  احمل اجملتمعـات  تواجـه  وحيـث  هائـل  بـدمار  املومسيـة  الفيضانات تسببت حيث باكستان، إىل

ــشار احتمــال ــة األمــراض انت ــاه املنقول ــسيف، وتعمــل .باملي  مشــل ملّ علــى ،خــاصبوجــه  اليوني
 .طويلــةال نعــاشاإل عمليــة دعــم علــى وستــساعد بالطفــل، رفيقــة مــساحات نــشاءإو العــائالت،

 مــن وغريهــم لألطفــال بالنــسبة وخــصوصا اخلــراب، تفــاقم إىل أدىقــد  الفقــر أن علــى وشــدد
 “املنـسيني ” العـامل  أطفـال  إىل الوصول ضرورة باكستان يف الوضع أبرز قدو .الضعيفة الفئات
 .العامل أحناء مجيع يف ولكن الطارئة، احلالة تلك على األمر يقتصر أن دون
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 يف العمـل  مراكـز  مـن  غريهـا  يف كما باكستان يف يواجهون، املوظفني أن على وشدد - ٢٣٧
 مــن حيتاجونــه مبــا تزويــدهم مــن بــد ال وأنــه ســالمتهم، هتــدد كــبرية خمــاطر الطــوارئ، حــاالت
 لزيـادة  املتحـدة  األمم منظومة نطاق على التنسيق تعزيز الضروري من أن كما .واملوارد الدعم
  .الطوارئ حاالت على ذلك يقتصر أن دون املبذولة، اجلماعية اجلهود مجيع أثر

ــد - ٢٣٨ ــرق أن وبعـ ــدير تطـ ــذي املـ ــرز إىل التنفيـ ــاط أبـ ــرحالت يف النقـ ــيت الـ ــام الـ ــا، قـ  هبـ
 القليلـة  األشـهر  مـدى  على أنشطة من اليونيسيف به اضطلعت وما عقدها، اليت واالجتماعات

 لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف بــشأن املــستوى الرفيــع العــام االجتمــاع أمهيــة علــى شــدد الــسابقة،
 .األهداف حتقيق تسريع إىل الرامية واجلهود

 االتـساع  يف اآلخـذة  الفـوارق  هـذه  من احلد من األهداف،لبلوغ   بد، ال إنهأضاف  و - ٢٣٩
 .األهــداف حتقيــق جمــال يف تقــدما حتــرز الــيت البلــدان يف حــىت والفقــراء، األغنيــاء األطفــال بــني
ــد وممــا ــائُج التأكيــد ذلــك أّي والــيت  اليونيــسيف، أجرهتــا رائــدة دراســة إليهــا توصــلت الــيت النت

 مـن  فعاليـة  أكثـر  وجيعلـه  األهـداف  بلـوغ  يف يعّجل اجملتمع فئات أفقر على التركيز أن أظهرت
االحتفـال   يوم فتصاَد مناسبة يف سُتنشر اليت الدراسة وعمدت .استدامةأكثر  و التكلفة حيث

 صـحة  يف املـساواة  علـى  قائم هنج التباع احملتملة النتائج بني املقارنة إىل الطفولة، إنقاذ تحالفب
 .احلالية السائدة االستراتيجيات وبني خرى،األ الرئيسية التنمية جماالت من والعديد األطفال

 وعملياهتـا  إدارهتـا  لتعزيـز  اليونيـسيف  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  إىل التنفيـذي  املدير تطّرق مث - ٢٤٠
 والتقيـيم  الرصد حتسني اجلهود تلك وتشمل .أفضل بشكل املقبلة التحديات مواجهة أجل من

 والتنـوع  اجلـودة مـن   زيـد امل حتقيـق  إىل ،صخـا بوجه   وهتدف، البشرية، املوارد ونظم الداخليني
 ملـلء  الالزم الوقت الختصار “السريع املسار” بعنوان بادرةبدأ العمل مب   وقد .العمل مكان يف

 دارةإل جديــد نظــام اســتحداث ويــؤدي .والطــوارئ األزمــات حــاالت يف وخاصــة الوظــائف،
للتركيـز   القطريـة  الـربامج  وجهـة  حتويل حالياجيري  و .امليزنةو والتنفيذ الرصد حتسني إىل األداء
 إطـار  يف اليونيـسيف،  وتقـوم  .حمـددة بوضـوح أكـرب      نتـائج وعلـى    املبـادرات أقل من    عددعلى  

ــساق يف  القــوي دعمهــا ــملالت ــذ املتحــدة، األم ــايري بتنفي ــة احملاســبية املع ــام، للقطــاع الدولي  الع
 تنــسيق بـشأن  لـسكان ة لاألمـم املتحــد  وصـندوق  اإلمنــائياألمـم املتحـدة    برنــامج مـع  التعـاون و

 .ونتائجها امليزانية موارد بني الصالت حتسني وبشأن التكاليف هبا تصنَّف اليت الطريقة

ــنخفض   إن قــال املــايل، بالوضــع يتعلــق وفيمــا - ٢٤١ ــراداتمــن املتوقــع أن ت  ليونيــسيفا إي
ــر ــا املنتظ ــسبة حتقيقه ــصل بن ــة يف ١ إىل ت ــام يف املائ ــة يف ٧ و ٢٠١٠ ع ــام  يف املائ  .٢٠١١ع
 حتياطيـات اال بـسحب  بـدأت  فقد توقعات،ال جتاوزت اليونيسيف إيرادات أن من الرغم وعلى

 .الربناجمية النفقات على كبري تأثري حدوث دون للحيلولة نقديةال
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 مــن والــدعم التوجيــه تلقــي إىل تتطلــع اليونيــسيف إن بقولــه التنفيــذي املــدير واختــتم - ٢٤٢
 .التنفيذي اجمللس

  
 األعمال جدول إقرار  - باء  

ــّر - ٢٤٣ ــذي اجمللــــس أقــ ــدول التنفيــ ــال جــ ــدول األعمــ ــزمين واجلــ ــيم الــ ــال وتنظــ  األعمــ
)E/ICEF/2010/15( للدورة. 

 بتـسلم  التنفيـذي  اجمللـس  أمـني  أفاد ومرفقه، الداخلي النظام من ٢-٥٠ للمادة ووفقا - ٢٤٤
 دوليـة،  منظمـات  ٤ و املتحـدة،  لألمـم  تابعـة  هيئـات  ٣ و مراقبـا،  وفـدا  ٣٨ مـن  اعتماد وثائق

  .حكوميتني غري ومنظمتني ،لليونيسيف الوطنية للجان الدائم الفريقمن و
  

 التنفيذي اجمللس مناقشات  - ثانيا  
 مـن  ٣ البنـد ( ٢٠١١ عـام  يف التنفيـذي  اجمللـس  لـدورات  املقترح العمل برنامج - ألف  

 )األعمال جدول
 يف التنفيـذي  اجمللـس  لـدورات  قتـرح امل العمل برنامجبعرض   التنفيذي اجمللس أمني ماق - ٢٤٥
ــام ــد ).E/ICEF/2010/16( ٢٠١١ عــ ــذي اجمللــــس واعتمــ ــامج التنفيــ ــل برنــ ــرر  يف العمــ املقــ

 ).املرفق انظر( ٢٠١٠/١١
  

ــر - باء    جملــس اجتماعــات ومقــررات توصــيات اليونيــسيف متابعــة عــن شــفوي تقري
 اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املعين املشترك املتحدة األمم برنامج تنسيق

  )األعمال جدول من ٤ البند(
 الـربامج،  لشؤون املساعد واملدير اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس قسم رئيس قدم - ٢٤٦
 ).E/ICEF/2010/CPR.21( الشفوي التقرير

 الـيت  وبـاجلهود  املـشترك  املتحـدة  األمـم  برنامج مع اليونيسيف بتعاون الوفود ورحبت - ٢٤٧
 إىل األم مـن  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  انتقـال  علـى  القـضاء  أجل من ةاملنظم تبذهلا
هي جـزء مـن      الربامج هذه أن على الوفود بعض وشدد   .جديدةإصابات   حدوث ومنع الطفل
 .اخلامسة سن دون األطفال سيما وال لألطفال، الشاملة الطبية الرعاية لتوفري أمشل جمهود

 واالسـتبعاد  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  بني العالقة إىل عدة وفود وأشارت - ٢٤٨
 خطـرا  ميثّـل  خاصـة،  أفريقيـا  يف اإليـدز،  وباء أن إىل أخرى وفود وأشارت .والفقر االجتماعي

  .لأللفية اإلمنائية األهداف من بالصحة املتعلقة ٦ و ٥ و ٤ األهداف حتقيق على
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 ارتباطـا  بينـها  فيمـا  تـرتبط  واجلنـسانية  يةالـصح  القـضايا  أن إىل أخـرى  وفود وأشارت - ٢٤٩
 اإليـدز  أنالحظـت   و اإليـدز، /البـشرية  املناعـة  نقص بفريوس يتعلق فيما وخاصة له، انفصام ال

 نـصف أكثـر مـن      ميـثّلن  النـساء  وأن اإلجنـاب،  سـن  يف النـساء  لوفيـات  الرئيـسي  السبب يشكل
 املـرأة  متكـني  أمهية على وفود عدة وشددت .العامل أحناء كل يف اجلديدة اإلصابة حاالت مجيع

 أوىلبـــصياغة  اليونيـــسيفبقيـــام  ورحبـــت اإليـــدز،/البـــشرية املناعـــة نقـــص فـــريوس ملكافحـــة
 وحثـت  .اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  وفـريوس  اجلنـسانية  بالقضايا املتعلقة التنفيذية توجيهاهتا
ــة مــن االســتفادة علــى املنظمــة أخــرى وفــود ــائج لتحــسني األدل  والفتيــات للنــساء الربنــامج نت

 .البشرية املناعة نقص بفريوس املصابات

 الـشريكة  اجلهـات  خمتلف بنياالتساق   من أكرب قدر بتحقيق الوفود من عدد وأوصى - ٢٥٠
 بــه يقــوم الــذي الرائــد بالــدور الوفــود مــن العديــد واعتــرف .اإليــدز وبــاء مكافحــة يفالعاملــة 

 التعـاون  إىل التقـدير،  مع الوفود أحد وأشار ريا،واملال والسل اإليدز ملكافحة العاملي لصندوقا
 مكافحــة جمــال يف للمــساعدة الطارئــة املتحــدة الواليــات رئــيس وخطــة اليونيــسيف بــني القــائم
 مـن  الفـريوس  انتقـال  منـع  بـرامج  تعزيـز  علـى  منها، والوقاية األمراض مكافحة مراكزو اإليدز،
 .األعباءب املثقلة البلدان من بلدا ١٤ يف الطفل إىل األم

 حتياجـات اال لتقـدير  الثـاين  املستقل التقييم لتوصيات تأييده    عن الوفود بعض وأعرب - ٢٥١
 .القطـري  الـصعيد  علـى  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  لفـريوس  التـصدي  ولتعزيـز  القدراتمن  

 احليـاة  بـشأن  التثقيـف  إدمـاج  ذلـك  يف مبـا  الوقاية، جهود تعزيز زيادةعلى   منها العديد وشّجع
 الوسـطى  وآسـيا  والـشرقية  الوسطى أوروبامناطق   أن إىل الوفود أحد وأشار .للشباب جلنسيةا

 كلااملـش  إحـدى  أن وأكـد  اإليـدز،  وبـاء  معدالت يف ارتفاعا تشهد اليت العامل يف الوحيدة هي
 املناعــة نقــص بفــريوس املــصابني والــشباب لألطفــال االجتمــاعي االســتبعاد يف تتمثــل الرئيــسية
  .اإليدز رضوم البشرية

 املاحنـــة اجلهـــات مـــع واســـعة مـــشاورات إجـــراء أمهيـــة علـــى وفـــود عـــدة وشـــددت - ٢٥٢
املعـين   املـشترك  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  جديـدة  استراتيجية خطة وضع يف املشاركة واملنظمات

 إىل الوفـود  أحـد  وأشـار  .أفـضل  نتـائج  إىل والتوصـل  واالتساق املساءلة تعزيز أجل منباإليدز  
 مـن  تعـاين  تـزال  ال الوقايـة  أن علـى  أكّـد و بلـده،  يف اإليـدز  اخنفاض إىل أدت الوقاية جبرام أن

 اجلهـات و املاحنـة  اجلهـات  وناشـد  للغايـة،  منخفـضة  التغطيـة  وأن التمويل، يف جدا شديد نقص
 .مسامهاهتا تزيد أن الشريكة

 أمهيـة  ىعلـ  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  قـسم  رئـيس  أكد ،يف معرض الرد  و - ٢٥٣
 واالســـتبعاد للفقـــر التـــصدي أجـــل مـــن الطفـــل محايـــة ونظـــم الـــصحية الـــنظم مـــع التكامـــل
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 والعــالج الوقايـة  بـرامج ( الـشاملة  اخلـدمات  مـن  اجلميـع  اسـتفادة  أن علـى  وشـدد  .االجتمـاعي 
 األيتـام  مثـل  إليهـا،  الوصـول  يتعـذّر  الـيت  الـسكان  فئـات  إىل الوصـول  تـشمل  )والدعم والرعاية

 علــى  النظــام تعزيــز  علــىشــركاءها   مــع تعمــل  اليونيــسيف أن وذكــر  .فاءالــضع واألطفــال
 املناعـة  نقـص  بفـريوس  املتعلقـة  اخلدمات من اجلميع استفادة لتسريعاحمللي  و القطري ينصعيدال

 .اإليدز/البشرية

 البلـدان،  بعـض  يف فعاليتها، ثبتت االجتماعية النقدية التحويالت برامج أن إىل وأشار - ٢٥٤
 زيـادة  يتـيح  ممـا  باإليـدز،  اجملتمـع  مـن  كـبرية  نـسبة  أيضا تتأثر حيث األسر أفقر إىل الوصول يف

 علــىلثنــائهم  التنفيــذي اجمللــس عــضاءأل هشــكر عــن أعــربو .اخلــدمات مــن االســتفادة فــرص
 البـشرية  املناعـة  نقـص  لفـريوس  اخلفـي  الوبـاء  -االسـتبعاد   و اللـوم ” املعنونـة  اليونيـسيف،  نشرة

ــ يف األطفــاللــدى  ــه وأضــاف .“الوســطى وآســيا الــشرقية اأوروب  التــدابري مــن عــدد اتُّخــذ أن
ــسيطة ــن للحــد الب ــادة االجتمــاعي االســتبعاد م ــرص وزي ــى احلــصول ف ــة اخلــدمات عل  املالئم
 أن إىل وأشــار .املنطقــة يف باإليــدز اإلصــابة حــاالت ارتفــاع اجتــاهعكــس  إىل الراميــة للــشباب
 تنــّسق اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس املتعلقــة ومؤشــراهتا اليونيــسيف بــرامج أهــداف
 .املتحـــدة األمـــم منظومــة  داخـــل ومؤشــراهتا  الـــشريكة اجلهــات  بـــرامج أهــداف  مـــع بــاطّراد 

 مواجهـة  يف اّتحدوا األطفال، أجل من احتدوا” لربنامج األهداف حتديد بني التوفيق وسيجري
 املتحـدة  ألمـم ل العامـة  ةلجمعيـ االسـتثنائية ل   دورةالـ  مؤشرات وبني )٢٠١٥-٢٠١١( “اإليدز
 املــؤمتر أن إىل اخلتــام، يف وأشــار، .٢٠١١ لعــام اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس املعنيــة
 بـشكل  اآلن أُدرجـا  واإليـدز  األطفـال  أن أكـد  مـؤخرا  فيينا يف عقد الذي باإليدز املعين الدويل
 .العاملي األعمال جدول على بارز

 إىل األم مــن الفــريوس انتقــال علــى الفعلــي القــضاء أن داجمــد التنفيــذي املــدير وأكــد - ٢٥٥
 يف شـأنه  ل،يـشكّ  فهـو  .اليونيـسيف  أهـداف  مـن  رئيـسيا  هـدفا  ميثـل  ٢٠١٥ عـام  حبلول الطفل
 .اقتصادية وضرورة أخالقيا واجبا األطفال، شلل على القضاء شأن ذلك
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 مــن ٥ بنــدال( القــدرات تنميــة جمــال يف اليونيــسيف مــسامهة عــن شــفوي تقريــر  - جيم  
   )األعمال جدول

 الثانيــة العاديــة الــدورة بعــد مــا إىل األعمــال جــدول بنــود مــن البنــد هــذا مناقــشة أُُجلــت[
  ]٢٠١٠ لعام

 )األعمال جدول من ٦ البند( لليونيسيف الربناجمي بالتعاون املتعلقة املقترحات  - دال  
ــائق املوافقــة علــى      ــربامج وث ــة ال ــدورة يف نوقــشت الــيت املنقحــة القطري ــسنوية ال  لعــام ال

  )األعمال جدول من أ- ٦  دالبن( ٢٠١٠
مبناقـــشة  ،٢٠١٠ لعـــام الــسنوية  دورتـــه يفقـــام  التنفيــذي  اجمللـــس أن الـــرئيس أعلــن  - ٢٥٦
 واألطفـــال أذربيجـــان، :نـــاطقامل وبـــرامج قطريـــةال الـــربامج وثـــائق مـــن وثيقـــة مـــشروع ١٣

 العربيـة  اجلمهوريـة  األردن، احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض( الفلـسطينيات  واألمهـات  الفلسطينيون
ــسورية، ــان ال ــيالروس، )لبن ــا، وب ــة وتركي ــا ومجهوري ــشعبية كوري ــة، ال ــا، الدميقراطي  وجورجي

 مــشاريع وُنقّحــت .وميامنــار وماليزيــا، وكمبوديـا،  والعــراق، والــصني، وصــربيا، وسـوازيالند، 
ــائق، ــة احلكومــات مــع بالتــشاور االقتــضاء، حــسب الوث ــ املعني ــشبكي املوقــع لــىع شرتوُن  ال
 التنفيـذي  اجمللـس  مـن  وطُلـب  .الـدورة  مـن  أسـابيع  سـتة  خـالل  لليونيـسيف  التنفيذي للمجلس

 علـى  ء أعـضا  مخـسة يقـم    مل مـا  االعتـراض  عـدم  إجراء أساس على املنقحة الوثائقاملوافقة على   
 التنفيــذي اجمللــس علــى معــني قطــري برنــامج عــرض يف برغبتــهم خطّيــا ،األمانــةبــإبالغ  األقــل
 فقـد  القبيـل،  هـذا  من طلبات أي تتلق مل األمانة كانت وملّا .بشأنه املناقشات من مزيد إلجراء
 .املناطق وبرامج القطرية الربامج وثائق أُقّرت

ــيالروس ممثــل ورحــب - ٢٥٧ ــامجباملوافقــة علــى   ب ــيالروس القطــري الربن  مــن إن وقــال .لب
 .القطـري  الربنـامج  أهـداف  حتقيـق  من كّنمي مبا واملوظفني املكتب على اإلنفاق ترشيد احلكمة

 وفـد  وطلب .املشمولة املشاريع يف للتوسع حاجة ألي بسرعة اليونيسيف تستجيب أن ؤملوُي
 بـيالروس،  يف امكتبـه  خـارج  مـن  املاحنـة  اجلهـات  من إضافية أموال حشد اليونيسيف من بلده
 .الوطنية االحتياجات مراعاة مع

 مجيـــع مـــع الوثيـــق بالتـــشاور ضـــعُو القطـــري الربنـــامج نأ إىل ميامنـــار ممثـــل وأشـــار - ٢٥٨
 والـيت  الوطنيـة،  التنميـة  خطـة  مـع  يتماشـى  مبـا  التنمية، يف الشريكة واجلهات الدولية الوكاالت

 ألطفـال  كـبرية  أمهية ذات جماالت على الربنامج ويركز .لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق تدعم
  .ميامنار
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 العديـد  يف تقـدم  من أُحرز ما على تدلّ القطري الربنامج وثيقة إن صربيا ممثلة وقالت - ٢٥٩
ــاك أن إىل ةًمــشري اجملــاالت، مــن ــا الكــثري هن ــّين مم ــام يتع ــه القي ــز ب  االجتمــاعي اإلدمــاج لتعزي

ــال ــب لألطف ــى والتغل ــوارق عل ــصلة الف ــال املت ــراء بأطف ــالو الفق ــا أطف ــالو الروم ــف أطف  الري
 معلومــات علــى املنقحــة القطــري الربنــامج وثيقــة ءبــاحتوا ورحبــت .اإلعاقــة ذوي واألطفــال

 لألمـم  التـابع  األمـن  جملـس  قـرار مبوجـب    كوسـوفو  يف أنـشطة  مـن  اليونيـسيف  بـه  تضطلع عما
 أقليـات  إىل منـهم  ينتمي من سيما وال األطفال، حالة أن وأضافت ).١٩٩٩( ١٢٤٤ املتحدة
 مبـا  القطـري،  الربنـامج  وثيقـة  يف تفـصيال  أشـدّ  هنج اّتباع تستحق وميتوهيا، كوسوفو يف عرقية
 وينبغـي  .٢٠٠٩-٢٠٠٥ الفترة خالل املستفادة والدروس احملققة للنتائج تقييم إجراء ذلك يف

 الــيت واالسـتنتاجات  قدمتــها، الـيت  التقـارير  هــااعتبار يفتـضع   أن ،الــصدد هـذا  يف لليونيـسيف، 
 تتعلـق  والـيت  يميـة، وإقل دوليـة  ومنظمـات  معاهـدات،  مبوجـب  منشأة هيئات عدة استخلصتها،

 .الطفل حقوق إحقاق ميدان يف التحديات مبواجهة

 خيبـة  عـن  أرمينيـا  وفـد  أعـرب  ألذربيجـان،  املنقحـة  القطـري  الربنامج لوثيقة وبالنسبة - ٢٦٠
 الوفـد  وقـال  .كارابـاخ  بنـاغورين  يتعلـق  فيمـا  ١٣ الفقـرة  يف املستخدمة الصياغة بلده إزاء    أمل
 مينـسك  جمموعـة  رعايـة  حتـت  القائمـة  الـسالم  عمليـة  مـع  بقـة متطا غـري  جاءت الصيغة تلك إن

 نتــائج علــى مــسبقة أحكامــا الــصياغة وتَحــ وقــد .أوروبــا يف والتعــاون األمــن ملنظمــة التابعــة
 .كاراباخ ناغورين يف الوضع حول املفاوضات

ــواردة الــصيغة إن قــائال أذربيجــان ممثــل وعلــق - ٢٦١ ــامج وثيقــة مــن ١٣ الفقــرة يف ال  الربن
 إنـه  وقـال  .سـابقا  كـر ذُ كمـا  املتحـدة،  األمـم  لوثـائق  متامـا  مطابقـة  ألذربيجـان  املنقحة ريالقط
 حـذو  لوثائقهـا  صـياغتها  يف حتـذو  أن املتحـدة،  لألمـم  تابعـا  كيانـا  بوصـفها  لليونيـسيف،  ينبغي
 تـأثري  أي هلـا  لـيس  ١٣ الفقـرة  يف الـواردة  الـصيغة  إن وقـال  .الـصلة  ذات املتحـدة  األمـم  وثائق
  .املسألة هبذه املتعلقة القضايا من ذلك غري أو سالم ملياتع أي على

  
ــدة             ــصف امل ــة الستعراضــات منت ــوجزات اإلقليمي ــة وامل ــربامج القطري ــائق ال ــشاريع وث م

  )من جدول األعمال) ج (٦و ) ب (٦البندان (للربامج القطرية 
 منتــصف  قــدمت مــشاريع وثــائق الــربامج القطريــة وامللخــصات املتعلقــة باستعراضــات- ٢٦٢

املدة بواسطة املدراء اإلقليميني املعنيني، أمـا الوثـائق املتعلقـة بالـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا،                   
وتتعلق مشاريع وثائق الربامج القطرية الـستة ببوركينـا فاسـو           . فقد قدمها نائب املدير اإلقليمي    

(E/ICEF/2010/P/L.24) ــسيا ــديف (E/ICEF/2010/P/L.27)، وإندونيـــــــ ــة ملـــــــ  ، ومجهوريـــــــ
(E/ICEF/2010/P/L.28) ــصومال ــواي (E/ICEF/2010/P/L.22)، والــــــــــــــــــ ، وأوروغــــــــــــــــــ
(E/ICEF/2010/P/L.25) ــا ــذي   (E/ICEF/2010/P/L.23)، وزامبيـ ــس التنفيـ ــرر اجمللـ ــا ملقـ ، وطبقـ
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، فقــد أخطــر اجمللــس التنفيــذي بأســباب تأجيــل تقــدمي هــذه الوثــائق مــن الــدورة     ١٧/٢٠٠٨
ــة يف   ــة الثانيــــــــ ــدورة العاديــــــــ ــسنوية إىل الــــــــ ــوثيقتني الــــــــ  (E/ICEF/2010/CRP.10) الــــــــ

  . (E/ICEF/2010/CRP.10/Corr.1) و
ــاطق     - ٢٦٣ ــة املن ــة الستعراضــات منتــصف املــدة للــربامج القطري  ومشلــت املــوجزات اإلقليمي

منطقـــــة أوروبـــــا الوســـــطى والـــــشرقية ورابطـــــة الـــــدول املـــــستقلة  ) أ: (والبلـــــدان التاليـــــة
(E/ICEF/2010/P/L.21) :  منطقة شرق آسيا واحملـيط اهلـادئ       ) ب(واتيا؛  مجهورية مولدوفا وكر
(E/ICEF/2010/P/L.19) : منطقـــة ) ج(تايلنـــد ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية ومنغوليـــا؛

ــا   ــوب أفريقيــ ــرق وجنــ ــابوي  : Corr.1 و (E/ICEF/2010/P/L.16)شــ ــا وزمبــ ــا وإريتريــ إثيوبيــ
 ســــان تــــومي :(E/ICEF/2010/P/L.17)غــــرب ووســــط أفريقيــــا ) د(ومدغــــشقر ومــــالوي؛ 

ــا؛   ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب   ) هـــ(وبرينــسييب والــسنغال وغــابون وغامبي دول أمريكــا الالتيني
(E/ICEF/2010/P/L.18) :           باراغواي والربازيل وبليز وبنمـا وجامايكـا واجلمهوريـة الدومينيكيـة

: (E/ICEF/2010/P/L.26)منطقة الشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا         ) و(والسلفادور وهندوراس؛   
جنـوب آسـيا   ) ز(تونس واجلزائر واجلمهورية العربية السورية وُعمان ومصر واملغرب واليمن؛      

(E/ICEF/2010/P/L.20) :ملديف ونيبال واهلند.  
  

  أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول املستقلة    
ل  أعرب ممثل كرواتيا أثناء املناقشة عن تقـديره للنمـوذج اجلديـد للتعـاون الـذي يـشم                  - ٢٦٤

والقطـاع  )  يف املائـة   ٧٠(مكتبا قطريا مكتفيا ذاتيا يعمل علـى تعبئـة املـوارد احملليـة مـن األفـراد                  
وقـال إن هـذا النمـوذج ميكـن أن يـستخدم يف بلـدان أخـرى متوسـطة                   ).  يف املائـة   ٣٠(اخلاص  
، وبعد أن أشار إىل مواءمة العناصر الثالثـة لألنـشطة الربناجميـة مـع األولويـات الوطنيـة                 . الدخل

وبالرغم مـن ذلـك، ال يـزال هنـاك حتـديات            . قدم وصفا للعديد من النتائج احملققة يف كل جمال        
ــة الطفــل يف أرض الواقــع وحــصوهلا علــى مــوارد كافيــة يف       ــة تنفيــذ معــايري محاي تعتــرض كفال

كمــا متــس احلاجــة لزيــادة التعــاون املــشترك بــني القطاعــات يف جمــاالت األولويــة مثــل . امليزانيــة
اء اســتخدام املؤســسات وســيلة لإلصــالح واألطفــال ذوي اإلعاقــة وأطفــال الرومــا    عمليــة إهنــ

  .وحتقيق العدالة لألطفال
 وقال ممثل بيالروس إن التقرير املتعلق باستعراضات منتصف املـدة كـان تقريـرا فريـدا                 - ٢٦٥

 ملــا تــضمنه مــن حتليــل مفــصل للعمــل يف امليــدان وتعريــف لألولويــات الرئيــسية ألنــشطة محايــة  
  .وأثىن املمثل على اليونيسيف التباعها هنجا مرنا ومتييزيا يف بلدان املنطقة. األطفال واملرأة
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 وبعــد أن شــكر املــدير اإلقليمــي ممثلــي كرواتيــا وبــيالروس علــى تعليقاهتمــا، قــال إن   - ٢٦٦
ــصة جنــاح وميكــن أن خيــدم         ــل ق ــى مــدى مثــان ســنوات ميث ــذي حتقــق عل ــاون الكــروايت ال التع

. دان األخـرى يف املنطقـة وللبلـدان املتوسـطة الـدخل يف أجـزاء أخـرى مـن العـامل                    كنموذج للبل 
ــشأن عمــل املكتــب         ــدمها ب ــيت ق ــيالروس للتعليقــات الداعمــة ال ــل ب وأعــرب عــن تقــديره ملمث

  .اإلقليمي وال سيما يف ما يتعلق بعملية استعراض منتصف املدة
  

  شرق آسيا واحمليط اهلادئ    
إن مــشروع وثيقــة الربنــامج القطــري قيــد النظــر كانــت نتيجــة    قــال ممثــل إندونيــسيا  - ٢٦٧

وقـال إن احلكومـة كانـت تتبـع اسـتراتيجية         . سنتني من املـشاورات بـني احلكومـة واليونيـسيف         
واعتمـدت التـزام جاكارتـا    ) لصاحل الفقراء وتوفري فـرص العمـل وتـشجيع النمـو         (ثالثية األبعاد   

وذكـر أن   .  شـريكا إمنائيـا    ٢٠ة بالتعاون مع أكثر من      بشأن برنامج املعونة لتحقيق فعالية التنمي     
ختفيــف حــدة الفقــر وحتــسني حالــة الــصحة والتعلــيم ال تــزال مــن التحــديات الــيت حيتــاج البلــد  

وقــد وقعــت احلكومــة مــؤخرا إطــار شــراكة . بــسببها لزيــادة بنــاء القــدرات ونقــل التكنولوجيــا
ــه مــع مــشروع وثيقــة   ومتــ٢٠١٥-٢٠١١األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة للفتــرة    ت مواءمت

وشـدد علـى    . ٢٠١٤-٢٠١٠الربنامج القطري ومع اخلطة املتوسطة األجل إلندونيسيا للفترة         
أن وثيقـــة الربنـــامج القطـــري تـــدعم األهـــداف اإلمنائيـــة واألولويـــات ذات الـــصلة بالطفـــل يف 

لربنــامج إندونيــسيا، ودعــا إىل مواصــلة املــشاورات بــني اليونيــسيف واحلكومــة لتنفيــذ ورصــد ا 
  .القطري

  
  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي    

ــة      - ٢٦٨ ــة دميقراطي ــامج القطــري كانــت نتاجــا لعملي ــا، إىل أن وثيقــة الربن  أشــار ممثــل زامبي
وتـتالءم الوثيقـة مـع      . اشتركت فيها جمموعة من أصحاب املصلحة من احلكومة واجملتمع املدين         

مع إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وسـوف        إطار اخلطة اإلمنائية الوطنية السادسة للبلد و      
تــساهم يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة الطويلــة األجــل للبلــد، مثلمــا جــاء يف تــصور زامبيــا لعــام  

وقال إن احلكومـة تـشعر باالمتنـان للـدعم الـذي تقدمـه اليونيـسيف مـن أجـل حتقيـق                      . ٢٠٣٠
ــد األداء    ــة يف إطــار توحي ــة لأللفي ــع     و. األهــداف اإلمنائي ــا وتتطل ــرا حيوي ــوارد أم ــة امل ــل تعبئ متث

احلكومــة إىل العمــل مــع اليونيــسيف وجمتمــع املــاحنني مــن أجــل التغلــب علــى حتــديات التنفيــذ   
كما مت االعتراف بـاجلهود الكـبرية الـيت تبـذهلا اليونيـسيف          . سيما يف جمايل الصحة والتعليم     وال

  .لضمان محاية األطفال
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تقديرها السـتمرار مـشاركة اليونيـسيف مـع احلكومـة يف             وأعربت ممثلة زمبابوي عن      - ٢٦٩
وركــزت علــى اجملــاالت الــيت ميكــن لليونيــسيف وأصــحاب   . حتقيــق نتــائج مــن أجــل األطفــال 

املــصلحة اآلخــرين أن يعــززوا مــن اجلهــود لتحــسني حيــاة األطفــال يف زمبــابوي وهــي التعلــيم   
ضعفاء؛ قطاعـات امليـاه والـصرف    األساسي واملساواة بني اجلنسني، ودعـم األيتـام واألطفـال الـ       

وبعـد أن أشـارت إىل   . اإليدز/الصحي والنظافة الصحية ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      
أن النظام الصحي يف البلد حيتـاج إىل التعزيـز وإىل أن احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية تعيقـه                      

 واألطفـال عـن     رسوم االستخدام، دعت إىل زيادة الدعم لتخفيض معـدالت وفيـات األمهـات            
طريق االستثمار يف مشاريع خدمات الوالدة الطارئة وحـديثي الـوالدة وبقـاء األطفـال وزيـادة                 

سـيما نـضوب املـوارد اخلارجـة عـن           ويف ضوء تقلص الدعم من جانب املـاحنني وال        . التحصني
 امليزانيــة املخصــصة ألغــراض معينــة، قالــت إن احلكومــة تقــدر قيــام اليونيــسيف بتعبئــة املــوارد   

  .لربنامج االستثمار يف القطاع الصحي يف زمبابوي
 وقال ممثل مالوي إنه بالرغم من التقدم احملرز يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف                   - ٢٧٠

بعض اجملاالت، فإن الفقر املدقع وسوء التغذية ال يـزاالن يـسامهان يف تـدين معـدالت احلـصول             
وفيات األمهات واألطفـال مـن بـني أعلـى املعـدالت      وال تزال معدالت . على التعليم األساسي 

ــداء        ــدز معرضــني للعنــف واالعت ــويهم بــسبب اإلي ــذين فقــدوا أب يف العــامل وأصــبح األطفــال ال
وذكــر عــددا مـن الــربامج الــيت تــدعمها اليونيــسيف والــيت  . اجلنـسي والعمــل القــسري واالجتــار 

جتماعيــة لألســر الفقــرية   مــشروع تقــدمي حتــويالت نقديــة ا   : تعــاجل حتقيــق اإلنــصاف ومنــها   
واملدارس الصديقة لألطفال وتشجيع إدماج البنات واألطفـال ذوي اإلعاقـة والتـدخالت علـى               
صــعيد اجملتمــع احمللــي يف جمــاالت الــصحة والــصرف الــصحي وإنــشاء مراكــز للرعايــة والــتعلم    

ــشوارع      ــشون يف ال ــذين يعي ــل األطفــال ال ــريفيني؛ ومراكــز لتأهي ــصاحل األطفــال ال ــ. ل ب وتتطل
ومــن . اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة عمــل األطفــال واالجتــار اســتخدام البيانــات بــشكل أفــضل 

شأن البيانات األفضل أن تساعد يف تعزيز التنـسيق والتكامـل بـني اخلـدمات وضـمان الوصـول              
وسوف يتم إدماج اجملموعات املتكاملـة خلـدمات األطفـال          . إىل أفقر األطفال وأشدهم هتميشا    

. ونيسيف مبساعدة احلكومة على وضعها، يف االستراتيجية اإلمنائية الوطنية املقبلـة          اليت قامت الي  
وشدد على أن احلماية االجتماعية واإلنصاف مبا يف ذلك امليزنة لـصاحل األطفـال قـد سـاعدت                  
علــى تنــوير اســتعراض منتــصف املــدة للربنــامج القطــري الــذي يهــدف إىل تعبئــة املــوارد ورفــع  

  .دمة ألشد األطفال ضعفامستوى اخلدمات املق
 وذكر ممثل إثيوبيا أن التعاون القوي بني احلكومة واليونيـسيف قـد سـاهم يف ختفـيض                  - ٢٧١

معدالت وفيات األطفال الذين تقل أعمـارهم عـن مخـس سـنوات، وحـدوث زيـادة كـبرية يف                    
. املالريـا تغطية التحصني وتوزيع الناموسـيات املعاجلـة مببيـدات احلـشرات يف املنـاطق املوبـوءة ب                
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ومن اإلجنازات األخرى حتسني اخلدمات االجتماعية األساسـية وإقـرار رعايـة الطفولـة املبكـرة                
وركـز علـى    . واستراتيجية التعليم وإجناز حتليل حقوق الطفل يف القـوانني والـسياسات الوطنيـة            

ت أن إعــادة هندســة العمليــة التجاريــة كــأداة مهمــة مــن أدوات الــسياسة العامــة جلعــل اخلــدما  
وأشــار إىل أن إعـالن املؤســسات اخلرييـة واجلمعيــات يهـدف إىل تــسهيل    . العامـة أكثــر كفـاءة  

وفيما يتعلق بالوصـول    . مشاركة اجملتمع املدين يف عملية التنمية الوطنية يف دور تكميلي وداعم          
إىل اإلقلــيم الــصومايل قــال املمثــل إن اليونيــسيف تــستفيد اســتفادة جيــدة مــن النظــام احملــوري   

وأشـارت آخـر البيانـات إىل       . مم املتحدة الذي وضع لتحسني القدرة اللوجـستية يف املنطقـة          لأل
ويأمل وفده يأمـل يف     . أن إثيوبيا أحرزت تقدما كبريا يف حتقيق بعض األهداف اإلمنائية لأللفية          

تناول موضوع تدين مستوى املوارد األخـرى ونقـص التمويـل للـربامج املتعلقـة بفـريوس نقـص             
ودعـــا املمثـــل . اإليـــدز والفـــوارق بـــني اجلنـــسني وامليـــاه والـــصرف الـــصحي /لبـــشريةاملناعـــة ا

اليونيسيف إىل زيادة الدعم لتوعية السياسة لتسهيل وحدة األداء وإتاحـة املزيـد مـن املرونـة يف                  
  .توجيه الفريق القطري عند تنفيذه للربنامج

ئق الــربامج القطريــة  ورحــب عــدد مــن الوفــود بزيــادة التركيــز علــى اإلنــصاف يف وثــا- ٢٧٢
ورحبــت إحــدى املتحــدثني بــالتزام اليونيــسيف بالعمــل ضــمن   . واستعراضــات منتــصف املــدة 

ــة          ــن الوكــاالت الثنائي ــدم م ــدعم املق ــة ال ــساعدة ملواءم ــدمي امل ــشتركة لتق ــا امل اســتراتيجية زامبي
 مــن واملتعــددة األطــراف خلطــة احلكومــة اإلمنائيــة الوطنيــة مــع مالحظــة احلاجــة إىل بــذل مزيــد 

وأثنـت علـى اليونيـسيف لقيامهـا برصـد          . اجلهود لتفعيل وجـود أمـم متحـدة واحـدة يف زامبيـا            
برنامج التحويالت النقدية االجتماعية الذي أثبت الدليل القاطع على إمكانيـة تعزيـز املـشروع               

وذكر وفد آخر أن الربنـامج القطـري ميكـن أن يكـون أكثـر فعاليـة إذا اعتمـد                  . كأولوية وطنية 
ــز ضــدهن     هنجــاً .  يقــوم علــى حقــوق اإلنــسان ويركــز علــى مكافحــة اســتبعاد البنــات والتميي

  .وأوصى الوفد بتصنيف املزيد من مؤشرات التقدم
 وفيمــا يتعلــق بالــصومال رحــب وفــدان بزيــادة تركيــز اليونيــسيف علــى محايــة الطفــل  - ٢٧٣

أن عنـصر التعلـيم ميكـن       إال أهنما الحظا مع القلق      . وباالهتمام اخلاص املمنوح لتجنيد األطفال    
كما ركزا أيضا علـى التحـدي املتمثـل يف إدارة         . أن يركز بشكل أكرب على األطفال والشباب      

املخاطر يف البالد حيث يتم عادة وقف عمليـة اإلشـراف علـى املـشاريع العاديـة بـسبب انعـدام              
 يف جمـال التعلـيم      وفيما يتعلق  بإثيوبيا، الحظ أحد الوفود مع القلـق التحـديات املتمثلـة             . األمن

الـــيت تـــشمل هبـــوط معـــدالت االلتحـــاق باملـــدارس والفـــوارق بـــني املنـــاطق ولكنـــه أقـــر بـــأن 
  .اليونيسيف قد بدأت يف معاجلة القضية مع شركائها
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 وشــكر املــدير اإلقليمــي يف رده وفــود زامبيــا وزميبــابوي ومــالوي وإثيوبيــا لــدعمهم     - ٢٧٤
وأحاط علمـا بالتعليقـات املتعلقـة       . ة املشتركة للربامج  للربامج القطرية والحظ أنه يوضح امللكي     

 للــربامج يف نيباحلاجــة إىل زيــادة توحيــد وجــود أمــم متحــدة واحــدة والرصــد والتقيــيم الــوثيق 
ــا ــر       . زامبي ــصومال وأق ــة األطفــال يف ال ــادة محاي ــة إىل زي ــدعوة الرامي ــه بال وأعــرب عــن اهتمام

وفيمـــا خيـــص إثيوبيـــا أحـــاط .  زامبيـــابالتحـــديات املـــذكورة فيمـــا يتعلـــق بقطـــاع الـــصحة يف
بالتعليقــات املتعلقــة بالتحــديات يف جمــال التعلــيم وبــأن البيانــات اجلديــدة قــد دعــت إىل إجــراء  

وقـال إن اليونيـسيف قـد       . تعديالت يف تقييم التقدم احملرز يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             
من داخل الـبالد وجزئيـا مـن نـريويب          أجرت تقييما للمخاطر يف الصومال بطرق خمتلفة، جزئيا         

  .بالتعاون الوثيق مع فريق األمم املتحدة القطري
  

  غرب ووسط أفريقيا
ــد    - ٢٧٥ ــامج القطــري اجلدي ــا فاســو بالربن ــل بوركين ــود   .  رحــب ممث ــه بفــضل اجله ــال إن وق

 املوحدة بني احلكومة واليونيسيف أثناء الربنامج السابق، أظهرت حالـة األطفـال واملـرأة حتـسنا             
وقـد  . فعلياً بالرغم من أن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف وقتها ال يزال أمـراً مـشكوكاً فيـه           

ــالنمو       ــدة، اســتراتيجية التعجيــل ب ــة جدي ــة إلعــداد أداة إمنائي ــة وطني شــرعت احلكومــة يف عملي
لتحقيــق التنميــة املــستدامة، وذلــك لإلســراع بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واملقاصــد          

وناشــد الــشركاء . الــصلة يف جمــال بقــاء الطفــل ومنائــه والتعلــيم للجميــع واحلــد مــن الفقــر اتذ
  .واملاحنني دعم اجلهود اليت تبذهلا اليونيسيف لتحسني حياة األطفال يف بوركينا فاسو

 وعلق وفدان على وثيقة الربنامج القطري لبوركينا فاسو، فأشار إىل أن انتـشار الفقـر           - ٢٧٦
 والزواج املبكر والتغذية والصحة هي من الشواغل الرئيـسية الـيت جعلـت اجلهـود           ومنو السكان 

ورحبا مبا ختطط لـه اليونيـسيف مـن زيـادة التركيـز             . اليت تبذهلا اليونيسيف يف البلد مهمة شاقة      
بشكل منتظم على حقوق اإلنـسان، وال سـيما بـشأن أوجـه احليـف واالسـتبعاد والتمييـز ضـد                     

ربـا عـن تفاؤهلمـا بـسبب دمـج توصـيات جلنـة حقـوق الطفـل يف الربنـامج               وأع. األطفال واملرأة 
وأشـادا بالربجمـة   . ولكنهما أشارا إىل أن ترتيب أولويات العديد مـن التوصـيات هـو أمـر عـسري        

املتعلقة بالشباب ومشاركتهم للحكومة يف جمال التعليم وحثا علـى زيـادة التركيـز علـى جـودة              
ــدريب املعلمــني  ــيم وت ــادة يف    وحــذرا. التعل ــذهلا اليونيــسيف لتــويل الري  مــن أن اجلهــود الــيت تب

وتعتـرب الـصحة جمـاال آخـر        . جماالت معينة مثل التعليم والصحة تتطلب زيادة الدعم يف امليزانيـة          
مـن جمـاالت االهتمـام، وال سـيما الـصحة اجلنــسية واإلجنابيـة للبنـات وتـساءال عمـا إذا كانــت          

وأشـار أحـد الوفـود إىل العديـد         .  ذلـك املوضـوع أيـضاً      اليونيسيف ختطط لتويل دور القيادة يف     
  .من أوجه عدم االتساق يف البيانات املتعلقة بالتعليم يف وثيقة الربنامج القطري
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 ورحبت ممثلة غابون باستعراض منتصف املدة للربنامج القطري لغـابون وأشـارت إىل            - ٢٧٧
ع بـالرغم مـن وجـود بعـض أوجـه           أن آخر املعلومات عن حالة األطفـال واملـرأة تـدعو للتـشجي            

وقالت إن احلكومة ال تزال ملتزمة بتحسني نوعية حياة أطفال وشباب غـابون، مبـا يف    . النقص
ــة والتثقيــف    ــصحة اإلجنابي ــة حتــسني ال ــد أحاطــت احلكومــة علمــا بالتوصــيات   . ذلــك كفال وق

  .الواردة يف التقرير وتعتزم التعاون بشكل كامل مع اليونيسيف
وقـال إنـه أحـاط علمـا بالتحليـل      . دير اإلقليمي يف رده الوفود على تعليقاهتـا   وشكر امل  - ٢٧٨

ــا     ــاة األطفــال واملــرأة يف بوركين فاســو  املفــصل وبالتحــديات املــستمرة الــيت تواجــه حتــسني حي
وقـال إن احلكومـة تـدرك التحـديات يف          . وبالتوصية املتعلقة بإيالء املزيد من االهتمام حلقوقهم      

وأكـد أن   .  علـى وجـوب القيـام باملزيـد مـن العمـل لتحـسني نوعيـة التعلـيم                  جمال التعليم ووافق  
املكتب القطـري لليونيـسيف يف بوركينـا فاسـو يتكيـف مـع البيئـة اجلديـدة ويتبـع هنجـا شـامال                      
للقطاعــات فــضال عــن التمويــل املــشترك واملــشاركة يف متويــل التعلــيم والــصحة، وأوصــى بــأن  

ــة يف   ــر أمهي ــدور أكث ــيمتــضطلع اليونيــسيف ب كمــا أشــار إىل أن صــندوق األمــم   .  قطــاع التعل
  .املتحدة للسكان هو الوكالة الرائدة يف جمال الصحة اإلجنابية مع قيام اليونيسيف بدور داعم

  
  األمريكتان ومنطقة البحر الكارييب    

ــرة      - ٢٧٩ ــرح للفتــ ــري املقتــ ــامج القطــ ــواي إن الربنــ ــل أوروغــ ــال ممثــ  ٢٠١٥-٢٠١١قــ
السياسات العامة الراميـة إىل     :  إىل ثالثة مكونات هي    ويستندمع احلكومة   بالتنسيق الوثيق    أُعد

إصــالح املؤســسات؛  علــى الــصعيد االجتمــاعي؛ ومحايــة الطفــل و اإلنــصافحتقيــق اإلدمــاج و
وذكر أن الربنامج يركز على احتياجـات أكثـر         .  الشراكات وتعبئة اجملتمع لفائدة الطفل     وإقامة

وأعرب عـن   .  تقليص التفاوت من منطلق حقوق اإلنسان      ، وذلك بغرض  وضعفاالشرائح فقرا   
ارتياحــه ألن التغــيري يف طريقــة توزيــع املــوارد العاديــة مكّــن اليونيــسيف مــن البقــاء يف البلــدان    
املتوسطة الـدخل، وهـذا أمـر ال بـد منـه لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ولتلبيـة احتياجـات                        

  . مستداماألطفال بشكل 
 الـــسلفادور أن احلكومـــة ملتزمـــة بتنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر وذكـــر ممثـــل - ٢٨٠

 أمانـة معنيـة باإلدمـاج االجتمـاعي     قامـت بإنـشاء  وقـال إن احلكومـة      . استعراض منتـصف املـدة    
ومت إصـالح  . ستركز على املسائل ذات الـصلة باألطفـال والنـساء وذوي االحتياجـات اخلاصـة            

جـراءات الواجبـة الكافيـة وتعزيـز قـدرة النظـام القـضائي              قانون اإلجراءات اجلزائية لتـضمينه اإل     
وأُُحرز بعـض التقـدم أيـضا يف جمـال اخلـدمات االجتماعيـة؛ فعلـى        . على إقامة العدل لألحداث  

 يف املائة من سكان البلدات العـشرين األشـد فقـرا            ٨٠سبيل املثال، أصبحت تتوافر لدى نسبة       
ر معرفــة مبــسائل تغذيــة األطفــال وإدراكــا فــرص للحــصول علــى امليــاه النظيفــة، وأضــحت أكثــ
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كمــا بــذلت احلكومــة جهــودا للتخفيــف مــن حــدة العنــف يف هــذه . ألمهيـة اإلرضــاع الطبيعــي 
 األولويـات وبـدأت تـضطلع، للمـرة األوىل يف تـاريخ             مـن وهي تعتـرب تعلـيم األطفـال        . البلدات

  .يةالبلد، بربنامج إلمداد املدارس احلكومية باللوازم واألزياء املدرس
وتوجه املدير اإلقليمي بالشكر إىل الوفود مثنيـا علـى احلكومـات ملـا تبديـه مـن التـزام                     - ٢٨١

  . بقضية األطفال
  

  الشرق األوسط ومشال أفريقيا    
 اسـتعراض   مناقـشة  من املقرربأنقالت ممثلة مصر إن وفدها كان يتمىن لو مت إبالغه      و - ٢٨٢

. شكل إحـدى املـسائل الـيت يوليهـا بلـدها األولويـة            منتصف املـدة ذلـك اليـوم، إذ إن التقريـر يـ            
ورحبـــت مبـــا أشـــار إليـــه التقريـــر مـــن تطـــورات إجيابيـــة وتقـــدم، وخباصـــة التعـــديالت اهلامـــة 

أُدخلت على قانون الطفـل يف مـصر والـشوط الـذي قطعتـه اجلهـود املبذولـة للقـضاء علـى                       اليت
. ارس اليت تراعـي احتياجـات الفتيـات    ويف جمال تعميم املد     لإلناث بتر األعضاء التناسلية  /تشويه

سـيما    ووكـاالت األمـم املتحـدة، وال   مـصر وشددت على التعاون املمتـاز القـائم بـني حكومـة         
اليونيــسيف، وعلــى ضــرورة العثــور علــى وســائل جديــدة لتــوفري املــوارد املاليــة مــن أجــل حــل  

  . املشاكل املتبقية
 منـها  -سلط الضوء علـى عـدة إجنـازات    أن تقرير منتصف املدة قد بونوه ممثل اليمن    - ٢٨٣

على سبيل املثال، القضاء على شلل األطفال وتقليص اإلصابات باحلـصبة واعتمـاد اسـتراتيجية        
 الــصعوبات الــيت توجههــا ســائر البلــدان  إىل التقريــر أيــضاتطــرقو. لتــوفري احلمايــة االجتماعيــة

 أنه يعاين مـن تبعـات ارتفـاع أسـعار           وأشار إىل أن اليمن يف عداد أقل البلدان منوا وإىل         . النامية
.  املوارد والفقر وتدفق الالجـئني     قلهومن الصعوبات األخرى اليت يعاين منها       . األغذية والوقود 

وذكــر أن الــيمن يبــذل جهــودا كــبرية إلحــالل األمــن وبنــاء الــسالم يف البلــد ومحايــة حقــوق     
  . الطفل
. وفــود علــى اآلراء الــيت أعربــت عنــهاوتوجهــت نائبــة املــدير اإلقليمــي بالــشكر إىل ال - ٢٨٤

 حلـشد   ابتكاريـة وردت على التعليقات اليت أبدهتا ممثلـة مـصر، فقالـت إن العثـور علـى وسـائل                   
ويف هـذا الـصدد،     . عظم البلدان املنخفضة الدخل يف املنطقـة      مل الشواغل الرئيسية املوارد هو من    

ت عـن التقـدم الـذي أحـرزه     وحتـدث . رحبت اليونيـسيف مببـادرة القـاهرة وخطـة عمـل القـاهرة           
 يف املائـة    ٦٥اليمن، فذكرت أن إحـدى الدراسـات الـيت أُعـدت مـؤخرا أشـارت إىل أن نـسبة                    

وشــددت علـى أمهيـة االســتثمارات اجلاريـة لتـوفري احلمايــة     . مـن األطفـال فيــه يعيـشون يف فقـر    
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 لبلــد، والاالجتماعيــة وإقامــة شــبكات احلمايــة االجتماعيــة يف ظــل احلالــة الــسائدة حاليــا يف ا  
  . سيما ما يتعلق منها بارتفاع أسعار األغذية والوقود وانعدام األمن

  
  جنوب آسيا    

ذكــر ممثــل اهلنــد أن اســتعراض منتــصف املــدة أقــر التــزام اهلنــد مبواصــلة حتقيــق النمــو     - ٢٨٥
وللمـساعدة علـى   . يستفيد منه اجلميع ويتمحور حول بقاء الطفل ومنائه وتطـوير قدراتـه           الذي
 هذا اهلدف، رفعت اهلند مستوى استثماراهتا يف القطاع االجتماعي وسـنت التـشريعات              حتقيق

وشدد استعراض منتصف املدة على ضرورة اتبـاع النـهج ذاتـه لتنفيـذ              . واستحدثت السياسات 
األنشطة جبعلها جـزءا ال يتجـزأ مـن أطـر الـسياسات الوطنيـة والـربامج البـارزة الـيت تنفـذ علـى                     

 ممثل اهلند تأكيده للـدور البـارز الـذي تؤديـه الـسلطات الوطنيـة لكفالـة                  روكر. الصعيد الوطين 
ــا             جنــاح الــربامج الــيت تــساعدها اليونيــسيف علــى تنفيــذها، وذلــك مــن حيــث تــويل زمامه

وقال إن اليونيـسيف سـاعدت اهلنـد علـى توسـيع الـربامج الوطنيـة            . واإلشراف عليها وتنسيقها  
ر يعـني اهلنـد علـى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة الوطنيـة               البارزة، حجمـا ونطاقـا وقـدرة، وهـذا أمـ          

  .والدولية املتفق عليها، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية
 علمــا بأوجــه التحــسن الــيت أُلقــي عليهــا   أحاطــتوأعلــن ممثــل ملــديف أن حكومتــه   - ٢٨٦

 وختفيـف   الضوء يف استعراض منتصف املـدة، وذلـك يف جمـال التعلـيم االبتـدائي ومـسائل املـرأة                  
وتتطلـع  . معدل وفيات الرضع واألمهات أثناء فتريت احلمل والوضع ومعاجلة مدمين املخـدرات   

ــيم       ملــديف للعمــل مــع اليونيــسيف يف اجملــاالت الــيت تقتــضي التحــسني يف نظــم العــدل والتعل
  .والرعاية الصحية

 فأشـار   وحتدث أحد الوفود عن استعراض منتصف املـدة للربنـامج القطـري يف نيبـال،               - ٢٨٧
إىل أن األطفـــال والنـــساء ال يزالـــون يعـــانون أكثـــر مـــن غريهـــم مـــن الفقـــر وانعـــدام األمـــن،  

، شـجع  احلكـم احمللـي  وبالنـسبة للـدعم املقـدم إىل        . الرغم من التقـدم احملـرز يف هـذا اجملـال           على
ــها أنــشطتها إدمــاجالوفــد اليونيــسيف علــى املــضي يف    ــة  ومتويل ــامج تنمي  احلكــم احمللــي  يف برن

وقـد اضـطلعت    .  الثنائية  اجلهات املاحنة  ا تشرف عليه  هو عبارة عن مبادرة   تمعات احمللية، و  واجمل
، الـرتاع اليونيسيف بأعمال مثمرة يف جمال إعـادة تأهيـل وإدمـاج األطفـال الـذين تـضرروا مـن                    

ــدعوة أنــشطة هلــذا الغــرض، مبــا فيهــا أنــشطة   بتــصميم وتنفيــذوذلــك  وقــادت اليونيــسيف . ال
األطفـال املرتبطـون بـالقوات      ”مـات الـيت بـدأت تنفـذ برناجمـا مـشتركا دعتـه               جمموعة مـن املنظ   

 على اليونيسيف اآلن العمل على مواصـلة التعـاون مـع اجلهـات        يتعنيو. “واجلماعات املسلحة 
األخــرى، بــدال مــن تنفيــذ برناجمهــا، وذلــك لتحقيــق هــدف أمشــل يتمثــل يف مــساعدة األطفــال 

فـد املزيـد مـن املعلومـات بـشأن التكـاليف الـيت يـستتبعها                وطلـب الو  . الرتاعالذين تضرروا من    
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ــذين شــاركوا مباشــرة        ــامج علــى األطفــال ال ــأن يركــز هــذا الربن ــد، وأوصــى ب ــامج اجلدي الربن
  .الرتاع يف

وحتــدث وفــد آخــر أيــضا عــن اســتعراض منتــصف املــدة للربنــامج القطــري يف نيبــال،   - ٢٨٨
. نــاء هــذا االســتعراض وبالنتــائج الــيت حتققــت أثنيبــالفأشــاد بالــدور اهلــام الــذي أدتــه حكومــة 

واليونيــسيف . الوفــد إنــه يــرى أن مــسائل احلمايــة ينبغــي أن تبقــى مــن أوىل األولويــات   وقــال
 موقعها الفريد، على مؤازرة احلكومة على إحراز تقـدم يف جمـايل احتـرام حقـوق          بفضلقادرة،  

وفد اليونيسيف على تأديـة دور      وحث ال . الرتاعاإلنسان ومساعدة األطفال الذين تضرروا من       
أبرز يف مساعدة احلكومة على اختاذ التدابري الالزمة اليت تـشمل سـن تـشريعات جديـدة بـشأن                   
حقوق الطفل واستحداث النظم الكفيلة برصد حالتها واإلبالغ عنها، حبيث يتـسىن هلـا الوفـاء              

  . مبا عليها من واجبات مبقتضى اتفاقية حقوق الطفل
دير اإلقليمــي عــن تقــديره للتعليقــات الــيت أبــديت، وأكــد لوفــد اهلنــد أن   وأعــرب املــ - ٢٨٩

وبالنـسبة  . اليونيسيف ستشدد تركيزهـا علـى دعـم الـربامج الوطنيـة البـارزة الـيت تنفـذ يف اهلنـد                
ــال، قــال إن اليونيــسيف حتــاول العمــل مــع مجيــع اجلهــات املاحنــة      ــة يف نيب لــربامج اإلدارة احمللي

وردا علـى التعليقـات الـيت أبـديت         .  تعزيز هـذا اجملـال يف املـستقبل        كامتاندو وستحرص على   يف
 املسلح، قال املـدير اإلقليمـي إن اليونيـسيف تعمـل علـى تعزيـز       الرتاع دعم األطفال أثناء     بشأن

هــذه الــربامج، مــع أن تبيــان األطفــال األكثــر حاجــة إىل احلمايــة أمــر صــعب يف حــاالت الفقــر 
تني نظــم رصـد انتــهاكات حقــوق الطفــل واإلبــالغ عنــها،  وتعمــل اليونيــسيف علــى متــ. املـدقع 

وستمـضي يف البحـث     ) ٢٠٠٥ (١٦١٢وذلك كجزء مما تضطلع به لتنفيذ قرار جملـس األمـن            
  .عن الوسائل الكفيلة بتعزيز القدرات الوطنية على وقف هذه االنتهاكات

امج القطريـة    املتعلـق مبـشروع وثـائق الـرب        ٢٠١٠/١٢واعتمد اجمللس التنفيـذي املقـرر        - ٢٩٠
  ). انظر املرفق(
  

  )د- ٦(التوصية باملوافقة على توفري موارد عادية إضافية للربامج القطرية املعتمدة     
قــــدم مــــدير الــــربامج توصــــية تقــــضي بتخــــصيص مــــوارد عاديــــة إضــــافية قــــدرها   - ٢٩١
  . دوالرا لربامج قطرية اعتمدت سابقا٣٤٠ ٢٣٠ ٠٨٦
  ). انظر املرفق (٢٠١٠/١٣قرر املتوصية يف وافق اجمللس التنفيذي على ال و- ٢٩٢
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لقـضاء علـى شـلل      ا  مـن أجـل     الدوليـة  “روتـاري ”منظمـة   متديد فترة برنامج التعاون مـع           
  )هـ- ٦(األطفال 

ــاون مــع       - ٢٩٣ ــامج التع ــرة برن ــد فت ــق بتمدي ــراح املتعل ــذي االقت ــدير التنفي منظمــة عــرض امل
ة مخــــــس ســــــنوات   الدوليــــــة للقــــــضاء علــــــى شــــــلل األطفــــــال، لفتــــــر     “روتــــــاري”
)E/ICEF/2010/P/L.30.(  

 ببيــان، نــوه فيــه بالــدور القيــادي     “روتــاري”وأدىل رئــيس جملــس أمنــاء مؤســسة     - ٢٩٤
ومت عرض فيلم قصري مسجل علـى شـريط         . تؤديه اليونيسيف للقضاء على شلل األطفال      الذي

  .فيديو بشأن القضاء على شلل األطفال
  ).انظر املرفق (٢٠١٠/١٤اعتمد اجمللس التنفيذي املقرر  و- ٢٩٥

  
  )و- ٦(متديد فترة مبادرة حتقيق االستقالل يف اللقاحات     

عرض مدير شعبة اإلمدادات االقتراح املتعلـق بتمديـد فتـرة مبـادرة حتقيـق االسـتقالل                  - ٢٩٦
  .(E/ICEF/2010/P/L.31)يف اللقاحات خلمس سنوات 

  ).رفقانظر امل (٢٠١٠/١٥ واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر - ٢٩٧
  

ــن    - هاء   ــسنوي عـ ــر الـ ــةالتقريـ ــسية  وظيفـ ــات الرئيـ ــيم والتقييمـ ــد ( التقيـ ــن ٧البنـ  مـ
  )األعمال جدول
  ).E/ICEF/2010/18(قدم التقرير كبري املستشارين واملوظف املسؤول عن التقييم  - ٢٩٨
ــذهلا          - ٢٩٩ ــيت تب ــود املتواصــلة ال ــسيف للجه ــى اليوني ــت عل ــالتقرير وأثن ــود ب ــت الوف ورحب

 التقيـيم وإطالعهـا علـى املعلومـات ذات الـصلة، وأيـدت االقتـراح الـداعي إىل                   وظيفـة لتحسني  
وأشـارت عـدة وفـود إىل أن شـفافية التقييمـات أمـر              . ٢- وظيفة مدير التقييم إىل مـد       رتبة رفع
بد منه لوضع مؤشرات دقيقة وحصر أفضل املمارسات، وإلظهـار مـواطن الـضعف والقـوة                 ال

ــربامج   ــا ال ــيت تنطــوي عليه ــوارد      ال ــى اســتخدام امل ــها وعل ــى تعديل ــساعدة اإلدارة عل ــك مل  وذل
  . ا كيفية استخدام مسامهاهتبشأن اجلهات املاحنة وإرشاداملخصصة هلا بفعالية، 

 التقيـيم  عمليـات وأعربت الوفود عـن تقـديرها أيـضا ملـشاركة اليونيـسيف الفاعلـة يف                - ٣٠٠
ع فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم،      على صـعيد منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة تعاوهنـا مـ          

بوضـع  ، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان،             ولقيامها
ورحبـت  . تقييم يتيح لكل جهـة تقيـيم أداء نظريهتـا وحتـسني الـشفافية يف عمليـة التقيـيم                  للنظام  

ــة باملعـــــارف    ــادرات املتعلقـــ ــتخدام املبـــ ــود أخـــــرى باســـ ــتراتيجية، واجملموعـــــات وفـــ االســـ
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االهتمامــات املــشتركة، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، واعتمــاد املعــايري احملاســبية   ذات
  .الدولية للقطاع اخلاص لتعزيز نظام املساءلة

وشدد العديد من الوفود على أمهية إشراف البلدان على عمليات التقيـيم، مـشريةً إىل                - ٣٠١
. ني احلكــوميني والــوطنيني وتدريبــهم يعــززان نظــم التقيــيم الوطنيــة      أن بنــاء قــدرات املــوظف  

 عدة إىل أن معظم مكاتب اليونيسيف تفتقر إىل املوظفني املتمرسـني يف شـؤون                وفود وأشارت
 علـى   االنفـاق وأشارت أيضا إىل أن مثة اخنفاضا يف مستوى         . فما فوقها  ٣- رتبة ف  منالتقييم  
وأوصت وفود أخـرى بتقـدمي مزيـد مـن اإليـضاحات            . امج النفقات على الرب   كجزء من التقييم  

وظفني املعنيني بالرصد والتقييم لتحسني نوعية التقييمـات، وخباصـة ضـمن            املبشأن مسؤوليات   
واقتـرح أحـد الوفـود      . اإلطار املتكامل للرصـد والتقيـيم للخطـة االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل             

 مهمـة اسـتعراض الـربامج يف منتـصف دورهتـا      تشكيل جلنة وطنية للتنسيق والتقيـيم لكـي تتـوىل       
  . بغية حتسني رصد األنشطة القطرية

وحثت عدة وفود اليونيسيف على تقدمي تقارير عن النتـائج امللموسـة الـيت مت حتقيقهـا           - ٣٠٢
.  سياسـات التقيـيم    وتنفيـذ  التقيـيم    وظيفـة  يف سـياق تعزيـز       متت مواجهتها وعن الصعوبات اليت    

واملنجـزة،  ) ٢٠١١  و ٢٠١٠يف عامي   ( التقييمات املقرر إجراؤها     وطلبت معلومات عن عدد   
وذكـــرت وفـــود أخـــرى . وعـــن نوعيـــة تقـــارير التقيـــيم وتـــصنيف التقييمـــات حبـــسب النـــوع

ترحــب بتلقــي أي معلومــات إضــافية عــن اجلهــود الــيت تبــذهلا اليونيــسيف لتعزيــز قــدرهتا      أهنــا
علـى تقيـيم الـربامج اإلنـسانية الـيت تنفـذ يف             سيما القدرة    املنظمة، على مجيع مستوياهتا، وال     يف

وطلــب بعــض الوفــود إيــضاحات عــن املــوارد املاليــة املتــوافرة للتقييمــات،   . حــاالت الطــوارئ
  . وخباصة على مستوى النفقات على الربامج واألحباث األخرى

ــها للتقييمــات       - ٣٠٣ ــى متابعت ــإلدارة عل ــديره ل ــود عــن تق وطلــب . وأعــرب عــدد مــن الوف
ن مزيدا من املعلومات عن وسـائل الرصـد الـيت اسـتحدثت وعـن النتـائج الـيت حتققـت                     تحدثوامل

واستفـسر أحـد الوفـود      . لتقييمات، وأوصوا بنشر الدروس املستخلصة يف هذا اجملـال        ل استجابة
  .عن املبادرات احملددة اليت اُتخذت بناء على توصية جلنة التقييم

تقيــيم علــى الــصعيد اإلقليمــي، مــع إشــارة   الوظيفــةورحــب بعــض املتحــدثني بتعزيــز  - ٣٠٤
وشـدد آخـر علـى أمهيـة        .  االفتقار إىل ما يكفي من قدرات لالضطالع هبا        استمرارأحدهم إىل   

التقييم لـيس ألغـراض املـساءلة فحـسب، بـل أيـضا لغـرض الـتعلم، مـن أجـل كفالـة أن تكـون                 
أن تقـوم اليونيـسيف مبـنح       واقترح أحد الوفـود     . نتائج التقييمات مفيدة يف ظل األوضاع احمللية      

  .اجلهات املاحنة فرصة إجراء زيارات ميدانية لتزويدها بوسيلة إضافية من وسائل تقييم الربامج
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أمهيــة التقييمــات الــيت جتــري أثنــاء تنفيــذ الــربامج يف حــاالت        بونــوه أحــد الوفــود    - ٣٠٥
لزلـزال الـذي     الذي عصف مبيامنار وا    “نرجس”الطوارئ، وأبرزها ما حدث بالنسبة لإلعصار       

ضــرب هــاييت، واستفــسر عمــا إذا كــان مــن املقــرر إجــراء تقييمــات مثيلــة بالنــسبة للفيــضانات 
وأشار وفـد آخـر بقلـق إىل أن أحـد الـربامج التجريبيـة اجلديـدة املتعلقـة                   . شهدهتا باكستان  اليت

 ، وحـث اإلدارة علـى حتـسني   يفتقر إىل مؤشرات مرجعيـة لتقييمـه  بالتعليم يف حاالت الطوارئ  
وحث وفد آخـر علـى تـشديد التركيـز علـى            . آليات التقييم املتكامل للتحقق من نتائج الربامج      

األطفال املعوقني، خباصة يف جمال التعليم، وطلب مزيدا من املعلومات بشأن تقييم أداء املراكـز               
  . األهلية املختصة بنماء الطفولة املبكرة

وفود على التعليقات اإلجيابيـة العديـدة الـيت       ورد كبري املستشارين موجها شكره إىل ال       - ٣٠٦
وقـال  .  اليونيسيف، وعلى تأييدها لرفـع رتبـة وظيفـة مـدير التقيـيم       وظيفة التقييم يف  أبدهتا على   

 سيتضمن معلومات أكثر تفصيال عـن تطبيـق سياسـات التقيـيم وعـن رد                ٢٠١١إن تقرير عام    
 حقــوق القــائم علــىه اليونيــسيف فعــل اإلدارة عليهــا، وعــن عمليــات تقيــيم النــهج الــذي تتبعــ 

وقـال إن مكتـب التقيــيم،   . اإلنـسان، وعـن أعمـال اليونيــسيف يف حـاالت الطـوارئ اإلنــسانية     
إدراكا منه للنمـو البطـيء يف النفقـات علـى عمليـات التقيـيم، حيـث مكاتـب اليونيـسيف علـى                       

كمـا أوضـح أن   . سـيما تقييمـات املـشاريع التجريبيـة     استثمار املزيـد يف تقييمـات الـربامج، وال     
تــــدين النفقــــات علــــى التقييمــــات، مقارنــــة بالنفقــــات علــــى الدراســــات واالستقــــصاءات،  

 يعكــس بــاألحرى منحــى يف كيفيــة ختــصيص املــوارد املاليــة يركــز علــى هــومبعــضلة؛ بــل  لــيس
ــارف      ــربامج وجمــاالت املع ــن ال ــد م ــامل جدي ــال، أدت الدراســات     .دخــول ع ــبيل املث ــى س فعل

يـت بـشأن محايـة األطفـال إىل حـدوث زيـادة يف مـستوى التقييمـات                  واالستقصاءات الـيت أجر   
  .اجملاالت نفسها يف

 تــشارك يف ٢  و١ وأشــار إىل أن أعــدادا كــثرية مــن املــوظفني الــوطنيني مــن الــرتبتني   - ٣٠٧
رصد الربامج وتقييمها، وإىل أن اليونيـسيف متـد جـسورا مـع اجلهـات الوطنيـة املعنيـة بالرصـد                     

اون مـع احلكومـات واجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك اجلامعـات، يف جهـود بنـاء                     والتقييم، عرب التع  
وأوضـح أن اليونيـسيف قـد عينـت املزيـد مـن املختـصني بـشؤون الرصـد يف                    . قدرات املوظفني 

وإن هـذا األمـر   .  االجتماعيـة البيانـات املكاتب اإلقليمية لتعزيز قدرهتا علـى تنظـيم عمليـة مجـع            
د والتقيــيم علــى الــصعيد اإلقليمــي علــى تكــريس املزيــد مــن   يــساعد املختــصني بــشؤون الرصــ 

الوقــت ألعمــال التقيــيم، مبــا فيهــا حتديــد أولويــات التقيــيم وتنــسيق الــدعم املقــدم إىل املكاتــب  
  .القطرية
  ).انظر املرفق (٢٠١٠/١٦اعتمد اجمللس التنفيذي املقرر  و- ٣٠٨
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 مـن جـدول    ٨البنـد   (حـسابات    أنشطة املراجعة الداخليـة لل     عنالتقرير السنوي     - واو  
  ) األعمال

    
 ) من جدول األعمال٩البند ( مكتب األخالقيات باليونيسيف تقرير  - زاي  

ــدا جــدول األعمــال معــاً  - ٣٠٩ ــة للحــسابات  وقــام .  قــدِّم بن بعــرض مــدير املراجعــة الداخلي
 E/ICEF/2010/AB/L.5(التقريــــر الــــسنوي عــــن أنــــشطة املراجعــــة الداخليــــة للحــــسابات       

ــر    ). E/ICEF/2010/AB/L.5/Corr.1 و ــى التقريـــــــــ ــر رد اإلدارة علـــــــــ ــق التقريـــــــــ ورافـــــــــ
)E/ICEF/2010/AB/L.6( إدارة التغيريعرضه مدير، الذي . 

 علـى  امتاحـ لليونيـسيف  التقرير السنوي للّجنة االستـشارية ملراجعـة احلـسابات       كان  و - ٣١٠
سـيما يف جمـال     اللجنـة، وال  إدارة التغيري بأعمالنوه مديرو. املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي   

الـذي كـان حاضـرا     الـسيد عـدنان خـان، رئـيس اللجنـة،     بإدارة املخاطر يف املؤسسة، ورّحـب       
 .ملناقشةأثناء ا

كتب األخالقيات، تقرير مكتب األخالقيـات باليونيـسيف      ملوقدم املستشار الرئيسي،     - ٣١١
)E/ICEF/2010/17 .(      قـّدر برنـامج    تإىل أن اليونيسيف     وأشار رئيس إدارة التغيري يف رد اإلدارة

اإلقرارات املالية احملكم الذي يديره مكتـب األخالقيـات وإىل أن الـربامج التدريبيـة استرشـدت                 
 .ألخالقية يف مجيع أحناء املنظمةباملسائل ا

وفيمـــا يتعلـــق باملراجعـــة . الـــشكر إىل اليونيـــسيف عـــن التقـــاريربوجهـــت الوفـــود تو - ٣١٢
اليونيـسيف  على  نت الوفود على مكتب املراجعة الداخلية للحسابات و       الداخلية للحسابات، أث  

هذه التقارير تساعد اجمللـس التنفيـذي علـى    ف. لتقارير الشاملة اليت اتسمت باملنهجية والشفافية  ل
فهم االجتاهات املتصلة باملسائل املنهجية، واإلجراءات ذات األولوية اليت خططتـها اليونيـسيف           

ــاول املالح  ــر مــن      مــن أجــل تن ــة ألكث ــزال عالق ــيت ال ت ــسائل والتحــديات ال ــة امل ظــات، وطبيع
. وإدارة الـربامج والعمليـات     وتناولـت التقـارير أيـضا مـواطن الـضعف يف احلوكمـة            . شهرا ١٨

املخـاطر  الـيت تواجـه أشـد    ن مراجعة احلسابات أولت اهتماما للمكاتـب  ألوأُعرِب عن التقدير  
وإضـافة إىل ذلـك، أشـري إىل أن إتاحـة           . ا حلجـم املكتـب    هنا ُنفِّـذت يف دورات خمتلفـة، وفقـ        ألو

 ممارســة جيــدة، ميثــلتقــارير مراجعــة احلــسابات الداخليــة للــدول األعــضاء بنــاء علــى طلبــها،   
 . يتيح لألعضاء إلقاء نظرة معمقة على عمليات اليونيسيف ومواطن ضعفها املنهجية ما

سابات ملـا يقـوم بـه مـن عمـل ممتـاز             وأثنت الوفود على مكتب املراجعة الداخلية للحـ        - ٣١٣
 املوارد وأشادت باليونيسيف ملا تبذلـه مـن جهـود كـبرية يف تنـاول التوصـيات املتعلقـة         قلةرغم  

وأُشــري إىل أن مجيــع توصــيات مراجعــي احلــسابات املوجهــة إىل املكاتــب  . مبراجعــة احلــسابات
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ما جيــدا يف اختــاذ  قــد أُغلقــت وأن املكاتــب القطريــة أحــرزت تقــد  ٢٠٠٩القطريــة قبــل عــام  
 .حيةإجراءات تصحي

ــسيف   - ٣١٤ ــذلك إىل أن اليونيـ ــوظفنيوأُشـــري كـ ــساءلة،  زوت املـ ــام املـ ــاد نظـ ــد اعتمـ ، بعـ
وأُعـرب عـن التقـدير      . توجيهات أفضل بشأن مسائل الكشف عن املعلومـات وإدارة املخـاطر          ب
وقـال أحـد   . كـبرية على املخـاطر ال مزيدا من االهتمام     أوىلن تنقيح منهجيات إدارة املخاطر      أل

وطلب وفـد آخـر مزيـدا مـن املعلومـات         . الوفود إنه يتطلع لتنفيذ سياسة الكشف تنفيذا كامال       
وأعرب أحد املتكلمني عن قلقـه      . عن هذه السياسة وعن التنقيح املقرر لسياسة أمن املعلومات        

 . ٢٠٠٨من أن التوصيات املتعلقة بأمن تكنولوجيا املعلومات ال تزال معلقة منذ عام 

بـادرات اليونيـسيف   أمـرا أساسـيا مل  وُشدِّد على أن املراجعة الداخليـة للحـسابات متثـل      - ٣١٥
عزيـز  وأوصـى أحـد الوفـود بـأن متـضي اليونيـسيف يف ت          . يف اإلدارة الداخلية واحلد من املخاطر     

ــذار املبكــر        ــى اإلن ــه عل ــز قدرت ــة للحــسابات وتعزي ــة الداخلي ــة مكتــب املراجع . املخــاطربوالي
خبـصوص حتديـد املخـاطر وإدارهتـا، وهـي املخـاطر الـيت تـصنف                 ت عدة وفود عن قلقهـا     وأعرب

 قـدمي وطُلـب إىل اليونيـسيف ت   .  بوترية أكـرب علـى أهنـا خمـاطر متوسـطة وعاليـة             ٢٠٠٧منذ عام   
 .إطار زمين لتحسني هذا الوضع

ا يف   يف املائة من املكاتـب الـيت روجعـت حـساباهت           ١٨أشارت الوفود إىل أن     بعد أن   و - ٣١٦
غري مرضية، فقد طلبت مزيدا من املعلومات بشأن األثر الـذي ختلفـه             بأهنا  صنفت   ٢٠٠٩عام  

ورحبــت الوفــود خبطــط  . املقبلــةســيما علــى الــربامج القطريــة   نتــائج مراجعــة احلــسابات، وال 
 تـوفري التوجيـه والـدعم       وذلـك مـن أجـل      ،اليونيسيف لالرتقاء بدور املكاتب القطرية وقـدراهتا      

نـه ينبغـي   أأحـد املـتكلمني     وذكـر   . غـري مرضـية   بأهنا  سيما املصنفة منها      القطرية، وال  للمكاتب
إيالء االهتمام يف تلك املكاتب ملعاجلة مواطن الضعف يف خطط العمـل، الـيت ينبغـي أن تكـون      

 اليونيـسيف إطـارا زمنيـا لزيـادة عـدد       قدموطلب متكلمون آخرون أن ت    . أوضح وأكثر منطقية  
 . غري مرضية وتعزيز التخطيط والتحليل يف املكاتب القطريةبأهنا املكاتب املصنفة 

 النظـام   هـو  اجملـال األول     :وطلبت الوفود معلومات إضـافية يف اجملـاالت الثالثـة التاليـة            - ٣١٧
اجلديد إلدارة املخاطر يف املؤسسة، مبا يف ذلك عرض نتائج تقيـيم املخـاطر يف خـرائط وتقـدمي                   

 املعلومــات شــفاهة أو إدراجهــا إتاحــة هــذهلــب إىل اليونيــسيف وط. وصــف ملــتغريات املخــاطر
إدارة املخــاطر يف تنفيــذ واقُتــرح أيـضا أن حتــسن اليونيــسيف  . يف تقريــر الــسنة القادمــةكمرفـق  
 مــستوىمالحظــات مراجعــة احلــسابات علــى  األثــر الــذي ختلفــه هــواجملــال الثــاين و. املؤســسة

ــ. املخـــاطر املاليـــة . الغ عـــن هـــذا املؤشـــر يف الـــسنوات القادمـــة وطلـــب إىل اليونيـــسيف اإلبـ
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وطلــب إىل . الــيت تــربط التكــاليف بالنتــائجالكفــاءة  رصــد مؤشــرات فهــواجملــال الثالــث  وأمــا
 . اليونيسيف توفري معلومات عن كيفية معاجلة هذه املسألة

ويف . حتسينات على وظيفـة التقيـيم علـى املـستوى القطـري     دخال  ودعت الوفود إىل إ    - ٣١٨
 صعيدفود على املالحظة بأن املـوظفني يفتقـرون للمعرفـة الكافيـة حبالـة األطفـال علـى الـ                   رد الو 

القطري، قالت إهنا تتطلع لرؤية نتائج التحليل الشامل حلالة األطفال والنـساء، الـذي سـيجري                
 . خالل الدورة الربناجمية

 يبـت فيهـا     وشددت وفود عدة على أمهية تناول توصيات مراجعي احلـسابات الـيت مل             - ٣١٩
واقتـرح أحـد الوفـود أن تنتـهي اإلدارة العليـا مـن تنفيـذ مجيـع التوصـيات العالقـة املتعلقـة                        . بعد

، مبــا يف ذلــك اســتعراض  “مطــردةيف موعــدها وبــصورة تامــة وكاملــة و ”مبراجعــة احلــسابات 
 آخـر االنتـهاء يف الوقـت املناسـب مـن         حـدث وطلـب مت  . الضوابط املاليـة الداخليـة لليونيـسيف      

 . ٢٠١١املتعلقة باملراجعة الداخلية للحسابات لعام  العملخطة 

. وقال عدد من الوفود إن من املهم جدا تعزيز اإلجـراءات املتخـذة بـشأن التوصـيات                  - ٣٢٠
 يف املائة مـن التوصـيات املنفـذة سـابقا         ٣٣، أنه مثة    ٢٠٠٨ولوحظ، وفقا للتقرير السنوي لعام      

العظمى من التوصـيات الـيت أعيـد فتحهـا بـإدارة الربنـامج،       وتتعلق الغالبية .  هبايستمر العململ  
. التحويل النقدي، أو املساعدات العينيـة، وهـي ثالثـة جمـاالت تتطلـب مزيـدا مـن االهتمـام                    أو

وقال أحد املتكلمني إن من الضروري جدا معاجلة مواطن الضعف احملـددة يف التقريـر الـسنوي            
 أي احتمــال حبــدوث تفــادياألصــول مــن أجــل  فيمــا يتعلــق باملــشتريات وإدارة ٢٠٠٩لعــام 

 .احتيال وهدر وإساءة استعمال

 معلومات إضافية عن الضوابط املالية، مبا يف ذلك املـسائل الـيت    املتحدثنيوطلب أحد    - ٣٢١
وأوصـي بفـصل األداء غـري املرضـي عـن تـصنيفات األداء األخـرى يف التقـارير                   . حتتاج إىل حل  

 أن عدم كفاية رصد الضوابط الداخلية هو املـسألة الـيت كـثريا              آخر إىل حدث  وأشار مت . املقبلة
 . ما ُتذكر يف مجيع اجملاالت الثالثة ملراجعة احلسابات

ــة للحــسابات      - ٣٢٢ ــر الــسنوي عــن املراجعــة الداخلي ــالقول إن التقري وعلّــق أحــد الوفــود ب
وا علـى درايـة   مل يكونـ أشار، رغم العمـل الـذي قـام بـه مكتـب األخالقيـات، إىل أن املـوظفني                

سـوء الـسلوك، وكانـت ثقتـهم متدنيـة يف آليـات       حـاالت  اإلبالغ عـن  باملتعلقة كافية باآلليات  
 . احلماية من االنتقام
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 وجمموعـة األدوات    “املبـادرات التجريبيـة   ”وطلبت الوفود مزيدا مـن املعلومـات عـن           - ٣٢٣
لقيــاس النتــائج يف ذات الـصلة وأوصــت بـأن حتتــوي املبـادرات التجريبيــة علـى خطــوط أسـاس      

 .املستقبل

ــر يف عــام      وطُ - ٣٢٤ ــز مراجعــة احلــسابات يف املق ــب إىل اليونيــسيف تعزي  وهــذا .٢٠١١ ل
 .ارة املخاطر واملراقبة الداخليةعلى إد  اإلبقاءعلىسيساعد املنظمة  ما

 الــيت أعربــت عنــها الــشواغل تأكيــده علــى أحــد بعــد أن كــرروأوصــى أحــد الوفــود،  - ٣٢٥
 مكتـب املراجعـة الداخليـة للحـسابات بـشكل           يقومشارية ملراجعة احلسابات، بأن     اللجنة االست 

 .التقدم احملرز يف التنفيذباستعراض دوري 

أشــار مــدير مكتــب املراجعــة الداخليــة للحــسابات إىل أن املكتــب  وردا علــى ذلــك،  - ٣٢٦
سـيجري    مستندة إىل املخـاطر    اليت ستكون ،  ٢٠١١يعمل على وضع خطة عمله السنوية لعام        

 . عليها جملس مراجعي احلسابات واللجنة االستشارية ملراجعة احلساباتإطالع

توصـيات مراجعـي احلـسابات،      االستمرار يف العمـل ب     بشأن   وتطرق للشواغل العديدة   - ٣٢٧
ن مكتـب   إا كـان عليـه احلـال يف الـسنوات الـسابقة و            ممـ  أقل أمهية مشكلة  ميثل  قال إن هذا ال     ف

ــة ل  ــة الداخلي ــذ أم ال    املراجع ــت التوصــيات تنف ــا إذا كان ــق مم ــدما . لحــسابات يتحق ــر وعن يكث
  .يف التقرير السنويهبا ويوردها اإلدارة يبلغ  الشواغل، فإن املكتب احلديث عن

املتعلقـة بالكـشف     أن املوافقة على العملية   املدير  وفيما خيص سياسة الكشف، أوضح       - ٣٢٨
ختتلـف عـن    ) ٢٠٠٩/٨ املقـرر لـس التنفيـذي يف      الـيت أقرهـا اجمل    (عن تقارير مراجعة احلـسابات      

 . مـن التقريـر الـسنوي      ٥٢الكشف عن املعلومات اليت ورد ذكرهـا يف الفقـرة            مشروع سياسة 
تقـارير مراجعـي احلـسابات بنـاء علـى        على   الدول األعضاء    قامت بإطالع وقال إن اليونيسيف    

 .طلبها خالل السنة وأن العملية تسري على خري ما يرام

قـال إن املكتـب   فالدولية للقطاع العام،    احلديث عن املعايري احملاسبية    انتقل املدير إىل  و - ٣٢٩
ملخاطر بشأن تنفيذ هذه املعايري ونـاقش العمـل الـذي يـتعني القيـام بـه مـع                   اتقييم  ل اأصدر تقرير 

 . اإلدارة وجملس مراجعي احلسابات

ا امليدانية على علم باملسائل الـيت       وقال رئيس إدارة التغيري إن مقر اليونيسيف ومكاتبه        - ٣٣٠
تقيـيم؛  الرصـد و  الاليونيـسيف تركيزهـا علـى       قـد جـددت     و. جيب معاجلتها يف الـربامج القطريـة      

ضـاف  وأ. تعمل مع احلكومات وشركاء الربامج اآلخرين على تقييم فعالية الـربامج القطريـة       إذ
 مـن خـالل اسـتحداث    ٢٠١١بري بدءا من عـام  إىل حد ك  ن القدرة على القيام بذلك ستتعزز       أ

إلبـالغ  كمـا سيتحـسن ا     .يف مجيـع الـربامج    سيجري العمل به    هيكل منقح لإلبالغ عن النتائج      
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عن الفعالية والكفاءة من خالل البدء يف استخدام نظام املعلومـات االفتراضـي املتكامـل بنهايـة                 
، وكـذلك مـن     ٢٠١٢ وتنفيذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام حبلـول عـام                 ٢٠١١عام  

 .، والنفقات واستخدام املواردةجمداء الربأخالل تعزيز املعرفة ب

 ٢٠٠٩وفيما يتعلق مبسألة إدارة املخاطر يف املؤسسة، قال إن املبادرة تنفـذ منـذ عـام                  - ٣٣١
وجيــري . ٢٠١٠إجيــايب يف عــام بتقــدير وحــدة التفتــيش املــشتركة حظيــت يف اســتعراض وقــد 

 ستكون اليونيـسيف    ٢٠١١وحبلول عام   . م إىل املكاتب القطرية   بشكل منظ  إدخال هذا النهج  
قادرة على جتميع موجزات تتعلق باملخاطر لكل بلد على حدة مـن أجـل إعـداد مـوجز شـامل                    

 . يغطي هذه املخاطر

وقالـت املستــشارة الرئيــسية لــشؤون األخالقيـات إن مكتــب األخالقيــات اختــذ عــددا    - ٣٣٢
مـستوى وعـي املـوظفني بـضرورة اإلبـالغ عـن حـاالت سـوء                من اإلجـراءات ملعاجلـة اخنفـاض        

وتــشمل هــذه . الــسلوك وتــدين ثقتــهم يف اإلجــراءات املتعلقــة بــاإلبالغ عــن التــدابري االنتقاميــة 
اإلجــراءات إصــدار الــسياسات املتعلقــة مبكافحــة االحتيــال واحلمايــة مــن االنتقــام باللغــات          

ــى    اإل ــشديد عل ــبانية؛ والت ــسية واإلس ــة والفرن ــاتني نكليزي ــدورات التدريبيــة؛   ه ــسألتني يف ال  امل
 املــستويات معــاً يف الــدورات التدريبيــة الفرديــة لتــشجيع مجيــعوكفالــة مــشاركة املــوظفني مــن 

الفكــرة القائلــة بانطبــاق تلــك الــسياسات علــى اجلميــع؛ والعمــل مــع رابطــة املــوظفني العامليــة    
قـت شخـصيا تقـارير أوليـة عـن حـاالت            وقالت إهنـا تل   . دعاية أكرب هلذه املسائل   القيام ب  لكفالة

وحثّـت  . من سوء السلوك ووجدت أن اعتبار مكتب األخالقيات مالذا آمنا يعد أمرا مشجعا            
املوظفني على عرض هذه احلاالت على احملققني؛ إذ قدمت ضمانات احلمايـة، مـا حـدا مبعظـم                  

 تـدين ثقـة مـوظفي       وقالـت إن  . واتُّخذت إجراءات يف حالتني على األقـل      . املوظفني لالستجابة 
اليونيــسيف يف سياســة احلمايــة يتماشــى مــع تــدنيها يف منظمــات أخــرى، يف القطــاع اخلــاص    

وأضافت أنه ميكن ملكتب األخالقيات حتـسني جهـوده املبذولـة           . والقطاع العام على حد سواء    
 العمــل علــى ربــط أداء املــوظفني للــيمني بتحقيــق ؛ إذ ميكنــه، يف أحــد التــدابري،يف هــذا الــصدد

 .األطفاللصاحل نتائج 

معرفــة تلــك املــشاكل تــسوية املــشاكل، مــن املهــم  إن  املــدير التنفيــذي بــالقولوعلّــق - ٣٣٣
ورّحب جبميع التعليقـات علـى املراجعـة الداخليـة للحـسابات وقـال              . حسب أولوياهتا وترتيبها  

 . إن اليونيسيف ستعمل على تناوهلا

 بشأن التقرير السنوي عـن أنـشطة املراجعـة      ٢٠١٠/١٧ر  املقرواختذ اجمللس التنفيذي     - ٣٣٤
انظـر  (قيـات باليونيـسيف      بشأن تقرير مكتب األخال    ٢٠١٠/١٨املقرر  الداخلية للحسابات، و  

 ).املرفق
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التقــارير املاليــة والبيانــات املاليــة عــن الــسنة :  مــن اجلهــات اخلاصــةاألمــوالمجــع   - حاء  
 ) من جدول األعمال١٠البند  (٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 

-٢٠١٠التقديرات املالية املقـررة للفتـرة       : اخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل     - طاء  
 ) من جدول األعمال١١البند  (٢٠١٣

 ١١البنـد   وبـدئ بعـرض      من جدول األعمال ونوقشا معـاً،        ١١  و ١٠عرض البندان    - ٣٣٥
) اخلـدمات املاليـة   (ية والتنظـيم اإلداري     شعبة اإلدارة املال  وقام نائب مدير    . من جدول األعمال  

ــ ــر عــن اخلطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل   بع ــرة   : رض التقري ــة املقــررة للفت التقــديرات املالي
٢٠١٣-٢٠١٠ (E/ICEF/2010/AB/L.7).مــع التربعــات مــن اخلــاص جبعــرض التقريــر قــام ب و

  .، مدير مجع التربعات اخلاصة(E/ICEF/2010/AB/L.4) اجلهات اخلاصة

وفيمــا يتعلــق باخلطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل، أثنــت الوفــود علــى اليونيــسيف   - ٣٣٦
وأعربت عن تقديرها ملا تقوم به اليونيـسيف مـن حماولـة لإلبقـاء              . هاتلوثيقة الواضحة اليت قدم   ل

وإضــافة إىل ذلــك، . علــى مــستواها مــن النفقــات الربناجميــة رغــم االخنفــاض املتوقــع يف الــدخل 
 . التكاليف اإلدارية ورصد نفقاهتا بعنايةختفيضاليونيسيف من متكنت 

ورحبت الوفود باجلهود اليت تبذهلا اليونيسيف إلقامة شراكات مع شرحية واسعة مـن              - ٣٣٧
األطراف الفاعلة، مبا فيها القطاع اخلاص واللجـان الوطنيـة لليونيـسيف، هبـدف التعـويض عـن                  

املتوقـع يف  إزاء االخنفـاض  وأُعرب عن القلـق  . ملوارد العادية ا املتأتية من يراداتاإلاالخنفاض يف   
 ودعـت عـدة وفـود اجلهـات         .٢٠١١ التمويل الوارد من اجلهات املاحنة، اعتبارا من مطلع عام        

ــوال املخصـــصة وإتاحـــة     ــة إىل التخفيـــف مـــن تـــشديدها علـــى األمـ ــة  املاملاحنـ زيـــد مـــن املرونـ
 . واالستقاللية لليونيسيف يف إدارة مواردها

أســعار الفائــدة اخنفــاض أشــار أحــد الوفــود إىل أن التقريــر أتــى علــى ذكــر   بعــد أن و - ٣٣٨
وأسعار الصرف غري املواتية يف أرقام الدخل املتوقع، فقـد رحـب بالتعـاون فيمـا بـني وكـاالت                    

ألمم املتحدة يف هذه املسألة وهي اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم              ا
 اليونيــسيف علــى الــشراكة مــع املؤســسات املاليــة  أن تعتمــد الوفــدواقتــرح . للــسكاناملتحــدة 
لبنك الدويل للتقليل إىل أدىن حد ممكن مـن النفقـات املتـصلة بتقلبـات سـعر الـصرف                   ا ؛الدولية

ورحـب  . واالستفادة من أفضل املمارسات لدى أصحاب املصلحة املعنيني واملؤسـسات املاليـة           
تـرة مـا بعـد    لفتمويل يتعلق بالتـأمني الـصحي   للسيف الرامية إىل وضع معيار   الوفد مببادرة اليوني  

  .لألنشطة التنفيذية وللربامج القطرية  موارد كافية يف املقام األولتتوفراخلدمة، شريطة أن 
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مـوال لتقـدمي    اليونيـسيف علـى مواصـلة تركيزهـا علـى مجـع األ            حـدثني    أحد املت   وحثّ - ٣٣٩
وأثـىن  . ملنـاخ الكوارث الطبيعية أو تغري ا     وأ للتخفيف من آثار الرتاع      ، سواء املساعدة اإلنسانية 

لتغطيـة النفقـات   يف الـصندوق لـديها   رصـيد املتـراكم     املتكلم على اليونيـسيف علـى اسـتخدام ال        
  .املتعلقة حباالت الطوارئ

وذكــر . جعت اليونيــسيف علـى تكثيــف عملــها يف جمـال الــدعوة ووضـع الــربامج    وشُـ - ٣٤٠
تـستطيع تعزيـز القيـادة الفكريـة والقيـام بـدور حمـوري باعتبارهـا                 مني أن اليونيسيف  أحد املتكل 

والعمـل يف الـسياسات   من خـالل دعـم البحـوث    صوتا رائدا ومؤثرا من أجل األطفال، وذلك     
  . القائمة على األدلة

ليفهــا اإلداريــة وتــساءل تكا ألن ختفــض اليونيــسيف ق أحــد الوفــود علــى احلاجــةوعلّــ - ٣٤١
أن نـسبة   بـ  املـدير    ة نائبـ  توأجابـ . العامـة املـصروفات    ملـستوى    معيار املنظمة   ذا كان لدى  عما إ 

، متثـل ميزانيـة     ويف الوقـت احلاضـر    .  يف املائة  ٧بلغت  العامة لتكاليف دعم الربنامج     املصروفات  
ــة مــن إمجــايل اســتخدام املــوارد،    يف ا١١,٩الــدعم  التكــاليف جمــرد الــيت مشلــت أكثــر مــن  ملائ
  ). دعم الربامج والتكاليف األمنيةمثل(اإلدارية 
 عن الطريقة اليت تتمكن اليونيسيف هبا من معاجلة تصور غري متوقـع            وردا على سؤال     - ٣٤٢

وضـعت يف احلـسبان     اليونيـسيف   إن  قال املدير التنفيذي    أكرب يف الدخل،    نطوي على اخنفاض    ي
ياطيات السابقة للحـد مـن أثـر        ستستخدم االحت عندها  اإليرادات للعام املقبل و    اخنفاضإمكانية  
نظمـة  امل تتخـذ ، ويف الوقـت نفـسه  . ربامجبغيـة االسـتمرار يف اإلنفـاق علـى الـ           االخنفـاض،  ذلك

  .التكاليف اإلداريةبخطوات لتحسني الكفاءة املتصلة 
مــن اجلهــات اخلاصــة، أشــادت الوفــود  مــع التربعــات جب املتعلــقتقريــر ال وتعليقــا علــى - ٣٤٣

مـن اجلهـات اخلاصـة خـالل الـسنة املاضـية،             اليونيـسيف يف مجـع التربعـات         هاتبذلباجلهود اليت   
تجــاوز املــستويات تزال فــاض املتوقــع بــسبب الركــود العــاملي، ال تــ  علــى الــرغم مــن االخنالــيت

 دادزاقــد ف: املختلطــة النامجــة عــن مجــع التربعــاتنتــائج ال علــى كــثريةوعلقــت وفــود . املتوقعــة
 ت التربعـات مـن الـشركات       يف حـني اخنفـض     ة ملحوظـ  اد زيـادة  اإلعالن عن التربعات من األفر    

ــدات ــود عــدة رحبــت اخنفــاض املبيعــات،   منحــى وباإلشــارة إىل.  البطاقــات واهلــدايا وعائ وف
، وطلبـت أن    واهلـدايا بطاقـات   األعمـال املتـصلة بال    املنظمة لترشـيد    املتواصلة اليت تبذهلا    هود  باجل

املباعـة  بطاقـات   الحجـم   إدراج  وطلـب أحـد الوفـود       .  النتـائج النهائيـة    تتـاح  عنـدما    يتم إبالغها 
مـن األفـراد    املعلنـة    التربعـات  ختـصيص    يـة كيفعـن    وفد آخـر  وسأل  . كمؤشر يف التقارير املالية   
  . على التوازن بني املوارد األساسية وغري األساسيةتؤثروعما إذا كانت الزيادة 
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،  لزيـادة الـشفافية يف تقـدمي التقـارير    نظمةاجلهود اليت تبذهلا املب وأشاد عدد من الوفود      - ٣٤٤
اإلداريـة  املـصروفات   زيد من التخفيضات يف     امل يف رؤية     الوفود أهنا تأمل   بعضذكرت  يف حني   

 البحــث عــن مــصادر  علــى اليونيــسيف وحثــت وفــود أخــرى . تقــارير املاليــة يف املــستقبل يف ال
اجلهود الـيت تبـذهلا      بـ  ت ورحبـ  ،جديدة من التربعات اخلاصـة للتعـويض عـن اخنفـاض التربعـات            

وطلـب أحـد    . للجـان الوطنيـة    وا القطـاع اخلـاص   املنظمة لبناء شراكات مع جمموعة واسعة من        
إن وقال الوفـد    .  شراكات مجع التربعات يف التقارير املقبلة      بشأنرؤية املزيد من األمثلة     الوفود  

 ،حمـتملني د مـن شـأهنا أن جتتـذب مـستثمرين جـد         كفاءة هـذه الـشراكات       اليت تظهر التقييمات  
رئيــسيني يف تطــوير أســواق جديــدة مت حتديــد بعــض اللجــان الوطنيــة كــشركاء وأشــار إىل أنــه 
ــادل خرباهتــاعرضــت عــدة وفــود  و. جلمــع التربعــات  اإلعــالم وســائطالعمــل مــع املتعلقــة ب تب

  .االجتماعية يف اجتذاب ماحنني جدد
قدم وأنـه سـي  ط الـيت أثـريت    النقـا بأنـه أحـاط علمـا جبميـع     قال املدير ، وردا على ذلك  - ٣٤٥

  .٢٠١١ترشيد البطاقات واهلدايا يف الدورة العادية األوىل لعام مشروع تقريرا عن 
ــرر   - ٣٤٦ ــذي املق ــشأن اخل٢٠١٠/١٩ واعتمــد اجمللــس التنفي طــة االســتراتيجية املتوســطة    ب
  ).انظر املرفق (٢٠١٣-٢٠١٠التقديرات املالية املقررة للفترة : األجل

  
ــق ارطــة خ  - ياء   ــة إىل طري ــة متكامل ــة  : ميزاني ــصنيف التكــاليف وامليزن ــى  ت القائمــة عل

وصندوق األمـم املتحـدة     ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ل تقرير مشترك    -النتائج  
  ) من جدول األعمال١٢البند (واليونيسيف  للسكان

ه تـ الـذي قدم  ) E/ICEF/2010/AB/L.10(اجمللـس التنفيـذي التقريـر       معروضا على   كان   - ٣٤٧
  ).إدارة امليزانية(  املالية والتنظيم اإلداري اإلدارة مدير شعبةةنائب

 إىل اجمللس التنفيـذي     فقد قدم ،  تقرير مشترك  مبا أن هذا التقرير هو     املدير   ة نائب وقالت - ٣٤٨
 الـذي عقـد اجتماعاتـه خـالل     ،  وصندوق األمم املتحدة للسكان   لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

 التقــدم تــبنيوثيقــة وقالــت إن ال. ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول ٣ إىلأغــسطس /آب ٣٠الفتــرة مــن 
حتــسني ) ب (مواءمـة تـصنيف التكـاليف؛   ) أ: (ظمـات الـثالث يف جمـالني مهـا    الـذي أحرزتـه املن  

الـيت مـدهتا أربـع      طريـق   خطوة يف خارطة ال   تقرير  ويشكل ال .  امليزنة القائمة على النتائج    منهجية
ــنوات، و ــدأت يف  س ــيت ب ــانونال ــاينك ــاير / الث ــتؤدي ٢٠١٠ين ــة واحــدة  وضــع  إىل وس ميزاني

  .موحدة، وذلك باستخدام مصطلحات ٢٠١٤ عام متكاملة لكل منظمة اعتبارا من
وضـع  من  ن   ستحس ٢٠١٤اليت ستقدم يف عام     تكاملة املقترحة   املامليزانية  وذكرت أن    - ٣٤٩

، واسـتخدام النتـائج     ائج املتوقعـة   أفضل مع النت    بشكل واءمة املوارد مبامليزانية على أساس النتائج     
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ــة ــاإل املتعلق ــائج ومــوارد املنظمــة   وستــضم. اخلطــط االســتراتيجية بوصــفها اإلطــار  يف دارة ب نت
وأوضــحت أيــضا .  الــواردة يف الوثيقــةالتكــاليف اجملــاالت األربعــة لتــصنيف وتــشمل، بأســرها

التنفيـذي لربنـامج األمـم       اجمللـس    ها طلب اليتعلى تصنيف التكاليف املقترحة     املدخلة  تعديالت  ال
  .وصندوق األمم املتحدة للسكاناملتحدة اإلمنائي 

 للعمــل الــذي أجنــزه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     وأعربــت الوفــود عــن ارتياحهــا - ٣٥٠
 لقيامهـا بتوضـيح  ، وأثنت على املنظمات الـثالث  واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان

  . القرار االستراتيجياختاذالتنسيق والشفافية وحتسني عملية ود من أجل اجله وبذلعملية ال
إىل أن ذلك النهج سيتيح إمكانية رصـد        أشار أحد املتحدثني    بالنهج اجلديد،    وترحيبا - ٣٥١

التـصنيف  سـيؤدي  و. ، ويساعد يف حتديد الفجوات احلرجة يف األنـشطة      االجتاهات والتحديات 
، فـإن زيـادة     وعـالوة علـى ذلـك     .  والربجمـة املـشتركة    ني الوكـاالت  التنسيق ب إىل حتسني   اجلديد  

ويف الوقـت   . بوضـوح للجهـات املاحنـة     ز مجع التربعات من خالل إظهار النتائج        عزتسالشفافية  
ــار واليــات املنظمــة واملتطلبــات احملــددة    وضــع اجــة إىل احل تــدعو، نفــسه هنــج يأخــذ يف االعتب

  .لليونيسيف ومنظمات أخرى
  للفـــترةيزانيةـاملــتراح ـأن اقـــ بــشاإليــضـاح مــن مزيـــداود ـفــدد مــن الوـلب عـــ وطــ– ٣٥٢
وأوصـي  . ٢٠١٣-٢٠١٢  الفتـرة   ميزانية منعرض عينة   وفود  طلبت عدة   و. ٢٠١٣-٢٠١٢

 اجمللـس التنفيــذي  الــذي طلبـه  تـشمل التعـديل   امليزانيـات الــسابقة، وأن  هــذه امليزانيـة  متاثـل بـأن  
ــائي     ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــسكان وصــندوق األمــ لربن ــني    م املتحــدة لل ــارق ب ــد الف يف حتدي

  . والتكاليف املتكررة ملرة واحدةستثماراتاال
ــارة إىل - ٣٥٣ ــرره     وباإلش ــسيف، يف مق ــذي لليوني ــس التنفي ــد  ، ٢٠٠٩/٢٠أن اجملل كــان ق
ــب ــل  أن طل ــةتعم ــرةميزاني ــز   ٢٠١٣-٢٠١٢  الفت ــروابعلــى تعزي ــوارد والنتــائج   ال ــني امل ط ب

أكثـر   املقترحة تتبـع هنجـا يف امليزانيـة القائمـة علـى النتـائج        امليزانية نإوفود  عدة  قالت  املتوقعة،  
 التقـدم يف   هـذه امليزانيـة      توضـيح الـسبل الـيت ميكـن أن تـساعد           وطلبـت . انتقائيـة حتديدا وأكثـر    

. ٢٠١٤ميزانيـة واحـدة متكاملـة حبلـول عـام           وضـع    اهلدف املتمثـل يف      لتحقيق املبذولةهود  اجل
علـى النتـائج    القائمـة   كيفيـة اسـتخدام امليزنـة       بـشأن    من املعلومـات     امزيدوطلبت بعض الوفود    

  .املتوقعةقيود وال
 ،٢٠١٤اليت ستستخدمها كل منظمة يف عـام        تكاملة  املواحدة  اليزانية  وفيما يتعلق بامل   - ٣٥٤

وإمكانيـة   كوسـيلة لـدعم الـشفافية    ين واألسلوب املوحدعن تأييدها للصيغة  وفود  عدة  أعربت  
 هـي الـيت حتـرك       لـدورة القادمـة   لاالسـتراتيجية   اخلطـط   كـون   ت أن   ضـرورة د علـى    دُِّشو. ملقارنةا
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 ينبغـي دمـج مجيـع       كما. النتائج املتوقعة لبلوغ   مستويات املوارد    امليزانية، وعلى ضرورة اقتراح   
  .تدابري لتقييم الكفاءة التشغيلية وقابليتها للمقارنةوالمصادر املوارد 

ــد أن أعربــت الوفــود    - ٣٥٥ ــن تأييــده وبع ــذي ٢٠١٠/٣٢ للمقــرر اع  اجمللــس اعتمــده ال
دورتـه العاديـة   يف  وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان    التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      

نفـسها يف   اجمللس التنفيذي لليونيـسيف الـصياغة         يعتمد أوصت الوفود بأن  ،  ٢٠١٠الثانية لعام   
  .مقرره
ه سـتكون هنـاك     وأوضـحت أنـ   . الدعم الذي قدمتـه     املدير الوفود على   ة نائب ت وشكر - ٣٥٦

 وقالـت إن  . منظمـة كـي تالئـم أوضـاع كـل          ميزانيـات املنظمـات الـثالث ل       اختالفات تقنيـة يف   
ــلاملنظمــات هتــدف إىل   ــوذج ال جع ــد واضــحا وشــفافا  نم ــدر اإلمكــان اجلدي ــ  ق ــيقدم  هلكن س

شاورات  بواسـطة املـ    سـواء كتابيـا أو    ،  الـيت حيتاجهـا   زيد مـن اإليـضاحات      امللمجلس التنفيذي   ل
 وثيقــة امليزانيــة  وضــعلعمــل علــىوكمــا اقترحــت الوفــود، ســيكون مــن املهــم ا  . رمسيــةالغــري 

حتقيــق امليزنــة علــى أســاس وإن .  تطبيــق املفــاهيم يف املمارســة العمليــةيــة كيفالنموذجيــة لرؤيــة
  .إدخال حتسينات مستمرةالنتائج عملية مستمرة تتطلب 

 التوصــل إىل ة املــدير التنفيــذي أننائبــجونــسون فرافيــورد الــسيدة هيلــدا  ت وأوضــح- ٣٥٧
ومــساءلة اليونيــسيف كجــزء مــن نظــام  ملــسؤوليات اجملموعــات مــصدر متويــل أكثــر اســتدامة  

ــدتــصنيف التكــاليف   ــر صــعوبة ممــا   ، اجلدي بــني وقالــت إن التنــسيق  . هــو متوقــع ســيكون أكث
تمويـل  لالبحث عـن حلـول أخـرى ل    اجلمعية العامة وأنه جيري قررتههد اجملموعات ال خيضع جل  

  .ستدام يف هذا اجملالامل
  ).انظر املرفق (٢٠١٠/٢٠ واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر - ٣٥٨

  
 مـــن ١٣البنـــد (التقـــدم احملـــرز يف جمـــال إدارة املـــوارد البـــشرية يف اليونيـــسيف   - كاف  

  )األعمال جدول
حملــرز يف جمــال إدارة املــوارد اجمللــس التنفيــذي تقريــر عــن التقــدم ا معروضــا علــى كــان - ٣٥٩

  . عرضه مدير شعبة املوارد البشريةالذي) E/ICEF/2010/AB/L.9(البشرية يف اليونيسيف 
قالت إن من اجلـوهري أن يكـون        و.  وشكرت الوفود اليونيسيف على التقرير الشامل      - ٣٦٠

عزيـز حتقيـق    درجة عالية من الكفاءة من أجل الوفاء بواليتها وت        لدى اليونيسيف موظفون على     
االسـتراتيجي للقـوة    وشددت الوفود على ضرورة مواصلة التخطيط       . األهداف اإلمنائية لأللفية  

ــة وهنــج  ــة “جمموعــة املواهــب”العامل ــوفري لكفال ــاء  املواهــب االســتمرار يف ت ، مبــا يف ذلــك أثن
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ة كمـا مت تـسليط الـضوء علـى احلاجـة إىل تعزيـز التنـوع واملـساوا                 . حاالت الطوارئ واالنتقـال   
  .، وتنقل املوظفنيبني اجلنسني والتوازن اجلغرايف، واملهارات والكفاءات

يف عـدة جمـاالت، مبـا يف ذلـك يف           الذي أحرزته اليونيسيف    املشجع   على التقدم     وأثين - ٣٦١
 ومعاجلـة الـصعوبات   ،  كفاءات املوظفني، والتدريب والتطـوير الـوظيفي، وتقيـيم أداء املـوظفني           

  .بكر يف حاالت الطوارئاملنشر ال، وفني يف الوقت املناسباليت تعترض تعيني املوظ
ت وقالـ . حتقيق التـوازن اجلغـرايف بـني املـوظفني        ت مجيع الوفود على احلاجة إىل        وأكد - ٣٦٢

 نــسبة املــوظفني مــن الفئــة الفنيــة الدوليــة مــن البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج    أن ةعديــدوفــود 
ذو لـل   واخل).  يف املائـة   ٥٣(من البلدان الـصناعية     ددهم  منخفضة باملقارنة مع ع   ) يف املائة  ٤٧(

فوقهـا    ومـا ٥- ف إىل أن نسبة املوظفني من الرتبة أحد الوفودوأشار.  العليا الوظائفيف  شأن  
.  يف املائــة فقــط٣ تبلــغدول منطقــة وســط وشــرق أوروبــا ورابطــة الــدول املــستقلة مــن رعايــا 

الـربامج مـن    حني من البلـدان املـستفيدة مـن         مرشعلى توظيف   ملساعدة   من اليونيسيف ا   لبوطُ
إهنمـا   قيـل  اللـذين ،  نامج املـوظفني الفنـيني املبتـدئني      مبادرة املواهب اجلديدة والناشئة وبر    خالل  

  .رشحني من البلدان الصناعيةامل يشجعان حاليا
. هامـا لليونيـسيف كـذلك    اهـدف باعتبـاره  حتقيق املساواة بني اجلنـسني     بالذكر   ّص وخُ - ٣٦٣
ــسيف مــع    واق ــاون اليوني ــود أن تتع ــرح أحــد الوف جهــاز األمــم املتحــدة املعــين باملــساواة بــني    ت

يف  اليونيـسيف   تقـدم أنبـ أوصـى الوفـد كـذلك    و. الـذي أنـشئ حـديثا    اجلنـسني ومتكـني املـرأة   
، مـن أجـل حتقيـق     استعراضا متعمقا عن التقدم احملرز، والتوصيات   ٢٠١١الدورة السنوية لعام    
حتقيــق وحــث الوفــد اليونيــسيف علــى . ل املنظمــةسني يف مجيــع جمــاالت عمــاملــساواة بــني اجلنــ

بنــسبة ، والتــوازن  علــى مجيــع املــستويات يف املنظمــة   ٥٠/٥٠  بنــسبةالتــوازن بــني اجلنــسني  
  .٢٠١١ العليا حبلول عام الوظائف يف ٥٠/٥٠
شــجعت الوفــود اليونيــسيف علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود ملــلء الفجــوات يف     كمــا - ٣٦٤

املــوظفني  وحتفيــز، سني املهــارات اإلداريــة للمــوظفني، وحتــاملــوظفنيهــارات والكفــاءات مــن امل
 تطلـب وأشار أحـد املتحـدثني إىل أن التركيـز اجلديـد علـى اإلنـصاف ي             . املهنيةوتعزيز كفاءهتم   

ــز املهــارات يف جمــال   ــشركاء  تعزي ، حــوار الــسياسات يف املراحــل األوىل، يف تطــوير قــدرات ال
د مــن املزيــإىل  إن قــدرات املــوظفني حباجــة أيــضا   متحــدثوقــال. مج وإدارهتــاوختطــيط الــربا

ــشاملة،    ــوق      التطــوير يف اجملــاالت ال ــى حق ــائم عل ــهج الق ــسني والن ــني اجلن ــساواة ب ال ســيما امل
.  اليونيــسيف هــذه الفجــوةالــسبل الــيت تعــاجل فيهــا ســأل املتحــدث عــن و. اإلنــسان يف الربجمــة

 التوظيـف والتقـدم     وإمكانيـة  الفـرص الوظيفيـة       املـساواة يف   علـى وأوصي بأن تؤكد اليونيسيف     
  . أساس اجلدارةالوظيفي على
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ــة    - ٣٦٥ ــود أن مقولـ ــدة وفـ ــرت عـ ــرء املناســـب ”وذكـ ــان املناســـب يف الوقـــت  املـ  يف املكـ
 أمهيـة نـشر   وأكـد أحـد الوفـود   . خاصة يف حـاالت الطـوارئ واالنتقـال      أمهية  تتسم ب  “املناسب

 يف  ٩٠، مت نـشر     ٢٠٠٩ عـام    يفوأشار الوفد إىل أنه     . الة الطوارئ  بداية ح  يفاملوظفني بسرعة   
.  يومـا ٢٨ يف املائـة يف غـضون   ٥٦، وجـرى نـشر     يومـا  ٥٦خـالل    املنـسقني     جمموعة املائة من 

ــ املتعلقــةوأعربــت وفــود أخــرى عــن قلقهــا إزاء التقــارير     ــدوران بال ــذين لمــوظفني لسريع ال ال
ــى ضــرورة االســتمرارية ومــستويات   ت يف حــاالت الطــوارئ وشــدد يقــودون اجملموعــات   عل

  .ألطفال املعوقنيدان على أمهية إيالء اهتمام خاص باوأكد وف. التوظيف املالئمة
الـشركاء يف منظومـة     مـع   بـصورة أوسـع     املـشاركة    وشجعت الوفود اليونيسيف علـى       - ٣٦٦

 ،ارد البــشريةاملواملتعلــق بــبــني الوكــاالت ومواءمــة هنجهــا فيمــا ، وتعزيــز التنقــل األمــم املتحــدة
  .والعمليات والقواعد مع املنظمات األخرى يف املنظومة

مــن املمكــن تــوفري املزيــد مــن التمويــل يف امليزانيــة   إذا كــان عمــا أحــد الوفــود وســأل - ٣٦٧
 يف املائــة منــها مــن املــوارد األخــرى ٣٦الــيت يــتم متويــل ، العاديــة للوظــائف يف املــوارد البــشرية

  .والتمويل املؤقت
 لكـي  التوظيـف تفـصيل مـصدر   بال فرعـا يـورد  ما أوصي بأن تتضمن التقارير املقبلـة     ك - ٣٦٨

، والتوظيف اخلارجي والفرص الوظيفيـة للمتخصـصني        تنقل الداخلي ميكن تتبع االجتاهات يف ال    
  .يف امليدان

ــديرت وشــكر- ٣٦٩ ــود علــى  ة امل ــدموها  الوف ــيت ق ــوع  وأكــدت. التعليقــات ال ــى أن التن  عل
بحث عن مصادر أكثر تنوعا مـن       وقالت إن اليونيسيف ت   . األولوياتسلم  واإلدماج يتصدران   

، مبــا يف ذلــك ســتفادة مــن وســائط اإلعــالم اجلديــدة كفــاءات واملهــارات واالذوي الاملــوظفني 
التــوازن بــني اجلنــسني بنــسبة  تحقيــق باملنظمــة تلتــزم قالــت إن و.  اإلعــالم االجتماعيــةوســائط

وأعربـت  . جلنـسني يف مجيـع مراحـل عمليـة التوظيـف          قضية املـساواة بـني ا     وكرست  ،  ٥٠/٥٠
، مبـا يف ذلـك مـن خـالل اسـتخدام مؤشـرات              ع التعليقات بشأن أمهية قياس األثـر      عن اتفاقها م  
  .األداء املناسبة

ربنـامج  مبتطلبـات ال  الوظـائف قالـت إنـه مت ربـط عـدد          وفيما يتعلق بالتوازن اجلغـرايف،       - ٣٧٠
 يف عمليـات ختطـيط      للمشاركة بدرجـة أكـرب    ط  البشرية ختط وقالت إن شعبة املوارد     . والتمويل

وأوضـحت أن   . الربامج واستعراض امليزانية للنظر يف طـرق مبتكـرة السـتخدام املـوارد البـشرية              
 أن زيـادة عـدد املـوظفني مـن     والحظت نسب املوظفني من كل منطقة  تواصل تتبع اليونيسيف  

  .ناطق أخرى تأثري على املوظفني من مقد يكون لهمنطقة واحدة 
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يد من االهتمام لألطفال املعـوقني،      مز اليت قدمت بإيالء     لتوصيةل وأعربت عن تأييدها     - ٣٧١
 علـى توظيـف واسـتبقاء األشـخاص     بـشكل أكـرب  ز وأشارت إىل أن شعبة املـوارد البـشرية تركـ         

  .املعوقني
مــل علــى حماألمــم املتحــدة تأخــذ مــسألة االتــساق يف  إن اليونيــسيف ة املــديرت وقالــ- ٣٧٢
 يف  ا قياديـ  ادوراألفرقـة العامـة املعنيـة بـاملوارد البـشرية والـشبكات، وتتبـوأ                ممثلـة يف     وهي اجلد،

  .العديد منها
تعمـــل و.  علـــى أمهيـــة االســـتجابة حلـــاالت الطـــوارئ مـــن البدايـــةة املـــديرت وشـــدد- ٣٧٣

اءات  احلـصول علـى املـوظفني ذوي الكفـ     يف هذا اجملـال وعلـى     على حتسني مرونتها  اليونيسيف  
  .اجملال العام لقيادة اجملموعات، يف حاالت الطوارئ ويف والقدرات املالئمة

األخرى الـيت أثـريت      املسائل أيضا يف عدد من      تبحثشعبة املوارد البشرية    وقالت إن    - ٣٧٤
الوظـائف يف جمـال املـوارد    متويل و،  ات املوظفني يف اجملاالت الشاملة    مهار: خالل املناقشة وهي  

ــشرية ــالب ــود، وم ــات  وأحاطــت. دة العق ــا بالتعليق ــة علم ــوارد ال ب املتعلق ــشرية، اســتراتيجية امل ب
وتــسريع عمليــة  ، ، والتقــدم الــوظيفي ، والتوظيــف علــى أســاس اجلــدارة   وتــدريب املــوظفني 

ــف ــل. التوظي ــدف ويتمث ــسامهة األخــري يف  اهل ــسيف  يف امل ــل اليوني ــة و جع ــة حديث ــر منظم أكث
 .إنتاجية

ذي على الدعم القوي الذي تقدمـه اليونيـسيف لتحقيـق االنـسجام             وأكد املدير التنفي    - ٣٧٥
ورحـب بالتعليقـات علـى التنـوع، مبـا يف ذلـك التـوازن          . كوسيلة لتحسني فعالية األمم املتحدة    

ن هـذا هـو مـسألة هامـة بالنـسبة لليونيـسيف وبالنـسبة        إبني اجلنسني واجلوانب األخرى، قـائالً    
  .إليه شخصياً

، فقال إهنا تتصل مباشرة بالتركيز على اإلنـصاف وتلبيـة   اإلعاقةق مبسألة أما فيما يتعل   - ٣٧٦
مرشحني مـن أجـل مـلء منـصب         اليونيسيف حاليا   وتستعرض  .  احملرومة احتياجات اجملموعات 

  .جديد ملستشار أقدم بشأن هذه املسألة للمساعدة يف تعميمها يف أعمال املنظمة
 ة نائبـ  ت اليونيـسيف حلـاالت الطـوارئ، أوضـح        ورداً على التعليقات بـشأن اسـتجابة        - ٣٧٧

مجيــع مــوظفي اليونيــسيف ملزمــون بــأن يكونــوا قــادرين علــى   أن مــدير اليونيــسيف التنفيــذي 
وُتـبني االلتزامـات األساسـية إزاء األطفـال يف األعمـال اإلنـسانية              . االستجابة حلاالت الطوارئ  

رئـة يف غـضون مـدة تتـراوح بـني         ة ألي حالـة طا    ــــ االستجابعن  ري  ــة كل مكتب قُط   ــسؤوليم
وقـــد مت تنقـــيح االلتزامـــات األساســـية الـــسابقة كـــي تـــشمل مـــسؤوليات  .  ســـاعة٧٨  و٤٢

وبالنظر إىل تزايد حاالت الطوارئ، تعاين اليونيسيف مـن ضـائقة           . واإلنعاش املبكر اجملموعات  
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يف تنظـر   وقالـت إن اليونيـس    . هلـذا التحـدي   مبتكـرة   حلـوالً   إضـافية وتلـتمس       توفري قـدرات   يف
املتـصلة  حتويل الوظـائف املؤقتـة      هنا تتطلع إىل    أواملتعلقة باجملموعات،    الرئيسية   اجبدية ملسؤولياهت 

. يف إطار ميزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني التاليـة          إىل وظائف ممولة من امليزانية العادية       باجملموعات  
البـشرية واملـدير التنفيـذي      وأكدت نائبة املدير التنفيذي القلـق الـذي أعـرب عنـه مـدير املـوارد                 

بالنـسبة إىل   التوصل إىل اتفاق مرضٍ بشأن بدل املعيشة املتعلق بالعمليـات اخلاصـة             بسبب عدم   
  . ال يسمح فيها باصطحاب األسرمراكز العمل اليت

  )انظر املرفق (٢٠١٠/٢١واعتمد اجمللس التنفيذي املقرر   - ٣٧٨
  

مـن   ١٤البنـد  (احملاسبية الدولية للقطـاع العـام     رحلي عن تنفيذ املعايري     املتقرير  ال  - الم  
  )جدول األعمال

بعــرض التقريــر ) احلــسابات( قــام نائــب مــدير ُشــعبة اإلدارة املاليــة والتنظــيم اإلداري   - ٣٧٩
)E/ICEF/2010/AB/L.8.(  

ينـاير  / وأشار املدير التنفيذي إىل أن إجناز التنفيذ على نطاق املنظمة حىت كانون الثاين             - ٣٨٠
، مــن حيــث كــل مــن التكنولوجيــا والتــدريب، ســيكون جهــداً معقــداً طموحــاً حــافال  ٢٠١٢

  .بالتحدي وسيتطلب دعماً كبرياً خالل العام القادم
  

  ) من جدول األعمال١٥البند (مسائل أخرى   - يمم  
بشأن دراسـة تتعلـق     و،  التقدم احملرز من أجل األطفال    إصدار منشور   إحاطة إعالمية بشأن    

  اف اإلمنائية لأللفية بإنصافبتحقيق األهد
منــشور اليونيــسيف الرئيــسي إصــدار قــدم املــدير التنفيــذي اإلحاطــة اإلعالميــة بــشأن   - ٣٨١

 وبــشأن الدراســة حتقيــق األهـداف اإلمنائيــة لأللفيــة بإنـصاف  : التقـدم احملــرز مــن أجـل األطفــال  
. “حتقيـق األهـداف   تـضييق الثغـرات يف سـبيل        ”اجلديدة اليت اضطلعت هبا اليونيسيف بعنوان،       

علـى اإلنـصاف بالنـسبة لبقـاء الطفـل ومنائـه هـو أجنـع         يركـز  هنـج  اتبـاع  وتبني هذه الدراسة أن   
ة املتعلقـة   ــــ ية لأللفي ـــــ داف اإلمنائ ــــ ق األه ــــ ث التكلفـة لتحقي   ـــ ن حي ـــة وجمدية م  ـــة عملي ــطريق

  .لطفلابصحة 
رز بوجـه اإلمجـال حنـو حتقيـق األهـداف           والحظ املدير التنفيـذي أنـه رغـم التقـدم احملـ             - ٣٨٢

اإلمنائية لأللفية، فإن الثغرة القائمـة يف الكـثري مـن البلـدان بـني أغـىن األطفـال وأفقـرهم هـي يف                   
علـى  يركـز    طلـب مـن اليونيـسيف أن تـدرس مـا إذا كـان ميكـن لنـهج                    ،وهلـذا الـسبب   . ازدياد

وذكر أن مثل هـذا    . ن هذه الفروق   فيه م   حيد اإلنصاف أن ُيعجل فعالً بالتقدم يف الوقت الذي       



E/2010/34/Rev.1
E/ICEF/2010/7/Rev.1

 

10-57537 94 
 

أن الوصــول إىل بــيتعــارض مــع احلكمــة التقليديــة املتبعــة يف أوســاط التنميــة، الــيت تعتقــد النــهج 
  .أمرا عسريا وباهظ التكاليفيف أفقر الدول اليت يصعب الوصول إليها اجملتمعات احمللية 

املقـر ومــن املكاتــب  فريــق اليونيـسيف، الــذي يــضم حمللـني ذوي خــربة مــن    وقـال إن   - ٣٨٣
طوال أربعة أشهر بشأن دراسة علمية صارمة، وقدم نتائجـه إىل أخـصائيني             قد عمل   اإلقليمية،  

وعلــى الــرغم مــن أن . بينــهم خــرباء وممارســني أكــادمييني يف جمــال الــصحةاملنظمــة مــن خــارج 
دون سـن اخلامـسة،     األطفـال   الدراسة قد ركزت على الصحة، وال سيما علـى معـدل وفيـات              

إلنــصاف يف جمــال التعلــيم والتغذيــة احملبــذة لنفــس النــوع مــن العمليــات اليونيــسيف تواصــل س
أن هذه النتائج سـيكون     بنه يعتقد   أواهتمامه  إن نتائج الدراسة قد أثارت      أيضا  وقال  . واحلماية

ما تفعله اليونيسيف فحسب بل أيضا وبشكل أوسع نطاقاً يف الكيفية اليت يفكـر              فيهلا أثر ليس    
  .جملتمع الدويل بشأن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والتنمية البشرية، بوجه عامهبا ا
ثــالث ســرد الــربامج، النتــائج التفــصيلية للدراســة و الرئيــسي لــشؤون وقــدم املستــشار  - ٣٨٤

العائــدات مــن االســتثمارات، ُيحــسِّن ركــز علــى اإلنــصاف يهنــج اتبــاع أن ) أ: (نتــائج رئيــسية
أكثـر ممـا يـتم يف       وبني األمهات أثناء النفاس     زيد من الوفيات بني األطفال      وحيول دون وقوع م   

وأنــه باتبــاع النــهج الــذي يركــز علــى اإلنــصاف، فــإن كــل مليــون  ) ب(املتبــع حاليــا؛ الــدرب 
دوالر مــن االســتثمار اإلضــايف يف احلــد مــن الوفيــات دون ســن اخلامــسة يف البلــدان املنخفــضة  

ملرتفعــة ســيحول دون وقــوع عــدد مــن الوفيــات يزيــد عــن الــدخل وذات مــستويات الوفيــات ا
ملـا كانـت األعبـاء املتعلقـة بـاألمراض واعـتالل الـصحة              ) ج( يف املائـة؛     ٦٠النهج احلايل بنـسبة     

وسوء التغذية على الـصعيد الـوطين تتركـز يف األطفـال األكثـر اسـتبعاداً وحرمانـاً، فـإن تزويـد                       
 ُيعجل بإحراز تقدم حنو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة          هؤالء األطفال باخلدمات األساسية ميكن أن     

  .لأللفية املتصلة بالصحة يف الوقت الذي حيد فيه من الفروق داخل هذه الدول
الطريقـة الـصارمة الـيت    إىل بارتيـاح  وأشـاروا  ورحبت الوفود باإلمجـاع هبـذا العـرض،       - ٣٨٥

وتـساءلت بعـض   . جديـدة تتبعها اليونيـسيف يف البحـث عـن أفكـار جديـدة واختبـار نظريـات            
مـا إذا كـان هـذا النـهج قـد اتبـع يف أي              : الوفود عن اخلطوات التالية اليت ستتخذها اليونيسيف      

مكان عملياً أو ما إذا كانت التجارب امليدانية أو الرائدة يف بعض البلدان أو املنـاطق هـي قيـد                    
 جمــاالت أخــرى، عمــا إذا كــان ميكــن توقــع نتــائج مماثلــة يف  وفــود عديــدة  تلأوســ. اإلعــداد

وسـأل آخـرون عـن كيفيـة نـشر هـذا النـوع اجلديـد مـن الـتفكري يف                     . كالتعليم أو محاية الطفل   
وسـأل أحـد الوفـود عمـا        . عامل املمارسني يف جمال التنمية، وال سيما يف منظومة األمم املتحـدة           

 مت  يتطفـل الـ   إذا كانت هـذه الدراسـة سـتؤثر يف االسـتراتيجية العامليـة املتعلقـة بـصحة املـرأة وال                   
أن حتديد القيود املفروضة علـى الطلـب وكـذلك          إىل  العديد من الوفود    وأشار  . وضعها مؤخراً 
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ــى         ــيت تركــز عل ــات ال ــة يف العملي ــة التكلف ــراً أساســيا لتحــسني فعالي ــى العــرض ســيكون أم عل
  .اإلنصاف يف جمال التغذية ووفيات األطفال

عدم املساواة بني اجلنسني اليت مت إبرازهـا        لاألمهية املركزية   وأكدت بعض الوفود على       - ٣٨٦
املنـشأ  املعـين بـشؤون املـرأة       املتحـدة   جهـاز األمـم     ساعد  ييف التقرير، وأعربت عن األمل يف أن        

والحـظ  .  بقاء الطفل ومنائـه     جمال حديثاً يف التعجيل باألعمال املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف        
دة يف دمـج النـهج املـستند إىل حقـوق اإلنـسان يف              آخرون، بعـد أن اعترفـوا باليونيـسيف كرائـ         

أعماهلــا، أن اإلحــصاءات العامليــة والوطنيــة غالبــا مــا ختفــي الفــروق داخــل البلــدان واجملتمعــات 
احمللية، وشددوا على أن احلـد مـن الفقـر بـشكل مـستدام إمنـا يتطلـب قيـادة وطنيـة وسياسـات                        

ـــة تقـــــسليم ـــوم علــى األدلــ ـــة، تكملــها برجمــ ـــة تقـــ مــستهدفةــ وم علــى أســاس املــشاركة يف  ــ
  .املستوى احمللي

ــؤدي إىل         - ٣٨٧ ــا ي ــل، مم ــاد بالفع ــده هــي يف ازدي ــروق يف بل  وأكــد أحــد املتحــدثني أن الف
مستويات تثري الذعر من اإلمهال والعنـف وسـوء املعاملـة واالسـتغالل وتفكـك الـُنظم الداعمـة          

تياح أن النهج الذي يركز علـى اإلنـصاف يبـشر    والحظ متحدث آخر بار . للمجتمعات احمللية 
ــا جنــوب الــصحراء      بعائــدات أفــضل لالســتثمارات، وال ســيما يف أشــد املنــاطق فقــراً كأفريقي

  .الكربى، حيث تواجه البلدان خطر عدم حتقيق أهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالصحة
ري بالفعــل إلعــادة توجيــه ورداً علــى ذلــك، أكــد املــدير التنفيــذي أن املناقــشات جتــ    - ٣٨٨

علـى الـرغم مـن      و. الربامجاملستفيدة من   بلدان  الاالستراتيجيات احلالية بالتشاور مع حكومات      
علــى أن الدراســة هــي ليــست أبــداً الكلمــة النهائيــة يف أكــد ثقتــه بــأن النتــائج صــحيحة، لكنــه 

حتقـق  ء علـى مـا    ويف هـذه األثنـاء، ستواصـل اليونيـسيف البنـا          . املوضوع وأن التحليل سيـستمر    
ــفعــالً والترك ــى االســتراتيجيات   ي ــأكثر عل ــر ف ــذة لز أكث ــع  احملب ــسبة جلمي ــصاف بالن ــدان الإلن بل

  .الربامجاملستفيدة من 
 وشــدد علــى أن مــن األمــور احلــساسة بالنــسبة لليونيــسيف، كــي تــتعلم مــن اخلــربات   - ٣٨٩

وأفـاد بأنـه مت إنـشاء       .  يف املنظمـة   الفردية فــي خمتلف البلــدان، أن ُتحسِّن ُنظم الرصــد والتقييم        
لتشجيع التمويـل مـن أجـل املـشاريع الرائـدة املبتكـرة احملبـذة               “ بصندوق اإلنصاف ”ما ُيسمى   

وأشـار إىل أن إنـشاء جهـاز األمـم املتحـدة املعـين بـشؤون املـرأة                  . لإلنصاف يف الربامج القطرية   
سائل اجلنسانية، املتـصلة بالتنميـة      إمنا يوفر فرصة هائلة لربط أعمال اليونيسيف بشكل أوثق بامل         

وخلص إىل القول بأنه رغم وجود محاس غري عادي فعالً بـشأن التركيـز              . اتصاال ال انفصام له   
علــى اإلنصاف مــن حيث املبدأ، فقــــد بينـت الدراسـة أن هـذا هـو أيـضا األمـر املناسـب مـن                        

  .الناحية العملية
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  إحاطة إعالمية بشأن احلالة يف باكستان

 وجــه الــرئيس الــدعوة إىل ســعادة الـــسيد عبــد اهللا حــسني هــارون، املمثــل الـــدائم          - ٣٩٠
ــر          ــة يف باكــستان إث ــى احلال ــذي عل ــع اجمللــس التنفي ــم املتحــدة، كــي ُيطل ــدى األم لباكــستان ل

وقـدم املـدير التنفيـذي لليونيـسيف عرضـا مـوجزا السـتجابة         . الفيضانات املومسية املدمرة هنـاك    
  .طوارئ هذهاليونيسيف حلالة ال

ــة علــى       - ٣٩١ ــه للمجتمــع الــدويل وللمنظمــات الدولي وأعــرب الــسفري عــن امتنــان حكومت
دير التنفيــذي املــأعــرب عــن تقــديره للنــداء املوجــه مــن  كمــا . قــدماه مــن دعــم ومــساعدة  مــا

. ثانيـة مـن األمـراض     متوقعـة   زيادة العمليات اإلنسانية يف باكستان لتجنـب موجـة          لليونيسيف ل 
أن مــع القلــق زلــزال هــاييت، الحــظ أيــضاً لإىل االســتجابة الواســعة النطــاق  أشــار لكنــه بعــد أن

وأفـاد بأنـه علـى الـرغم مـن أن           . اجملتمع الدويل مل يستجب بعد بالنطاق الذي توقعته احلكومـة         
تقريبـا   مليون نسمة، فقد توقفـت املـساعدات الدوليـة    ٢١  أصبحعدد األشخاص املنكوبني قد   

ن إوأضـاف أن هـذا هـو مـا الحظتـه منظومـة األمـم املتحـدة أيـضا، و              . اضـية يف األيام القليلة امل   
 همقـدار عجـز   يعتورهـا  تالـيت ُشـرع فيهـا يف الـشهر املاضـي مـا برحـ       األوليـة  خطة االسـتجابة   

  . مليون دوالر١٦٥
 مث وصــف الــدمار اهلائــل الــذي ســببته الفيــضانات وكــرر نــداء حكومتــه إىل اجملتمــع     - ٣٩٢

 يف املائة منها حيـول مباشـرة عـن طريـق            ٨٠ اليت الحظ أن     -لدعم واهلبات   الدويل لكي يزيد ا   
  .األمم املتحدة

 وقال املدير التنفيذي أنه قد ُصدم لدى زيارته باكـستان بفداحـة املأسـاة والتحـديات                 - ٣٩٣
وأضـاف قـائال إن مرحلـة اإلنعــاش يف    . الـيت تواجههـا باكـستان كمـا يواجههـا اجملتمـع الـدويل       

  .تمثل حتدياً هائال طويل األجلاملستقبل س
 وأفاد بأن اليونيـسيف، مـع شـركائها، تـزود أكثـر مـن مليـوين شـخص مبيـاه الـشرب                       - ٣٩٤

النظيفة كل يوم كما أهنا لقحـت فعـالً مئـات آالف األطفـال ضـد األمـراض الـشائعة، كـشلل                      
ن فـيهم  مبـ ( شـخص  ١٠٠ ما يزيد عـن   -وأشار إىل أن املوظفني اإلضافيني      . األطفال واحلصبة 

 موظفــاً آخــر عمــا ٧٥، مــع وجــود خطــط لتعــيني ) شخــصاً مــن أجــل تنــسيق اجملموعــات١٤
ومع ذلك، وبالرغم من كـل هـذه اجلهـود، مـا برحـت              .  قد بدأو العمل فعال يف البلد      -قريب  

 يف املائــة فقــط مــن جمموعــة األطفــال املــستهدفني مت ١٥فحــوايل . املنظمــة بطيئــة يف االســتجابة
ــاك   ــيحهم وهن ــة      ٦تلق ــاه النظيف ــدهم باملي ــون حباجــة إىل تزوي ــني شــخص آخــرون ال يزال  مالي
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وأضــاف أن مــوظفي اليونيــسيف الــذين يعملــون هنــاك يف ظــروف صــعبة . والــصرف الــصحي
  .للغاية وخطرة للغاية يف معظم األحيان قد تركوا يف نفسه أثراً عميقاً

ايل ثلثــي التمويــل املطلــوب  وأشــار املــدير التنفيــذي إىل أن اليونيــسيف قــد تلقــت حــو - ٣٩٥
ــالغ  ــون دوالر ١٤١البـ ــن  - مليـ ــد عـ ــا يزيـ ــل  ٩٠ أي مـ ــون دوالر بقليـ ــاش – مليـ  وأن اإلنعـ

وطــمأن حكومـة باكـستان إىل أن اليونيـسيف سـتدعم هـذه              . سيحتاج إىل مزيـد مـن التمويـل       
  .اجلهود حىت النهاية

 الـيت تـضطلع هبـا        وأعربت الوفود عـن دعمهـا ألنـشطة اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث               - ٣٩٦
وأبلغـت وفـود عديـدة عـن مـسامهاهتا هلـذه القـضية، يف حـني أعلنـت                   . اليونيسيف يف باكستان  

وذكرت بعض الوفود أهنـا قـدمت املـساعدة عـن طريـق             . وفود أخرى عن زيادة تربعاهتا املعلنة     
  .صندوق األمم املتحدة املركزي لالستجابة يف حاالت الطوارئ وعن طريق االحتاد األورويب

 وأعربـــت وفـــود كـــثرية عـــن أملـــها يف أنـــه بالعمـــل بكفـــاءة ضـــمن نظـــام اســـتجابة   - ٣٩٧
اجملموعـات يف حــاالت الطــوارئ، ســتكون اليونيــسيف قــادرة علــى أن تطبــق متامــا االلتزامــات  
األساسية املنقحة إزاء األطفال يف األعمال اإلنـسانية وأن تزيـد مـن دعمهـا للمجموعـات الـيت                   

وأعربـت وفـود عديـدة      . تغذية واملياه والصرف الصحي والنظافـة الـصحية       تقودها، وال سيما ال   
عن ترحيبها خبطة استراتيجية البقاء املشتركة بني اليونيسيف وبرنامج األغذية العـاملي ومنظمـة              
الصحة العامليـة، الـيت جتمـع بـني جهـود جمموعـات الـصحة والتغذيـة وامليـاه والـصرف الـصحي                

 أشـهر  ٦ـدف إىل مساعـــدة الناس طيلـة الفترة التالية اليت تتراوح بـني         والنظافـــة الصحيـــة وهتــ  
  . شهرا١٢و 

  .ورداً على ذلك، شكر السفري املدير التنفيذي والوفود على ما أبدوه من دعم  - ٣٩٨
بــصدد إرســال الكــثري مــن هــي واختــتم املــدير التنفيــذي كالمــه قــائال إن اليونيــسيف   - ٣٩٩

تعمـل إىل حـد كـبري مـن خـالل املنظمـات غـري احلكوميـة              وأهنـا    ؛ستانأفضل موظفيها إىل باكـ    
  .على توفري اإلغاثةتلك املنظمات وإهنا ستواصل تقدمي املساعدة لبناء قدرات 

  
  ٢٠١١قائمة أولية ببنود جدول أعمال الدورة العادية األوىل للمجلس التنفيذي يف عام 

ية ببنود جـدول أعمـال الـدورة العاديـة األوىل            قدم أمني اجمللس التنفيذي القائمة األول      - ٤٠٠
فربايــر / شــباط١١ حــىت ٨، املقــرر عقــدها يف الفتــرة مــن  ٢٠١١للمجلــس التنفيــذي يف عــام  

٢٠١١.  



E/2010/34/Rev.1
E/ICEF/2010/7/Rev.1

 

10-57537 98 
 

  ) من جدول األعمال١٦البند (اعتماد مشاريع املقررات املعلقة   -نون   
  ).ملرفقانظر ا (٢٠١٠/٢١ إىل ٢٠١٠/١١ اعتمد اجمللس التنفيذي املقررات من - ٤٠١
 بشأن التقرير السنوي املتعلـق بوظيفـة        ٢٠١٠/١٦ بعد اعتماد اجمللس التنفيذي املقرر       - ٤٠٢

التقيــيم والتقييمــات الرئيــسية، قالــت ممثلــة شــيلي إن الوقــت قــد حــان إلدراج صــياغة بــشأن     
وأوصـت املمثلـة بـأن يقـوم اجمللـس التنفيـذي يف مقـرر               . التحليل املتعلق باألطفال ذوي اإلعاقـة     

تخذه يف املستقبل بتشجيع اليونيسيف على أن تنظر يف إدراج التحليل املتعلق باألطفـال ذوي                ي
ــيم يف املــستقبل   ــهجيات التقي ــة يف من ــإطالع   . اإلعاق ــسيف ب واقترحــت كــذلك أن تقــوم اليوني

اجمللــــس التنفيـــــذي علــى حتليـــــل واف بــشـــأن مــسألـــة األطفـــــال ذوي اإلعاقــة النامجــة عــن    
  . الطوارئحاالت

  
  ) من جدول األعمال١٧البند (بيانان ختاميان   -سني   

 أعرب املدير التنفيذي يف مالحظاته اخلتامية عن شكره للوفـود علـى بياناهتـا الـصرحية                 - ٤٠٣
وقــال إن اليونيــسيف ســتقوم مبتابعــة  . املفــصلة، وخاصــة فيمــا يتعلــق مبختلــف مــسائل اإلدارة  

  .املسائل اليت أثريت
 الــرئيس بتلخــيص معــامل املناقــشات الــيت جــرت يف الــدورة العاديــة الثانيــة لعــام  مث قــام- ٤٠٤
ــاد  . ٢٠١٠ ــار إىل اعتمـ  مقـــررا يف اجملـــاالت الرئيـــسية، أثـــىن علـــى الوفـــود   ١١وبعـــد أن أشـ

ــاءة   ــروح بنَّ ــشاركتهم ب ــسرين مل ــدورة، أن     . واملي ــدمت يف ال ــيت ق ــروض ال ــارير والع ــبني التق وت
 والـسعي إىل حتقيـق      -سني كفاءة وفعالية أنـشطتها وعملياهتـا        اليونيسيف تعمل جاهدة على حت    

كما أثىن علـى هـذه اجلهـود وشـجع اليونيـسيف علـى االسـتمرار يف تعزيـز اسـتجابتها                  . النتائج
كمـا شـجع املنظمـة يف اجلهـود         . للتوصيات املتعلقة مبراجعة احلسابات وقدرهتا يف جمال التقيـيم        

وذوي مـؤهالت عاليـة واالحتفـاظ هبـم ونـشرهم بـشكل       اليت تبذهلا لتوظيف موظفني متنوعني      
وأشــاد باليونيــسيف التباعهــا مــساراً  . أكثــر كفــاءة يف حــاالت الطــوارئ واحلــاالت االنتقاليــة 

حصيفاً يف سياق التدهور االقتصادي العـاملي يف الوقـت الـذي هتـدف فيـه إىل توسـيع عمليـات         
  .مجع األموال يف القطاع اخلاص

ــرئي - ٤٠٥ ــامج األمــم املتحــدة      كمــا أشــاد ال ــسيف وبرن ــه اليوني ــذي تــضطلع ب س بالعمــل ال
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان يف جمال حتـسني امليزنـة املـستندة إىل النتـائج يف عمليـة                   

وأشــار إىل عــرض آخــر التطــورات بــشأن احلالــة يف الباكــستان، فقــال إنــه مــن غــري  . منــسجمة
صار يف ذاك البلد مثـل هـذا الـدعم الـضئيل مـن اجملتمـع                املقبول أن يتلقى ضحايا فيضانات اإلع     

ويف اخلتام، أكد على أمهيـة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بإنـصاف وحـث الوفـود                    . الدويل
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على املساعدة يف تعزيز اخلطة اليت تركـز علـى اإلنـصاف مـن أجـل األطفـال يف اجللـسة العامـة                       
 حـىت   ٢٠اإلمنائيـــة لأللفية، املقرر عقـدها يف الفتـرة مـن           الرفيعــة املستــوى املتعلقـــة باألهداف     

  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢
  



E/2010/34/Rev.1
E/ICEF/2010/7/Rev.1

 

10-57537 100 
 

  املرفق
    ٢٠١٠جمموعة املقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف عام     

٢٠١٠/١  
  املديرة التنفيذية لليونيسيف املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعيتقرير 

  
  ،اجمللس التنفيذي إن  
 بتقرير املديرة التنفيذيـة لليونيـسيف املقـدم إىل اجمللـس االقتـصادي               علما حييط  - ١  

  ؛)E/ICEF/2010/3( واالجتماعي
 بــشأن تقريــر املــديرة التنفيذيــة لليونيــسيف لعــام   ٢٠٠٩/٢ إىل مقــرره يــشري  - ٢  
  ؛)E/ICEF/2009/3( املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠٩

ــة يكــرر  - ٣   ــة العامــة    التأكيــد علــى أمهي  ٦٢/٢٠٨ التنفيــذ الكامــل لقــرار اجلمعي
الــذي جيــري للــسياسات  بــشأن االســتعراض الــشامل ٢٠٠٧ينــاير /ثــاين كــانون ال١٩املــؤرخ 

  ألنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة؛لثالث سنوات  كل
ذ االسـتعراض الـشامل      بالتقـدم احملـرز يف مـسامهات اليونيـسيف يف تنفيـ            شيدي  - ٤  

  ؛الذي جيري كل ثالث سنواتللسياسات 
 التقريــر تقييمــا وحتلــيال نوعيــا الراميــة إىل تــضمني جبهــود اليونيــسيف يرحــب  - ٥  

، فــضال عــن الــدروس    املــصادفةللنتــائج املنجــزة والتقــدم احملــرز والــصعوبات     بدرجــة أكــرب  
  ه يف التقارير املقبلة؛االجتااملزيد من التقدم يف هذا إحراز طلب ياملستفادة، و

 تركـز   يتلـ  ا اإلبـالغ  إىل اليونيـسيف أن تواصـل حتـسني عمليـة            كـذلك  يطلب  - ٦  
  ؛ املقدمة إىل اجمللس التنفيذيعلى النتائج يف التقارير األخرى ذات الصلة

 من اليونيسيف أن تتضمن التقارير املقبلة توصـيات مـن أجـل مواصـلة               يطلب  - ٧  
  الذي جيري كل ثالث سنوات؛للسياسات امل حتسني تنفيذ االستعراض الش

 إىل اجمللـــس االقتـــصادي) E/ICEF/2010/3( إحالـــة التقريـــر املـــذكور أعـــاله يقـــرر  - ٨  
  احلالية؛ وجز للتعليقات والتوجيهات املقدمة من الوفود املشاركة يف الدورةمب مشفوعاواالجتماعي، 

ذي مــن أجــل اختــاذ  اجمللــس التنفيــعلــى هــذا التقريــر مــستقبال عــرض يطلــب  - ٩  
  .وتقدميه إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعيبشأنه إجراءات 

  الدورة العادية األوىل
  ٢٠١٠يناير /ثاين كانون ال١٤
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٢٠١٠/٢  
  توصية باملوافقة على موارد عادية إضافية للربامج القطرية املعتمدة

  
  ،اجمللس التنفيذي إن  
ر مــن املــوارد العاديــة اإلضــافية  دوال٥٧ ١٣٧ ٠٠٠ علــى اعتمــاد مــا جمموعــه يوافــق  

  .للربامج املعتمدة، كما هو مبني أدناه
  

  جدول
  ٢٠١١  و٢٠١٠املوارد العادية اإلضافية لعامي 

    )بدوالرات الواليات املتحدة(

    ٢٠١٠ 
  **مستوى التخطيط

٢٠١١ 
  **مستوى التخطيط

٢٠١٠ 
رصـــــــيد املـــــــوارد  

  العادية
املوارد العادية اإلضـافية    

  ااملطلوب اعتماده
  )جيم + باء + ألف(  )جيم(  )باء(  )ألف(  مدة الربنامج املعتمد  *الربنامج/البلد

  ٨٦٧ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  -  ٩١٧ ٠٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٥  أذربيجان
  ٧٥٠ ٠٠٠  -  -  ٧٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٥  أوروغواي

  ١ ٤٠١ ٠٠٠  ٧٨ ٠٠٠  -  ١ ٤٧٩ ٠٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٥  مجهورية إيران اإلسالمية
  ١ ٨٦١ ٠٠٠  -  -  ١ ٨٦١ ٠٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٧  لدميقراطيةمجهورية كوريا الشعبية ا

  ٧٥٠ ٠٠٠  -  -  ٧٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٥  شيلي
  ٧٥٠ ٠٠٠  -  -  ٧٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٥  صربيا

  ٨ ٦٣٤ ٠٠٠  -  -  ٨ ٦٣٤ ٠٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٨  الصومال
  ٦ ١٠٦ ٠٠٠  -  ٣ ٠٥٣ ٠٠٠  ٣ ٠٥٣ ٠٠٠  ٢٠١١-٢٠٠٥  ***الفلبني

  ٣٢ ٠١٨ ٠٠٠  -  ١٦ ٠٠٩ ٠٠٠  ١٦ ٠٠٩ ٠٠٠  ٢٠١١-٢٠٠٧  ***موزامبيق
لنـــــساء اخلـــــاص بابرنـــــامج املنطقـــــة  
  ٤ ٠٠٠ ٠٠٠  -  -  ٤ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٨  واألطفال الفلسطينيني

  ٥٧ ١٣٧ ٠٠٠          اجملموع  
  

  .P/L.32ICEF/E/2009/ ترد إجراءات متديد كافة الربامج القطرية اجلارية يف الوثيقة  *  
  .حسب آخر التقديرات املتاحة  **  
  . كلتيها٢٠١١ و ٢٠١٠وافقة على اعتماد موارد عادية إضافية للسنتني املبيق والفلبني تطلب موزام  ***  

  
  الدورة العادية األوىل

  ٢٠١٠يناير /ثاين كانون ال١٤
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٢٠١٠/٣  
  ٢٠١٠خطة العمل وامليزانية املقترحة لعام : ة اخلاصاجلهاتمجع األموال من 

  
مع األموال من القطاع اخلـاص وإقامـة     النفقات املدرجة يف امليزانية فيما يتعلق جب        - ألف  

  ٢٠١٠للسنة املالية الشراكات معه 
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
ينــــاير إىل / كـــانون الثــــاين ١مــــن ( ٢٠١٠، بالنــــسبة للـــسنة املاليــــة  يوافـــق   - ١  

 مليـون دوالر    ١٢٥,٣البالغـة   و، على النفقات املدرجة يف امليزانيـة        )ديسمرب/كانون األول  ٣١
:  مــــن الوثيقــــة٧ل أدنــــاه واملــــوجز يف العمــــود الثــــاين مــــن اجلــــدول  علــــى النحــــو املفــــص

:E/ICEF/2010/AB/L.1  
  
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  ١,٦   املكاتب امليدانية-العموالت 
  ٢٧,٦  تكاليف السلع املُسلَّمة 

  ٤٠,١   التسويق -مصروفات التشغيل 
  ٣٠,٤   خدمات الدعم-مصروفات التشغيل 

  ٢٥,٦   االستثمارأموال
  ١٢٥,٣  جمموع النفقات، موحدة  

    

  : ملنظمة األمم املتحدة للطفولة مبا يلييأذن  -  ٢  
 مــن الوثيقــة ٧حتمــل النفقــات، كمــا أُوجــزت يف العمــود الثــاين مــن اجلــدول   )أ(  

E/ICEF/2010/AB/L.1                   وزيادة النفقـات حـىت املـستوى املـبني يف العمـود الثالـث مـن اجلـدول ،
إىل قـــد ارتفعـــت  مجـــع األمـــوال أو مبيعـــات البطاقـــات واهلـــدايا اتـــضح أن عائـــداتإذا ذاتـــه 

 إىل  ، بالقـدر الـالزم،    تخفيض النفقـات  ب القيام وفقا لذلك  املستويات املبينة يف العمود الثالث، و     
  ما دون املستوى املبني يف العمود الثاين، يف حال اخنفضت العائدات الصافية؛

 ١النحو املفصل يف الفقـرة      على   (امليزانيةني خمتلف بنود    إعادة توزيع املوارد ب     )ب(  
   يف املائة من املبالغ املوافق عليها؛١٠ حبد أقصى قدره )أعاله

إنفاق مبلغ إضايف يف فتـرة مـا بـني دورات اجمللـس التنفيـذي، عنـد الـضرورة،                     )ج(  
ــة العمــل امل         ــذ خط ــك لتنفي ــات أســعار العمــالت، وذل ــه تقلب ــسبب في ــذي تت ــدر ال ــدة بالق عتم

  .٢٠١٠ لعام
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  ٢٠١٠ للسنة املاليةاإليرادات املدرجة يف امليزانية   - باء  
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
 مجـــع األمـــوال مـــن القطـــاع اخلـــاص وإقامـــة  لـــشعبة أن العائـــدات الـــصافية يالحـــظ  

 ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١ينــاير إىل / كــانون الثــاين ١الــشراكات معــه للفتــرة مــن    
علـى النحـو املـبني يف العمـود         ) املـوارد العاديـة   ( مليـون دوالر     ٤٨٥,٩ة مببلغ   مدرجة يف امليزاني  

  .E/ICEF/2010/AB/L.1 من الوثيقة ٧الثاين من اجلدول 
  

  قضايا السياسة العامة  - جيم  
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
  ؛٢٠١٠ احملدد لعام  مليون دوالر٢٥,٦ مببلغ  االستثمار أموالجيدد  - ١  
 ٢٠١٠األمـم املتحـدة للطفولـة بتحمُّـل نفقـات يف الفتـرة املاليـة                 ملنظمة   يأذن  - ٢  

للـسنة  ) إنتاج وشـراء مـواد خـام، وبطاقـات ومنتجـات أخـرى            (تتصل بتكاليف السلع املسلّمة     
 مليون دوالر على النحو املبني يف اخلطة املتوسطة األجـل           ٢٧,٧، مببلغ يصل إىل     ٢٠١١املالية  
 مـن الوثيقـة   ٦انظـر اجلـدول   (ص وإقامـة الـشراكات معـه     مجع األموال من القطـاع اخلـا    لشعبة

E/ICEF/2010/AB/L.1(؛  
 ٢٠١١ينـاير   / على رصد اعتماد مؤقت يف امليزانية لشهر كـانون الثـاين           يوافق  - ٣  

مجـع األمـوال مـن القطـاع     لـشعبة   مليون دوالر، يـتم اسـتيعابه يف امليزانيـة الـسنوية       ١٢,٦مببلغ  
  .٢٠١١ام اخلاص وإقامة الشراكات معه لع

  
ــطة األجـــل    - دال   ــة املتوسـ ــشعبةاخلطـ ــة   لـ ــاع اخلـــاص وإقامـ ــوال مـــن القطـ ــع األمـ  مجـ

  الشراكات معه
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
اص وإقامـة الـشراكات      مجع األموال من القطاع اخلـ      لشعبة اخلطة املتوسطة األجل     يقر  

  .E/ICEF/2010/AB/L.1 من الوثيقة ٦ بصيغتها الواردة يف اجلدول همع
  ورة العادية األوىلالد

  ٢٠١٠يناير /ثاين كانون ال١٤
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٢٠١٠/٤  
  تقرير بشأن تنفيذ سياسة اليونيسيف السترداد التكاليف

  
  إن اجمللس التنفيذي،  
 بــشأن اســتعراض سياســة اليونيــسيف الســترداد   ٢٠٠٦/٧ إىل مقــرره يــشري  - ١  
  التكاليف؛
 الســترداد التكــاليف  بــالتقرير املتعلــق بتنفيــذ سياســة اليونيــسيف حيــيط علمــا  - ٢  

E/ICEF/2010/AB/L.3؛  
ــذي يكــرر  - ٣   ــدير التنفي ــه إىل امل ــوارد   طلب ــرر ال ــة  ٢٠٠٨/٢يف املق ــشأن ميزاني  ب

 بـأن تتخـذ مجيـع التـدابري الـضرورية لكفالـة عـدم توجيـه          ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدعم لفترة السنتني    
  املوارد العادية لدعم مشاريع ممولة من موارد أخرى؛

   بـــــشأن ميزانيـــــة الـــــدعم لفتـــــرة الـــــسنتني٢٠٠٩/٢٠ره  إىل مقـــــريـــــشري  - ٤  
 حتـسني ميزانيـة دعــم اليونيـسيف لفتــرة    إىل املـدير التنفيــذي فيــه  الـذي يطلـب   ٢٠١١-٢٠١٠
ة متكاملـة لليونيـسيف،     واحـد ، باعتبار ذلك خطوة حنو وضع ميزانية        ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

كيفيـة حـساب التكـاليف    مبا يف ذلك عن طريق توفري معلومات عن استرداد التكـاليف تـصف           
ــل      ــة، مث ــوارد اخلارجــة عــن امليزاني ــع اســتردادها مــن امل تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن   املتوق

ــل مناســب ملعــدل       تكــاليف ــدها اليونيــسيف حــىت ميكــن إجــراء حتلي مــتغرية غــري مباشــرة تتكب
  استرداد التكاليف؛

ــاليف يف    يوصــي  - ٥   ــترداد التك ــسألة اس ــإدراج م ــق ” ب ــة الطري ــق  لتحق“خريط ي
  .٢٠٠٩/٢٠األهداف املبينة يف املقرر 

  الدورة العادية األوىل
  ٢٠١٠يناير /ثاين كانون ال١٤
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٢٠١٠/٥  
 بـــشأن ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة الـــسنتني  ٢٠٠٩/٢٠س التنفيـــذي ـــــرر اجمللـــــة مقـــــمتابع

٢٠١١-٢٠١٠  
  

  إن اجمللس التنفيذي،  
 املتحــدة اإلمنــائي  بعــرض مــذكرة املعلومــات املــشتركة لربنــامج األمــميرحــب  - ١  

وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واليونيــسيف بــشأن خريطــة الطريــق حنــو ميزانيــة متكاملــة؛  
ــشري  - ٢   ــرره ي ــى ضــرورة معاجلــة   ويؤكــد ٢٠٠٩/٢٠ إىل مق ــع عناصــر  عل  مجي

  التوجيه يف إجراءات املتابعة؛
يــق  اليونيــسيف علــى التقيــد باجلــداول الزمنيــة املقترحــة يف خريطــة الطر حيــث  - ٣  

  ؛احملرزالتقدم على ع اجمللس التنفيذي طالإو
ــرر  - ٤   ــديث يقــ ــصفوفة إدراج حتــ ــسنتني   مــ ــرة الــ ــدعم لفتــ ــة الــ ــائج ميزانيــ    نتــ
  . يف ميزانية الدعم لفترة السنتني٢٠١١-٢٠١٠

  الدورة العادية األوىل
  ٢٠١٠يناير /ثاين كانون ال١٤

    
٢٠١٠/٦  

ــة  ــديرة التنفيذيــ ــسنوي للمــ ــر الــ ــ: التقريــ ــدم احملــ ــازات الــــيت حتققــــت يف  رز التقــ واإلجنــ
وتقريـر عـن الدراسـة املتعمقـة للخطـة االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل للفتـرة                   ٢٠٠٩ عام

٢٠١٣-٢٠٠٦ 
  

 إن اجمللس التنفيذي،  

 بــالتقرير الــسنوي للمــديرة التنفيذيــة وبــالتقرير عــن الدراســة املتعمقــة  يرحــب  - ١  
، وبالوثيقــة )E/ICEF/2010/9 (٢٠١٣-٢٠٠٦للخطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل للفتــرة  

املـــــصاحبة لـــــه بـــــشأن املـــــرفقني املـــــنقحني للخطـــــة االســـــتراتيجية املتوســـــطة األجـــــل          
)E/ICEF/2010/10( ويــثين علــى العمليــة، مبــا يف ذلــك حتليــل النتــائج والتنقيحــات املبنيــة علــى ،

 االستعراض؛

املزمـع إدخاهلـا     االستنتاجات العامة لالستعراض، مبا يف ذلك التعـديالت          يؤيد  - ٢  
 راتيجية احلالية املتوسطة األجل؛يف الفترة املتبقية من اخلطة االست
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ــى     جمــدداً يؤكــد  - ٣   ــائم عل ــالغ الق ــسيف حتــسني اإلب  ضــرورة أن تواصــل اليوني
 يف هـذا الـصدد يف التقـارير الـسنوية بـدءاً              تقـدم  إحرازالنتائج إىل اجمللس التنفيذي، ويتطلع إىل       

 مل إظهار القيمة املضافة إىل النتائج الوطنية على حنو أفضل؛، مبا يش٢٠١١من عام 

ــة   أن تواصــل إىل اليونيــسيف يطلــب  - ٤   ــائج مــسامهاهتا يف اإلغاث  اإلبــالغ عــن نت
اإلنسانية، واملـساعدة اإلنـسانية، والربجمـة املـشتركة حيثمـا كانـت قائمـة، وعـن املـسامهات يف                    

 ية؛سات الوطنية يف املراحل األولالقدرات والسيا

 ات بـشأن االجتاهـات املـستقبلية يف       بإدخال الدروس املستفادة والتوصي    يرحب  - ٥  
التقرير السنوي للمديرة التنفيذية ويف الدراسـة املتعمقـة للخطـة االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل،                

، خطـوات   ٢٠١١ويطلب إىل اليونيسيف أن تضمن تقاريرها السنوية املستقبلية، بدءاً من عـام             
 احملرز؛ سترشد هبذه الدروس املستفادة والتوصيات، وأن تقدم تقريراً عن التقدمملموسة ت

 على ضرورة اإلبـالغ عـن التقـدم احملـرز فيمـا خيـص املؤشـرات، قياسـاً                   يشدد  - ٦  
ــواردة يف اخلطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل، وذلــك إلتاحــة إجــراء       ــة ال ــات املرجعي بالبيان

 النهائية؛ققت على مر األعوام حنو حتقيق األهداف مقارنة أفضل لإلجنازات اليت حت

اليونيــسيف علــى دمــج اإلبــالغ عــن نتــائج املــساواة بــني اجلنــسني يف   يــشجع  - ٧  
تقريرها السنوي للمديرة التنفيذيـة ويهيـب باليونيـسيف مواصـلة حتـسني األداء خبـصوص هـذه                  

 املسألة الشاملة؛

ــع  - ٨   ــه العاد   إىل يتطلـ ــشة يف دورتـ ــراء مناقـ ــام  إجـ ــة األوىل لعـ  بـــشأن ٢٠١٢يـ
خلطـة  اختطـيط  املتوسـطة األجـل املمـددة ولعمليـة     استعراض هنايـة الـدورة للخطـة االسـتراتيجية      

 .التالية االستراتيجية املتوسطة األجل

  الدورة السنوية
 ٢٠١٠يونيه / حزيران٤

    
٢٠١٠/٧ 

 سانيةتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ استجابة اإلدارة لتقييم السياسة اجلن
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

 املــساواة بــني اجلنــسني باعتبارهــا إحــدى االســتراتيجيات   يؤكــد مــن جديــد   - ١  
 تيجية املتوسطة األجل لليونيسيف؛الشاملة للخطة االسترا



E/2010/34/Rev.1 
E/ICEF/2010/7/Rev.1 
 

107 10-57537 
 

ام اليونيسيف بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني        يضرورة ق   من جديد  يؤكد  - ٢  
 ل، وخباصة الطفلة؛عزيز حقوق الطفاملرأة، إضافة إىل ت

بتقريـر ومـصفوفة التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اسـتجابة اإلدارة لتقيـيم                 حييط علمـاً    - ٣  
 ؛)E/ICEF/2010/12 و E/ICEF/2010/11(سياسة اليونيسيف اجلنسانية 

جبهود اليونيسيف الرامية إىل حتسني تـدريب املـوظفني ونـشر التوجيـه              يرحب  - ٤  
نـسني ومتكـني    تمام اليونيسيف من أجـل إدراج املـساواة بـني اجل          التشغيلي العملي يف جماالت اه    

 املرأة يف الربامج؛

ضــرورة التخطــيط للمــساواة بــني اجلنــسني وحتقيــق نتائجهــا باعتبارهــا  يؤكــد  - ٥  
غرضا رئيسيا من أغراض السياسة العامة بغية املسامهة يف اخلطة االستراتيجية املتوسـطة األجـل               

 ؛٢٠١٣-٢٠٠٦فترة للليونيسيف ل

ــائج     يطلــب  - ٦   ــد نت ــسيف أن تتخــذ إجــراءات ملموســة لتحــسني حتدي إىل اليوني
املــساواة بــني اجلنــسني علــى الــصعيد القطــري وتعريفهــا وحتقيقهــا، مبــا يف ذلــك مجــع البيانــات  

 املبوبة حسب نوع اجلنس؛

ضــرورة ضــمان مــا يكفــي مــن املــوارد املاليــة والبــشرية للمــساواة بــني   يؤكــد  - ٧  
كني املرأة، وحيث اليونيسيف يف هذا الصدد على أن تتعقـب اسـتثمارات مواردهـا               اجلنسني ومت 

 بوضع أداة مؤشرها اجلنساين لقياس التقدم احملرز ورصده؛

 على إحراز تقدم يف تنفيذ اآلليات املؤسسية للمساءلة؛ حيث  - ٨  

ــني       حيــث  - ٩   ــساواة ب ــادة لتحــسني إدراج امل ــود يف جمــال القي ــى مواصــلة اجله عل
نــسني يف الربجمــة والــسياسة العامــة علــى صــعيد املقــر وعلــى الــصعيدين اإلقليمــي والقطــري، اجل

 وكذلك لتحسني اإلجراءات احملددة اهلدف؛

تقريـرا عـن    ٢٠١١إىل اليونيـسيف أن تقـدم، يف الـدورة الـسنوية لعـام               يطلب  - ١٠  
ــيا    ــساواة بـــني اجلنـــسني متاشـ ــها املتعلـــق باملـ ــرز يف عملـ ــدم احملـ ــةالتقـ ــع اخلطـ ــتراتيجية  مـ  االسـ

 .األجل املتوسطة

  الدورة السنوية
 ٢٠١٠يونيه / حزيران٤
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٢٠١٠/٨  
 مشاريع وثائق الربامج القطرية

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 :على امليزانية اإلرشادية اإلمجالية لربامج التعاون القطرية التالية يوافق  
  

 املوارد األخرى املوارد العادية الفترة البلد/املنطقة
قـــــــــــــــــــــــــــــة الوثي

E/ICEF/2010 

     أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول املستقلة
 P/L.2 ١٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٤ ٥٨٥ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ أذربيجان
 P/L.3 ٤ ٢٠٠ ٠٠٠ ٣ ٧٥٠ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١  بيالروس
  P/L.4 ٢٥ ٣٠٠ ٠٠٠ ٣ ٧٥٠ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ جورجيا
 P/L.5/Add.1  وP/L.5 ٥٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٣ ٧٥٠ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ )أ(صربيا
 P/L.6 ٣٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤ ١٨٠ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ تركيا

     شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ
 P/L.7 ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٢ ٥٣٠ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ كمبوديا
 P/L.8 ٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥٠ ٦١٥ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ الصني

 P/L.9 ١١٨ ٨٤٢ ٠٠٠   ٩ ٣٠٥ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 P/L.10 ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ٧٥٠ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ ماليزيا
 P/L.11 ١١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٣ ٥٨٥ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ ميامنار
     قة شرق أفريقيا واجلنوب األفريقيمنط

 P/L.12 ٣١ ٧٥٠ ٠٠٠ ٣ ٧٥٥ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ سوازيلند
     الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 P/L.13 ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧ ٩٦٣ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ العراق
األطفال والنساء الفلـسطينيون يف األردن ولبنـان        
ــسورية واألرض   ــة الــــــ ــة العربيــــــ واجلمهوريــــــ

 P/L.14 ٢٦ ٠٨٥ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠١٥-٢٠١١ الفلسطينية احملتلة
  

م جيري التخطيط ألنـشطة منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة يف كوسـوفو وتنفيـذها وفقـا لقـرار جملـس األمـن التـابع لألمـ                              )أ(  
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤املتحدة 

  الدورة السنوية
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٤
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٢٠١٠/٩  
 إىل اجملـالس     مشروع وثيقة برنامج قطري مـشترك      طلب من مجهورية ترتانيا املتحدة لتقدمي     
صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة األمـم            /التنفيذية لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي      

 ذية العاملياملتحدة للطفولة وبرنامج األغ
  

 ،إن اجمللس التنفيذي  

 بــشأن عمليــة املوافقــة ٢٠٠٨/١٧  و٢٠٠٦/١٩  و٢٠٠٢/٤إىل مقرراتــه  إذ يــشري  
 :على الربامج القطرية

الطلب الذي تقدمت به مجهورية ترتانيا املتحـدة لتقـدمي مـشروع     بحييط علما   - ١  
ق األمـم املتحـدة للـسكان       صـندو /وثيقة برنامج قطري مشتركة لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي         

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العـاملي، تتـضمن سـرداً مـشتركاً باإلضـافة إىل                 
 ما خيص كل وكالة من عناصر وأطر نتائج وما يتصل هبا من احتياجات إىل املوارد؛

 سـتعرض علـى     ع وثيقة الربنامج القطري املشترك    أن مشرو ب أيضاً حييط علما   - ٢  
 لكي يناقشها كل من الوكـاالت، مث تعـرض علـى          ٢٠١١لدورة العادية األوىل للمجلس لعام      ا

  بغرض املوافقة على العنصر اخلاص بكل وكالة؛٢٠١١ السنوية لعام ةالدور

مهوريــة ترتانيــا  جلثيقــة الربنــامج القطــري املــشترك  النظــر يف مــشروع ويقــرر  - ٣  
 املتحدة على أساس استثنائي؛

 علــى املوقــع الــشبكي ر وثيقــة الربنــامج القطــري املــشتركأن تنــش ضاًأيــ يقــرر  - ٤  
لكل من املنظمـات يف موعـد ال يتجـاوز سـتة أسـابيع مـن تـاريخ مناقـشتها، وأن تقـدم األمانـة                    

 نسخة مطبوعة من الوثيقة املنقحة إىل أعضاء اجمللس التنفيذي بناء على طلبهم؛

، على أن تـتم املوافقـة علـى         ٢٠٠٦/١٩  و ٢٠٠٢/٤، وفقاً للمقررين    يشدد  - ٥  
دم االعتـراض،   عـ علـى أسـاس      املـشترك وثيقة الربنامج القطـري     العنصر اخلاص بكل وكالة من      

االجتمـاع  األمانة خطياً قبل    بإبالغ  مخسة أعضاء على األقل     ما مل يقم    ،  ةمناقشدون عرض أو    
 .برغبتهم يف عرض الوثيقة على اجمللس التنفيذي

  الدورة السنوية
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٤
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٢٠١٠/١٠  
 متديد الربامج القطرية اجلارية

  
 ،إن اجمللس التنفيذي  

 الربامج القطرية اليت وافقت عليهـا املـديرة التنفيذيـة ملـدة       اتتمديدب علماً حييط  -  ١  
، لكـل مـن     E/ICEF/2010/P/L.15 املرفـق بالوثيقـة      ١سنة واحدة، علـى النحـو املـبني يف اجلـدول            

لبانيــا، وأوكرانيــا، وبــنغالديش، وبــريو، وتــشاد، وجنــوب أفريقيــا، والــرأس  االحتــاد الروســي، وأ
 ؛األخضر، وعمان، وغانا، وغيانا، وفييت نام، وقريغيزستان، وموريتانيا

وناميبيــا، علــى التمديــد ملــدة ســنتني لكــل مــن باكــستان، وســرياليون،  يوافــق  - ٢  
وشـيلي،  )  اإلسـالمية  -مجهورية  (ان   الثاين ملدة سنة واحدة لكل من إير       ونيبال، وعلى التمديد  

 .E/ICEF/2010/P/L.15 املرفق بالوثيقة ٢على النحو املبني يف اجلدول 

  الدورة السنوية
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٤

    
    ٢٠١٠/١١  
  ٢٠١١برنامج العمل املقترح لدورات اجمللس التنفيذي يف عام     

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

، ٢٠١١ عـام  يف التنفيذي اجمللس لدورات ملقترحا  التايل العمل برنامج يعتمد  - ١  
  خالل السنة؛الالزمة تنقيحات الرهنا بإدخال 

ــا   - ٢   ــيط علم ــة       ب حي ــة الثاني ــدورات العادي ــل خــالل ال ــامج العم ــد حجــم برن تزاي
 اليونيسيف بالنظر يف سـبل إجيـاد تـوازن أفـضل بـني بنـود جـدول                  ويوصيللمجلس التنفيذي،   

اعـاة املقـررات الـسابقة للمجلـس التنفيـذي وأي إمكانيـة ملواءمـة               األعمال طوال السنة، مـع مر     
الربنامج فيمـا يتعلـق بـالبنود ذات الـصلة مـع اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                        

  .وصندوق األمم املتحدة للسكان
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  الدورة العادية األوىل

  ٢٠١١فرباير /شباط ١١‐٨
  الدورة السنوية

  ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٣‐٢٠
  الدورة العادية الثانية

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٥‐١٢

  املسائل التنظيمية واإلجرائية
انتخــــاب رئــــيس اجمللــــس التنفيــــذي 

  )الختاذ إجراء(ونوابه 

  املسائل التنظيمية واإلجرائية  املسائل التنظيمية واإلجرائية
برنامج العمل املقترح لدورات اجمللس

ــام   ــذي يف عــ ذالختــــا (٢٠١٢التنفيــ
  )إجراء

املـــــــــسائل املتعلقـــــــــة بـــــــــالربامج 
  والسياسات

التقريـــر الـــسنوي املقـــدم إىل اجمللـــس  
ــاعي  ــصادي واالجتمـ ــاذ ال* (االقتـ ختـ

  )إجراء
)٢٠١٠/١(  

   :التعاون الربناجمي
اعتماد وثائق الربامج القطرية املنقحـة      

  )الختاذ إجراء(
ــري     ــامج القطـ ــة الربنـ ــشروع وثيقـ مـ

ــشتركة  ــا   -املـــــ ــة ترتانيـــــ مجهوريـــــ
ــراء*** (حـــــــدةاملت ــاذ إجـــــ ، )الختـــــ
)٢٠١٠/٩(  

تقرير شـفوي عـن مهمـة اليونيـسيف         
  يف جمال إدارة املعارف والبحث 

ــائج   ــيعية عـــــن النتـــ مناقـــــشة مواضـــ
ــق  ــا يتعلــ ــستفادة فيمــ ــدروس املــ  والــ

ــز ــال التركيـــــــ ــة  ١مبجـــــــ للخطـــــــ
بقــاء : االســتراتيجية متوســطة األجــل 

  الطفل ومناؤه

املــــــــسائل املتعلقــــــــة بــــــــالربامج 
  والسياسات

: التنفيــذي ر الــسنوي للمــديرالتقريــ
ــازات   ــرز واإلجنــ ــدم احملــ ــيت التقــ الــ

 اخلطة االستراتيجية   حتققت يف إطار  
) ٢٠٠٩/٧** (متوســـــطة األجـــــل

  )الختاذ إجراء(
  :التعاون الربناجمي

ــامج       ــة الربن ــشروع وثيق ــاد م اعتم
 - املــــشتركة القطــــري املنقحــــة  

ــا املتحــدة   ــة ترتاني الختــاذ (مجهوري
  )إجراء

لــــــــربامج مــــــــشاريع وثــــــــائق ا   
  )الختاذ إجراء*** (القطرية

متديدات الربامج القطرية اجلاريـة       
  )الختاذ إجراء) (٢٠٠٩/١١(

ــرز يف    ــدم احملـ ــق بالتقـ ــر املتعلـ التقريـ
ــسيف العمــل ــه يف اليوني ــضطلع ب   امل

مــــن أجــــل حتقيــــق املــــساواة بــــني  
  )للمناقشة) (٢٠١٠/٧(اجلنسني 

مناقــــشة مواضـــــيعية عـــــن النتـــــائج  
مــــا يتعلــــق والــــدروس املــــستفادة في
للخطـــــــــة  ٤مبجـــــــــال التركيـــــــــز 

 محايـة : االستراتيجية متوسطة األجل  
 وسوء واالستغالل العنف من الطفل
  املعاملة

ــالربامج ــة بـــــــ ــسائل املتعلقـــــــ املـــــــ
  والسياسات

  :التعاون الربناجمي
اعتمــاد وثــائق الــربامج القطريــة املنقحــة

  )الختاذ إجراء(
ــة   ــربامج القطريـ ــائق الـ ــشاريع وثـ ***مـ

  )الختاذ إجراء(
املـــــوجزات اإلقليميـــــة الستعراضـــــات
منتــــــصف املــــــدة للــــــربامج القطريــــــة

  ) للمناقشة(
الــــدعوة ووضــــع الــــربامج والــــربامج

  )الختاذ إجراء(املشتركة بني األقطار 
تقريــــر مكتــــب األخالقيــــات التــــابع

  )للعلم(لليونيسيف 
تقريـر شــفوي عـن متابعــة اليونيــسيف
ــن ــصادرة ع ــررات ال للتوصــيات واملق

لـــس تنـــسيق برنــــامجاجتماعـــات جم 
األمم املتحدة املـشترك املعـين بفـريوس

  اإليدز/نقص املناعة البشرية
ــائج ــن النتـــ ــيعية عـــ ــشة مواضـــ مناقـــ
والدروس املستفادة فيما يتعلق مبجـال

ــز  ــتراتيجية٢التركيـــ ــة االســـ  للخطـــ
األساســـي  التعلـــيم:متوســـطة األجـــل

   بني اجلنسنيواملساواة

ــة   ــالتقييم ومراجع ــة ب ــسائل املتعلق  امل
  احلسابات

املسائل املتعلقـة بـالتقييم ومراجعـة      
  احلسابات

املــسائل املتعلقــة بــالتقييم ومراجعــة
  احلسابات

ــيم ــة التقيــــ ــق مبهمــــ ــر املتعلــــ التقريــــ
ــسية  ــات الرئيـــ )٢٠٠٨/٤(والتقييمـــ

  ) للمناقشة(
التقريــر الــسنوي عــن أنــشطة املراجعــة

ــسابات  ــة للحـــــــــــ ****الداخليـــــــــــ
  )للمناقشة) (١٩٩٧/٢٨(
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  الدورة العادية األوىل
  ٢٠١١فرباير /شباط ١١‐٨

  الدورة السنوية
  ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٣‐٢٠

  الدورة العادية الثانية
  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٥‐١٢

علقــة بــاملوارد والــشؤون املــسائل املت
  املالية وامليزانية

التقرير املايل والبيانات املالية املراجعة      
عن فتـرة الـسنتني املنتهيـة        لليونيسيف

ــانون األول ٣١يف  ــسمرب /كــــــ ديــــــ
ــي   ٢٠٠٩ ــر جملـــــس مراجعـــ وتقريـــ

  )للعلم(احلسابات 
: مجــع األمــوال مــن اجلهــات اخلاصــة  

خطــة العمــل وامليزانيــة املقترحــة لعــام 
  )ختاذ إجراءال (٢٠١١

  اجتماع إعالن التربعات

املسائل املتعلقة باملوارد والـشؤون     
  املالية وامليزانية

ــشؤون ــاملوارد وال ــة ب ــسائل املتعلق امل
  املالية وامليزانية

-٢٠١٢ميزانية الدعم لفترة الـسنتني      
  )الختاذ إجراء (٢٠١٣

:اخلطة االسـتراتيجية متوسـطة األجـل      
تــــرة التقــــديرات املاليــــة املقــــررة للف  

  )الختاذ إجراء (٢٠١٤-٢٠١١
ــن اجلهــات اخلاصــة    ــوال م :مجــع األم
التقريـــر املـــايل والبيانـــات املاليـــة عـــن

ــة يف   ــسنة املنتهي ــانون األول ٣١ال /ك
  ) للمناقشة (٢٠١٠ديسمرب 

التقرير املـايل املؤقـت والبيانـات املاليـة
ــة يف  املؤقتــــة  ٣١عــــن الــــسنة املنتهيــ

، الـسنة٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
-٢٠١٠األوىل مــــن فتــــرة الــــسنتني 

  )للمناقشة (٢٠١١
معلومات مـستوفاة عـن تنفيـذ املعـايري
ــام ــة للقطـــــاع العـــ ــبية الدوليـــ احملاســـ

  )للمناقشة(
  مسائل أخرى  مسائل أخرى

كلمة رئيس الرابطة العاملية ملـوظفي      
  اليونيسيف

الزيــارات امليدانيــة ب املتعلقــةتقـارير  ال
  )لعلمل(جمللس التنفيذي اليت قام هبا ا

  مسائل أخرى

  
  .سُينظر أيضا يف تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة يف إطار هذا البند من جدول األعمال  *  
 .للبيانات متاح حتت هذا البند من جدول األعمالمستقل مثة ملحق   **  
 برنـامج قطـري يف       الربناجمية السابقة لكل مـشروع وثيقـة       ةلدوروبيانات األداء املوحدة ل   ُتنشر نتائج     ***  

مـع مـشاريع وثـائق الـربامج القطريـة          جنبـا إىل جنـب      املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي لليونيـسيف       
  ).٢٠٠٨/١٧املقرر (

 ٢٠٠٩سُينظر أيضا يف رد اإلدارة على التقرير السنوي ملكتـب املراجعـة الداخليـة للحـسابات لعـام                     ****  
  ).٢٠٠٩/١٩املقرر (هذا البند من جدول األعمال إطار  يف

  
  :ينظر اجمللس التنفيذي يف أربع فئات من بنود جدول األعمال  
 مقـررا ُينتظر من اجمللس التنفيـذي أن جيـري مناقـشة وأن يتخـذ              : الختاذ إجراء   ‘١’  

ــال    ــدرج يف جــدول األعم ــد امل ــداد   . يف إطــار البن ــة بإع ــوم األمان ــائقالوتق ــةوث   الرمسي
 ؛نظر فيهاومشروع مقرر تعرض على اجمللس التنفيذي لل
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 اعـدهت أ يت الـ ةيـ مسرالوثـائق ال  ينتظـر مـن اجمللـس التنفيـذي أن ينـاقش       :للمناقشة  ‘٢’  
 خيتــار، بيــد أنـه ميكـن للمجلـس التنفيـذي أن     مقـرر تعـد األمانـة مـشروع     وال. األمانـة 

 ؛اختاذ مقرر يف إطار البند املدرج يف جدول األعمال
  ؛اجمللس التنفيذي ناء على طلبعلم ب وثائق للبإعداد تقوم األمانة :للعلم  ‘٣’  
. شفوية بنـاء علـى طلـب اجمللـس التنفيـذي     الـ تقـارير  الُتقـدم  : شفويةالـ تقارير  ال  ‘٤’  

  .غري رمسية بوثائق معلومات أساسية مقتضبةمشفوعة وتكون 
  الدورة العادية الثانية

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩
    

    ٢٠١٠/١٢  
  مشاريع وثائق الربامج القطرية    

  
  التنفيذيإن اجمللس   
  :لربامج التعاون القطرية التالية  امليزانية اإلرشادية اإلمجاليةعلىيوافق   

  
 املوارد األخرى املوارد العادية الفترة البلد/املنطقة

  الوثيقـــــــــــــــــــة
E/ICEF/2010/ 

     شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
 P/L.22 ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٨١ ٠٠٠ ٣٢٥ ٤٢  ٢٠١٥-٢٠١١ الصومال
 P/L.23 ٠٠٠ ٧٦٥ ٨٣ ٠٠٠ ٧٩٥ ٤٢  ٢٠١٥-٢٠١١ زامبيا

      غرب ووسط أفريقيا
 P/L.24 ٠٠٠ ٨٠٠ ٨٧ ٠٠٠ ٧٤٥ ٧٥  ٢٠١٥-٢٠١١ بوركينا فاسو

      األمريكتان ومنطقة البحر الكارييب
 P/L.25 ٠٠٠ ٢٥٠ ٦ ٠٠٠ ٧٥٠ ٣  ٢٠١٥-٢٠١١ غوايوأور

     شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ
 P/L.27 ٠٠٠ ٥٠٠ ١٢٧ ٠٠٠ ٧٠٠ ٢٧  ٢٠١٥-٢٠١١ إندونيسيا

     جنوب آسيا
 P/L.28 ٠٠٠ ٤٨٠ ٣ ٠٠٠ ٧٥٠ ٣  ٢٠١٥-٢٠١١ ملديف

  
  الدورة العادية الثانية

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩
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    ٢٠١٠/١٣  
 توصية باملوافقة على ختصيص موارد عادية إضافية للربامج القطرية املعتمدة    

  
  إن اجمللس التنفيذي،  
 الربنــامج القطــري جلمهوريــة ترتانيــا املتحــدة لفتــرة ســتة   بتمديــدحيــيط علمــا  - ١  

 ؛٢٠١١يونيه / حزيران٣٠يناير إىل /انون الثاين ك١أشهر، من 

دوالرا من املوارد العاديـة اإلضـافية    ٣٤٠ ٢٣٠ ٠٨٦  على ما جمموعه يوافق  - ٢  
 :للربامج املعتمدة، على النحو املبني أدناه

  
  ١ اجلدول

 ية للربامج اجلاريةاملوارد العادية اإلضاف    
  
  )بدوالرات الواليات املتحدة(    

سقف املوارد العادية املتاحة يف   مدة الربامج املعتمدة  البلد/املنطقة
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١

  التخطيطمستوى
  *٢٠١١لعام 

مستوى 
 لعام التخطيط
٢٠١٢  

املوارد العادية اإلضافية 
 املوافقة عليهااملطلوب 

  ) ألف‐جيم + باء (  )جيم(  )باء(  )ألف(    
 ٥٤٥ ٣٣٠ –٠٠٠ ٤٥٥٧٥٠ ٤١٩ ٢٠١١- ٢٠٠٧  بليز

 ٠٠٠ ٨٦٣ ٣ –٠٠٠ ٨٦٣ ٣صفر ٢٠١١- ٢٠٠٧  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٦٢٤ ٦٨ –٠٠٠ ٣٧٦٧٥٠ ٦٨١  ٢٠١١- ٢٠٠٧  اجلمهورية الدومينيكية

 ٠٠٠ ٥٢٣ ١ –٠٠٠ ٠٩٠ ٠٠٠٣ ٥٦٧ ١  ٢٠١١- ٢٠٠٧  مصر

 ١٩١ ١٢٦ –٠٠٠ ٨٠٩٧٥٠ ٦٢٣  ٢٠١١- ٢٠٠٧  السلفادور

 ٠٠٠ ٨٩٠ –٠٠٠ ٩٦٣ ٠٠٠١ ٠٧٣ ١  ٢٠١١- ٢٠٠٧  إريتريا

 ٧٧٨ ٩٨٩ ٣٨ –٠٠٠ ٠٥٣ ٢٢٢٤٠ ٠٦٣ ١  ٢٠١١- ٢٠٠٧  إثيوبيا

 ٠٠٠ ٤٠٥ –٠٠٠ ٠٠٠٧٥٠ ٣٤٥  ٢٠١١- ٢٠٠٧  غابون

 ١٤٠ ٤٤٦ –٠٠٠ ٠٧١ ٨٦٠١ ٦٢٤  ٢٠١١- ٢٠٠٧  غامبيا

 ٠٠٠ ٢٢٨ ٧ –٠٠٠ ٢٢٨ ٧صفر  ٢٠١١- ٢٠٠٧  غينيا

 ٢٠٠ ٩٠٧ –٠٠٠ ٠٢٤ ٨٠٠٣ ١١٦ ٢  ٢٠١١- ٢٠٠٩  هاييت

 ٠٠٠ ٣١٩ –٠٠٠ ٠٠٠٧٥٠ ٤٣١  ٢٠١١- ٢٠٠٧  جامايكا

ــة  ــة الو الدميقراطيـ مجهوريـ
 ٠٠٠ ٨٩٠ – ٠٠٠ ٩٦٥ ١ ٠٠٠ ٠٧٥ ١  ٢٠١١-٢٠٠٧  الشعبية

 ٠٠٠ ٤٢٢ ١١ –٠٠٠ ٩٠٩ ٠٠٠١١ ٤٨٧  ٢٠١١- ٢٠٠٨  مدغشقر



E/2010/34/Rev.1 
E/ICEF/2010/7/Rev.1 
 

115 10-57537 
 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(    
سقف املوارد العادية املتاحة يف   مدة الربامج املعتمدة  البلد/املنطقة

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١
  التخطيطمستوى

  *٢٠١١لعام 
مستوى 
 لعام التخطيط
٢٠١٢  

املوارد العادية اإلضافية 
 املوافقة عليهااملطلوب 

  ) ألف‐جيم + باء (  )جيم(  )باء(  )ألف(    
 ٠٠٠ ٢٠٥ ٧ –٠٠٠ ٣٩٠ ٠٠٠٩ ١٨٥ ٢  ٢٠١١- ٢٠٠٨  مالوي

 ٠٠٠ ٧٥٠ –٠٠٠ ٧٥٠صفر  ٢٠١١- ٢٠٠٧  بنما

 ٠٠٠ ٥٧ –٠٠٠ ٠٠٠٧٥٠ ٦٩٣  ٢٠١١- ٢٠٠٧  مجهورية مولدفا

 ٨٧٥ ٢٦٩ –٠٠٠ ١٢٥٧٥٠ ٤٨٠  ٢٠١١- ٢٠٠٧  سان تومي وبرينسييب

 ٠٠٠ ٣٤٦ ٥ –٠٠٠ ٣٤٦ ٥صفر  ٢٠١١- ٢٠٠٧  السنغال

 ٠٠٠ ١٩٤ –٠٠٠ ٠٠٠٧٥٠ ٥٥٦  ٢٠١١- ٢٠٠٧  تونس

 ٠٠٠ ١٥٣ ٧ –٠٠٠ ١٥٣ ٧صفر  ٢٠١١- ٢٠٠٧  اليمن

 ٢٥٧ ٦٣٥ ٣ –٠٠٠ ٦٨١ ٧٤٣٤ ٠٤٥ ١  ٢٠١١- ٢٠٠٧  زمبابوي

 ٠٠٠ ٤١٠ ١٢ ٠٠٠ ٢٦٨ ٠٠٠٦ ٢٦٨ ٠٠٠٦ ١٢٦  ٢٠١٢- ٢٠٠٨  كامريونال

ــو   ــة الكونغــــــ مجهوريــــــ
 ٦٨٧ ٢٩٧ ٨٣ ٠٠٠ ٩٤٦ ٠٠٠٥٤ ٩٤٦ ٣١٣٥٤ ٥٩٤ ٢٦  ٢٠١٢-٢٠٠٨  الدميقراطية

 ٠٠٠ ٢٣٩ ٢ ٠٠٠ ١٤٩ ٠٠٠٢ ١٤٩ ٠٠٠٢ ٠٥٩ ٢  ٢٠١٢- ٢٠٠٨  بيساو - غينيا

 ٠٠٠ ٩٦٥ ٥ ٠٠٠ ٩٦٣ ٠٠٠٤ ٩٦٣ ٠٠٠٤ ٩٦١ ٣  ٢٠١٢- ٢٠٠٨  ليربيا

 ٠٠٠ ٧٥٠ ١٠ ٠٠٠ ٣٤٥ ٠٠٠١٠ ٣٤٥ ٠٠٠١٠ ٩٤٠ ٩  ٢٠١٢- ٢٠٠٩  السودان

 ٢٩٧ ٦٨٠ ٢٠٦    اجملموع  
  

  .حسب آخر التقديرات املتاحة  *  
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  ٢دول اجل
  ٢٠١٢ أو ٢٠١١عام ل املمددةطرية اجلارية وارد العادية اإلضافية للربامج القامل    

  
  )بدوالرات الواليات املتحدة(  

  ةالربامج املعتمدمدة   *الربنامج القطري
  

املــــــوارد العاديــــــة 
املطلــوب  اإلضــافية

ــا   ــة عليهــــ املوافقــــ
  ٢٠١٠ لعام

ــستويات  مـــــــــــــــــ
ــام التخطــــــيط  لعــــ
٢٠١١  

ســــــقف املــــــوارد  
ــة يف  ــة املتاحـ العاديـ

ــاين ١ ــانون الثـ  / كـ
  ٢٠١٢يناير

ويات التخطيط مست
  ٢٠١٢لعام 

ــوع املـــــــوارد   جممـــــ
ــافية   ــة اإلضــــ العاديــــ

املوافقــــــة املطلــــــوب 
  عليها

 )دال+جيم‐ باء+ألف(  )دال(  )جيم(  )باء(  )ألف(    
 ٠٠٠ ٧٥٠ –صفر٠٠٠ ٧٥٠–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  ألبانيا

 ٩٣٤ ١٩٣ ٢٢ –٠٦٦ ٠٠٠٢٨٨ ٤٨٢ ٢٢–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  بنغالديش
 ٠٠٠ ٧٥٠ –فرص٠٠٠ ٧٥٠–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  الرأس األخضر

 ٠٠٠ ٣١٧ ١١ –صفر٠٠٠ ٣١٧ ١١–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  تشاد
 ٨٠٠ ٧٤٩ –٠٠٠٢٠٠ ٧٥٠–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  شيلي
 ٠٠٠ ٦١١ ٨ –صفر٠٠٠ ٦١١ ٨–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  غانا
 ٠٠٠ ٧٥٠ –صفر٠٠٠ ٧٥٠–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  غيانا

مجهوريــة إيــران 
 ٠٠٠ ٤٧٩ ١ –صفر٠٠٠ ٤٧٩ ١–  ٢٠١١-٢٠٠٦  اإلسالمية
 ٠٠٠ ٩٢٠ –صفر٠٠٠ ٩٢٠–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  انقريغيزست
 ٠٠٠ ٨٠٤ ١ –صفر٠٠٠ ٨٠٤ ١–  ٢٠١١- ٢٠٠٩  موريتانيا

 ٤٧٣ ٤٥٣ –٥٢٧ ٠٠٠٢٩٦ ٧٥٠–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  بريو
 ٨٧٩ ٣٨٥ –١٢١ ٠٠٠٤١١ ٧٩٧–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  االحتاد الروسي
 ٢٧٥ ٩٨٧ –٧٢٥ ٠٠٠٩ ٩٩٧–  ٢٠١١- ٢٠٠٧  جنوب أفريقيا

 ٠٠٠ ٦٥١ –٠٠٠ ٠٠٠١٨٥ ٨٣٦–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  أوكرانيا
مجهورية ترتانيا 

 ٠٠٠ ٣٧٤ ١٠ –صفر٠٠٠ ٧٤٨ ٢٠–  ٢٠١١-٢٠٠٦  )١(املتحدة
 ٤٢٨ ٨١٥ ٢ –٥٧٢ ٠٠٠٧٩٤ ٦١٠ ٣–  ٢٠١١- ٢٠٠٦  فييت نام
 ٠٠٠ ٥٠٠ ١ ٠٠٠ ٧٥٠–٠٠٠ ٧٥٠–  ٢٠١٢- ٢٠٠٦  ناميبيا
 ٠٠٠ ٦٦٤ ١٣ ٠٠٠ ٨٣٢ ٦–٠٠٠ ٨٣٢ ٦–  ٢٠١٢- ٢٠٠٨  نيبال

 ٠٠٠ ٣٥٨ ٣٦ ٠٠٠ ٨٧٩ ١٧–٠٠٠ ٨٧٩ ٠٠٠١٧ ٣٥٠  ٢٠١٢- ٢٠٠٩  )٢(باكستان
 ٠٠٠ ٢٨٦ ١٧ ٠٠٠ ٦٤٣ ٨–٠٠٠ ٦٤٣ ٨–  ٢٠١٢- ٢٠٠٨  سرياليون

 ٧٨٩ ٥٤٩ ١٣٣     عاجملمو  
  

  .E/ICEF/2010/P/L.15القطرية اجلارية املدرجة واردة يف الوثيقة  الربامج مجيع متديدات  *  
  .حسب آخر التقديرات املتاحة  **  

 املـوارد   ومتثـل . دوالر٢٠ ٧٤٨ ٠٠٠ جلمهورية ترتانيا املتحـدة هـو     ٢٠١١مستوى التخطيط لعام      )١(  
د العاديـة الـسنوية، وسـتغطي فتـرة متديـد      رالعادية اإلضافية املطلوبة نـصف مـستوى التخطـيط للمـوا        

  .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠يناير إىل /لثاين ا كانون١مدهتا ستة أشهر من 
ــالنظر  )٢(   ــوا   إىلب ــسوية ســقف امل ــام  ر ت ــة لع ــة إضــافية    ٢٠١٠د العادي ــوارد عادي ــب م  لباكــستان، تطل

  .٢٠١٠باكستان يف عام ل دوالر ٣٥٠ ٠٠٠ تبلغ
  الدورة العادية الثانية

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩
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    ٢٠١٠/١٤  
  متديد برنامج التعاون مع منظمة الروتاري الدولية للقضاء على شلل األطفال    

  
  ،ذيإن اجمللس التنفي  
الروتـاري الدوليـة للقـضاء علـى         التعاون مـع منظمـة       برنامج على متديد    يوافق  - ١  
ــلل ــن      ش ــرة م ــنوات للفت ــدة مخــس س ــال مل ــة   ٢٠١٥ إىل ٢٠١١األطف ــام الوثيق ــا ألحك ، وفق

، بــصيغتها املعدلــة مبوجــب مقــرر اجمللــس (E/ICEF/1990/P/L.35)للمجلــس التنفيــذي  األصــلية
  .٢٠٠٥/١٢التنفيذي 
مجيع األطراف املشاركة يف محلة القضاء على شلل األطفال على زيـادة             حيث  - ٢  

  .التنسيق فيما بينها ومضاعفة اجلهود اليت تبذهلا لتحقيق هذه الغاية
  الدورة العادية الثانية

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩
    

    ٢٠١٠/١٥  
  متديد فترة مبادرة حتقيق االستقالل يف اللقاحات    

  
  التنفيذي، اجمللس إن  
 متديــد فتــرة مبــادرة حتقيــق االســتقالل يف اللقاحــات ملــدة مخــس ســنوات   علــىافــق يو  

، وفقا لشروط الوثيقة األصلية اليت وافق عليها اجمللـس التنفيـذي            ٢٠١٥ إىل   ٢٠١١للفترة من   
ــام  ــوافر  ١٠، مببلـــغ يـــصل إىل (E/ICEF/1991/P/L.41) ١٩٩١يف عـ ــا بتـ  ماليـــني دوالر، رهنـ

  .املسامهات احملددة الغرض
  لدورة العادية الثانيةا
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩
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    ٢٠١٠/١٦  
  يفة التقييم والتقييمات الرئيسيةسنوي عن وظالتقرير ال    

  
  إن اجمللس التنفيذي،  
ــالتقرير الــسنوي عــن وظيفــة التقيــيم والتقييمــات الرئيــسية يف     حيــيط علمــا  - ١   ب

  ؛(E/ICEF/2010/18) )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
ــد   - ٢   ــن جديـ ــدور احلا يؤكـــد مـ ــيم يف   الـ ــة التقيـ ــه وظيفـ ــم الـــذي تـــضطلع بـ سـ

ــسيفا ــيم  يرحـــب  و،ليونيـ ــة التقيـ ــز وظيفـ ــرز يف تعزيـ ــدم احملـ ــسيف يف ابالتقـ ــشجع ،ليونيـ  ويـ
  ؛اليونيسيف على مواصلة التصدي للتحديات املتبقية

داخلي، لتعزيـز قـدرهتا علـى التقيـيم الـ         باجلهود اليت تبـذهلا اليونيـسيف       يرحب    - ٣  
 إىل اليونيـسيف أن تـدرج يف تقريرهـا الـسنوي            ويطلـب  علـى التقيـيم الـوطين،      وكذلك قدرهتا 

ــالتقييم يف عــام    وكــذلك ،اجلهــودمــن تلــك ، النتــائج امللموســة الــيت حتققــت  ٢٠١١املتعلــق ب
  تحديات املتبقية املاثلة أمامها؛اخلطوات التالية اليت سُتتَّخذ للتصدي لل

ــني االريالحــظ   - ٤   ــة      بع ــد واملنطق ــصنَّف اآلن حــسب البل ــات ُت ــاح أن التقييم تي
 اليونيـسيف علـى اإلبـالغ عـن عـدد التقييمـات املقـررة واملنجـزة بـصورة                   ويشجِّعواملوضوع،  

فعالة، وعن املدى الذي تليب فيـه التقييمـات معـايري التقيـيم املتفـق عليهـا دوليـا، وعـن مواصـلة                       
  التصنيف للتقييمات حسب النوع؛

حاجـة اليونيـسيف إىل مواصـلة تعزيـز التمويـل مـن أجـل           تأكيـد جمـددا   يكرر    - ٥  
ة علــى الكافيــأنــشطة التقيــيم حــسب إمجــايل النفقــات الربناجميــة، وكفالــة إتاحــة قــدرة التقيــيم   

تفـرغني أو مـن خـالل تلقـي         املوظفني  املـ  سواء من خالل إيفاد ما يكفـي مـن           ،الصعيد القطري 
  دعم أكرب من الصعيد اإلقليمي؛

 ،ة ونوعيتــهاردود اإلداراجلهــود الــيت تبــذهلا اليونيــسيف لزيــادة عــدد  يالحــظ  - ٦  
ــب ــذ       ويطل ــة بتنفي ــة املتعلق ــشأن احلال ــستكملة ب ــات م ــدرج معلوم ــسيف أن ت ردود  إىل اليوني

  ؛٢٠١١اإلدارة يف تقريرها السنوي املتعلق بالتقييم يف عام 
الشاملة يف منـهجيات    اليونيسيف على مواصلة حتسني إدماج اجملاالت       شجِّع  ي  - ٧  

  التقييم، مبا يف ذلك يف الُنُهج القائمة على حقوق اإلنسان ويف التحليل اجلنساين؛
اليونيـــسيف علـــى مواصـــلة تعزيـــز قـــدرة وظيفـــة التقيـــيم علـــى مجيـــع   حيـــث  - ٨  

  ؛سيما يف املكاتب اإلقليمية والقطرية مستويات املنظمة، وال
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، ٢-رتبـة مـد  ال إىل ١-رتبـة مـد  الم مـن  تقيـي الترقيـة وظيفـة مـدير     علـى يوافـق    - ٩  
  .على أن يسري ذلك فورا، يف حدود امليزانية املعتمدة لفترة السنتني

  الدورة العادية الثانية
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩

    
    ٢٠١٠/١٧  
  للحسابات الداخلية املراجعة أنشطة  عنالسنوي التقرير    

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 الداخليـة  املراجعـة  أنشطةوي للمجلس التنفيذي عن      بالتقرير السن  حييط علما   - ١  
ــسابات ــام يف للحـــــ ، )E/ICEF/2010/AB/L.5/Corr.1  وE/ICEF/2010/AB/L.5 (٢٠٠٩ عـــــ

املقــدم إىل  ٢٠٠٩ لعــام  لليونيــسيفحلــساباتا راجعــةللجنــة االستــشارية مل الــسنوي التقريروبــ
ــدير ــة التنفيذيــةامل ــر علــى اليونيــسيف إدارة رد، وب ــب يالــسنو التقري  الداخليــة املراجعــة ملكت

  ؛)E/ICEF/2010/AB/L.6 (٢٠٠٩ لعام للحسابات
بـني  مـا   احلـسابات املنجـزة سـنويا يف الفتـرة     عمليـات مراجعـة   بزيـادة  يرحـب   - ٢  

  ؛٢٠٠٩  و٢٠٠٧عامي 
 إىل إدارة اليونيسيف مواصـلة متابعـة املالحظـات املنبثقـة عـن املراجعـة                يطلب  - ٣  

ات املنبثقــة عــن مراجعــة احلــسابات وتنفيــذها، وال ســيما يف      الداخليــة للحــسابات والتوصــي  
اجملــاالت الــيت متثــل خطــورة كــبرية، مــع مراعــاة حتليــل األســباب الكامنــة الــواردة يف التقريــر،    

  حسب االقتضاء؛
 بإدارة اليونيسيف أن تتصدى ألوجه الضعف املنهجي داخـل املنظمـة،            يهيب  - ٤  

  إلدارة املالية، واملشتريات، وإدارة األصول؛وال سيما يف جماالت إدارة الربامج وا
 القطــري، الــصعيد االفتقــار ألدوات قيــاس كفــاءة مهــام الــدعم علــى يالحــظ  - ٥  

لتعزيـز  وضـع مبـادئ توجيهيـة وأهـداف ومؤشـرات واضـحة             أن تقوم ب  ويطلب إىل اليونيسيف    
وفــورات  ق أيأن تقــدم تقريــرا إىل اجمللــس التنفيــذي عــن حتقيــ الكفــاءة يف املكاتــب القطريــة و

  .ناشئة عن الكفاءة
  الدورة العادية الثانية

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩
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    ٢٠١٠/١٨  
 تقرير مكتب األخالقيات مبنظمة األمم املتحدة للطفولة    

  
 إن اجمللس التنفيذي،  

 بتقريــر مكتــب األخالقيــات مبنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة عــن حيــيط علمــا  - ١  
  ؛)E/ICEF/2010/17 (٢٠٠٩أنشطته خالل عام 

   باإلسهامات القيمة ملكتب األخالقيات يف عمليات اليونيسيف؛يعترف  - ٢  
 إدارة اليونيـــسيف علـــى أن تـــشرك رئـــيس مكتـــب األخالقيـــات يف  يـــشجع  - ٣  

اجتماعات اإلدارة العليا املناسبة بصفته مراقبا، ألجل تـشجيع معـايري الـسلوك الرفيعـة وتفـادي         
  ؤسسي؛ املصاحل على املستوى املتنازع

 إىل اليونيسيف إبقاء اجمللس التنفيذي على علم بالتقدم احملـرز يف إجنـاز              يطلب  - ٤  
   اآلثار واإلجنازات؛علىخطة عمل مكتب األخالقيات، وتقدمي الدليل 

 مكتــب األخالقيــات علــى اســتخدام التعليقــات الــيت تبــدى بــشأن        يــشجع  - ٥  
 التـدريب وجـين     أنـشطة ار مالءمة وفعالية     استمر ليكفلموظفي اليونيسيف    املقدم إىل    تدريبال

  ؛ املستثمرة جيدة من املواردعائدات
 مكتــب األخالقيــات علــى مواصــلة تعزيــز خدماتــه يف جمــاالت  يــشجع أيــضا  - ٦  

  ملوظفني اإلداريني واملوظفني؛املقدمة إىل ااإلحاطات اإلعالمية والتدريب واملشورة 
ــ مكتـــب األخالقيـــات أنيالحـــظ  - ٧   ــا للتقريـ ر املتعلـــق بنظـــام املـــساءلة يف   وفقـ

، يتـــوىل ٢٠٠٩/٨ اجمللـــس التنفيـــذي يف مقـــرره أقـــرهالـــذي ) E/ICEF/2009/15(اليونيـــسيف 
 وتقـدمي التوجيهـات   ،مسؤولية صياغة السياسات املتصلة باألخالقيـات واستعراضـها وتعميمهـا    

، )ألنـشطة اخلارجيـة    املـصاحل أو ا    تنـازع مثل أوجه   (كان العمل   املتعلقة مب  القضايا   جبميعاملتصلة  
 الوحـدة املـسؤولة     بوصـفه عني مكتـب األخالقيـات      ت يف هذا الصدد إىل اليونيسيف أن        ويطلب

كبـار املـوظفني الـذين سـيتولون        تعـيني    املصاحل املمكنـة فيمـا يتعلـق ب        تنازععن استعراض أوجه    
  مهام املراقبة غري املشمولة بعمليات فحص التعيينات اليت جيريها األمني العام؛

 املـوارد البـشرية واملاليـة الالزمـة         تقدمي أن تواصل  اليونيسيف   إدارة إىل   يطلب  - ٨  
يـة ملواصـلة بنـاء    وساعدة مكتب األخالقيات على االضطالع مبهامه بفعاليـة، مـع إعطـاء األول           مل

  مهارات وقدرات مكتب األخالقيات؛
 : إىل املدير التنفيذي لليونيسيف القيام مبا يلييطلب  - ٩  
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إىل قدراتــه وخربتــه الظــاهرة  تعــيني رئــيس مكتــب األخالقيــات  تــستند يف أن  )أ(  
 امليادين ذات الصلة؛ يف

 ؛هعيينت املصاحل قبل تنازعاستعراض قيام كيان مستقل بكفل تأن   )ب(  

مخس سنوات كاملة، جتدد استثناء مرة واحدة ملـدة         مبدة  التعيني  فترة  دد  حتأن    )ج(  
 أقصاها مخس سنوات؛

املنظمـة بعــد  للعمـل يف   عـودة رئـيس مكتــب األخالقيـات مـن جديــد     نـع متأن   )د(  
  انتهاء مدة التعيني؛

اليونيسيف أن يقـدم يف املـستقبل تقـاريره إىل          ب إىل مكتب األخالقيات     يطلب  - ١٠  
  .اجمللس التنفيذي يف دوراته السنوية

  
  الدورة العادية الثانية

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩
    

    ٢٠١٠/١٩  
  لتقــــديرات املاليــــة املقــــررة للفتــــرةا: تيجية املتوســــطة األجــــلاخلطــــة االســــترا   

٢٠١٣-٢٠١٠  
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــة املقــررة للفتــرة   حيــيط علمــا  - ١    علــى النحــو ٢٠١٣-٢٠١٠بالتقــديرات املالي

   بوصفها إطارا مرنا لدعم برامج اليونيسيف؛E/ICEF/2010/AB/L.7الوارد يف الوثيقة 
ــق  - ٢   ــار الت يوافــ ــى إطــ ــرة    علــ ــررة للفتــ ــة املقــ ــديرات املاليــ  ٢٠١٣-٢٠١٠قــ
 ال تتجــاوزعلــى إعــداد بيانــات بنفقــات الــربامج لتقــدميها إىل اجمللــس التنفيــذي بقيمــة   ويوافــق
، رهنا بتوافر املـوارد واسـتمرار صـحة         ٢٠١١ مليون دوالر من املوارد العادية يف عام         ١ ١٩٠

  ية املقررة؛هذه التقديرات املال
ــى تعل يوافــق  - ٣   ــغ   عل ــسنوي ملبل ــل ال ــق التحوي ــاطي  ٣٠ي ــون دوالر إىل احتي  ملي

 األزمـة  نظـرا لألثـر املترتـب علـى     ٢٠١١  و٢٠١٠التأمني الصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة لعـامي          
 والنفقــات يف هــذا التقريــر، بــاإليرادات، إذا مــا حتققــت التوقعــات املتعلقــة  ة العامليــةاالقتــصادي

مواصــلة إجــراء التحــويالت الــسنوية إىل احتيــاطي  منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــةويطلــب إىل 
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األرصـــدة كانـــت ، إذا ٢٠٠٨/٢٠بعـــد انتـــهاء اخلدمـــة، وفقـــا للمقـــرر ملـــا التـــأمني الـــصحي 
  . تسمح بذلكاملنفقة من املوارد العادية يف هناية السنة غري
  

  الدورة العادية الثانية
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩

    
    ٢٠١٠/٢٠  
ــة      ــق إىل ميزاني ــةخارطــة طري ــى    :  متكامل ــة القائمــة عل ــصنيف التكــاليف وامليزن ت

 تقريــر مــشترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم   -النتــائج 
  املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

  
  ،إن اجمللس التنفيذي  
   بالتحليــــــــــــــل الــــــــــــوارد فـــــــــــــــي الوثيقــــــــــة   ط عــلمــــــــــــاــــــــــــحيــي  - ١  

DP-FPA/2010/1-E/ICEF/2010/AB/L.10؛  
 تعاريف التكاليف وتصنيف األنشطة والتكاليف املرتبطـة هبـا علـى النحـو              يقر  - ٢  

، لتطبيقهـا اعتبـارا     )DP-FPA/2010/1-E/ICEF/2010/AB/L.10(املقترح يف الوثيقة اآلنفة الذكر      
  :، مع إجراء التعديالت التالية٢٠١٣-٢٠١٢من فترة السنتني 

  الفعالية اإلمنائية؛‘ ٢’امج، و الرب‘ ١’: ةاألنشطة اإلمنائي  )أ(  
  تنسيق األمم املتحدة للتنمية؛  )ب(  
  ؛التكاليف غري املتكررة‘ ٢’رة، و التكاليف املتكر‘ ١’: اإلدارة  )ج(  
ــاص   )د(   ــرض اخلـ ــة، و   ‘١’: الغـ ــتثمارات اإلنتاجيـ ــة  ‘ ٢’االسـ ــدمات املقدمـ اخلـ

  للمؤسسات األخرى التابعة لألمم املتحدة؛
، ٢٠١١معلومات خطية إضافية قبل الدورة العادية األوىل لعـام   تقدمي   بيطل  - ٣  

 مــذكرة غــري رمسيــة عــن االختالفــات يف طريقــة تقــسيم التكــاليف إىل تــصنيفات         شــكليف 
  للتكاليف؛
 إىل منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة أن تـــستخدم يف عـــرض وثيقـــة  يطلـــب  - ٤  

  التكاليف هذه؛ تعاريف وتصنيفات ٢٠١٣-٢٠١٢ميزانيتها للفترة 
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 إىل منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، إىل جانـب برنـامج األمـم املتحـدة          يطلب  - ٥  
اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، أن تـبني التـصنيفات اجلديـدة يف بياناهتـا املاليـة ويف                     

مـام   ومـا بعـده، مـن أجـل إفـساح اجملـال أ          ٢٠١٣استعراضاهتا املالية السنوية اليت تقـدم يف عـام          
  إجراء مقارنة بني النفقات الفعلية وامليزانيات؛

 إىل منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، إىل جانـب برنـامج األمـم املتحـدة          يطلب  - ٦  
اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، أن تــستمر يف العمــل علــى تقــدمي ميزانيــة وحيــدة   

ــارا مــن عــام     ــة لكــل منظمــة، اعتب ــوائم ا٢٠١٤متكامل ــواردة   مل، وأن ت ــائج ال ــات مــع النت يزاني
  اخلطط االستراتيجية للمنظمات؛ يف

 إىل منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، إىل جانـب برنـامج األمـم املتحـدة          يطلب  - ٧  
، بإعــداد ٢٠٠٩/٢٠اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، أن تقــوم، متاشــيا مــع املقــرر 

، مبـا يكفـل وجـود روابـط       ٢٠١٣-٢٠١٢فترة  وثيقة منوذجية غري رمسية لبيان شكل ميزانية ال       
شاملة وشفافة مع أطر النتائج املؤسسية واإلدارية الواردة يف اخلطـط االسـتراتيجية لكـل منـها،                 

 مـشاورات   إجـراء  ضـرورة    ويؤكـد ،  ٢٠١١من أجل مناقشتها يف الـدورة العاديـة األوىل لعـام            
كـاليف وامليزنـة القائمـة علـى        منتظمة مع اجمللس التنفيـذي بـشأن مـسائل مـن بينـها تـصنيف الت               

  .٢٠١١النتائج، قبل عقد الدورة العادية األوىل لعام 
  الدورة العادية الثانية

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩
  

    ٢٠١٠/٢١  
  التقدم احملرز يف جمال إدارة املوارد البشرية يف اليونيسيف    

  
  إن اجمللس التنفيذي،  
ــا   - ١   ــدم احملــ   حيــيط علم ــق بالتق ــالتقرير املتعل ــشرية    ب ــوارد الب رز يف جمــال إدارة امل

  ؛(E/ICEF/2010/AB/L.9)اليونيسيف  يف
 بأن توافر املـوظفني ذوي املـؤهالت العاليـة ميثـل الوسـيلة الرئيـسية الـيت                  يسلّم  - ٢  

حتقق هبا اليونيسيف أهدافها، ويسلّم كـذلك بـأن توظيـف واسـتبقاء املـوظفني ذوي املـؤهالت              
  منظمة؛العالية يشكل أولوية رئيسية لل

 بأن املهارات واملؤهالت، والرتاهة، وااللتـزام، والتـوازن         يف هذا الصدد   يسلّم  - ٣  
  بني اجلنسني والتنوع هي قيم أساسية لليونيسيف؛
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ــدان    يالحـــظ  - ٤   ــن البلـ ــدوليني يف اليونيـــسيف مـ ــيني الـ ــوظفني الفنـ ــسبة املـ  أن نـ
امج، الـيت متثـل سـبع منـاطق إداريـة            يف املائة، ومن البلدان املستفيدة مـن الـرب         ٥٣الصناعية تبلغ   

   يف املائة، مع تفاوتات أكثرها وضوحا يف الرتب العليا؛٤٧، تبلغ فلليونيسي
 اليونيسيف على مواصلة ختطيطها االسـتراتيجي للقـوة العاملـة واتبـاع             يشجع  - ٥  

مــن أجــل التــصدي للتحــديات الرئيــسية املتمثلــة يف ضــمان اإلمــداد    “ جتميــع املواهــب”هنــج 
ــس ــاملوارد البــشرية لتغطيــة         امل ــات الــسليمة املتعلقــة ب ــضال عــن اُألطــر والعملي تمر باملواهــب ف

  احتياجات املنظمة التشغيلية الواسعة النطاق؛
 يف هذا النهج لتجميع املواهب هو ضـرورة تـأمني     األمسى بأن االعتبار    يرحب  - ٦  

جـب إىل أن يكـون تـوظيفهم        أعلى مستويات الكفاءة واملقدرة والرتاهة مـع إيـالء االعتبـار الوا           
  املتحدة؛  من ميثاق األمم١٠١ من املادة ٣على أوسع نطاق جغرايف ممكن وفقا للفقرة 

ــل      حيــث  - ٧   ــة للتعجي ــى أن تواصــل اختــاذ اخلطــوات الالزم ــسيف عل  إدارة اليوني
بالتقــدم يف معاجلــة الفجــوات يف املــوارد البــشرية مــع حتقيــق التنــوع واملــساواة بــني اجلنــسني،     

ان الــشفافية واإلنــصاف علــى مجيــع املــستويات يف توظيــف واســتبقاء املــوظفني ذوي        وضــم
  املؤهالت العالية يف فئة املوظفني الفنيني الدوليني؛

ــب  - ٨   ــسييطلـ ــف    ف إىل اليونيـ ــال توظيـ ــة يف جمـ ــديات امللّحـ ــصدى للتحـ  أن تتـ
يــة، لــضمان املــوظفني، ونــشرهم الفــوري، واســتبقائهم يف حــاالت الطــوارئ واحلــاالت االنتقال

اخنفاض معدل دوران املوظفني الذين يقومـون بـدور تنـسيقي واحلفـاظ علـى مـستويات كافيـة                   
  حاالت الطوارئ؛ يف من املوظفني

ــسيحيــث  - ٩   ــن       ف اليوني ــل م ــزيج األمث ــوفر امل ــن أجــل ضــمان ت ــام، م ــى القي  عل
ى مواصـلة   املهارات والكفاءات واخلربات، حبفز عملية تناوب أكثر نشاطا داخـل املنظمـة وعلـ             

حفز تنقل املوظفني فيما بني مؤسسات األمم املتحـدة مـن أجـل اإلسـهام يف اجلهـود املـشتركة                    
  بني وكاالت األمم املتحدة، وتعزيز املساواة يف الفرص الوظيفية؛

 إىل املدير التنفيذي أن يدرج يف التقرير السنوي إىل اجمللـس التنفيـذي،              يطلب  - ١٠  
 احملرز يف جمـال إدارة املـوارد البـشرية، مبـا يف ذلـك التقـدم احملـرز          ، التقدم ٢٠١١ابتداء من عام    

  .يف تنفيذ هذا القرار
  الدورة العادية الثانية

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩
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