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 ذآرة للمجلس التنفيذيم
 

 
 

 مقدمة للمجلس التنفيذي للعلمالوثيقة هذه 

ة    أسئلة فنيةلديهم  قد تكون   تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين       ذه الوثيق وى ه ق بمحت ى  تتعل  االتصال بموظفي    إل

 .يذي بفترة آافية المجلس التنفاجتماع قبل ابتداء ذلك أن يتم ويفضل أدناه، المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 : أمين المجلس التنفيذي C. von Roehl :السيدة 2603-066513: رقم الهاتف

ق بإرسال   أسئلة إن آانت لديكم ،المؤتمراتوحدة خدمات ل المساعد اإلداري ،.Panlilio C بالسيدة االتصاليمكنكم  تتعل

 .(2645-066513): مالوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رق
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 ملخص
 

 البلدان التي يمكنها في مرحلة ما بعدوقليلة هي. بعد عقود من الحرب األهلية شهدت آمبوديا مؤخرا نموا اقتصاديا وإنمائيا سريعا            
ر  30النزاع أن تدعي مثل تلك المستويات من التقدم، ولكن ما زال       ا.  في المائة يعيشون رغم ذلك تحت خط الفق ا زالت آمبودي وم

دان  بالنسبة لالقتصادات اآلسيوية المتقدمة فقيرة بالمقارنة        وا في                مع بل دان نم ل البل ين أق يم، وهي مصنفة ب الم  اإلقل ا زالت.  الع وم
 .آمبوديا تعتمد على تلقي دعم مهم من الجهات المانحة ألجزاء آبيرة من خدماتها االجتماعية

ائي               19وقام وفد من     دة اإلنم م المتح وصندوق/ عضوا من المجالس التنفيذية لكل من صندوق األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األم
كان دة للس م المتح ة ااألم امج األغذي ن   وبرن ا م ى آمبودي ترآة إل ارة مش المي بزي ى 5لع ارس12 إل د. 2009آذار / م ى الوف والتق

م المتحدة ابع لألم ق القطري الت ة، والفري ة المحلي ة والحكوم ة المرآزي ك الحكوم ا في ذل د، بم بمختلف أصحاب المصلحة في البل
 .باإلضافة إلى الشرآاء في التنفيذ

 :وأتاحت الزيارة فرصة لما يلي

نالتعرف   )1( د م ق مزي ات تحقي ى المستوى القطري وإمكاني آزر عل ا بالت دة مع م المتح االت األم ة عمل وآ ى آيفي عل
  االتساق؛

ك )2( ي ذل ا ف ا، بم ا دولي ة المتفق عليه داف اإلنمائي ق األه ي تحقي دة ف م المتح االت األم اهمة وآ ة مس دى وطريق م م فه
 األهداف اإلنمائية لأللفية؛

 م المتحدة الحكومات في تحقيق هذه األهداف؛ مشاهدة آيف تدعم وآاالت األم )3(

االت والجهات )4( ذه الوآ ين ه استعراض جوانب التنسيق بين الجهات المانحة، فيما بين الوآاالت متعددة األطراف وب
 المانحة الثنائية؛

ى                      )5( ك من الشرآاء عل ر ذل ي، والقطاع الخاص، وغي دة مع المجتمع المحل م المتح مشاهدة طريقة عمل وآاالت األم
 تنمية القدرة الوطنية بهدف المساهمة في تحقيق األهداف الوطنية؛

ى )6( ة االقتصادية عل ار األزم ى التخفيف من آث ة عل النظر إلى الطريقة التي تساعد بها وآاالت األمم المتحدة الحكوم
 المتضررين منها؛

 .ألمم المتحدةالتعرف على آيفية تأثير بيئة المعونة الجديدة على عمل الفريق القطري التابع ل )7(
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  مقدمة– أوًال

ة                19قام فريق من      -1 م المتحدة للطفول م     )اليونيسيف ( عضوا من المجالس التنفيذية لكل من صندوق األم امج األم ، وبرن

ائي دة اإلنم ارة  /المتح المي بزي ة الع امج األغذي كان، وبرن دة للس م المتح ن صندوق األم ا م ى آمبودي ترآة إل ى 5مش  12 إل

يدة  )آولومبيا(وآان قائد فريق البعثة هو سعادة ساباس برتلت دي ال فيغا            . 2009آذار  /مارس ، وآانت المقررة الرئيسية الس

م السيد د       ) جمهورية التشيك (مويزيسوفا  . د رويج (هيرش  . وآان مقررو الفريق ه انتوس    )الن ام إآس ايتي (، والسيد ويلي ، )ه

 ).أوروغواي(دة دانييال بي والسي

رة   -2 ى المناقشات المفصلة المثم رم ضيافتهم وعل ى آ عبها عل ا وش ة آمبودي ق شكر حكوم ود الفري د . وي ود الوف ا ي آم

ة، وعلى إسهامهم اإلعراب عن تقديره لموظفي الفريق القطري التابع لألمم المتحدة على تفانيهم وتنظيمهم الممتاز لهذه البعث         

 .الذي ال يقدر بثمن في المناقشات

ا                      -3 ة م ى المستوى القطري ورؤي ا عل م المتحدة مع وآان الغرض من الزيارة هو التعرف على آيفية عمل وآاالت األم

ة والقطاع الخاص         هنالك من إمكانيات لمزيد من االتساق، ومشاهدة آيف يعملون مع الشرآاء اآلخرين بما              في ذلك الحكوم

والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة الثنائية، والسلطات المحلية وغير ذلك، مع مراعاة األزمة االقتصادية والمالية               

ة، ويشاه                . العالمية ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي د يضاف إلى ذلك أن الفريق آان يريد أن يفهم مساهمة األمم المتحدة في تحقي

 .آيف تقدم وآاالت األمم المتحدة الدعم للحكومات في تحقيق هذه األهداف

  معلومات أساسية– ثانيًا

زاع  1953للحضارة الكمبودية ثقافة ثرية وقديمة، ولكن البلد عانى منذ حصل على االستقالل في      -4  من حرب طويلة ون

ا        ود تقريب ة عق ة، وخاصة آنتيجة لنظام                      و. أهلي طيلة ثالث ة المؤسسية والمادي ه التحتي وارده البشرية وبنيت ة م دمرت أغلبي

ا أو    1979-1975 خالل فترة  الحمرالحكم اإلرهابي لبول بوت، والخراب الذي أوقعه الخمير          ع السكان تقريب  عندما قتل رب

 .ماتوا جوعا

ا               1992في  " ماتفاقات باريس للسال  "ومنذ    -5 ديم المساعدة لكمبودي ق االستشاري بشأن تق دت اجتماعات الفري حيث    عق

د من       . تجري الجهات المانحة تقييما لعملية اإلصالح التي أنجزتها الحكومة الكمبودية  ق متزاي وهناك في الوقت الحاضر قل

 .يرأن تؤدي األزمة المالية واالقتصادية العالمية إلى إبطاء التقدم إلى حد آب

اه               . وآمبوديا من بين أفقر البلدان في اإلقليم، وفي العالم          -6 ي، ولكن االتج ه الطابع الريف وهي ما زالت مجتمعا يغلب علي

ك أن          . العالمي للنزوح إلى المراآز الحضرية يتسارع      الم، وذل نا في الع  في  62ويعد سكانها الحاليون بين أصغر السكان س

 .لمائة من السكان دون الرابعة والعشرين من العمرا

ع           .  في المائة من الكمبوديين بوذيون90وحوالي    -7 رنين الثالث عشر والراب ا في الق دين من سري النك ذا ال وقد دخل ه

ة     ن الدول فه دي ية بوص ل الهندوس دريج مح ل بالت ر، وح ي   . عش ر ف ر الحم ره الخمي ب   1975وحظ اؤه عق م إحي ه ت ، ولكن

 . آما توجد بين سكان آمبوديا أقليتان مسلمة ومسيحية. إسقاطهم

ي             -8 اتج المحل الي الن و إجم غ نم اهرا حيث بل وا ب ا نم د الماضي شهدت آمبودي ة في السنوات    10وخالل العق  في المائ

ـ           غير أنها ما زالت مبتالة ب     . األربع األخيرة  در ب ة يعيشون    35فقر واسع االنتشار حيث ما زال عدد من السكان يق  في المائ

 .تحت خط الفقر
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ة                40ويعتمد حوالي     -9 ات والقروض األجنبي ى الهب ة عل ة الوطني ة       .  في المائة من الميزاني ر جه ان هي أآب  مانحة   والياب

ة      ر     هو أيض    اآلسيوي ثنائية، ومصرف التنمي ا وصناديقها من خالل               . ا مساهم آبي م المتحدة وبرامجه االت األم وتعمل وآ

 .األنشطة الميدانية بصفة رئيسية

يير؛  )1(: من ستة مجاالت مواضيعية   ) 2010-2006(وتتألف الخطة االستراتيجية الوطنية للتنمية في آامبوديا      -10  التس

 . القطاع الخاص والعمالة)5( البنى التحتية؛ )5( التنمية؛ )4(بشرية؛  الموارد ال)3( تعزيز الزراعة؛ )2(

ة مجاالت مواضيعية                  -11 ى أربع ا عل انية لكمبودي  التسيير  )1(: وتترآز أولويات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنس

وق اإلنسان؛        ة        )2(السليم وتعزيز حق درات وتنمي اء الق وارد البشرية؛    بن ي؛    )3(الم ر الريف دعم   )4( الزراعة والفق ديم ال  تق

ا  ي آمبودي ة ف ة للتنمي تراتيجية الوطني ة االس ذ الخط ي  . لتنفي ة ف ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ي تحقي ات ف ذه األولوي هم ه وتس

 ).مساعدة الضحايابما في ذلك الهدف التاسع فيما يتعلق بإزالة األلغام، والذخيرة التي لم تكشف، و(آمبوديا 

ة في إطار عمل     ي ذوموضوعين والشباب والتعليم أولويتان واضحتان بالنسبة للحكومة الكمبودية، وهما أيضا           -12  أولوي

 .األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في آمبوديا

اة في آل         472الوفيات النفاسية في اإلقليم، فهناك      وتتميز آمبوديا بأعلى مستويات       -13 وترآز  .  والدة 100 000 حالة وف

 .آل من الحكومة واألمم المتحدة على هذه المشكلة، ويحققان ببطء مكاسب صغيرة

  النتائج– ثالثًا

  النتائج العامة

ا           -14 ة المشترآة فرصة للمج ائي              أتاحت الزيارة الميداني م المتحدة اإلنم امج األم ة لكل من برن م    /لس التنفيذي صندوق األم

دني              ة والمجتمع الم م المتحدة والحكوم ي األم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العالمي لتبادل اآلراء مع ممثل

دم            دعم المق ذ             والشرآاء اإلنمائيين، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، ولتقييم ال م المتحدة من خالل تنفي  من األم

ة         ارة آانت فرصة     . المشروعات والبرامج في جميع أنحاء البلد والتحديات التي ما زالت قائم ا أن الزي  المباشر  لإلطالع آم

ائج            ق النت ى تحقي على آيفية عمل وآاالت األمم المتحدة معا في تآزر على المستوى القطري لمساعدة الحكومة الكمبودية عل

 .غ األهداف اإلنمائية بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية عن طريق تنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنية للتنمية في آمبودياوبلو

د سنوات من                                 -15 اهرة بع وارد البشرية الم ر في الم ك العجز الكبي ا في ذل ا بم ة تواجه آمبودي وهناك عدة تحديات نظمي

بيا       األهلي النزاع ر نس ة  35-30حوالي  ( والفساد وانخفاض معدل محو األمية، وارتفاع معدل الفق ى   ) في المائ ، باإلضافة إل

 .ومن التحديات األخرى تفتت بيئة المعونة إلى حد بعيد. صغر سن السكان الذي يطرح أيضا تحديات ديموغرافية

دل        ورغم آل هذه التحديات    -16 ر بسرعة بمع ة أن تحد من الفق ة الكمبودي نة،     1، فقد استطاعت الحكوم ة في الس  في المائ

ال   ات األطف دالت انتشار وفي ي مع ق انخفاض ملحوظ ف ل تحقي ي مجاالت أخرى مث دم ملموس ف ق تق ى تحقي باإلضافة إل

دائ  التعليم االبت اق ب دالت االلتح ادة مع رية وزي ة البش روس نقص المناع م  . يواإلصابة بفي دعم األم ذا أيضا ب ق ه د تحق وق

 .المتحدة، وغير ذلك من الجهات المانحة متعددة األطراف والثنائية

د ال                          -17 ة خاصة، نظرا ألن البل وآما هو الحال في آثير من البلدان النامية، فإن الوفيات النفاسية تعد مجاال يستدعي عناي

والمؤشرات هنا سيئة وليس ثمة     .  إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق بالوفيات النفاسية         دييسير في الطريق المؤ   

 .تقدم وخاصة فيما يتعلق بهذا الهدف
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ة بشأن قضايا تن                         -18 ددة األطراف والثنائي م المتحدة والجهات المانحة متع ة تعمل مع األم ة،   آما أن الحكوم سيق المعون

ا   . وتقود أفرقة عمل من الجهات المانحة لتحسين تنسيق التنفيذ في مختلف القطاعات والمجاالت ذات األولوية               وتبدي آمبودي

اون                                    ودي للتع دى الكمب ا والمنت ة في آمبودي ق مجلس التنمي ة وخاصة عن طري ادة الوطني ى القي دل عل ا ي ذه الصدد م في ه

 .اإلنمائي

 الصحة

اني من انخفاض مستوى تخصيص                   -19 ة، وهو يع ى المعون دا عل ة ومعتم ما زال قطاع الصحة في آمبوديا ناقص التنمي

ات                 . الموارد، وخاصة فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية      ع، ووفي ورغم ما تحقق من تقدم ملحوظ في مجال متوسط العمر المتوق

 :لحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، فما زالت هناك بعض التحدياتاألطفال، واستئصال شلل األطفال، وا

. لم يحدث أي تحسن في معدل الوفيات النفاسية لعدة سنوات، ولم يتحقق إال قليل من التقدم في الحد من سوء التغذية 

 حالة وفاة في آل 472سيا إذ هناك أوتتميز آمبوديا بواحد من أعلى معدالت الوفيات النفاسية في جنوب شرق 

 . والدة100 000

فالطفل . ما زالت هناك فوارق صحية بين المجموعات االجتماعية االقتصادية، وهي في ارتفاع في بعض الحاالت 

المولود في أسرة فقيرة من األرجح بمقدار أربعة أمثال أن يكون قد ولد دون رعاية أبوية، وبمقدار مثلين أن يعاني من 

 .د، وبمقدار ثالثة أمثال أن يموت قبل بلوغ عيد ميالده الخامسسوء التغذية الشدي

 .نوعية الرعاية وفعالية قطاع الصحة العامة منخفضتان، ومن الصعب تعيين واستبقاء أعداد آافية من الموظفين 

اها آمبوديا يقدم  في المائة من المعونة التي تتلق19وذلك أن . يتميز القطاع باالعتماد على المعونة وتفتتها إلى حد بعيد 

 . شريكا20 مشروع ومن خالل 100إلى قطاع الصحة عن طريق أآثر من 

-8مرآز صحي واحد لكل (ال يتمكن السكان في المناطق الريفية والنائية من الوصول إال لمراآز صحية أساسية جدا  

فر لثالث أو أربع وفي حالة األمراض والعلل والجروح الخطيرة آثيرا ما يقتضي األمر الس).  شخص12 000

وآثيرا ما تكون الخدمات الصحية مرتبطة ببعض التكاليف التي تعد معوقا . ساعات للوصول إلى مستشفى للمحافظة

 .الفقيرة من السكان هاما للوصول إليها بالنسبة للشريحة

ص المناعة أحرزت آمبوديا تقدما ملحوظا خالل السنوات األخيرة في خفض المعدل الوطني النتشار فيروس نق 

إال أن انتشار اإلصابة ما زال مرتفعا في بعض المجموعات األآثر تعرضا .  في المائة1 إلى أقل من 2البشرية من 

للخطر بما في ذلك العامالت في مجال الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، ومستعملي المخدرات 

ي االستجابة للفيروس إلى معالجة ما هو اآلن وباء مرآز وليس ويدل هذا على الحاجة إلى تحويل الترآيز ف. بالحقن

ورغم ارتفاع معدل تقبل اإلرشاد الطوعي . آما أن الوقاية من انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل تمثل تحديا. معمما

 المصابات والسري واالختبارات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية في حالة األمهات الحوامل، فإن عدد النساء

 في المائة في حالة مستشفى واحد 4بالفيروس الالئي يتلقين العالج ألطفالهن قبل الوالدة منخفض جدا إذ ال يتجاوز 

 .وينبغي التوسع إلى حد آبير في منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل). آامبونغ شانغ(جرت زيارته 

دعم من سبعة شرآاء        ) 2015-2008(التحديات تتلقى الخطة االستراتيجية لقطاع الصحة الحكومي        ولمواجهة هذه     -20 ال

ى نطاق القطاع   - بما فيهم اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان        -إنمائيين   د  . عن طريق صندوق مشترك ونهج عل وتع

قد اجتماعات منتظمة، وأدت زيادة الشفافية إلى تحسين      وتنع. هذه الخطة مثال جيدا للمواءمة والتوفيق والتنسيق بين الشرآاء        

تقوية تقديم الخدمات   : وتتألف الخطة من أربعة مكونات    . وأهم أولوية هنا هي إنقاص معدل الوفيات النفاسية       . العمل وتقسيمه 

 .التسييرالصحية، وتحسين تمويل الصحة، وتقوية الموارد البشرية عن طريق دعم بناء القدرات، وتقوية اإلشراف و
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ذ مسار س                  -21 ا، يجري تنفي اعهم به ى الخدمات وانتف راء إل ل الصحة وفرص وصول الفق ريع يسمح  وبغية تحسين تموي

غ                      15بتوزيع  تتم بمساعدة قابلة متخصصة     باتخاذ تدابير    ام المبل تم اقتس ى أن ي د، عل ة تولي ا في آل حال  دوالر أمريكي يومي

ة       .  األطراف المشترآة  بين جميع  يضاف إلى ذلك أنه تمت إقامة صندوق لألسهم بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان بغي

ل لكي          . تقديم الدعم المالي لفرص وصول السكان الفقراء إلى الخدمات الصحية      ا يكفي من التموي د م م يجد الصندوق بع ول

 . ة عدد النساء الالتي يلدن في مرفق صحي وبمساعدة قابلة ماهرةيصل إلى جميع أجزاء السكان، ولكنه يؤدي دورا في زياد

م        -22 ع صندوق األم ة م ا الحكوم ي تضطلع به دخالت الت انغ بعض الت امبونغ ش ي آ ة ف ي مستشفى اإلحال د ف ورأى الوف

ظمات غير الحكومية بغية تحسين فرص الوصول        المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي وعدد آبير من المن         

حية   دمات الص ى الخ ك أن  . إل ال ذل امجومث ص     البرن روس نق ل وفي ابين بالس ا مص ذاء أشخاص زود بالغ ة  ي المناع

ة                  ى، واليتام اإليدز/البشرية ة المنزلي ال الضعفاء آجزء من خدمات الرعاي رهم من األطف دعم   .  وغي ا ي امج آم  الخطة  البرن

قد زادت النسبة المئوية للنساء الالتي يلدن بمساعدة قابلة ماهرة، وهو ما يرجع بصفة جزئية إلى تنفيذ نظام    و. الوطنية للسل 

ة   (للقسائم في حالة األشخاص الذين ال يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات الصحية          صندوق األسهم الخاص بالصحة اإلنجابي

كان دة للس م المتح ابع لصندوق األم ن حيث  إال أن الرعا). الت بيا م نخفض نس توى م ى مس ا زالت عل د م ة الخاصة بالتولي ي

دد من السنين        26الجودة، وقد أصيب استخدام موانع الحمل بالرآود عند نسبة     وطني لع ى الصعيد ال ة عل اك  .  في المائ وهن

 .أيضا تحديات ستستدعي مزيدا من الترآيز

 التمايز بين الجنسين 

ة أ  -23 ة للتنمي تراتيجية الوطني ي الخطة االس ات ف ا أولوي رة درجت قضايا الجنسين ووضعت له ي 2010-2006للفت  وف

رأة في                   . غيرها من وثائق العمل والسياسات للحكومة الكمبودية       دولي للم وم ال ا في الي د شارآت آمبودي  8وأثناء زيارة الوف

ارس ق /م ا يتعل ة فيم زام الحكوم ذا الت ينآذار، وأثبت ه ه وزارة شؤون . بقضايا الجنس ايز الجنسين أجرت يم لتم رهن تقي وب

م              ( مع شرآائها الرئيسيين     2008النساء في    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وصندوق األم

اواة  )  التقنيالمتحدة اإلنمائي للمرأة، واليونيسيف، ومصرف التنمية اآلسيوي، والوآالة األلمانية للتعاون     على أن انعدام المس

ين الجنسين خالل                ايز ب بين الجنسين ما زال مشكلة يعتد بها، وذلك رغم إحراز تقدم وحدوث تغيرات إيجابية في مجال التم

رة نوات األخي تبقاء الصبيان     . الس دالت اس ين مع وة ب ة، والفج ي الحكوم ة ف ه الكفاي ا في ثالت بم ر مم اء غي ت النس ا زال فم

 . في المدرسة؛ والمواقف والعالقات التقليدية بشأن الجنسين، والتمييز ومستويات األجور غير المتكافئةوالفتيات

ة        -24 فة خاص ة بص كلة ملح ا مش ي آمبودي ات ف اء والفتي د النس ف ض د العن ا يع ف  . آم د أدى العن ديفق قة الجس  والمش

ابات، الالئي          . تيات بإزاء االتجار والبغاء االستغاللي    االقتصادية إلى إضعاف النساء والف     ات، وخاصة الش والنساء الكمبودي

إزاء أشكال شتى من العنف واالستغالل                        ا عن العمل شديدات الضعف ب ورغم أن من   . يهاجرن إلى البلدان المجاورة بحث

ى             المعتقد أن العنف المنزلي ال يتم التبليغ عنه بما فيه الكفاية، فإنه منتشر               وال واسع النطاق حت على نطاق واسع آما يلقى قب

ا أو               . لدى النساء  وال تمام يس مقب انون ل م الق ة، فحك ى العدال وما زالت النساء والفتيات يواجهن عقبات آبيرة في الوصول إل

اك نظام قضائي لألحداث                   يس هن ة، واإلفال        ليس جزءا ال يتجزأ من النظام القضائي، ول ت من   وال سياسات صديقة للطفول

ات                     ة إلثب ى شهادة طبي ة للحصول عل اليف المرتفع العقاب منتشر، وال تتوافر المساعدة القانونية إال على نحو محدود، والتك

 .االعتداء الجنسي روادع قاسية تحول بين النساء والتبليغ عن االنتهاك

 :سية في مجال السياسات تتعلق بما يليوقد وضعت وزارة شؤون النساء ست توصيات رئي  -25
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ات           .الفوارق بين الجنسين في مجال التعليم      )1( تبقاء الفتي  وتتضمن خفض معدل محو األمية بين النساء، وزيادة معدل اس

ة    في المدارس، وتحسين خدمات مبيت الفتيات في المدارس، وإيجاد إمكانيات للمنح الدراسية، وتحسين خيارات رعاي

 .األطفال

ة     .يز بين الجنسين والصحة التما )2( ات النفاسية المرتفع  ويشمل الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية وخفض نسبة الوفي

 .وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية) 100 472/000(

 . وتشمل قانون األراضي واستحقاقات األراضي، واالتجار في البشر، والعنف الثقافي.الحماية القانونية )3(

ات،               . دياالقتصا التمكين )4( تدعم الوزارة بغية تمكين النساء من الناحية االقتصادية التدريب على المهارات لصالح الفتي

 .وتنمية المشاريع التجارية لصالح النساء وفرص الوصول إلى االئتمانات الصغيرة

 .الفوارق الجنسية في مجال السياسة واتخاذ القرارات )5(

ة، والسياسات                 توضع سياسة      .تعميم مراعاة البعد الجنساني     )6( ع المؤسسات الحكومي ايز الجنسين في جمي لمعالجة تم

 ).الميزنة المراعية لتمايز الجنسين(الوطنية والقطاعية، والنفقات 

ا         . وتشتغل عدة وآاالت لألمم المتحدة بقضايا الجنسين في آمبوديا          -26 مج وأعير مستشار في مجال تمايز الجنسين من برن

د من   . غير أن القدرة الوطنية ما زالت ضعيفة. األمم المتحدة اإلنمائي لوزارة شؤون النساء     ويبدو أن من الممكن إدخال مزي

ين                           اواة ب م المتحدة وشرآائها في مجال المس االت األم التحسينات من أجل تعميم مراعاة العمل الذي تضطلع به مختلف وآ

 .الجنسين

 التعليم 

ى نحو ملحوظ                  -27 ة عل در بنسبة    (شهد قطاع التعليم ارتفاع نصيبه من الميزانية الوطني ة  20يق ه أيضا   ) في المائ ، ويمكن

 .التنويه بنتائج إيجابية جدا، وخاصة فيما يتعلق بااللتحاق بالتعليم االبتدائي الذي يعد تاسع أعلى ارتفاع بين البلدان النامية

ام الدراسي   -28 ي الع ة  2007/2008وف دارس االبتدائي اق بالم ي لاللتح دل الصافي الكل ان المع ا 93 آ ة موزع ي المائ  ف

فلم يصل إال  (وما زالت هناك تحديات في مجال معالجة ارتفاع معدل التسرب الذي ما زال مستمرا              . بالتساوي بين الجنسين  

أخر   ) 2006/2007ى السنة األخيرة في المدرسة االبتدائية، أي الصف السادس في             في المائة من الطالب إل     52.5 بسبب ت

ي    ال ف ارآة األطف ة، ومش رة الداخلي ة، والهج ات المنزلي ادة، والواجب دالت اإلع اع مع ة، وارتف ة االبتدائي اق بالمدرس االلتح

ا يضط         . األنشطة االقتصادية  ى البحث عن            وآثير من المعلمين ناقصو المؤهالت، وآثيرا م ين إل ر انخفاض األجور المعلم

دريس          اتهم في مجال الت ى االضطالع بواجب يم      . عمل إضافي، وهو ما يحد من قدرتهم عل اليف التعل ك أن تك ى ذل يضاف إل

ى المدرسة            ا إل رة عن إرسال أطفاله يم      . المباشرة وغير المباشرة يمكن أن تثني األسر الفقي ذلك بصفة خاصة التعل أثر ب ويت

ة المبك اطق الريفي ي المن ال ف رب،    . ر لألطف ة، والتس ى الدراس ة عل ق بالمواظب ا يتعل ا فيم ذآورة آنف كالت الم وتصل المش

 .وِاإلعادة إلى مستويات حرجة بين الفتيات

م المتحدة للسكان في ش                         -29 المي وصندوق األم ة الع امج األغذي ود اليونيسيف وبرن ة     وقد تضافرت جه راآة مع الحكوم

كالت      ذه المش دي له ل التص ن أج ة م لطات المحلي ة والس ة   . المرآزي طة التعليمي مل األنش امجوتش ة  للبرن ا للتغذي  برنامج

رامج الصديقة     . المدرسية ومخططا للمنح الدراسية الغذائية ينفذان في نصف محافظات البلد األربع والعشرين         ذت الب د نف وق

يف   ة لليونيس ال التابع ع لألطف اق واس ى نط ين  . عل اق ب ع النط اون واس اك تع امجوهن رى  البرن االت أخ يف ووآ  واليونيس
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دريب        في تقديم أجزاء أخرى من الدعم مثل وضع المناهج الدراسية، وفي             وشرآاء في التنفيذ   اه واإلصحاح، والت مجال المي

 . المدارسديرينومعلى النظافة، وبناء قدرات المعلمين 

وطني                     -30 ى من المتوسط ال ا    . ووجد الوفد أن معدالت المواظبة في المناطق التي ينفذ فيها برنامج التغذية أعل ومن المزاي

ن األداء   تبقاء وتحس دالت االس ن مع امج تحس رى للبرن الس    . األخ اء المج ن أعض دريج، ولك تفيدين بالت دد المس د زاد ع وق

 .مة ما زالت محدودةالحظوا أيضا أن الموارد المستخد

ة                        -31 ي الملكي ذي يبن ة المدرسية ال امج التغذي ذ برن ك    . وهناك اشتراك ملحوظ من جانب المجتمع المحلي في تنفي وثبت ذل

م ا                      زام األم ة بالنسبة اللت . لمتحدة خالل نقاش جرى مع أعضاء مجلس الكوميون عندما شددوا على التغذية المدرسية آأولوي

اة     ين آطه كان المحلي رة للس ارآة المباش ة والمش ل المحلي ائل النق تخدام وس ة واس ات المحلي راء المنتج امج بفضل ش وللبرن

ة  بة للصناعة المحلي د واضحة بالنس ازن فوائ ؤولين عن المخ تخدام  . ومس ادة اس د بزي ذه الفوائ ز ه ن تعزي ن الممك إال أن م

ه آأسلوب              . الموارد المحلية آلما آان ذلك ممكنا      يضاف إلى ذلك أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب ينبغي أيضا أن ينظر في

 .وما زالت المياه واإلصحاح مجاال للقلق بالنسبة لكثير من المدارس. ممكن

 التسيير الديمقراطي

ا             تحسين التسيير والحد من الفساد وتعزيز حكم القانون بما في ذ            -32 اءلة آله ادة المس لك مشكلة الحقوق في األراضي وزي

امج   . تحديات مهمة يتعين معالجتها من أجل الوصول إلى األهداف في قطاعات أخرى محددة في الخطة الوطنية                ويعمل برن

رويج لم                 ى الت دعم، عل ل وحشد ال اتية والتموي ة والسياس د من   األمم المتحدة اإلنمائي وشرآاؤه، عن طريق المشورة التقني زي

 .الديمقراطية، وتقوية التسيير، والمساءلة

ة                           -33 ة والحد من الترآز في موضع الصدارة من عملي ق الالمرآزي وتضع الخطة االستراتيجية الوطنية الحكومية تحقي

ارة الداخلية في تنفيذ اإلصالح الرامي      الحد من الفقر، ويقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع جهات مانحة أخرى بدعم وز             

 .إلى الالمرآزية والحد من الترآز

ة  20المؤلفة من حوالي      (وأثبتت زيارة إلى المجالس على مستوى الكوميونات          -34 االت        )  قري ع الوآ ق اشتراك جمي للفري

ى مستوى القواعد الشعبية         ة وتسهيل اشتراآها في             وتعمل مجالس الكوميو    . األربع عل ين المجتمعات المحلي ى تمك ات عل ن

 .وبدا عندئذ أن هناك مواءمة جيدة بين األولويات اإلنمائية على مستوى الكوميون والمستوى الوطني. العمليات التشارآية

ى صغر سن السكان            كن  ول. وتشمل المجالس ممثلي النساء والشباب الذين يدعمهم اليونيسيف         -35 النظر إل  في   60(يبدو ب

د من مشارآة الشباب           ) المائة تقريبا دون سن الرابعة والعشرين      ال    . أن من الممكن تحقيق المزي دو أن مشارآة األطف وال يب

ة استشارية                      . لها وجود في الوقت الحاضر      ه لجن ذي توجد ب الم ال د في الع م المتحدة هو الوحي ابع لألم ق القطري الت والفري

رى أن        ي ن باب الت ارآة الش ى مش ازا عل اال ممت د مث ا يع و م رارات، وه اذ الق ة واتخ أن البرمج ورة بش دم المش باب تق للش

ا                   ة في آمبودي ع المستويات الحكومي ا مع جمي ادة          . باستطاعة الفريق القطري أن يشترك فيه ى زي اك باإلضافة إل ا أن هن آم

 .لجنسين في المجالساشتراك الشباب مجال للتحسن فيما يتعلق بتكافؤ ا

ذ                                 -36 ا أن تتعامل مع شرآاء في التنفي ى أن عليه ذا باإلضافة إل وارد، ه دا من الم در محدود ج وال يتوافر للمجالس إال ق

ة             ة حاجة        . متعددين بما في ذلك وآاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولي دو أن ثم د من      ويب ى مزي إل

ى                  ة عل ات الديمقراطي ين واالشتراك في العملي ة التمك ة تقوي ة والحد من الترآز بغي ى الالمرآزي الدعم لإلصالح الرامي إل
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دا               ل تعقي ة أق ة للمعون د لبيئ ا  . المستوى المحلي، وآذلك تحسين جهود التنسيق على المستوى المحلي أيضا من أجل التمهي آم

 .الكوميون تعد تحديا رئيسيا في تحسين التسيير الديمقراطي والتشارآي/ت على صعيد القريةأن الحاجة إلى بناء القدرا

 التنمية المستدامة

د أن التوسع السكاني       . الموارد الطبيعية أصل من األصول األساسية بالنسبة لشعب آمبوديا، وال سيما األسر الفقيرة              -37 بي

ة، وخاصة          التربة وإزالة الغابات باإلضافة إلى تناقص األرصدة    السريع، وتدهور  تدامة التنمي دد اس في مصايد األسماك ته

 .في المناطق الريفية حيث تعتمد سبل العيش لدى غالبية السكان اعتمادا مباشرا على الموارد الطبيعية

ا زالت ضئيلة             ورغم أن اإلطار القانوني لحماية ال       -38 انون م ق الق ى تطبي درة عل بيئات الهشة موجود في آمبوديا، فإن الق

 ). في المائة من مجموع األراضي في آمبوديا يعد منطقة محمية25(

صلحة اآلخرين   وشاهد الوفد بعض أجزاء برامج سبل العيش التي تنفذ بالتعاون مع هيئات األمم المتحدة وأصحاب الم      -39

ونلي ساب  غ ت ة بوين ي منطق ين ف دوليين والمحلي ونلي ساب(ال رة ت ة ). بحي ر مصيدة داخلي رة الضخمة هي أآب ذه البحي فه

ة من السمك المستهلك      75وهي توفر أآثر من     .  طن متري في السنة    400 000 –لألسماك في جنوب شرق آسيا        في المائ

ى                  والهدف من هذه البرامج اإلن    . في آمبوديا  اد عل ة الحد من االعتم مائية هو إعطاء المجتمعات المحلية سبل عيش بديلة بغي

ويتولى إدارة المكون الخاص بسبل العيش مشروع صون        . الموارد المائية ومن اآلثار السلبية على النظام اإليكولوجي الهش        

ة عن            وفي نفس الوقت ترمي البرامج إ     . تونلي ساب باالشتراك مع متطوعي األمم المتحدة       ة المحلي درات والملكي اء الق ى بن ل

 .طريق إشراك المجتمع المحلي

ات           -40 ة الغاب ادي، ولحماي اط االقتص كان بالنش د الس ة لتزوي دى األدوات الالزم ة آإح ياحة األيكولوجي ددت الس د ح وق

نح         . فلوغ في نفس الوقت     الموارد الطبيعية التي غمرها الفيضان في آامبونغ        وغيرها من    امج صغير للم دعم برن غ   –وي  يبل

ي         50 000 -20 000 ع المحل اس المجتم ى أس ة عل ات القائم ة والمنظم ر الحكومي ات غي طة للمنظم ي أنش  دوالر أمريك

ائي       )التعليم(ومتطوعي األمم المتحدة المحليين وآذلك اليونيسيف        نظ       (، وبرنامج األمم المتحدة اإلنم م سبل العيش وصون ال

ة ة  )ِاإليكولوجي م والثقاف ة والعل دة للتربي م المتح ة األم كو(، ومنظم ار) (اليونس ام إدارة اآلث ات/نظ وي محمي يط الحي ، )المح

كان  دة للس م المتح ة ) الصحة(وصندوق األم ة والزراع ة األغذي توى (ومنظم ى مس ماك عل ق بصيد األس ا يتعل ة فيم الدراي

 ).المجتمع المحلي

ة                         -41 ين وصون البيئ ين احتياجات السكان المحلي وازن ب . وما زالت هناك تحديات آثيرة ينبغي التصدي لها في تحقيق الت

درها السياح تتعرض للخطر                       ي ي رادات الت وما زالت األرصدة السمكية مهددة بسبب المصالح التجارية الضخمة، بينما اإلي

ين                          وما. بسبب التدهور البيئي المتواصل    ة وب ة الطبيعي ى البيئ ياحة عل ر الس ين أث وازن ب ق الت اك تحديات في تحقي  زالت هن

 .حماية البيئة وصونها مع التأآد في الوقت نفسه من تدفق اإليرادات على نحو مطرد ومتزايد لدعم سبل العيش المحلية

 التراث الثقافي 

رميم  . باريس للسالم أدرج موقع أنجكور على قائمة التراث الثقافي العالمي      بعد اتفاقات    1992في سنة     -42 ويجري حاليا ت

راء              ور، وخب يم أنجك ق إقل ة وإدارة أنجكور وفري ة بحماي ة المعني ة من خالل الهيئ بعض أجزاء الموقع بالتعاون مع الحكوم

 . وهنود مع قيام اليونسكو بتولي التنسيق واإلدارةيبانيين
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روم                التحدياتوتتعلق أآثر     -43 ا ب د ت ا الحظ    .  صعوبة بأمور مثل صيانة ذلك الخليط من الجوانب النباتية والطللية لمعب آم

ياحة            الوفد الضرر الذي يمكن أن ينجم عن السياحة، وهو يدرك المشكلة المتمثلة في تحقيق التوازن بين النهوض بقطاع الس

 .تعلقة بالحفظ والصونوبين الشواغل الم

 التنسيق بين وآاالت األمم المتحدة 

ا   -44 ي آمبودي د ف دة 23يوج م المتح ة لألم ة التابع رامج المختلف االت والصناديق والب ن الوآ دا .  م يس بل د ل م أن البل ورغ

ا عدة عناصر من             "تجريبيا" ق القطري في آمبودي ادر ، فقد أدخل الفري د  "ة مب م     "  األداءتوحي ة األم ة منظوم لتحسين فعالي

امالت من خالل نهج                     اليف المع ة الحد من تك ق محاول ة عن طري ة الوطني امج القطري ودعم التنمي المتحدة في تنفيذ البرن

م المتحدة                            . منسقة ومنسجمة  امج األم دير القطري لبرن يم حدودا واضحة لسلطته بحيث تفوض للم د وضع المنسق المق وق

ائي                اإلق م المتحدة اإلنم امج األم رامج برن ة عن ب ى           . ليمي السلطة المالية والبرامجي ز عل يم الترآي اح للمنسق المق ا أت وهو م

 .تنسيق منظومة األمم المتحدة، ويبدو أنه أفاد الفريق القطري آكل

نشطة آل من وآاالت وبرامج وصناديق األمم المتحدة وللتعبير وقد أنشئ الفريق القطري التابع لألمم المتحدة لتبسيط أ         -45

ى  . عن منظومة األمم المتحدة بصوت واحد تحت قيادة المنسق المقيم     اع وسترآز أولويات الخدمات المشترآة عل  أسلوب  إتب

دريب الموظفين  النهج المنسق في التحويالت النقدية في جميع وآاالت األمم المتحدة ذات الصلة عن طريق نظم التحليل           . وت

م المتحدة          م المتحدة تنسيق         . وهناك أيضا خطط التخاذ مباني مشترآة لألم تراتيجية مشترآة لالتصاالت في األم ل اس وتكف

 .الرسائل الرئيسية للجمهور ووسائط اإلعالم والشرآاء ونقلها عن طريق نقطة مشترآة في مكتب المنسق المقيم

روس نقص المناعة                 -46 ل في د أنشئت لالشتغال بقضايا مشترآة مث االت ق آما الحظ الوفد أن األفرقة المشترآة بين الوآ

امج واحد  وآانت هناك أيضا أدلة على وجود      . ، وتمايز الجنسين وما إلى ذلك     اإليدز/البشرية  وبرمجة مشترآة تتمحور    برن

نسانية بطرق من بينها مواءمة المزية النسبية لألمم المتحدة وأولوياتها مع        حول تعزيز إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإل       

اط للمناصرة        . اإلطار والخطة الوطنية االستراتيجية للتنمية، وأن هذا عامل إيجابي في تحسين التنسيق            آما يبدو أن تحديد نق

 .المشترآة واتصاالت مشترآة يساهم على نحو إيجابي في مزيد من التنسيق

د من أن     -47 ى التأآ وده عل د رآز جه ة، فق وع الظروف الوطني درك تن دة ي م المتح ابع لألم ق القطري الت ان الفري ا آ ولم

 .عن طريق استخدام نهج مرنة وعملية"  األداءديوحت"  مبادرةمنظومة األمم المتحدة تحقق

 كمبودية تعاون الفريق القطري التابع لألمم المتحدة مع الحكومة ال

ة هي              -48 م المتحدة بالنسبة للتنمي الرؤية التي تراها الجمعية العامة فيما يتعلق بعملية التنمية ودور األنشطة التشغيلية لألم

ة واستراتيجيات إنمائ                  ى سياسات وطني اء عل ة نفسه بن ة أنه يتعين على آل بلد تحمل المسؤولية الرئيسية عن تنمي ذلك  . ي ول

  .آانت تنمية القدرات تقع موقع األساس من األنشطة التشغيلية لألمم المتحدة

ة في وضع سياسات وأهداف             -49 ة الكمبودي ووجد أعضاء المجالس التنفيذية أن منظومة األمم المتحدة قد دعمت الحكوم

اع   دة للمس م المتح ل األم ار عم ة، وأن إط رة وطني ة للفت وائم 2010-2006دة اإلنمائي ة  م تراتيجية الوطني ة االس ع الخط  م

دى                  . للتنمية وتؤيد األمم المتحدة تأييدا آامال العمليات اإلنمائية الوطنية وآليات فعالية المعونة التي يتم تنسيقها من خالل المنت

م المتحدة           . حدة آشريك نشط  الكمبودي للتعاون اإلنمائي الذي يضم الفريق القطري التابع لألمم المت          ك أن األم ى ذل يضاف إل

ين      8تشارك في تسهيل      ين                           19 من ب ذ ب ى تحسين التنفي ة ترمي إل ة في محاول ة الكمبودي ا الحكوم ا تقوده ا عامال تقني  فريق

 .الجهات المانحة



12 WFP/EB.A/2009/15-A 

 

ا زالت محد  -50 تيعاب م ى االس ة عل درات المؤسسات الوطني ة، إال أن ق وارد المتاح ال للم تخدام الفع د االس ودة، فهي تقي

وطني   توى ال ى المس ذ عل ر بالتنفي ق األم دما يتعل رية   . وخاصة عن وارد البش درات والم اء الق دة بن م المتح ددت األم د ح وق

ز                      ى مواصلة الترآي ى الحاجة إل ذا   للقطاعات االجتماعية آواحد من مجاالتها األربعة ذات األولوية، ويؤآد الوفد عل ى ه عل

 .المجال

  التنسيق بين األمم المتحدة والجهات المانحة

ى       . حظ الوفد أن المعونة في آمبوديا مفتتة على نحو مفرط   ال  -51 ى اإلشراف عل ة عل درة الحكوم ة ق ومن الضروري تقوي

وارد المحدودة         ال للم يقها لضمان االستخدام الفع ة وتنس ة الدولي ود       . المعون ذا الصدد يرحب أعضاء المجالس بجه و في ه

ة                        ق بفعالي ا يتعل ة فيم ذلها الحكوم ي تب ود الت ره من الجهات المانحة من أجل دعم الجه ائي وغي برنامج األمم المتحدة اإلنم

 .المعونة بما في ذلك تنظيم المنتدى الكمبودي للتعاون اإلنمائي

  االستنتاجات والتوصيات– رابعًا

 تحدة للحكومة في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية دعم األمم الم

وجد أعضاء المجالس أنه قد تحققت إنجازات هامة في مجاالت رئيسية مثل الحد من الفقر، والحد من وفيات األطفال،    -52

ل          والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، والتعليم للجميع، وأن الجهود             التي تبذلها الحكومة في مجاالت أخرى مث

 .المحافظة على التنوع الحيوي والتراث الثقافي بدعم من األمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي لها آثار تجري ببطء

ات لخفض معدالت الوفي                  -53 ك   وعالوة على ذلك وجد أعضاء المجالس أنه قد وضعت سياسات وأولوي ية، وذل ات النفاس

ى الخ           . رغم نقص النتائج   ع رسوم باهظة          وستساعد برامج مثل تدريب القابالت وتحسين الوصول إل دمات الصحية دون دف

م المتحدة للسكان والشرآاء اآلخرين في            5لسعي إلى تحقيق الهدف     ل دعم من صندوق األم ة ب ة لأللفي  من األهداف اإلنمائي

رأة تموت                 ويتعين على من  . األمم المتحدة  ة ام ا في النهاي ظومة األمم المتحدة أن تكفل تواصل الدعم حتى ال توجد في آمبودي

 . الوالدةأثناء

المي                       -54 ة الع امج األغذي واستطاع الوفد أن يرى في محافظة آامبونغ ثوم نجاح برنامج التغذية المدرسية الذي يدعمه برن

ى       . نفيذه من خالل البرامج الوطنية الكمبودية لحماية الطفولة واليونيسيف ويجري ت   وع عل ذا الن ادرات من ه وقد ساعدت مب

ومن المستحسن أن يكثف       .  في المائة، ومعدل استبقاء الطالب واألداء      93.3تحسين معدل االلتحاق بالمدارس بحيث أصبح       

امج ام    البرن ن أن أرق د م ة للتأآ ر المعلن دية غي ه الرص ن زيارات ة   م ام الفعلي ة لألرق ا مطابق غ عنه تفيدين المبل ن . المس وم

ى    ز عل ين الترآي امج، وتحس ذا البرن ة المخصصة له وارد الوطني ادة الم ي تشجيع زي دة ف م المتح المستحسن أن تنظر األم

ل سيساعد  وذلك أن استبقاء األطفال في المدارس لن يوفر ما هو ضروري للتعليم فحسب، ب  . استبقاء الطالب والتعليم الجيد   

 .أيضا على حماية األطفال من العنف واالستغالل

ق    آما رأى الوفد      -55 ات          أن من المهم أهمية بالغة أن تتل ي من دعم الفتي اء والمجتمع المحل تمكن اآلب ا وأن ي ات تعليم  الفتي

ز             . للبقاء في المدرسة   ديها الت ة ل ه أيضا أن الحكوم ه        عالي ام سياسي    ومن المعترف ب ين الجنسين وأن اواة ب  المستوى بالمس

ع السياسات       جرى تعميم  ع أصحاب         . مراعاة المنظور الجنساني في جمي تدامة من جانب جمي ودا مس وسيقتضي األمر جه

 . المصلحة لإلبقاء على تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في على جميع المستويات وفي جميع القطاعات
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ة من حيث فرص الوصول            -56 والحظ أعضاء المجالس فضال عن ذلك أن الفوارق االجتماعية االقتصادية ما زالت قائم

ة                         ا الرامي ة في جهوده دعم للحكوم ديم ال إلى التعليم والخدمات الصحية، وهم يحثون منظومة األمم المتحدة على مواصلة تق

 .فرص الوصول إلى الخدمات العامةإلى تأمين التكافؤ في 

ة                     -57 ة والمجتمعي ى المستويات المحلي ومن الممكن إلحراز مزيد من التقدم في مجال التنمية التشديد على بناء القدرات عل

يكون من المهم أيضا  وس. وعلى تنمية القدرات من أجل تحسين خطوط تقديم الخدمات على مستوى المقاطعات والمحافظات 

ة             ق الالمرآزي ى تحقي ق اإلصالح الرامي إل تعزيز التسيير الديمقراطي، وحقوق اإلنسان، وحكم القانون، وخاصة عن طري

ز   ن الترآ د م دة ا   والح م المتح امج األم ن برن دعم م ة       ب اطق الريفي ي المن ازة ف وق الحي ي وحق ة األراض ائي، وحماي إلنم

 .والحضرية على السواء

  والتنسيق بين الجهات المانحة وفعالية المعونة االتساق

نظرا ألن أنشطة التنسيق قد تستتبع تكاليف للمعامالت، فإن النظام اإلنمائي في األمم المتحدة مطالب بمواصلة تنسيق       -58

ا، وخاصة في الحاال                     ا وممكن ك عملي ان ذل ا آ ى خفض         وتبسيط القواعد واإلجراءات حيثم ؤدي إل ذلك أن ي ي يمكن ل ت الت

وبناء على ذلك يعترف الوفد بالجهود التي يبذلها    . التكاليف اإلدارية، بما في ذلك أيضا تخفيف العبء عن الشرآاء الوطنيين          

ا                       م المتحدة في آمبودي االت األم ، الفريق القطري التابع لألمم المتحدة لكي يستكشف مثال إمكانيات وجود مبان مشترآة لوآ

دعم            دمات ال ل خ ة مث اليف اإلداري يد التك رى لترش ائل أخ اف وس لة استكش ا بمواص ديات، ويوصي أيض م بالتح ع العل م

 .المشترآة

االت                      -59 ين الوآ ة لتحسين التنسيق ب يم خطوات مهم م المتحدة برئاسة المنسق المق ابع لألم ق القطري الت وقد اتخذ الفري

ترآة لالتصاالتاألعضاء  تراتيجية مش ق وضع اس ه، وخاصة عن طري دة في م المتح ي األم والغرض من . والمناصرة ف

قة           ة متس ائل الرئيسية بطريق ديم الرس دة من تنسيق أنشطة االتصاالت وتق م المتح ين األم تراتيجية المشترآة هو تمك . االس

 .د على تحقيق نتائج إنمائية أفضل في آمبودياوينبغي لجهود التنسيق بالشراآة مع الحكومة الكمبودية أن تساع

ة            -60 اءلة المتبادل ة والمس ة الوطني دعم الملكي ائيين ل ع الشرآاء اإلنم ولكن  . ويعمل المجلس المعني بتنمية آمبوديا مع جمي

ونة، ومن بينها خطة العمل الكمبودية للتنسيق  بالرغم من تصميم عمليات متينة باالستناد إلى إعالن باريس بشأن فعالية المع          

رة تظهر وجود رابطة                                 ة آثي ى اآلن أدل اك حت يس هن ك من مؤشرات مشترآة للرصد، فل والمواءمة والنتائج وما رافق ذل

 .بتحسين نتائج التنمية

اواة        -61 ة، وإعراض الشرآاء وعجزهم عن        ومن بين التحديات عدد الشرآاء اإلنمائيين وانعدام المس ات المعون  في عالق

ة                        ات التنسيق بفعالي ذ عملي ى تنفي وزارات التشغيلية عل ر من ال ائم    . استخدام النظم الوطنية، ونقص القدرة في آثي نهج الق وال

ى نطاق القطاع يشمل اليونيسيف وصندوق األم              ا عل ى أصبح نهج اظم حت م على أساس البرامج في قطاع الصحة الذي تع

رة           ا زال في المراحل المبك ه م ذا المجال، ولكن د للنجاح في ه ال جي ق    . المتحدة للسكان مث ى أي حال أن تتراف وينبغي عل

وينبغي إذن مواصلة العناية بضرورة تنسيق        . الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي مع زيادة اشتراك الحكومة الكمبودية ماليا          

 .ديا طبقا لمبادئ إعالن باريس بشأن فعالية المعونةجميع أنشطة الجهات المانحة في آمبو
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  قائمة المشارآين–الملحق األول 

 برنامج األغذية العالمي اليونيسيف  صندوق األمم المتحدة للسكان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 المشارآون من روما كالمشارآون من نيويور المشارآون من نيويورك المشارآون من نيويورك المجموعات اإلقليمية

 أفريقيا
 

 Omary Mjengaالسيد 

 السكرتير الثاني

 البعثة الدائمة لجمهورية تنزانيا المتحدة

 Roselyn Makhumulaالسيدة 

 الوزيرة والنائبة والممثلة الدائمة

 البعثة الدائمة لجمهورية مالوي

 Sidi Ould Ghadiالسيد 

 المستشار األول

 وريتانيا اإلسالميةالبعثة الدائمة لجمهورية م

 Jean Baptiste Grovogu السيد

 المستشار السياسي

 سفارة جمهورية غينيا

 أسيا والشرق األوسط

 

 Awsan Al-Audالسيد  )ال يوجد مشارآون(

 السكرتير الثالث

 البعثة الدائمة لجمهورية اليمن

  Hossein Gharibiالسيد 

 المستشار األول

  اإلسالميةالبعثة الدائمة لجمهورية إيران

 Esteban Pagaranلسيد ا

 مساعد الملحق الزراعي

 سفارة جمهورية الفلبين

 William Exantusلسيد ا أمريكا الالتينية والكاريبي 

 مستشار الوزير

 البعثة الدائمة لجمهورية هايتي

 نائب رئيس المجلس

 Janil Greenawayالسيدة 

 مستشار الوزير

 البعثة الدائمة ألنتيغوا وباربودا

 Dianela Piالسيدة 

 السكرتيرة األولى

 البعثة الدائمة لجمهورية أوروغواي

 Sabas Pretelt de la Vegaسعادة السيد 

 السفير

 سفارة جمهورية آولومبيا

ة   ي منظم اء ف بالد األعض ال
دان     ي المي اون ف ة والتع التنمي

 االقتصادي

 Daniel Hirshالسيد 

 السكرتير الثاني

 ة الملكيةالبعثة الدائمة النرويجي

 Carmen Hagenaarsسيدة ال

 المسؤولة عن السياسات

 ) هاجونيمن (وزارة الخارجية 

 مملكة هولندا

 Anna Lipchitzالسيدة 

 المستشارة

 البعثة الدائمة لفرنسا

 Nathalie Cohenالسيدة 

 آبيرة مستشاري التنمية

 )من نيويورك(

 سترالية للمعونة، نيويوركالبعثة األ

 أوروبا الشرقية

 

 Alexander Alimovلسيد ا

 آبير المستشارين

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي

 Dragan Micicالسيد 

 السكرتير األول

 البعثة الدائمة لجمهورية صربيا

  رئيس المجلسائبن

 Jasminka Dinicالسيدة 

 مستشارة الوزير

 البعثة الدائمة لجمهورية آرواتيا

 Daniela Moyzesováالسيدة 

 مةالممثلة الدائ

 سفارة الجمهورية التشيكية

     

 األمانات

 

 Rekha Thapaالسيدة 

أمينة مجلس برنامج األمم المتحدة 
 صندوق األمم المتحدة للسكان/اإلنمائي

 Kwabena Danquahالسيد 

 رئيس مجلس برنامج األمم المتحدة اِإلنمائي

 فرع العالقات الخارجية

 Christine Muhiganaالسيدة 

 جلس اليونيسيفمساعدة أمين م

 Claudia von Roehlالسيدة 

 أمينة مجلس برنامج األغذية العالمي
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  ملخص برنامج العمل–الملحق الثاني 

 آذار/ مارس5الخميس 

  عن األمنجلسة إعالمية 

 نائب مستشار األمن، إدارة السالمة واألمن التابعة لألمم المتحدة
 نيمقدمة لألمم المتحدة في آمبوديا والسياق الوط 

 المنسق المقيم لألمم المتحدة
  عن األولويات اإلنمائية لألمم المتحدة في آمبودياجلسة إعالمية 

 الفريق القطري التابع لألمم المتحدة
 S-21زيارة إلى تول سلنغ، متحف  

 اجتماع غير رسمي للمجالس التنفيذية 

 استقبال للترحيب 

 آذار / مارس6الجمعة 

 ة عن فعالية المعونجلسة إعالمية 

 األمين العام، مجلس إعادة التأهيل والتنمية في آمبوديا/نائب األمين العام، مجلس تنمية آمبوديا
 اجتماع مع وزير الدولة لوزارة الداخلية 

 اجتماع على الغداء مع وزير شؤون النساء 

 الطيران إلى سيم ريب 

  عن برنامج سيم ريبجلسة إعالمية 

 آذار/ مارس7السبت 

  مقاطعة ستاونغ ومقاطعة آامبونغ سفاي–الصديقة للطفولة وبرنامج التغذية المدرسية زيارة إلى المدرسة  

 غداء مع محافظ محافظة آامبونغ ثوم  

ايز الجنسين                      –زيارة إلى مجالس الكوميونات، واللجان المعنية بالنساء واألطفال فيما يتعلق بالصحة، قضايا السكان وتم

 مقاطعة آامبونغ سفاي

 زيارة إلى المحيط الحيوي لبحيرة تونلي ساب الكبرى: ذارآ/ مارس8األحد 

 ) 1المجموعة (زيارة إلى ميناء تشونغ خنياس، بريك تول 

  عن مشروع مرآز إدارة منطقة بيرك تول آورجلسة إعالمية 

 ومدارسه) األسماك والتماسيح، الخضروات وعش الغراب(زيارة إلى مزارع الكوميون  

 )2المجموعة (يكولوجية القائم على أساس المجتمع المحلي لكامبونغ زيارة إلى مرآز السياحة اإل

  عن أدوار مجالس الكوميون في دعم إدارة الموارد الطبيعية القائمة على أساس المجتمع المحليجلسة إعالمية 

 زيارة إلى الكوميون والقرية 
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 آذار/ مارس9االثنين 

 زيارة إلى مجمع تراث معبد أنجكور 

 قة التقنية عند معبد بايون ومعبد تا بروماجتماع مع األفر 

 زيارة أنجكور وات 

 عشاء مع محافظ محافظة سيم ريب 

 آذار/ مارس10الثالثاء 

 فنوم بن عن قضايا الصحة والتعليمجلسة إعالمية في  

 الفريق القطري التابع لألمم المتحدة
 اجتماع مع وزير الصحة 

 اجتماع مع وزير التعليم 

 التنفيذيةاجتماع مشترك للمجالس  

 آامبونغ تشنانغزيارة إلى مقاطعة : آذار/ مارس11األربعاء 

 )1المجموعة  (المشروعات المرآزة على الشباب في قرية ترورك آاندال، آوميون سري ثمي، مقاطعة رو لي با إير 

نانغ    امبونغ تش ي آ ة ف فى اإلحال ز الصحة  –مستش ى مرآ ارة إل ية – زي ة والنفاس ة– الصحة اإلنجابي ال  الوقاي ن انتق  م

 )2المجموعة (اإلصابة من األم إلى الطفل وصناديق األسهم 

رية   ة البش ص المناع روس نق روعات في دمش ر  (واألي ات غي ب المنظم ن جان حية م ة الص ة والتوعي ع األغذي توزي

 )3المجموعة (، هيكل أران، قرية سراي برينغ، مقاطعة آامبونغ تشنانغ )الحكومية

 فنوم بن

 الستجابة اإلقليمية في آسيا التابع لبرنامج األغذية العالميزيارة إلى مرفق ا 

 زيارة مجاملة 

 نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي

  2009آذار / مارس12الخميس 

 جلسة إعالمية 

 األمين العام، مجلس إعادة التأهيل والتنمية في آمبوديا/ نائب األمين العام، مجلس التنمية في آمبوديا
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