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 رة للمجلس التنفيذيمذآ
 

 

  

 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

 .بفترة آافيةالمجلس التنفيذي  دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 :أمين المجلس التنفيذي C. von Roehl :السيدة  -2603066513: رقم الهاتف

نكم يدة االتصال يمك اعد اإلداري ،I. Carpitella بالس دمات ل المس دة خ ؤتمراتوح ديكم  ،الم ت ل ئلةإن آان ق  أس تتعل

 .(2645-066513): بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم
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  مشروع القـرار
  

  

للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة  ةالمشترآ الزيارة الميدانيةتقرير عن "يحيط المجلس علما بالوثيقة المعنونة 

لى ويشجع ع) WFP/EB.A/2010/15-B( "إلى رواندا والبرنامجصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف /اإلنمائي

  .اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء النقاش
  

   

                                                      
 إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع. 
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  ملخص

المي  /قام وفد يمثل المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج األغذية الع

دا  بزيارة ميدانية مشترآة إلى ارة مشاريع            . روان اء زي ائيين أثن وميين والشرآاء اإلنم د بمجموعة من المسؤولين الحك والتقى الوف

ام    وقد أحرزت رواندا تقدما ملحوظا منذ. األمم المتحدة في جميع أرجاء البلد ، مع وجود   1994اإلبادة الجماعية التي حدثت في ع

ام         والبلد ينطل. حكومة قوية تدفع عجلة عملية التنمية ة في ع ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي ق بوجه عام في االتجاه الصحيح نحو تحقي

  .بيد أن الوفد شهد أيضا تحديات آثيرة ناجمة عن ماضي رواندا المعقد ووضعها باعتبارها أحد أقل البلدان نموا. 2015

درات ودعم السياسات      ويقدم فريق األمم المتحدة القطري في رواندا دعما قيما إلى حكومة رواندا بفضل مي اء الق زته النسبية في بن

يدة،      . التمهيدية وآما هو مبين في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، فإن الفريق القطري يعمل في مجاالت اإلدارة الرش

تدام،     و المس ة والنم يم، والبيئ ة، والتعل كان والتغذي رية والصحة والس ة البش روس نقص المناع ة في ةومكافح ة االجتماعي . والحماي

ادرة    د األداء "وفضال عن هذا، فإن رواندا بلد تجريبي في إطار مب د واحد         " توحي م المتحدة تحت قائ االت األم ه أن تعمل وآ يلزم

وميين والشرآاء      . وفي ظل برنامج واحد وإطار ميزانية واحد ومكتب واحد ة من المسؤولين الحك وقد جمع الوفد مالحظات إيجابي

اعالت مع           "األمم المتحدة الواحدة  " ين بخصوص نهج اإلنمائي ا ويبسط التف م المتحدة وآفاءته أثير األم ه يعزز ت ، ورأى هؤالء أن

  .األمم المتحدة

ام  ين القطاعين الع درات، والشراآات ب اء الق ي مجاالت بن ذلها ف ي يجري ب ام الت رة لالهتم ود المثي ى الجه ذلك عل د آ ع الوف واطل

وب          والخاص، والنهج المنط دان الجن ين بل ا ب اون فيم ة، والبرمجة المشترآة، والتع ة المعون ق فعالي ووضع  . لقة من القاعدة، وتحقي

ائي  دة اإلنم م المتح امج األم ة لبرن الس التنفيذي ى المج ة إل دة توصيات موجه د ع كان واليونيسيف /الوف دة للس م المتح صندوق األم

  .في المستقبل ةسياساتي اتخلصة من الميدان إلى قرارات وتوجيهوبرنامج األغذية العالمي لترجمة هذه الدروس المست
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  مقدمة -أوًال

م المتحدة اإلنم         19قام وفد مؤلف من     -1 امج األم ة لبرن م المتحدة    /ائيعضوا من أعضاء المجالس التنفيذي صندوق األم

ار    للسكان  المي بزي ة الع امج األغذي دا في الف     واليونيسيف وبرن ى روان ة مشترآة إل رة  ة ميداني ارس  30-20ت . 2010آذار /م

ا       وآان  ى عملي ة من االطالع بأنفسهم عل ا  الغرض من الزيارة تمكين أعضاء المجالس التنفيذي د  . ت المنظمات وبرامجه وق

ل الت    الزيارة، بمزيد من التحديد، فرصا للتبصر في قضايا على نطاق منظومةأتاحت  م المتحدة مث ا    األم اون والتنسيق فيم ع

دني  بين الوآاالت، والبرمجة المشترآة، وإصالح األمم المتحدة، والتنسيق بين الجهات المان حة، والشراآات مع المجتمع الم

ارة أيضا أعضاء المجالس ال     . والقطاع الخاص والجهات المعنية األخرى  ين      ومكنت الزي اعالت ب ة من مالحظة التف تنفيذي

  .رواندا على جميع المستويات األمم المتحدة وحكومة

ة       2010وقد اختيرت رواندا للزيارة الميدانية لعام     -2 انية ابتكاري ة وإنس د  . بسبب عدة نهج إنمائي دا بل ي في    فروان تجريب

ه " توحيد األداء"مبادرة   إطار  ة،         ) أ: (لدي ى المعون اد عل زام حكومي واضح بالحد من االعتم ا    ) ب(الت ة يقودهم و وتنمي نم

عملية مصالحة وطنية وتوطيد لدعائم السالم من خالل تسريح المحاربين السابقين وإعادة إدماجهم في ) ج(القطاع الخاص، 

  .تعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية) د(المجتمع، 

د جلسات   وتضمنت الزيارة الميدانية المشترآة زيارة إل    -3 إحاطة مع   ى النصب التذآاري لضحايا اإلبادة الجماعية، وعق

ع          ات م د اجتماع ري، وعق دة القط م المتح ق األم ي فري رين ف اء آخ يم وأعض ق المق وزراء    المنس ة وال يس الجمهوري رئ

ي،       وطني والمحل عيدين ال ى الص وميين عل ؤولين الحك ن المس رهم م انيين وغي ام  والبرلم المفوض الع اء ب رطة وااللتق للش

د اجتماعات مع القطاع      ام     الوطنية المعني بمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس، وعق دني، والقي الخاص والمجتمع الم

  .بزيارات ميدانية إلى مجموعة منوعة من المشاريع، وعقد اجتماعات مع الشرآاء اإلنمائيين

اوة           ويتقدم الوفد بخالص شكره إل     -4 د بحف ا بالوف ة المشترآة وترحيبه ارة الميداني ى استضافتها الزي دا عل ة روان ى حكوم

. آما يرحب الوفد ترحيبا خاصا بالمناقشات الصريحة والتفصيلية التي أجريت مع ممثلي الحكومة. ضيافة في رواندا  وآرم 

ما قام به من تنظيم ممتاز للزيارة، ولما آرسه من   الوفد أيضا أن يعرب عن بالغ تقديره لفريق األمم المتحدة القطري ل  ويود 

  . وجهود موظفيه، ولما قدمه من آراء قيمة، عززت فهم عمليات األمم المتحدة في رواندا  وقت 

  معلومات أساسية -ثانيًا

ام     -5 ي ع ي حدثت ف ة الت ادة الجماعي رت اإلب ائز  1994أث ى الرآ دمرا عل أثيرا م ية ت ة واالقتصادية والسياس االجتماعي

  .ومع ذلك، فقد أحرز البلد تقدما ملحوظا خالل األعوام الماضية. لرواندا، وال تزال المصالحة موضوع آفاح يومي

ة في             -6 ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي اه الصحيح نحو تحقي ام   وتنطلق رواندا بوجه عام في االتج دم   . 2015ع ومعظم التق

رز  رية    المح ة البش روس نقص المناع ة في ين، ومكافح ين الجنس اواة ب يم، والمس االت التعل ي مج ه ف ن مالحظت دز /يمك اإلي

ة  تدامة البيئي ز االس ا، واإلصحاح، وتعزي رة . والمالري ديات آثي اك تح ت هن ا زال ك، م ع ذل ا فرو. وم دان أفريقي د بل دا أش ان

ى       بالسكان، حيث يصل عدد  اآتظاظا  ع إل ر المرب و مت غ عدد س     467السكان في الكيل ين نسمة   10كانها شخصا ويبل . مالي

، فإن 2006في المائة في عام  57إلى  1994في المائة في عام  70معدل الفقر قد انخفض انخفاضا ملحوظا، من ولئن آان 

د انخف . آبيرة من هذا المجتمع القائم على الزراعة ما زالت تعيش في عوز   نسبة  ات      وق ال ووفي ات األطف ضت معدالت وفي
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ديا   . النفاسية، ولكن وتيرة االنخفاض غير آافية األمهات ة تح آخر بسبب   ويشكل ضمان الحصول على مياه الشرب المأمون

ب ضعف  د الطل ية وتزاي ة األساس ة الز  . البني اض اإلنتاجي ي انخف رى ف ية أخ ات رئيس ل عقب دة وتتمث ة، وضيق القاع راعي

ة وضعف االقتصادية،  ر ساحلي،     القدرة المؤسسية، وعدم آفاية الموارد البشرية، وآبر حجم الدين العام، وحقيق د غي أن البل

  .تزيد من تقييد الفرص التجارية واإلنمائية لروانداوهي عقبات 

اتها       -7 ار سياس لب إط ي ص ة ف ة لأللفي داف اإلنمائي ة األه عت الحكوم د وض ن ولالنت. وق ال م ى  ق ائم عل و الق النم

دا متوسط              إعادة /اإلنعاش دا بل ى أن تصبح روان دفا يرمي إل ة ه تدامة، وضعت الحكوم ر اس و اقتصادي أآث التعمير إلى نم

ضمان اإلدارة الرشيدة، وإقامة مجتمع يرتكز على : هذه ست دعائم" 2020رؤية عام "وتتضمن . 2020الدخل بحلول عام 

ة ا ن خالل تنمي ة م ز  المعرف اص، وتعزي اع الخ وده القط ة اقتصاد يق ن إقام ين م رية، والتمك وارد البش ية،  لم ى األساس البن

  .الزراعي، وتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي والدوليوتحديث القطاع 

ام        -8 ة ع و أن تحق 2020والحد من االعتماد على المعونة هدف رئيسي من أهداف رؤي ا    ، ول ا خارجي ه سيتطلب دعم . يق

ة االقتصادية     وفي  إطار جهود التنفيذ، وضعت الحكومة استراتيجية خمسية ذات أولويات واضحة، تسمى استراتيجية التنمي

  ).2012-2008استراتيجية التنمية االقتصادية والحد من الفقر للفترة (من الفقر   والحد 

ة      ويؤدي فريق     -9 ق األهداف اإلنمائي ى تحقي ة إل ة الرامي د   .األمم المتحدة القطري دورا مهما في دعم الجهود الحكومي وق

رة   حدد  ة للفت اعدة اإلنمائي دة للمس م المتح ل األم م   2012-2008إطار عم ه األم ذي تقدم دعم ال ية لل ة مجاالت رئيس خمس

ة    نمية االقتصادية والحد من الفقر وموضووإطار العمل هذا متوافق تماما مع استراتيجية الت .المتحدة اون مع الحكوم ع بالتع

ين الجنسين،   ) 1: (يتألف من خمسة مواضيع رئيسية وهو. اإلنمائيينوالشرآاء  ) 2(اإلدارة الرشيدة، بما في ذلك المساواة ب

ذا الخص   (فيروس نقص المناعة البشرية، والصحة والسكان، والتغذية  مكافحة ام أسندت     وصمع تقسيم العمل في ه ى مه إل

  .النمو المستدام والحماية االجتماعية) 5(البيئة، ) 4(التعليم، ) 3(، )إلى فريقين مواضيعيين

ة ومال    -10 ام ئولتحسين اتساق وفعالي ي ع ة ف دا، طلبت الحكوم ي روان دة ف م المتح ذلها األم ي تب ود الت ة الجه أن  2006م

ادرة  رواندا بل  تصبح  د األداء "دا تجريبيا في إطار مب ا تعمل        ". توحي م المتحدة وبرامجه ي الماضي، آانت صناديق األم  وف

ة واحد ومكتب واحد       " أمم متحدة واحدة"، ولكنها تعمل اآلن على أنها فرادى امج واحد وإطار ميزاني . ذات قائد واحد وبرن

وثمة سمة مهمة لألمم المتحدة الواحدة هي أن آل    ". ت واحدصو"ويشدد فريق األمم المتحدة القطري أيضا على التالحم ب

  .وتتعاون في الوقت نفسه مع منظومة األمم المتحدة بأسرها تنفذ أنشطة وفقا لقدرتها وميزتها النسبية وواليتها  وآالة 

ا لكي تظل    لة، يجب أن تكيف اوفي بيئة معونة متغيرة مع تزايد أعداد الجهات اإلنمائية الفاع    -11 ألمم المتحدة طرق عمله

ورات ة للتط از. مواآب ديد    وجه ه التش يح ل ي أفضل وضع يت ائي ف دة اإلنم م المتح ةاألم ال التمهيدي ى األعم ال  عل ي مج ف

از    ذا الجه ذ     السياسات، مثل الخدمات االستشارية والدعوة وبناء القدرات، وينبغي أن يرآز ه ى تنفي ل عل رامج  ال بدرجة أق ب

م      وفي إطار ج. والمشاريع اإلنمائية ذات التأثير اإلنمائي المحدود حيثما يكون ذلك ممكنا ق األم ود اإلصالح، استطاع فري ه

  .المتحدة القطري في رواندا أن يبرز ميزته النسبية في مجال تعزيز السياسات
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  النتائج الرئيسية -ثالثًا

  مالحظات رئيسية

د  . شهد الوفد التحديات الكثيرة الناجمة عن ماضي رواندا المعقد والنقص في مواردها البشرية والمالية    -12 وقد أعجب الوف

ام  الغ اإلله أثرا ب أثر ت ديدا وت ا ش الء   إعجاب اهر بج اطها الظ ي ونش ا الجل ة والتزامه ة الواضحة للحكوم ع بالرؤي ى جمي عل

ة مجتمع يساعد        فيما يتعلق بمواجهة هذه المستويات ى إقام نعم     التحديات على نحو شامل والعمل عل ى أن ي آل شخص عل

اريخ       أنها أن تتسبب في أن يكرر الت بالرخاء، مع القيام في الوقت نفسه بكل ما يمكنها القيام به لتفادي حدوث أوضاع من ش

   .نفسه

م المتحدة الواحدة      أيضا بجودة ومستوى   الوفدوقد أعجب     -13 ق األم ة لفري ة المهني د بموظفين شديدي     . األهلي والتقى الوف

ة     ة الرواندي رة للحكوم ود     . المهارة وااللتزام والحماس ومتفانين في العمل على تلبية التوقعات الكبي ديره لجه د تق دى الوف وأب

ق في مجال        المنسق المقيم والتزامه بأمم متحدة واحدة في رواندا والصراحة التي أوضح   ا الفري ي يواجهه ا التحديات الت به

 .األداء  توحيد 

ائج        -14 ق النت والحظ الوفد أيضا أن الحكومة عامل محرك قوي لعملية التنمية، حيث تظهر بوضوح توجها قويا نحو تحقي

ة ة المعون اريس بشأن فعالي ذ إعالن ب ا بتنفي ا قوي ذ الحكو. والتزام ين وتنف ة والتنسيق ب ة المعون ز فعالي ات لتعزي دة آلي ة ع م

والمستدام  الحكومة لمشاريع األمم المتحدة والتعاون القوي" ملكية"وشهد الوفد، على جميع المستويات، . الشرآاء اإلنمائيين

  . بين األمم المتحدة والحكومة

ادرات  والحظ الوفد آذلك وجود مشارآة مج    -15 ة ومب ة من القاعدة، جديرة     تمعي ام السلطات      منطلق اء، تحظى باهتم بالثن

ة  ات المحلي اعدة  . والمؤسس ه ومس دة،   وبتوجي ن القاع ة م ادرات المنطلق الل    المب ن خ ة، م ات المحلي ا المجتمع ي تقوده الت

ي  ع ف ى أرض الواق ة عل ات الفعلي دة إدراج االحتياج م المتح امل، أتاحت األم ى عم التخطيط الش ات وضع السياسات عل لي

دان   وقد استفادت رواندا بشكل م. المستويات األعلى، وجرى التسليم بأن هذا يشكل ميزة نسبية ين بل لحوظ من التعاون فيما ب

  . الجنوب وذلك بإدراج الدروس اإلقليمية المستفادة وأفضل الممارسات في عملياتها المتعلقة بوضع السياسات

  األمم المتحدة الواحدة

  
ومع أن . مهيكلة وفقا للمبادئ األربعة وضع فريق األمم المتحدة القطري مدونة سلوك تلزم آل وآالة بمجموعة مبادئ    -16

درج قضايا   ". عمل رجل واحد   "الفريق القطري يقوده المنسق المقيم، فإن من المفهوم أن نهج توحيد األداء ليس  ة  وتن معين

ه والتحدث باسمه            ق القطري بأآمل ادة الفري ين لقي االت مختلف في نطاق واليات وآاالت بعينها، وقد تمت تسوية رؤساء وآ

ى أساس مجال اختصاصهم      ى رسائل   ) الصوت الواحد  (ويشتمل إطار االتصاالت المشترك     . بشأن مسائل محددة، عل عل

م متحدة واحدة يوضع بجوار شعار آل            رئيسية مشترآة وميزانية مشترآة لالتصاالت وأنشطة  ذلك شعار أم مشترآة وآ

  .ويحمي هذا النهج الهويات الفردية للوآاالت مع إظهار الوحدة التنظيمية في الوقت نفسه. وآالة

دة      -17 دة الواح م المتح وذج األم ذ نم ة تنفي ت الحكوم د طلب ل إ . وق رى تحوي ى، ج وة أول ار وآخط دة  ط م المتح ل األم عم

اعدة  ار   للمس ذ أنشطة إط االت لتنفي ين الوآ ل ب يم العم دد تقس ترآة، تح ة مش ة تنفيذي ى وثيق ة إل دة اإلنمائي م المتح ل األم عم
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وارد األساسية    .للمساعدة اإلنمائية ر األساسية    وتمول هذه األنشطة من خالل إطار ميزانية واحد يجمع بين الم وارد غي والم

دا   المشارللمنظمات  ام بجمع          . آة وصندوق األمم المتحدة الواحد لروان ى عدم القي االت عل ة السلوك، اتفقت الوآ ي مدون وف

د األداء  . نحو فردي في البلد إال لألنشطة اإلنسانية  األموال على  وعلى الرغم من بعض بواعث القلق األولية، فإن نهج توحي

ه أفض   لم يسفر عن  ع أن ل القطري، والواق اقص التموي ببتن ل بس د التموي ى تزاي زام  ى إل نة وااللت ة المحس ائج اإلنمائي النت

  . الحكومي الواضح

م المتحدة      -18 ة       وفي الوقت الحالي، توجد مقار وآاالت األم ة، ولكن الحكوم ع مختلف ييد    في مواق ة أرض لتش وفرت قطع

د  دة واح م متح ا"مكتب أم ادل آربوني ا" متع ول ع ر العمل . 2012م بحل يحقق مق دمات، س م الخ ادة تقاس التمكين من زي وب

ك،      . المشترك هذا مزيدا من التخفيض في تكاليف المعامالت ود لتيسير الخدمات المشترآة وذل ويجري بذلك مزيد من الجه

ع    وتبحث اآلن خيارات تشييد المك. على سبيل المثال، عن طريق االتفاقات طويلة األجل والشراء المشترك ب، ومن المتوق ت

ادرة بسرعة مع     .2010تقديم اقتراح أآثر تحديدا بحلول نهاية عام  ويشجع الوفد منظومة األمم المتحدة على إنجاز هذه المب

   .ضمان تحقيق مكاسب في الفعالية االقتصادية

  
تها      توجه اللجنة التوجيهية لألمم المتحدة ا    -19 لواحدة، التي يرأسها وزير المالية والتخطيط االقتصادي ويتشارك في رئاس

ائيين            ار الشرآاء اإلنم م المتحدة الواحدة، باالشتراك أيضا مع آب امج األم ذ برن ة المواضيعية   . المنسق المقيم، تنفي واألفرق

اعدة  دة للمس م المتح ل األم ار عم يط   إلط ن تخط ؤولة ع ة مس طتها ونتااإلنمائي اأنش ة . ورصدها ئجه يق األفرق وم بتنس وتق

ام   م         2009المواضيعية لجنة لتخطيط البرامج ومراقبتها، أنشئت في ع امج األم ة توافق األنشطة مع برن ذه اللجن ل ه ، وتكف

  .المتحدة الواحدة وتفعيلها ضمن البرنامج

ار ج    -20 اريع، أش ارات المش اء االجتماعات وزي دة القطري وأثن م المتح ق األم وميين وأعضاء فري ع المسؤولين الحك مي

أثير   والجهات المعنية الرئيسية إلى أن نموذج األمم المتحدة الواحدة  م المتحدة    حسن ت ا ووضعها في    األم اقها وآفاءته  واتس

ا أص     . رواندا ة وإنم ة تجريبي د مرحل ا    ويرى آل من الفريق القطري والحكومة أن توحيد األداء لم يع بح إجراء عمل روتيني

التخطيط  تبسيط وزيادة تنسيق وطبقا لما أوردته الجهات المعنية، فإن بعض الفوائد تتضمن"). للعودة إلى الوراءال مجال ("

ز    واإلبالغ، مما يفضي إلى تقليل االزدواجية، وتحسين التوافق مع األولويات الوطنية، وتدع ائج، وتعزي ى النت يم الترآيز عل

ل       . والمساءلةالشفافية  ر مقاب ة أآب ق قيم يح تحقي ا يت وسيحقق تقاسم الخدمات المشترآة أيضا تحسين الفعالية االقتصادية، مم

ة الكهر (وشهد الوفد فرصا . ما ينفق من نقود رة      وآما في مشروع توليد الطاق ة الصغير، الموصوف في الفق ى  51مائي ، عل

ة         متاحة لنهج األمم المتحدة الواحدة ) سبيل المثال ل منظم ة مث ر مقيم االت غي ا وآ ي تضطلع به من أجل تيسير العمليات الت

  .المتحدة للتنمية الصناعية  األمم 

ام       -21 ة       91أن  2008وأظهر مسح أجري في ع ة من الجهات المعني ة وال (في المائ تجد أن من   ) جهات المانحة  الحكوم

ي المنظمات      . بموجب نهج األمم المتحدة الواحدة العمل مع األمم المتحدةاألسهل  ادات مختلطة من ممثل بيد أن الوفد سمع إف

ق  . وبدا القطاع الخاص أفضل دراية باإلصالحات. غير الحكومية عن فهمهم لألمم المتحدة الواحدة وتفاعلهم معها وسلم فري

  .جتمع المدنياألمم المتحدة القطري بوجود مجال للتحسين في تنسيقه مع منظمات الم

ة         -22 ق فعالي ة تحقي ي خط م ف زء حاس ه ج دة بأن دة الواح م المتح ج األم يط االقتصادي نه ة والتخط ر المالي ووصف وزي

وتود الحكومة أن ترى األمم المتحدة تزيد من عملها . أنه يظل هناك مجال الضطالع األمم المتحدة بدور أآبر  المعونة، ولو 
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ا في المشاريع      ل عمله االت الم     . في القطاعات المواضيعية وتقل ذا أسهل بالنسبة للوآ د طلب من     وسيكون ه تخصصة؛ وق

  .أن تحلل ميزتها النسبية فيما يتعلق بدعم فعالية المعونة) مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(المتخصصة الوآاالت غير 

ل    من المزمع وآان  .أنه عام حاسم 2010ام وسيثبت ع    -23 دأ في أبري ة اإلنمائ   /أن يب يم التجرب م المتحدة    نيسان تقي ة لألم ي

ذي   ع المستوى             الواحدة، ال دولي الرفي انوي ال ؤتمر ه ة لم وافر نتائجه األولي ه، وينبغي أن تت د قيادت ولى البل ادرة   يت بشأن مب

ة         وقد. حزيران/وسيعقد في يونيتوحيد األداء، الذي  رات في وزارة المالي ة بسبب التغيي أخر في البداي واجه التقييم بعض الت

  .والتخطيط االقتصادي وآذلك بسبب عدم توافر القدرة التقييمية الداخلية

دي   مندمجةوتبدو هوية األمم المتحدة الواحدة     -24 ائي الروان د   . تماما في النظام اإلنم د شهد الوف رة   وق  ، في المشاريع الكثي

دا   م متحدة موح ا، نهج أم ي زاره ر الت أثير أآب املة ذات ت دخالت ش يح إجراء ت ى توسيع نطاق  . ، يت وي عل اك طلب ق وهن

وستمكن العمليات المشترآة لألمم المتحدة الواحدة فريق األمم المتحدة القطري من تكثيف . تدخالت األمم المتحدة في رواندا

  .يره في رواندا ولتلبية االحتياجات الوطنية الكثيرة على نحو أفضلمشاريعه لتعزيز تأث

  
عند تنفيذ مبادرة توحيد األداء على المستوى القطري، سلط فريق األمم المتحدة القطري الضوء على التحديات الناشئة     -25

وتتضمن هذه التحديات متطلبات اإلبالغ الرأسي المنظور الناشئة عن هياآل اإلقرار الصارمة، . المقر الرئيسيعن مستوى 

دام        ات المشترآة، وانع ة للعملي االت، واإلجراءات المتباين والمقاومة للتغيير، والمستويات المختلفة لالمرآزية فيما بين الوآ

  .تزايد في البدايةإمكانية التنبؤ بالموارد، ووجود عبء عمل م

ا             -26 ات في نظم تكنولوجي ا االختالف م المتحدة القطري، هم والتحديان العاجالن أآثر من غيرهما، من منظور فريق األم

د درج   فر عن تحدي ي تس رية، الت وارد البش ات الم ي سياس ات ف اءلة، واالختالف فافية والمس وق الش ي تع ات، الت  اتالمعلوم

  . للوظائف ال تكون دائما متوافقة مع المسؤوليات والموارد والمخاطر المقترنة بهذه الوظائف

  اإلدارة الرشيدة والمساواة بين الجنسين

يحول  ، وثبت أن هذا عائق ضخم1994فقدت رواندا معظم قدرتها المؤسسية في اإلبادة الجماعية التي حدثت في عام     -27

م المتحدة    . تسيير البلد طبقا لمبادئ اإلدارة الرشيدة وسيادة القانون  دون  وفي مواجهة ذلك، تتمحور التدخالت الرئيسية لألم

ى          حول  ائم عل اءلة، واستئصال العنف الق ات المس ز آلي بناء القدرات وتدعيم الحكومات المحلية، وتيسير االنتخابات، وتعزي

ات    نوع الجنس، وضمان   أساس  مشارآة النساء والشباب في عمليات اتخاذ القرارات على جميع المستويات، وتحسين عملي

  .البيانات والرصد والتقييم  جمع 

د                 -28 ه الوف ع علي ة، اطل ق الالمرآزي ا لتحقي ا ابتكاري ة نموذج ة الرواندي وبدعم من األمم المتحدة الواحدة، أرست الحكوم

ى خطط         . روليندو في المقاطعة الشمالية  منطقة زيارة قام بها إلى   أثناء ة عل ى مستوى المنطق ة عل وتشتمل الهياآل اإلداري

ة االقتصادية والحد من         ة للتنمي تراتيجية الوطني إنمائية خمسية وأطر إنفاق متوسطة األجل ثالثية السنوات مواءمة مع االس

يح       وتغطي الهياآل ا. 2020 ورؤية عام  الفقر  ة، وتت ى مستوى المنطق إلدارية المسؤوليات من مستوى األسرة المعيشية حت

ا تشكل       )Imihigo(وقد تثبت العقود القائمة على أساس األداء . الكفاءة  قياس  ة، أنه ة المرآزي د والحكوم ين العم ، المبرمة ب

  .في األنشطة اإلدارية وتوزيع المواردهوض باألداء وتوفر، في الوقت نفسه، الشفافية والمساءلة النحقيقيا على   حافزا 
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 56وتشغل النساء . جرى على نحو رائع إدماج المساواة بين الجنسين إدماجا تاما في إطار سياسات اإلدارة في رواندا    -29

ا   في ين الجنسين في          . لمالمائة من مقاعد البرلمان، ويعتقد أن هذه أعلى نسبة في الع اواة ب ق هدف المس م بالفعل تحقي د ت وق

  .االبتدائي والثانوي  التعليم 

وتتصدى الحكومة للعنف . وال تزال مكافحة العنف ضد النساء أمرا صعبا، بيد أنه جرى اتخاذ خطوات في هذا الصدد    -30

ة الشرطة     على أساس نوع الجنس باعتباره قضية   القائم  ة مشمولة بوالي ى        . أمني ائم عل د أنشئ مكتب لمكافحة العنف الق وق

م المتحدة           أساس  ائي وصندوق األم م المتحدة اإلنم امج األم نوع الجنس في مقر الشرطة الوطنية في آيغالي، بدعم من برن

ى در . واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأةللسكان  ذه الم  والبلدان المجاورة عل ة به ادرة، ويمكن أن تكون    اي ب

  .مثاال جيدا للتعاون فيما بين بلدان الجنوب المبادرة

دفاع عن   ويزود المكتب الفتيات والنساء باإلطار القانوني الضروري واألدوات القانو    -31 . أنفسهن نية الالزمة لحماية، وال

وع الجنس في       69حلية، حيث أنشئت شبكة من أدى أيضا إلى توفير آليات م  وقد  ى أساس ن مكتبا لمكافحة العنف القائم عل

ى                . أرجاء البلد  جميع  ائم عل ذ إنشاء مكتب مكافحة العنف الق رأة من اقص في العنف ضد الم ى حدوث تن دالئل إل وتشير ال

دمها    وتشكل الخدمات التدريبية اإلقليمية في مجال مكافحة العنف الق. أساس نوع الجنس ي تق ائم على أساس نوع الجنس، الت

تراتيجية   . الشرطة الرواندية، مبادرة جديرة بالتكرار  قوات  آما يشكل تثقيف الشرطة في مجال حقوق اإلنسان جزءا من اس

وع الجنس     ى أساس ن دها      . مكافحة العنف القائم عل ي جرى تحدي د أن التحديات الت وارد البشرية،     –بي ة الم دد  محدودي والع

ق   –الخطوط الهاتفية الساخنة، ومحدودية آليات التنسيق، وعدم توافر قاعات المقابالت يل جدا من القل توحي بأنه يمكن تحقي

  .المزيد

اة من ضحايا العنف ضد ا     " المرآز الجامع"وزار الوفد أيضا     -32 ي والعنف     للباقين على قيد الحي ال والعنف المنزل ألطف

وع الجنسالق ى أساس ن ة . ائم عل ية االجتماعي ة والنفس ة والقانوني ز، وهو األول من نوعه، المساعدات الطبي دم المرآ ويق

وع الجنس        ى أساس ن ائم عل . مجانا، بما في ذلك التحقيق في الجرائم وجمع األدلة، وهو ما يربطه بمكتب مكافحة العنف الق

ا  الجامعمرآز الويتعين مد نطاق  ة م     إلى جميع أرج ة ومالي د، بمساعدة تقني م المتحدة الواحدة    ء البل رئيسية  وبصفة  (ن األم

  ).اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان

ن ال     -33 د م ى مزي ة إل رة، والوالحاج دة آبي م المتح ن األم ة وادعم م اعدة التقني يما المس دريب ضباط س ة لت ة الالزم لمالي

ية ى األساس ة البن اء، وتنمي ي . الشرطة، وبصفة خاصة النس رأة ف ين الم ى تمك ة إل ود الرامي م الجه زم بوجه خاص دع ويل

دات     وزار . المجتمعات المحلية وذلك، على سبيل المثال، بإنشاء مزيد من مراآز التوعية لمساعدة األمهات واألرامل الوحي

ة         الوفد قرية األم ل الرعاي يهم خدمات مث دم إل ة وتق ي المحيط بالقري ل، التي توفر المأوى للنساء والشباب من المجتمع المحل

وقرية األمل، التي دعمها في البداية صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة وبرنامج . الطبية والتعليم واألنشطة المدرة للدخل

م المتحدة للسكان و     األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإل ائي وصندوق األم ي      نم م المتحدة المشترك المعن امج األم برن

  .، مكتفية ذاتيا اآلناإليدز/بفيروس نقص المناعة البشرية

ة الكونغو الديمقراطي             -34 ابقين من جمهوري ادة المحاربين الس وم بإع و يق ى  وزار الوفد أيضا مرآز تسريح في موتوب ة إل

تقبل          . الوطن ق في المس ار قل ة مث ذه المهم اقة، وستظل ه ة ش وطن مهم . ويشكل تسريح المحاربين السابقين وإعادتهم إلى ال

ادة  . الثالثة واألخيرة في برنامجها للتسريح وإعادة اإلدماج المزمعةورواندا تمر اآلن بالمرحلة  وهي ترآز على تسريح وإع

ر من       5 500إلى  إدماج محاربين سابقين يصل عددهم ى أآث الزم إل دعم ال ولهم     10 000شخص وتقدم ال شخص آانت تع
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ابقة    ى         . الجماعات المسلحة الس ادة الجماعات المسلحة إل ة إلع ود المبذول م الجه م المتحدة دع ة من األم د طلبت الحكوم وق

ع    ي المجتم ا ف ادة إدماجه دود وإع ر الح وطن عب ذه ا  . ال ي ه رون ف يون اآلخ رآاء الرئيس دولي   والش ك ال م البن اعي ه لمس

  .والمانحون الثنائيون

  فيروس نقص المناعة البشرية والصحة والسكان والتغذية 

دخالت الصحية البسيطة                  -35 ق الت ا عن طري تفهم، بسبب أمراض يمكن اتقاؤه ون ح ذين يلق ديين، ال يموت معظم الروان

ة وتح دابير الوقائي ة بالت ات    والتوعي ين اإلصحاح وممارس ة وتحس اه المأمون ى المي بل الحصول عل ادة س ة وزي ين التغذي س

ة  52وثمانون في المائة من األمراض ينقلها الماء، ويعاني . النظافة الصحية دل  . في المائة من األطفال من نقص التغذي ومع

ر نحو     .درته على االستجابةوقيثقل آاهل نظامه الصحي ) في المائة 3نحو (المرتفع للبلد السكاني  النمو دم آبي وقد أحرز تق

ا    5و 4تحقيق هدفي األلفية اإلنمائيين  ، ومع ذلك فإن معدالت وفيات األمهات النفاسية ووفيات األطفال دون سن الخامسة م

الم ي الع دالت ف ى المع ة، وبصفة . زالت من أعل ية والصحة اإلنجابي ق الصحة الجنس ى مراف بل الوصول إل ة س ومحدودي

في   وعلى خالف هذا، أحرز إنجاز ملحوظ . في هذين المجالين تعيق إدخال تحسيناتاصة على مستوى المجتمع المحلي، خ

ي،       ورواندا الرامية إلى تحسين سجلها الصحي جهود  أمين صحي وطن ق     هو إنشاء نظام ت نخفض، حق ذي رسم اشتراك م

  .في المائة 80تجاوز معدلها تغطية 

ى سبل الحص    ومن العقبات الصحية الرئيسية األخرى    -36 ول النقص المتواصل في العاملين الطبيين المدربين واالفتقار إل

ى  . الخدمات الطبية واألدوية  على  ة عل ى      وتواصل األمم المتحدة الواحدة مساعدة الحكوم ي عل المستويين المرآزي والمحل

  .ةالتصدي لهذه التحديات بطريقة متكامل

ويرآز فريق األمم المتحدة القطري على تعزيز القدرات التخطيطية والرصدية للمؤسسات الحكومية وتحسين التنسيق     -37

ة ات المانح ين الجه ترا  . ب ن اس تفادة م بل االس ز س ى تعزي دف أيضا إل و يه ة  توه روس نقص المناع ن في ة م يجيات الوقاي

دز     اإليدز و/البشرية أثير اإلي ى الحد من ت ايير           . إل ق وضع المع نظم الصحية عن طري ز ال م المتحدة أيضا تعزي دعم األم  وت

دخالت في   . ومراقبة إدارة المشتريات واإلمدادات ا في      وتتمثل عناصر رئيسية إضافية للت تحسين الممارسات الصحية، بم

  .ذلك التغذية والنظافة الصحية، وتنظيم األسرة ومكافحة األمراض

اون مع شرآاء من القطاع            -38 ة بنجاح، بالتع وزار الوفد مرآز ماريبا الصحي في منطقة بوغيسيرا، حيث تقوم الحكوم

ة        المي، بتجريب ممارسات ابتكاري ة الع امج األغذي الخاص واألمم المتحدة، بما في ذلك صندوق األمم المتحدة للسكان وبرن

ه لمعالجة سوء ا دريب المجتمعات           .لتغذية واألمراض المتصلة ب ى ت ة إل ويهدف مشروع بشأن حدائق الخضروات المنزلي

ة تحسين               ات الصغيرة، بغي ة الحيوان ل زراعة الخضروات وتربي ات الزراعة الصغيرة النطاق، مث المحلية في مجال تقني

  .حدائق مماثلة في المدارسوقد استحدثت مشاريع . جودة التغذية مع تحسين استخدام األرض المتاحة

ي        -39 وطني والمحل د  . والتحسينات في سبل الحصول على المياه وخدمات اإلصحاح واضحة على آل من الصعيدين ال فق

ا       آفلت  راحيض وحمام ييد م ا    الحكومة، بمساعدة من األمم المتحدة الواحدة وشرآاء آخرين، تش ث ت منفصلة لكل من اإلن

  .في المدارس والمستشفيات وعززت التدريب على النظافة الصحيةوالذآور 

ام    قاء وب والمواليدواطلع الوفد على التحسينات في خدمات رعاية األمهات     -40 د األطفال، التي يوضحها إنشاء أقس  للموالي

ة  في مستشفيات مختارة بدعم من اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة ا    . العالمي ة في مرحلته والعملي
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رغم من التحس    . األولى، ويلزم تحسين الخدمات ومد نطاقها إلى جميع أرجاء البلد ى ال إن     وعل ة، ف ة التوليدي ينات في الرعاي

  .، وأدوية وإمدادات محددة، وعاملين مؤهلينالمرافق الطبية تفتقر إلى معدات حديثة

ة للتصدي السريع          -41 ذ نظم ابتكاري . وفي إطار النهج المتكامل للتصدي لوفيات ومراضة األمهات واألطفال، يجري تنفي

، الذي تدعمه اليونيسيف، ’RapidSMS‘ مستشفى موسانزي، اطلع الوفد بنفسه على األداء الفعال للمشروع التجريبي وفي 

ة الصحية     بواسطة الهاتف الخلوي لتيسير وتنسيق أنشطة ا والذي يستخدم فيه إرسال رسائل نصية لعاملين في مجال الرعاي

ى       ويستطيع العاملون في مجال الرعاية الصحية تسجيل. الذين يوجد مقرهم في الميدان ارير صحية إل المرضى وإرسال تق

. كة اإلنترنت لرصد صحة األشخاص، ويساعد نظام إنذار مؤتمت على الحد من الثغرات في العالج  موقع مرآزي على شب

ات     م 15ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع المثير لإلعجاب، الذي سيجري مد نطاقه إلى  وقي وفي ر في ت نطقة، تأثير آبي

المتحدة بمواصلة وزيادة وتكثيف دعمها في مجاالت   بيد أن الطلب ال يزال مرتفعا على اضطالع األمم . األمهات واألطفال

  .مثل التدريب الطبي وضمان الجودة وتنظيم األسرة وتحسين سبل الحصول على الدعم الطبي

ة، ال  3بلغ ل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في رواندا منخفض، حيث يدوعلى الرغم من أن مع    -42 زال   في المائ ي

باب  ة  (الش ة العمري ي الفئ نة 24-14ف ر ) س ين للخط ا   . معرض باب ملهم ز ش د مرآ د زار الوف مه ،وق   اس

 Vision Jeunesse Nouvelleة من    . ، في منطقة غيسنيي ه المرآز للوقاي روس نقص    ويستخدم النهج الشامل الذي يتبع في

عن   –وتزود األمم المتحدة الواحدة المرآز . الثقافة والفنالشباب التثقيف والتدريب المهني والرياضة والمناعة البشرية بين 

  .بما يلزم من دعم تقني ومالي -وآذلك، مؤخرا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طريق اليونيسيف 

  التعليم

ة ا      -43 ذ المجموع ة تنفي ع عجل ى دف ة إل ا الرامي دا بمواصلة جهوده ة روان زم حكوم ة تلت ن اإلصالحات التعليمي رة م لكبي

ة    وقد ساعدت األمم المتحدة الواحدة الحكومة في إعادة تصميم قطاع ا . 2020المجسدة في رؤية عام  زه بطريق يم وتعزي لتعل

ام         متكاملة،  ة ع ة ورؤي ق الالمرآزي ة في مجال تحقي ة للحكوم غ    . 2020على هدي آل من السياسة العام ي يبل دا، الت وروان

ائي      95االبتدائي  اللتحاق بالتعليمافيها معدل  ة اإلنم ق هدف األلفي ي األعوام   . 2في المائة، ماضية في طريقها نحو تحقي وف

ى       . الصبيان  التحاقالبنات بقدر طفيف معدل  التحاقالماضية، تجاوز معدل  القليلة رة إل ذه اإلنجازات بدرجة آبي وتعزى ه

يم األساسي  . يا وإلزاميااتخذ بجعل التعليم االبتدائي مجان القرار الذي ه     وفضال عن هذا، فإن تنفيذ سياسة التعل غ مدت ذي تبل ال

نوات  ع س التعليم   تس وض ب ي النه ر ف أثير آبي ه ت يكون ل الي   . س ى الوضع الح اء عل د أن اإلبق اقبي ال اللتح انوي ب تعليم الث

يم    ويتمثل تحد آبي . بهذا التعليم يظالن مثار شواغل التحاقلمعدل والمستوى المنخفض  ة التعل اني   ر آخر في نوعي ذي يع ، ال

  .وافتقار إلى مدرسين مدربين ومهرةمن نقص في الموارد 

م           الصديقةوزار الوفد مدرسة موراما     -44 اون األم ي أظهرت بوضوح نجاح دعم وتع ة بوغيسيرا، الت لألطفال في منطق

ة والزراعة   طفال، الذي تقود اليونيسيف مسيرته ويدعمه آل مويشدد نموذج المدارس الصديقة لأل. المتحدة ن منظمة األغذي

م  تعل  لألم وال ال ين أح يم وتحس ودة التعل ى ج المي، عل ة الع امج األغذي دة وبرن ال الضعفاء  المتح مول األطف ع ضمان ش م م

ار     . ومشارآتهم ال بوصفه معي دارس الصديقة لألطف ا ال  وقد اعتمدت الحكومة نموذج الم مدرسي، وسيجري إدماجه    نظامه

ي   بصورة تامة  ام   115ف ول ع ة بحل دة الوا . 2010مدرس م المتح ل األم ين  وستواص اء وتحس دة بن ا   200ح ة طبق مدرس

ام  ول ع ال بحل ايير الصديقة لألطف ي تطوير الم. 2012للمع ة ف ى المعاون اهجوباإلضافة إل اعدة  ،ن دمت اليونيسيف المس ق

ل ال  البرنامجوحول . ارسالالزمة في وضع معايير بناء المد عمل  الحقول إلى أراضي زراعية من خالل مخطط للغذاء مقاب

دم   ا تق ية، بينم ة مدرس ات غذائي دم وجب ةويق ة والزراع ة األغذي دات منظم دريب والمع ذور والت د الحظ أن . الب د أن الوف بي
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ر في    إذا أدرجت مشارآة مجتمع  يمكن تخفيضها  ) مستمرة لمدة سبع سنوات(في التغذية المدرسية  البرنامجمشارآة  ة أآب ي

  .للخروج البرنامجاستراتيجية 

ا               -45 ين القط ام، للشراآات ب ر لالهتم ال، مثي ى مث د في وقت الحق عل ك في     وجرى اطالع الوف ام والخاص وذل عين الع

و   . في مدرسة آاغوغو" حاسوب محمول لكل طفل"مشروع  ذا المشروع ت الم    فير فرص تعليمي  ومهمة ه ال الع ر أطف ة ألفق

د آل  ة وموبتزوي تخدام الطاق اءة اس ز بكف ة، يتمي نخفض التكلف وي م ول ق ل بحاسوب محم ت، وذي طف بكة اإلنترن صل بش

ذاتي  والممتعوبرامجيات مصممة ألغراض التعلم التعاوني محتويات  ى المضي     . والقائم على التمكين ال وتسعى الشراآة إل

داف رؤ دما بأه ةق ام  ي و 2020ع ن خالل   نح ك م ة وذل ى المعرف ائم عل ع ق ود مجتم ق وج ا تحقي اج تكنولوجي ضمان إدم

ة    وتهدف رواندا . واالتصاالت في مناهج المدارس االبتدائية وتعزيز جودة التعليمالمعلومات  ع الحواسيب المحمول إلى توزي

  .مدرسة 162حاسوب محمول في  65 000وزيع الصفوف المدرسية من الرابع إلى السادس، وهي تعمل حاليا على تفي 

ة لتع         -46 ذلها الحكوم ي تب ود الت دارس    وينبغي أن تواصل مبادرة األمم المتحدة الواحدة دعم الجه ز نموذج الم الصديقة  زي

دارس وتسريع تنفيذ لألطفال  وفير     ي تح وينبغ . في جميع أرجاء البلد وتحسين إمكانية االلتحاق بالم ل ت ي تكف ري الفرص الت

د من   وفي . أفضل وإيجاد مجموعات عناصر تحفيزية لالحتفاظ بالمدرسين الجيدين واجتذابهمحوافز  التصدي لما يعانيه البل

ى   نقص  ا عل دارس      في العاملين المهرة، ينبغي أن تواصل األمم المتحدة الواحدة دعم الحكومة في عمله إنشاء شبكة من الم

  . لمهنية لتحسين إعداد الطالب لتلبية احتياجات أسواق العمل المحلية واإلقليميةواالحرفية 

  البيئة

والحظر المفروض   . تحسنت على نحو مستدام إدارة البيئة والموارد الطبيعية واألراضي بسبب الدعم الحكومي القوي    -47

د  استخدام األآياس البالستيكية مثال   على  ي للبل وائح      وترآز الح . واضح على االلتزام البيئ ى وضع السياسات والل ة عل كوم

وطني و   اطق ومستوى المجتمعات     والمبادئ التوجيهية والمعايير المتعلقة بتنفيذ الحماية البيئية على المستوى ال مستوى المن

  .طبيعية على نحو مستدام بيئياوقد وضعت أيضا سياسات لتحقيق النمو االقتصادي باستخدام الموارد ال. المحلية

ة    -48 ن الواضح أن القضايا البيئي ا الوف  وم ي زاره دة الت م المتح اريع األم م مش ي معظ ة ف دة . دمعمم م المتح دعم األم وت

اه، ومشر         الواحدة  ة مستجمعات المي ل، ومشروع حماي ل العم ذاء مقاب ر  مشاريع مثل مشروع الغ وفير بق ة لكل أسرة،   وع ت

ا        ومشروع   ى حد م ة إل الج قضايا بيئي ي تع ة، الت ا الثانوي تيلال ماتوتين وي في مدرسة س از الحي درات عنصر  . الغ اء الق وبن

  .تدخالت األمم المتحدة لدعم األهداف البيئية للحكومة  جوهري في 

 لكثيف لألراضي من جانب المزارعينها السكانية المرتفعة واالستخدام اوقد أدت التضاريس الجبلية لرواندا، مع آثافت    -49

ام   . ، إلى تحات التربة وتدهور األراضي)في المائة من السكان 97الذين يشكلون ( امج الويشكل قي بتصطيب األراضي    برن

ل العمل و       ذاء مقاب وفير الغ امج لت يلة هام  الجرداء، واألراضي غير المستخدمة، في مدرجات من خالل برن اتين    ةس لحل ه

ة     ويتضمن مخطط البرنامج أيضا غرس األشجار ومكافحة تحات التربة،. المشكلتين ة الترب ري،  آما يوفر تحسين نوعي وال

ائي  البرنامجويضطلع . أراضي إضافية لزراعتها م المتحدة للمشاريع      وبرنامج األمم المتحدة اإلنم ة  وصندوق األم اإلنتاجي

دات     ، بدعم من التعاونيات المحلية والمنظمات غير الحكومية، بدور حاس عةمنظمة األغذية والزراو وفير المع م من خالل ت

حظى التعاون الوثيق داخل وي. آما يوفر جلب الحيوانات الزراعية السماد العضوي. والمخصبات والبذور والتدريبوالجير 

الغ       الفريق  دير ب ذا المجال بتق ة   القطري لألمم المتحدة الواحدة في ه دولي    ويمكن أيضا   . من الحكوم أن يسهم الصندوق ال

ادة تحسين         ) اإليفاد(الزراعية للتنمية  ا يمكن أن يحقق زي درجات، وهو م بمعارفه المكتسبة في بلدان أخرى في زراعة الم

  .اإلنتاجية
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ود    . ديلة بغية تقليص استخدام الخشبوتشجع الحكومة المبادرات الصغيرة النطاق إلنتاج الطاقة الب    -50 ذه الجه وستحقق ه

ع  ة للجمي ون متاح ة خضراء، تك اج طاق ات وإنت ة الغاب اء إزال تيلال  . إبط ة س ي مدرس وي ف از الحي د مشروع الغ وزار الوف

امج         ماتوتينا  دعوم من برن ة والم ة العالمي م المتحدة ا  الثانوية، الممول عن طريق منحة صغيرة من مرفق البيئ ائي  األم إلنم

د الحظ    . روينتج المشروع الطاقة من خالل إنتاج الغاز الحيوي وإدارة مياه األمطا. األمم المتحدة للبيئةوبرنامج  د أن الوف بي

ة لالستم      أنه  ى القابلي زوا عل دو أن الشرآاء رآ ق في      ال يزال مشروعا قائما بذاته وأنه ال يب ى توسيع نطاق التطبي رار وعل

   .البلد

ة الكهر     -51 ة، صم  ووزار الوفد أيضا مشروع إعادة توطين يوجد فيه سد صغير لتوليد الطاق م    مائي ة األم ه منظم مته ونفذت

ك باستخدام تكنو       المتحدة  اء وذل وطين بالكهرب ادة ت ة إع ة ومع     للتنمية الصناعية، ويزود هذا السد قري ا منخفضة التكلف لوجي

الغ  إحداث  ي ب ائها       . الضآلة  تأثير بيئ ة المخطط إلنش ة من السدود األربع ى نحو     وق . وتوجد اآلن ثالث ة، عل د قامت الحكوم

ى أن    والمشروع، الذي استهلته األمم المتحدة بخطط. سدود أخرى 10بتكليف شرآة من سري النكا ببناء مستقل،  تفضي إل

  .الحكومة، يستفيد أيضا من التعاون فيما بين بلدان الجنوبه تتوال

  لنمو المستدام والحماية االجتماعيةا

زانية المباشر، وتأتي البقية ويقدم نصفها تقريبا عن طريق دعم المي. تحظى رواندا حاليا بمساعدة إنمائية رسمية آبيرة    -52

ات ف  . طريق آل من النهج الشاملة للقطاعات والمساعدة التقنيةعن  ى أن تصبح     ي والحكومية ماضية بثب ة إل ا الرامي جهوده

ة من   غير  ام      52معتمدة على المعونة في العقد التالي، وقد انخفض معدل االعتماد على المعون ة في ع ى   2008في المائ إل

  .وشدد رئيس الجمهورية آاغام على هذا الهدف أثناء اجتماعه مع الفريق. في المائة اآلن 48

ز     وق    -53 ى عدد من اإلجراءات لتعزي النمو االقتصادي وضمان     د اتفقت الحكومة والشرآاء في األمم المتحدة الواحدة عل

وتتضمن هذه اإلجراءات إدارة الكوارث، وبناء القدرة المؤسسية، وإقامة شبكات أمان فعالة لحماية أشد . االجتماعيةالحماية 

ذه    والشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسبل نف       ضعفا، وتعزيز إنتاجية صغار المنتجين    الفئات  اذ هؤالء المنتجين وه

ذائي عنصرا     وهذه مجموعة أنشطة طموحة جدا وشديدة التنوع، تشكل التنمية الزراع. إلى األسواقالشرآات  ة واألمن الغ ي

تثمار الزراعي ا    . فيهارئيسيا  تراتيجية لالس زة وقد أتمت الحكومة مؤخرا وضع الخطة االس ة     لمرتك تراتيجية التنمي ى اس عل

ا      ي لتنمية الزراعلاالقتصادية والحد من الفقر والبرنامج الشامل  ادرة أطلقته ا، وهو مب دة من أجل     ة في أفريقي الشراآة الجدي

  .تنمية أفريقيا

بك    -54 ي ش دة ف دة الواح م المتح اهمة األم م المتعمق لمس د بعض الفه د اآتسب الوف ان وأات وق ة واألمن نشطاألم ة التغذي

ا الصحي وم     . الغذائي ة في مرآز ماريب ا   وأصبح واضحا أن مشاريع تغذية آثيرة، مثل مرآز التغذي  الصديقة درسة مورام

انية          لألطفال في  ا قطاعات الشؤون الجنس ا فيه والصحة وتنظيم    منطقة بوغيسيرا، تتضمن عناصر من عدة قطاعات، بم

  .وتعزز هذه العمليات المشترآة النهج الشامل، مما يتيح إحداث تأثير أآبر وأآثر استدامة. تعليموالاألسرة والتغذية 

ن شرآة خاصة، يجري تشجيع األسر،    فبدعم م. وأحاط الوفد علما آذلك بمساهمات القطاع الخاص في مرآز التغذية    -55

لغذائي العائلي وتوفير فرص لبيع خضروات منزلية من أجل تكملة وتنويع النظام ا وبصفة خاصة النساء، على إنشاء حدائق

ادة تن . األغذية الفائضة في السوق المحلية ق تقليص       وتم إبالغ الوفد أيضا بأن من الممكن زي شيط القطاع الخاص عن طري

  .الروتين الحكومي، بالنظر إلى أن البيروقراطية مازالت تشكل تحديا في هذا الصدد
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ا        -56 ادة المحاصيل وتنويعه دة   . والبرامج، مثل برنامج الغذاء مقابل العمل، تحدث أيضا تأثيرات اقتصادية بزي ل فائ وتتمث

ة       أخرى  ادية المحلي ة االقتص جع التنمي دة، تش ة جدي وق محمي اء س ي إنش روع . ف زود مش ة    وي د الطاق غير لتولي د الص الس

  .شخص بالكهرباء، وبذلك يحقق تحسين الحياة وتعزيز التنوع االقتصادي 800 مائيةوالكهر

تقب      -57 دخالت مس فمن  . لية في مجاالت أخرى   وتمهد الملكية القوية من قبل المنطقة والمجتمع المحلي السبيل إلى القيام بت

ة الصناعية و    الممكن  م المتحدة للتنمي بي      /لمنظمة األم ى س ائي، عل م المتحدة اإلنم امج األم ة     أو برن ال، النظر في إقام ل المث

ومن شأن هذا المشروع أن يوفر فائدة إضافية  . األحجار البرآانية الموجودة في المنطقةتجار في إلنشاء تعاونية لالمشروع 

ا هي ذ زراعته ن بعدئ ي يمك ر األراضي الت ن . تطهي ةويمك ة والزراع ة األغذي ة الصندو/لمنظم دولي للتنمي ةق ال  الزراعي

ة الزراعة ي تحسين إنتاجي اعدة ف وخي فرص  . المس الزم لت دة اإلطار ال دة الواح م المتح وفر األم ام، ينبغي أن ت ه ع وبوج

األمم المتحدة الواحدة عن اعتزامها القيام بزيارات منتظمة إلى وفي هذا الصدد، أعربت . الشرآاء التدخل من جانب مختلف

  .ضطالع بها في أماآن أخرىاالفة، وهذه مبادرة مرحب بها ويمكن المختلأقاليم البلد 

  التوصيات

الس التنفيذ       -58 ى المج ة إل ة، المقدم دف التوصيات التالي ائج، ته ذه النت اس ه ى أس دة   عل م المتح امج األم ن برن ل م ة لك ي

ي خلص     وبرنامج األغذية العالمي، إلى التش  صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف/اإلنمائي ائج الت ى إدراج النت جيع عل

  .إليها الوفد في مداوالت آل مجلس تنفيذي، مما يثري توجيهه السياساتي

 ة، أن تواصل     يجب على األمم المتحدة، لكي تظل تنافسية في بيئة معونة متغيرة ذات أعداد متزايد ة من الجهات المعني

ا  . المضافة تحديد دورها وقيمتها م المتحدة     (ويجب أن ترآز الوآاالت على المزايا النسبية لكل منه ة األم داخل منظوم

تقسيم اء في رواندا يدعم وييسر إجراء ويبدو واضحا أن نموذج توحيد األد. لكي تؤدي عملها بفعالية وآفاءة )وخارجها

رز استعراض      .ديةسليم للعمل، مع تجنب االزدواجية واالعتماد على مواطن القوة الفر أن يب د ب المجالس  ويوصي الوف

ق   ا بين والتنافس الداخلي فيم" توسع مهام البعثة"التنفيذية ترآيزا واضحا على المزايا النسبية، مع تفادي  أعضاء الفري

  .ومن شأن هذا أن يتيح التخطيط المشترك على نحو متسق. القطري

 ة     في لمتحدة القطري في روانداعلى أساس الميزة النسبية الواضحة لفريق األمم ا اء  مجالي دعم السياسات التمهيدي وبن

دني بما في ذلك في القطاع الخاص والمجتمع    (القدرات على جميع المستويات  ى      )الم ى الحاجة الملحة إل النظر إل ، وب

درات وأن  ت بناء داخلية بشأن استراتيجيا مناقشةالوفد بأن تستهل المجالس التنفيذية المعنية  يمزيد من الدعم، يوص الق

  .القطريات من القدرات على الصعيد تبحث عن مجاالت لزيادة تعزيز الجهود الرامية إلى تلبية االحتياج

 بعض  ا في مجال بناء القدرات وجمع  أحاط الوفد علما بأهمية وجود استراتيجية خروج لألمم المتحدة في إطار جهوده

تراتيجية خروج    ترح الوفد أن يجري، في وقواق. الدروس، المثيرة لالهتمام، في رواندا ر، إدراج اس لضمان أن  ت مبك

تراتيجيات الخروج   د يوصي بوضع   ومن ثم، فإن الوف . تتم، في المرحلة النهائية، تلبية المتطلبات المتعلقة بالقدرات اس

  . في االعتبار أثناء مناقشات المجالس التنفيذية الستراتيجيات بناء القدرات

 دني وا   شهد الوفد أمث ه    . لقطاع الخاص  لة قيمة على الشراآات بين األمم المتحدة ومنظمات المجتمع الم د أن د الوف ويعتق

ائي          م المتحدة اإلنم امج األم ة لبرن أن تستعرض المجالس التنفيذي م  صن /يوجد مجال لزيادة التعاون ويوصي ب دوق األم

تراتيجي       المي اس ة الع امج األغذي االت للتع  المتحدة للسكان واليونيسيف وبرن دني والقطاع     ات الوآ اون مع المجتمع الم

ترات    الخاص، بما اون االس بية     في ذلك على الصعيد اإلقليمي، بغية تعزيز الشراآات والتع ا النس اة المزاي يجي مع مراع

  .لكل منها
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            ام والخاص، وهو يقت ين القطاعين الع ى الشراآات ب ة عل ة إيجابي د أمثل لمجالس  رح استهالل مناقشات في ا   شهد الوف

ى  راآات عل ذه الش م ه االت دع ا للوآ ن به ي يمك ة الت أن الكيفي ة بش ة المعني اة. الصعيد القطري التنفيذي  وينبغي مراع

ال ع   ه مع     الدروس المستفادة من االتفاق العالمي لألمم المتحدة، الذي يشجع قطاع األعم ة عمليات ى مواءم ادئ   10ل مب

  .فسادتغطي حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومنع ال

  المتحدة  ومن الممكن أن تكون األمم. وبالمثيرة لالهتمام على التعاون فيما بين بلدان الجنضربت رواندا بعض األمثلة

الم     سات شريكا قيما في هذا المجال، بالنظر إلى قدرتها على تقاسم أفضل الممار   ع أرجاء الع د    .في جمي ويوصي الوف

ات ال    بأن تناقش المجالس التنفيذية القيمة الم االت في دعم آلي ة      ضافة للوآ ين الجهات المعني ا ب اون فيم ى الصعيد   تع عل

  .القطري في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب

    ي دمجوا ف ى أن ي ر الرئيسي عل توى المق ى مس ات عل مي السياس د راس نيشجع الوف تفادة م دروس المس ات ال  السياس

ذه المقت  المقترحات المنبثقة عن المبادرات المجتمعية وأ ود     . رحات ن يستخلصوا دروسا من ه ذه الجه وينبغي تنسيق ه

  .مستوى المقر الرئيسي مع الوآاالت المشترآة في هذه العمليات المنطلقة من القاعدة على

  ي يوا م المتحدة    أحاط الوفد علما بالقيمة المضافة للبرمجة المشترآة مع تسليمه بالتحديات الت ق األم ا فري . القطري  جهه

ائي  ، فإن الوفد يوصي بأن تطلب المجالس التنفيذية لبرنامج األمم اومن ثم م   /لمتحدة اإلنم المتحدة للسكان   صندوق األم

ذيين أو  بذل جهود إضافية عن طريق مجلس  واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي من رؤساء الوآاالت الرؤساء التنفي

هذا مثمرا بشكل خاص في وسيكون . ساتها في مجال األعمالارالتنسيق الثنائي بين الوآاالت من أجل تعزيز توافق مم

ة لالتصاالت     تكنولوجيا المعلومات وسياسات إدارة الموارد البشرية ادئ التوجيهي ى     والمب ا للبرمجة المشترآة عل دعم

  .الصعيد القطري

 ة، يوصي     طة تحقيقبالنظر إلى الحاجة القائمة في رواندا إلى تعزيز دور األمم المتحدة في تنفيذ خ ة المعون د  فعالي الوف

ديم ال          ق تق دعم عن طري ز ال ا السياساتي لتعزي دعيم توجيهه ة بت اتية  المجالس التنفيذي ة و /مشورة السياس دعم أو /التقني ال

ى الصعيد القطري        ة عل ة المعون ق فعالي ات تحقي ة والتوافق    وسيكون اله  . المنسق إلى آلي ز الملكي ة  دف تعزي والمواءم

ة واإلدارة من أجل ت يم       وينبغي . حقيق النتائج عن طريق المساءلة المتبادل ى تقس دعم عل ذا ال واضح للعمل   أن يرتكز ه

  .تراعى فيه المزايا النسبية للشرآاء اإلنمائيين اآلخرين

             ذ ة تنفي ا في تنسيق ومراقب رامج ومراقبته ة تخطيط الب ا بمساهمة لجن د علم م المتحدة الواحدة    أحاط الوف امج األم . برن

م المتحدة    وفد المجالس التنفيذية بالبحث عن فرص لتعزيز هذه اآللية االبتكارية فيمويوصي ال ة األم ة ا بين أفرق  القطري

  .من أجل تنفيذ أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
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  الزيارة الميدانية المشترآة للمجالس التنفيذية إلى جمهورية رواندا

  2010آذار /مارس 22-30

 )2010آذار /مارس 16: آخر تحديث(ألعمال مشروع جدول ا

 التفاصيل الموعد

 وصول: 2010آذار /مارس 20السبت، 

 465 وصول المشارآين في الزيارة الميدانية المشترآة للمجالس التنفيذية، خطوط بروآسل الجوية 19:45

 مطار آيغالي الدولي

  دخول الفندق 21:00

 فندق آيغالي سيرينا

  2010ار آذ/مارس 21األحد، 

 فندق آيغالي سيريناجتماع داخلي للمشارآين في الزيارة الميدانية المشترآة للمجالس التنفيذية،  12:00- 11:00

    اجتماع بين أمانات المجالس والفريق المنظم من رواندا 13:00- 12:00

 فندق آيغالي سيرينا

 استراحة لتناول الغداء 14:00- 13:00

برنامج /ج الزيارة الميدانية المشترآة مع المنسق المقيم في رواندا، ورؤساء وآاالت صندوق األمم المتحدة للسكاناستعراض برنام 15:00- 14:00

 اليونيسيف، وإدارة السالمة واألمن في األمم المتحدة، وموظفي الوآاالت المعنية/العالمي برنامج األغذية/األمم المتحدة اإلنمائي

 فندق آيغالي سيرينا

  إحاطة أمنية تقدمها إدارة السالمة واألمن في األمم المتحدة  15:30- 15:00

 فندق آيغالي سيرينا

   زيارة النصب التذآاري لضحايا اإلبادة الجماعية 17:00-16:00

 النصب التذآاري لضحايا اإلبادة الجماعية في جيسوزي

 2010آذار /مارس 22 االثنين

مع معرض صور فوتوغرافية وعرض  –بشأن إصالح األمم المتحدة الواحدة  العاملة التقنية جلسة مع الفريق القطري واألفرقة 12:30-9:00

  تاريخي

 قاعة اجتماعات اليونيسيف

 غداء اختياري متوافر في آافيتيريا اليونيسيف 13:30-12:30

   والتعاون اجتماع مع الحكومة تحت قيادة وزارة المالية والتخطيط االقتصادي ووزارة الخارجية 15:30-14:00

 قاعة مجلس وزارة المالية والتخطيط االقتصادي

 وقت حر 16:30-15:45

  اجتماع مع رئيس البرلمان ومجلس الشيوخ ومع برلمانيين مختارين  17:45-17:00

 البرلمان الرواندي

  اجتماع داخلي للفريق 18:00

 فندق آيغالي سيرينا

   والدبلوماسيين حفل استقبال مع الشرآاء الحكوميين 20:30-19:00

 فندق آيغالي سيرينا

 استكشاف آيغالي: 2010آذار /مارس 23الثالثاء، 

 زيارة للمدينة يقوم فيها نائب عمدة آيغالي بدور المرشد 12:00-9:00

 استراحة لتناول الغداء 14:00-12:30

   ت األمم المتحدةاجتماع مع منظمات المجتمع المدني الجامعة المشارآة في أعمال وآاال 15:30-14:30
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 التفاصيل الموعد

 فندق اليكو، يؤآد فيما بعد

 فندق اليكو، يؤآد فيما بعد - استراحة لتناول القهوة  16:00-15:30

 فندق اليكو، يؤآد فيما بعد - مجلس تنمية رواندا  اجتماع مع اتحاد القطاع الخاص، 17:00-16:00

 زيارة مواقع في آيغالي: 2010آذار /مارس 24األربعاء، 

صندوق األمم المتحدة  للمرأة، اليونيسيف صندوق األمم المتحدة اإلنمائي(مكتب مكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس  10:00-09:00

  )للسكان، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 مقر الشرطة الوطنية الرواندية

لقائم على أساس نوع الجنس والعنف المنزلي والعنف ضد األطفال، مرآز الوقفة الواحدة للباقين على قيد الحياة من ضحايا العنف ا 12:00-10:00

  )اليونيسيف، صندوق األمم المتحدة للسكان، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة( إينسانغ

 فندق آيغالي سيرينا

 استراحة لتناول الغداء 14:00-12:30

  )نساء رواندا شبكة(قرية األمل  15:50-14:30

 نياروتارام

   موقع دار األمم المتحدة الواحدة 16:20-16:10

 آاغوغو –غيسوزي 

17:15-16:30 "Groupe Scolaire Kagugu" ) سنوات تنفذ مشروع حاسوب محمول طفل 9مدرسة تعليم أساسي لمدة(  

 آيغالي

   اجتماع داخلي للفريق 19:00-18:00

 فندق آيغالي سيرينا

 ي منطقة روليندوزيارة مواقع ف: 2010آذار /مارس 25الخميس، 

صندوق األمم المتحدة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،(الغذاء مقابل العمل، حماية مستجمعات المياه، بقرة لكل أسرة، البنى األساسية  11:00-10:00

  )للمشاريع اإلنتاجية، برنامج األغذية العالمي، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 روآوزو

   غداء عمل مع عمدة روليندو، مع عرض بشأن تحقيق الالمرآزية والدعم المقدم من األمم المتحدة 14:30-12:30

 مقر عمدة روليندو

تكنولوجبات  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للبيئة، مرفق البيئة العالمية،" (ستيلال ماتوتينا" المدرسة الثانوية،  16:00-15:00

  )الي للعلوم والتكنولوجيامعهد آيغ

 شيورونغي

   اجتماع داخلي للفريق 19:00-18:00

 فندق آيغالي سيرينا

 زيارة مواقع في بوغيسيرا: 2010آذار /مارس 26الجمعة، 

العالمي،  برنامج األغذية" (برنامج األمن الغذائي األسري وتمكين المرأة"مع  في مرآز ماريبا الصحي" مرآز التغذية"زيارة  10:00-09:00

 ")Rwanda Flora"صندوق األمم المتحدة للسكان، الشرآة الخاصة 

 )التي يدعمها صندوق األمم المتحدة الواحد الذي ينفذه برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية(زيارة وحدة إنتاج بالط األسقف  11:30-11:00

   غيسيرا والشرآاء اإلنمائين في مجال التعليمغداء عمل واجتماع مع وزير التعليم وعمدة بو 13:45-12:15

 ال باليس غاشورا

 )اليونيسيف، برنامج األغذية العالمي، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة(لألطفال  الصديقةمدرسة موراما زيارة  16:20- 14:30

   اجتماع داخلي للفريق 19:00- 18:00

 فندق آيغالي سيرينا
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 زيارة مواقع في موسانزي وغيسنيي: 2010آذار /مارس 27السبت، 

اليونيسيف، صندوق األمم (الذي تستخدم فيه الرسائل النصية القصيرة  Rapid SMSمستشفى روهينغيري والمشروع اإليضاحي  11:00- 10:00

 )المتحدة للسكان، منظمة الصحة العالمية

مرفق البيئة /الصناعية، برنامج األغذية العالمي، برنامج المتحدة اإلنمائي منظمة األمم المتحدة للتنمية(مشروع إعادة التوطين  12:45- 11:15

  )العالمية، اليونيسيف

 موتوبو، موسانزي

   غداء عمل مع حاآم المقاطعة الشمالية وعمدة موسانزي 14:00- 13:00

 فندق غوريالس، موسانزي

  اجتماع داخلي للفريق 17:30

 سيرينا آيفو

   هرة ثقافيةعشاء اختياري مع س 19:00

 سيرينا آيفو

 زيارة مواقع في غيسنيي وموسانزي: 2010آذار /مارس 28األحد، 

09:00 -10:00 Vision Jeunesse Nouvelle )اليونيسيف، برنامج األمم المتحدة ) (تمكين الشباب والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

  )اإلنمائي

 غيسنيي

   مرآز موتوبو للتسريح 12:00- 11:00

 موتوبو

 )محجوز(غداء  14:00- 12:30

 فندق غوريالس، موسانزي

   اجتماع داخلي للفريق 18:30- 17:30

 فندق آيغالي سيرينا

 والعشاء الختامي آتابة التقرير وزيارة موقع: 2010آذار /مارس 29االثنين، 

   وقت حر مع زيارتين خياريتين إلى بائعي مشغوالت يدوية أفريقية 13:00- 09:00

   Gayaha Linksدرة من فندق آيغالي سيرينا إلى مغا

 .Rwanda Designsمغادرة من فندق آيغالي سيرينا إلى 

بلدان ممثلة في المجلس ولها تمثيل + جهات مانحة لألمم المتحدة الواحدة في رواندا (غداء عمل مع شرآاء إنمائيين مختارين  14:30- 13:00

   )ألمنأعضاء في مجلس ا+ دبلوماسي في رواندا 

 فندق آيغالي سيرينا

  آتابة التقرير  18:00- 14:30

 فندق آيغالي سيرينا

الفرقة ( Ishyo  Artsالعشاء الختامي مع المسؤولين الحكوميين وشرآاء إنمائيين مختارين، مع حفلة ترفيهية ينظمها مرآز 19:00

  )المسرحية

 فندق آيغالي سيرينا

 ت الستخالص المعلومات في آيغالي والمغادرةاجتماعا: 2010آذار /مارس 30الثالثاء، 

  اجتماع تحضيري مع المنسق المقيم والمنظمات والوآاالت اإلنسانية بشأن القيام بزيارة مجاملة إلى فخامة رئيس الجمهورية 09:30- 08:45

 فندق آيغالي سيرينا 

   ؤآد فيما بعدتزيارة مجاملة إلى فخامة رئيس الجمهورية،  12:00- 11:00

 ب رئاسة الجمهوريةمكت
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TBD مغادرة الفندق   

 فندق آيغالي سيرينا

 استراحة لتناول الغداء 12.30-14:00

  اجتماع الستخالص المعلومات مع الفريق القطري لألمم المتحدة الواحدة  16:00- 15:00

 فندق آيغالي سيرينا

 وقت حر 16:00-17:00

 ار لمغادرة البلدالمغادرة من فندق آيغالي سيرينا إلى المط 17:00

  465خطوط بروآسل الجوية  بالمشارآين في الزيارة الميدانية المشترآة للمجالس التنفيذية، اإلقالع 19:50

 مطار آيغالي الدولي
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صندوق األمم المتحدة للسكان /الزيارة الميدانية المشترآة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  يونيسيف وبرنامج األغذية العالمي إلى روانداوال

  2010آذار /مارس 22-30

  قائمة المشارآين

 برنامج األغذية العالمي اليونيسيف صندوق األمم المتحدة للسكان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوآالة/اإلقليم

 بورآينا فاسو المجموعة اإلقليمية األفريقية

  السيد دير لوران دابيرية

  شار ثانمست

 البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة

 موريتانيا

 سعادة السيد عبد الرحيم ولد حضرمي

  السفير فوق العادة والمفوض 

 الممثل الدائم لدى األمم المتحدة

 منسق الفريق

 السودان

 سعادة السيد ماجد يوسف يحي الحاج

  السفير

 البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة

 آينيا 

 نغويريالسيدة موثوني 

 ملحقة

 الممثلة الدائمة المناوبة

 جمهورية الو الشعبية الديمقراطية المجموعة اإلقليمية األسيوية

 السيد فيالتسون فيسونافونغ

 سكرتير ثالث

 البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة

 بنغالديش

  معالي السيد نوجيبور رحمن

  الوزير

 البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة

 الفلبين

  د إتيبان باغارانالسي

  الملحق الزراعي المساعد

 الممثل الدائم المناوب

 دول أوروبا الشرقية

 

  أذربيجان

  سعادة السيد أغشين مهدييف

  السفير فوق العادة والمفوض

 الممثل الدائم لدى األمم المتحدة

 االتحاد الروسي

  السيدة أننا أوفيشارينكو

  سكرتيرة ثانية

 تحدةالبعثة الدائمة لدى األمم الم

  رومانيا

  السيد أليخاندرو سيوروبيا

  سكرتير ثان

 البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة

 الجمهورية التشيكية

  السيد جيري موتشكا

  سكرتير ثان

 الممثل الدائم
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 برنامج األغذية العالمي اليونيسيف صندوق األمم المتحدة للسكان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوآالة/اإلقليم

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

 الكاريبي

 *فنلندا

  السيدة أننا فيتي

  سكرتيرة أولى

 دةالبعثة الدائمة لدى األمم المتح

 هايتي

  السيد ويليام إآزانتوس

  الوزير المستشار

 البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة

 أنتيغوا وبربودا

  السيدة غيليان جوزيف

  سكرتيرة أولى

 البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة

 المكسيك

  غوتيريز-السيد دييغوا سيمانكاس

  مستشار 

 نائب الممثل الدائم

 كابلجي أوربا الغربية ودول أخرى

  السيدة آاثرين غيغانتي

  مستشارة، وزارة الخارجية

التجارة الخارجية والتعاون 

 اإلنمائي

 اليابان

  السيد تاآيشي أوسوغا

  الوزير

  البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة

 

 المملكة المتحدة

  السيدة جونا جيرلينك

  مستشارة

 البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة

 هولندا

  نالسيد رونالد إلخويز

  مستشار

 نائب الممثل الدائم

 شغلت فنلندا المكان المتوافر الذي ترآته مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

  

  :رافق المجموعة آل من

  موهيغانا، األمينة المساعدة للمجلس التنفيذي لليونيسيف آريستينالسيدة         : اليونيسيف

  سيد آوابينا دانكا، رئيس فرع المجلس التنفيذيال    :صندوق األمم المتحدة للسكان

  ديا فون روهل، أمينة المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالميوالسيدة آال      :امج األغذية العالميبرن

  المتحدة للسكان صندوق األمم/السيدة ريخا ثابا، أمينة المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/مارسيال روميرو، المعاونة اإلدارية للمجلس التنفيذي، أمانة المجلس التنفيذي السيدة            
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