
     
    2006/14  
 بشأن االستعراض الشامل    59/250التقدم احملرز يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة            

الذي جيرى كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تـضطلع ـا             
   من أجل التنميةمنظومة األمم املتحدة

  
  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

ديـسمرب  / كـانون األول   22 املـؤرخ    59/250 إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
 بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية            2004

  من أجل التنمية،اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة 

  ،2005يوليه / متوز20 املؤرخ 2005/7 إىل قراره وإذ يشري أيضا  

ت الشامل الذي جيري كل ثالث سـنوات        أمهية استعراض السياسا  على  وإذ يؤكد     
، الذي تضع اجلمعية العامة من خالله توجيهات رئيسية يف           من أجل التنمية   لألنشطة التنفيذية 

الـيت  على الصعيد القطري    التعاون اإلمنائي   لطرائق  املنظومة  نطاق   العامة على    ةجمال السياس 
  ،تحدةتتبعها منظومة األمم امل

يف توفري التنسيق والتوجيه جلهاز     الس   الذي يضطلع به  الدور  يؤكد من جديد    وإذ    
على نطاق املنظومة، وفقـا     هذه  األمم املتحدة اإلمنائي لكفالة تنفيذ توجيهات السياسة العامة         

 50/227، و 1993ديسمرب  / كانون األول  20 املؤرخ   48/162لقرارات اجلمعية العامة    
  ،2003يونيه / حزيران23خ  باء املؤر57/270 و 1996مايو /أيار 24املؤرخ 

 أن اخلصائص األساسية لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا         أيضاؤكد من جديد    وإذ ي   
كوا بأن تتسم، يف مجلة أمور، بالشمول، و      هلا  التنمية ينبغي   من أجل   منظومة األمم املتحدة    

ة ، وحبيادها وبتعدد أطرافها، وكـذلك بقـدرا علـى االسـتجاب           كمنحطوعية ومقدمة   
حتياجات اإلمنائية للبلدان املستفيدة بصورة مرنة، وأن جيري االضطالع باألنشطة التنفيذية           لال

  البلدان املستفيدة بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساا وأولوياا اإلمنائية،لصاحل 

أن اهلدف من اإلصالح يتمثل يف جعل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي           على  وإذ يشدد     
 كفاءة وفعالية يف دعم البلدان النامية يف سعيها لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا               أكثر

يشدد كذلك على أنه ينبغي جلهـود       وإذ  دوليا، باالستناد إىل استراتيجياا اإلمنائية الوطنية،       
  لموسة،ماإلصالح أن تعزز الكفاءة التنظيمية وحتقق نتائج إمنائية 



وتقدير األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحـدة           تقييم    أن وإذ يؤكد   
إىل تأثريها على البلدان املستفيدة كمسامهات لتعزيز قدراا        جيب أن يستندا    التنمية  من أجل   

  ،والتنمية املستدامةاملطرد النمو االقتصادي حتقيق على السعي الستئصال شأفة الفقر، و

  ؛)1(  العامبتقرير األمني حييط علما  - 1  
  

   من أجل التنميةمتويل األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة    

 بتقرير األمني العام عن خيارات وطرائق متويل األنـشطة          حييط علما أيضا    - 2  
  ؛)2( من أجل التنميةالتنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة

ر يف خيارات وطرائق متويل األنشطة التنفيذية اليت        النظمواصلة  بأمهية  يعترف    - 3  
املوارد الكافية، مبـا يف ذلـك       تدبري  ، بغية    من أجل التنمية   تضطلع ا منظومة األمم املتحدة    

التنبؤ ا، مـن أجـل      التعويل عليها و  املوارد األساسية، على أساس طوعي، وتعزيز إمكانية        
  يا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية؛حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دول

 أن زيادة التمويل لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا يف             يؤكد  - 4  
ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية جيب أن تقترن بتحسني نوعية املساعدة وحتـسني إيـصاهلا،              

واستخدام أكفـأ للمـوارد     وبعمليات تنفيذية مبسطة ومنسقة، وتكاليف أقل للمعامالت،        
  ؛أقوىوطنية مسؤولية و

 على أن زيادة املسامهات املالية املقدمة إىل جهـاز األمـم املتحـدة              يشدد  - 5  
اإلمنائي أمر أساسي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ويدرك، يف هذا الـصدد، الـروابط              

ته واتساقه وحتقيق نتائج ملموسة     املتآزرة بني زيادة فعالية جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وكفاء        
يف مساعدة البلدان النامية على القضاء على الفقر وحتقيق منـو اقتـصادي مطـرد وتنميـة                 
مستدامة، من خالل األنشطة التنفيذية من أجل التنمية، وتوفري املوارد جلهاز األمم املتحـدة              

  اإلمنائي بوجه عام؛

 بأوجه إنفاق    من طابع عدم االرتباط     أن املوارد األساسية، مبا تتسم به      يؤكد  - 6  
 من  ، ال تزال متثل األساس املتني لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة             معينة

، ويالحظ يف هذا الصدد، أن الزيادة يف املوارد األساسية عموما مل تطـرد، وأن               أجل التنمية 
 يف بعض أجـزاء املنظومـة،       2004حجم املوارد األساسية بصفة عامة قد اخنفض يف عام          

__________ 
  )1(  E/2006/58.  
  )2(  A/60/83-E/2005/72.  



ويالحظ أيضا عدم الوفاء ببعض أهداف استراتيجيات وأطر التمويـل املتعـدد الـسنوات              
  لصناديق وبرامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة؛

املخصصة بصورة حـصرية     أن زيادة استخدام املوارد غري األساسية        يالحظ  - 7  
ن يؤدي إىل جتزئة األنشطة التنفيذية اليت تـضطلع ـا           يقلل من تأثري هيئات اإلدارة وميكن أ      

  ؛ من أجل التنميةمنظومة األمم املتحدة

الـصناديق االسـتئمانية املواضـيعية املرتبطـة بـأطر         إنشاء   يالحظ أيضا   - 8  
واستراتيجيات التمويل اخلاصة بالوكاالت واليت أنشأا هيئات إدارة كل منها كأحد طرائق            

 يسلم بأن املوارد غري األساسية ليست بـديال         للموارد األساسية وإن كان   التمويل التكميلية   
املخصصة حيوية التساق األنشطة التنفيذيـة مـن        غري  عن املوارد األساسية وبأن املسامهات      

  ا؛تواؤمهأجل التنمية و

 إىل األمني العام أن يقدم بالتشاور مع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،            يطلب  - 9  
ا موحدا لتكاليف وظيفة املنسق املقيم يف فترة السنتني واآلليات احلالية لتمويلـها،             عرضا عام 

بالنظر إىل التحضري لالستعراض الشامل للسياسات الذي جيـري كـل ثـالث سـنوات               
  ؛2007 عام

 بتقرير األمني العام عن البيانات اإلحـصائية الـشاملة بـشأن             حييط علما   - 10  
، وكذلك مبـذكرة األمـني العـام عـن          )3(2004لتنمية لعام   األنشطة التنفيذية من أجل ا    

  ؛)4(استعراض االجتاهات واملنظورات يف التمويل من أجل التعاون اإلمنائي

جتاهات التمويـل يف جهـاز األمـم        لفهم ا  ا إىل األمني العام، تعزيز    يطلب  - 11  
بغيـة   املـذكور  التقرير   تنقيح البيانات الواردة يف   مواصلة  املتحدة اإلمنائي وامليدان اإلنساين،     

جهد متضافر من جانب كيانات منظومة األمم املتحدة لتوحيد البيانـات           التشجيع على بذل    
واملمارسات اإلحصائية اليت تعرب عن متويل األنشطة التنفيذية من أجل التنمية، مبـا يف ذلـك            

األجـل  ئي الطويل   التمييز بشكل أفضل بني متويل املساعدات اإلنسانية ومتويل التعاون اإلمنا         
 لألمـم   األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة واألمانة العامة     منظومة  عن طريق صناديق وبرامج     

، بالتعاون مع املنظمات الوديعة للمعلومات واإلحـصاءات ذات الـصلة، حـسب             املتحدة
  االقتضاء؛

__________ 
  )3(  A/61/77-E/2006/59.  
  )4(  E/2006/60.  



ـ         يالحظ  - 12   ظ يف   أمهية تعزيز إمكانية التنبؤ بالتمويل واستدامته وزيادته، ويالح
هذا الصدد أخذ معظم صناديق وبرامج ومؤسسات األمم املتحـدة بـأطر واسـتراتيجيات              
التمويل املتعدد السنوات، ويطلب إىل األمني العام، بـالنظر إىل االضـطالع باالسـتعراض              

، تقدمي معلومات عن حالـة      2007الشامل للسياسات الذي جيري كل ثالث سنوات عام         
ا وجتانسها؛استخدام هذه اآلليات وكفاء  

  
  بناء القدرات الوطنية    

 أن البلدان النامية ينبغي أن حتظـى يف جهودهـا املبذولـة للوفـاء               يؤكد  - 13  
باألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، بدعم منظومة األمـم              

 دف تعزيـز ملكيتـها وقياداـا        املتحدة لتنمية وتعزيز قدراا الوطنية، وفقا الحتياجاا،      
للمساعدات اخلارجية وتنسيق املعونة دعما الستراتيجياا اإلمنائية الوطنية، مبا يف ذلك زيادة            
تعزيز قدرا على االستخدام الفعال ملختلف طرائق املعونة، مبا يف ذلك النهج املتبعـة علـى                

  نطاق املنظومة ودعم امليزانية؛

ة إىل أن تبذل األمم املتحدة جهدا منظما وشامال يف جمال            احلاج أيضايؤكد    - 14  
بناء القدرات، من شأنه أن يدعم إعداد وتنفيذ االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية اليت ينبغـي أن   

يف جمـال إرسـاء املعـايري       تستفيد من الصالت املعززة بني أعمال منظومة األمم املتحـدة           
  وأنشطتها التنفيذية؛

شاء فريق عامل معين بتنمية القدرات تابع موعة األمم املتحـدة            إن يالحظ  - 15  
اإلمنائية، ويتطلع يف هذا الصدد إىل أوجه حتسني فعالية أفرقة األمم املتحدة القطرية يف تعزيـز                

اإلمنائية يف البلدان النامية، ويعرب يف الوقـت        املسؤولية الوطنية عند العمليات     بناء القدرات و  
منظومة األمم املتحـدة عـن التـدابري        املقدمة من   تقارير  الزاء رداءة نوعية    نفسه عن القلق إ   

اجلهود املبذولة ملعاجلة استدامة بناء القدرات، فيما يتصل على وجه اخلصوص           نتائج  املتخذة و 
التنفيذ الوطين واخلربات والتكنولوجيات الوطنية، ويطلب يف هذا الـصدد إىل           من  باالستفادة  

  قدم تقريرا عن التقدم احملرز باالستعانة بآليات اإلبالغ القائمة؛األمني العام أن ي

 حد أقصى    إىل  ضرورة أن يستفيد جهاز األمم املتحدة اإلمنائي       يكرر تأكيد   - 16  
التنفيذ على الصعيد الوطين ومن اخلربات والتكنولوجيات الوطنية املتاحة، باعتبـار  من   ،ممكن

لتنفيذية، وينوه يف هذا الصدد باملقررات اليت اختـذا         ذلك هو القاعدة لالضطالع باألنشطة ا     
هيئات إدارة بعض صناديق وبرامج األمم املتحدة لتعزيز طرائق التنفيـذ يف جمـال التنفيـذ                

  الوطين؛



 خمتلف األنشطة اليت يضطلع ا جهاز األمم املتحدة اإلمنائي لتعزيـز            يالحظ  - 17  
أنه لكي يتسىن للبلدان النامية أن حتقـق األهـداف          بناء قدرات البلدان النامية، ولكنه يدرك       

، ينبغي أن تتاح هلا فرص الوصول       اإلمنائية لأللفية اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف        
إىل التكنولوجيات اجلديدة والناشئة، مبا يف ذلك تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، األمر           

تعاون التقين وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية ورعايتها       الذي يتطلب نقل التكنولوجيا وال    
من أجل املشاركة يف استحداث هذه التكنولوجيات وتكييفها مع الظروف احمللية، وحيـث،             
يف هذا الصدد، الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة علـى ضـمان تـشجيع ونقـل                 

  التكنولوجيات اجلديدة والناشئة إىل البلدان النامية؛
  

  تكاليف املعامالت وكفاءهتا    

اجلهود اليت تبذهلا صناديق وبرامج منظومة األمـم املتحـدة          يالحظ أيضا     - 18  
ووكاالت املتخصصة لبحث سبل مواصلة تبسيط قواعدها وإجراءاا، ولكي تويل يف هـذا             

: الصدد أولوية عليا ملسألة التبسيط واملواءمة، ويالحظ كذلك اخلطوات املتخذة مبـا فيهـا             
خدمات الدعم العامة املشتركة، مبا يف ذلك النهوض باإلجراءات املصرفية واإلداريـة            تعزيز  

منظومة األمم املتحدة املعـين بالتنـسيق علـى         يف  واملالية؛ واتفاق جملس الرؤساء التنفيذيني      
ريف ومبادئ متجانسة السترداد التكاليف؛ وإنشاء أول مكتبني مـشتركني منـوذجيني            اتع

ستضافة الوكاالت املقيمة للوكاالت غري املقيمة والوكاالت الـيت         متنوعة ال ات  ووضع ترتيب 
  تضطلع بربامج أصغر، وفقا لوالية كل منها؛

 صناديق وبرامج منظومة األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة على أن          يشجع  - 19  
منائية من أجل   تعزز جهودها بالتشاور مع احلكومات الوطنية ووفقا الحتياجاا وأولوياا اإل         

ومواصلة ر املواقع   طاألماكن املشتركة وتشا  وسائل منها   ترشيد وجودها القطري، عن طريق      
تنفيذ منوذج املكتب املشترك، وحسب االقتضاء، توسيع نطاق خـدمات الـدعم العامـة              
املشتركة، مبا يف ذلك األمن وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت والـسفر واإلجـراءات             

 مبادئ سياسات اسـترداد     ومواءمةإلدارية واملالية، مبا فيها ما يتعلق باملشتريات؛        املصرفية وا 
التوافق بني هياكـل    حتقيق  التكلفة، مبا يف ذلك املبادئ املتعلقة باالسترداد الكامل للتكلفة؛ و         

الدعم التقين اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية على مستوى املقر، مبا يف ذلك تغطيتها اإلقليميـة؛              
اإلضافة إىل مزيد من التدابري يف جمال التبسيط واملواءمة؛ ومواصلة رصد وتقيـيم اخلـربات               ب

  املكتسبة والدروس املستفادة؛
  



  إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية/التقييم القطري املشترك    

 باجلهود اليت بذلتها حىت اآلن منظومة األمـم املتحـدة لالسـتفادة             يرحب  - 20  
للمساعدة اإلمنائية من أجل حتقيق مزيـد        املتحدة   األمميم القطري املشترك وإطار عمل      بالتقي

من االتساق الربناجمي على املستوى القطري داخل املنظومة، متشيا مع األولويـات الوطنيـة              
  وتشجيع روح العمل اجلماعي فيما بني املؤسسات التابعة للمنظومة؛

ائي على تبين ج أكثر مشوال إزاء مـساعدة    جهاز األمم املتحدة اإلمن    يشجع  - 21  
البلدان النامية يف احلصول على املعلومات عن اخلربات واخلدمات املتاحة يف إطار املنظومـة              

، ويدعو يف هذا    وحتسني فرص احلصول عليها، وخباصة املتاحة يف إطار الوكاالت غري املقيمة          
 وإىل استخدام تلك    عرفة على نطاق املنظومة   الترتيبات اليت من قبيل إدارة امل     الصدد إىل تعزيز    
  ؛الترتيبات بفعالية

 أن املنسقني املقيمني عليهم لدى االضـطالع بواجبـهم يف كفالـة             يدرك  - 22  
التنسيق الفعال والكفء لألنشطة التنفيذية، مسؤولية إطالع مؤسـسات األمـم املتحـدة             

على الفرص املتاحة   لتشاور املنتظم مع احلكومات الوطنية،      وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، با    
يف العمليات اإلمنائية علـى املـستوى     ا، للمشاركة   الوالية املنوطة بكل منهم   هلا، مبا يتفق مع     

  القطري؛

عمليات وأدوات الربجمة املبسطة واجلهود     استحداث   التقدم احملرز يف     يالحظ  - 23  
م املتحدة القطرية على وضع برامج مـشتركة ذات تركيـز           املبذولة لتعزيز قدرات أفرقة األم    

تتفق مـع األولويـات الوطنيـة،        و على أساس النتائج  وتقوم  من الطلب   وتنطلق  استراتيجي  
  ويشجع يف هذا الصدد تقييم اخلربات والدروس املستفادة؛

منظومة األمم املتحـدة ومؤسـسات بريتـون وودز إىل مواصـلة            يدعو    - 24  
البلـدان  زيز احلوار بينها والعمل، مبا يتفق متاما مع أولويات حكومـات            استكشاف سبل لتع  

املستفيدة، على ضمان زيادة التناسق فيما بني أطرها االستراتيجية املعمول ا على الـصعيد              
  القطري؛

  
  نظام املنسقني املقيمني    

لديـه   الوطنية،املسؤولية   املنسقني املقيمني، ضمن إطار      أن نظام  يعيد تأكيد   - 25  
القطري، مبا يف   الصعيد  يف ضمان فعالية وكفاءة أداء منظومة األمم املتحدة على          دور أساسي   

ذلك دوره يف صياغة التقييم القطري املشترك وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة،              
مـة  وأنه يشكل أداة أساسية للتنسيق الكفء والفعال لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظو            



فيها الصناديق والربامج    ، ويطلب إىل منظومة األمم املتحدة، مبا       من أجل التنمية   األمم املتحدة 
  والوكاالت املتخصصة واألمانة العامة، أن تعزز دعمها لنظام املنسقني املقيمني؛

 يف هذا الصدد باإلفادة عن حتسن التدريب املقدم إىل املنـسقني            حييط علما   - 26  
على مواصلة النظر يف هذه املقترحات وغريها من املقترحات بـشأن دعـم             املقيمني، وحيث   

  نظام املنسقني املقيمني؛

 إىل اإلسراع بإعداد وتنفيذ إطار شامل ملساءلة املنـسقني املقـيمني،            يدعو  - 27  
  تقييم أدائهم؛لفضال عن أدوات وإجراءات 

بطريقة مجاعية قائمة    ضرورة كفالة أداء نظام املنسقني املقيمني        يكرر تأكيد   - 28  
  على املشاركة واملساءلة؛

  
  قدرات منظومة األمم املتحدة على الصعيد القطري    

 ضرورة أن يكون نطاق ومستوى املهارات واخلربات اليت         تأكيدأيضا  يكرر    - 29  
حتشدها منظومة األمم املتحدة على الصعيد القطري متناسبني مع املهارات واخلربات املطلوب            

لى أساس األولويات احملددة يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لكـل             تقدميها ع 
بلد، مبا يتفق مع االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية الوطنية، مبا فيها ورقات استراتيجية احلـد              
من الفقر، حيثما توجد، وأن يستجيبا الحتياجات البلدان النامية ومتطلباا يف جمال الـدعم              

  بناء القدرات؛التقين و

على الـصعيد القطـري      أمهية تقليل العبء اإلداري واإلجرائي       يشدد على   - 30  
ختطيط املساعدة اإلمنائيـة    يف  كيانات منظومة األمم املتحدة والبلدان املستفيدة       تتحمله  الذي  

  لكي حتدث تلك املساعدة أكرب األثر على العمليات اإلمنائية للبلدان؛وتقدميها، وذلك 
  

   األنشطة التنفيذية من أجل التنميةتقييم

عملية تقييم األنشطة التنفيذيـة مـن   مسؤولية البلدان عن  أمهية يشدد على   - 31  
مبا يف ذلك عن طريـق العمليـة        وقيادا لتلك العملية،    أجل التنمية وبناء القدرات الوطنية      

األمم املتحدة فضال عـن     احلكومية الدولية الرامية إىل توفري التوجيه املتسق لصناديق وبرامج          
 ويؤكد أيضا على أمهية استقاللية وحياد وظيفة التقييم داخل منظومة           ،الوكاالت املتخصصة 

  األمم املتحدة؛



 لقواعد  ،2005قرار فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم يف عام          بإ حييط علما   – 32  
ره مسامهة يف تعزيـز التقيـيم       ومعايري التقييم الذي تضطلع به منظومة األمم املتحدة، باعتبا        

  كأحد وظائف منظومة األمم املتحدة؛

 اعتماد بعض مؤسسات األمم املتحدة لسياسات للتقيـيم وضـعت           يالحظ  - 33  
على أساس قواعد ومعايري التقييم اليت أقرها فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم، ويتطلـع إىل               

  إحراز مزيد من التقدم يف هذا الصدد؛

 إىل احلاجة إلجراء تقييمات على الصعيد القطري إلطار عمل األمـم            شريي  - 34  
املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف اية كل دورة من دورات الربجمة، استنادا إىل مصفوفة نتـائج               

  إطار العمل، ومبشاركة وقيادة كاملتني من جانب احلكومة املستفيدة؛
  

  البعد اإلقليمي

خذة واجلهود املبذولة من جانب عدة صناديق وبـرامج        املبادرات املت  يالحظ  - 35  
ووكاالت لتحقيق المركزية أنشطتها وإعطائها طابعا إقليميا بغية حتسني كفاءا واستجابتها           

  لالحتياجات الوطنية؛

يف  إىل األمني العام أن يشجع، بالتشاور مع جملس الرؤساء التنفيذيني            يطلب  - 36  
بالتنسيق وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، الـصناديق والـربامج         منظومة األمم املتحدة املعين     

الالمركزية والطابع اإلقليمي، حتقيق    األخذ ب والوكاالت على أن تلتمس يف جهودها من أجل         
  التآزر والتكامل فيما بينها ومع اللجان اإلقليمية؛

 الـشامل   لتحضري لالستعراض إىل ا  إىل األمني العام أن يوفر، بالنظر        يطلب  - 37  
 معلومات عن التقدم احملرز يف مواءمة       2007للسياسات الذي جيري كل ثالث سنوات عام        

التغطية اإلقليمية من املكاتب اإلقليمية وهياكل الدعم التقين اإلقليمية للـصناديق والـربامج             
  والوكاالت؛

  
  املنظور اجلنساين

األمم املتحدة لتعمـيم    اجلهود املبذولة يف إطار كيانات منظومة        ب حييط علما   - 38  
مراعاة املنظور اجلنساين والسعي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف ما تضطلع به من بـرامج                

  قطرية وآليات ختطيط وبرامج على نطاق القطاعات؛



أن االستعراضات اليت جرت مؤخرا آلليات املساءلة قد اكتـشفت          يالحظ    - 39  
صصات والنفقات املتعلقة بتحقيق املـساواة بـني   استمرار بعض نواحي الضعف يف تتبع املخ      

  اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة؛

 بأن األهداف اجلنسانية املتعلقة بتوظيف املنسقني املقيمني مل تلـب           يعترف  - 40  
بعد وبأن هناك حاجة الختاذ تدابري إضافية يف ذلك الصدد، وحيث منظومة األمم املتحـدة يف                

لتمثيل املرأة من البلدان النامية     مولية االعتبار الواجب     ، بعمل املزيد  هذا السياق على أن تقوم    
  مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل؛مراعية و
  

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتنمية القدرات الوطنية

 إىل مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة مواصلة تعزيز دعمها للتعاون           يطلب  - 41  
  ب؛فيما بني بلدان اجلنو

 احلاجة إىل تعبئة موارد إضافية ألجل تعزيز احلوار فيمـا بـني             يكرر تأكيد   - 42  
بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك املوارد من كل من منظومة األمم املتحدة واجلهات املاحنة وعـن                

  طريق التعاون الثالثي؛

 بأنه رغم وجود جهات تنسيق لدى معظم كيانات األمم املتحـدة            يعترف  - 43  
بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، توجد حاجة ملعايري موحدة لتقاسم املعلومات فيما            للنهوض  

بني كيانات األمم املتحدة لتيسري إجراء استعراض على نطاق املنظومة للتقدم احملرز يف هـذا               
  الصدد؛

  االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية    

حدة ملعاجلة املسألة املعقدة     بالعمل اجلاري داخل منظومة األمم املت      حييط علما   - 44  
املتمثلة يف االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية، لكي تتمكن منظومة األمم املتحدة وجمتمع املـاحنني               

   من مواجهة االنتقال باستجابة واستراتيجية متسقتني؛ةاألوسع والدول املتأثر

أثنـاء   املبذولة لبناء القدرات على الصعيد الـوطين          اجلهود  كذلك يشجع  - 45  
مرحلة االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية، وذلك جبملة وسائل منها اعتماد سياسـات للتنفيـذ               

  املنهجي لبناء القدرات؛

 اجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتـب تنـسيق            يالحظ  - 46  
عم دتقدمي  لك  الشؤون اإلنسانية ومكتب جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، لوضع برنامج مشتر         



مزيـد مـن    تـوفري   أثناء االنتقال على أساس مؤسسي، ويطلـب        مشترك يف جمال التنسيق     
  املعلومات عن التقدم احملرز يف ذلك الصدد؛

مـع  ينسق تنسيقا وثيقا     منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ على أن         يشجع  - 47  
  املتاحة يف جهود اإلغاثة؛القدرات الوطنية  املثلى من الوطنية من أجل االستفادة السلطات 

بذل املزيد من اجلهود،    كيانات األمم املتحدة ذات الصلة أن تواصل        ب هيبي  - 48  
علـى النحـو   ملواءمة مجع البيانات وإدارة املعلومات، آخذة يف اعتبارهـا     حسب االقتضاء،   

لـك   أثناء مرحلة التحول من اإلغاثـة إىل التنميـة وأن تتـيح ت             ،البيانات الوطنية الواجب  
  املعلومات للدول األعضاء املعنية؛

كيانات األمم املتحدة ذات الصلة أن تدعم اجلهود الوطنية املوجهـة           ب بهيي  - 49  
  إىل مجع البيانات وتقييم املعلومات، عن طريق بناء القدرات والتعاون التقين؛

يف الوقت املناسب ملرحلـة     مستدمية   احلاجة إىل تكريس موارد كافية و      يؤكد  - 50  
  اإلنعاش يف حاالت االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛

  
الستعراض الشامل للسياسات الذي جيـري كـل        للجولة التالية من ا   املبادئ التوجيهية   

  ثالث سنوات

 إىل األمني العام تركيز التحليـل املتعلـق باالسـتعراض الـشامل             يطلب  - 51  
تنفيذ األهـداف اإلمنائيـة     ، يف إطار    2007للسياسات الذي جيري كل ثالث سنوات عام        

  : األهداف اإلمنائية لأللفية، على ما يليهااملتفق عليها دوليا، مبا في

اجلمعية العامة يف قرارهـا     حالة تنفيذ اإلجراءات املطلوبة اليت نصت عليها          )أ(  
  ؛59/250

 جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي إىل       اليت يقدمها تقييم كفاءة وفعالية املساعدة       )ب(  
النمـو االقتـصادي    حتقيق  لدان النامية من أجل دعم جهودها املبذولة للقضاء على الفقر و          الب

  والتنمية املستدامة؛املطرد 

استعراض اخلطوات احملددة املتخذة والتقدم احملرز من جانب جهاز األمـم             )ج(  
، مبا يف   ا هلا  وقياد نشطة األمم املتحدة التنفيذية   مسؤولية البلدان عن أ   املتحدة اإلمنائي لكفالة    

ذلك عن طريق املواءمة مع اجلهود واألولويات الوطنية، وحتديد اخلطوات اإلضافية الالزمـة             
  يف هذا الصدد لتنظر فيها الدول األعضاء؛



حتديد التدابري واإلجراءات الالزمة لزيادة حتسني اتساق وكفـاءة وفعاليـة             )د(  
علـى الـصعيدين   من أجل التنميـة   املتحدة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم      

القطري واإلقليمي، مبا يف ذلك األهداف اليت ميكن قياسها واحملددة زمنيا، حسب االقتـضاء              
  وحيثما أمكن؛

يف جمـال   حتديد سبل إضافية لتعزيز اجلهود اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة             )هـ(  
 القضاء على الفقر وحتقيق النمو االقتصادي       يف البلدان النامية من أجل مساعدة    بناء القدرات   

  والتنمية املستدامة؛املطرد 

األمم املتحدة كل يف نطاق     مواصلة تقييم مدى ما حققته مؤسسات منظومة          )و(  
 التنظيمية، يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف براجمهـا القطريـة، وأدواـا                واليته

فها وغاياا احملددة بالتفصيل يف هذا اال على الـصعيد          التخطيطية وبراجمها القطاعية وأهدا   
  القطري، وفقا لالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛

أطر عمل األمـم    /الدروس املستخلصة من جتربة التقييمات القطرية املوحدة        )ز(  
  املتحدة للمساعدة اإلمنائية، فضال عن اخليارات والتوصيات بشأن املزيد من التحسينات؛

  سبل حتسني الدعم للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتعزيز فعاليته اإلمنائية؛  )ح(  

حتقيق كفاية التمويل اإلمنائي املقدم من األمم املتحدة وإمكانية التنبـؤ بـه               )ط(  
واستقراره يف األجل الطويل، على ضوء التحديات اليت يشكلها حتقيق األهـداف اإلمنائيـة              

وفقـا  ة للبلدان النامية واتمع الدويل، واقتراح خطوات إضـافية          املتفق عليها دوليا بالنسب   
، وحتديد سبل كفالة كفاية التمويل وإمكانية التنبؤ به واستقراره، مبا يف ذلك عن طريق               لذلك

تقييم مدى إسهام زيادة استخدام أدوات الربجمة واإلدارة على أساس النتائج واالستراتيجيات            
  ة السنوات، يف ذلك الصدد؛واألطر التمويلية املتعدد

تقييم كفاية املوارد البشرية املتاحة داخل منظومة األمم املتحـدة، وخباصـة              )ي(  
على املستوى القطري، لدعم اجلهود الوطنية املبذولة واألولويات الوطنية، مبا يف ذلك بنـاء              

  القدرات الوطنية؛

ظام املنسقني املقـيمني    دعم ن لتقييم اخلطوات املتخذة لتحديد تدابري إضافية         )ك(  
وحتسني كفايته وكفاءته وقابليته للمساءلة، من أجل تنفيذ استراتيجية فعالة لألمـم املتحـدة     

  على املستوى القطري مبا يتفق مع األوليات الوطنية؛

 منصب  حتديد خيارات من أجل تشجيع أكفأ األشخاص على التقدم لشغل           )ل(  
  املنسق املقيم؛



الدروس املستفادة على الصعيد القطري من تقييم األنـشطة،         حتديد النتائج و    )م(  
واستخدامها، حسب االقتضاء، يف حتسني النتائج اإلمنائية وزيادة اتساق وفعاليـة وجـودة             

  الربجمة على املستوى القطري؛

مواصلة حتديد اخلطوات الالزمة لتبسيط وتعزيز جهاز األمم املتحدة اإلمنائي            )ن(  
  . السلس من اإلغاثة إىل التنميةألجل كفالة االنتقال

40اجللسة العامة   
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