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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/424/Add.2( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

االســـتعراض الـــشامل الـــذي جيـــري كـــل ثـــالث ســـنوات لـــسياسة - ٦٢/٢٠٨
 مــناألنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع ــا منظومــة األمــم املتحــدة

 التنمية أجل
 

 ،إن اجلمعية العامة
ـــ إلرــإذ تــشي ـــى قراراـ ـــ كان٢٢ؤرخـــــ امل٤٤/٢١١اـ   ١٩٨٩رـــديــسمب/ون األولـــ

ــانون٢٠ املـــؤرخ٥٠/١٢٠  و١٩٩٢ديـــسمرب/ون األولـ كانـــ٢٢ؤرخـ املـــ٤٧/١٩٩و  كـ
ــؤرخ٥٢/٢٠٣ و١٩٩٥ديـــسمرب/األول ــانون األول١٨ املـ ــسمرب/ كـ  ٥٢/١٢ و١٩٩٧ديـ

ديـسمرب/ول كـانون األ١٥ املـؤرخ٥٣/١٩٢  و١٩٩٧ديسمرب/ كانون األول١٩باء املؤرخ
 ٢٢ املــــؤرخ٥٩/٢٥٠  و٢٠٠١ديـــسمرب/ كــــانون األول٢١ املـــؤرخ٥٦/٢٠١ و١٩٩٨

 املــؤرخ٢٠٠٥/٧ الــس االقتــصادي واالجتمــاعيي، وقــرار٢٠٠٤ديــسمرب/كــانون األول
، وغريهـا مـن القـرارات٢٠٠٦يوليـه/ متـوز٢٦ املـؤرخ٢٠٠٦/١٤  و٢٠٠٥يوليه/ متوز٢٠

 ،ذات الصلة
ية االسـتعراض الـشامل الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لـسياسة أمهوإذ تعيد تأكيد 

األنــشطة التنفيذيــة، والــذي حتــدد اجلمعيــة العامــة مــن خاللــه توجيهــات أساســية علــى نطــاق
العامة ألغراض التعاون اإلمنائي والطرائـق الـيت تتبعهـا منظومـة األمـم السياسةاملنظومة يف جمال

 املتحدة على الصعيد القطري،
ــد  ــدوإذ تعي ســلطتها وفعاليتــها توطيــدبغيــةاألمــم املتحــدة تعزيــز ضــرورة أيــضا تأكي

ــاق ــا ملقاصــد ميث ــة ووفق ــة ناجع ــصدي بطريق ــى الت ــدرا عل ــموق ــه لكــل املتحــدةاألم ومبادئ
 من حتديات يف جمال التنمية،هذانواجهه يف عصرنا ما



A/RES/62/208

2

ــهاأمهيــة منظومــة األمــم امل إىل التــزام الــدول األعــضاء بتعزيــزوإذ تــشري  تحــدة وفعاليت
 وكفاءا ومصداقيتها وإمكانية مساءلتها بوصف ذلك هدفا ومصلحة مشتركني،

األمـم املتحـدة بـاملوارد الكافيـة يف الوقـتمنظومـةتزويـد إىل ضرورةأيضا وإذ تشري 
 ا، من النهوض بواليامتكينهادفاملناسب

علـىساق وحـسن التوقيـت، احلاجة إىل العمل، على حنو يتـسم باالتـتأكيدوإذ تعيد 
 ٥٣/١٩٢  و٥٠/١٢٠ و٤٧/١٩٩ و٤٤/٢١١ قراراـاعناصـرام جلميـعــالتنفيذ التكفالـة

ــة ٥٩/٢٥٠و ٥٦/٢٠١و ــشطة التنفيذي ــصلة باألن ــاواألجــزاء ذات ال  ــن أجــلاملــضطلع م
 ، باء اليت ينبغي أن تعترب جزءا ال يتجزأ من هذا القرار٥٢/١٢التنمية من قرارها

 إىل دور الس االقتصادي واالجتماعي يف توفري التنسيق والتوجيه ملنظومـة تشريوإذ 
العامـة علـى نطـاق املنظومـة، الـسياسةاألمم املتحدة لـضمان تنفيـذ تلـك التوجيهـات يف جمـال

ـــرارات اجلمعيــــلقهلــذا القــرار ووفقــا ديــسمرب/ون األولــــ كان٢٠ املــؤرخ٤٨/١٦٢ة العامــةـ
 ٢٣ بــــــاء املـــــــؤرخ٥٧/٢٧٠ و١٩٩٦مـــــــايو/ أيــــــار٢٤ملــــــؤرخ ا٥٠/٢٢٧  و١٩٩٣
 ،٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠ املؤرخ٦١/١٦  و٢٠٠٣يونيه/حزيران

عقــدها األمــمتإىل نتائـــج املــؤمترات الرئيــسية ومؤمتـــرات القمــة الــيت اوإذ تــشري أيــض 
ل إعـالن األمـم املتحـدة مثـاملتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة مـا،

 )٢(٢٠٠٢لعــامللمــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــةوتوافــق آراء مــونتريي )١(٢٠٠٠أللفيــة لعــامل
لعـام )‘‘جوهانـسربغ للتنفيـذطـةخ’’(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةتنفيذ نتائجوخطة

ــائجو )٣(٢٠٠٢  ٣٠ املـــؤرخ٦٠/٢٦٥ هـــا وقرار،)٤(٢٠٠٥ مـــؤمتر القمـــة العـــاملي لعـــامنتـ
،٢٠٠٥ ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـاماملتعلقـة بالتنميـةتابعة النتائجاملتعلق مب ٢٠٠٦يونيه/حزيران

 دوليا،  األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليهايشملمبا
ل رؤيـةذه املؤمترات ومؤمترات القمة يف تـشكيالذي تقوم ه الدور احليويوإذ تدرك 

 يف فهمنــاممــا ســاهمحتديــد األهــداف املتفــق عليهــا بــشكل مــشترك،يفو واســعة األفــقإمنائيــة
_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )١(
ــسيك، )٢( ــونتريي، املكــ ــة، مــ ــل التنميــ ــدويل لتمويــ ــؤمتر الــ ــر املــ ــارس/آذار ٢٢-١٨تقريــ  ٢٠٠٢مــ
 .، املرفق١، الفصل األول، القرارA.02.II.A.7)، رقم املبيع املتحدةاألمممنشورات(
ــا،تقريــــــر مــــــؤمتر القمــــــة العــــــاملي للتنميــــــة املــــــستدامة، جوهانــــــسربغ، جنــــــوب )٣(   ٢٦ أفريقيــــ

ــسطس/آب ــول ٤ -أغــ ــبتمرب/أيلــ ــشورات (٢٠٠٢ســ ــممنــ ــدةاألمــ ــع املتحــ ــم املبيــ  A.03.II.A.I، رقــ
 .، املرفق٢القرار ، الفصل األول،)والتصويب

 .٦٠/١انظر القرار )٤(
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اختاذ إجـراءاتيفأحناء العامل وخمتلف حتسني ظروف حياة اإلنسان يفعترضللتحديات اليت ت
 ،ملواجهتها

ه أن على كل بلد أن يتحمل املسؤولية الرئيسية عـن تنميتـه وأنـتؤكد من جديدوإذ 
واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة يفالوطنيـةالتشديد على دور السياساتليس من قبيل املغاالة زيادة

حتقيـــق التنميـــة املـــستدامة، وإذ تـــسلم بـــضرورة اســـتكمال اجلهـــود الوطنيـــة بـــربامج وتـــدابري
 الفـرص اإلمنائيـة املتاحـة للبلـدان الناميـة، مـعتوسـيع نطـاقوسياسات عاملية داعمة دف إىل

احتـــرام ولـــسيطرة الوطنيـــة علـــى زمـــام األمـــورااعـــاة الظـــروف الوطنيـــة وكفالـــة احتـــراممر
 الستراتيجيات والسيادة الوطنية،ا
  أن األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفيـة،وإذ تدرك 
لتنميـة واستعراضـهاألنـشطة الـيت تـضطلع ـا األمـم املتحـدة مـن أجـل اا لتخطـيطا إطـارقدمت

 وتقييمها،
ويعـزز بعـضها أن التنمية والسالم واألمن وحقـوق اإلنـسان مترابطـة أيضادركوإذ ت 

حد ذاا وأا تشكل عنصرا أساسـيايف أن التنمية هدف رئيسيتؤكد من جديد، وإذبعضا
 أجل التنمية،من املتحدةاألمممن عناصر اإلطار الشامل لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا

 أن القطــاع اخلــاص واتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري كــذلكدركوإذ تــ 
ــا،اسامهيــ ميكــن أن،احلكوميــة  بــشكل إجيــايب يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دولي

ةا يف دعم اجلهـود اإلمنائيـهمماسهمواصلة إفيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وإذ تشجع على مبا
  وفقا للخطط واألولويات الوطنية،،الوطنية

 املعلومات واالتـصاالت،تأن التكنولوجيات اجلديدة، مبا فيها تكنولوجياوإذ تدرك 
 هـذهاحلصول علـى  البلدان النامية، وإذ تالحظ أنيئ فرصة لدفع عجلة التنمية، وخباصة يف

 قمية،ر  وأنه ال تزال هناك فجوةمتفاوتازاليالتكنولوجيات ال
إىل أمهيــة تنميــة القــدرات الوطنيــة مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر والــسعيوإذ تكــرر 

وتنميــة مــستدامة، باعتبــار ذلــك هــدفا حموريــا للتعــاونومنــصف منــو اقتــصادي مطــردحتقيــق
 ، املتحدةاألمماإلمنائي الذي تضطلع به منظومة

يــة، مبــا يف ذلــك النــهج أن االجتاهــات الراهنــة يف جمــال املــساعدة اإلمنائوإذ تــدرك 
 املتحــدةاألمــم وإذ تؤكــد أن، املتحــدةاألمــمالقطاعيــة ودعــم امليزانيــات، متثــل حتــديات أمــام

 دور يف مساعدة البلدان النامية على إدارة هذه الطرائق لتقدمي املعونة،تستطيع القيام ب
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ن الناميـة غـري االحتياجات العاجلة واحملددة ألقل البلـدان منـوا والبلـداوإذ تدرك أيضا 
 الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية،

  االحتياجات اخلاصة ألفريقيا،وإذ تدرك كذلك 
 

 أوال
 مقدمة

بتقـارير األمـني العـام عـن االسـتعراض الـشامل الـذيمع التقدير حتيط علما - ١ 
مـن تحـدةجيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم امل

 التحليـل اإلحـصائي الـشامل لتمويـل األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع ـان وعـ)٥(أجل التنميـة
 ؛)٦(من أجل التنمية  املتحدةاألمممنظومة

أوجـه التقدم اليت حيققها جهـاز األمم املتحـدة اإلمنـائي يف تنفيـذ قـرار تالحظ - ٢ 
مـع مراعـاة ،بالكاملتحدة التعجيل بتنفيذه ويب مبنظومة األمم امل،٥٩/٢٥٠ العامةاجلمعية

 أحكام هذا القرار؛
ــد - ٣   ضــرورة أن يكــون لألنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع ــا منظومــةتعيــد تأكي

مقدمـةشـاملة وطوعيـة و أن تكـونمسـات أساسـية عـدة منـها مـن أجـل التنميـة األمم املتحدة
ستفيدةحتياجـات اإلمنائيـة للبلـدان املـ تلبيـة االكمنح وحمايدة ومتعـددة األطـراف وقـادرة علـى

الربامج بصورة مرنة، وأن يضطلع باألنشطة التنفيذية لصاحل البلدان املستفيدة من الـربامج،من
 بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساا وأولوياا اإلمنائية؛

ـــعلــى أن ددــتــش - ٤  ـــ ال يوجــدهـ ـــواح”جـ ــعـ ـــ فيم“د يناســب اجلمي ـــ قا يتعل
 جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائيالـيت يقـدمهاةمنائيـاملـساعدة اإلتكونأنضرورةبالتنمية وعلى

تتــسق مــع وأنللبلـدان املــستفيدة مــن الــربامج  اإلمنائيــةحتياجــاتالخمتلــف اقـادرة علــى تلبيــة
 ته؛اواليوفقا ل ،ية الوطنيةمنائخططها واستراتيجياا اإل

تنفيــذي لألمــم املتحــدة تكمـــن يف مــشروعيتـه علــى أن قـــوة اجلهـــاز التــدرك - ٥ 
ــدان ــن البل ــدى كــل م ـــه ل ـــا بـ ــدا وموضــوعيا وموثوق ــصعيد القطــري باعتبــاره شــريكا حماي ال

 املستفيدة من الربامج والبلدان املاحنة؛

_______________

)٥( A/62/73-E/2007/52و A/62/253. 
)٦( A/62/74-E/2007/54و A/62/326. 
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التنمية يف بلـداا تتحمل املسؤولية الرئيسية عنالوطنية أن احلكوماتؤكدت - ٦ 
 ةيـة، بتنـسيـق مجيـع أنـواع املـساعدس االسـتراتيجيات واألولويـات الوطن، على أساوعن القيام

 إدمـاج تلـكمـن أجـل املقدمـة مـن املنظمـات املتعـددة األطـراف،ة، مبا فيها املـساعداخلارجية
 ا اإلمنائية؛ا بفعالية يف عمليةاملساعد

ــشــدد - ٧  ــيت تــضطلع ــت ــة ال ـــم وتقــدير األنــشطة التنفيذي ــى ضـــرورة تقيـي ـا عل
 يف البلـدان املـستفيدة مـن الـربامجهـاريأثت استنــادا إىلمـن أجـل التنميـة منظومة األمم املتحـدة

بوصفها إسهامات يف تعزيز قدراا على السعـي مـن أجـل القـضـاء علـى الفقـر وحتقيـق النمــو
 االقتصادي املطـرد والتنميـة املستدامة؛

البلــد، باالتفــاق مــع أن يقــوممنــائي أنــه ينبغــي جلهــاز األمــم املتحــدة اإلتقــرر - ٨ 
ــهاملــضيف ــة وقبول ــة مؤاتي ــى إجيــاد بيئ ــة عل ــروابطفيهــاتعــززت، مبــساعدة احلكومــات الوطني  ال
اإلمنــائي واتمــع املــدين واملنظمــات املتحــدةاألمــم بــني احلكومــات الوطنيــة وجهــازوالتعــاون

مبـا يف ذلـك، حـسبتنميـة، يف عمليـة ال الـيت تـشاركالوطنية غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص
للمــساعدة اإلمنائيــة، التماســا املتحــدةاألمــم عمليــة التحــضري إلطــار عمــلاالقتــضاء، يف أثنــاء

 ؛حللول جديدة ومبتكرة ملشاكل التنمية، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية
اإلمنـائي أكثـر املتحـدةاألمـم أن الغرض من اإلصالح هو جعـل جهـازتؤكد - ٩ 

املتفـق عليهـااإلمنائيـةعالية يف الـدعم الـذي يقدمـه للبلـدان الناميـة لتحقيـق األهـدافكفاءة وف
دوليا، بنـاء علـى اسـتراتيجياا اإلمنائيـة الوطنيـة، وتؤكـد أيـضا أن جهـود اإلصـالح ينبغـي أن

 تعزز الكفاءة التنظيمية وحتقق نتائج إمنائية ملموسة؛
ئي أن يواصـل بـذل اجلهـود لالسـتجابة إىل جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـاتطلب - ١٠ 

الوحيـدالـسليمللخطط والسياسات واألولويات اإلمنائية الوطنية اليت تـشكل اإلطـار املرجعـي
علـى الـصعيد القطـري، وأن يـسعى إىل حتقيـق اإلدمـاجاملـضطلع ـالربجمة األنـشطة التنفيذيـة

الـصعيد القطـري يف التخطـيطمـن أجـل التنميـة علـىاملـضطلع ـاالكامل لألنـشطة التنفيذيـة
مـعوالربجمة على الـصعيد الـوطين، بتوجيـه مـن حكومـات البلـدان، يف مجيـع مراحـل العمليـة،

العمل على ضمـان مـشاركة مجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني مـشاركـة كاملـة علـى الـصعيد
 ؛الوطين

دان علـى أن تعزيز دور جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف مـساعدة البلـتـدرك - ١١ 
 فعاليتــه وكفاءتـــه واتــساقهزيــادةذلك يتطلـــبالقيــام بــحتقيــق أهــدافها اإلمنائيــة وقدرتــه علــى

، مع حتقيـق زيادة كبيـرة يف املـوارد وتوسـيع قاعـدة مـوارده علـى حنـو مطــردوتأثريه باستمرار
 ومضمون وميكـن التنبـؤ بـه؛
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يفلرؤســاء التنفيذييـــن جملــس اعــن طريــقاألمــني العــام علــى القيــام، تــشجع - ١٢ 
منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، حسب االقتـضاء، ببـذل

 ؛ وفعاليته وكفاءتهجهاز األمم املتحدة اإلمنائي اتساقجهود من أجل تعزيز
  بأن لكل من صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالـا جتربتـه وخربتـهتسلم - ١٣ 

، يف هـذا الـصدد،وتؤكـد ،اخلاصة املستمدة مـن واليتـه وخططـه االسـتراتيجية واملتـسقة معهـا
حنـو يقـر بواليـة ودورعلىالتنسيق واالتساق على الصعيد القطري بتعزيز ضرورة االضطالع

ألمـم املتحـدةاصـناديقميـعاالستخدام الفعال للموارد واخلـربة الفريـــدة جلب وينهضكل منها
  املتخصصة؛ا ووكاالهاوبراجم

 التنفيذ الكامل لألهـداف اإلمنائيـةإىل مجيع الدول األعضاء على السعيحتث - ١٤ 
 هـذه تـسهم بـه، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتـدرك مـا ميكـن أن,املتفق عليها دوليـا

منظومـة األمـمألنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع ـالتوجيهتقدمي ال يفعلى حنو إجيايباألهداف
 املتحدة من أجل التنمية، وفقا للجهود واألولويات اإلمنائية الوطنية؛

يتعلق بتحقيـق  أن االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية ميثل حتديا معقدا فيماتدرك - ١٥ 
 األهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد العاملي؛

ــاتتــدرك أيــضا - ١٦  ــوفري بيان ــة ت ــسقة وموثــوق وحتلــيالإحــصائية  أمهي ــات مت
ــيت تــضطلع ــا األمــم املتحــدة ــة ال ــشطة التنفيذي ــم الإلتاحــةوشــاملة بــشأن األن  تطــورات فه

  العامة؛ةواالجتاهات اليت تساهم يف اختاذ قرارات سليمة على صعيد السياس
 

 ثانيا
اإلمنائي األمم املتحدةجهازضطلع ايمتويل األنشطة التنفيذية اليت

هود الــيت تبــذهلا البلــدان املتقدمــة النمــو لزيــادة املــوارد مــن أجــل بــاجلعتــرفت - ١٧
 ،زيـادة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـةب بعـض البلـدان املتقدمـة النمـومبا يف ذلـك التزامـاتالتنمية،

، وتـدعو إىل٢٠٠٦يف عـاماإلمنائيـة الرمسيـةوتالحظ مـع القلـق االخنفـاض العـام يف املـساعدة
، مبا فيها التزامات العديد من البلـداناملتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسيةاماتزلت االالوفاء جبميع

 يف املائـة مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل للمـساعدة٠,٧ختـصيصتحقيق هـدفباملتقدمة النمو
 ٠,٥ مـا ال يقـل عـنإىلاإلمنائية الرمسيةبوصول املساعدة و٢٠١٥ اإلمنائية الرمسية حبلول عام

ختـصيصاملتمثـل يفدفاهلـ وكـذلك،٢٠١٠من الدخل القومي اإلمجايل حبلول عـاميف املائة
 يف املائة ألقـل البلـدان منـوا، وحتـث البلـدان املتقدمـة النمـو٠,٢٠ يف املائة إىل٠,١٥ما نسبته

؛ على القيام بذلك، وفقا اللتزاماا،جهودا ملموسة يف هذا الصددبعداليت مل تبذل
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 ال تـزال،نظرا لعدم ارتباطها بأوجه إنفـاق معينـةوارد األساسية، أن املؤكدت- ١٨
، وتالحـظ من أجل التنميةمنظومة األمم املتحدةتضطلع ا اليتالتنفيذية أساس األنشطةمتثل

صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـايف املـسامهات األساسـيةنـسبة أن،يف هذا الـصدد،مع القلق
خــتالل التـوازن بــنيال التـصدي إىلحباجــة املنظمـات سلمة، وتـاخنفـضت يف الـسنوات األخــري

؛ مستمربشكلاملوارد األساسية وغري األساسية
 تربعاـا  كـثريا مـن أن تزيدبوسعها البلدان املاحنة والبلدان األخرى اليتحتث- ١٩

 ووكاالتـهاصـة صـناديقه وبراجمـهوخبالعاديـة،/األساسـيةاإلمنـائي األمم املتحدةجهازيزانياتمل
، وأن تـساهم علـى أسـاس متعـدد الـسنوات بطريقـة مـستمرة، على أن تفعل ذلـكاملتخصصة

 ا؛لتنبؤا ميكن
 لقاعــدة املــواردا مهمــعنــصرا مكمـال أن املــوارد غــري األساسـية متثــلتالحـظ- ٢٠

نميـة،لتاملـضطلع ـا مـن أجـل االتنفيذيـةدعم األنـشطةلـ  اإلمنـائي األمم املتحـدةجلهازالعادية
أن املـوارد غـري األساسـية ليـست بـديالبـ مـع التـسليماملوارد،جمموعومن مث تساهم يف زيادة

املـضطلعالتنفيذيـةتساق األنـشطةال غري املخصصة حيويةاملسامهاتملوارد األساسية وأنعن ا
؛وتواؤمهامن أجل التنميةا

ــضا- ٢١ ــصدد، ،تالحــظ أي ــادة اســتخدام املــيف هــذا ال وارد غــري األساســية أن زي
ؤدي إىلتـ اإلدارة وميكـن أنجمـالسقلـل مـن تـأثريت وجه إنفاق معينة دون غريهاألاملخصصة

ميكـنجتزئة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل التنميـة ومـن مث
 فعاليتها؛د منأن حت

ــةدارة املاإل مبــا أنــشأته جمــالسسلمتــ- ٢٢ اديق اســتئمانية مواضــيعيةصــن مــنعني
التمويل الطـوعي غـري املخـصص الـيتآلياتوغري ذلك منوصناديق استئمانية متعددة املاحنني

اصـة بكـل منظمـة كطرائـق متويـل تكميليـة للميزانيـاتاخلتمويلواستراتيجيات البأطرترتبط
العادية؛

ملــــوارد صــــناديق األمــــم املتحــــدة وبراجمهــــا جتنــــب اســــتخدام اإىل تطلــــب- ٢٣
 ةنــشطباألالعاديــة لتغطيــة التكــاليف املتــصلة بــإدارة األمــوال اخلارجــة عــن امليزانيــة و/األساســية
؛ذلكالقيام ب علىوكاالت املتخصصةالوحتث املتعلقة ا،الربناجمية

ــؤكــدت- ٢٤ ــة وإدارــا أال ينبغــي ل ه أن ــوارد اخلارجــة عــن امليزاني ــة امل ــؤثرنتعبئ  ات
وبراجمـــهاإلمنـــائياألمـــم املتحـــدةجهـــازامج عمـــل صـــناديقنـــبر تنفيـــذ نوعيـــةيف ســـلبا

املتخصصة؛ هووكاالت
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 امليزانيــات العاديــةأن ،رةر املقــاالشــتراكاتاســتنادا إىل ،مــع القلــق تالحــظ- ٢٥
مــسامهاا يف وتـدعو البلـدان إىل النظـر يف زيـادة أصـاا اجلمــودعديـدة لوكـاالت متخصـصة

 مـن االسـتجابة علـى حنـو اإلمنـائي األمم املتحدةجهازة لتمكنيميزانيات الوكاالت املتخصص
؛للتنمية األمم املتحدةملطالب خطةأكثر مشوال وفعالية

 أقـلال سـيماو الـدخل،املنخفـضةامللحة واحملددة للبلدان االحتياجاتتدرك- ٢٦
ؤسـساتامل وسـائل منـها مـساعدة تلـك البلـدان، بضـرورة االسـتمرار يف ؤكـدالبلدان منـوا، وت
؛هوآليات متويل هاز األمم املتحدة اإلمنائيالقائمة التابعة جل

 ال تزال تواجـه حتـديات كـبريةة الدخل أن البلدان النامية املتوسطأيضا تدرك- ٢٧
 التحــدياتتلــك دعــم اجلهــود الراميــة إىل التــصدي لينبغــي هيف جمــال القــضاء علــى الفقــر وأنــ

 دعــم التطــوير الفعلــيمــن بينـهابوســائل،اآلنحــىتحتققـتالــيتاإلجنــازات اســتدامةضمانلـ
سياسات تعاون شاملة؛ل

استخدام القدرات القائمـة داخـلعن طريق إىل األمني العام أن يقوم،تطلب- ٢٨
:مبا يلي باستخدام تربعات، إذا لزم األمر،األمانة العامة و

اليــة والتعــاريفنطــاق البيانــات املوحتــسنياملــضي بــشكل متــسق يف توســيع)أ(
 دمــن حيــث اــاالت الــيت تغطيهــا والتقيــد باملواعيــوعمليــات التــصنيف علــى نطــاق املنظومــة

 ألغراض تقدمي التقارير املاليـة عـن األنـشطة التنفيذيـة الـيتواملوثوقية والنوعية وإمكانية املقارنة
 تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛

ل ومـــستدام ومتـــسق للبيانـــات والتقـــارير املاليـــة املتـــصلةإنـــشاء نظـــام شـــام )ب( 
 باألنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا كل املؤسسات والكيانات املعنية يف منظومـة األمـم املتحـدة

 ؛من أجل التنمية
القيام، يف هذا الصدد، بتضمني التقريـر الـذي سـيقدم إىل الـس االقتـصادي )ج( 

 ما موجزا للتقدم احملرز ووصفا لألنشطة املقررة؛ تقيي٢٠٠٨واالجتماعي يف عام
  يف دعم العمل املذكور أعاله؛اإلسهامدعوة الدول األعضاء إىل )د( 
 بالتشاور الكامل مع الدول األعضاء،، إىل األمني العام أن يتخذأيضا تطلب - ٢٩ 

 :تدابري تكفل ما يلي
لــيت تقـدمها منظومـة األمــمإقامـة قاعـدة كافيـة وموســعة للمـساعدة اإلمنائيـة ا )أ( 

 الربامج؛من ستفيدة األولويات اإلمنائية لدى البلدان املمع مراعاة أمور عدة منهااملتحدة،
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 استمرار االجتاه التـصاعدي للمـسامهات احلقيقيـة يف األنـشطة التنفيذيـةتعزيز )ب( 
يات املناسبة يف اهلدف وتقدمي التوصلك حتقيق ذترضتحديد العقبات اليت تعلمن أجل التنمية

 هذا الصدد؛
ــؤ )ج(  ــة التنب ــز إمكاني ــسنواتتعزي ــدد ال ــةوالتعهــد املتع ــل األنــشطة التنفيذي بتموي

 من أجل التنمية؛املضطلع ا
؛األساسية وغري األساسية املسامهات توازن مناسب بنيتعزيز وجود)د(

اله، تقريـرا إىل أع٢٩ إىل األمني العام أن يقدم، عمال بالفقرةكذلك تطلب- ٣٠
 الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة؛

  بالبلدان املتقدمة النمو أن تكفل إتاحة املعلومـات املتعلقـة جبهودهـا مـنيب - ٣١ 
ــة ــة التابعـ ــة املعنيـ ــة الدوليـ ــهيئات احلكوميـ ــة للـ ــة الرمسيـ ــم املـــساعدة اإلمنائيـ ــادة حجـ أجـــل زيـ

 املتحدة؛ لألمم
ــةملــسامهاتا علــى أن زيــادةشددتــ- ٣٢ األمــم املتحــدة املقدمــة إىل جهــاز املالي

األهــدافاملتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــكاإلمنــائي أمــر أساســي لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة
 بـني زيـادة فعاليـة جهـاز األمـمداعمـةاملت الـصالتدرك، يف هـذا الـصدد،تـاإلمنائية لأللفيـة، و

نتــائج ملموســة يف مــساعدة البلــدان الناميــة علــىاملتحــدة اإلمنــائي وكفاءتــه واتــساقه وحتقيــق
 األنـشطةطريـقنعـستدامة،املـتنميـةالطـرد واملقتـصاديالنمـو االالقضاء علـى الفقـر وحتقيـق

من أجل التنمية، وتوفري املوارد جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي بوجه عام؛املضطلع االتنفيذية
ــدت - ٣٣  لتخطــــيطبتحــــسني ادة اإلمنــــائي جهــــاز األمــــم املتحــــ قيــــام أمهيــــةؤكــ

 جهـازوالـشفافية يفساءلةاملالنتائج وحتقيق أن اإلدارة القائمة علىمالحظةاالستراتيجي، مع
جزء ال يتجزأ من اإلدارة السليمة؛اإلمنائياألمم املتحدة

 على أن متويل األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحـدةتشدد - ٣٤ 
 يف جمـال التنميـة اسـتنادا إىلالتنميـة ينبغـي أن يركـز علـى التحـديات الطويلـة األجـلمن أجل

 االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛
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 ثالثا
 ألمم املتحدةاليت تضطلع ا اإسهام األنشطة التنفيذية

 يف تنمية القدرات الوطنية وفعالية التنمية
  وتنميتهابناء القدرات -ألف

ــ - ٣٥  ــدرات وأن تنم دركت ــة الق ــق بي ــا يتعل ــر فيم ــام األم ــويل زم ــتراتيجياتت االس
لوطنية أمران أساسيان لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهـدافاإلمنائية ا

اإلمنائية لأللفية، ويب مبؤسسات األمم املتحـدة أن تقـدم املزيـد مـن الـدعم ملـا تبذلـه البلـدان
أو احملافظـة عليهـا وأن تقـدم الـدعم لتنفيـذ/شاء مؤسسات وطنية فعالـة والنامية من جهود إلن

اســتراتيجيات وطنيــة لبنــاء القــدرات، وإذا اقتــضى األمــر، وضــع اســتراتيجيات وطنيــة هلــذا
 الغرض؛

ــامتؤكــد - ٣٦  جهــاز األمــم املتحــدة أن تنميــة القــدرات مهمــة أساســية مــن مه
ا الـصدد، أن يتخـذ، بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء،، وتطلب إىل األمني العام، يف هـذاإلمنائي
جا متماسكا ومنسقا فيمـا يقدمـه مـن دعـماألمم املتحدة اإلمنائيلضمان اتباع جهازتدابري

 ؛ لتنمية قدرااالربامجستفيدة منالبلدان املاليت تبذهلالجهودل
وتنميــةراتالقــدبنــاءيواصــل دعــمجبهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يــب - ٣٧ 
 املساعدةريأثتالبلدان النامية، بناء على طلبها، من أجل التنسيق والتقييم الفعالني ليفقدراتال

  متاشيا مع اخلطط واألولويات اإلمنائية الوطنية؛،اإلمنائية اخلارجية
إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي أن يدعم وضع أطـر حمـددة ترمـي إىلتطلب - ٣٨ 

الربامج، بناء على طلبها، من تصميم ورصـد وتقيـيم مـا حيـرز مـنستفيدة منن املمتكني البلدا
 نتائج يف جمال تنمية قدراا على حتقيق األهداف واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛

أنـشطـةيفمبؤسسات األمم املتحدة أن تتخـذ تدابري تكفـل االستدامـة يــب - ٣٩ 
قـدر ،أن يـستخدمهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائيينبغي جل ه أن علىدتأكيالبناء القدرات، وتكرر

 آليات التنفيذ الوطين واخلربات والتكنولوجيـات الوطنيـة املتاحـة باعتبارهـا القاعــدة،املستطاع
املمارسـة املتمثلـة يفوجتنـبالتركيز علـى اهلياكـل الوطنيـةبيف االضطالع باألنشطة التنفيذية،

يكـون ذلـك حيثمـا ، موازيـة خـارج نطـاق املؤسـسات الوطنيـة واحملليـةإقامة وحدات تنفيذيـة
 ؛اكنمم
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ــب - ٤٠  جبهـــاز األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي أن يواصـــل تعزيـــز آليـــات التنفيـــذيـ
ــار أمهيــة بنــاء قــدرات وطنيــة الــوطين، مهــا مــعئايوبــسط اإلجــراءات ومبــا ي ،واضــعا يف االعتب

 الوطنية؛ اإلجراءات
ــب - ٤١  ــائي إىل جهـــازتطلـ ــوم،األمـــم املتحـــدة اإلمنـ ــسترشدا بأفـــضلأن يقـ مـ

تعزيـــز نظـــم املـــشتريات التابعـــة لـــه وأن يعتمـــد تـــدرجييا علـــى الـــنظم الوطنيـــةب ،املمارســـات
 للمشتريات؛

 إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي أن يـضع، بالتـشاور مـع الـدولتطلب أيضا - ٤٢ 
ــادراتبغيــة حمــددة زمنيــاقهــا ونتــائج حمــددة وميكــن قياســها وحتقيلاألعــضاء، إطــارا قيــاس مب
يف جمــال بنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة، وأن يقــدماألمــم املتحــدة اإلمنــائيوأنــشطة جهــاز

 تقارير عن هذا اإلطار؛
 املتحـدةاألمم الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة التابعة جلهازتشجع - ٤٣ 

ن القطري واإلقليمـي لالسـتفادة مبزيـد مـن الفعاليـةاإلمنائي على تكثيف التعاون على الصعيدي
 من أجل تعزيـز القـدرات الوطنيـة، وفقـا لألولويـات واخلطـطإجراءاامن خرباا ومواردها و

 من بينها التقييم القطري املوحد، عند الـضرورة، وإطـار عمـل األمـموسائلاإلمنائية الوطنية، ب
 املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛

هـا،ريأثتباجلهود واملبادرات الراميـة إىل حتـسني نوعيـة املعونـة وزيـادة ترحب - ٤٤ 
يف ذلك إعالن باريس بشأن فعالية املعونـة، وتـدعو إىل اختـاذ إجـراءات ملموسـة وفعالـة يف مبا

تنفيذ مجيع االلتزامات املتفق عليها بشأن فعالية املعونـة، عـن طريـق الرصـديفالوقت املناسب
 د ائية؛الواضح ووضع مواعي

ــتؤكــد - ٤٥  ــدان امل ــسىن للبل ــه لكــي يت ــن أن ــق األهــدافستفيدة م ــربامج أن حتق  ال
، ينبغـي أن تتـاح هلـا)١(اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهـداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة

 إمكانية احلصول على التكنولوجيات اجلديدة والناشئة، األمر الـذي يتطلـب نقـل التكنولوجيـا
 مـــن أجـــل املـــشاركة يفعزيزهـــاوالتعـــاون الـــتقين وبنـــاء القـــدرات العلميـــة والتكنولوجيـــة وت

استحداث هذه التكنولوجيات وتكييفها مع الظروف احملليـة، وحتـث، يف هـذا الـصدد، الـدول
األعضاء ومنظومة األمم املتحدة على دعم تشجيع ونقل التكنولوجيـات اجلديـدة والناشـئة إىل

 الربامج؛من يدةستفالبلدان امل
إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي تعزيــز الــدور الــذي يــضطلع بــه يف تطلــب - ٤٦ 

 تيسري حصول البلدان النامية على التكنولوجيات اجلديدة والناشئة؛



A/RES/62/208

12

ــعحتــث - ٤٧  ــادل مؤســسات مجي ــف تب ــى تكثي ــائي عل ــم املتحــدة اإلمن ــاز األم جه
 بــشأن املمارسـات اجليــدة واخلـربات املكتــسبةاملعلومـات بـني الوكــاالت علـى نطــاق املنظومـة

أنـشطتها يفب املتعلقـة واملقـاييس واملؤشـرات ومعـايري الرصـد والتقيـيمتم حتقيقهاياليتوالنتائج
 وتنمية القدرات؛القدراتجمال بناء

 
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتنمية القدرات الوطنية -باء
 يف هـذا،يدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتشجع األمهية املتزاتعيد تأكيد - ٤٨ 

األخــرى املتخصــصة والكيانــاتا ووكاالـهــاوبراجماألمـم املتحــدة  منظومــة صــناديق،الـصدد
 على إدماج دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف أنـشطتهاااملعنية التابعة هل

ــادة ــاملعت ــةمل ــدان النامي ــ،ساعدة البل ــا، بن ــها وحتــت إشــرافها وتوجيهه ــى طلب ــىاء عل ــةعل  تنمي
 قـقالقدرات بغية تعظيم فوائد وآثار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي لكـي حت

 مع التركيز بشكل خاص على األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيهـا،أهدافها الوطنية
 األهداف اإلمنائية لأللفية؛

 ٤٩ - تعزيـز دعمهـا للتعـاونبوسـعها باجلهـات املاحنـة والـدول األعـضاء الـيتيب 
فيما بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك التعاون الثالثي، وخصوصا من خالل تعبئـة املـوارد املاليـة

 ، أن تفعل ذلك؛ وتقدمي املساعدة التقنيةستداممعلى أساس
ــدعو - ٥٠  ــم املتحــدت ــدول األعــضاء وجهــاز األم ــع ال ــشاركة مجي ــائي إىل امل ة اإلمن
  يف اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛نشاطب
 إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي أن يكثف تبـادل املعلومـات واإلبـالغتطلب - ٥١ 

ئج وعـن النتـا،يث مبا يف ذلك التعاون الثال،عما يقدم من دعم للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 من خالل ذلك الدعم؛ اليت حتققت

 ضرورة بذل املزيد من اجلهود يف سبيل الوصول إىل فهـم أفـضل لنـهجتؤكد - ٥٢ 
 تنميـة القـدراتهامنـبوسـائلتعزيز فعالية التنمية،لوإمكانات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

 الوطنية؛
ــة بالتعــتؤكــد أيــضا - ٥٣  ــز الوحــدة اخلاصــة املعني ــة تعزي ــدان أمهي اون فيمــا بــني بل

هـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي مواصـلةجب يـب و، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي داخـلاجلنوب
 تقدمي الدعم الالزم للوحدة اخلاصة بغية متكينها من إجناز واليتها؛

الوحدة اخلاصة املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنـوبتيسري مبواصلةترحب - ٥٤ 
ــى نطــاق واســعنــشر املعلو ــق بالتجــارب وأفــضلوتيــسري احلــصول عليهــامــات عل فيمــا يتعل
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املمارسات والشركاء احملتملني يف جمال التعاون فيما بني بلدان اجلنوب على شـبكة املعلومـات
 قاعدة البيانات اإللكترونية التابعة للوحدة؛هي و،من أجل التنمية

ة اإلمنـائي إىل االحتفــال بــصورة الــدول األعـضاء وجهــاز األمـم املتحــدتـدعو - ٥٥ 
 الئقة بيوم األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

 
 ملرأةامتكنيواملساواة بني اجلنسني -جيم

جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن تعمـل، يف إطـار مؤسسات إىلطلبهاتكرر - ٥٦ 
أن تــسعى إىل حتقيــق املــساواة بــني، علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين والتنظيميــةــااوالي

ملرأة يف براجمها القطرية ووسـائلها التخطيطيـة وبراجمهـا القطاعيـة وأن تـصوغااجلنسني ومتكني
أهدافا وغايـات حمـددة علـى املـستوى القطـري يف هـذا امليـدان، وفقـا لالسـتراتيجيات اإلمنائيـة

 الوطنية؛
 على ضـمانها وبراجمهاصناديقواألمم املتحدة هيئات إدارة وكاالتتشجع - ٥٧ 

بالرصـد فيمـا يتـصل بالـسياسات  املتعلقـة مهامهـامجيـع جوانـبإدماج منظورات جنسانية يف
التمويل املتعدد السنوات واألنـشطة التنفيذيـة، واالستراتيجيات واخلطط املتوسطة األجل وأطر

الرئيسية ومؤمترات القمة اتاملؤمتر  بتنفيذ إعالن األلفية ونتائجاألنشطة اليت تتصلمبا يف ذلك
 واالجتماعي؛ اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي

 املتحـدة املعـيناألمميف منظومة باعتماد جملس الرؤساء التنفيذينيحتيط علما - ٥٨ 
يمتعمـب املتعلقـةسـتراتيجيةلالوملـرأةااملساواة بـني اجلنـسني ومتكـنيباملتعلقةسياسةللبالتنسيق
ــاة ــوع اجلــنسمراع ــة ن ــى نطــاق منظوم ــم املتحــدةعل ــشبكة)٧( األم ــذهلا ال ــيت تب ــاجلهود ال ، وب

 اجلنسني؛ املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني
يف والفتيــان جبهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن ينظــر يف دور الرجــاليــب - ٥٩ 

 ؛نوع اجلنسمراعاةسياسات تعميم
املوارد املتعلقـةواصل تعزيز فعاليةي أن اإلمنائي األمم املتحدةجهاز إىللبتط - ٦٠ 
ــشؤونأخــصائييب ــةينــسجهــات تاجلنــسانية وال ــشؤون اجلنــسانية واألفرق  باملــسائل املعنيــةق ال

 بوسائل منـها حتديـد واليـات واضـحة لكـل منـها وكفالـة تقـدمي التـدريب املناسـب،اجلنسانية
 ؛ ومشاركتهمزيادة دعم كبار املوظفنيو واملوارد الكافية واملستقرة املعلوماتاحلصول علىو

_______________

)٧(  CEB/2006/2و Corr.1املرفق ،. 
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جهـــاز األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي أن تواصـــل، يف إطـــار مبؤســـسات يـــب - ٦١ 
التنظيمية، حتسني آلياا للمـساءلة املؤسـسية وأن تـدرج النتـائج املتعلقـة باملـساواة بـني والياا

 يفنـوع اجلـنسكـومي الـدويل واملؤشـرات الـيت تراعـياجلنسني املتفق عليهـا علـى الـصعيد احل
 أطرها االستراتيجية؛

 جبهاز األمم املتحدة اإلمنـائي مواصـلة حتـسني اإلبـالغ النـوعي والكمـييب - ٦٢ 
  حسب نوع اجلنس؛نفةالبيانات املصيف ذلكعن املساواة بني اجلنسني، مبا

يـر الـسنوي للمنـسقني املقـيمنيالتقر تضمنيكفلأن ي إىل األمني العامتطلب - ٦٣ 
 معلومات كافية وموجزة عن التقدم احملرز فيما ورد أعاله؛

 جبهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يــستفيد مــن اخلــربة التقنيــة لــصندوقيــب - ٦٤ 
  اجلنسانية؛املسائلاألمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف

وفقـا لواليـة كـلأن تتبـع،ى األمم املتحدة اإلمنائي علجهاز مؤسسات ثحت - ٦٥ 
 تتبـــادلاجلـــنس وأننـــوعب املتـــصلةبـــشأن املـــسائل يف عملـــهاتـــسقا ومنـــسقا ماجـــ ،منـــها

 سائل مالئمة؛اجليدة بواملمارسات واألدوات واملنهجيات
جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي مواصــلة اجلهــود الراميــة إىل مبؤســسات يــب - ٦٦ 

التعيينات داخل منظومة األمم املتحدة على املـستويات املركزيـةحتقيق التوازن بني اجلنسني يف
واإلقليمية والقطريـة يف املناصـب املـؤثرة يف األنـشطة التنفيذيـة املـضطلع ـا مـن أجـل التنميـة،

غريها من الوظائف الرفيعـة املـستوى، مـعيفيف ذلك التعيني يف وظائف املنسقني املقيمني و مبا
ــ ــة لتمثي ــرأة مــناملراعــاة الواجب ــدانالل امل ــبل ــنامل ــربامج، ستفيدة م ــة،وخبال ــدان النامي اصــة البل

 ومراعاة مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل؛
 

االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية-دال
ــد- ٦٧  ــةتؤكـ ــشطة االنتقاليـ ــة إىل االضـــطالع باألنـ ــين احلاجـ ــراف وطـ ــت إشـ حتـ

ــصدد، ،وتطلــب ــذا ال ــم املتحــدة اإليف ه ــاز األم ــدراتإىل جه ــة الق ــساهم يف تنمي ــائي أن ي من
إدارة عملية االنتقال؛من أجلالوطنية على مجيع املستويات

م بـدور حيـوي يفيـاقالجهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائييـتعني علـى ه بأنتسلم- ٦٨ 
حاالت االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛
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ــستجيب للتطلـــب- ٦٩ ــائي أن يـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــاز األمـ ــأثرة إىل جهـ ــدان املتـ بلـ
 دعمـا، بناء على طلبها، من اإلغاثة إىل التنميةانتقاليةمبرحلةاليت متربالكوارث أو الصراعات
 باالختالفات املوجودة يف هذه احلاالت؛التسليملألولويات الوطنية، مع

 إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي أن يقوم، اسـتجابة للبلـدان الـيتب أيضاتطل - ٧٠
 اخلاصـة بكـل بلـدحتياجـات االدعم يراعي من اإلغاثة إىل التنمية، بتصميميةانتقال رحلةمبمتر
 وفقـــا لالســـتراتيجيات والـــسياسات،عــاش املبكـــرتن لتقـــدمي الـــدعم بفعاليـــة لالبوضــع ـــجو

؛تطويرهااملساعدة على استعادة القدرة الوطنية أومعواملتطلبات الوطنية،
ــنياإلمنــائيجهــاز األمــم املتحــدة مؤســسات إىلتطلــب - ٧١ ــسيق ب أن تعــزز التن
 املـساعدةلتقـدمينـسقمتـسق ومتكامـل ومجتباعلكفالة االوكاالتالتنسيق بنياإلدارات و

اليت تعـيش القطري، يأخذ يف االعتبار الطابع املعقد للتحديات اليت تواجه البلدانالصعيدعلى
ن طابع خاص بالنسبة لكل بلد؛تلك الظروف وما تتسم به تلك التحديات م

كومـاتاحل إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي أن يقوم، بناء على طلـبتطلب- ٧٢
 مـن اإلغاثـة إىل التنميـة، بـدعم جهـود بنـاء القـدراتيـةانتقال مبرحلـةلبلـدان الـيت متـرالوطنية ل

ةا عـن مبـادرات وأنـشط تقريـراتـه،إدارجمالس يف إطار تقاريره السنوية إىل،الوطنية وأن يقدم
؛حكومات تلك البلدان

 منظومـــة األمـــم املتحـــدة ومؤســـسات بريتـــون وودز علـــى مواصـــلةتـــشجع - ٧٣
 مبـا يف من اإلغاثة إىل التنمية،يةاالنتقالباملرحلةما يتعلقجهودمها الرامية إىل حتسني التنسيق في

لفتريت لتقييم االحتياجاتمشتركة استجاباتإعدادب مناسبا،ذلكنوكيحيثما ، القيامذلك
آليـات يف ذلـكما بعد الكوارث وما بعـد الـصراع وختطـيط الـربامج وتنفيـذها ورصـدها، مبـا

 مبرحلـة رتقدمي دعم أكثر فعالية وختفيض تكاليف املعامالت بالنـسبة للبلـدان الـيت متـلالتمويل،
 من اإلغاثة إىل التنمية؛يةانتقال

املقـدمتوجيـهالحدة اإلمنـائي أن يتخـذ، متاشـيا مـع إىل جهاز األمم املتتطلب- ٧٤
 األنشطة التنفيذية اليت يضطلع ـا جهـاز األمـماتساقالدول األعضاء، تدابري لزيادة تعزيزمن

 تلـكأمهيـةوتعزيـز مـن اإلغاثـة إىل التنميـةيـة انتقالمبرحلـةاملتحدة اإلمنائي يف البلدان الـيت متـر
 حسن توقيتها؛األنشطة وفعاليتها وكفاءا و

 جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي يفضـرورة أن ينظـر، يف هـذا الـصدد،تالحظ - ٧٥
سبل حتسني فعالية تعبئة موارده لالنتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛
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 ةالفعالـنظمالـقـوم بـهت، يف هذا الصدد، بأمهيـة الـدور الـذي ميكـن أنتسلم - ٧٦
ت االنتقـال مـن اإلغاثـة إىلحـاال الـشؤون اإلنـسانية يفمنـسقي/لمنسقني املقـيمنية لواملتجاوب
التنمية؛

 بكيانات األمم املتحدة ذات الصلة أن تواصل بذل املزيـد مـن اجلهـود،يب - ٧٧
أثناء مرحلـة االنتقـال مـن اإلغاثـة إىليف االقتضاء، ملواءمة مجع البيانات وإدارة املعلوماتعند

وأن تتيح تلك املعلومـات ،لى النحو الواجب البيانات الوطنيةمع األخذ يف االعتبار ع ،التنمية
للدول األعضاء املعنية؛

 إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يــبين قدرتــه علــى تقــدمي الــدعمتطلــب - ٧٨
 الدور الـذي ميكـن أنمع مالحظة املبكر يف حاالت االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية،لالنتعاش

 يف هذا الصدد؛،األمم املتحدة اإلمنائي برنامجضطلع بهي
التجـارب فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب ميكـن البلـدان واخلربات بأن تبادلتسلم- ٧٩

ــيت متــر ــةال ــةنتقالا مبرحل ــةي ــدان النامي ــن خــربات البل ــة مــن االســتفادة م ــة إىل التنمي  مــن اإلغاث
 اجلنـوب، مبـا يف ذلـك طرائـق التعـاون فيمـا بـني بلـدانتطـويرشجع على مواصلةتاألخرى، و

 باحلاجة إىل تكييف اخلربات مع الـسياقاتمع التسليم يف هذا الصدد،،طرائق التعاون الثالثي
الوطنية؛

 جهاز األمم املتحـدة اإلمنـائي إىل أن يراعـي، عنـد تقدميـه املـساعدة إىلتدعو- ٨٠
، الـدور االستـشاريدرجة يف جدول أعمال جلنة بناء الـسالماملارجة من صراعاتاخلبلدانال

مـناالنتعـاشالذي ميكن أن تضطلع به هـذه اللجنـة فيمـا يتعلـق ببنـاء الـسالم واسـتراتيجيات
 وتنميتــها اقتــصاديا واجتماعيــا ومــن أجــلانتعاشــهاأجـل مــساعدة البلــدان علــى وضــع أســس

عملية بناء السالم؛ل الوطينالتوجيهكفالة
الـشروع، بالتنـسيق مـععلـىاملاحنـة وكـاالت األمـم املتحـدة واجلهـاتحتـث- ٨١

ذلك االنتقـال، مثـللـ الداعمـةالسلطات الوطنية، يف ختطيط االنتقال إىل التنمية واختاذ التدابري
القدرات، منذ بداية مرحلة اإلغاثة؛تدابري بناء ويةتدابري املؤسسال

مرونـة ـج أكثـر تنـسيقا واعتمـاد مجيـع املـاحنني والبلـدان الـيت بوسـعهاحتث- ٨٢
مـن أجـل التنميـة يف حـاالت االنتقـال مـن اإلغاثـة إىلاملـضطلع ـالتمويل األنـشطة التنفيذيـة

ذلك باسـتخدام وسـائل متعــددة حلـشد املــوارد، وتؤكـد أنــهبــ  يف القيـامتنظــرالتنميـة علـى أن
 اإلمنائيـة، وأنـه ينبغـية اإلنـسانية علـى حـساب املـساعدللمـساعدة املـسامهاتميينبغي تقـد ال

 اإلنسانية؛ةللمجتمع الدويل أن يوفر ما يكفي من املوارد للمساعد
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ميكـنيف الوقـت املناسـب وعلـى حنـوالتمويـل الكـايفتوفري احلاجة إىلتؤكد- ٨٣
 مـنيـةانتقال مبرحلـةمن أجل التنمية يف البلدان اليت متـراملضطلع االتنبؤ به لألنشطة التنفيذية

مـستمرة يفاملاحنني والبلدان اليت بوسعها أن تقدم مسامهات ماليـةب يباإلغاثة إىل التنمية، و
 األمـممنظومـةضطلع ـاتـميكـن التنبـؤ بـه لألنـشطة التنفيذيـة الـيتعلى حنـو والوقت املناسب

 مـن اإلغاثـةيةانتقال مبرحلةلبلدان اليت مترل الطويل املبكر والتنمية على املدىلالنتعاشاملتحدة
؛ذلك  تفعل أنإىل التنمية

، بنـاءالقيـامالقطريـةألمـم املتحـدةا وأفرقـةني املقيمنياملنسقنظام إىلتطلب - ٨٤
لوقاية يفلإدراج استراتيجياتبالتشجيع علىتنسيق معها،العلى طلب احلكومات الوطنية وب

 علـى مجيـعالـوطين وبنـاء القـدرات الوطنيـةمع مراعاة أمهيـة اإلشـرافخطط التنمية الوطنية،
املستويات؛

 األمـم املتحـدة ذات الـصلة علـى إدمـاجؤسـسات الدول األعـضاء ومتشجع - ٨٥ 
، مبا يف ذلك التدابري اهلادفة إىل اسـتعادة وحتـسنية كل منهااحلد من خماطر الكوارث يف أنشط

 املبكر واالنتقال؛االنتعاشاخلدمات واهلياكل األساسية باعتبار ذلك جزءا من مرحلة
 

 رابعا
  أداء جهاز األمم املتحدة اإلمنائيحتسني

 مةءالاالتساق والفعالية وامل -ألف
مجيــعاألمــر يف إعـداد ووضــع  زمـام الــسلطات الوطنيــةتـويل علــى أنشددتـ - ٨٦ 

 التقيــيم القطــريوثــائق التخطــيط والربجمــة التابعــة جلهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مبــا يف ذلــك
توجيـه واملـشاركة الكاملـة يفقيامها بالللمساعدة اإلمنائية، وإطار عمل األمم املتحدةاملوحد و

ــةناصــر تــشكل عذلــك  أساســية لــضمان اســتجابة تلــك الوثــائق خلطــط واســتراتيجيات التنمي
طــار ومــصفوفة نتائجــه،اإلالوطنيــة، وتطلــب إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يــستخدم

ة ملـسامهاتوحـدامج، بوصـفهما أداة الربجمـة امل ومبوافقة البلد املـستفيد مـن الـربانحيثما ينطبق
الصناديق والربامج على الصعيد القطري حنو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا

 أن تؤيدمها السلطات الوطنية بالكامل وتوقع عليهما؛علىفيها األهداف اإلمنائية لأللفية،
ملتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة ومـصفوفة إىل إمكانـات إطـار عمـل األمـم اتشري - ٨٧ 

سق واملتكامــل لربجمــة ورصــد عمليــات جهــاز األمــمتــنتائجـه، بوصــفهما اإلطــار اجلمــاعي وامل
 بـادرات مـشتركة،مب  القيـام فـرصممـا يـؤدي إىل تزايـداملتحدة اإلمنائي على الـصعيد القطـري،
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ئي علـى االسـتفادة بالكامـل مـنمبا يف ذلك الربجمة املشتركة، وحتث جهاز األمم املتحدة اإلمنا
 ؛ة املعونة وفعالياملعونةتلك الفرص لصاحل تعزيز كفاءة

، يف هذا الصدد، علـى أن أطـر ختطـيط وبرجمـة األنـشطة التنفيذيـة الـيتتشدد- ٨٨ 
ــم املتحــدة ــا فيهــا إطــار عمــل األم ــة، مب ــن أجــل التنمي ــم املتحــدة م ــة األم تــضطلع ــا منظوم

ــة، ــساعدة اإلمنائي تــواءم بــشكل كامــل مــع دورات التخطــيط اإلمنــائيتأنحاجــة إىليفللم
 أن تستفيد من القدرات واآلليات الوطنية وتعززها؛هلاينبغيأنهأمكن، وكلما ،الوطين

جلهـازيعمـل حتـت اإلشـراف الكامـلأن نظام املنـسقني املقـيمنيعلى شددت - ٨٩ 
ئمــا علــى املــشاركة ومجاعيــا وخاضــعا وأن عملــه ينبغــي أن يكــون قا،األمــم املتحــدة اإلمنــائي

 للمساءلة؛
 تـوفري إمكانيـة بالدور املركزي الذي يضطلع به املنـسقون املقيمـون يفسلمت - ٩٠ 

ألمم املتحدة من أجل التنميـة علـى الـصعيد القطـرياليت تضطلع ا اتنسيق األنشطة التنفيذية
 بوسـائل منـهادان املستفيدة مـن الـربامج، ألولويات التنمية الوطنية للبلافعالية استجابته لزيادة

 املوارد املالئمة واملساءلة؛
لية الوطنيـة،سؤونظام املنسقني املقيمني، ضـمن إطـار املـل أنتؤكد من جديد - ٩١ 

ــة وكفــاءة أداء منظومــة األمــم املتحــدة علــى الــصعيدحتقيــق يــضطلع بــه يفا رئيــسيادور  فعالي
 وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدةلقطـري املوحـدالتقيـيم ا صـياغةمبـا يف ذلـكالقطري،
 أداة رئيسية للتنسيق الكفء والفعال لألنشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع ـاوهو يشكلاإلمنائية،

 من أجل التنمية؛ منظومة األمم املتحدة
تقينالـايل واملـدعماملزيـد مـن الـ جهاز األمم املتحدة اإلمنائي على تقـدميحتث - ٩٢ 
ــامتنظيالو ــب إىل األمـــني العـ ــيمني وتطلـ ــام املنـــسقني املقـ ــي لنظـ ــع مـ ــشاور مـ ــل، بالتـ أن يكفـ

 بـاملوارد الـضرورية لالضـطالعني املقـيمنياملنسق تزويدجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، أعضاء
 بدورهم بفعالية؛

فائـدا، علـى تكـاليفالـرغم مـن علـى تنطـوي، أن أنشطة التنـسيقتالحظ - ٩٣ 
ملها كل من البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدةمعامالت يتح

إىل الـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف دورتـهيقدم تقريـرا سـنوياوتطلب إىل األمني العام أن
 عن أداء نظام املنسقني املقيمني، مبا يف ذلك تكاليفه ومنافعه؛املوضوعية
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از األمم املتحدة اإلمنائي من أجل حتسني عمليـة اجلهود اليت يبذهلا جهتشجع - ٩٤ 
أن يقدم تقريرا عـن هـذا املوضـوع العاماألمني وتطلب إىلاختيار املنسقني املقيمني وتدريبهم

 ؛٢٠٠٩إىل الس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام
ــشجع - ٩٥  لومــات املتقدمــة يف جمــال املعت علــى اســتخدام التكنولوجيــاأيــضا ت

يـسر إسـهام صـناديق األمـم املتحـدةيمـن شـأنه أنيذ الواالتصاالت، مبا فيها إدارة املعارف،
ــم ــا يف ذلــك الوكــاالت غــري املقيمــة، يف إطــار عمــل األم وبراجمهــا ووكاالــا املتخصــصة، مب

 بـشكل تبادل املعلوماتوكذلكاملتحدة للمساعدة اإلمنائية وغريه من أطر وآليات التخطيط،
 ؛عام

األمـم املتحـدةلمنسق املقيم أن يقـدم، مبـساعدة فريـقل ينبغي هأنعلى شددت - ٩٦ 
القطري، تقارير إىل السلطات الوطنية عن التقدم احملرز يف ضوء النتـائج املتفـق عليهـا يف إطـار

 عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛
راتيجية للــصناديقأمهيــة كفالــة أن تتماشــى اخلطــط االســتعلــى  أيــضاشددتــ - ٩٧ 

 الذي حيدد املعايري املتفق عليها علـى املـستوىالعامةةلسياسلوالربامج مع االستعراض الشامل
أن واحلكومي الدويل لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنميـة

 ؛تسترشد به
قـارير إىل اجلمعيـة العامـة العام، يف هـذا الـصدد، أن يقـدم تاألمني إىلتطلب - ٩٨ 

عن اآلثار املترتبة على مواءمة دورات التخطيط االستراتيجي لصناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا
 الفتـرة الزمنيـة احملـددةن تغـيريبشأ، وأن يقدم توصياتالعامةةلسياسلمع االستعراض الشامل

ربـع سـنوات، حـىت يتـسىنمن ثـالث سـنوات إىل أالشامل للسياسة العامةاالستعراضإلجراء
 الثالثة والستني؛ دورايفللجمعية أن تتخذ قرارا مستنريا

 باجلهود اليت يبذهلا جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف اسـتخدام التقيـيمترحب - ٩٩ 
مـع اإلطـارهـذاالقطري املوحد وإطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة ومواءمـة دورة

لتحـسني  وتالحظ اجلهود املبذولة، يف عدد متزايد من البلدانةطيط الوطنيعمليات وأطر التخ
ــى الــصعيد االتــساق والتنــسيق واملواءمــة يف جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مبــا  يف ذلــك عل

 ؛القطري
ــدعو - ١٠٠  ســبل حبــث منظومــة األمــم املتحــدة ومؤســسات بريتــون وودز إىلت
االســتراتيجية  األطــرمواءمــة زيــادةبوســائل منــهاالتنــسيق،و والتــضافرإضــافية لتعزيــز التعــاون 

احلكومـات املـستفيدة، والوسائل والطرائق وترتيبات الـشراكات، مبـا يتفـق متامـا مـع أولويـات
بـني، بقيـادة الـسلطات الوطنيـة،كفالة املزيد من االتـساقوتشدد، يف هذا الصدد، على أمهية
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ــضعها  ــيت ت ــم املتحــدةالتوكــااألطــر االســتراتيجية ال ــاوصــناديقها األم ومؤســسات وبراجمه
ــون وودز ــل ،بريتـ ــى التكامـ ــاء علـ ــع اإلبقـ ــل مـ ــة لكـ ــات التنظيميـ ــسي والواليـ ــة املؤسـ  منظمـ

مبـا يف ذلـك ورقــات اسـتراتيجية احلــد مـن الفقــر، االسـتراتيجيات الوطنيـة للحــد مـن الفقــر،و
 ؛توجد حيثما

علـى علـم بكـلستفيدة من الربامجلبلدان املتكون اأنضرورةعلى شددت - ١٠١ 
للحكومـاتوينبغـي وأن تـستفيد منـها،ومـوارد اليـاتومـن  اإلمنـائيألمم املتحدةا هازجل ما

ملقيمـة منـهاامنظمـات األمـم املتحـدة،وارد،املـواليـات وهـذه القالوطنية أن حتـدد، عـن طريـ
ت احملـددة لكـل بلـد، مبـا يفيـاوالحتياجـات واألولاعلى أفضل وجـه ستليباملقيمة، اليت وغري

مــع املنظمــات املقيمــة،  مــن خــالل استــضافة ترتيبــات،لــة الوكــاالت غــري املقيمــةاذلــك يف ح
 حسب االقتضاء؛

 اتعمليـــيف  التنافـــسيةوالقــدرةشفافيةالـــ بـــاألمني العــام أن حيـــسنيــب - ١٠٢ 
 إجيـاد أفـضلمـن أجـل يجهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائ املستوى يفةالرفيع يف املناصبالتوظيف
املـديرينكبـاريف هـذا الـصدد، بيـب،و  ،داخل منظومـة األمـم املتحـدة وخارجهـا املرشحني
مـع لوكاالت األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمهـا أن يتعـاونوا تعاونـا تامـا التنفيذيني

يف ،تحدة املعـين بالتنـسيق يف منظومة األمم املاألمني العام، من خالل جملس الرؤساء التنفيذيني
ــارل توظيــفات المواءمــة عمليــ ــارممــا جيعــل ،٢٠٠٩ املــسؤولني حبلــول عــامكب  معــايري االختي

النحـو الواجـب بالنــسبة اجلغـرايف علــىاجلنــسني والتـوازن بـني التـوازن مراعــاةكفـلتشـفافة و
 ؛املتساوية كفاءاتاليوللمرشحني ذ

 يفوظيفتـهدة اإلمنـائي إىل املـشاركة حبكـم دعوة جهـاز األمـم املتحـتشجع - ١٠٣ 
ربامج،املـستفيد مـن الـ بنـاء علـى طلـب البلـد، واجلديـدةطرائق املعونة وآليات التنسيق احلالية
 الصدد؛ إىل تعزيز مشاركته يف هذا وتدعو جهاز األمم املتحدة اإلمنائي

ــائيتطلـــب - ١٠٤  ــدة اإلمنـ ــامج األمـــم املتحـ ــدير برنـ ــومأ  إىل مـ ــياق،ن يقـ يف سـ
ــزال متــصال اضــطالعه ــذي ال ي ــيمني، ال ــسقني املق ــامجمبــسؤوليات إدارة نظــام املن ــم بربن األم

 :ا يليمبوثيقا، اتصاالاملتحدة اإلمنائي
إىل إنشاء آليـات مناسـبة لـضمان أال تـؤدي تكـاليف نظـام املنـسقني املقـيمني  )أ(  

 ؛ربامجاملستفيدة من النختفيض املوارد املخصصة للربامج اإلمنائية يف البلدا
ــة أن ت  )ب(   ــا، ،وجــهكفال وفــورات التكلفــة الناجتــة عــنحيثمــا يكــون ذلــك ممكن

 الربامج اإلمنائية؛إىل والتنسيقاملشتركةاجلهود
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يف حـدودأن يعني،املتمثلة يف إىل والية برنامج األمم املتحدة اإلمنائيتشري - ١٠٥ 
كـيذلك مجع األموال، ، مبا يفاألساسية تهطريني إلدارة أنشطترتيب الربجمة القائم، مديرين ق 

 ؛مهامهم ألداء بالكامل تفرغ املنسقني املقيمني يضمن
 

 األبعاد اإلقليمية  - باء
الـصعيد األقـاليمي واإلقليمـي ودونكـل مـنالتعـاون علـىا يقدمه مبتسلم - ١٠٦ 
اإلمنائيـة املتفـق  حتقيـق األهـدافواجـهلـيت تتحـديات التنميـة ال التصدييفمن إسهاماإلقليمي 

 دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛ عليها
التعـاون ، يف هذا الصدد، جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى تعزيـزتشجع - ١٠٧ 

ــة ــة الدولي ــات احلكومي ــع املنظم ــصعيدينم ــى ال ــعاإلقليمــي ودون اإلقليمــي و عل املــصارفم
 ؛منها  كلةواليوشىا حسب االقتضاء ومبا يتماإلقليمية، 

قـدراا  تطـويرأن تواصـل إىل اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحـدةطلبت - ١٠٨ 
 املستفيدة مـنالبلدان املبادرات اإلمنائية على املستوى القطري، بناء على طلب التحليلية لدعم

ــدابري دعموأن تــربامجالــ ــف التعــاونزيــادةل املتخــذةالت بــني الوكــاالت علــى الــصعيدين تكثي
 اإلقليمي؛ اإلقليمي ودون

مواءمـة ، فيما يتعلق بسري أعمال جهاز األمم املتحدة اإلمنائي، بأمهيـةتسلم - ١٠٩ 
ــة ــب اإلقليمي ــة واملكات ــتقين اإلقليمي ــدعم ال ــدعملهياكــل ال ــدمي ال ــة تق ــم املتحــدةا إىل أفرق   ألم

واإلداري وزيــادة تعاوــا علــى الــصعيد الــدعم الــتقين والربنــاجمي يــزتعز مبــا يف ذلــك،القطريــة
ــها مــع متــسقا و ذلــك مناســبايكــونحيثمــاواحــد، موقــعيفاالشــتراكاإلقليمــي، بطــرق من

 وحتديـد اآلليـات املناســبة،الواقعــة يف املنـاطق املعنيـة ربامجاملـستفيدة مـن الـاحتياجـات البلـدان
املعنيـةوثيـق مـع البلـدانالتـشاورال وب ذلـك مناسـبايكـونحيثمـا على الصعيد دون اإلقليمي،

مواجهة حتديات معينـة ال ميكـن التـصدي هلـا علـى حنـو كـاف ربامج، من أجلاملستفيدة من ال
 يف املراكز اإلقليمية؛

ــهتطلـــب - ١١٠  ــدة اإلمنـــائي وبراجمـــه ووكاالتـ  إىل صـــناديق جهـــاز األمـــم املتحـ
ــهوالكيانــات األخــرىاملتخصــصة  أناإلقليمــي وإىل اللجــان اإلقليميــة علــى الــصعيد التابعــة ل

 بوسـائل، كـل منـهااإلقليمي ومع مقـر والتنسيق فيما بينها على الصعيد  تعزيز التعاونتواصل
 نظـام املنـسقني املقـيمني وبالتـشاور الوثيـق مـع حكومـاتبـصورة أوثـق يف إطـارالتعاون منها

نــد االقتــضاء، الــصناديق والــربامج والوكــاالت املتخصــصة غــريعأن تــشمل،املعنيــة، و البلــدان
 املمثلة على الصعيد اإلقليمي؛ 



A/RES/62/208

22

اإلقليميـة وغريهـا مـن جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي وجلانـه مبؤسسات يب - ١١١ 
تعـاونال،اـاواليمع يتفقومبا الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية أن تكثف، حسب االقتضاء

دعم املبـادرات اإلمنائيـة علـى الـصعيدلـ تستند إىل مزيد من التعاون اوأن تعتمد جنهافيما بي
 نظـام املنـسقنييف إطـار بتوثيق التعـاونخصوصااملستفيدة، و  بناء على طلب البلدان،القطري

القدرات التقنية ملنظومة األمم املتحدة علـى الـصعيديناحلصول علىآليات املقيمني وبتحسني
 ؛ودون اإلقليمي ليمياإلق

 
 وكفاءاتكاليف املعامالت -جيم

ــ إىلتطلــب - ١١٢  ــة ل ــهــاوبراجماألمــم املتحــدةصناديقاــالس التنفيذي ا ووكاال 
، مبا يف ذلك التكـاليف والفوائـد، يف جمـالالتقدم احملرزوإىل جمالس إدارا أن تقيماملتخصصة

اإلقليمــيكــل مــن الــصعيد العــاملي وعلــى ائيجهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــتبــسيط ومواءمــة
والقطري، وأن حتلل اآلثار احملتملة على برجمـة التنميـة، وأن تقـدم تقريـرا سـنويا عـن ذلـك إىل

 ؛الس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية
وبراجمها ووكاالا املتخصصة مواصلة مواءمـة املتحدةاألمم بصناديقيب - ١١٣ 

ط قواعدها وإجراءاا أينما ميكـن أن يـؤدي ذلـك إىل تقلـيص كـبري يف األعبـاء اإلداريـةوتبسي
ن، مـع مراعـاة الظـروف اخلاصـة للبلـدانوملنظمات والشركاء الوطنيـا اليت تتحملهاواإلجرائية

  ومساءلته وشفافيته؛جهاز األمم املتحدة اإلمنائيالربامج، ومواصلة تعزيز كفاءةاملستفيدة من
 بــصناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالــا املتخصــصة أنأيــضا يــب - ١١٤ 

 الوفـورات النامجــة عـن تقلـيص تكــاليف املعـامالت والتكــاليفوجيـهتتكفـل، قـدر اإلمكــان،
 ربامج؛املستفيدة من المتويل برامج التنمية يف البلدانإىلالعامة

اخلارج عن امليزانية وعـدد/ميليالتك/التمويل غري األساسي تزايد بأن سلمت - ١١٥ 
يعيــقميكــن أن همــامشكل عــاماليــزيــد مــن تكــاليف املعــامالت وياملــشاريع املرتبطــة بــذلك

 ؛جهاز األمم املتحدة اإلمنائيعظيم كفاءةاجلهود املبذولة لت
ــاتطلــب - ١١٦  ــصناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاال ــة ل  إىل اــالس التنفيذي

اض مسألة استرداد التكاليف لكفالة عـدم اسـتخدام املـوارد األساسـية لتقـدمياملتخصصة استعر
 ؛خارج عن امليزانية/تكميلي/ أساسيتنفذ يف إطار متويل غرياليتشاريعاملدعم مايل إىل

 مواصـلة توحيـد ومواءمـة املفـاهيمجهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىلتطلب - ١١٧ 
مـعات الـصلة بتكـاليف املعـامالت واسـترداد التكـاليف،واملمارسات وتصنيفات التكـاليف ذ



A/RES/62/208

23

ــسامهات ــع املـ ــياق إدارة مجيـ ــل يف سـ ــاليف بالكامـ ــترداد التكـ ــدأ اسـ ــى مبـ ــة علـ غـــرياحملافظـ
 ، مبا يف ذلك ضمن الربامج املشتركة؛ عن امليزانيةةاخلارج/ةالتكميلي/ةاألساسي

ــشجع - ١١٨  خصــصة علــى أنوبراجمهــا ووكاالــا املت املتحــدةاألمــم صــناديقت
ــدانتواصــل ــضاء وبالتــشاور مــع البل ــ املــستفيدة مــن، حــسب االقت ربامج، ختفــيض تكــاليفال

أعمال حتليلية وعمليـات تقيـيم علـى الـصعيد القطـريب أن تقوم بعثات وأن توفداملعامالت، و
 يف جمــال تنميــة القــدرات عــن طريــق تنفيــذ بــرامج منــسقةهــاتقــدم دعمأنو ،بـشكل مــشترك

ــ البلــداناتلبــ مــع طىتماشــت تعــزز التــدريبأن و،ياــا الوطنيــةوربامج وأولاملــستفيدة مــن ال
 املشترك وتبادل الدروس املستفادة؛

 على زيادة االستفادة من النظم الوطنيـةجهاز األمم املتحدة اإلمنائي تشجع - ١١٩ 
ــن وتكنولوج ــشتريات واألم ــا يتــصل بامل ــك م ــا يف ذل ــدعم، مب ــة واخلاصــة خلــدمات ال يــاالعام

املعلومــات واالتــصاالت الــسلكية والالســلكية والــسفر واألعمــال املــصرفية، وكــذلك عنــد
جهـــاز األمـــم املتحـــدةاالقتـــضاء مـــا يتـــصل بـــالتخطيط واإلبـــالغ والتقيـــيم، وتـــشجع أيـــضا

 املـستفيدة مـنيف البلـداناملتصلة بهعلى تفادي إنشاء وحدات موازية لتنفيذ املشاريع اإلمنائي
 وخفـض،وسيلة لتعزيز القـدرات الوطنيـةباعتبار ذلك إىل حد كبري،هاص عددربامج وتقليال

 تكاليف املعامالت؛
 صناديق منظومة األمم املتحدة وبراجمهـا ووكاالـا املتخصـصة علـىتشجع  - ١٢٠ 

الحتياجاـاربامج ووفقـااملـستفيدة مـن الـأن تعزز، بالتشاور مـع احلكومـات الوطنيـة للبلـدان
، اجلهود اليت تبذهلا لترشيد حضورها القطـري عـرب اسـتخدام مبـان مـشتركةإلمنائيةا اأولوياو

 منـوذج املكتــبأن تطبـق، حيثمــا يكـون ذلـك مناسـبا،واالشـتراك يف أمـاكن عمـل واحـدة، و
 تقلـيصمـن أجـلتوسع نطاق خدمات الدعم العامة املشتركة ووحدات العمل،أناملشترك و

  وتكاليف املعامالت اليت تتحملها احلكومات الوطنية؛التكاليف العامة لألمم املتحدة
ــشجع - ١٢١  املعــايرياعتمــاد علــى مواصــلة اســتحداث ــج منــسقة مــن قبيــلت

راجعـة احلـساباتمب املتعلقـة ودرجات التقدير وتوحيد التعاريفاحملاسبية الدولية للقطاع العام
 املتحــدة وبراجمهــا ووكاالــاوالنــهج املنــسق للتحــويالت النقديــة، ويــب بــصناديق األمــم

 بأمهيـة مواءمـة إدارةسلمعملها، وتـب املمارسات املتصلةاملتخصصة أن تواصل مواءمة وتبسيط
 واإلدارة واملـــشتريات واألمـــنالتمويـــل واتنظـــم ختطـــيط مـــوارد املؤســـساملـــوارد البـــشرية و

أمهيـة املـصرفية ووتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية والـسفر واألعمـال
أقـصى قـدر ممكـن لتقلـيص تكـاليفإىل املعلومـات واالتـصاالتت تكنولوجيـااالسـتفادة مـن

 املتكررة؛ السفر وسائر تكاليف االتصاالت
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ــاعي يفتطلــب - ١٢٢  ــصادي واالجتم ــدم إىل الــس االقت ــني العــام أن يق  إىل األم
 من أجـل،٢٠١٠ازه قبل اية عامإجنمن املقرر ، برنامج عمل٢٠٠٨دورته املوضوعية لعام

 هاقياســميكــننتــائج حمــددةل إطــارمبــا يف ذلــك،املــذكورة أعــالهالتنفيــذ الكامــل لإلجــراءات
ــاو ــاحتقيقهـ ــدو وحمـــددة زمنيـ ــدرجيي مـــن القواعـ ــتخلص التـ ــسؤوليات وتـــدابري للـ معـــايري ومـ

 سـبيل حتقيـق جدول زمـين لرصـد التقـدم احملـرز يفوكذلكواإلجراءات اليت مل تعد ضرورية،
 هذه األهداف؛

 
 على الصعيد القطرياإلمنائي األمم املتحدةجهازقدرات -دال

ضرورة أن يتناسـب نطـاق ومـستوى املهـارات واخلـربات الـيت تكرر تأكيد - ١٢٣ 
 ما يقتـضيهنذيلـاملـستوى الو  النطـاق مـعحتشدها منظومة األمم املتحدة على الصعيد القطـري

إطـاريفأوبلـدلكـلددة يف إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـةتنفيذ األولويات احمل
مبـا يف، مبـا يتفـق مـع االسـتراتيجيات واخلطـط اإلمنائيـة الوطنيـة، البلـدـااليت يـضطلع الربامج

نطـاق ومـستوى املهـارات تطابقوجد، وأن يت ورقات استراتيجية احلد من الفقر، حيثماذلك
 ت البلدان النامية ومتطلباا يف جمال الدعم التقين وبناء القدرات؛احتياجامعواخلربات

 علــى اختــاذ مجيــع التــدابريجهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي مؤســسات تـشجع - ١٢٤ 
وظفي األمــم املتحــدةملــ أن تتــوافراملوارد البــشرية لكفالــةاملتعلقــة بــ االالزمــة يف إطــار سياســا

ى الـصعيد القطــري املهـارات واخلــربات الالزمـة للقيــام بــشكلاملعنـيني باألنــشطة التنفيذيـة علــ
فعال بتويل شؤون اإلدارة وتـوفري املـشورة بـشأن الـسياسات العامـة وغريهـا مـن أعمـال تنميـة

 القدرات، وفقا لألولويات واخلطط اإلمنائية الوطنية؛
يات ضرورة اعتماد جهاز األمم املتحدة اإلمنائي سياسات واسـتراتيجؤكدت - ١٢٥ 

شاملة لتخطيط وتنمية املوارد البشرية وقوة العمل، وتطلب، يف هذا الـصدد، إىل األمـني العـام
املوارد البـشرية يف إطـار اجلهـاز اإلمنـائي علـى الـصعيدبـ املتعلقـةإعداد تقريـر حيـدد التحـديات

 ؛اتحتسينترمي إىل إحداث توصياتضعالقطري وي
م، عـن طريـق جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف إىل األمـني العـام أن يقـوتطلب - ١٢٦ 

 تنقـلتمنظومة األمم املتحدة املعين بالتنـسيق، مبواصـلة وتكثيـف اجلهـود الـيت يبـذهلا يف جمـاال
 وكـذلك التـدريب ورفـع، ونقلـهمحتديـد مـؤهالت املـوظفني إعـادةاملوظفني بني الوكـاالت و

 إيطاليا؛ تحدة يف تورين، يف كلية موظفي منظومة األمم املوخباصةمستوى املهارات،
واستـشاريني وطنــيني،وطنـينيأمهيــة االسـتعانة مبـوظفني فنــينيعلـى ددشتـ - ١٢٧ 

 ربامج؛املستفيدة من اليعود بالفائدة على البلدانيكون ذلك جمديا وحيثما
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 جهاز األمم املتحدة اإلمنائي على مواصلة تعزيز نظـم إدارة املعـارفتشجع - ١٢٨ 
ــا ودعم ــدانحــىتهــاوتطويره ربامج مــن اإلفــادة مــن املعــارفاملــستفيدة مــن الــ تــتمكن البل

القطـري، مبـا فيهـا املـوارد املتاحـة بـسهولة علـى الـصعيدواخلربات اليت ال تتوافر بسهولة علـى
 الصعيد اإلقليمي ومن الوكاالت غري املقيمة؛

 
 من أجل التنميةاملضطلع اتقييم األنشطة التنفيذية -هاء

األمـر يفربامج زمـاماملستفيدة من الـ زيادة تويل البلدانضرورة علىتشدد - ١٢٩ 
املساعدة وتوجيهها له، مبا فيها املساعدة اليت يقدمها جهـاز األمـم املتحـدةمجيع أشكالتقييم

مواصـلة وتكثيـف جهـوده الراميـة إىل تعزيـزاألمم املتحدة اإلمنائي وتطلب إىل جهاز،اإلمنائي
 ربامج؛املستفيدة من اليم يف البلدانقدرات التقي

 عـن طريـق فريـق األمـم،٢٠٠٥ األمم املتحدة يف عـاممنظومة قيامتالحظ - ١٣٠ 
 يف تعزيـز التقيـيما منـهمما يشكل إسهاما ،املتحدة املعين بالتقييم، بإقرار قواعد التقييم ومعايريه

 بوصفه من مهام منظومة األمم املتحدة؛
ــام أن يواصــل اإىل تطلــب - ١٣١  ــني الع ــشطة التنفيذيــة الــيت ألم ــيم فعاليــة األن تقي

 تقيـيم مـدى بوجه خاصبوسائل من بينها ،تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
تلبية طلـب البلـدان الناميـة علـى دعـم التنميـة فيهـالمجيع القدرات املتاحة فادة مناالستفعالية

 املقبـلتقريرا عن نتائج هذا التقييم يف سياق االستعراض الشاملتلبية شاملة ومرنة، وأن يقدم
 ؛العامةلسياسةل
 احلاجـــة إىل الوصـــول بالـــصلة بـــني التقيـــيم واألداء يف جمـــال حتقيـــقتـــدرك - ١٣٢ 

ــز ــى تعزي ــل، وتــشجع جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي عل ــة إىل مــستواها األمث األهــداف اإلمنائي
 بوســائل منــها،اإلمنائيــةنتــائجالا مــع التركيــز بوجــه خــاص علــىقــوم ــأنــشطة التقيــيم الــيت ي

سـتخداماالستخدام الفعـال ملـصفوفة نتـائج إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة واال
 الرصــد والتقيــيم علــى نطــاق املنظومــة والتــشجيع علــى اتبــاع ــج تعاونيــة يفينــهجل املنــتظم

  املشتركة؛التقييم، مبا يف ذلك عمليات التقييم
 وحيادها؛  على أمهية استقالل مهمة التقييم يف منظومة األمم املتحدةتشدد - ١٣٣ 
فعاليـة األنـشطة التنفيذيـة أن تقـيم مـن خـاللينبغـي ل ه أنـجديـد من تؤكد - ١٣٤ 

ــةريأثتــتتركــه مــن مــا ــى الفقــر ويف النمــو االقتــصادي والتنمي ــة للقــضاء عل  يف اجلهــود املبذول
 ربامج؛ال املستفيدة من البلداناملستدامة يف
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 التقييمــات الــيت جتــرى علــى الــصعيد القطــري إلطــاراحلاجــة إىل إىل تــشري - ١٣٥ 
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة يف ايـة دورة الربجمـة، اسـتنادا إىل مـصفوفة نتـائج هـذا

  املشاركة الكاملة من احلكومة املستفيدة وبتوجيه منها؛معاإلطار،
 إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يواصــل تطــوير آلــييت التوجيــهتطلــب - ١٣٦ 

 هارصــدو ها وتنفيــذهــاوختطيطأطــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــةوالرقابـة لتمويــل
حتقيـق األهـداف اإلمنائيــةيف، ـدف تقيـيم مــسامهة هـذه األطـر يف التنميـة الوطنيــة وهـاوتقييم

 يا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛املتفق عليها دول
 األمــم املتحــدة املــشاركة يف األنــشطة التنفيذيــةؤســسات مجيــع متــشجع - ١٣٧ 

من أجل التنمية اليت مل تعتمد بعـد سياسـات رصـد وتقيـيم متماشـية مـع القواعـداملضطلع ا
  تخـذتعلـى أنوء،، حـسب االقتـضاأن تقـوم بـذلكعلـىواملعايري املتبعة على نطاق املنظومـة

داخـلنشاء مهام مـستقلة وموثـوق ـا ومفيـدة للتقيـيمما يلزم من ترتيبات مالية ومؤسسية إل
 ؛عزيز القائم منهاأو ت/وكل منظمة

التفـاقبا ،تعزيـز التقيـيممواصـلة جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي علـىتشجع - ١٣٨ 
ــع جمــال ــشم ــربامج والوكــاالت، وت ــصناديق وال ــصدد،جعس إدارة ال ــم، يف هــذا ال ــاز األم  جه

 ثقافة التقييم؛ل رويجتال اجلهاز وعلى نطاقاملتحدة اإلمنائي على مواصلة اجلهود لتعزيز التقييم
ــيت تبــذل مــن أجــل حتــسني االتــساق والتنــسيق تالحــظ - ١٣٩  اجلهــود الطوعيــة ال
الــربامج’’أحــدبنــاء علــى طلــبداخــل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مبــا يف ذلــكالتــواؤمو

ــة ــة التجريبي ــدان،‘‘القطري ــدعم لبل ــدمي ال ــى تق ــام عل ــشجع األمــني الع ــامج القطــري’’  وت الربن
ــالتقييم، مــن أجــل‘‘التجــرييب ــيم وتبــادل خرباــا بــدعم مــن فريــق األمــم املتحــدة املعــين ب  تقي

 مــن تلــكفادةذلــك، علــى احلاجــة إلجــراء تقيــيم مــستقل للــدروس املــستإىلوتــشدد، إضــافة
 ؛ستقبليف املدويلحكوميالدول األعضاء، دون املساس بقرارفيههود لتنظراجل

 
 اخامس
 املتابعة

ــه ينبغــي ــالس إدارة صــناديقؤكــد مــن جديــدت - ١٤٠  جهــاز األمــم املتحــدة أن
ناسـبة لتنفيـذ هـذا القـرار تنفيـذااملجـراءاتاإل املتخصـصة أن تتخـذه ووكاالتـهوبراجمـاإلمنائي
 ؛٥٦/٢٠١ من القرار٩٢  و٩١ مع الفقرتنيشيااتاما، مت

بعـد التـشاور مـع صـناديق منظومـة األمـم ،يقـدم إىل األمني العام أنتطلب - ١٤١ 
إىل الـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف دورتـه اتقريـر ، املتخصـصةا ووكاالـهااملتحدة وبراجم
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يهيــة وأهـدافا ومعــايريتـضمن مبـادئ توجي  مناســبة عــن عمليـة إداريـة٢٠٠٨املوضـوعية لعـام
 حتقيقهـا عـن طريـققـررالنتـائج امل وحيـدد ، لتنفيذ هـذا القـرار تنفيـذا تامـا واضحةوأطرا زمنية

التـدابريعـن طريـقمناسـبة و النتائج وتقييمهـا بـصورةهذهالقرار بصيغة تتيح رصدهذاتنفيذ
  هذا القرار؛املشتركة بني اإلدارات والوكاالت اليت يتعني البدء ا من أجل تنفيذ

 إىل األمني العـام أن يقـدم إىل الـس االقتـصادي واالجتمـاعيتطلب أيضا - ١٤٢ 
، اسـتنادا إىل املعلومـات الـواردة مـن صـناديق٢٠١٠ و٢٠٠٩دورتيه املوضوعيتني لعـامي يف

الـيت عـن النتـائجتفـصيليةجهاز األمم املتحـدة اإلمنـائي وبراجمـه ووكاالتـه املتخصـصة، تقـارير
الـشامل الـذيسـتعراضالمتابعـة هـذا القـرار املتعلـق بايفوالتدابري والعمليـات املنفـذة ققتحت

، من أجل تقييم تنفيذ هذا القرار دف كفالة تنفيذهالعامةلسياسةجيري كل ثالث سنوات ل
 تنفيذا تاما؛

 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا كــذلكتطلــب - ١٤٣ 
امسة والستني، عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي، حتليال شـامال لتنفيـذ هـذا القـراراخل

 منها  عدة، بطرقالعامةلسياسةل الذي جيري كل ثالث سنواتالشاملستعراضااليف سياق
 .توصيات مناسبةفيهاالستفادة من الوثائق ذات الصلة، وأن يقدم

 ٧٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ مربديس/ كانون األول١٩

 


