
A/RES/67/226 األمــم املتحـدة 

 

 لعامةاجلمعية ا
Distr.: General 
22 January 2013 

  السابعة والستونالدورة 
 من جدول األعمال)أ (٢٥البند

 

الرجاء إعادة االستعمال
12-49214 

*1249214* 
 

  
    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/67/442/Add.1( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[
  

سياسة كــل أربـــع ســـنوات لـــ الـــذي جيـــري ســتعراض الـــشامل  اال  - ٦٧/٢٢٦
ــة ا مــن  منظومــة األمــم املتحــدة الــيت تــضطلع هبــا  ألنــشطة التنفيذي

 التنمية أجل
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٨٩ديــسمبـــر / كانــــــون األول٢٢ املـــــؤرخ ٤٤/٢١١ إلــــى قراراهتــــا إذ تــشيــر  

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٠/١٢٠  و١٩٩٢ديـــسمرب / كانــــون األول٢٢ املــــؤرخ ٤٧/١٩٩ و
 ١٩٩٧ديـــــــــسمرب / كــــــــانون األول ١٨ املـــــــــؤرخ ٥٢/٢٠٣ و ١٩٩٥ديــــــــسمرب  /األول

ــاء املــؤرخ  ٥٢/١٢ و  كــانون ١٥ املــؤرخ ٥٣/١٩٢  و١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول١٩ب
 ٥٩/٢٥٠  و٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٥٦/٢٠١ و ١٩٩٨ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢٢امل ــؤرخ ٦٢/٢٠٨ و ٢٠٠٤دي ــسمرب /كــانون األول ١٩ امل دي
قـــــرارات اجمللـــــس االقتـــــصادي إىل  و٢٠١٠يوليـــــه / متـــــوز٢ املـــــؤرخ ٦٤/٢٨٩ و ٢٠٠٧

يوليــه / متــوز٢٢ املــؤرخ ٢٠٠٩/١ و ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١٨ؤرخ  املــ٢٠٠٨/٢واالجتمــاعي 
ــه / متــوز٢٣ املــؤرخ ٢٠١٠/٢٢  و٢٠٠٩ ــه / متــوز١٨ املــؤرخ ٢٠١١/٧ و ٢٠١٠يولي يولي
األخـرى املتخـذة يف     القـرارات   إىل  وينبغي أن تعترب جزءا ال يتجزأ من هـذا القـرار             اليت   ٢٠١١

  ،الصدد هذا
 ةامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لــسياس أمهيــة االســتعراض الــشوإذ تعيــد تأكيــد  

حتدد اجلمعية العامة من خاللـه توجيهـات أساسـية علـى نطـاق املنظومـة يف                 واألنشطة التنفيذية   
والطرائـق الـيت تتبعهـا منظومـة      مـن أجـل حتقيـق التنميـة    جمال الـسياسة العامـة ألغـراض التعـاون         

  األمم املتحدة على الصعيد القطري،
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 عملــهااتــساق زيــادة  مــن أجــل ضــرورة تعزيــز األمــم املتحــدة وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد  
 ووفقــا ملقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة علــى حنــو فعــالفعاليتــها وقــدرهتا علــى التــصدي تعزيــز و

  نواجهه يف عصرنا هذا من حتديات يف جمال التنمية، ومبادئه لكل ما
ــة منظومــة األمــم    وإذ تــشري   ــز أمهي ــدول األعــضاء بتعزي ــزام ال اتــساق واملتحــدة  إىل الت
ــ وتطبيــــقفعاليتــــها وكفاءهتــــا ومــــصداقيتها  وعملــــها  بوصــــف ذلــــك هــــدفا ة فيهــــاساءلاملــ
  مشتركني، ومصلحة
 التنميـة   اتزمـام عمليـ    توليهـا  اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول األعـضاء لتعزيـز              تالحظوإذ    

علـى   “ألداءتوحيـد ا  ”البلدان اليت اعتمدت طوعـا مبـادرة        اجلهود اليت تبذهلا    فيها، مبا يف ذلك     
   ،أو من تلقاء نفسهاأساس جتريـبـي 

 إىل ضـــرورة تزويـــد منظومـــة األمـــم املتحـــدة بـــاملوارد الكافيـــة يف الوقـــت وإذ تـــشري  
  ،يتسم بالكفاءة على حنو متسق فعال بوالياهتا االضطالعاملناسب هبدف متكينها من 

تنـسيق والتوجيـه     إىل دور اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف تـوفري ال            أيضا وإذ تشري   
ملنظومــة األمــم املتحــدة لــضمان تنفيــذ تلــك التوجيهــات يف جمــال الــسياسة العامــة علــى نطــاق   

ــة      ـــة العامـ ـــرارات اجلمعيــ ــرار ولقــ ــذا القـ ــا هلـ ــة وفقـ ــؤرخ ٤٨/١٦٢املنظومـ ـــون ٢٠ املـ  كانــ
 بــاء املــؤرخ ٥٧/٢٧٠ و ١٩٩٦مــايو / أيــار٢٤ املــؤرخ ٥٠/٢٢٧  و١٩٩٣ديــسمرب /األول
 ٦٥/٢٨٥ و   ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٦ و   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣

  ،٢٠١١يونيه / حزيران٢٩املؤرخ 
ــشري    ــة إىل  كــذلكوإذ ت ــائق اخلتامي ــيت    ل الوث ـــرات القمــة ال ــسية ومؤمت لمــؤمترات الرئي

  مثـل إعـالن  تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتمـاعي وامليـادين املتـصلة هبمـا،     
وتوافــق آراء مــونتريي للمــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة    )١(٢٠٠٠األمــم املتحــدة لأللفيــة لعــام  

 ٢٠٠٢لعـــام  وخطـــة تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة   )٢(٢٠٠٢ لعـــام
 )٤(٢٠٠٥ؤمتر القمــة العــاملي لعــام   ملــ والوثيقــة اخلتاميــة  )٣()“جوهانــسربغ للتنفيــذ  خطــة”(

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )١(

 األمـم منـشورات    (٢٠٠٢مـارس   /آذار ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،         )٢(
  .، املرفق١ل األول، القرار ، الفصA.02.II.A.7)، رقم املبيع املتحدة

 ‐أغـــسطس /آب ٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا،    )٣(
ــول ٤ ــبتمرب /أيل ــشورات  (٢٠٠٢س ــممن ــع   املتحــدةاألم ــم املبي ــصويبA.03.II.A.I، رق ــصل األول، ) والت ، الف

  .، املرفق٢ القرار
  .٦٠/١القرار  )٤(
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 املتعلــق مبتابعــة النتــائج املتعلقــة بالتنميــة ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ٣٠ املــؤرخ ٦٠/٢٦٥ قرارهــاو
، مبـا يـشمل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وغريهـا مـن األهـداف                 ٢٠٠٥ لعـام ملؤمتر القمة العـاملي     
الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة         دوليا، و اإلمنائية املتفق عليها 

 والوثـائق اخلتاميـة ملـؤمتر       )٥(٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٢٢ ؤرخةين باألهداف اإلمنائية لأللفية امل    املع
 والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم  )٦(٢٠١١ لعــام األمــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــوا  

  ،)٧(“املستقبل الذي نصبو إليه”ة عنون امل٢٠١٢ لعام املتحدة للتنمية املستدامة
رؤيـة إمنائيـة     تكوينذه املؤمترات ومؤمترات القمة يف      البالغ األمهية هل   بالدور    تسلم وإذ  
أسـهم يف فهمنـا للتحـديات     األمـر الـذي  ويف حتديد أهداف يتفـق عليهـا اجلميـع    النطاق  واسعة  

 اإلجـراءات   اختـاذ حتسني ظروف حياة اإلنسان يف أحناء خمتلفة من العامل ويف       تعترض سبيل اليت  
  التحديات،  لكتل للتصدي
ــسلم   ــف مــع        أيــضا وإذ ت ــائي التكي ــم املتحــدة اإلمن ــاز األم ــضرورة أن يواصــل جه ب

تلـك  ل والتـصدي   التنميـة   حتقيـق  من أجـل  والفرص املتاحة يف جمال التعاون       املستجدةالتحديات  
  ،الفرص التحديات واغتنام تلك

 تنميتـه وأنـه      عـن  مـسؤوال يف املقـام األول      كـل بلـد      ضرورة أن يكون   تعيد تأكيد وإذ    
 دور السياسات الوطنية واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة   ميكن يف هذا الصدد إال إعادة تأكيد أمهية        ال

 الـوطين    املبذولـة علـى الـصعيد      اجلهود أن تكمل يف حتقيق التنمية املستدامة، وإذ تسلم بضرورة        
 تنميــةرص فــ توســيع نطــاقهتــدف إىل علــى الــصعيد العــاملي بــرامج وتــدابري وسياســات داعمــة 

الوطنيــة زمــام  تــويل الــسلطاتلبلــدان الناميــة، مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة وكفالــة احتــرام   ا
  األمور واحترام االستراتيجيات والسيادة الوطنية،

 بأن األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة                     وإذ تسلم   
ــار   ــوفر إط ــة، ت ــشطة الــ  الأللفي ــا األ  لتخطــيط األن ــضطلع هب ــم املتحــدة  يت ت ــة   م ــن أجــل التنمي م

   وتقييمها،هاواستعراض
كـل   مترابطة يعزز     أمور أن التنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان     ب سلم أيضا وإذ ت   
 أن التنمية هدف رئيسي يف حد ذاهتا وأهنا تشكل عنـصرا أساسـيا              تعيد تأكيد ، وإذ   خرمنها اآل 

   ،التنمية أجلية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة من  اإلطار الشامل لألنشطة التنفيذيف
_______________ 

  .٦٥/١القرار  )٥(
 ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣‐٩تقرير مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا، اسـطنبول، تركيـا،                       )٦(

A/CONF.219/7)( ،الفصالن األول والثاين.  
  .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٧(
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 أمهية احلرية والـسالم واألمـن واحتـرام مجيـع حقـوق اإلنـسان، مبـا يف                  وإذ تعيد تأكيد    
 الئق، مبا يشمل احلق يف الغذاء وسـيادة القـانون           ةذلك احلق يف التنمية واحلق يف مستوى معيش       
جمتمعـات عادلـة دميقراطيـة مـن      بإقامـة  عمومـا زام واملساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، وااللتـ      

  ،التنمية حتقيقأجل 
 أن للمــساواة بــني اجلنــسني أمهيــة بالغــة لتحقيــق منــو اقتــصادي تأكيــدأيــضا وإذ تعيــد   

لجميـع وللقـضاء علـى الفقـر وحتقيـق التنميـة املـستدامة، وفقـا لقـرارات اجلمعيـة                   ل شـامل مطرد  
السـتثمار يف تنميـة املـرأة والفتـاة         للـصلة باملوضـوع، وأن      العامة ومؤمترات األمم املتحدة ذات ا     

 شاملالـ طـرد  املقتـصادي   االنمـو   الوحتقيـق    يف اإلنتاجية والكفـاءة      وبوجه خاص ،  ا مضاعف اتأثري
ــة،    ل  يف جمـــاالت رئيـــسية مـــن قبيـــل الزراعـــة     وخباصـــةلجميـــع يف قطاعـــات االقتـــصاد كافـ

  ،واخلدمات والصناعة
اجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة،       أن القطاع اخلاص وب تسلموإذ    

ــا         ــا، مب ــا دولي ــق عليه ــة املتف ــداف اإلمنائي ــق األه ــشكل إجيــايب يف حتقي ــسامها ب ــا  ميكــن أن ي فيه
الـيت تبـذل علـى      تشجع على مواصلة إسهامهما يف دعم اجلهـود         إذ  األهداف اإلمنائية لأللفية، و   

   واألولويات الوطنية، وفقا للخططالصعيد الوطين من أجل التنمية
 أمهية تنميـة القـدرات الوطنيـة مـن أجـل القـضاء علـى الفقـر وحتقيـق                    وإذ تكرر تأكيد    

ــصادي االنمــو ال ــة النــصف واملطــرد املقت ــتنمي ــار ذلــك هــدفا  امل ــسياستدامة، باعتب ــاون  رئي للتع
  منظومة األمم املتحدة،  يف  التنمية حتقيقأجل من

بعـاد الـيت تواجههـا البلـدان املتـضررة مـن الكـوارث         بالتحديات املتعـددة األ  وإذ تسلم   
 وإذ تالحظ يف الوقـت ذاتـه       ،نتقال من اإلغاثة إىل التنمية    االمتر مبرحلة   اليت  الطبيعية والنـزاعات   

ــا    ــادرا مـ ــة نـ ــسارات      أن التنميـ ــا مـ ــاك أساسـ ــت هنـ ــستقيمة، إن كانـ ــسارات مـ ــضي يف مـ متـ
  ،للتنمية مستقيمة
ألنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة              ا ميمتـص  بـضرورة     أيـضا  وإذ تسلم   

اليت تواجهها أقل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول                  اخلاصةلتحديات  وفقا ل 
ــة ــدخل      اجلزريـ ــضة الـ ــدان املنخفـ ــة والبلـ ــصغرية الناميـ ــدخل  والـ ــطة الـ ــات ولاملتوسـ الحتياجـ
  ،ألفريقيا اخلاصة

  
  أوال
  مقدمة

بتقـارير األمـني العـام عـن االسـتعراض الـشامل الـذي         التقـدير    مع حتيط علما   - ١  
 األنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة ةجيــري كــل أربــع ســنوات لــسياس
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 هبــا منظومــة األمــم  اضــطلعت وعــن حتليــل متويــل األنــشطة التنفيذيــة الــيت  )٨(أجــل التنميــة مــن
  ؛)٩(٢٠١٠عام يف  املتحدة من أجل التنمية

  ؛)١٠(باملوضوع الصلة تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذاتبحتيط علما   - ٢  
ــدم تالحــظ  - ٣   ــذي التق ــرار      ال ــذ ق ــائي يف تنفي ــم املتحــدة اإلمن ــاز األم حيــرزه جه

آخـذة يف   ، وهتيـب مبنظومـة األمـم املتحـدة التعجيـل بتنفيـذه بالكامـل                ٦٢/٢٠٨اجلمعية العامة   
   أحكام هذا القرار؛  االعتبار

 ضــرورة أن يكــون لألنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة  عيــد تأكيــدت  - ٤  
األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة مسـات أساســية عـدة منـها أن تكـون شـاملة وطوعيـة ومقدمــة            

لبلـدان املـستفيدة مـن الـربامج     اكمنح وحمايدة ومتعددة األطراف وقادرة على تلبيـة احتياجـات      
البلــدان  مبــا يعــود بــالنفع علــى  يــضطلع باألنــشطة التنفيذيــة بــصورة مرنــة وأنيف جمــال التنميــة 

  املستفيدة من الربامج، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساهتا وأولوياهتا اإلمنائية؛
ــشــدد  - ٥   ـــج   ت ـــه ال يوجــد هنـ ــع ”علــى أنـ ـــد يناســب اجلمي ـــا يتعلــق   “واحـ فيمـ

 الـيت يقـدمها جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي            بالتنمية وعلى ضرورة أن تكـون املـساعدة اإلمنائيـة         
وأن تتـسق مـع     يف جمال التنمية    لبلدان املستفيدة من الربامج     اقادرة على تلبية خمتلف احتياجات      

   وفقا لوالياته؛خططها واستراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية،
 أن قــوة اجلهــاز التنفيـذي لألمـم املتحـدة تكمــن يف مـشروعيتـه علـى             بـ  تسلم  - ٦  

كـل مـن البلـدان املـستفيدة مـن      لالصعيد القطري باعتباره شـريكا حمايـدا موضـوعيا موثوقــا بـه        
  الربامج والبلدان املاحنة؛

عـن التنميـة يف بلـداهنا        يف املقـام األول    أن احلكومـات الوطنيـة مـسؤولة         تؤكد  - ٧  
اع املـساعدة  وعن القيام، على أسـاس االسـتراتيجيات واألولويـات الوطنيـة، بتنـسيـق مجيـع أنـو           

اخلارجية، مبا فيهـا املـساعدة املقدمـة مـن املنظمـات املتعـددة األطـراف، مـن أجـل إدمـاج تلـك              
  املساعدة بفعالية يف عملياهتا اإلمنائية؛

 على ضـرورة تقدير األنشطة التنفيذية اليت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم             تشــدد  - ٨  
 يف البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج         الذي حتدثه يف ضوء األثر    وتقييمها،  املتحدة من أجل التنمية     

_______________ 

)٨( A/67/93-E/2012/79 و A/67/320-E/2012/89.  
)٩( A/67/94-E/2012/80.  
 A/66/380 و A/66/348 و A/66/308 و A/65/394و  A/65/71 و Corr.1 و A/64/375-E/2009/103انظر   )١٠(
  .A/66/717 و A/66/710 و
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نمـــو ال القــضـاء علــى الفقــر وحتقيــق  علــى  تلــك البلــدانبوصــفها إســهامات يف تعزيــز قــدرات 
  ستدامة؛املتنميـة الطـرد واملقتصادي اال

جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي، باالتفــاق مــع البلــد  أن يقــوم  أنــه ينبغــي تقــرر  - ٩  
ــه، مبــساعد  ــى  املــضيف وقبول ــة عل ــةة احلكومــات الوطني ــة   هتيئ ــة مؤاتي ــزبيئ ــني  لتعزي ــروابط ب  ال

ــدانحكومــات  ــة غــري       البل ــائي واجملتمــع املــدين واملنظمــات الوطني وجهــاز األمــم املتحــدة اإلمن
، مبــا يف ذلــك،  والتعــاون فيمــا بينــهااحلكوميــة والقطــاع اخلــاص الــيت تــشارك يف عمليــة التنميــة

ضري إلطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، التماسـا            حسب االقتضاء، أثناء عملية التح    
  حللول جديدة مبتكرة ملشاكل التنمية، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية؛

ــسلم  - ١٠   ــائي يف دعــم      ت ــم املتحــدة اإلمن ــسبية جلهــاز األم ــزة الن ــام واملي ــدور اهل  بال
لفيـة وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة          تحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأل     ب التعجيل    ويف اجلهود الوطنية 

يف  و، عـدم املـساواة   مبـا فيهـا  ،يف جمال التنميـة ميع التحديات  جل التصدييف  املتفق عليها دوليا و   
  بـني  تكامـل  حتقيـق ال   املضي قـدما يف   يف   و أوضاعا هشة يعيشون  الذين  واألشخاص  دعم الفقراء   

  دامة؛الركائز االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املست
 تـه وكفاء واتـساقه جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي          زيادة جدوى  ضرورة   تؤكد  - ١١  
 وفقــاالــدعم للبلـدان الناميــة لتحقيــق األهـداف اإلمنائيــة املتفــق عليهـا دوليــا،    تقــدمي  يف تـه وفعالي

جهــود اإلصــالح تعــزز أن ضــرورة ولوياهتــا واســتراتيجياهتا اإلمنائيــة الوطنيــة، وتؤكــد أيــضا   أل
 أمــام اجلهــازوأن تعــزز مــساءلة يف جمــال التنميــة  حتقــق نتــائج ملموســةأن ءة التنظيميــة والكفــا

  ؛ وشفافيتهالدول األعضاء
 إىل جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن يواصـل بـذل اجلهـود لالسـتجابة            تطلب  - ١٢  

حيـد  للخطط والسياسات واألولويات اإلمنائية الوطنية الـيت تـشكل اإلطـار املرجعـي الـسليم الو          
الـسلطات   اسـتنادا إىل مبـدأ تـويل     ،لربجمة األنشطة التنفيذية املضطلع هبـا علـى الـصعيد القطـري           

ألنـشطة التنفيذيـة املـضطلع هبـا مـن أجـل            ا مراعاة، وأن يسعى إىل      األمور والقيادة  زمامالوطنية  
طين، التخطيط والربجمة علـى الـصعيد الـو       عمليات  يف  على حنو تام    التنمية على الصعيد القطري     
علـى ضمــان    يف الوقت ذاتـه      وأن يعمل يف مجيع مراحل العملية،      بتوجيه من حكومات البلدان   

  ؛حسب االقتضاءالصعد مجيع  على بشكل تام اجلهات املعنيةمشاركة مجيع 
أن تعزيز دور جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف مـساعدة البلـدان علـى                 ب تسلم  - ١٣  

زيــادة فعاليتــه وكفاءتـــه مواصــلة  علــى القيــام بــذلك يتطلـــب  حتقيــق أهــدافها اإلمنائيــة وقدرتــه 
وتوسيع قاعدة موارده على حنـو      املتاحة له بقدر كبري      زيادة املوارد    إىل جانب واتساقه وتأثريه،   

  ؛ وضمانه على حنو أفضلميكـن التنبـؤ به مطرد
ــسلم  - ١٤   ــضات ــضرورة أن  أي ــويل ب ــم املتحــدة وصــناديقها     ت ــة األم ــرامج منظوم ب

كاالهتــا املتخصــصة والكيانــات املعنيــة األخــرى مــن قبيــل املؤســسات املاليــة الدوليــة ومــؤمتر  وو
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ــة، كــل وفقــا للواليــة املــسندة إليــه،    ــة   األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي االعتبــار الواجــب للتنمي
ــستدامة ــدعوهاامل ــز   ، وت ــصدد إىل مواصــلة تعزي ــاة  يف هــذا ال ــستدامة يف   تعمــيم مراع ــة امل التنمي

، دعمـا للجهـود الـيت تبـذهلا        اليت تقوم هبا   هتا وبراجمها واستراتيجياهتا وعمليات صنع القرار     واليا
  سيما البلدان النامية، يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة؛  مجيع البلدان، وال

 مبنظومة األمم املتحدة حتسني إدارة املرافـق والعمليـات عـن طريـق أخـذ                هتيب  - ١٥  
التنمية املـستدامة يف احلـسبان واالسـتفادة مـن اجلهـود املبذولـة حاليـا           قيق  املتبعة لتح مارسات  امل

، وفقـا لألطـر التـشريعية، مبـا فيهـا القواعـد واألنظمـة املاليـة،                 ةالتكلفـ من حيث   فعالية  الوتعزيز  
  وإخضاعها يف الوقت ذاته للمساءلة أمام الدول األعضاء؛ 

لــس الرؤســاء التنفيــذيني يف   األمــني العــام علــى القيــام، عــن طريــق جم  تــشجع  - ١٦  
منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، حسب االقتـضاء، ببـذل              

  اجلهود من أجل تعزيز اتساق جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وفعاليته وكفاءته؛  
هبــا  ضــرورة مواصــلة تعزيــز الــشفافية يف األنــشطة الــيت يــضطلع   تعيــد تأكيــد  - ١٧  

جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق وجمموعــة األمــم املتحــدة 
ا، اسـتجابتهما هلـ    وتعزيـز  مـع الـدول األعـضاء        لكفالة تعاوهنما على حنو فعال     وخباصةاإلمنائية،  

  :مع احترام أساليب عملهما، وتطلب يف هذا الصدد إىل
، أن  املعــين بالتنــسيقجملــس الرؤســاء التنفيــذيني األمــني العــام، بــصفته رئــيس    )أ(  

ــشبكي للمجلــس وزياد     ــع ال ــة املعلومــات املدرجــة يف املوق ــشر ي وأن هتــايواصــل حتــسني نوعي ن
  للدول األعضاء؛ وأن يتيحهاوقراراته بني الوكاالت املربمة اتفاقات اجمللس 

لتنــسيق، أن األمــني العــام، بــصفته رئــيس جملــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين با     )ب(  
 معلومات مناسـبة عـن أعمـال        يدرجهنج يتسم بالشفافية يف حتديد األولويات وأن         اتباعيكفل  

املقـرر  اجمللس يف تقرير االستعراض الـسنوي الـذي يقدمـه إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             
  تستعرضه جلنة الربنامج والتنسيق؛أن 

لوكـاالت  ل املعنيـة  مع جمالس اإلدارة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية أن تتشاور      )ج(  
  املكونة هلا بشأن القرارات الرئيسية املتعلقة باملوارد والسياسات؛ 

بـصفة  رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يواصل عقد جلسات إحاطة            )د(  
دورية للدول األعضاء واألمانة العامة عقب الدورتني اللتني يعقدمها جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني     

ة حتديد موعـد جلـسات اإلحاطـة يف إطـار زمـين يتـيح             ر، مع مراعاة ضرو   املعين بالتنسيق سنويا  
من أجل إجراء حوار فعال مع اجمللـس        على حنو تام     من هذه الفرص     االستفادةللدول األعضاء   
  بشأن أنشطته؛ 
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 بأن لكل من صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتـا جتربتـه وخربتـه              تسلم  - ١٨  
اصــة املــستمدة مــن واليتــه وخططــه االســتراتيجية واملتــسقة معهــا، وتؤكــد يف هــذا الــصدد    اخل

 يأخـذ يف االعتبـار   على حنـو    ضرورة االضطالع بتعزيز التنسيق واالتساق على الصعيد القطري         
ــها   ــة كــل من ــع صــناديق األمــم    اوينــهض باســتخدام   هودوروالي ـــدة جلمي ملــوارد واخلــربة الفريـ
  ؛ على حنو فعالووكاالهتا املتخصصةاملتحدة وبراجمها 

ألهـداف اإلمنائيـة املتفـق      ا حتقيـق  مجيع الـدول األعـضاء علـى الـسعي إىل            حتث  - ١٩  
 هـذه األهـداف     وتـسلم بـأن   ، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              على حنو تام   عليها دوليا 

ع هبـا منظومـة األمـم       ألنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطل       ايف توجيـه    ميكن أن تسهم علـى حنـو إجيـايب          
  املتحدة من أجل التنمية وفقا للجهود واألولويات اإلمنائية الوطنية؛ 

الذي تضطلع به احلكومـات يف املـسامهة يف عمـل            الرئيسي الدور   تعيد تأكيد   - ٢٠  
ــة  وتقــر جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي،    جهــاز األمــم املتحــدة  أن يزيــديف الوقــت نفــسه بأمهي

 ة علــى الــصعد الوطنيــ حتقيــق النتــائجتركــز علــىشــراكات مبتكــرة  إقامــةلــى عقدرتــه اإلمنــائي 
 مع خمتلف اجلهـات املعنيـة، مبـا يف ذلـك املؤسـسات املاليـة الدوليـة واجملتمـع                    ة والعاملي ةواإلقليمي

التعـاون   تعزيـز علـى   املدين والقطاع اخلاص واملؤسسات، وتشجع جهاز األمم املتحدة اإلمنائي          
  ؛هذه املعنية مع اجلهات

ــع        تؤكــد  - ٢١   ــسقة يف مجي ــصورة مت ــم املتحــدة ب ــة األم ــل منظوم ضــرورة أن تعم
كياناهتا وصـناديقها وبراجمهـا ووكاالهتـا املتخصـصة، عـن طريـق تعزيـز التنـسيق داخـل البلـدان                     

بـني البلـدان    داخـل البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج و           وثيقـة  وإقامة صالت املستفيدة من الربامج    
  ؛ ة والعاملية واإلقليميةيعلى الصعد الوطن

ــسلم  - ٢٢   ــم      ب ت ــى صــعيد وكــاالت األم ــة حتــسني التخطــيط االســتراتيجي عل أمهي
موثــوق هبــا شــاملة املتحــدة وعلــى الــصعيد الــوطين وتــوفري بيانــات إحــصائية وحتلــيالت متــسقة 

 فهـــم التطـــورات ليتـــسىنللجهـــود الوطنيـــة  لألمـــم املتحـــدة دعمـــابـــشأن األنـــشطة التنفيذيـــة 
تنفيـذ هـذا    يف  هات اليت تـساهم يف اختـاذ قـرارات سـليمة علـى صـعيد الـسياسة العامـة و                   واالجتا
  فعال؛  على حنوالقرار 

 إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يراعــي احتياجــات األشــخاص    تطلــب  - ٢٣  
التنميــة، مبــا يف ذلــك يف إطــار  ذوي اإلعاقــة يف األنــشطة التنفيذيــة الــيت يــضطلع هبــا مــن أجــل   

سـتمرار عـدم تـوافر معلومـات كافيـة          ال وأن يتـصدى  مم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة،        األ عمل
األمــم املتحــدة يف  منظومــةاالتــساق والتنــسيق علــى صــعيد  وأن يعــززموثــوق هبــا عــن اإلعاقــة 

  ؛الصدد هذا
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  ثانيا
 من أجل التنميةضطلع هبا األمم املتحدة تمتويل األنشطة التنفيذية اليت 

  مبادئ عامة  -ألف 
ــا كمــا ونوعــا وأن     تؤكــد  - ٢٤   ــة كافي ــشطة التنفيذي ــل األن  ضــرورة أن يكــون متوي

  ؛يكون أكثر فعالية وكفاءة وميكن التنبؤ به على حنو أفضل
ــشدد  - ٢٥   ــة إىل     ت ــة املقدم ــسامهات املالي ــادة امل ــى أن زي ــاز عل ــم املتحــدة   جه األم
 لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة       األساسية، أمر أساسي  املخصصة لألنشطة    املوارد   وخباصةاإلمنائي،  

بــالترابط املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وتــسلم يف هــذا الــصدد   
حتقيـق نتـائج عمليـة يف    وبني زيادة فعالية جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وكفاءتـه واتـساقه      الوثيق

تنميـة  الطـرد و  املقتـصادي   االنمـو   الق  جمال مساعدة البلدان النامية على القضاء على الفقر وحتقي        
 مـن أجـل التنميـة وتـوفري املـوارد عمومـا          اليت يضطلع هبـا    ستدامة عن طريق األنشطة التنفيذية    امل

  جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي؛ 
 األساسـية، نظـرا لعـدم ارتباطهـا بأوجـه            املخصـصة لألنـشطة    أن املوارد  تؤكد - ٢٦ 

األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن        تزال متثل أساس     إنفاق معينة، ال  
 املخصـصة لألنـشطة   نـسبة املـسامهات     تـدين ،  يف هـذا الـصدد     ،تالحظ مع القلـق   وأجل التنمية،   

بـــضرورة أن األساســـية يف صـــناديق األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــا يف الـــسنوات األخـــرية، وتـــسلم 
األساســية  املخصــصة لألنــشطة بــني املــوارد الخــتالل التــوازنعلــى الــدوام  املنظمــات تتــصدى

  ؛واملوارد املخصصة ألنشطة حمددة
يف قاعــدة  كــبريامتثــل إســهاما  املخصــصة ألنــشطة حمــددة  أن املــوارد تالحــظ  - ٢٧  

األساسـية   املخصـصة لألنـشطة   املوارد العامة جلهاز األمم املتحـدة اإلمنـائي وأهنـا تكمـل املـوارد               
 وتالحـظ ل التنمية، مما يسهم بالتـايل يف زيـادة جممـوع املـوارد،              لدعم األنشطة التنفيذية من أج    

 على حنـو أفـضل     املخصصة ألنشطة حمددة  املوارد  ب يسهل االستعانة أن  يف الوقت نفسه ضرورة     
 وتــسلم بــأن املــوارد ،اتــساقا مــع اخلطــط االســتراتيجية واألولويــات الوطنيــة أن تكــون أكثــر و

  ؛ األساسيةاملخصصة لألنشطة عن املواردال تشكل بديال  املخصصة ألنشطة حمددة
التمويل املخصص املقيـد     وخباصة،  املخصصة ألنشطة حمددة  بأن املوارد   تسلم    - ٢٨  

 حيـث إهنـا قـد تزيـد        تطـرح حتـديات   مثل التمويل املقدم من جهة ماحنة واحدة ملشروع حمـدد،           
وتثـبط اجلهـود الراميـة     والتنافس والتداخل بني الكيانات وتؤدي إىل التجزؤ تكاليف املعامالت   

 االســتراتيجي والتماســك علــى صــعيد األمــم ف وحتديــد املوقــإىل التركيــز علــى جمــاالت معينــة
ــد   ــدة، وقــ ــاملتحــ ــات      ختــ ــات والعمليــ ــا اهليئــ ــيت تنظمهــ ــة الــ ــات الربناجميــ ــضا باألولويــ ل أيــ

  الدولية؛  احلكومية
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ــسلم  - ٢٩   ــضا ت ــة  ب أي ــات اإلجيابي ــااالجتاه ــشطة التنف  عموم ــل األن ــيت  لتموي ــة ال يذي
ــرة    ــم املتحــدة يف الفت ــا األم ــناضــطلعت هب ــق   ٢٠١٠ إىل ١٩٩٥  م ــع القل ــدين، وتالحــظ م  ت

 املخصــصة لألنــشطةتــوازن بــني املــوارد  الواخــتالل ٢٠١١املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة يف عــام  
  ؛واملوارد املخصصة ألنشطة حمددةاألساسية 
لنمو لزيادة املوارد من أجـل التنميـة،        باجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة ا      تنوه  - ٣٠ 

وتـدعو إىل  مبا يف ذلك التزامات بعض البلدان املتقدمة النمو بزيـادة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،           
الوفاء جبميع االلتزامات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية، مبا فيها التزامات العديد من البلـدان              

مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل للمـساعدة            يف املائـة   ٠,٧ املتقدمة النمو بتحقيق هـدف ختـصيص      
ألقـل    يف املائـة   ٠,٢٠ يف املائـة إىل      ٠,١٥هدف ختـصيص    و ٢٠١٥اإلمنائية الرمسية حبلول عام     

تبـذل بعـد جهـودا ملموسـة يف هـذا الـصدد،              ملالبلدان منوا، وحتث البلدان املتقدمة النمـو الـيت          
  وفقا اللتزاماهتا، على القيام بذلك؛

يف عمـل    أمهية املساءلة والشفافية وحتـسني اإلدارة القائمـة علـى النتـائج              تؤكد  - ٣١  
 ويف األعمــال الــيت يــتم إجنازهــا علــى صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا املتخصــصة   

 عــن عمــل تلــك الــصناديق علــى النتــائج أكثــر اتــساقا وتركيــزا تقــارير وتقــدمي الــصعيد الــوطين
  ؛  كما ونوعاألنشطة التنفيذيةامتويل زيادة  من أجل ،والربامج والوكاالت

 صـناديق جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبراجمـه ووكاالتـه املتخصـصة                 تشجع  - ٣٢  
املتاحـة هلـا   وارد  املـ نها من أجل االستفادة على حنو أكثر فعالية مـن           ن فيما بي  تعاوالعلى تكثيف   

 تعزيـز القـدرات الوطنيـة       من أجل جراءات  ف اإل تكثيا و  املتوفرة هل  رباتمن اخل و لتحقيق التنمية 
   ؛التنميةوفقا لألولويات الوطنية وخطط 

  
 األساسيةاملخصصة لألنشطة املوارد وخباصة ، عموماالتمويل  زيادة  -باء 

 االســتمرار يف تقــدمي  الــيت بوســعها  البلــدان املاحنــة والبلــدان األخــرى    حتــث - ٣٣ 
العاديـة، وخباصـة صـناديقه وبراجمـه       /ة اإلمنـائي األساسـية    مليزانيات جهاز األمـم املتحـد     التربعات  

املـسامهة  ، و زيادة هذه التربعـات بـشكل كـبري مبـا يتماشـى مـع قـدراهتا               و،  ووكاالته املتخصصة 
  ؛، على القيام بذلكعلى أساس متعدد السنوات بطريقة مستمرة ميكن التنبؤ هبا

ــة متــ   يكــون أن ضــرورة  تؤكــد  - ٣٤   ــشطة التنفيذي ــل األن ــات  متوي ــع األولوي سقا م
ــربامج    ــة للبلــدان املــستفيدة مــن ال ــصناديق األمــم  مــع وواخلطــط الوطني اخلطــط االســتراتيجية ل

باملوارد وأولوياهتـا، وتؤكـد يف       املتعلقةوالياهتا وأطرها   واملتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة     
ــى النتــ       ــائج واألطــر القائمــة عل ــق النت ــز حتقي ــصدد ضــرورة مواصــلة تعزي ــصناديق هــذا ال ائج لل

 تقـارير نوعيـة ال  حتـسني   ووالربامج والوكاالت املتخصصة التابعـة جلهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي              
  املنجزة على الصعيد الوطين؛ واألعمالها عن النواتج اليت تقدم
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الـدورة   يفجمـالس إدارهتـا      توايفإىل صناديق األمم املتحدة وبراجمها أن       تطلب    - ٣٥  
 علـى أمهيـة توسـيع       للتـشديد  عمليـة تدابري   مبعلومات عما اختذته من    ٢٠١٤ العادية األوىل لعام  

إىل الـيت تقـدم مـسامهات ماليـة     الـشريكة  قاعدة اجلهات املاحنـة وزيـادة عـدد البلـدان واجلهـات        
جهاز األمم املتحدة اإلمنائي هبدف تقليص اعتماد اجلهاز على عدد حمدود مـن اجلهـات املاحنـة                 

ــدم احملــرز يف   وعــن ــدة اجلهــات املاحنــة  التق ــادة قاع ــى   ،زي ــشجع الوكــاالت املتخصــصة عل  وت
  ؛ بذلك القيام

 املتخصـصة علـى مواصـلة       ا ووكاالهتـ  هـا  وبراجم  األمـم املتحـدة     صناديق تشجع  - ٣٦  
ائج الـيت حتققهــا يف جمــال   بالواليـات الــيت تـضطلع هبــا وبالنتــ  علـى حنــو أفــضل  تعريـف اجلمهــور 

ــة ــسلم، التنمي ــيم باإل يف الوقــت نفــسه  وت ــدم لحكومــات ل ســهام الق ــيت تق كــبرية مــسامهات  ال
ــشطة ــية األ لألن ــات ساس ــم املتحــدة       للميزاني ــك املؤســسات، وتــدعو صــناديق األم العاديــة لتل

ــة      ــوفري معلومــات عــن اجلهــود املبذول  اجلمهــور لتعريــفوبراجمهــا ووكاالهتــا املتخصــصة إىل ت
ــشطتها  ــاريراليف بأن ــدم تق ــيت تق ــنوي ال ــس االقاها س ــاعي   إىل اجملل ــصادي واالجتم ــن ت ــارا م  اعتب

  ؛ ٢٠١٣ عام
ــشجع  - ٣٧   ــى مواصــلة     ت ــا عل ــم املتحــدة وبراجمه ــة  صــناديق األم ــاون هبم ــع التع  م

ــاص       ــاع اخلـ ــدين والقطـ ــع املـ ــة واجملتمـ ــة اإلقليميـ ــصارف التنميـ ــون وودز ومـ ــسات بريتـ مؤسـ
طتها التنفيذيـة   ألنـش  اليت ميكن أن تقدم املوارد املاليـة الالزمـة        صادر  املواملؤسسات هبدف تنويع    

مـع املبـادئ األساسـية       يتـسق ، مبـا    ةاألساسـي أنـشطتها   متويل  مصادر  وال سيما    ،من أجل التنمية  
 ةلألولويــات الوطنيــة للبلــدان املــستفيد  التــاماالحتــرام  ويف ظــلجلهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي  

  الربامج؛ من
ر مفهـــوم يف تطـــويتقـــدما  لعـــدم إحـــراز جمـــالس اإلدارة تعـــرب عـــن القلـــق  - ٣٨  

   ؛واألخذ به  األساسية املخصصة لألنشطةملواردمن ا “املستوى الالزم توفره”
مـن   الـالزم تـوفره   ستوى  املـ  األثر اإلجيايب الذي قـد حيدثـه حتديـد           تكرر تأكيد   - ٣٩  
 وتطلــب إىل الــصناديق والــربامج ، لوكــاالت األمــم املتحــدة اإلمنائيــةةاألساســيلألنــشطة متويــل 

األساسـية  املخصصة لألنشطة   ملوارد  ا  من املستوى الالزم توفره  شتركة ملفهوم   تعريف املبادئ امل  
لتلبيـة احتياجـات البلـدان املـستفيدة مـن           املتاحـة بقـدر كـاف     الذي قد يـشمل مـستوى املـوارد         

الــربامج وحتقيــق النتــائج املتوقعــة يف اخلطــط االســتراتيجية، مبــا يف ذلــك التكــاليف اإلداريــة          
 ٢٠١٣ وتقــدمي مقترحــات حمــددة إىل جمــالس إدارهتــا حبلــول هنايــة عــام  ،ةوالتنظيميــة والربناجميــ

  ؛ ٢٠١٤عام  يفهبدف اختاذ قرار بشأهنا 
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  وإمكانية التنبؤ هباحتسني نوعية املوارد  -جيم 

ة جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي أولويـ      الدول األعضاء و   تويلبضرورة أن    تسلم  - ٤٠ 
مـع   اتـساقا أكثـر   ألنـشطة حمـددة      مواردختصيص  و لعاديةا/ األساسية لألنشطة املوارد   لتخصيص

إطار عمل األمـم املتحـدة   الواردة يف  األولويات مبا فيها   ،أولويات البلدان املستفيدة من الربامج    
ووكاالهتــا  األمــم املتحــدة وبراجمهــا  لــصناديق ومــع اخلطــط االســتراتيجية  ،للمــساعدة اإلمنائيــة

ــصة  ــة املتخصـ ــات املنوطـ ــع الواليـ ــا ومـ ــن ،هبـ ــؤ ا ميكـ ــضل    لتنبـ ــو أفـ ــى حنـ ــا علـ ــتعانة هبـ واالسـ
 ؛أعم ألغراض

 جمــالس إدارة صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا املتخصــصة تــشجع  - ٤١  
واملـوارد   األساسـية   املخصـصة لألنـشطة   على أن تكفـل، حـسب االقتـضاء، دمـج مجيـع املـوارد             

ــددة   ــشطة حم ــة املخصــصة ألن ــها واملتوقــع املتاح ــاإتاحت ــة، اســتنادا إىل   للموحــدر  يف إط ميزاني
  أولويات اخلطة االستراتيجية لكل منها؛ 

ــ أن تطلــب  - ٤٢   ــة  دمج ت ــصورة منهجي ــة  ب ــسامهات املالي ــع امل ــع املتاحــةمجي  واملتوق
 لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنميـة علـى الـصعيد               إتاحتها

 وأن يـستخدم ة ال يشكل قيدا قانونيا على سلطة إنفاق املـوارد       إطار موحد للميزاني   يفالقطري  
طار لتعزيز نوعية ختطيط املوارد على نطاق املنظومـة دعمـا إلطـار عمـل األمـم املتحـدة                   هذا اإل 

للمـــساعدة اإلمنائيـــة، وتطلـــب أيـــضا إىل الـــصناديق والـــربامج تـــوفري املعلومـــات الالزمـــة عـــن 
ــسقني امل   ــة إىل املن ــسامهات املقدم ــربامج     امل ــن ال ــستفيدة م ــدان امل ــع البل ــاق م ــد االتف ــيمني بع  ،ق

  ؛ بذلكوتشجع الوكاالت املتخصصة على القيام 
 العاديـة / األساسـية   املخصـصة لألنـشطة     املـوارد  خدامتاس  تفادي ضرورة تؤكد  - ٤٣  

 مبـا يف ذلـك    ،  اخلارجـة عـن امليزانيـة     /املخصصة ألنشطة حمددة   لة من املوارد  مو امل  األنشطة دعمل
  ودعـم   لتغطيـة التكـاليف املتعلقـة بـإدارة        العاديـة /األساسـية  املخصصة لألنشطة ام املوارد   استخد
  ؛يةاجمنربال تهااخلارجة عن امليزانية وأنشط/املخصصة ألنشطة حمددةاملوارد 

علــى  ألنــشطة حمــددةخمصــصة  الــدول األعــضاء الــيت تقــدم مــسامهات تــشجع  - ٤٤  
د قدر اإلمكـان يف بدايـة فتـرة التخطـيط الـسنوي،             احلد من تكاليف املعامالت وختصيص املوار     

عـدة سـنوات   على مدى فترة تنفيذ األنشطة املتصلة بالتنمية  متديد  علىوتشجع يف الوقت ذاته 
األولويـة آلليـات     وإيالء هاوتنسيق وعلى تبسيط االحتياجات املتعلقة باإلبالغ والرصد والتقييم      

  ؛ ة والقطرية واإلقليميةطبقة على الصعد العامليالتمويل اجملمعة واملواضيعية واملشتركة امل
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برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق           يقـوم بـه حاليـا     بالعمـل الـذي      تنوه  - ٤٥  
هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة و 

اعتمـاد ميزانيـات متكاملـة خاصـة          أجـل  مـن  )هيئة األمم املتحدة للمرأة   (اجلنسني ومتكني املرأة    
 وتتطلـع إىل إجنـاز هـذا العمـل مبـا يـسمح              ،كل وكالة، مبا يف ذلك مواءمـة تـصنيف التكـاليف          ل
  ؛  على حنو أفضل القادمةواءمة الربامج واملوارد يف اخلطط االستراتيجيةمب

إدارة  يف هذا الصدد إىل اجملالس التنفيذية للـصناديق والـربامج وجمـالس              تطلب  - ٤٦  
 ٢٠١٤حوارات منظمـة خـالل عـام         بإجراءالوكاالت املتخصصة أن تقوم، حسب االقتضاء،       

يف دورة التخطـــيط يف جمـــال التنميـــة عليهـــا  الـــيت يـــتم االتفـــاقبـــشأن كيفيـــة متويـــل النتـــائج  
املوارد بــ زيــادة إمكانيــة التنبــؤ  ، هبــدف التابعــة لكــل منــها  االســتراتيجي اجلديــدة للكيانــات   

، ممـا يوسـع قاعـدة    ختصيصها ألنـشطة أعـم  كفالة واحلد من تقييدها و    ة حمددة املخصصة ألنشط 
  هبا؛ ؤب التنوإمكانيةكفاءة تدفقات املوارد  ويعززاجلهات املاحنة 

  
   بالكامللتكاليفاضمان استرداد   -دال 

 بقرارات اجملـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق                ترحب  - ٤٧  
املتعلقــة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة األمــم املتحــدة 
فيمــا يتــصل بتــصنيف التكــاليف املتعلقــة باألنــشطة   وخباصــة  تــصنيف التكــاليف، بتنــسيق هنــج

املنظمات األربـع   حاليا  الربناجمية واألنشطة غري الربناجمية، وحتيط علما بالعمل الذي تضطلع به           
 ،مفاهيم ومنهجية حسابية منسقني حلساب معـدالت اسـترداد التكـاليف          لل يف جمال وضع إطار   

  ؛  ٢٠١٣عام  مطلعيف هذا الصدد إىل إجناز هذه املهمة يف تتطلع و
 يـنظم املبـدأ التـوجيهي الـذي        يـستند أن  ضـرورة     تأكيـد  يف هذا الـصدد    تعيد  - ٤٨  

 مـن مـصادر     ،، مبعدل تناسيب  ملكابال  استرداد التكاليف  إىلمتويل مجيع التكاليف غري الربناجمية      
  ؛ ومصادر متويل األنشطة احملددة ة األساسي األنشطةمتويل

    ؛كاملبال  مببدأ استرداد التكاليفتسلم  - ٤٩  
منـاذج عمـل وواليـات خمتلفـة        هلـا بـأن مؤسـسات األمـم املتحـدة          أيـضا تسلم    - ٥٠  

  هياكل التمويل فيها؛   اختالف يدل ضمنا علىذلك أن و
 أن التكاليف غري الربناجمية املتـصلة باألنـشطة الربناجميـة غـري            ظ مع القلق  تالح  - ٥١  

  ؛ األساسية الربناجمية لألنشطةاملخصصة األساسية ما زالت تستهلك موارد من املوارد 
ــدول األعــضاء  حتــث  - ٥٢   ــشطة حمــددة  مــسامهات الــيت تقــدم  ال علــى  خمصــصة ألن

  ؛  ذلكغ، حيثما أمكنخفض تكاليف املعامالت وتبسيط متطلبات اإلبال
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ــة لــصناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا اعتمــاد أطــر    تطلــب  - ٥٣    إىل اجملــالس التنفيذي
، ٢٠١٤ علــى أن يـتم تنفيــذها بـشكل كامــل يف عــام   ٢٠١٣السـترداد التكــاليف حبلـول عــام   

 بـشكل تناسـيب مـن        بالكامـل  استنادا إىل املبـدأ التـوجيهي الـذي يـنص علـى اسـترداد التكـاليف               
، واألخـذ بنـهج بـسيط       واملوارد املخصصة ألنـشطة حمـددة     األساسية  املخصصة لألنشطة   رد  املوا

ــوفري احلــوافز،   ب يتــسم متــسق ــها إرســاء الــشفافية يــتم يف إطــاره ت  معــدالت متمــايزة بطــرق من
األنـشطة  السترداد التكاليف، مع مراعاة اختالف حجم وطبيعة األموال من أجل زيادة متويـل               

انية التنبـؤ واالسـتعانة باملـسامهات املخصـصة ألنـشطة حمـددة وختصيـصها               وزيادة إمك  ةاألساسي
ــها،     ألنــشطة أعــم ، مبــا يتماشــى مــع اخلطــط االســتراتيجية الــيت اعتمــدها جملــس إدارة كــل من

  ؛ بذلكوتشجع جمالس إدارة الوكاالت املتخصصة على القيام 
 يــتم املقــدر أن  إىل صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا أن تــدرج املبــالغ تطلــب  - ٥٤  

بانتظـام، عـن املبـالغ الـيت     اليت تقـدمها  لتقارير املالية ا سياقاستردادها يف ميزانياهتا وأن تبلغ، يف   
  ؛ بذلك وحتث الوكاالت املتخصصة على القيام ،استردادها من التكاليففعليا مت 

ره  إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن التقــدم احملــرز يف ســياق تقريــ تطلــب  - ٥٥  
السنوي عن متويل األنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة، مبـا يف ذلـك اخليـارات املتاحـة آلليـات            

  األساسية؛ املخصصة لألنشطة من أجل زيادة املوارد على نطاق املنظومة احلوافز تقدمي 
 تكـاليف اإلدارة     خفـض   إىل صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا مواصـلة           تطلب  - ٥٦  

  ؛ ممكن  إىل أدىن حدسترداد التكاليف الالزمة يف إطار امليزانية احلالية معدل اأجل خفض من
  

  ثالثا
  مم املتحدةإسهام األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األ

  يف تنمية القدرات الوطنية وفعالية التنمية
  بناء القدرات وتنميتها  -ألف 

ــ تــسلم  - ٥٧   االســتراتيجيات أن تنميــة القــدرات وتــويل زمــام األمــر فيمــا يتعلــق ب  ب
اإلمنائية الوطنية أمران أساسيان لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهـداف              

تبذلـه   مزيد من الدعم ملـا      ميقدتاإلمنائية لأللفية، وهتيب مبؤسسات جهاز األمم املتحدة اإلمنائي         
 إلنـشاء   ة للمـساعدة اإلمنائيـة     مـع إطـار عمـل األمـم املتحـد          يتـسق  مبـا    البلدان النامية من جهـود    
 الــدعم لتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة لبنــاء وتقــدميأو احملافظــة عليهــا /مؤســسات وطنيــة فعالــة و

القــدرات، وإذا اقتــضى األمــر، وضــع اســتراتيجيات وطنيــة هلــذا الغــرض، مبــا يف ذلــك الــدعم    
  ؛ين والعامليعلى الصعيدين الوطلتحديات ل للتصدي يف جمال السياسة العامة،االستشاري 
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ــشجع  - ٥٨   ــز   ت ــى تعزي ــة األمــم املتحــدة عل ــق ال منظوم ــائجحتقي ــة  يف جمــالنت  التنمي
املعياريـة والتنفيذيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة      بـني اجلوانـب   بط   الـر  عن طريـق توثيـق    املستدامة  

 لدعم البلدان املستفيدة مـن الـربامج، بنـاء علـى            خاصة جهود   ببذلوعلى القيام يف هذا الصدد      
تقـوم علـى املـشاركة    طلبها، يف جمال بناء القدرات الوطنية لتحقيـق تنميـة وطنيـة شـاملة عادلـة                

أوضـاعا هـشة    الفقراء واألشخاص الذين يعيـشون   تركز على للمساءلة وختضع تتسم بالشفافية 
   متكينهم؛وهتدف إىل

تـدعو   على ضرورة تعزيز بنـاء القـدرات مـن أجـل التنميـة املـستدامة، و        تشدد  - ٥٩  
يف هــذا الــصدد إىل تعزيــز التعــاون الــتقين والعلمــي، مبــا يف ذلــك التعــاون بــني بلــدان الــشمال    
واجلنوب والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، وتكرر تأكيد أمهيـة تنميـة املـوارد                

يـة  البشرية، مبا يشمل التدريب وتبادل التجارب واخلربات ونقل املعارف وتقدمي املساعدة التقن           
 تلبناء القدرات، وهو ما ينطوي على تعزيـز القـدرات املؤسـسية، مبـا فيهـا القـدرات يف جمـاال                    

  ؛ والتقييمالتخطيط واإلدارة والرصد
 أن تنمية القدرات مهمة أساسية من مهام جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي             تؤكد  - ٦٠  

 يف  ظحـ الالـصعيد القطـري، وت    متثل أحد املبادئ الرئيـسية املترابطـة الـيت ينبغـي تطبيقهـا علـى                و
 يف القـدرات،    الثغـرات  حتديـد     األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف       جهـاز بـذهلا   يهذا الصدد اجلهود الـيت      

إطار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة         /املبادئ التوجيهية للتقييم القطري املشترك    وضع   خباصةو
 للمــساعدة اإلمنائيــة جمموعــة توجيــه ودعــم إطــار عمــل األمــم املتحــدة   و٢٠١٠اإلمنائيــة لعــام 

  ؛٢٠١٠ لعام
ركيــز علــى تنميــة القــدرات  تال أن يزيــد جبهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي  هتيــب  - ٦١  

 وحتليلـها والتنفيـذ واإلبـالغ والرصـد          املـصنفة  الوطنية يف جمال التخطيط اإلمنائي ومجع البيانات      
د االقتــصادية والبيئيــة فعــال بــني األبعــاعلــى حنــو  التكامــل  كفالــة علــىالتــشديدوالتقيــيم، مــع 

جهـاز األمـم    مـوارد   تتـاح   أن   بـضرورة     يف هـذا الـصدد     تـسلم واالجتماعية للتنمية املـستدامة، و    
املتحدة اإلمنائي، مبـا يف ذلـك قاعـدة املعـارف واخلـربات املتاحـة لـدى مجيـع الوكـاالت املقيمـة            

  ؛لبلدان الناميةل، وغري املقيمة
 دعـم بنـاء القـدرات وتنميـة         ةواصـل م اإلمنـائي     جبهاز األمم املتحدة    أيضا هتيب  - ٦٢  

 املــساعدة اإلمنائيــة وتنــسيق اآلثــار املترتبــة علــىالقــدرات يف البلــدان الناميــة، بنــاء علــى طلبــها، 
  ؛ يف جمال التنميةلخطط واألولويات الوطنيةل وفقا،  وتقييمها بصورة فعالةاخلارجية
قيــاس التقــدم لمــشترك هنــج وضــع  إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي  تطلــب  - ٦٣  

تمكني البلـدان  لـ أطـر حمـددة    لكـي تنظـر فيـه الـدول األعـضاء ووضـع            احملرز يف تنميـة القـدرات     
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ألهـداف   تنميـة قـدراهتا علـى حتقيـق ا         حتديـد سـبل   املستفيدة من الربامج، بناء علـى طلبـها، مـن           
  ؛الصددذلك ورصد وتقييم ما حيرز من نتائج يف  الوطنية واالستراتيجيات اإلمنائية

 تدابري تكفــل االستدامــة يف أنـشطـة    أن تتخذ  مبؤسسات األمم املتحدة     هتيــب  - ٦٤  
، قـدر املـستطاع،     جهاز األمم املتحدة اإلمنائي   ضرورة أن يستعني    بناء القدرات، وتكرر تأكيد     

  ذلـك  باعتبـار ،نيـة املتاحـة وأن يعززهـا   آليـات التنفيـذ الـوطين واخلـربات والتكنولوجيـات الوط     ب
التركيز على اهلياكل الوطنية وجتنـب املمارسـة        عن طريق    الضطالع باألنشطة التنفيذية  لعـدة  قا

املتمثلــة يف إقامــة وحــدات تنفيذيــة موازيــة خــارج نطــاق املؤســسات الوطنيــة واحملليــة، حيثمــا    
   ذلك؛أمكن

ــربامج أن حتقــق األهــداف      تؤكــد  - ٦٥   ــستفيدة مــن ال ــدان امل ــسىن للبل ــه لكــي يت  أن
، ينبغـي  )١(أللفيـة  لاألمم املتحـدة املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن     اإلمنائية  

، األمر الذي يتطلب نقـل      واملستجدةأن تتاح هلا إمكانية احلصول على التكنولوجيات اجلديدة         
ة  مـن أجـل املـشارك   وتعزيزهاالتكنولوجيا والتعاون التقين وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية       

 هــذه التكنولوجيــات وتكييفهــا مــع الظــروف احملليــة، وحتــث يف هــذا الــصدد الــدول  تطــويريف 
 ونقلــها إىل واملــستجدة التكنولوجيــات اجلديــدة تعزيــزاألعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى 

  ؛الربامجالبلدان املستفيدة من 
نظم الوطنيـة   جهاز األمم املتحدة اإلمنائي على زيـادة االسـتفادة مـن الـ          تشجع  - ٦٦  

املـشتريات واألمـن وتكنولوجيـا املعلومـات        منـها    جمـاالت العامة واخلاصـة خلـدمات الـدعم، يف         
ــل  ــسلكية والالسـ ــصاالت الـ ــصرفية  واالتـ ــال املـ ــسفر واألعمـ ــالغ  وكية والـ ــيط واإلبـ يف التخطـ

 جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى جتنــب اســتخدام  ، عنــد االقتــضاء، وتــشجع أيــضاوالتقيــيم
ــة يف البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج كوســيلة لتعزيــز قــدراهتا     وحــدات  تنفيــذ املــشاريع املتوازي

  قليل عدد هذه الوحدات بشكل كبري؛الوطنية واحلد من تكاليف املعامالت وت
 الـيت مت فيهـا تأكيـد       ٦٢/٢٠٨ من قرار اجلمعية العامـة       ١٢٧ إىل الفقرة    تشري  - ٦٧  

يكـون ذلـك   وطنيني، حيثما الفئة الفنية وخرباء استشاريني  وظفني وطنيني من    مب االستعانةأمهية  
  املستفيدة من الربامج؛ جمديا ويعود بالنفع على البلدان

ــادل      حتــث  - ٦٨   ــى تكثيــف تب ــائي عل ــم املتحــدة اإلمن ــاز األم ــع مؤســسات جه  مجي
 واخلـربات املكتـسبة     الـسليمة املعلومات بني الوكاالت علـى نطـاق املنظومـة بـشأن املمارسـات              

 واملقـاييس واملؤشـرات ومعـايري الرصـد والتقيـيم املتعلقـة بأنـشطتها يف                اليت يتم حتقيقها  لنتائج  وا
  جمال بناء القدرات وتنمية القدرات؛

  
  القضاء على الفقر  -باء 

 أعظــم التحــديات الــيت يواجههــا العــامل  أن القــضاء علــى الفقــر   تعيــد تأكيــد   - ٦٩  
ــستدام    ــة املـ ــق التنميـ ــه لتحقيـ ــىن عنـ ــرط ال غـ ــة وشـ ــدان الناميـ ــا خب و،ة يف البلـ ــة يف أفريقيـ ، اصـ
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واسـع النطـاق مبـا يعـود     على أمهية التعجيل بتحقيق منو اقتصادي مستدام شـامل عـادل             وتشدد
حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف              يكفل  وكافة   الناس   بالنفع على 

  لأللفية؛  اإلمنائية
القضاء على الفقر من خالل تنميـة القـدرات الوطنيـة            بضرورة أن يظل   تسلم  - ٧٠  

جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي      الرئيسية اليت يتعني أن يركز عليها     االت  اجمليف البلدان النامية أحد     
ــاز يف  وأن  ــسعى اجله ــاملي األكــرب      ي ــذا التحــدي الع ــصدي هل ــة إىل الت ــشاريعه اإلمنائي براجمــه وم

  دان؛باعتباره اهلدف األساسي لتلك البل
 مبـا يف ذلـك الـصناديق والـربامج          ، مبنظمات جهاز األمم املتحدة اإلمنائي     هتيب  - ٧١  

 ،قـصوى للقـضاء علـى الفقـر        أولويـة    بـإيالء  أن تقـوم، وفقـا لواليتـها،         ،والوكاالت املتخصـصة  
تكثيـــف اجلهـــود املبذولـــة يف هـــذا اجملـــال ملعاجلـــة األســـباب اجلذريـــة للفقـــر تؤكـــد ضـــرورة و

  واجلوع؛  املدقع
 وتــشدد علــى ، بالطــابع املعقــد للتحــدي املتمثــل يف القــضاء علــى الفقــرتــسلم  - ٧٢  

ــاره جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي ضــرورة أن يــضع  يف اجلهــود الــيت يبــذهلا للتعجيــل ،  يف اعتب
وأن يـستفيد   ة  أن يعمل بطريقة متكاملة منـسقة متـسق       وبالقضاء على الفقر، األولويات الوطنية      

 األمـم املتحـدة   جهـاز قـوم عليهـا   ي الـيت  اليت يعزز كل منها اآلخـر   ئز املترابطة   من الركا بالكامل  
   وتشجع على استخدام استراتيجيات متنوعة؛ ،اإلمنائي

ــائي علـــى  تـــشجع  - ٧٣   ــاز األمـــم املتحـــدة اإلمنـ  الـــسليمة املمارســـات تبـــادل جهـ
 فـرص   وهتيئـة درات  والدروس املستفادة واالستراتيجيات والربامج والسياسات من قبيل بناء الق        

 لتحقيـق أغـراض    العمل والتعليم والتدريب املهين والتنميـة الريفيـة وتعبئـة مجيـع املـوارد املمكنـة               
علــى حنـو فعــال  ألشـخاص الــذين يعيـشون يف فقـر    ا القـضاء علــى الفقـر وتعزيـز مــشاركة   منـها  
 األمـم   ، على النحو الصادر به تكليف مـن جهـاز         وتنفيذها تصميم هذه الربامج والسياسات    يف

 التقـدم حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتـوفري               التعجيـل بـإحراز   املتحدة اإلمنائي، هبـدف     
  ؛ ٢٠١٥ ملا بعد عام يتم االسترشاد هبا يف وضع خطة التنميةمعلومات 

  
  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتنمية القدرات الوطنية  -جيم 

 وهتيـب يف هـذا   ،تعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب        األمهية املتزايدة لل   تعيد تأكيد   - ٧٤  
الــصدد بــصناديق منظومــة األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا املتخصــصة والكيانــات األخــرى  

 دعــم التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي يف الربجمــة  تعمــيم مراعــاةالتابعــة هلــا 
ضطلع هبـا مـن أجـل التنميـة وتعزيـز آليـات             العادية على الصعيد القطـري لألنـشطة التنفيذيـة املـ          

معـارف الكيانـات    مبا يف ذلك االستفادة من شبكات       الدعم على الصعيدين العاملي واإلقليمي،      
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العامليــة ومــن قــدرات جلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة واألفرقــة اإلقليميــة جلهــاز األمــم املتحــدة    
 وحتــت إشــرافها وتوجيههــا، علــى تنميــة  اإلمنــائي، ملــساعدة البلــدان الناميــة، بنــاء علــى طلبــها  

وآثـاره، مبـا     تعظيم فوائد التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي                من أجل القدرات  
ق أهدافها الوطنية، مع التركيز بـشكل خـاص علـى األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا                   يحتقيكفل  

  دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛
 بــشأن إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يكثــف تبــادل املعلومــات تطلــب  - ٧٥  

النتـائج الـيت    وبـشأن  للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك التعاون الثالثي،          الدعم املقدم 
  ؛ واإلبالغ عن ذلك وتقييمهالتعاون ذلك عن طريق حققتت

ني بلـدان اجلنـوب تيـسري       بـ فيما  مبواصلة مكتب األمم املتحدة للتعاون      ترحب    - ٧٦  
 يف  واجلهات اليت ميكـن أن تـصبح شـريكة        نشر املعلومات املتعلقة باخلربات وأفضل املمارسات       

مـن  علـى شـبكة املعلومـات       وإتاحتـها علـى نطـاق واسـع         بني بلدان اجلنـوب     فيما  جمال التعاون   
  ؛ قاعدة بيانات للمكتباليت تشكل أجل التنمية 

 بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون   فيمــاتزايــدة للتعــاون باألمهيــة امل أيــضاترحــب  - ٧٧  
ــة علــى الــصعيد  الثالثــي يف اجلهــود  ــة مــن أجــل التنمي ــه ،  الــدويلاملبذول  وتؤكــد يف الوقــت ذات

، وتـسلم يف هـذا      يف جمـال التنميـة      اليت ال تزال مجيع البلـدان الناميـة تواجههـا          الكبريةالتحديات  
لــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي مــن أجــل حتقيــق   بــني بفيمــا الــصدد بزيــادة إمكانيــة التعــاون  

ميـع البلـدان    وهتيـب جب  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،             
ــاون    ــا للتع ــادة دعمه ــى زي ــادرة عل ــاالق ــي، و    فيم ــاون الثالث ــوب والتع ــدان اجلن ــني بل اصــة خب ب

وباجلهـات املعنيـة    وارد املاليـة علـى أسـاس مـستدام،           توفري املساعدة التقنيـة وتعبئـة املـ        طريق عن
   القيام بذلك؛ األخرى
 يف  أمهية تعزيز مكتب األمـم املتحـدة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب            تؤكد  - ٧٨  

مواصـلة تقـدمي الـدعم       ، وهتيب جبهاز األمم املتحدة اإلمنـائي      إطار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  ن إجناز واليته؛تمكينه ملالالزم للمكتب 

 هــا وبراجم األمــم املتحــدة إىل رؤســاء الوكــاالت املتخصــصة وصــناديقتطلــب  - ٧٩  
 اإلقليميـة إيـالء اهتمـام خـاص لتنفيـذ مـشاريع التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب الــيت            واللجـان 

  يديرها أو يدعمها مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛
  

   اجلنسني ومتكني املرأةاملساواة بني  -دال 
وتالحـظ يف الوقـت   ،  وببـدء عملـها   مـرأة لل بإنشاء هيئة األمم املتحـدة       ترحب  - ٨٠  

 من أجل تعميم مراعاة املساواة بني اجلنـسني علـى نطـاق األمـم                تقوم به  الذيالعمل   أمهية   ذاته
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 املتحـدة عـن     دورها يف قيادة مـساءلة منظومـة األمـم        أمهية  املتحدة بشكل أكثر فعالية واتساقا و     
 قـرار  عمـال مبـا يـنص عليـه    وتنسيقها وتعزيزهـا  عملها بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     

   الدول األعضاء بناء على طلبها؛ بدورها يف مساعدة، وتنوه٦٤/٢٨٩ اجلمعية العامة
  حتقيـق  يف تحدة اإلمنائي زيـادة االسـتثمار      إىل مؤسسات جهاز األمم امل     تطلب  - ٨١  

 عليهـا التركيـز  زيـادة   و بقدر كبري بتمكني املرأة واملساواة بني اجلنسني    بج والنواتج املتعلقة    النتائ
  ؛للتنميةاألمم املتحدة  بإطاريف الربامج املشمولة 

ــال    هتيـــب  - ٨٢   ــر يف دور الرجـ ــائي النظـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــاز األمـ ــان  جبهـ يف والفتيـ
   ؛ املراعي لنوع اجلنسسياسات تعميم مراعاة املنظور

 إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي توســيع نطــاق اســتخدام مؤشــرات   تطلــب  - ٨٣  
األداء اليت حـددهتا أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                         

كـأداة للتخطـيط وإعـداد التقـارير فيمـا يتـصل بتقيـيم فعاليـة                وتعزيـز اسـتخدامها     ) “السجل”(
 األفرقـة القطريـة يف سـياق إطـار          املراعـي لنـوع اجلـنس لكـي تـستخدمها         ملنظـور   تعميم مراعاة ا  

  عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛ 
 يف  قـدر أكـرب مـن املـساءلة        جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى إرسـاء             تشجع  - ٨٤  

 طريـق إدمـاج  عـن   األفرقـة القطريـة،   جتريهـا جمال املساواة بني اجلنسني يف عمليات التقيـيم الـيت      
  ؛ املراعية لنوع اجلنس يف تلك العملياتاملنظورات 

 هيئــة األمــم ، وخباصــة جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي مؤســسات مجيــع حتــث  - ٨٥  
 املراعيـة لنـوع اجلـنس      ى تعزيز تنسيق األنشطة التنفيذية    املتحدة للمرأة، كل يف إطار واليته، عل      

، عنــد االقتــضاء، مــع   وباملــشاركةد القطــريمــن خــالل آليــات التنــسيق القائمــة علــى الــصعي   
  ؛املعنية اجلهات الوطنية واملعنية  األخرىالكيانات
علـى نطـاق     بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة     للمـساواة بوضع خطة العمل  ترحب    - ٨٦  

يعمـل علـى   ، بقيادة هيئة األمم املتحدة للمرأة، بوصـفها إطـارا للمـساءلة      منظومة األمم املتحدة  
   األمم املتحدة اإلمنائي؛ جهازمل بالكا تطبيقه

 إىل وحـدة التفتـيش املـشتركة أن تـضطلع بتقيـيم علـى نطـاق املنظومـة                   تطلب  - ٨٧  
ولقيمتـها املـضافة    نظومـة   املعلى نطـاق    لمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      للفعالية خطة العمل    

يم إىل اجلمعيـة العامـة بعـد        وأثرها باعتبارها أداة لرصد األداء واملساءلة بغرض تقـدمي هـذا التقيـ            
  ؛ بشكل كاملخطة العمل تنفيذ 

هــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي اكتــساب اخلــربة التقنيــة الكافيــة لتعمــيم  جب بيــهت  - ٨٨  
 وتنفيذها من أجل كفالة معاجلـة األبعـاد         الربامج يف ختطيط    املراعي لنوع اجلنس  مراعاة املنظور   
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 املـسائل   يفتماد يف هذا الـصدد علـى اخلـربة املتاحـة             بشكل منهجي، واالع   املتعلقة بنوع اجلنس  
ــوع اجلــنس  ــة بن ــم املتحــدة للمــرأة،      املتعلق ــة األم ــا يف ذلــك هيئ ــم املتحــدة، مب ــة األم  يف منظوم

املتعلقـة  طر  األطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وغريه من         أإعداد  عملية  للمساعدة يف   
  ؛التنمية ربامجب

ــه وصــناديقه     إىل جهــاز تطلــب  - ٨٩   األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مبــا يف ذلــك وكاالت
 التعــاونلقواعــد واألنظمــة القائمــة، مواصــلة  ووفقــا لوبراجمــه، كــل يف إطــار واليتــه التنظيميــة  

 كفالـة   بطرق منـها   يف منظومة األمم املتحدة،      املراعي لنوع اجلنس  لتعزيز تعميم مراعاة املنظور     
مــن االتــساق  قــدرا أكــربالقائمــة يف منظومــة األمــم املتحــدة  تــوفر آليــات املــساءلة املختلفــة أن

والدقة والفعالية يف رصد النتائج املتصلة باملساواة بني اجلنـسني وتقييمهـا واإلبـالغ عنـها وعـن                  
تتبع املوارد املخصصة للمسائل املتعلقة بنوع اجلنس والنفقات املتكبدة يف هـذا اجملـال، بوسـائل      

شرات املساواة بـني اجلنـسني، حـسب االقتـضاء، وتـشجيع أفرقـة              استخدام مؤ  العمل على منها  
ــة    ساءلة يف املــسائل املتعلقــة بنــوع اجلــنس    املــ علــى االســتعانة بآليــات  األمــم املتحــدة القطري

  ملساعدهتا يف أداء مهامها وتعزيز هذا األداء على الصعيد القطري؛
ــشجع  - ٩٠   ــى مجــع بيا    ت ــائي عل ــم املتحــدة اإلمن ــاز األم ــة   مؤســسات جه ــات قابل ن

ــة        ــصورة منتظمــة ومنهجي ــشرها ب ــها ون ــسن وحتليل ــوع اجلــنس وال ــة مــصنفة حــسب ن للمقارن
الوثــائق علــى صــعيد  القطــري، ودعــم أنــشطة إعــداد  علــى الــصعيد لالسترشــاد هبــا يف الربجمــة  

ــصعيد القطــري   ــة واألطــر القائمــة علــى    املنظمــة وعلــى ال ، مثــل األطــر االســتراتيجية والربناجمي
  ؛املترتب على ذلكلة صقل أدواهتا املستخدمة لقياس التقدم احملرز واألثر النتائج، ومواص

أن تواصــل، يف إطــار والياهتــا    مبؤســسات جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي  هتيــب  - ٩١  
 للمساءلة وأن تدرج النتائج املتعلقة باملساواة بني اجلنسني املتفق          املؤسسية التنظيمية، حتسني آلياهتا  

  ؛د احلكومي الدويل واملؤشرات اليت تراعي نوع اجلنس يف أطرها االستراتيجيةعليها على الصعي
مبؤسسات جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي مواصـلة اجلهـود الراميـة                أيضا   هتيب  - ٩٢  

إىل حتقيــق التــوازن بــني اجلنــسني يف التعيينــات داخــل منظومــة األمــم املتحــدة علــى املــستويات   
 يف املناصـب املـؤثرة يف األنـشطة التنفيذيـة املـضطلع هبـا مـن أجـل                   املركزية واإلقليمية والقطريـة   

، مـع   الرتـب العليـا   وظائف   من   هاالتنمية، مبا يف ذلك التعيني يف وظائف املنسقني املقيمني وغري         
 لتمثيل املرأة من البلدان املستفيدة من الـربامج، وخباصـة البلـدان الناميـة،               إيالء االعتبار الواجب  

  تمثيل اجلغرايف العادل؛ومراعاة مبدأ ال
  

  االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية  -هاء 
 أن آثار الكوارث الطبيعية تعيق بشدة اجلهود املبذولـة مـن أجـل حتقيـق                تؤكد  - ٩٣  

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية، وتـشدد علـى أمهيـة                 
  وارث الطبيعية؛ املنعة إزاء الكاحلد من قلة
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 يف البلـدان املتـضررة مـن        رئيـسيا دورا   بأن جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي       تسلم  - ٩٤  
وتقر يف الوقـت     ،نتقال من اإلغاثة إىل التنمية    اال مبرحلة   اليت متر الكوارث الطبيعية أو النـزاعات     

تطلـب يف هـذا      و ،ال متضي يف مسارات مـستقيمة     معقدة  عملية  االضطالع هبذا الدور     بأن   ذاته
ــائي     ــصدد إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمن ــة اال ــضررة مــن    تلبي ــدان املت ــة مــن البل ــات املقدم لطلب

نتقال من اإلغاثة إىل التنميـة لـدعم أولوياهتـا الوطنيـة،            اال مبرحلة   اليت متر الكوارث أو النـزاعات    
  ؛ يف االعتباراختالف احلاالتأخذ مع 

 وتطلـب   ،ة االنتقاليـة حتـت إشـراف وطـين         االضطالع باألنـشط   ضرورة تؤكد  - ٩٥  
يف تنميـة القـدرات الوطنيـة علـى          ، يف هـذا الـصدد،     األمم املتحدة اإلمنائي أن يـساهم     إىل جهاز   

  مجيع املستويات من أجل إدارة عملية االنتقال؛
مـستدامة   والبلدان اليت بوسعها أن تقدم مسامهات مالية        ةاملاحناجلهات   ب هتيب  - ٩٦  

لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبـا منظومـة األمـم           هباواالستعانة  ميكن التنبؤ    سبيف الوقت املنا  
نتقـال مـن اإلغاثـة    االعاش املبكر والتنمية على املدى الطويل للبلدان اليت متر مبرحلة   ناملتحدة لإل 
ل يف جمـا  وتدعو الدول األعضاء إىل دراسة آليات التمويل اخلاصة هبا           ،ذلكب ، القيام إىل التنمية 

بتـوفري املـوارد    التعجيـل    حـسب االقتـضاء مـن أجـل          تقدمي املساعدة اإلنسانية ويف جمـال التنميـة       
 والتأهـب واالسـتجابة واالنتقـال مـن اإلغاثـة إىل            والقـدرة علـى الـصمود     لوقايـة   ل املالية الالزمـة  

  ؛  على حنو ميكن االستعانة بهالتنمية
الــشؤون اإلنــسانية  منــسقي/ني للمنــسقني املقــيمبــأن إرســاء نظــم فعالــة تــسلم  - ٩٧  

 يف حـاالت االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة        قادرة على االستجابة ميكـن أن يـؤدي دورا مهمـا            
هتـــا ابطـــرق تــدعم اإلنعــاش املبكـــر وفقــا لوالي   وتقــدميها  هبــدف ختطــيط املـــساعدة اإلنــسانية    

  وأولويات احلكومات الوطنية وبناء على طلب احلكومات الوطنية املتضررة؛
ــب  - ٩٨   ــسانية       هتي ــساعدة اإلن ــدمي امل ــة يف جمــال تق ــم املتحــدة العامل ــات األم  بكيان

التنميـة  يف جمـال     شركاءالـ و ة اإلنساني جمال تقدمي املساعدة  العاملة يف   املعنية    األخرى املنظماتو
والقطاع اخلاص والبلدان املاحنة والدول املتضررة تعزيز التعـاون والتنـسيق ومواصـلة االسـتفادة            

األدوات املناسبة وتطويرها هبدف ختطيط املساعدة اإلنسانية وتقدميها بطرق تـدعم جهـود             من  
  ؛ على حنو مستداماإلنعاش املبكر واجلهود املبذولة من أجل التأهيل واإلعمار 

منـسق  /تعزيز دور التنسيق الذي يـضطلع بـه املنـسق املقـيم            مواصلة إىل   تدعو   - ٩٩  
ــسانية  ــشؤون اإلن ــضا ال ــة   ء،، حــسب االقت ــيت متــر مبرحل ــدان ال ــة إىل   يف البل االنتقــال مــن اإلغاث

، هبدف متكني املنسقني املقيمني من تنـسيق األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة                    التنمية
األمم املتحدة من أجل التنمية بفعالية وكفاءة يف البلـدان الـيت متـر مبرحلـة االنتقـال مـن اإلغاثـة                      

  التنمية؛  إىل
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 أولوية لتـوفري دعـم مـايل وتقـين          إيالء إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي       بتطل - ١٠٠  
 القدرة على التخطيط والتنسيق االستراتيجي والتنفيذي بفعاليـة لـدى            توافر  لكفالة ثابتكاف  

  مكاتب املنسقني املقيمني يف البلدان اليت متر مبرحلة االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛
، عنــد تقدميــه يأخــذ يف االعتبــار جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي إىل أن تــدعو - ١٠١  

اعات املدرجة يف جدول أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم، الـدور              نزاملساعدة إىل البلدان اخلارجة من      
االستــشاري الــذي ميكــن أن تــضطلع بــه هــذه اللجنــة فيمــا يتعلــق ببنــاء الــسالم واســتراتيجيات 

لـدان علـى وضـع أسـس انتعاشـها وتنميتـها اقتـصاديا واجتماعيـا                االنتعاش من أجل مساعدة الب    
  عملية بناء السالم؛تويل السلطات الوطنية زمام ومن أجل كفالة 

جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي، علـى النحـو املطلـوب،              أن يدعم  بضرورة   تقر - ١٠٢  
 متتلـك البلـدان   الـذي مـن اإلغاثـة إىل التنميـة علـى املـستوى القطـري             الـشامل للجميـع     االنتقال  

زمامــه يف البلــدان املتــضررة مــن الكــوارث الطبيعيــة أو النـــزاعات، اســتنادا إىل التقييمــات الــيت   
وإدارة املـوارد    املعونـة جترى بقيادة البلدان، وتؤكد أمهية بناء شراكات قويـة عـن طريـق تقـدمي                

 وعــن يـق النتـائج   مــن أجـل حتق ألولويـات القطريـة  اومواءمــة املـوارد مـع   علـى حنـو أكثـر فعاليـة     
ــ واالســتعانةطريــق تعزيــز الــشفافية وإدارة املخــاطر   ــة االنظم القطريــة وتعزيــز القــدرات  ب لوطني

إمكانيـة التنبـؤ بـه لتحقيـق      زيـادة    التمويـل و   والتعجيـل بتـوفري     يف الوقت املناسـب    ةتقدمي املعون و
الت األمـم   والتنـسيق بـني وكـا      الـدقيق  وتؤكـد يف الوقـت نفـسه أمهيـة التخطـيط             ،نتائج أفـضل  

املتحدة وصناديقها وبراجمها واألمانة العامـة، كـل يف إطـار واليتـه، مـن أجـل تلبيـة احتياجـات                     
  على حنو أفضل؛ والوفاء بأولوياهتا الدول املتضررة 

 إىل أعضاء جهاز األمم املتحدة اإلمنائي أن يواصلوا، بنـاء علـى طلـب               تطلب - ١٠٣  
ايل الربجمة وختصيص املوارد إىل ممثلي كيانـات األمـم          البلدان املتضررة، تفويض السلطات يف جم     

تلبيـة   مـن  املعنيـة املتحدة العاملني يف امليدان، حسب االقتضاء، هبدف متكني كل مـن الكيانـات       
 والوفـاء بأولوياهتـا الوطنيـة       احتياجات البلدان الـيت متـر مبرحلـة االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة                

  ؛على حنو فعال يتسم بالكفاءة
يف جمــال  جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى أن يوطــد الــشراكات    تــشجع - ١٠٤  
 يف البلـدان    واجلهـات املعنيـة األخـرى العاملـة       مع املنظمـات املتعـددة األطـراف األخـرى           التنفيذ

  ؛االقتضاء البنك الدويل، حسب وخباصةاليت متر مبرحلة االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية، 
ة األمــم املتحــدة ومؤســسات بريتــون وودز علــى مواصــلة        منظومــ تــشجع - ١٠٥  
 حتـسني التنـسيق فيمـا يتـصل باالنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة، مبـا يف                     من أجل هود  اجلتكثيف  

 لتقيـيم االحتياجـات يف فتـريت      ذلك القيام، عند االقتضاء، بوضع إجراءات مشتركة لالسـتجابة          
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وتنفيـذها ورصـدها، بالتـشاور التـام مـع الـدول            ما بعد الكوارث والنـزاعات وختطـيط الـربامج         
ــة وخفــض تكــاليف       األعــضاء املتــضررة، مبــا يــشمل آليــات التمويــل، لتقــدمي دعــم أكثــر فعالي

   مبرحلة االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛ اليت متراملعامالت للبلدان 
التنميـة   أمهية تعزيز التعاون والتنـسيق بـني األنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل               تؤكد - ١٠٦  

 لواليـة املساعدة اإلنسانية وبناء السالم يف منظومة األمم املتحدة، وفقـا      واجلهود املبذولة لتقدمي  
 مبرحلـة االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل          الـيت متـر   كل مـن هـذه اجلهـات ولألولويـات الوطنيـة للبلـدان              

  التنمية دعما للجهود الوطنية؛ 
 تعزيـز  التقـدم حنـو      يعجـل بـإحراز   ئي أن    إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنـا      تطلب - ١٠٧  

سبل منـها تبـسيط     بـ التنسيق بني كيانات األمانة العامة وأعضاء جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي،               
األدوات والعمليات وأساليب تـسيري األعمـال املتـصلة بالربجمـة وحتقيـق االتـساق بينـها، هبـدف             

 علـى حنـو فعـال       قال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة        مبرحلة االنت  اليت متر جلهود الوطنية يف البلدان     ادعم  
  ؛ يتسم بالكفاءة ويتسق مع تلك اجلهود

 الدول األعضاء ومؤسـسات األمـم املتحـدة املعنيـة علـى إدمـاج احلـد                 تشجع - ١٠٨  
من خمـاطر الكـوارث يف أنـشطة كـل منـها، مبـا يف ذلـك التـدابري الراميـة إىل اسـتعادة اخلـدمات                   

   يف إطار مرحلة اإلنعاش املبكر واملرحلة االنتقالية؛ واهلياكل األساسية وتعزيزها
ــاء القــدرة علــى   تــشدد - ١٠٩   ــصعد احملليــ التــصدي للكــوارث  علــى أن بن  ة علــى ال
 األمهيـة للتخفيـف مـن آثـار الكـوارث، مبـا يف ذلـك              وتعزيزهـا أمـران بالغـا      ة واإلقليميـ  ةوالوطني

ار الــيت تلحــق باملمتلكــات وتــوفري إنقــاذ األرواح وختفيــف املعانــاة والتخفيــف مــن شــدة األضــر
 يف هـذا الـصدد   وتـسلم يف الوقـت ذاتـه    ،  ميكن التنبؤ بـه   واإلغاثة على حنو أكثر فعالية       املساعدة

 عملية تطوير طويلة األجـل، وتؤكـد ضـرورة مواصـلة            التصدي للكوارث بأن بناء القدرة على     
  لطوارئ؛ يف حاالت ا االستثمار يف قدرات التأهب والوقاية وختفيف اآلثار واالستجابة

ــشجع - ١١٠   ــك      تـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــدة املعنيـ ــم املتحـ ــات األمـ ــدويل وكيانـ ــع الـ  اجملتمـ
الوكــاالت  واالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا        

املتخصصة، على إيالء االعتبار الواجب ألنشطة الوقاية والتأهب واحلد مـن خمـاطر الكـوارث،                
   من خالل دعم اجلهود الوطنية واحمللية يف هذا الصدد؛ وخباصة

 أن يزيــد جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن اســتغالل    ضــرورة علــى تــشدد - ١١١  
 مبرحلـة االنتقـال مـن اإلغاثـة         الـيت متـر   قدراته على الصعيد اإلقليمي لتعزيز الدعم املقدم للبلدان         

ـــزاعات إىل أ  مـــاكن أخـــرى وتكـــرر نـــشوهبا يف املنـــاطق  إىل التنميـــة، هبـــدف منـــع انتقـــال النـ
  دون اإلقليمية؛ /اإلقليمية
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وظيفـة   توصـيفات    تـشمل  إىل جهاز األمم املتحـدة اإلمنـائي كفالـة أن            تطلب - ١١٢  
 القيـام مبهـام    مبرحلـة االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة أيـضا               اليت متر املنسقني املقيمني يف البلدان     
ــسانية    ــشؤون اإلنـ ــسق الـ ــتممنـ ــب    وأن يـ ــدريب املناسـ ــوفري التـ ــايلتـ ــسيق  يف جمـ ــدمي والتنـ تقـ

  اإلنسانية؛  ةاملساعد
  

  رابعا
  حتسني أداء جهاز األمم املتحدة اإلمنائي

  إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  -ألف 
 إطـار عمـل     عمليـة إعـداد    يفللحكومات الوطنيـة     الرئيسي الدور   تعيد تأكيد  - ١١٣  

 وأمهيـة مـشاركتها هبمـة وعلـى حنـو           ة اإلمنائية وتنفيذه ورصـده وتقييمـه      األمم املتحدة للمساعد  
 الوطنيـة زمـام األمـور ومواءمـة األنـشطة      تـويل الـسلطات  ، مـن أجـل تعزيـز      تلك العمليـة  تام يف   

   مع األولويات والتحديات واخلطط والربامج الوطنية؛على حنو تامالتنفيذية 
 األمم املتحـدة القطريـة تعزيـز املـشاورات           إىل املنسقني املقيمني وأفرقة    تطلب - ١١٤  

مع احلكومات الوطنية واجلهات املعنية، مبا يف ذلـك اجملتمـع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة،                   
 مجيــع وثــائق األمــم املتحــدة املتعلقــة  إعــدادباالتفــاق مــع احلكومــات الوطنيــة، هبــدف ضــمان   

يف  الوطنيــةواألولويــات حتياجــات الاامــا مــع علــى حنــو يتــسق متوتنفيــذها بــالتخطيط والربجمــة 
  ؛جمال التنمية

 أن يكون وجود جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى الـصعيد                بضرورة تسلم - ١١٥  
 يف جمــال التنميــة  للبلــدان املــستفيدة مــن الــربامج   اخلاصــة  االحتياجــات لتلبيــةالقطــري مهيــأ  

، مـن أجـل تنفيـذ اخلطـط         ، حـسب االقتـضاء    والتصدي للتحديات اليت تواجههـا يف هـذا اجملـال         
واالستراتيجيات والربامج الوطنية املتوخى أن يدعمها اجلهاز وفقا لواليات خمتلـف الكيانـات،             

 أن يكون العمل الذي يقوم به جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى الـصعيد القطـري                     ضرورةبو
  متوافقا متاما مع األولويات املتفق عليها مع السلطات الوطنية؛

 على ضرورة أن تكون البلدان املـستفيدة مـن الـربامج علـى علـم بكـل                شددت - ١١٦  
وضــرورة أن حتــدد مــا جلهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن واليــات ومــوارد وأن تــستفيد منــها، 

حلكومات الوطنية، عن طريق هذه الواليات واملـوارد، منظمـات األمـم املتحـدة، املقيمـة منـها                 ا
، مبـا   هعلـى أفـضل وجـ      اخلاصة لكل بلـد وتفـي بأولوياتـه       حتياجات  وغري املقيمة، اليت ستليب اال    

 استضافة ترتيبات مع املنظمـات املقيمـة،   عن طريق الوكاالت غري املقيمة،    فيما يتعلق ب  يف ذلك   
  حسب االقتضاء؛
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مـع   التـام  إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي أن يتخـذ تـدابري، بالتـشاور            تطلب - ١١٧  
 حتسني إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة باعتبـاره إطـارا                  الدول األعضاء، ملواصلة  

واجلهـات  استراتيجيا وتبسيط إطار العمل لتقليص األعباء امللقاة على عاتق احلكومات الوطنيـة   
 تقـدميها يف وقـت متـزامن    وكفالة الالزمة وتقليص الوقت الالزم إلعداد الوثائق     املعنية األخرى 

علـى حنـو   تقسيم العمل  و  وزيادة التركيز على النتائج    اصة باحلكومات اخلمع دورات التخطيط    
  داخل منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري؛أفضل 

 جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى مواصــلة تعزيــز عمليــات الربجمــة  تــشجع  - ١١٨  
آخـذا  تـساق،   املشتركة على الصعيد القطري عند االقتضاء، كوسيلة مفيـدة لتـشجيع زيـادة اال             

مــع وكفالــة اتــساق تلــك العمليــات  الوطنيــة زمــام األمــور تــويل الــسلطات مبــادئ يف االعتبــار
ألمــــم املتحــــدة علــــى األولويــــات الوطنيــــة وامليــــزات النــــسبية لفــــرادى كيانــــات منظومــــة ا

  القطري؛ الصعيد
 إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي مواصــلة تبــسيط أدوات وعمليــات تطلــب - ١١٩  

 مـع إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة       مبـا يتفـق    وكالة وحتقيق االتـساق بينـها،        لكلجمة  الرب
والتـصدي  االحتياجـات الوطنيـة     تلبيـة   ألولويـات و  باعلـى حنـو أفـضل        الوفـاء اإلمنائية، من أجل    

، وتطلـب    األخـرى  اجلهات املعنية ووخفض تكاليف املعامالت للحكومات الوطنية      للتحديات  
يق والــربامج أن تتــشاور مــع جمــالس إداراهتــا وتزودهــا باملعلومــات وتتنــاقش إىل الــصنادكــذلك 
، وتــشجع الوكــاالت  ٢٠١٣التقــدم احملــرز يف هــذا الــصدد حبلــول هنايــة عــام        بــشأنمعهــا 

  ؛ بذلكاملتخصصة على القيام 
، وفقــا إلطــار عمــل أن يواصــل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى  تــشجع - ١٢٠  

 تقـسيم العمـل علـى حنـو         تعزيز،  ني املقيم نيعدة اإلمنائية وحتت قيادة املنسق    األمم املتحدة للمسا  
   ؛أفضل داخل منظومة األمم املتحدة على الصعيد القطري

تغـــيريات ملواءمـــة دورات  مــا يلـــزم مــن   بالـــصناديق والــربامج إجـــراء  هتيــب  - ١٢١  
 كــل أربــع يرالتخطــيط وامليزنــة املعتمــدة لــديها مــع اســتعراض الــسياسات الــشامل الــذي جيــ   

ســنوات، مبــا يف ذلــك إجــراء استعراضــات منتــصف املــدة حــسب الــضرورة، وإبــالغ اجمللــس     
ــة مواءمــة االستعراضــات االقتــصادي واالجتمــاعي بالتعــديالت الــيت أجريــت     مــع دورة لكفال

، وتـشجع الوكـاالت املتخصـصة        للمجلـس  املوضـوعية  يف الـدورة     االستعراض الشامل اجلديـدة   
  ؛ بذلكعلى القيام 

  
  نظام املنسقني املقيمني  -باء 

 أن نظــام املنــسقني املقــيمني، وإن كــان يــديره برنــامج األمــم املتحــدة   تؤكــد - ١٢٢  
قائمـا علـى    مجاعيـا اإلمنائي، تابع جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي ككل وأن عمله ينبغي أن يكون            
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أمهيـة تنفيـذ   تأكيـد   ياقالـس  يف هـذا  وتعيـد املشاركة خاضـعا للمـساءلة املتبادلـة داخـل اجلهـاز،          
 وتكـرر القرارات السابقة للجمعية العامة املتعلقة بوجود األمم املتحدة علـى الـصعيد القطـري،               

الذي يضطلع به املنسقون املقيمـون، حتـت قيـادة احلكومـات، يف ضـمان        الرئيسيتأكيد الدور   
 علـى الـصعيد القطـري،    تنسيق األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة من أجل التنمية        

  إطار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة           وصياغةمبا يف ذلك التقييمات القطرية املشتركة       
حتياجـات البلـدان    الجهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي          تلبيـة ، لزيـادة فعاليـة      ووضعه موضع التنفيذ  
لتحـديات الـيت تواجههـا يف       أولوياهتـا يف جمـال التنميـة وتـصديه ل         وفائـه ب  و املستفيدة من الـربامج   

  ، بوسائل منها توفري املوارد املالئمة واخلضوع للمساءلة؛هذا اجملال
 كـبرية  أفرقـة قطريـة      الـيت هلـا    البلـدان    يفاصة  خب بأن املنسقني املقيمني، و    تسلم - ١٢٣  

، تعوزهم القدرة علـى تأديـة مجيـع         معقدةاالت طوارئ   متر حب  أو   بالتعقيدالتنسيق فيها   يتسم  أو  
تكرر تأكيد ضـرورة تـدعيم وظيفـة املنـسق      مث  من  الكفاءة، و  القدر من بنفس   املنوطة هبم هام  ملا

املقــيم مبــا يلــزم مــن تــدريب وإعــداد ودعــم ومــؤهالت لــتمكني املنــسقني املقــيمني مــن تأديــة      
املنـسقني املقـيمني حبيـث       املؤهالت املطلوب توافرها يف    حتديد   كفالةمهامهم بشكل فعال، مع     

  والتحديات اليت تواجهها؛  ياجات البلدان املستفيدة من الربامج وأولوياهتااحتتالئم 
فعالية نظام املنسقني املقيمني، وتطلـب يف هـذا الـصدد إىل جهـاز               زيادة تقرر - ١٢٤  

  : األمم املتحدة اإلمنائي القيام مبا يلي
يمهم حتــسني الطريقــة املتبعــة يف اجتــذاب األفــراد واختيــارهم وتدريبــهم وتقيــ    )أ(  

واستبقائهم يف نظام املنسقني املقيمني هبدف استقطاب قادة رفيعي املـستوى وتطـوير قـدراهتم،               
حبيث ينوبون عن جهاز األمم املتحدة اإلمنائي ويشكلون جتسيدا له بكامل نطاقه، مبـا يف ذلـك             

 تـنص توصـيفات وظيفـة املنـسق املقـيم علـى متتعـه بالقـدرة               أن   وكفالـة الوكاالت غـري املقيمـة،      
املالئمـة الحتياجـات البلـدان املـستفيدة مـن      اخلصائص الوظيفة وميع مهام   جب بفعالية   على القيام 

   والتحديات اليت تواجهها؛ الربامج وأولوياهتا
تنويع يف تكـوين نظـام املنـسقني املقـيمني مـن حيـث التوزيـع اجلغـرايف                  كفالة ال   )ب(  
  اجلنس؛  ونوع

والـدعم ملـساعدة املنـسقني املقـيمني علـى          وضع استراتيجية متكاملة للتـدريب        )ج(  
والتــصدي للتحــديات الــيت  البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج والوفــاء بأولوياهتــا  احتياجــات تلبيــة

ــاء مبو  أفـــضلعلـــى حنـــوتواجههـــا  وضـــع تطلبـــات جهـــاز األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي دون  الوفـ
  ؛ أخرى متطلبات
صـناديقها وبراجمهـا علـى قـدم        كفالة مشاركة مجيع وكاالت األمـم املتحـدة و          )د(  

  املساواة يف عملية تسمية املرشحني ملنصب املنسق املقيم؛ 
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تعزيز قدرة مكاتب املنسقني املقيمني من أجل حتسني االتساق والفعالية علـى              )هـ(  
بقـدر أكـرب     اخلربات املتوافرة يف جهاز األمم املتحـدة اإلمنـائي           إتاحة عن طريق الصعيد القطري   

 لتحــدياتالتــصدي لو بأولوياهتــاالوفــاء  احتياجــات البلــدان ولتلبيــةقني املقــيمني كاتــب املنــسمل
  ؛ تواجهها اليت

يتـوىل   أن يكون التنسيق على املستوى القطري فعاال من حيث التكلفة             كفالة  )و(  
 احتياجـات البلـدان   تلبيـة  بالكفـاءة واملرونـة والقـدرة علـى     يتـسم  مكتـب منـسق مقـيم      القيام به 

الـيت تواجههـا يف     لتحـديات   التـصدي ل  وأولوياهتا يف جمال التنميـة      بالوفاء   الربامج و  املستفيدة من 
  ؛هذا اجملال
الالزمـة لتحقيـق نتـائج ملموسـة يف          املـساعدة إجياد سبل أكثـر فعاليـة لتحديـد           )ز(  

سبل منها جتميع قـدرات خمتلـف       بونشرها،   املساعدةالبلدان املستفيدة من الربامج وحشد هذه       
 مراعــاة، مــع ة والوطنيــة واإلقليميــةلعاملــة يف نفــس القطاعــات وعلــى الــصعد العامليــالكيانــات ا

  اختالف احتياجات البلدان املستفيدة من الربامج؛ 
 حيثمــاتــشجيع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى تعــيني مــديرين قطــريني،   )ح(  

ــد         ــة، لي ــات الوطني ــع احلكوم ــاق م ــة، باالتف ــث التكلف ــن حي ــاال م ــذا فع ــشطة كــان ه يروا األن
تفـرغ املنـسقني    لـضمان   األساسية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، مبـا يف ذلـك مجـع األمـوال،                  

   املنظومة؛ على نطاقلتأدية مهامهم بصورة تامة املقيمني 
التنميـة، مبـا يف ذلـك اجملتمـع     يف جمـال  اجلهـات املعنيـة   تعزيز التنسيق مـع مجيـع      )ط(  

 يف  ، دعما للخطـط واألولويـات الوطنيـة       احلكومات باالتفاق مع    املدين، على الصعيد القطري،   
  ؛ جمال التنمية

ــة  )ي(   ــسلطات مــن املقــر إىل      كفال ــة يف تفــويض ال القــدر املناســب مــن الالمركزي
املمــثلني القطــريني للــصناديق والــربامج والوكــاالت املتخصــصة، حيثمــا كــان هــذا مناســبا،          

ناجميـة واملاليـة املتعلقـة بأنـشطة الربجمـة علـى النحـو              ألغراض اختـاذ القـرارات بـشأن املـسائل الرب         
  املتفق عليه مع السلطات الوطنية؛ 

 إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي زيــادة االســتثمار يف تنميــة قــدرات تطلــب - ١٢٥  
سبل منـها تـوفري املـوارد الكافيـة، حبيـث يكـون لـدى جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي                       بـ املوظفني  

ب من املهارات والقدرات، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بإسـداء مـشورة رفيعـة املـستوى                   املزيج املناس 
يف جمــايل الــسياسات والــربامج وتــوفري أعلــى مــستويات املهــارات القياديــة والتــدريب اإلداري   

 احتياجـات   لتلبيـة والتعلم املستمر لتنميـة القـدرات بفعاليـة ولتقـدمي أشـكال أخـرى مـن الـدعم                   
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، مبـا يف ذلـك زيـادة التركيـز علـى            وياهتا والتصدي للتحديات اليت تواجههـا     أولالوفاء ب البلدان و 
  أنشطة التدريب املشتركة بني خمتلف الوكاالت؛

سبل بـ  ، تعزيز وظيفيت التخطـيط والتنـسيق للمنـسقني املقـيمني      بضرورة تسلم - ١٢٦  
ــام باملــسؤوليات   منــها  ــة بالفعــل للمنــ ممارســة واالضــطالع علــى حنــو ت سقني الــسلطات املخول

ــة العامــة    ــرارات اجلمعي إتاحــة اجملــال للمنــسقني  ب، املتخــذة يف هــذا الــصدد املقــيمني مبوجــب ق
، املعنيـة املقيمني ألن يقدموا إىل أعـضاء أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة والوكـاالت غـري املقيمـة                     

حـــسب االقتـــضاء، وبالتـــشاور التـــام مـــع احلكومـــات ومـــع الـــصناديق والـــربامج والوكـــاالت 
 إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة       سـياق عمليـة تطـوير   صة، مبا يف ذلك يف     املتخص

  :، مقترحات للقيام مبا يليواستعراض منتصف املدة الذي جيرى له
إطــار عمــل األمــم  مبــا يتفــق مــع  تعــديل املــشاريع والــربامج، عنــد االقتــضاء،     )أ(  

   جمالس اإلدارات؛تقوم هباوافقة اليت املتحدة للمساعدة اإلمنائية، دون املساس بعملية امل
إجــراء تعــديالت علــى إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة أو خطــة      )ب(  

 إذا،  لتحـديات الـيت تواجههـا     وا وأولوياهتا    املستفيدة من الربامج   يف ضوء احتياجات البلدان    ،عمله
  األعم؛  اإلمنائيم املتحدة  مع استراتيجية جهاز األمتتسقما تقرر أن بعض األنشطة مل تعد 

  : بفوائد حتقيق ما يليتسلم أيضا - ١٢٧  
 لبلدان املـستفيدة مـن الـربامج      احتياجات  النظام املنسقني املقيمني بفعالية      تلبية  )أ(  

  اليت تواجهها؛   للتحدياتوتصديهبأولوياهتا ه ؤووفا
ــويل  )ب(   ــدة   تــ ــم املتحــ ــاز األمــ ــضاء جهــ ــع أعــ ــائي  مجيــ ــسؤولية اإلمنــ ــاممــ   نظــ
  ؛املقيمني املنسقني
  يام جبميع مهام وظائفهم بفعالية؛متتع املنسقني املقيمني بالقدرة على الق  )ج(  
إدارة نظام املنسقني املقيمني بفعالية حتت قيادة األمني العام بالنيابة عـن جهـاز      )د(  

ات  احتياجــتلبيــةاألمــم املتحــدة اإلمنــائي بأكملــه، مــع االســتفادة مــن مجيــع أصــول اجلهــاز يف   
  ؛اليت تواجههالتحديات التصدي ل وبأولوياهتاالوفاء البلدان و
 جهاز األمم املتحدة اإلمنائي على تقدمي مزيـد مـن الـدعم املـايل والـتقين                 حتث - ١٢٨  

، بالتـشاور مـع أعـضاء       يقـدم والتنظيمي لنظام املنـسقني املقـيمني، وتطلـب إىل األمـني العـام أن               
 اسـتعراض طرائـق متويـل الـدعم املقـدم لنظـام املنـسقني        ضـوء ويف  جهاز األمم املتحـدة اإلمنـائي       

، ٢٠١١/٧املقيمني الذي أجري مؤخرا تلبية لطلب اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف قـراره              
 بشأن طرائق متويـل نظـام       ،٢٠١٣ينظر فيها اجمللس واجلمعية العامة يف عام        ل،  مقترحات حمددة 
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املوارد الالزمة بشكل ثابـت ميكـن        احلصول على قيمني  املنسقني املقيمني مبا يكفل للمنسقني امل     
ــاملوارد املخصــصة      ــوا مــن االضــطالع بواليــاهتم بفعاليــة، دون املــساس ب ــه لكــي يتمكن التنبــؤ ب

 الـدور الـذي     جيـسد لألنشطة الربناجمية ومـع إيـالء االعتبـار الواجـب ملبـدأ اإلنـصاف، وبـشكل                 
  خدمات؛ ن بناء على نسبة ما تستفيد به متسهم به كل وكالة 

 إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي يف هذا الصدد أن يكفل أال يؤثر متويـل      تطلب - ١٢٩  
 يف البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج،       التنميـة نظام املنسقني املقيمني سلبا على املوارد املتاحة لربامج         

، أن تكــون ، حيثمــا أمكــنيكفــلوتطلــب يف هــذا الــصدد إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن  
اجلهــود املــشتركة الــيت تبــذهلا  هــي املــستفيدة مــن وفــورات التكــاليف الناجتــة عــن  التنميــةبــرامج 

  على املستوى القطري؛ ا بينها موالتنسيق فيكيانات جهاز األمم املتحدة اإلمنائي 
 مـن قـرار    ٥٨ أنه قد مت، اسـتجابة لطلـب الـدول األعـضاء يف الفقـرة                تالحظ - ١٣٠  

، إنـشاء نظـام اإلدارة واملـساءلة جلهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي ونظـام              ٥٩/٢٥٠ة  اجلمعية العام 
نظام املنسقني املقيمني، داخل جهـاز      ل “تدابري احلماية الوظيفية  ”املنسقني املقيمني، مبا يف ذلك      

 علـى   يتـيح للمنـسقني املقـيمني اإلشـراف       األمم املتحدة اإلمنائي من أجل تـوفري إطـار للمـساءلة            
  : ، وهتيب يف هذا الصدد وتنفيذهإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةتصميم 
جبهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن يكفــل التنفيــذ الكامــل، مبــا يــشمل الرصــد،    )أ(  

يف ذلــك  لنظــام اإلدارة واملــساءلة جلهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي ونظــام املنــسقني املقــيمني، مبــا 
تتطلــب موافقــة اهليئــات  نظــام املنــسقني املقــيمني، يف اجملــاالت الــيت الل يــةتــدابري احلمايــة الوظيف

  احلكومية الدولية؛ 
 مـن   ، بـدعم  منائي أن يكفل خـضوع املنـسقني املقـيمني        إلجبهاز األمم املتحدة ا     )ب(  

 حتقيـق النتـائج املتفـق عليهـا يف          بـشأن  للمساءلة أمام السلطات الوطنيـة       ،أعضاء األفرقة القطرية  
الـيت حيرزهـا    نتـائج   ال الـسلطات الوطنيـة ب     وإبـالغ مل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة،        إطار ع 

  ؛ ككلالفريق القطري 
بصناديق جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وبراجمه ووكاالته املتخصـصة أن تقـوم،               )ج(  

ــة يف الفقــرة       ــة العام ــه اجلمعي ــا طلبت ــذ م ــضاء، بتنفي ــد االقت ــا  ) ج (٣٧عن  ٥٠/١٢٠مــن قراره
 لعمليات تقييم األداء الدورية جلميـع ممثلـي         رمسيةيتعلق بتقدمي املنسقني املقيمني مدخالت       فيما

الفريــق عمـل  تـسيري   مـسامهتهم يف مـن حيـث   الفريـق القطـري   يف أعـضاء  الـذين هـم   الكيانـات  
يف هذا الصدد تأكيد أمهيـة أن تنطـوي عمليـة تقيـيم األداء علـى تقيـيم                فاءة، وتكرر   كبفعالية و 

  دل بني املنسق املقيم وأعضاء الفريق القطري؛ متبا
 إىل األمني العام أن جيري بصفة دورية تقييما شامال كميا عـن التقـدم              تطلب - ١٣١  

احملرز على صعيد تعزيز التنسيق الربناجمي والتنفيـذي علـى املـستوى القطـري وأن يقـدم تقـارير                   
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وية املقدمـة إىل اجمللـس االقتـصادي        منتظمة عن هذه التقييمات، من أجل تضمني التقـارير الـسن          
  ؛ ملهامهواالجتماعي معلومات عن أداء نظام املنسقني املقيمني 

  
  “توحيد األداء”مبادرة   -جيم 

 نتــائج املــؤمترات احلكوميــة الدوليــة الــيت عقــدت حــول موضــوع        تالحــظ - ١٣٢  
ــ) ٢٠١٠(وهـــانوي ) ٢٠٠٩(وكيغـــايل ) ٢٠٠٨( يف مـــابوتو “توحيـــد األداء” ديو ومونتيفيـ
ــا ) ٢٠١١( ــة   )٢٠١٢(وتريانـ ــز عمليـ ــددة لتعزيـ ــيات حمـ ــا توصـ ــد األداء”، باعتبارهـ ، “توحيـ

تبـادل املعلومـات بـشأن     الدول األعضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة    أن تواصلوتشدد على أمهية    
  ؛ “توحيد األداء”تنفيذ مبادرة 

توحيـد  ”ة  مـن مبـادر    املـستفادة  بنتـائج التقيـيم املـستقل للـدروس          حتيط علمـا   - ١٣٣  
  ؛)١١( يف مذكرة األمني العامبصيغتها الواردة، “األداء

 باإلجنــازات الــيت حتققــت واخلــربات الــيت اكتــسبت مــن تنفيــذ مبــادرة   تــسلم - ١٣٤  
ــد األداء” ــربامج،      “توحي ــدان املــستفيدة مــن ال  طوعــا علــى ســبيل التجريــب يف عــدد مــن البل

املتحـدة اإلمنـائي وفعاليتـه وكفاءتـه وأمهيـة           إسهاما مهما يف تعزيز اتساق جهاز األمم         هاباعتبار
زمـام األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع          تويل الـسلطات الوطنيـة      زيادة  يف  و دوره يف تلك البلدان   

 الــسلطاتهبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة وحتقيــق النتــائج االســتراتيجية وتــويل     
، وتالحـظ عـالوة علـى    املـسائل الـشاملة  اصـة يف  خبالوطنية الدور القيـادي يف هـذه األنـشطة، و         

توحيـد  ” مبـادرة مـن تلقـاء نفـسه        اعتمـد  قـد     املـستفيدة مـن الـربامج      ذلك أن عددا من البلـدان     
 وأن خــربات هــذه البلــدان قــد تــشكل إســهاما إجيابيــا يف تعزيــز أنــشطة األمــم املتحــدة   “األداء

  التنفيذية على املستوى القطري؛ 
قدما مببـادرة    للمضي   لتمويل اجملمع متثل أدوات هامة     بأن آليات ا    أيضا تسلم - ١٣٥  

، وهتيب بالدول األعضاء وبصناديق األمم املتحدة وبراجمها أن تقـدم، حـسب             “توحيد األداء ”
 مـن   “توحيـد األداء  ” مبـادرة البلدان الـيت اعتمـدت      استفادة  االقتضاء، مسامهات مالية لضمان     

  ؛ هذه اآلليات
 هنــج واحــد يناســب عــدم وجــود”قــاء علــى مبــدأ  اإلبضــرورة تعيــد تأكيــد - ١٣٦  
، لكـي يكـون بوسـع منظومـة األمـم           “توحيـد األداء  ” ملبادرة ومبدأ االعتماد الطوعي     “اجلميع

_______________ 

)١١( A/66/859.  
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 إىل  تـتالءم املتحدة تصميم هنج شراكتها مع كل بلد من البلدان املستفيدة مـن الـربامج بطريقـة                 
الوطنيـة وأسـاليب التخطـيط الوطنيـة         وواقعها وأولوياهتا     تلك البلدان  أقصى حد مع احتياجات   

ألهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف اإلمنائية األخرى املتفـق عليهـا          لحتقيقها  سبل  املتاحة لديها و  
  ؛٢٠١٥ملا بعد عام  للتنميةدوليا وخطة األمم املتحدة 

، والعوائــق  إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن حيــدد التحــديات      تطلــب - ١٣٧  
 أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف البلـدان            حالت دون أن حتقق    مستوى املقر، اليت     اصة على خبو

جنيهـا عـن     يتـيح تطبيـق املبـادرة      املكاسـب الـيت      بالكامل “توحيد األداء ” مبادرةاليت اعتمدت   
 التقـارير الـيت يقـدمها    يـضمن ، وأن   لتلك التحديات والعوائق    وأن يتصدى  طريق زيادة الكفاءة  

 اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي    لينظـر فيهـا  معلومـات عـن ذلـك       هـذا القـرار      عن تنفيذ سنويا  
  العامة؛  واجلمعية
 إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي تقــدمي معلومــات إىل البلــدان تطلـب أيــضا  - ١٣٨  

ــادرة يف اعتمــاد تنظــراملــستفيدة مــن الــربامج الــيت   عــن مــسائل مــن قبيــل  “ توحيــد األداء” مب
 يف جمـاالت التخطـيط      “توحيد األداء ”شطة املشتركة املرتبطة حتديدا مببادرة      التوجيه بشأن األن  

والربجمة والتنفيذ والرصد والتقييم واإلبالغ وآليات التمويل والدعم املقـدم مـن مكتـب املنـسق              
املقيم وفريق األمم املتحدة القطري، لتمكني البلـدان مـن اختـاذ قـرارات مـستنرية بـشأن طرائـق                

  ؛املساعدة تقدمي

 “توحيـد األداء ” مبـادرة  بوجوب أن يتـوافر يف البلـدان الـيت اعتمـدت        تسلم - ١٣٩  
 ومنـسق   باسم جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي بأسـره      حيظى بدعم قوي يدار   مكتب منسق مقيم    

علـى  لضمان اتساق أنشطة األمم املتحدة وفعاليتـها وكفاءهتـا          ،  مقيم يقدم له كل الدعم الالزم     
  القطري؛ املستوى
ــب - ١٤٠   ــدة    إىل تطلـ ــم املتحـ ــة األمـ ــأن منظومـ ــات   تـ ــضل املمارسـ ــن أفـ ستفيد مـ

واصــل تعزيــز ت وأن “توحيــد األداء” مببــادرة عــدد مــن البلــدان مــن أخــذوالــدروس املــستفادة 
املبـادرة  قـوم عليهـا     تالعملية من خالل حتديد العناصر الرئيسية لكل مـن جمـاالت التوحيـد الـيت                

 منـــها وضـــع إجـــراءات تـــشغيلية موحـــدة بطـــرقملـــستفادة و، اســـتنادا إىل الـــدروس ابوضـــوح
ــة يف       ــم املتحــدة القطري ــة األم ــضمان جنــاح أفرق ــة ل ــادئ توجيهي ــيت    كمب ــدان ال ــا يف البل أعماهل

 مبـــادرةاعتمـــاد  الـــيت تنظـــر يف   األخـــرى ويف البلـــدان“توحيـــد األداء” مبـــادرةاعتمـــدت 
 وعـن  هـذه العمليـة      عنمبعلومات   اجمللس االقتصادي واالجتماعي     توايف، وأن   “األداء توحيد”

  ؛ املوضوعيةهتاعلق باألنشطة التنفيذية من دوراجلزء املت يفاإلجراءات التشغيلية املوحدة 
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ــربامج     أيــضاتطلــب - ١٤١    إىل منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك الــصناديق وال
توحيــد ” مبــادرة البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج الــيت اعتمــدت والوكــاالت املتخصــصة، دعــم 

املتعلقـة   دعم متكاملـة مـن اإلجـراءات التـشغيلية املوحـدة والتوجيهـات               بتقدمي جمموعة  “األداء
 حتديدا يف جماالت الربجمة والرصد والتقيـيم واإلبـالغ وآليـات التمويـل         “توحيد األداء ” مببادرة

مــم املتحــدة اجملمــع، ودعــم نظــام املنــسقني املقــيمني يف إطــار نظــام اإلدارة واملــساءلة جلهــاز األ  
نظـام املنـسقني املقـيمني      تـدابري احلمايـة الوظيفيـة ل      اإلمنائي ونظام املنسقني املقيمني، مبا يف ذلـك         

  ؛ واتساقهاوتبسيط أساليب العمل 
 علـــى ضـــرورة إقامـــة آليـــات مـــشتركة للرصـــد والتقيـــيم واإلبـــالغ   تـــشدد - ١٤٢  

ضوع للمــساءلة أمــام الــدول  مــن أجــل زيــادة اخلــ“توحيــد األداء” مبــادرةيتعلــق بتطبيــق  فيمــا
علـى النتـائج، وتطلـب        أكـرب  بقدر تركز “توحيد األداء ” ملبادرةصيغة جديدة    وإجياداألعضاء  

  يف هذا الصدد إىل األمني العام أن يقدم مقترحات هبذا الشأن لتنظر فيها الدول األعضاء؛ 
 ملتاحـــةا إىل األمـــني العـــام أن يـــدرج يف تقريـــره الـــسنوي اخليـــارات تطلـــب - ١٤٣  

 مبـادرة ستعراض وثائق الـربامج القطريـة املـشتركة واملوافقـة عليهـا يف البلـدان الـيت اعتمـدت                     ال
ــد األداء” ــاعي       “توحي ــصادي واالجتم ــس االقت ــا اجملل ــة لينظــر فيه ــدم توصــيات مالئم  وأن يق

  ؛٢٠١٣واجلمعية العامة حبلول عام 
  

  األبعاد اإلقليمية  -دال 
 الــيت يف التــصدي للتحـديات يف جمـال التنميـة   قليميـة   مبـسامهة اللجـان اإل  تنـوه  - ١٤٤  

، دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            اإلمنائية املتفق عليهـا       حتقيق األهداف    تعترض سبيل 
  ؛وبالتعاون يف هذا الصدد على الصعد األقاليمية واإلقليمية ودون اإلقليمية

التعـاون مـع     اإلمنـائي علـى تعزيـز        يف هذا الصدد جهاز األمم املتحـدة         تشجع - ١٤٥  
اإلقليميـة، حـسب االقتـضاء       اإلقليميـة ودون اإلقليميـة واملـصارف         املنظمات احلكوميـة الدوليـة      

  منها؛ كل يتسق مع والية ومبا 
 جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي     إىل اللجــان اإلقليميــة وإىل صــناديق  تطلــب - ١٤٦  

ــه  ــو املتخصــصة وبراجمــه ووكاالت ــاون    خــرى األ هكيانات ــزز التع ــستوى اإلقليمــي أن تع ــى امل عل
ــة،        ــها ومــع مقــر كــل منــها، بالتــشاور الوثيــق مــع حكومــات البلــدان املعني والتنــسيق فيمــا بين

املتخصــصة غــري املمثلــة علــى تــشرك معهــا عنــد االقتــضاء الــصناديق والــربامج والوكــاالت  وأن
  اإلقليمي؛  الصعيد

مواءمـة   هاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بأمهيـة        ، فيما يتعلق بسري أعمال ج     تسلم - ١٤٧  
ــدعم       ــدمي ال ــة لتق ــب اإلقليمي ــة واملكات ــتقين اإلقليمي ــدعم ال ــة  هياكــل ال ــم املتحــدة اإىل أفرق  ألم
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واإلداري، وزيـادة تعاوهنـا علـى الــصعيد     الـدعم الـتقين والربنـاجمي     تعزيـز ، مبـا يف ذلـك   القطريـة 
مــع حــد، حيثمــا كــان ذلــك مناســبا، ومبــا يتفــق  وا اإلقليمــي، بطــرق منــها االشــتراك يف موقــع  

الواقعــة يف املنــاطق املعنيــة، وحتديــد اآلليــات املناســبة  ربامج املــستفيدة مــن الــاحتياجــات البلــدان 
ــصعيد دون اإلقليمــي،   ــى ال ــة       عل ــع أخــذ املكاتــب دون اإلقليمي ــا كــان ذلــك مناســبا، م حيثم

ــة يف احلــسبان،    ــة   املوجــودة بالفعــل لــدى اللجــان اإلقليمي ــدان املعني وبالتــشاور الوثيــق مــع البل
تحديات معينة ال ميكن التصدي هلا علـى حنـو كـاف          التصدي ل  ، من أجل    املستفيدة من الربامج  
  يف املراكز اإلقليمية؛

الكيانـات  و مبؤسـسات جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي وجلانـه اإلقليميـة                هتيب - ١٤٨  
واليـة كـل منـها،      مع   حسب االقتضاء ومبا يتفق      ،تكثف، أن    األخرى اإلقليمية ودون اإلقليمية  

 املبـادرات اإلمنائيـة علـى        إىل مزيد مـن التعـاون لـدعم        دالتعاون فيما بينها وأن تعتمد هنجا تستن      
إطــار عمــل األمــم املتحــدة يتفــق مــع الــصعيد القطــري بنــاء علــى طلــب البلــدان املــستفيدة، مبــا 

مـن   وممثلي أفرقة األمم املتحدة القطرية،       نياملقيم نيمع املنسق وبتنسيق وثيق   للمساعدة اإلمنائية   
 يف جمـال  تعزيز تبادل املعارف بشأن التجارب الناجحـة وأفـضل املمارسـات      لإنشاء آليات   أجل  

، من خـالل التعـاون فيمـا بـني بلـدان            أو تعزيز ما هو قائم من تلك اآلليات       /التنمية وجتميعها و  
 آليــات االســتفادة مــن القــدرات تعزيــزضاء، وباجلنــوب أو خطــط التعــاون الثالثــي، عنــد االقتــ 

  التقنية ملنظومة األمم املتحدة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
املــساعدة املقدمــة مــن جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى املــستوى   تالحــظ - ١٤٩  

وتطلـب   الطلـب،  بناء علـى  من اجملاالت، ومنها خدمات إسداء املشورة    عدد كبري اإلقليمي يف   
بدرجـة كـبرية علـى املـستوى اإلقليمـي ألفرقـة            دعمـه   إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي أن يعزز        

إطار عمـل األمـم   يتفق مع إىل حتقيق برامج التنمية الوطنية، مبا  سعيهااألمم املتحدة القطرية يف   
  ؛وبتنسيق وثيق مع املنسقني املقيمنياملتحدة للمساعدة اإلمنائية 

االسـتفادة بقـدر   املنسقني املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطريـة علـى       تشجع - ١٥٠  
ومـن خـربات   إرسـاء املعـايري    من العمل الذي تـضطلع بـه اللجـان اإلقليميـة يف جمـال دعـم             أكرب

يف جمـال   ، وتطلب إىل اللجان اإلقليميـة مواصـلة تطـوير قـدراهتا             يف جمال السياسة العامة   اللجان  
علـى املـستوى القطـري، بنـاء علـى طلـب             املضطلع هبا يف جمال التنميـة     ت  التحليل لدعم املبادرا  

البلدان املستفيدة من الربامج، ودعـم التـدابري الراميـة إىل تكثيـف التعـاون بـني الوكـاالت علـى                     
الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي، وحتــث يف هــذا الــصدد اللجــان اإلقليميــة ومكاتبــها دون 

 منـها   ، بطـرق  ويـة ملبـادرات التنميـة املـستدامة علـى املـستوى القطـري             اإلقليمية على إيـالء األول    
زيــادة الكفــاءة والفعاليــة يف أنــشطة بنــاء القــدرات وإبــرام اتفاقــات وترتيبــات إقليميــة ملعاجلــة     
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وتبادل املعلومـات وأفـضل     وتنفيذها  األبعاد اإلقليمية ودون اإلقليمية لألهداف اإلمنائية الوطنية        
  املستفادة؛ املمارسات والدروس 

مهــام الــدعم الــتقين الــيت تقــوم هبــا األفرقــة اإلقليميــة جملموعــة األمــم    تالحــظ - ١٥١  
املتحدة اإلمنائية واملنسقون املقيمون وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة، مبـا يف ذلـك مهـام ضـمان                      

اق يف الــسيعمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة وإدارة األداء وحــل املــشاكل   أطــرجــودة 
الـدعم التنفيـذي، وتـشجع املنـسقني املقـيمني          خدمات  وغري ذلك من جماالت      اخلاص بكل بلد  

مـن هـذا النـوع مـن الـدعم املقـدم مـن              بقدر أكرب   وأفرقة األمم املتحدة القطرية على االستفادة       
  األفرقة اإلقليمية التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛ 

  
  واءمتهاتبسيط ممارسات العمل وم  -هاء 

 إىل صناديق جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبراجمـه أن تواصـل الـسعي          تطلب  - ١٥٢  
ميـع  جل مـن حيـث التكلفـة     والفعاليـة   الكفـاءة   بتتـسم   ذات جودة أعلى    تقدمي خدمات دعم    إىل  

تكـاليف  تكـاليف اإلداريـة و    الخفـض    و املهـام  عـن طريـق احلـد مـن ازدواجيـة            ،الربامج القطريـة  
يـد خـدمات الـدعم علـى املـستوى القطـري، إمـا بتفـويض املهـام املـشتركة إىل                     توحباملعامالت  

 أمكـن باالسـتعانة، حيثمـا      أوبإنشاء مركز للخدمات املـشتركة لألمـم املتحـدة           أووكالة رائدة   
ذلــك، مبــصادر خارجيــة لتقــدمي خــدمات الــدعم، دون املــساس بنوعيتــها، وأن تعمــل، كــل يف  

األنـشطة الربناجميـة     يفالوفـورات الـيت تتحقـق مـن الكفـاءة            اسـتخدام إطار واليته، علـى كفالـة       
ــة عــام       ــها حبلــول هناي ــة، وأن تبلــغ جمــالس إدارة كــل من ــاء القــدرات الوطني ، ٢٠١٤هبــدف بن

وبشكل سنوي بعد ذلك، مبا حققته من إجنازات ملموسة يف هذا الصدد، وتشجع الوكـاالت               
، وتطلب إىل الـصناديق والـربامج       بذلكم  على القيا األخرى  كيانات األمم املتحدة    واملتخصصة  

ــدمأن  ــصدد   تق ــذا ال ــا يف ه ــشتركة خطط ــة األوىل     جملم ــا العادي ــة خــالل دوراهت ــسها التنفيذي ال
  ؛٢٠١٤ لعام

 زيـــادة االســـتثمار يف ترشـــيد اإىل صـــناديق األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــ تطلـــب - ١٥٣  
 إداراهتا حبلـول هنايـة      السجمإىل  يف هذا الصدد    إجراءات العمل داخل كل وكالة وتقدمي خطط        

 علـــى األخـــرىاألمـــم املتحـــدة  كيانـــات و، وتـــشجع الوكـــاالت املتخصـــصة   ٢٠١٣عـــام 
  ؛ بذلك القيام

 اتفاقــات وضــع وبراجمهــااألمــم املتحــدة منظومــة  إىل صــناديق أيــضا تطلــب - ١٥٤  
 سـريان  تبـادل  تقـدمي خـدمات الـدعم الـيت تـنظم مـسألة              بـشأن إطارية مشتركة بـني الوكـاالت       

وإبـرام  تفاقات املربمة بني كيانـات األمـم املتحـدة واألطـراف الثالثـة علـى املـستوى القطـري                 اال
وإرساء خـدمات مـشتركة وإبـرام    وتفويض السلطة إىل األفرقة القطرية   اتفاقات من هذا القبيل     
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مــن خــالل اتفاقــات موحــدة مــشتركة بــني وإدارهتــا طويلــة األجــل مــع أطــراف ثالثــة اتفاقــات 
ــام     الوكــاالت دون ــة ع ــول هناي ــك حبل ــة أخــرى، وذل ــشجع ٢٠١٣ احلاجــة إىل أي موافق ، وت

  ؛ بذلكعلى القيام األخرى  األمم املتحدة منظومةالوكاالت املتخصصة وكيانات 
، عن طريق اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى     يقدم إىل األمني العام أن     تطلب - ١٥٥  

خدمات دعم مشتركة علـى املـستويني القطـري     إلقامة خططاوجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،     
 والـسياسات   والقواعـد مستوى املقر، استنادا إىل جمموعة موحدة من األنظمة         على  واإلقليمي و 

مـستوى املقـر، يف جمموعـة مـن اجملـاالت           على  واإلجراءات على املستويني القطري واإلقليمي و     
 ملـشتريات وإدارة تكنولوجيـا املعلومـات    الشؤون املالية وإدارة املـوارد البـشرية وا      تضمالوظيفية  

خـرى، كـي يـستعرضها اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي وتوافـق عليهـا            األاخلدمات اإلدارية   و
اجملالس التنفيذيـة للـصناديق والـربامج وجمـالس إدارات الوكـاالت املتخصـصة حبلـول هنايـة عـام                    

  ؛ ٢٠١٦، هبدف تنفيذها حبلول عام ٢٠١٤
ــسلم - ١٥٦   ــادة ت ــأن زي ــة  ب ــة يف مارســات امل فعالي ــشراءاملتبع ــة  ال  مــن حيــث التكلف

 أمر من شأنه أن يساعد على زيادة الفعاليـة وحتقيـق نتـائج أفـضل، وتـشجع               وكفاءهتا واتساقها 
جهاز األمم املتحدة اإلمنائي على النظر يف اخليارات املتاحة لزيادة التعـاون يف جمـال املـشتريات                 

 املـشتريات   الـيت تـنظم   ، مع مراعـاة جمموعـة املبـادئ         ة والعاملي ة واإلقليمي ةعلى املستويات القطري  
ــة،        ــة الفعال ــسة الدولي ــشفافية واملناف ـــزاهة وال ــصاف والن ــادئ اإلن ــها مب ــم املتحــدة، ومن يف األم

 التعـاون   توثيـق لعوائق الـيت حتـول دون       لتصدي ل وتطلب يف هذا الصدد إىل الصناديق والربامج ا       
علـى حنـو تـام عـن طريـق توثيـق             زيادة الكفـاءة والفعاليـة       كانيةإماستغالل  و يف جمال املشتريات  

، مبـا يف ذلـك وفـورات احلجـم،           عـن زيـادة الكفـاءة      استخدام الوفورات الناجتـة    وإعادة   التعاون
 ات الطويلــة األجــل القائمــة بالفعــل  مــن االتفاقــالكامــلباالســتفادة و الــربامج ألغــراض تنفيــذ

املـشتريات املـشتركة علـى املـستوى        بلتوجيهية اخلاصة    وتطبيق املبادئ ا    اتفاقات جديدة  ووضع
ــشجع الوكــاالت املتخصــصة    ــم املتحــدة   والقطــري، وت ــة األم ــات منظوم ــى األخــرى كيان عل

  ؛ بذلك القيام
 جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى العمـل، يف إطـار االمتثـال لألطـر                    تشجع - ١٥٧  

مـن الـنظم الوطنيـة العامـة واخلاصـة          قدر أكـرب    ب، على االستفادة     يف هذا اجملال   التشريعية القائمة 
خلــدمات الــدعم، مبــا يف ذلــك نظــم املــشتريات واألمــن وتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت    

  نظم التخطيط واإلبالغ والتقييم حسب االقتضاء؛ ومن والسفر واألعمال املصرفية، 
دات متوازيـة    جهاز األمم املتحدة اإلمنائي على جتنب إقامة وحـ         تشجع أيضا  - ١٥٨  

د هـذه الوحـدات بـشكل كـبري،         ان املستفيدة مـن الـربامج وتقلـيص عـد         لتنفيذ املشاريع يف البلد   
  كوسيلة لتعزيز القدرات الوطنية وخفض تكاليف املعامالت؛ 
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 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجملــالس التنفيذيــة للــصناديق والــربامج   تطلــب - ١٥٩  
 ونظـام  ع تعريـف موحـد للتكـاليف التـشغيلية    ص وضـ  مقترحـا خبـصو    ٢٠١٤حبلول مطلع عـام     

مــشترك وموحــد ملراقبــة التكــاليف يراعــي علــى النحــو الواجــب اخــتالف أســاليب العمــل بــني  
  الكيانات، كي تبت اجملالس التنفيذية يف هذه املسألة؛ 

 إىل صناديق جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبراجمـه أن تنظـر يف مـسألة           تطلب - ١٦٠  
شغيل البيين لنظم ختطيط املوارد يف املؤسسة على نطاق اجلهاز هبـدف حتقيـق االتـساق                قابلية الت 

 اتـــساق أســـاليب دعـــمو مـــات اإلداريـــة الداخليـــة واخلارجيـــة يف املعاجلـــة اإللكترونيـــة للمعلو
الـيت  مجيـع االسـتثمارات     يف   طاق جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي     وإجراءات تسيري األعمال على ن    

 والقـائم بالفعـل،    بـنظم ختطـيط املـوارد يف املؤسـسة، اجلديـد منـها               فيمـا يتـصل    لتتم يف املـستقب   
علــى القيــام األخــرى كيانــات جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي ووتــشجع الوكــاالت املتخصــصة 

 إمكانيـة إضـفاء قابليـة       لبحـث  أن جيـري دراسـة       ب يف هذا الصدد إىل األمني العام      ، وتطل بذلك
 وأن يفيـد بالتقـدم    الـصناديق والـربامج   لدىطيط املوارد يف املؤسسة     ختنظم  التشغيل البيين على    

لـسياسات  ااسـتعراض    يف سـياق     ٢٠١٦ يف عام     بالكامل لتشغيل البيين ا إمكانية حتقيق   يفاحملرز  
  سنوات؛ الذي جيري كل أربع الشامل

، ٢٠١٣ حبلـول هنايـة عـام    يـضع  إىل جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن        تطلب - ١٦١  
 لـدعم إقامـة أمـاكن     أهـداف وغايـات ملموسـة   ذاتاور مع الدول األعضاء، اسـتراتيجية       بالتش

، مـع إيـالء   إقامة أمـاكن عمـل كهـذه   عمل مشتركة يف البلدان املستفيدة من الربامج الراغبة يف          
كلفـة، وأن يقـدم تقريـرا كـل سـنتني           تالمـن حيـث     فعالية  العتبار الواجب لألوضاع األمنية و    اال

قتــصادي واالجتمــاعي عــن التقــدم احملــرز يف هــذا الــصدد، وتــشجع أفرقــة األمــم  إىل اجمللــس اال
الوفـورات يف خمتلـف املنظمـات       الـسبل الـيت ميكـن هبـا حتقيـق            مجيـع    حبـث املتحدة القطرية على    

  الدعم؛  اتساق إجراءات العمل يف مجيع اجملاالت الوظيفية وتوحيد خدمات كفالةسبل منها ب
تاحـة املـوارد    إل يـويل أولويـة   ز األمم املتحدة اإلمنائي أن       إىل جها  تطلب أيضا  - ١٦٢  

املالية والبشرية ملواصلة دعم تنـسيق إجـراءات العمـل وترشـيدها بفعاليـة دون املـساس بـاملوارد                    
املخصــصة لألنــشطة الربناجميــة، مبــا يف ذلــك خيــار إنــشاء آليــات متويــل وحــوافز أخــرى لــدعم   

ملتعلقة بتسيري العمل على حنو يـدعم االسـتمرار يف تطـوير            احللول املبتكرة واملستدامة للمسائل ا    
  ؛اجلودة العالية والكفاءةتتسم بفعالة من حيث التكلفة وتنفيذ خدمات دعم مشتركة 

كيانـات األمـم املتحـدة      و جمـالس إدارات الوكـاالت املتخصـصة         تشجع بقوة  - ١٦٣  
 تعزيـز   ومناقـشتها هبـدف   لفرعـي    اجلزء ا  اض األحكام الواردة يف هذ     على استعرا  املعنية األخرى

  تطبيقها من قبل الكيانات املعنية وحتسني التنسيق مع الصناديق والربامج؛ 
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  اإلدارة القائمة على النتائج  -واو 
ميكـن أن    أمهية اإلدارة القائمة على النتـائج كعنـصر أساسـي للمـساءلة              تؤكد - ١٦٤  
ــسهم ــائج  ي ــة  يف حتــسني النت ــقويف يف جمــال التنمي ــة واألهــداف    األ حتقي ــة لأللفي هــداف اإلمنائي

  اإلمنائية املتفق عليها دوليا؛ 
ــوه - ١٦٥   ــائي       تن ــم املتحــدة اإلمن ــاز األم ــه الوكــاالت وجه ــذي قامــت ب  بالعمــل ال

 ضرورة حتديـد املخـاطر وتقييمهـا        وتؤكد يف الوقت ذاته   لتحسني نتائج آليات التتبع واإلبالغ،      
   يف جماالت التخطيط واإلدارة واإلبالغ؛  قائمةتزال اليت الوختفيفها ومعاجلة الثغرات 

 ثقافـة   إرسـاء العمـل علـى     ب التعجيـل  إىل جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي          تطلب - ١٦٦  
ــربامج والوكــاالت املتخصــصة    قوامهــا حتقيــق  ــع املــستويات يف الــصناديق وال ــائج علــى مجي النت

 منـها حتديـد احلـوافز       بطـرق ،  لواسـتدامة ثقافـة مـن هـذا القبيـ         األخرى   كيانات األمم املتحدة  و
حتـول   ومعاجلة األمـور الـيت        وتقدمي تلك احلوافز   هنج اإلدارة القائمة على النتائج    تطبيق  ل املالئمة

 علـــى النتـــائج علـــى مجيـــع املـــستويات وإجـــراء نـــهج اإلدارة القائمـــةلاملـــسؤولني دون تطبيـــق 
سـتثمار يف تنميـة القـدرات        واال تطبقـه مـن نظـم إلدارة النتـائج         دوريـة ملـا   بـصفة   االستعراضات  

  النتائج؛  والكفاءات الالزمة لتطبيق هنج اإلدارة القائمة على
 الــشفافية، وتــدعو إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود  يف تعزيــز بالتقــدم احملــرز تنــوه - ١٦٧  
 يف مهـام الرقابـة وأعمــال مراجعـة احلـسابات والتقيـيم علـى نطــاق       االتـساق والتكامـل  لـضمان  

  ة اإلمنائي؛ جهاز األمم املتحد
 تعزيز هنـج اإلدارة القائمـة       من أجل  إىل األمني العام أن يكثف اجلهود        تطلب - ١٦٨  

 يف جمـال التنميـة    ، هبـدف حتـسني النتـائج        وترسـيخه على النتائج يف جهاز األمم املتحدة اإلمنائي        
تــائج ، مبــا يف ذلــك تبــسيط نظــم اإلدارة القائمــة علــى الن علــى صــعيد املنظومــةوزيــادة الفعاليــة 

  ؛ وكفالة ترشيدها واتساقها
 إىل األمني العام أن يصوغ هنجـا أقـوى وأكثـر إحكامـا واتـساقا                تطلب أيضا  - ١٦٩  
 مـن أجـل التنميـة، وأن يبلـغ بـه اجمللـس          اليت يضطلع هبـا    على النتائج يف األنشطة التنفيذية       يركز

عــام ل ه املوضــوعيةمــن دورتــ  املتعلــق باألنــشطة التنفيذيــة   اجلــزء يفاالقتــصادي واالجتمــاعي  
يفـضي إىل تبـسيط   من شـأنه أن  ذا النهج الذي  هب األخذ ٢٠١٤، حبيث يتم حبلول عام      ٢٠١٣

وحتسني التخطيط والرصد والقياس واإلبالغ عن النتائج على نطـاق املنظومـة، وتـدعو يف هـذا                 
ات كيانـ والصدد اجملالس التنفيذيـة للـصناديق والـربامج وجمـالس إدارات الوكـاالت املتخصـصة             

 علـى كيفيـة املوازنـة بـأكثر الطـرق           يركـز  املعنيـة إىل الـدخول يف حـوار           األخـرى  األمم املتحدة 
متطلبـات  و نطـاق املنظومـة      مجيـع املـستويات علـى     فعالية بني ضرورة اإلبالغ عن النتـائج علـى          

 جتـسد  القائمة يف كـل وكالـة، مـع مراعـاة التحـديات الـيت تعتـرض وضـع أطـر للنتـائج                    اإلبالغ
  ؛ اليت حتققها البلدان يف جمال التنميةاألمم املتحدة يف النتائج  مسامهة
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 وضـع أطـر واضـحة       يعمـل علـى    إىل جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن           تطلب - ١٧٠  
وقوية للنتائج تبني سالسل النتـائج الكاملـة الـيت تتحـدد علـى أساسـها املنجـزات املتوقعـة علـى                      

أسـاس   خطـوط    ذات يضمنها مؤشرات قابلة للقيـاس       مستوى النواتج والنتائج والتأثريات، وأن    
أهـداف ألغـراض الرصـد، وتطلـب يف هـذا الـصدد إىل صـناديق األمـم                   إجناز رئيسية و   ومراحل

ــدول األعــضاء     ــدىاملتحــدة وبراجمهــا أن تتــشاور مــع ال ــائج  ل  باخلطــة املتعلقــة إعــداد أطــر النت
، وتـشجع وكـاالت     ٢٠١٤ عـام     وأن تبلغ عن التنفيـذ سـنويا بـدءا مـن           االستراتيجية لكل منها  

  ؛ بذلكاألمم املتحدة املتخصصة على القيام 
 إىل جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن حيقـق التوافـق بـني اإلدارة                  تطلب أيضا  - ١٧١  

مـسامهة  ، مبا يف ذلـك إجيـاد سـبل لتعزيـز            ٢٠١٣املساءلة حبلول هناية عام     والقائمة على النتائج    
 واإلبالغ عـن هـذه      اليت حتققها البلدان يف جمال التنمية      النتائج    يف منظومة األمم املتحدة بأسرها   

 املـساءلة املتبادلـة     زيادة، وتطلب يف هذا الصدد إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي كفالة            املسامهة
  القطري؛  لى النتائج واإلبالغ على املستوىفيما يتصل باإلدارة القائمة ع

، بالتشاور مع وحـدة التفتـيش املـشتركة         يستعرض  إىل األمني العام أن    تطلب - ١٧٢  
ج علـى نطـاق منظومـة       والدول األعضاء، اإلدارة القائمة على النتـائج ومنـط اإلبـالغ عـن النتـائ              

 االسـتعراض املقبـل   امة يف إطـار     ، وأن يقدم هذا االستعراض لتنظر فيه اجلمعية الع        األمم املتحدة 
  ربع سنوات؛  الشامل الذي جيري كل أمن استعراض السياسات

  
  تقييم األنشطة التنفيذية من أجل التنمية  -زاي 

دة اإلمنــائي  علــى أمهيــة أن يكــون لــدى مؤســسات جهــاز األمــم املتحــتـشدد  - ١٧٣  
أمهيـة التـرويج    علـى    و  هلـا املـوارد الكافيـة      تتـاح وظائف تقييم مـستقلة ذات مـصداقية وجـدوى          

نـها مـن    منتـائج التقييمـات ومـا ينبثـق         مـن    لاالستفادة على حنو فعا    تكفلالتقييم  قوامها  لثقافة  
   املنظمات؛ سري عمل السياسات وحتسني وضعتوصيات يف 

 بأعضاء جهاز األمم املتحـدة اإلمنـائي مواصـلة زيـادة القـدرة املؤسـسية                هتيب - ١٧٤  
ــيم ا  ــة علــى تقي ــة  والتنظيمي ــة مــن أجــل التنمي التــدريب ورفــع  وتوســيع نطــاق   ألنــشطة التنفيذي

  النتـائج وأسـاليب الرصـد والتقيـيم    ت فيما يتصل بأسـاليب اإلدارة القائمـة علـى       مستوى املهارا 
 وصـنع لنتائج والتوصيات والـدروس املـستفادة يف الربجمـة        ا االستفادة على حنو فعال من    وكفالة  
، وتطلــب إىل الــصناديق والــربامج والوكــاالت املتخصــصة أن تــضع  فيمــا يتعلــق بالتنفيــذالقــرار

ــيم تتوافـــ  ــا للتقيـ ــزأ مـــن    خططـ ــزءا ال يتجـ ــدة وتـــشكل جـ ــتراتيجية اجلديـ ق مـــع اخلطـــط االسـ
  الرصد؛  نظم
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 البلدان املستفيدة من الربامج بدرجة أكرب زمـام         تتوىل أن   ضرورة على   تشدد - ١٧٥  
ــيم املــساعدة املقدمــة مــن جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي     ــهتقي ، وهتيــب يف هــذا الــصدد  وقيادت

 مـساعدة البلـدان املـستفيدة مـن     مـن أجـل  ائي تكثيف اجلهـود  بأعضاء جهاز األمم املتحدة اإلمن  
قــدراهتا الوطنيــة يف جمــال التقيــيم، ألغــراض رصــد األنــشطة التنفيذيــة الــيت   تعزيــزالــربامج علــى 

يف هذه البلدان، وتطلب إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي           وتقييمهايضطلع هبا من أجل التنمية      
 القـدرات الوطنيـة يف جمـال تقيـيم األنـشطة التنفيذيـة الـيت                 مبادئ توجيهية ملواصـلة تعزيـز      وضع

، بالتشاور مـع البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج،        وتطبيق تلك املبادئ   يضطلع هبا من أجل التنمية    
   ؛املختلفة ا يف ذلك حتديد مسؤوليات اجلهاتمب

 نطـاق  احملايـدة الـيت جتـرى علـى       املستقلة   ضرورة تعزيز التقييمات     تعيد تأكيد  - ١٧٦  
  املنظومة لألنشطة التنفيذية اليت يضطلع هبا من أجل التنمية؛ 

 املـستقل الـذي      الـشامل   يف هذا الصدد نتـائج وتوصـيات االسـتعراض         تالحظ - ١٧٧  
فيمـا يتعلـق بـإجراء       ٦٤/٢٨٩أجري بتكليف من األمني العـام اسـتجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة               

ألنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة ايم لتقيــالقــائم لإلطــار املؤســسي اســتعراض شــامل 
 تأكيـد ضـرورة   يف هـذا الـصدد       وتعيـد ،  )١٢( على نطـاق املنظومـة     األمم املتحدة من أجل التنمية    

 اآلليـات   إىل نطاق جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي           علىاجلهود اإلضافية لتعزيز التقييم      تستندأن  
  حتسينها؛ هتدف إىل القائمة و
ــ تــشجع - ١٧٨   ــادل اخلــربات بــني كيانــات األمــم املتحــدة    ى عل ــز التنــسيق وتب تعزي

املشاركة يف التقييم الذي جيـري علـى نطـاق املنظومـة لألنـشطة التنفيذيـة الـيت يـضطلع هبـا مـن                        
 األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم ومكتــب   وفريــقنميــة، وهــي وحــدة التفتــيش املــشتركة أجــل الت

ــسانية   ــشؤون اإلن ــسيق ال ـــب خــدمات تن ــة الد ومكت ــة الرقاب ــصادية اخلي ــشؤون االقت    وإدارة ال
  ؛ألمانة العامةيف ا واالجتماعية

 أن وحـدة التفتـيش املـشتركة هـي الكيـان الوحيـد يف منظومـة األمـم                   تالحظ - ١٧٩  
باإلصـالحات   وتنـوه املتحدة املكلف بوالية حمددة إلجراء تقييم مستقل علـى نطـاق املنظومـة،              

   الوحدة؛ استهلتهااليت 
مـن   قيـام فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم، باعتبـاره شـبكة                  تالحظ أيـضا   - ١٨٠  
 مهـام ، وتـشجع علـى تطبيـق هـذه القواعـد واملعـايري يف               هومعـايري  ، بوضع قواعد التقييم   املهنيني

_______________ 

)١٢( A/66/852.  
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يف التقييمـات الـيت جتـرى       والتقييم داخل صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتـا املتخصـصة           
  التنمية؛  التنفيذية اليت يضطلع هبا من أجلظومة لألنشطة على نطاق املن

ألنـشطة التنفيذيـة الـيت    ا لتقييم إىل األمني العام إنشاء آلية تنسيق مؤقتة    تطلب - ١٨١  
 تتـألف مـن وحـدة    ،املنظومـة علـى نطـاق    مـن أجـل التنميـة     منظومـة األمـم املتحـدة       ضطلع هبـا    ت

ة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة        وإدار عين بـالتقييم  ق األمم املتحدة امل    وفري التفتيش املشتركة 
 ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وتطلـب أيـضا إىل األمـني      ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   

آلية التنـسيق املؤقتـة، بوضـع سياسـة للتقييمـات املـستقلة الـيت جتـرى              ب باالستعانةالعام أن يقوم،    
مـن أجـل التنميـة،    منظومة األمم املتحدة اليت تضطلع هبا    لألنشطة التنفيذية   املنظومة  على نطاق   

 لكـي مبا يف ذلك تقـدمي مقتـرح إلجـراء تقييمـات علـى سـبيل التجريـب علـى نطـاق املنظومـة،                  
مــن دورتــه املتعلــق باألنــشطة التنفيذيــة  اجلــزءيناقــشه اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي خــالل  

  ؛ ٢٠١٣عام املوضوعية ل
إطــار ب االسـتعانة  أن تكثــف مـن  هـا براجمواألمــم املتحـدة    إىل صـناديق تطلـب  - ١٨٢  

 بأسـرها  منظومـة األمـم املتحـدة        ة مـسامه  ه وتقييم عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وتقييم     
، وتـشجع الوكـاالت املتخصـصة وكيانـات األمـم      اليت حتققها البلدان يف جمال التنمية  يف النتائج   

  ؛بذلكم  على القيااملعنيةاملتحدة األخرى 
  

  خامسا
  املتابعة والرصد

هيئـات إدارة الـصناديق والـربامج والوكـاالت          ضـرورة أن تتخـذ     تعيد تأكيـد   - ١٨٣  
 علـى حنـو   املتخصصة التابعة جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي اإلجراءات املناسبة لتنفيذ هـذا القـرار              

  ؛٥٦/٢٠١ من القرار ٩٢ و ٩١لفقرتني ل وفقاتام، 
 اخلطــط االســتراتيجية للــصناديق والــربامج مــع  تتــسق كفالــة أن  أمهيــةتؤكــد - ١٨٤  

 األنشطة التنفيذية الـذي حيـدد املعـايري املتفـق عليهـا علـى املـستوى                 سةاالستعراض الشامل لسيا  
أن و مة األمم املتحدة من أجل التنميـة      احلكومي الدويل لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظو       

  ؛بهتسترشد 
ور الرئيـسي الـذي يقـوم بـه اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي، يف                 بالـد  تسلم - ١٨٥  

املوكلــة إليــه مبوجــب امليثــاق، يف التنــسيق العــام للــصناديق والــربامج والوكــاالت   الواليــةإطــار 
املتخصصة، وتتطلع يف هذا الـصدد إىل قيـام اجمللـس باسـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ أحكـام                      

  تعلق باألنشطة التنفيذية من دوراته املوضوعية السنوية؛ اجلزء امليف هوتقييمهذا القرار 
 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف      تطلــب - ١٨٦  

ــوام    ــوعية لألعــ ــه املوضــ ــوء، ٢٠١٥ و ٢٠١٤ و ٢٠١٣دوراتــ ــواردة   يف ضــ ــات الــ املعلومــ
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صــصة، تقــارير حتليليــة   صــناديق جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبراجمــه ووكاالتــه املتخ       مــن
فيمــا  علــى ســبيل املتابعــة هلــذا القــرار املنجــزةوالتــدابري والعمليــات  الــيت مت حتقيقهــاالنتــائج  عــن
علـى   باستعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربـع سـنوات هبـدف كفالـة تنفيـذه           يتعلق
  تام؛ حنو

اليـل يف التقـارير     النهوض جبـودة التح    إىل األمني العام أن يواصل       تطلب أيضا  - ١٨٧  
ألنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا األمــم   ا  نطــاق املنظومــة فيمــا يتــصل بتمويــل علــى املقدمــة

، مبـا يف ذلـك البيانـات والتعـاريف          الـيت يـتم حتقيقهـا      والنتـائج    وأدائهـا  املتحدة من أجـل التنميـة     
 يـة ا وإمكان  وجودهتـ  وتوقيتـها  نطـاق املنظومـة مـن حيـث تغطيتـها            املستخدمة علـى  والتصنيفات  

  التعويل عليها وقابليتها للمقارنة؛ 
 إىل األمــني العــام أن يقــوم كــل ســنتني، حتــت رعايــة اجمللــس  تطلــب كــذلك - ١٨٨  

االقتصادي واالجتماعي وبالتعاون مع املنسقني املقيمني لألمـم املتحـدة وبطريقـة مالئمـة فعالـة                
 وكفاءهتـا نظومة األمـم املتحـدة       م يف مدى فعالية   احلكومات   باستقصاء آراء من حيث التكلفة،    

تحـديات  والقـوة يف تفاعلـها مـع جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي                ال ملعرفة مـواطن  وأمهية دورها،   
، مـن التـصدي هلـا      اهليئات احلكومية الدوليـة      هبدف متكني ،  اجملاليف هذا   اليت تواجهها   رئيسية  ال

  لدول األعضاء؛  وإتاحتها لءاتنشر نتائج هذه االستقصاأن يتم وتطلب أيضا 
ــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا احلاديـــة   تطلـــب - ١٨٩    إىل األمـــني العـ

والــسبعني، عــن طريــق اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، حتلــيال شــامال لتنفيــذ هــذا القــرار يف   
طرق مـن بينـها االسـتفادة       بسياق استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات،          

  .مناسبة يف هذا الشأن، وأن يقدم توصيات  باملوضوعئق ذات الصلةمن الوثا
  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١
  


