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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/59/488/Add.1( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

ــالث ســنوات    الشــامل االســتعراض  - ٥٩/٢٥٠ ــذي جيــري كــل ث لسياســة ال
أجل التنمية اليت تضـطلع هبـا منظومـة األمـم            ألنشطة التنفيذية من  ا

 املتحدة
 *،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تشـــــري  ــؤرخ ٤٤/٢١١ إىل قراراهتـــ ــانون ٢٢ املـــ ــمرب / األولكـــ  ،١٩٨٩ديســـ

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٠/١٢٠  و،١٩٩٢ديســـمرب / األولكـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٤٧/١٩٩ و
 ٥٢/١٢  و ،١٩٩٧ديسـمرب   / األول كـانون  ١٨ املـؤرخ    ٥٢/٢٠٣  و ،١٩٩٥ديسمرب  /األول

 كــــــانون ١٥ املــــــؤرخ ٥٣/١٩٢  و،١٩٩٧ديســــــمرب / األولكــــــانون ١٩بــــــاء املــــــؤرخ 
ــانون ٢١ املــؤرخ ٥٦/٢٠١  و،١٩٩٨ديســمرب /األول ، وكــذلك ٢٠٠١ديســمرب / األولك

 ،٢٠٠٢يوليـــه /متـــوز ٢٥ املـــؤرخ ٢٠٠٢/٢٩قـــرارات اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي    
ــه/متــوز ١١ املــؤرخ ٢٠٠٣/٣ و ــه / متــوز١٢ املــؤرخ ٢٠٠٤/٥  و،٢٠٠٣ يولي  ،٢٠٠٤يولي

 وغريها من القرارات ذات الصلة،
لسياسـة  الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات             الشـامل   أمهيـة االسـتعراض    عيد تأكيد وإذ ت  

الــذي حتــدد اجلمعيــة العامــة مــن خاللــه توجيهــات أساســية علــى نطــاق    وألنشــطة التنفيذيــة، ا
منظومـة  الـيت تتبعهـا     طرائـق   ال و ،املنظومة يف جمـال السياسـات العامـة ألغـراض التعـاون اإلمنـائي             

 على الصعيد القطري،األمم املتحدة 
لس االقتصادي واالجتماعي يف توفري التنسيق والتوجيه ملنظومـة          إىل دور اجمل   وإذ تشري  

 ،علـى نطـاق املنظومـة   يف جمـال السياسـات العامـة     هاتيتلك التوجاألمم املتحدة لضمان تنفيذ     
 ،١٩٩٣ديســــمرب / األولكــــانون ٢٠ املــــؤرخ ٤٨/١٦٢اجلمعيــــة العامــــة لقــــرارات وفقــــا 

_______________ 
 .أعيد إصدارها ألسباب فنية *
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يونيـــه /حزيـــران ٢٣ بـــاء املـــؤرخ ٥٧/٢٧٠  و،١٩٩٦مـــايو /أيـــار ٢٤ املـــؤرخ ٥٠/٢٢٧ و
٢٠٠٣، 

ــمإعــالن إىل   أيضــاشــريوإذ ت  ــؤرخ   املتحــدة األم ــة امل ــول ٨بشــأن األلفي ســبتمرب /أيل
 شـري ت ، مبا يف ذلك أهداف التنمية والقضاء على الفقر الواردة يف ذلك اإلعالن، وإذ             )١(٢٠٠٠
 ١٨يف الفترة مـن      ،كسيكاملؤمتر الدويل لتمويل التنمية، الذي عقد يف مونتريي، امل        إىل   كذلك

ومــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املســــتدامة، الــــذي عقــــد يف  ، ٢٠٠٢مــــارس / آذار٢٢إىل 
، ٢٠٠٢سـبتمرب  / أيلـول ٤أغسـطس إىل  / آب٢٦، يف الفتـرة مـن      جوهانسربغ، جنوب أفريقيا  

ــة   ــؤمترات القمـ ــية ومـ ــؤمترات الرئيسـ ــدها تالـــيت األخـــرى واملـ ــمعقـ ــدة األمـ ــدانني  املتحـ يف امليـ
ــادين   اال ــا قتصــادي واالجتمــاعي واملي ــة،   املتصــلة هبم ــدويل يف جمــال التنمي ــاون ال ــها للتع   وأمهيت

 ، املتحدةاألمم منظومة ضطلع هبا األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت توخباصة
ــم املتحــدة        الحــظوإذ ت  ــا صــناديق األم ــيت تضــطلع هب ــياق، األنشــطة ال ــذا الس ، يف ه
تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل البلـدان املسـتفيدة، اسـتجابة الحتياجاهتـا                واليت هتدف إىل     ،وبراجمها

القضاء على الفقر وتعزيز مجيـع حقـوق   مبا يف ذلك وأولوياهتا االقتصادية واالجتماعية الوطنية،  
 وفقـا  ، مبا فيها احلق يف التنمية، من أجل حتقيق منـو اقتصـادي مطـرد وتنميـة مسـتدامة           ،اإلنسان

، وإذ تؤكـد  الـيت عقـدت مـؤخرا   العامة ذات الصلة ومـؤمترات األمـم املتحـدة       لقرارات اجلمعية   
 ةوعلـى وجـه الدقـ     ،  عنيـة  األنشطة بنـاء علـى طلـب احلكومـات املتلقيـة امل            تلكاحلاجة إىل تنفيذ    

ضمن الوالية املسندة إىل كل من صناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا الـيت ينبغـي أن تتلقـى مزيـدا                   
 ان املاحنة، التربعات من البلدمن

تحقيـق  فيمـا يتعلـق ب     أن االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة ميثـل حتـديا معقـدا                  وإذ تدرك  
 ي، على الصعيد العامل)٢(األهداف اإلمنائية لأللفية

 يف  ،تؤكـد إذ  ، و ة فيهـا  تنميـ ال أن البلدان النامية مسؤولة عن عمليات        كرر تأكيد وإذ ت  
ــدويل، يف ،هــذا الصــدد ــة يف     مســؤولية اجملتمــع ال ــدان النامي  إطــار الشــراكة، عــن مســاعدة البل

 جهودها اإلمنائية الوطنية،
 االحتياجـات   ضـع يف اعتبـاره    هـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن ي         جل ينبغـي  هأنـ  وإذ تدرك  

  وغريها من البلدان املستفيدة،واملتطلبات احملددة للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

_______________ 
 .٥٥/٢انظر القرار  )١(
 .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية )٢(
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ــا وإذ تـــدرك  ــا فيهـــاجلديـــدةأن التكنولوجيـــات  أيضـ جيـــات املعلومـــات و تكنولا، مبـ
إذ تالحـــظ  يف البلـــدان الناميـــة، ووخباصـــة  هتيـــئ فرصـــة لـــدفع عجلـــة التنميـــة،واالتصـــاالت،

ــه  وةمتســاويليســت الوصــول إىل هــذه التكنولوجيــات  إمكانيــات  أن ــ الأن ــاك فجــوة  زال ت هن
 ،رقمية

و يتسـم باالتسـاق وحسـن التوقيـت، مـن        احلاجة إىل العمـل، علـى حنـ        عيد تأكيد وإذ ت  
 ،٥٣/١٩٢  و،٥٠/١٢٠  و،٤٧/١٩٩  و،٤٤/٢١١نـود قراراهتـا    أجل التنفيذ التـام جلميـع ب      

 ٥٢/١٢، واألجزاء ذات الصلة باألنشطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة مـن قرارهـا                  ٥٦/٢٠١ و
 من هذا القرار،يتجزأ   الباء، اليت ينبغي أن تعترب جزءا

 مـن أجـل القضـاء علـى الفقـر والسـعي              أمهية تنمية القدرات الوطنيـة     دكرر تأكي وإذ ت  
هــدفا حموريــا للتعــاون  ذلــك  باعتبــار،مــن أجــل حتقيــق منــو اقتصــادي مطــرد وتنميــة مســتدامة  

 اإلمنائي الذي تضطلع به منظومة األمم املتحدة،
ــدرك  ــك ال     اجت أن االوإذ ت ــا يف ذل ــة، مب ــال املســاعدة اإلمنائي ــدة يف جم ــات اجلدي ــهج ه ن

ــات  ــة ودعــم امليزاني ــل حتديــ ،القطاعي ـــات أمـ متث املتحــدة، وإذ تؤكــد أن علــى األمــم   األمــم ام ـ
 مساعدة البلدان النامية على إدارة أساليب املعونة اجلديدة،يف املتحدة دورا تضطلع به 

ققها جهـاز األمم املتحدة اإلمنـائي يف جمـال التنسـيق،           حيوجـه التقدم اليت    أالحـظ  وإذ ت  
 ،٥٦/٢٠١يف جمال تنفيذ القرار يف ذلك مبا 

جمــالس إدارة وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا علــى كفالــة   شجـــعوإذ ت 
إدمـــاج املنظـــورات اجلنســـانية يف مجيـــع جوانـــب مهــــام الرصـــد الـــيت تقـــوم هبـــا فيمـــا يتصـــل  

املتعــددة  وأطـــر التمويــل  ،، واخلطــط املتوســطة األجــل  االســتراتيجياتبالسياســات العامـــة و 
ؤمترات املـ  واألنشطة التنفيذية، مبا فيها األنشطة املتصلة بتنفيـذ إعالن األلفيـة ونتـائج              ،السنوات
 ،يف امليدانيـن االقتصادي واالجتماعياليت تعقدها األمم املتحدة ومؤمترات القمـة الرئيسية 

 
 أوال
 مقدمة

عراض الشـامل الـذي   بتقـارير األمـني العـام عـن االسـت     مع التقـدير     حتيط علما  - ١ 
ألنشطة التنفيذية مـن أجـل التنميـة الـيت تضـطلع هبـا منظومـة        لسياسة اجيري كل ثالث سنوات   

 ؛ )٣(األمم املتحدة
_______________ 

)٣( A/59/84-E/2004/53و  A/59/85-E/2004/68و  A/59/386و  A/59/387. 
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ألنشــطة مــن بــني الســمات األساســية ل كــون ي ضــرورة أن تؤكــد مــن جديــد - ٢ 
طـوعي  ال والشـمويل طـابع  ال ،الـيت تضـطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة          من أجل التنمية    التنفيذية  

اإلمنائيـة  حتياجـات  اال علـى تلبيـة    ةدرا األطـراف وقـ    ةتعددم و يةمقدمة كمنح وحياد  أن تكون   و
 بصورة مرنة، وأن تنفذ األنشطة التنفيذية لصاحل البلدان املستفيدة، بنـاء علـى              املستفيدةلبلدان  ل

 طلب تلك البلدان ووفقا لسياساهتا وأولوياهتا اإلمنائية اخلاصة هبا؛ 
ألهـداف  الكامـل ل  ـذ  يـ تنفالدول األعضاء على السعـي من أجـل        ال مجيع   ـثحتـ - ٣ 
 ،)١(األلفيــة األمم املتحدة بشـأن     املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن          اإلمنائية  
مـن  ميكن أن ميثلـه ذلك من مسامهـة إجيابية يف تقـدمي توجيهـات لألنشطــة التنفيذيـة                   ما وتدرك

يـــات اإلمنائيــة و وفقـــا للجهــود واألول، األمــم املتحــدةمنظومــة هبـــا ضــطلعتالــيت ة أجــل التنميــ
 الوطنيـة؛
 أن قـــوة اجلهـــاز التنفيــذي لألمــم املتحــدة تكمـــن يف مشروعيتـــه علــى  دركتــ - ٤ 

ــدان          ــن البل ــدى كــل م ـــه ل ـــا بـ ــدا وموضــوعيا وموثوق ــاره شــريكا حماي الصــعيد القطــري باعتب
 احنة؛املستفيدة والبلدان امل

 ، عــن تنميــة بلــداهناالرئيســية أن احلكومــات الوطنيــة تتحمــل املسـؤولية  ؤكـد ت - ٥ 
 وتدرك أمهيـة امللكية الوطنيـة للربامج اإلمنائية؛

 عـن القيـام،     الرئيسـية  علـى أن احلكومات املستفيدة تتحمل املسـؤولية         شــددت - ٦ 
يـع أنـواع املسـاعدات اخلارجيـة،        على أساس االستراتيجيات واألولويـات الوطنيـة، بتنسيــق مج         

 ات املقدمــة مــن املنظمــات املتعــددة األطــراف، بغيـــة إدمــاج تلــك املســاعداتفيهــا املســاعد مبــا
 بفعالية يف عمليتها اإلمنائية؛ 

ضـطلع هبــا    تاألنشطة التنفيذية الـيت     وتقدير  على ضـرورة تقيـيـم    أيضا   تشــدد - ٧ 
 البلـدان املسـتفيدة بوصـفها إسـهامات     يفتـتـركه من أثـر     ا م  استنـادا إىل  ، األمم املتحدة  مةومنظ

 وحتقيـق النمــو االقتصـادي املطــرد        ،يف تعزيز قدراهتا على السعـي من أجل القضـاء علـى الفقـر           
 والتنميـة املستدامة؛

اإلمنائي إبراز أفضل املمارسات، حيـث ميكـن هلـذه           املتحدة   األممهاز  جب يبهت - ٨ 
ود الوطنية يف جمال تنفيذ السياسات اليت تشجع النمو االقتصـادي املطـرد             املمارسات إفادة اجله  

تسم بالكفـاءة   ت، منها سيادة القانون وتعزيز وضع نظم فعالة و        وسائلملة  جبوالتنمية املستدامة،   
 ضع للمساءلة من أجل تعبئة املوارد؛ختوالشفافية و
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تفـاق مــع البلـد املضــيف،   اإلمنــائي، باال املتحـدة  األمــم أنـه ينبغــي جلهـاز   تقـرر  - ٩ 
اتية، يتم من خالهلا تعزيز الروابط بـني احلكومـات          ؤمساعدة احلكومات الوطنية يف إجياد بيئة م      

ــاز   ــة وجه ــمالوطني ــة      املتحــدة األم ــة غــري احلكومي ــدين واملنظمــات الوطني ــائي واجملتمــع امل اإلمن
ــة،   والقطــاع اخلــاص،   ــة التنمي ــة التمــا وهــي اجلهــات املشــاركة يف عملي ــدة  بغي ــول جدي س حل

 ومبتكرة ملشاكل التنمية، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية؛
 أن الغرض من اإلصالح هو جعل جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي أكثـر                تؤكــد - ١٠ 

املتفـق عليهـا    اإلمنائيـة    حتقيـق األهـداف      يفيقدمـه مـن دعــم للبلـدان الناميـة           ماكفاءة وفعالية في  
ينبغـي أن  راتيجياهتا اإلمنائيـة الوطنيـة، وتؤكــد أيضـا أن جهـود اإلصـالح       دوليا، استنادا إىل است 

  وحتقـق نتائج إمنائية ملموسة؛التنظيميةكفاءة التعـزز 
 مؤسســـات منظومــة األمــم املتحــدة أن تواصــل جهودهــا الراميــة   إىل تطلــــب - ١١ 

تشـكل اإلطـار املرجعــي      خطـط والسياسات واألولويات اإلمنائية الوطنية اليت       للإلـى االستجابة   
 مـن أجـل حتقيـق       أن تسـعى   الوحيـد لربجمة أنشطتهــا التنفيذيـة علـى الصـعيد القطـري، و             السليم

اإلدمــاج الكامــل لألنشطـــة التنفيذيــــة مــن أجــل التنميـــة علــى الصــعيد القطــري مــع التخطــيط   
 مـع العمـل     ،ة الوطنيـة يف مجيـع مراحـل هـذه العمليــ           ات حتــت قيـادة احلكومـ       الوطنيني والربجمـة

  مشاركـة كاملة على الصعيد الوطين؛أصحاب املصلحة املعنينيعلى ضمـان مشاركة مجيع 
 جمموعـة ، مـن خـالل أعضـاء     لكـي يعـزز     جبهود األمـني العـام املبذولــة       ترحب - ١٢ 

، املعــين بالتنســيقنظومــة األمــم املتحــدة مل، وجملــس الرؤســاء التنفيذييـــن ةاألمــم املتحــدة اإلمنائيــ
االتسـاق والفعاليـة والكفـاءة يف جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى الصـعيد                   القتضاء،  حسب ا 
 القطري؛
ــ - ١٣   مســاعدة البلــدان يف يف أن تعزيــز دور جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي   كرـدت

ــة    ــدافها اإلمنائي ــق أه ــك   حتقي ــى ذل ــه عل ـــه    وقدرات ــه وكفاءت ـــا مســتمرا يف فعاليت ـــب حتسين يتطل
 مع حتقيـق زيادة كبيـرة يف املوارد وتوسـيع قاعـدة مـوارده علـى أسـاس مطــرد             ،هواتساقـه وأثـر 

 وميكـن التنبـؤ بـه ومضمون؛
 

 ثانيا
 املتحدة متويل األنشطـة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبـا منظومة األمم

ـــاز األمــم املتحــد    تشـــدد - ١٤  ــة إىل جه ــة املقدم ــادة املســامهات املالي ــى أن زي ة  عل
 الروابــط   ، يف هـذا الصــدد     ،، وتــدرك  )٢(اإلمنائي أمـر أساسي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة      

املتـآزرة بني زيادة فعالية جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وكفاءتـه واتساقه وحتقيق نتـائج ملموسـة             



A/RES/59/250 
 

6 

رد وتنميـــة يف مســاعدة البلــدان الناميــة علــى القضـــاء علــى الفقـــر وحتقيــق منـــو اقتصــادي مطـــ   
 وتوفري املـوارد جلهــاز األمـم املتحـدة          ، من خالل األنشطـة التنفيذية من أجل التنميـة       ،مستدامـة

 اإلمنائـي بوجـه عــام؛
 مـن أجـل التنميــة الـيت تضـطلع           التنفيذيةعلى أن متويل األنشطة     أيضا   تشــدد - ١٥ 

 اسـتنادا   ،إلمنائية على املدى الطويل   ركـز على التحديات ا   يهبـا منظومة األمم املتحدة ينبغـي أن       
 إلـى استراتيجيات إمنائيـة وطنيـة؛

 أن جهاز األمم املتحدة اإلمنائي مل حيقق فائـدة متناسبة مـن       تالحـظ مع القلق   - ١٦ 
 علـى الـرغم مـن املهـام اإلضـافية الـيت أوكلــت               ،الزيادات األخرية يف املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة      

 ؛ ومتابعتهاملتحدة يف تنفيذ األهداف املتفق عليها دولياإىل منظومة األمم ا
تـزال    ال،تتسـم بـه مـن طـابع عـدم االرتبـاط          أن املـوارد األساسية، مبـا       دـؤكـت - ١٧ 

اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة،         من أجل التنمية    متثـل األساس املتيـن لألنشطة التنفيذية      
ــة إىل صــناديق األمــم   وتالحـــظ مــع التقــدير، يف هــذا الصـــدد،    أن التربعــات األساســية املقدم

 املتحدة وبراجمها بدأت تزداد مرة أخرى على مـدى السنوات الثالث املاضية؛
 تزيـد بشـكل كـبري       بوسـعها أن  الـيت   البلدان املاحنة وغريهـا مـن البلـدان         ب يبهت - ١٨ 

 وخباصــة تحــدة اإلمنــائي،العاديــة جلهــاز األمــم امل/مــن حجــم مســامهاهتا يف امليزانيــات األساســية
كـن ذلـك، علـى أسـاس متعـدد      ميا أينمـ تقـدم مسـامهاهتا،     أن  وأن تفعل ذلـك     ،  ه وبراجم هصناديق

 السنوات؛
 البلــدان املتقدمــة النمــو الــيت مل تبــذل بعــد جهــودا ملموســة حنــو بلــوغ    حتــث - ١٩ 
ــة    ٠,٧ ختصــيص هــديف للبلــدان  يف املائــة مــن ناجتهــا القــومي اإلمجــايل كمســاعدة إمنائيــة رمسي

 القومي اإلمجـايل ألقـل      ها يف املائة من ناجت    ٠,٢٠  و ٠,١٥نسبة تتراوح بني    ختصيص  النامية، و 
الثالـث املعـين     املتحـدة    األمـم ده مـؤمتر    يأكأعاد ت   ما البلدان منوا، على أن تقوم بذلك، على حنو       

، )٤(٢٠٠١مــايو  / أيــار ٢٠ إىل ١٤املعقــود يف بروكســل يف الفتــرة مــن    بأقــل البلــدان منــوا،   
وتشجع البلدان النامية على االستفادة مـن التقـدم احملـرز يف كفالـة اسـتخدام املسـاعدة اإلمنائيـة                

اإلمنائيــة، وتعتــرف جبهــود   الغايــاتاألهــداف وحتقيــق للمســاعدة يف الرمسيــة اســتخداما فعــاال  
ــذين     ــاحنني ال ــى امل ــثين عل ــا، وت ــاحنني مجيع ــة  يفتجــاوز مســامهاهتم  تامل ــة  املســاعدة اإلمنائي الرمسي

_______________ 
 .A/CONF.191/13 انظر )٤(
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 أمهية القيام بدراسـة وسـائل حتقيـق         شدد على  بلوغها، وت  يف الطريق إىل  بلغها، أو   ت أو   هدافاأل
 ؛)٥(األهداف واألطر الزمنية الالزمة لتحقيقهاالغايات وهذه 

ــل وســائل     ـالحـــظت - ٢٠  ـــة لتكمي ــوارد غــري األساســية باعتبارهــا آلي ــادة يف امل  الزي
 تسهـم يف زيـادة     اليت،  اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة      يـةاألنشطة التنفيذية من أجل التنم    

إمجالـي املـوارد، وتـدرك يف الوقـت ذاتـــه أن املـوارد غـري األساسـية ليســت بديــال عـن املـوارد                      
ـــق االتســاق واملواءمـــة يف     اإلســهاماتاألساســية، وأن  ـــة مــن أجــل حتقي  غــري املخصصــة حيوي

 ؛نميةمن أجل التاألنشطـة التنفيذية 
 جمــالس اإلدارة جلميــع منظمــات جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي إىل أن تدعــــو - ٢١ 

، يف يثمـا يقتضـي األمــر  تعالــج بصـورة منتظمــة متويـل أنشــطتها التنفيذيـة، وأن تستكشــف، ح      
 مصــادر إضــافية ،يتصــل هبـــا مــن أطـــر ماليــة متعـــددة الســنوات  ومــاســياق أطـــرها التخطيطيـــة

 مـن املـوارد املطلوبـة       القـدر الضـروري    وذلـك لتؤمـــن      ،ي وطرائـق التمويـل البديــل      للدعـم املالـ 
على أساس ميكن التنبـؤ بــه ومسـتمر ومطــرد، لضـمان حتقيـق الكفـاءة يف األداء والسعــي مـن                     

 أجل حتقيق األهداف اإلمنائية على املـدى الطويل؛
 ائية السـنوية الـيت يقـدمها   اخلالصـة اإلحصـ    إىل األمني العام أن حيســن       تطلــب - ٢٢ 

ــق بـزء اجلــإىل  ــة  املتعل ـــة التنفيذي ــاعي  لاألنشط ــس االقتصــادي واالجتم ـــة  ،لمجل ــك بإضاف  وذل
 ؛درج فيـه املعلومات واإلحصاءات املتاحـة كاملـة تمنظـور متعـدد السنوات

 اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي أن جيـــري كــل ثــالث ســنوات، إىل تطلـــب - ٢٣ 
ــن عــ   ــارا م ــن أجــل      ٢٠٠٦ام اعتب ــل م ـــال لالجتاهــات واملنظــورات يف التموي ، استعراضــا شام
 ؛التعاون اإلمنائي

استكشـاف  ب بالتشاور مـع الـدول األعضـاء،    ،أن يقوم  العام   األمني إىل   تطلب - ٢٤ 
 مـن أجـل التنميـة الـيت تضـطلع هبـا             خيارات التمويل املختلفة لزيادة التمويل لألنشـطة التنفيذيـة        

 تعزيز إمكانية التنبـؤ بتمويـل األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل               سبل دراسة، و ملتحدة ا األمممنظومة  
التنميــة واســتقرارها علــى املــدى الطويــل ومــدى موثوقيتــها وكفايتــها، مبــا يف ذلــك مــن خــالل 

 االحتفـاظ مبزايـا     مـع ،  )٦(حمتملـة، وذلـك يف إطـار متابعـة تقريـره          وحتديد مصادر متويـل جديـدة       

_______________ 
تقريـر املـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة، مـونتريي،       : انظـر ( من توافق آراء مـونتريي       ٤٢انظر الفقرة    )٥(

 ).، املرفق)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢مارس / آذار٢٢-١٨املكسيك، 
)٦( A/59/387. 
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 االقتصــادي اجمللــسعــن طريــق  ، العامــةاجلمعيــة، وأن يقــدم تقريــرا إىل طرائــق التمويــل احلاليــة
 ؛٢٠٠٥ عاميف دورته املوضوعية ل ،واالجتماعي

سيمــا    وال  االحتياجـات العاجلـة واحملــددة للبلـدان املنخفضـة الـدخل،            تـدرك - ٢٥ 
ل  البلـــدان مـــن خـــالتلـــكمساعــــدة االســـتمرار يف أقـــل البلـــدان منــــوا، وتؤكــــد احلاجـــة إىل 

 ؛املؤسسات وآليـات التمويل القائمة التابعـة جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي
 

 ثالثا 
 بنــاء القـدرات

ـــدرك - ٢٦  ــة  تـ ـــة القــدرات وملكي ــة لالســتراتيجيات ا أن تنمي ــة الوطني ــران لتنمي أم
ملزيـد   وهتيـب مبنظمات األمم املتحـدة أن تقـدم ا         ،)٢(أساسيان لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة    

أو احملافظــة  /وتبذلـه البلـدان الناميـة مـن جهــود إلنشــاء مؤسسـات وطنيــة فعالـة            من الدعم ملا  
 وضـع   ،تقدم الدعم لتنفيذ استراتيجيات وطنيـة لبنـاء القـدرات، وإذا اقتضــى األمــر            أن  عليها و 

 هلذا الغرض؛وطنية استراتيجيات 
إلمنائـــي علــى تكثيـــف تبــادل   مجيــع منظمــات جهـــاز األمــم املتحــدة ا  حتــــث - ٢٧ 

 ، واخلـربات املكتسبــة    ،املعلومات بني الوكاالت على نطاق املنظومة بشــأن املمارسـات اجليـدة           
 ومعايـيـــر الرصـــد والتقيــيم بشـــأن أنشــطتها املتعلقــة ، واملقايـيـــس واملؤشــرات،والنتــائج احملققـــة
 ؛ببنـاء القـدرات

املتحدة اإلمنائــي علـى أن تبلــــغ، ضـمن          منظمات جهـاز األمم    كافة   تشجــع - ٢٨ 
ــاء           ــن أنشــطة يف جمــال بن ـــه م ــا تضــطلع ب ــها، عم ــا الســنوية إىل جمــالس إدارة كــل من تقاريره

 ؛القدرات
املعنــي بالتنسـيق   ملنظومة األمم املتحـدة   إىل جملس الرؤساء التنفيذيـيـن     تطلــب - ٢٩ 

 وأن ،تحدة اإلمنائي يف جمال تنميــة القـدرات    أن يقوم بتحليل اجلهـود اليت يبذهلا جهـاز األمم امل        
 ، مـن خـالل مجلـة أمـور        ،يقدم توصـيات بشــأن التـدابري الضـرورية لزيـادة فعاليـة هـذه اجلهـود                

 منهـا حتسني عمليات تقييم النتائج وقياسهـا؛
 مبنظمات األمم املتحدة أن تواصل تعزيـز قـدرات البلـدان الناميـة مـن                تـهيــب - ٣٠ 

املتبعـة علـى نطـاق      ، مبا يف ذلك النهـج      ة بشكل أفضل من خمتلف أساليب املعون      أجل االستفادة 
 ؛ودعم امليزانيةاملنظومة 
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 مبنظمـات األمـم املتحـدة أن تتخــذ تـدابري تكفــل االستدامــة يف                 هتيــب أيضـا   - ٣١ 
ــدرات، وت  ــاء الق ــد أنشطـــة بن ــائي،    كــرر تأكي ــم املتحــدة اإلمن ـــاز األم  ضــرورة أن يســتفيد جه

 والتكنولوجيـات   جمـاالت التنفيـذ علـى الصـعيد الـوطين ومـن اخلـربات             ى قـدر ممكن، مـن      بأقصـ
 ؛قاعـدة لالضطالع باألنشطة التنفيذيةهو الالوطنيـة املتاحة، باعتبار ذلك 

 أنه لكي يتسىن للبلدان النامية أن حتقـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا       تؤكد - ٣٢ 
ة يف إعــالن األلفيــة، ينبغــي أن تتــاح هلــا فــرص الوصــول إىل   لــوارداهــا األهــداف دوليــا، مبــا في

األمــر التكنولوجيــات اجلديــدة والناشــئة، مبــا يف ذلــك تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت،  
 ورعايتـها تطلب نقل التكنولوجيا والتعاون التقين وبناء القـدرات العلميـة والتكنولوجيـة             الذي ي 

 ،لظـروف احملليـة، وحتـث     مـع ا  نولوجيـات وتكييفهـا     من أجل املشاركة يف استحداث هـذه التك       
ــذا الصـــدد ــة  ،يف هـ ــاء ومنظومـ ــدة األمـــم الـــدول األعضـ علـــى ضـــمان تشـــجيع ونقـــل   املتحـ

 التكنولوجيات اجلديدة والناشئة إىل البلدان النامية؛
 جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى دعــم االســتراتيجيات واخلطــط     تشــجع - ٣٣ 

ن اليت متـر اقتصـاداهتا مبرحلـة انتقاليـة والـيت تواجــه صـعوبات مسـتمرة يف           اإلمنائية الوطنية للبلدا  
مسـاعدهتا يف مواجهـة التحـديات    علـى وجــه التحديـد       جمال التنميـة االقتصادية واالجتماعية، و    

فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف الـواردة يف إعـالن                     
 األلفية؛

 
 عاراب

 تكاليف املعامالت وكفاءهتا
العاملــة بشــكل  املتحــدة األمــم جمــالس إدارة مجيــع مؤسســات منظومــة تــدعو - ٣٤ 

ــها نشــط يف جمــال أنشــطة التعــاون اإلمنــائي   ــدابري للمواءمــة   وكــذلك إدارة كــل من  إىل اختــاذ ت
املؤسسـات  الـيت تتحملـها    بغية حتقيق ختفيض ملحوظ يف األعباء اإلدارية واإلجرائية      ،والتبسيط

 ؛ عن اإلعداد لألنشطة التنفيذية ووضعها موضع التطبيقوشركاؤها الوطنيون واليت تنشأ
 اجلــزء التقــدم احملــرز يف جمــال التبســيط واملواءمــة، كمــا هــو حمــدد يف   تالحــظ - ٣٥ 

صـناديق  ب يـب اإلمنائيـة، وهت   املتحـدة    األمـم ، مبساعدة من جمموعة     ٥٦/٢٠١سادس من القرار    ال
وكـاالت املتخصصـة مواصـلة تنفيـذ خطـة عملـها يف جمـال               الوبراجمهـا و   املتحـدة    األمـم منظومة  

 ؛ وضماهنا تلك العمليةدامةالتبسيط واملواءمة، من خالل اختاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز است
وبراجمهــا ووكاالهتــا املتخصصــة   املتحــدة األمــم إىل صــناديق منظومــة تطلــب - ٣٦ 
 يف هـذا السـياق، بـإيالء        ،ط قواعـدها وإجراءاهتـا، والقيـام      الكفيلـة مبواصـلة تبسـي     السـبل    دراسة
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ــة       ــة يف اجملــاالت التالي ــة واختــاذ خطــوات عملي ــة عالي ــة أولوي ترشــيد : مســألة التبســيط واملواءم
 املتحـدة   األمـم  ةفرقـ أمشـتركة ألعضـاء     عمـل ومواقـع     احلضور القطري من خالل إجياد أماكن       

 األمـن ، مبـا يف ذلـك   ة املشـترك العامةالدعم مات  وتنفيذ منوذج املكتب املشترك؛ وخد ة؛القطري
 املصـرفية واإلداريـة واملاليـة، مبـا فيهـا           جـراءات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والسفر واإل    

املتعلقـة  املبـادئ   علق باملشتريات؛ ومواءمة مبادئ سياسات اسـترداد التكلفـة، مبـا يف ذلـك               يت ما
ني هياكـل الـدعم التقنيـة اإلقليميـة واملكاتـب اإلقليميـة           والتوافـق بـ    ؛باالسترداد الكامل للتكلفـة   

 مزيــد مــن التــدابري يف جمــال باإلضــافة إىلعلــى مســتوى املقــر، مبــا يف ذلــك تغطيتــها اإلقليميــة؛ 
 التبسيط واملواءمة؛

بالتشاور الكامـل مـع مجيـع أعضـاء جمموعـة            ،أن يقدم  العام   األمني إىل   تطلب - ٣٧ 
 االقتصـادي  اجمللـس إىل ن خالل اللجنة التنفيذيـة للمجموعـة اإلمنائيـة،     األمم املتحدة اإلمنائية، م   

، برنــامج عمــل للتنفيــذ الكامــل لإلجــراءات  ٢٠٠٥ عــاميف دورتــه املوضــوعية ل ،واالجتمــاعي
، مبا يف ذلـك املؤشـرات واملسـؤوليات    ٢٠٠٧ عام منه قبل هناية االنتهاءاملذكورة أعاله، يتعني   

، باإلضـافة   ضـرورية عـد   ت لتدرجيي من القواعـد واإلجـراءات الـيت مل        والتدابري الالزمة للتخلص ا   
  حتقيق هذه األهداف؛صوبإىل جدول زمين لرصد التقدم احملرز 

 اجملــالس التنفيذيـة للصــناديق والــربامج والوكـاالت املتخصصــة وجمــالس   تـدعو  - ٣٨ 
ــا  ــدم احملــرز يف جمــال تبســيط و     إىل إدارهت ــيم التق ــوم بصــفة منتظمــة بتقي ــة القواعــد  أن تق مواءم

 واإلجراءات؛
ــنوية املرفوعــة إىل      تطلــب - ٣٩  ــا الس ــدم يف تقاريره ــربامج أن تق  إىل الصــناديق وال
معلومات حمددة عن التقدم احملـرز يف جمـال تنفيـذ خطـة العمـل                االقتصادي واالجتماعي    اجمللس

 املذكورة أعاله؛
بصفة منتظمة مـع جملـس      اإلمنائية أن تتشاور     املتحدة   األمم إىل جمموعة    تطلب - ٤٠ 

بشأن مجيع األنشطة اليت يتم القيام هبـا        املعين بالتنسيق   ملنظومة األمم املتحدة    الرؤساء التنفيذيني   
 ورد أعاله؛  مامن أجل تنفيذ

 
 خامسا

 اتسـاق األنشطة التنفيذية من أجل التنمية وفعاليتها وأمهيتها
 حدة للمساعدة اإلمنائيةإطار عمل األمم املت/التقييم القطري املشترك -ألف 

 التقييم القطـري املشـترك    بعملييتاالضطالعإىل منظومة األمم املتحدة    تطلب   - ٤١ 
ا جهــودا هتــدف إىل حتســني الــدعم وإطــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة، باعتبارمهــ 
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ــة، وتؤكــد     ــة الوطني ــة واملشــارك أناملقــدم إىل األولويــات والسياســات اإلمنائي ــادة  امللكي ة والقي
 ؛ني العمليتاتني يف مجيع مراحل ه ضروريةةاحلكومالكاملة من جانب 

منظومة األمم املتحدة يف سـياق حتسـني         حىت اآلن  باجلهود اليت بذلتها     ترحب - ٤٢ 
 عمـل ال منها التقييم القطري املشترك وإطـار  ، نظام املنسقني املقيمني من خالل وسائل شىت     أداء

االتساق الربناجمي علـى املسـتوى القطـري داخـل املنظومـة، وتشـجيع              من أجل حتقيق مزيد من      
املمثلـة علـى    املؤسسـات   سـيما     ال بني املؤسسات التابعة للمنظومة،     ما روح العمل اجلماعي يف   

 املستوى القطري؛
 فـإن مشـاركة صـناديق جهـاز         ،أنه على الرغم مـن مجيـع هـذه اجلهـود          ب تسلم - ٤٣ 

علـى املسـتوى   مـن أجـل التنميـة    ه ووكاالتـه يف األنشـطة التنفيذيـة    األمم املتحدة اإلمنائي وبراجم 
ليسـت   وأهنـا    ،تزال متباينة من حيث املستوى واجلودة والكثافـة         ال آليات التنسيق ويف  القطري  

هاز األمم املتحـدة اإلمنـائي حتسـني        جب، يف هذا الصدد،     يببالنسبة لبعض املؤسسات، وهت   كافية  
وى القطــري مــن أجــل الوصــول مبســتوى دعمــه جلهــود التنميــة   أنشــطته التنســيقية علــى املســت 

 الوطنية إىل حده األمثل، وذلك بناء على طلب السلطات الوطنية؛
 امليـادين نظومة األمم املتحـدة أن تفيـد مـن خرباهتـا املتراكمـة يف مجيـع                 مب يبهت - ٤٤ 

ة وصـول البلـدان     ة، وأن تسـهل إمكانيـ     صـل ذات ال امليـادين   االقتصادية واالجتماعية وغريها من     
 متتلكه من مزايا وخربات نسبية؛  ماالنامية إىل اخلدمات املتاحة داخل املنظومة على أساس

 تشـجيع التعـاون     إزاء املنـهج شـ   ب األخـذ هاز األمم املتحـدة اإلمنـائي       جب يبهت - ٤٥ 
، وتطلـب إىل جملـس       علـى السـواء    بـني الوكـاالت علـى املسـتوى القطـري ومسـتوى املقـر              مافي

أن يتخذ، بالتعاون مـع جمموعـة األمـم         املعين بالتنسيق    ملنظومة األمم املتحدة     الرؤساء التنفيذيني 
ــة، اخلطــوات الضــرورية    ــةاملتحــدة اإلمنائي ــأن يشــارك   الكفيل ــائي   ب ــم املتحــدة اإلمن ــاز األم جه

بوسـائل شـىت    يقية،  مشاركة أكرب يف العمليـات الـيت تـتم علـى املسـتوى القطـري وآلياهتـا التنسـ                  
مركزيــة، وتفــويض الســلطة، والربجمــة املتعــددة الســنوات، الــيت مــن شــأهنا  لالاوتشــجيع ال منــها

 ا يف آليات التنسيق على املستوى القطري؛متسهيل مشاركته
 أمهيـــة التقيـــيم القطـــري املشـــترك باعتبـــاره األداة التحليليـــة املشـــتركة تؤكـــد - ٤٦ 

ســتوى القطــري، مبــا يف ذلــك الوكــاالت املتخصصــة واللجــان  ملنظومــة األمــم املتحــدة علــى امل
اإلقليمية وغريها من وكاالت األمم املتحدة اليت ليس هلا متثيـل قطـري أو ذات حضـور قطـري         

تسىن إمكانيـة اإلفـادة   تحمدود واليت ينبغي أن تساهم خبرباهتا التحليلية واملعيارية املتراكمة، لكي   
 طاق منظومة األمم املتحدة؛من مجيع القدرات املتاحة داخل ن
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وضــع   جهــاز األمــم املتحــدة التنفيــذي يف مــن جانــب التقــدم احملــرز تالحــظ - ٤٧ 
 مـوجزة  تكـون  أن   قصـد هبـا   واستخدام التقييم القطري املشترك، وتؤكد أن صياغة هذا التقييم          

 طة ومرنة؛يوبس
يليــة  علــى التكامــل بــني التقيــيم القطــري املشــترك والعمليــات التحل      شــددت - ٤٨ 

األخــرى، وحتــث مجيــع الصــناديق والــربامج والوكــاالت علــى حتاشــي االزدواجيــة مــن خــالل   
 اخلاصـة هبـا  اإلفادة، إىل أقصى حد ممكن، من التقييم القطري املشترك، باعتباره أداهتا التحليلية           

 على املستوى القطري؛
لكاملـة   ومشـاركتها ا   عمـل الطـار    أن ملكية السـلطات الوطنيـة إل       ديككرر تأ ت - ٤٩ 

سـتراتيجيات  الالوطنيـة و التنمية خلطط  استجابتهكفالة لأساسيان أمران ووضعه  له  يف التحضري   
ــة، وتطلــب إىل األمــني العــام   يف احلــد مــن الفقــر    ومصــفوفة عمــلالإطــار  تطــويرالبلــدان املعني

ج علـى  سامهات الصناديق والـربام  ملاملشتركة  الربجمة  أداة  بوصفهما  ،  يثما ينطبق األمر  حنتائجه،  
ــة     ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــدمها والتصــديق   ، )٢(الصــعيد القطــري حنــو حتقي كــي يتســىن تأيي

 ؛ السلطات الوطنيةبالتوقيع عليهما من جانب
إطـار  بوصفهما  عمل ومصفوفة نتائجه    الإطار  اليت يوفرها   مكانيات  اإل تالحظ - ٥٠ 
 علـى  ز األمـم املتحـدة اإلمنـائي   جهـا اجلماعي واملنسق واملتكامل لربجمـة ورصـد عمليـات         العمل  

املبــادرات املشــتركة، مبــا يف ذلــك الربجمــة  ختــاذ متزايــدة ال افرصــ الــيت تقــدمالصــعيد القطــري، 
 تلك الفـرص لصـاحل      االستفادة بالكامل من   على   جهاز األمم املتحدة اإلمنائي   املشتركة، وحتث   

 ؛فعاليتها املساعدات وكفاءةتعزيز 
موعــة األمــم  ، عــرب اللجنــة التنفيذيــة جمل   أن يكفــلام إىل األمــني العــ تطلــب  - ٥١ 

املعــين نظومــة األمــم املتحــدة   مل جملــس الرؤســاء التنفيــذيني  بالتشــاور مــع  و، املتحــدة اإلمنائيــة 
 ، الــيت تضــطلع بــربامج لعــدة ســنواتجمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة وكــاالت قيــام ،بالتنســيق
ــة العامــة الــيت تضــطلع بأ  وكــذلك ــات األمان ــق األهــداف    كيان ــة ســعيا وراء حتقي نشــطة تنفيذي

عمــل، الإطــار  مــع اخلاصــني بكــل منــها رصــدالوة جمــلربالكاملــة لواءمــة امل، ب)٢(اإلمنائيــة لأللفيــة
مــع بقــدر مــا ميكــن  ها تــزامنمهــا وة فيربجمــال اختــاذ خطــوات إضــافية لتنســيق دورات  وكــذلك
ورقـات   مبـا يف ذلـك  لحد من الفقـر،   االستراتيجيات الوطنية ل   خباصة و لربجمة،ل  الوطنية الوسائل

 توجد؛حيثما ، استراتيجية احلد من الفقر
 إىل استكشـاف سـبل   مؤسسـات بريتـون وودز    منظومة األمم املتحـدة و     تدعو - ٥٢ 

 والتنســيق، مبــا يف ذلــك عــرب زيــادة تنســيق األطــر االســتراتيجية آزرإضـافية لتعزيــز التعــاون والتــ 
 مـع أولويـات احلكومـات املسـتفيدة،         مبـا يتفـق متامـا     ،  ات الشـراك  وترتيبات والطرائق   الوسائلو
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 بـني األطـر االسـتراتيجية الـيت تضـعها           التناسقأمهية ضمان زيادة    على   ، يف هذا الصدد   ،شددوت
 الســـلطات بقيـــادة، مؤسســـات بريتـــون وودز واووكاالهتـــهـــا ألمـــم املتحـــدة وبراجماصـــناديق 

سـتراتيجيات  االيات التنظيمية لكـل منظمـة و      الوطنية، مع اإلبقاء على التكامل املؤسسي والوال      
  توجد؛حيثما، ورقات استراتيجية احلد من الفقر مبا يف ذلكلحد من الفقر، الوطنية ل

 
  واألفرقة القطرية لألمم املتحدةنظام املنسقني املقيمني -باء 

  إطار امللكية الوطنيـة،    ضمن،  املنسقني املقيمني  أن باستطاعة نظام     عيد تأكيد ت - ٥٣ 
عمـل منظومـة األمـم املتحـدة علـى املسـتوى           ضـمان فعاليـة وكفـاءة       أن يؤدي دورا أساسـيا يف       

 وإطــار عمــل األمــم املتحــدة  شــتركاملقطــري التقيــيم صــياغة الدوره يف مبــا يف ذلــك القطــري، 
مـن  الفعـال لألنشـطة التنفيذيـة    الكـفء و لتنسـيق  لأداة أساسـية    يشكل   أنهللمساعدة اإلمنائية، و  

مبـا  منظومـة األمـم املتحـدة، وتطلـب إىل منظومـة األمـم املتحـدة،                 اليت تضـطلع هبـا       أجل التنمية 
املنسـقني  الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة واألمانة العامة، أن تعزز دعمها لنظام           فيها  

 املقيمني؛
 منظومة األمم املتحدة على تقدمي دعم مايل وتقين وتنظيمي أكـرب لنظـام              حتث - ٥٤ 
موعــة األمــم ، بالتشــاور مــع أعضــاء جم أن يكفــلاملقــيمني، وتطلــب إىل األمــني العــاماملنســقني 

 ؛ لالضطالع بدورهم بفعاليةني املقيمنيلمنسقلاملوارد الضرورية  توافر، املتحدة اإلمنائية
 لــى عمليــة اختيــار املنســقني املقــيمني    الــيت أدخلــت ع  بالتحســينات ترحــب - ٥٥ 
، واعيضــ علــى أن موعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــةتنفيذيــة جمل، وحتــث أعضــاء اللجنــة الوتدريبــهم

كــل أعضــاء األفرقــة القطريــة  لــتمكنييــة، إجــراء ائمنإلموعــة ااجملبالتشــاور الكامــل مــع أعضــاء 
 ؛لقيام بتقييم مشترك ألداء املنسقني املقيمني من الألمم املتحدة

 الـيت   عـامالت  امل ن كانت مفيـدة، متثـل تكـاليف       إ أن أنشطة التنسيق، و    تالحظ - ٥٦ 
 التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، وتشـدد علـى ضـرورة               ؤسسـات تتكبدها البلـدان املسـتفيدة وامل     

ــل   ــا باســتمرار وضــرورة حتلي ــاتكــاليف وتقييمال تقييمه ــربامج   ه ــة لل ــات اإلمجالي ــة بالنفق  مقارن
فعاليــة ، بغيــة كفالــة أقصــى حــد ممكــن مــن المــن أجــل التنميــةيتعلــق باألنشــطة التنفيذيــة  مــافي

 ؛واجلدوى
تكنولوجيــات املتقدمــة يف  منظومــة األمــم املتحــدة لل أن اســتعمالتعيــد تأكيــد - ٥٧ 
 تبـادل يسـاهم يف تعزيـز   ميكـن أن     بكاملـها تصـاالت علـى صـعيد املنظومـة         علومـات واال  جمال امل 

ليـة يف   أكثـر فعا  على حنو   تعاون  اليؤدي مبنظومة األمم املتحدة إىل      املعلومات وإدارة املعرفة، مما     
م املتحدة على تكثيف جهودهـا لتوسـيع نطـاق اسـتعمال            مألمؤسسات ا ، وتشجع   جمال التنمية 
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تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت وعلـى مواصـلة تنسـيق هنـج عملـها املتعلقـة بتكنولوجيـا                   
 ؛املعلومات
بالتشـاور الكامـل    و،  ٢٠٠٥ أن يضع حبلول هناية عـام         إىل األمني العام   تطلب - ٥٨ 
نظومــة األمــم مل جملــس الرؤســاء التنفيــذيني واإلمنائيــةوكــاالت جمموعــة األمــم املتحــدة مــع كــل 
لمنســقني املقــيمني لشــامل للمســاءلة عمــل ، حســب االقتضــاء، إطــار املعــين بالتنســيقاملتحــدة 

، دعمـا   ةالكاملـ يتسـم باملشـاركة     ، علـى حنـو      هوتنفيـذ  عمـل المارسة الرقابة على تصميم إطار      مل
 ؛ وبقيادهتاللحكومات الوطنية

 هــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائيأن نظــام املنســقني املقــيمني ملــك جلعلــى  تشــدد - ٥٩ 
 ؛ ومجاعيا وخاضعا للمساءلةةشاركقائما على املعمله أن يكون ي لغينبأنه و كاملهب

يف بقـوة   زالـت مترسـخة       ما أن إدارة نظام املنسقني املقيمني    على    أيضا تشدد - ٦٠ 
اصــة يف وخبة اإلمنــائي، يف حــني تقــر بــأن العديــد مــن املنســقني املقــيمني،  برنــامج األمــم املتحــد

 أو متـر حبـاالت طـوارئ     معقـدة تنسـيق ت  أو تشـهد حـاال  ريةكـب البلدان اليت تضم أفرقة قطريـة   
ــنفس اجلــودة لكــل املهــام املالزمــة لوظــائفه    ونفتقــري، معقــدة ، م إىل القــدرة علــى التصــدي ب

 ويف إطـار    ،برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف تلـك احلـاالت         وتطلب، يف هذا الصدد، بأن يعني       
ربجمــة، مــديرا قطريــا إلدارة أنشــطته األساســية، مبــا فيهــا مجــع        ة املتعلقــة بال القائمــاتالترتيبــ

 ؛مهامهمألداء  بالكامل هيئنيأن يكون املنسقون املقيمون مضمان التربعات، بغية 
د مجعهــم للتربعــات، علــى مجــع     أن يركــز املنســقون املقيمــون، عنــ   تطلــب - ٦١ 

 ؛ على املستوى القطريككلالتربعات لألمم املتحدة 
 

 سادسا 
 على الصعيد القطري املتحدة األممقدرات منظومة 

الــذي  و٤٧/١٩٩ و ٤٤/٢١١ ين املبــدأ الــوارد يف القــرارتؤكــد مــن جديــد - ٦٢ 
 ليفــي أ مهيــعلــى الصــعيد القطــري املتحــدة األمــمضــرورة أن يكــون وجــود منظومــة  ب يقضــي

 تقتضيه براجمها القطرية؛  ما على حنو،باالحتياجات اإلمنائية احملددة للبلدان املستفيدة
ــى ضــرورة أن يكــون نطــاق و    تشــدد - ٦٣  ــيت   مســتوىعل ــارات واخلــربات ال  امله

 مع املهارات واخلربات املطلـوب      ني متناسب على الصعيد القطري  األمم املتحدة   حتشدها منظومة   
لكـل  األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة         عمـل   ساس األولويـات احملـددة يف إطـار         تقدميها على أ  

الوطنيـة، مبـا فيهـا ورقـات اسـتراتيجية احلـد            اإلمنائيـة   مع االستراتيجيات واخلطـط     مبا يتفق    بلد،



A/RES/59/250 
 

15 

حتياجـات البلـدان الناميـة ومتطلباهتـا يف جمـال الـدعم           ال اسـتجيب يوجـد، وأن    ت حيثمامن الفقر،   
  القدرات؛التقين وبناء

 ألداء  طريق التعاقـد   املبدأ القاضي بعدم جواز االستعانة هبيئات تنفيذية ب        تؤكد - ٦٤ 
بـدفع تعـويض مـايل      إال، علـى الصـعيد امليـداين   خباصـة  و وظائف أساسية منوطة باألمانة العامة،    

 مناسب؛
النظـر  اإلمنـائي إىل     املتحـدة    األمـم املنظمات التابعة جلهـاز     جمالس إدارة    تدعــو - ٦٥ 

 منـها اختـاذ تـدابري       ،يف الوسائل الكفيلة بتعزيز قدراهتا على الصعيد القطري باتباع مجلة مسائل          
 تكميلية يف مقارها؛

 
 سابعا

 تقييم األنشطة التنفيذية من أجل التنمية
 إىل األمـني العـام أن يواصـل تقيـيم فعاليـة األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل               تطلب - ٦٦ 

تقيـيم  طريـق    ن عـ  ،، بوجـه خـاص    مبـا يف ذلـك    ،   املتحـدة  األمـم ا منظومـة    التنمية اليت تضطلع هبـ    
لطلـب البلـدان الناميـة      شـاملة ومرنـة      ةاستجابوفري  فعالية االستفادة من مجيع القدرات املتاحة لت      

إليها يف دورهتا الثانيـة والسـتني عـن نتـائج هـذا التقيـيم يف                 اتقريرقدم  أن ي من الدعم اإلمنائي، و   
 ملقبل للسياسات الذي جيري كل ثالث سنوات؛سياق االستعراض ا

تتركـه    مـا   أن فعالية األنشطة التنفيذيـة ينبغـي أن تقـيم مـن خـالل              عيد تأكيد ت - ٦٧ 
من أثـر يف اجلهـود املبذولـة للقضـاء علـى الفقـر والنمـو االقتصـادي والتنميـة املسـتدامة للبلـدان                   

 املستفيدة؛
ــى  شــددت - ٦٨  ــات التق  عل ــة األنشــطة    ضــرورة أن تســتفيد عملي ــة لفعالي ــيم املقبل ي

فادة كاملـة مـن البيانـات       سـت ا األمـم املتحـدة      منظومـة ضطلع هبـا    تالتنفيذية من أجل التنمية اليت      
أصـحاب املصـلحة     بالتعاون التـام مـع       ،نظومة ومن السلطات الوطنية   املواخلربات املتاحة داخل    

  وكيانات األمم املتحدة؛نيالوطني
األداء يف جمـال حتقيـق   بـ  التقيـيم    حتقيق الوضع األمثل لـربط     باحلاجة إىل    تسلــم - ٦٩ 

 مــع ،اإلمنــائي علــى تعزيــز أنشــطته التقييميــة املتحــدة األمــماألهــداف اإلمنائيــة، وتشــجع جهــاز 
 منها االستخدام الفعال ملصفوفة نتائج إطـار        ،التركيز بوجه خاص على النتائج اإلمنائية بوسائل      

 الرصــد والتقيــيم علــى يمنائيــة واالســتخدام املنــهجي لنــهجللمســاعدة اإل املتحــدة األمــمعمــل 
 ،يف ذلــك عمليــات التقيــيم املشــتركة ، مبــالتقيــيمل تعاونيــةنطــاق املنظومــة وتشــجيع اتبــاع هنــج 

 جملـس الرؤسـاء   إشـراف حتت على أن حيرز، املعين بالتقييم  املتحدة   األمموتشجع كذلك فريق    
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زيد من التقدم يف جمـال التعـاون علـى نطـاق            امل  بالتنسيق، املعين  املتحدة األمم ملنظومة   التنفيذيني
ــايريه ودوراتـــه   خب، واملنظومـــة بشـــأن التقيـــيم اصـــة مواءمـــة منـــهجيات التقيـــيم وقواعـــده ومعـ

 ؛وتبسيطها
 عنـد   العمـل  على إجراء تقييمات علـى الصـعيد القطـري إلطـار             تشجع بشدة  - ٧٠ 

، ومبشــاركة وقيــادة كــاملتني مــن ار العمــلإطــ، اســتنادا إىل مصــفوفة نتــائج دورة الربجمــةهنايــة 
 جانب احلكومة املستفيدة؛

 عـن تنسـيق     الرئيسـية سـؤولية   امل أنه يقع على عـاتق احلكومـات الوطنيـة           تدرك - ٧١ 
 األمـم املتحـدة، وتقيـيم أثـر هـذه           منظومةاملساعدات اخلارجية، مبا فيها املساعدات املقدمة من        

 لوطنية؛ يف اإلسهام يف األولويات ااتاملساعد
اإلمنــائي أن جيــري تقييمــات لعملياتــه الــيت    املتحــدة األمــم جهــاز إىل تطلــب - ٧٢ 

يف هـذا   تؤكـد،   ويضطلع هبا على الصعيد القطـري، بالتشـاور الوثيـق مـع احلكومـات الوطنيـة،                 
التقيـيم مـن خـالل مجلـة        الوطنيـة علـى      االسياق، ضرورة مسـاعدة احلكومـات يف تنميـة قـدراهت          

املنفـذة  سـتفادة علـى حنـو أفضـل مـن الـدروس املكتسـبة مـن األنشـطة السـابقة                   منها اال  ،وسائل
 على الصعيد القطري؛

، حيثمـا يقتضـي األمـر،    إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي أن ينظر     أيضا   تطلب - ٧٣ 
 يف تطبيق الدروس املستفادة يف سياق الرصد والتقييم على عمليات الربجمة؛

ــدت - ٧٤  ــع م ضــرورة أن تضــطلع  ؤك ــاتمجي ــائي    نظم ــم املتحــدة اإلمن ــاز األم  جه
الصعيد العـاملي واإلقليمـي والقطـري وفقـا لوالياهتـا وأولويـات البلـدان               كل من   بأنشطتها على   

املستفيدة، وحتث جمالس إدارهتا على ضمان أن تكون األنشطة واملسـؤوليات واالسـتراتيجيات             
الـذي حددتـه   للسياسـات  لتوجـه العـام    واا لكل صندوق وبرنامج متماشية مـع والياهتـ       التنفيذية

 يف سـياق التقـارير      اإلفادة عـن هـذه املسـائل      اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي، و     
ســتعراض االعــن تقريــر الالســنوية الــيت تقــدم إىل اجمللــس، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يضــمن  

 لـدورة اجلمعيـة العامـة       الـذي يـتم إعـداده     و الذي جيـري كـل ثـالث سـنوات،           ةلسياسالشامل ل 
 ؛املسائل، تقييما هلذه الثانية والستني

 مشـاورات وافيـة مـع الـدول          األمـم املتحـدة اإلمنـائي      برنـامج  أن جيري تطلب   - ٧٥ 
 مـن بينـها املبـادئ       ، وفقـا جلملـة أمـور      العامليـة واإلقليميـة   الرئيسـية   التقارير  األعضاء قبل إصدار    

 ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٥٧/٢٦٤اجلمعية العامة الواردة يف قرار 
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 ثامنا
 األبعاد اإلقليمية

الكيانـات  سائر   اإلقليمية و  هوجلان األمم املتحدة اإلمنائي     نظمات جهاز مب يبهت - ٧٦ 
تعاوهنـا وأن   لوالياهتا، على تكثيـف      أن تعمل، حسب االقتضاء ووفقا      ودون اإلقليمية  اإلقليمية

ن التعاون لـدعم املبـادرات اإلمنائيـة علـى املسـتوى القطـري بنـاء         تعتمد هنجا قائمة على مزيد م     
 مـن خـالل تعـاون أوثـق يف إطـار نظـام املنسـقني        بوجـه خـاص  على طلب البلـدان املسـتفيدة، و   

علـى   األمـم املتحـدة      نظومـة  حتسني آليات احلصول على القدرات التقنية مل       وعن طريق  ،املقيمني
 دون اإلقليمي؛الصعيدين اإلقليمي و

اإلمنــائي إىل إيــالء اعتبــار  املتحــدة األمــم إدارة منظمــات جهــاز جمــالس تــدعو - ٧٧ 
 للتعـاون اإلمنـائي، وتعزيـز التـدابري          ودون اإلقليميـة    لألبعاد اإلقليميـة   أكثر انتظاما أكرب وبشكل   

املتخذة لزيادة تكثيف التعاون فيمـا بـني الوكـاالت علـى املسـتويني اإلقليمـي ودون اإلقليمـي،                   
يـيـسر تبادل اخلربات فيما بني البلدان ويعزز التعـاون داخـل األقـاليم وفيمـا بينـها علـى          ما وهو

 السواء، حسب االقتضاء؛
 الوكاالت اإلمنائية التابعة ملنظومة األمم املتحدة على السعي مـن أجـل            تشجع - ٧٨ 

ي، دون إقليمـ  وأعلـى أسـاس إقليمـي    التنميـة  حتسني الفـرص إىل أقصـى حـد ملواجهـة حتـديات            
بأمهيــة إســهام التعــاون اإلقليمــي يف التنميــة  ه فيــ الــذي تســلم يف الوقــت حيثمــا يقتضــي األمــر،

 الوطنية واإلقليمية؛
 

 تاسعا
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتنمية القدرات الوطنية

 واعتمـاده دافعـا لتحقيـق    ،بني بلدان اجلنوبفيما  بتنامي أمهية التعاون    ترحب - ٧٩ 
  املتعدد السنوات لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛يالتمويل طاراإلة ضمن فعالية التنمي

علـى أن تـدمج يف براجمهـا         األمـم املتحـدة      منظومـة  مؤسسـات وهيئـات      ثــحت - ٨٠ 
ومن خالل األنشطة اليت تضطلع هبا علـى املسـتوى القطـري ومكاتبـها القطريـة، طرائـق لـدعم                  

يعـزز حتديـد أفضـل املمارسـات ونشـرها،          مـن شـأنه أن       الذي ،تعاون فيما بني بلدان اجلنوب    ال
يسـر  يعزز املعارف والدراية الفنية والتكنولوجيا لدى الشعوب األصلية يف بلـدان اجلنـوب، و             يو

 التواصل فيما بني اخلرباء واملؤسسات يف البلدان النامية؛
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ال  االحتفـ  إىلاإلمنـائي    املتحـدة    األمـم  الدول األعضاء ومنظمات جهـاز       تدعو - ٨١ 
 للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب على حنو الئق وشامل يف كل عام؛ املتحدة األممبيوم 

 ضــرورة تعبئــة مــوارد إضــافية مــن أجــل تعزيــز التعــاون فيمــا بــني علــى تشــدد - ٨٢ 
عـن   موارد مـن كـل مـن منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات املاحنـة و                  بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك    

 طريق التعاون الثالثي؛
 علـى أن    اإلمنائي املتحدة   األممومنظمات جهاز    مجيع الدول األعضاء     ثـحـت - ٨٣ 

تشارك بنشاط يف اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باسـتعراض التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،                   
  تبادل املعلومات واخلربات؛وكذلكمن أجل صياغة واستعراض االستراتيجيات 

ــجع - ٨٤  ــنا  تشـ ــدد، صـ ــذا الصـ ــرامج ، يف هـ ــمديق وبـ ــدة األمـ ــاالت  املتحـ والوكـ
علـى املسـامهة يف االسـتكمال الـدوري          مراكـز االمتيـاز يف بلـدان اجلنـوب           وكـذلك املتخصصة  

الـذي تقـوم بتشـغيله      وهـي مصـرف البيانـات اإللكتـروين          ،لشبكة املعلومـات مـن أجـل التنميـة        
 بالتنسـيق   مم املتحدة اإلمنـائي    األ ربنامجلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب التابعة ل      لالوحدة اخلاصة   
 نشر املعلومات اليت حيتويها واحلصـول عليهـا علـى نطـاق واسـع،      يتيح  ماوهومع احلكومات،  

ن يف جمـال التعـاون فيمـا بـني بلـدان      ومبا يف ذلك اخلربات وأفضل املمارسات والشـركاء احملتملـ   
 اجلنوب؛
 النـهج واإلمكانيــات   احلاجــة إىل بـذل مزيــد مـن اجلهــود لتحسـني فهــم   رزـــ تب - ٨٥ 

مـن  حتقق من تقـدم يف هـذا اجملـال،     على الرغم مما ،فيما يتعلق بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب     
،  تنميــة القــدرات الوطنيــة  منــها،أجــل تعزيــز فعاليــة التنميــة، وذلــك مــن خــالل مجلــة وســائل   

دعـم لتنميـة    تقدمـه مـن       ما تواصل تعزيز ميع مؤسسات املنظومة أن     يف هذا الصدد، جب   هتيب،  و
 القدرات الوطنية يف سياق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

 
 عاشرا

  اجلنسنوع
يف إطــار والياهتــا تعمــل، أن  األمــم املتحــدة منظومــةميــع مؤسســات جب يــبهت - ٨٦ 
 املسـاواة بـني اجلنسـني       ، وأن تسـعى إىل حتقيـق      ةاجلنسـاني سـائل   مراعاة امل ، على تعميم    املؤسسية

حمـددة   غايـات أهدافا و تصوغ  وبراجمها القطاعية، وأن    تخطيطية  ال وسائلهاو يةيف براجمها القطر  
  وفقا لالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛يف هذا امليدان،على املستوى القطري 

علــى التعــاون مــع نظــام املنســقني املقــيمني  نظومــةامل مجيــع مؤسســات ثـحـــت - ٨٧ 
املنظـور اجلنسـاين يف األنشـطة    مراعـاة  لتعمـيم  القضـايا اجلنسـانية دعمـا     أخصـائيي ألجـل تـوفري   
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عمل على حنـو وثيـق مـع النظـراء الـوطنيني            ذلك بال  يف مجيع القطاعات اليت تعمل هبا، و       ةالقطري
املطلوبـة إلعـداد   واجلـنس  املصنفة حسـب نـوع    املعلومات الكمية والنوعية  هتيئة يفذوي الصلة   
 ؛ساجلننوع ب ذات الصلة ملسائل التنميةحتليل أفضل 

 صــائييخأ إىل مجيــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة أن تعــزز فعاليــة  طلــبت - ٨٨ 
ــة   و،ة اجلنســانيالقضــايا ــةعية يضــا واألفرقــة املو، اجلــنسبنــوعمراكــز التنســيق املعني بنــوع  املعني
تـأمني سـبل   و تقـدمي التـدريب املناسـب،     وكفالـة  ، لكـل منـها     واليـات واضـحة    بتحديـد  اجلنس

 وكذلك من خالل زيـادة دعـم ومشـاركة          ،ثابتةالوكافية  الوارد  املات وإىل   الوصول إىل املعلوم  
 كبار املوظفني؛

 جبهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن يسـتفيد مـن اخلـربة التقنيـة لصـندوق                   بـهيـت - ٨٩ 
 ؛يتعلق باملسائل اجلنسانية ماللمرأة فياإلمنائي األمم املتحدة 

 التـوازن بـني اجلنسـني يف التعيينـات     قيـق ىل حت اجلهود املتواصلة الرامية إ    تشجع - ٩٠ 
 يف املناصــب املــؤثرة يف األنشــطة  ةبــاملقر وعلــى الصــعد القطريــ  األمــم املتحــدة منظومــةداخــل 

 مـع املراعـاة الواجبـة لتمثيـل املـرأة مـن البلـدان               ، مبا يف ذلـك تعـيني املنسـقني املقـيمني          التنفيذية،
 ل يف االعتبار؛النامية ووضع مبدأ التوزيع اجلغرايف العاد

ــب - ٩١  ــل   تطل ــام أن يكف ــني الع ــن املنســقني     إىل األم ــر الســنوي ع تضــمني التقري
 أحرز من تقدم يف ذلك املضمار؛  مادقيقة بشأنكافية ومعلومات املقيمني 

 
 حادي عشر

 االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية
ملعقـدة املتمثلـة     داخل األمم املتحدة بشأن املسـألة ا       اجلاري بالعمل   حتيط علما  - ٩٢ 

 يف االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛
ــااإلمنــائي دور املتحــدة األمــمهــاز جل بــأن تســلم - ٩٣  ــه  ا حيوي يف حــاالت يقــوم ب

 ؛االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية
التنســيق  بــني اإلدارات واملشــتركهــاز تعزيــز التنســيق اجل إىل منظمــات تطلــب - ٩٤ 

 إزاءيتســم بالتكامــل واالتســاق والتنســيق   كفــل وجــود هنــج  لكــي تالوكــاالت املشــترك بــني  
 الــيت لتحــديات الطــابع املعقــد ليأخــذ يف االعتبــاراملســاعدة املقدمــة علــى املســتوى القطــري، و 

النسـبة  خـاص ب  تتسم به تلـك التحـديات مـن طـابع             وما تلك الظروف، اليت متر ب  تواجه البلدان   
 كل بلد؛ل



A/RES/59/250 
 

20 

ن أن يضـــطلع بـــه نظـــام فعـــال للمنســـقني ، يف هـــذا الصـــدد، مبـــا ميكـــتســـلم - ٩٥ 
 يف حاالت االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛مهم  من دور ةاإلنسانيالشؤون  يمنسق/املقيمني

 احلاجــة إىل االضــطالع بتلــك األنشــطة االنتقاليــة يف ، يف هــذا الصــدد،تؤكــد - ٩٦ 
 إلدارة عمليــة إطــار ملكيــة وطنيــة عــن طريــق تنميــة القــدرات الوطنيــة علــى مجيــع املســتويات   

 االنتقال؛
، وتشـجع  اخلـربة العمليـة واخلـربة الفنيـة      بالفوائد اليت تتحقق مـن تبـادل        تسلم   - ٩٧ 

 ،مبــا يف ذلــك طرائــق التعــاون الثالثــي بــني بلــدان اجلنــوب،  فيمــا علــى وضــع طرائــق للتعــاون  
 للمســاعدة علــى االنتقــال مــن اإلغاثــة إىل التنميــة مــن خــالل مجلــة أمــور، منــها اســتخدام           

 تبادل اخلـربة الفنيـة لـتمكني البلـدان الـيت            وكذلك املعلومات ونظم إدارة املعرفة،      تتكنولوجيا
 لبلدان النامية األخرى؛اخلربة العملية ل من االستفادة من ةمتر بتلك احلال

البلـدان الـيت بوسـعها أن تنظـر يف اعتمـاد هنـج              غريها من    البلدان املاحنة و   حتث - ٩٨ 
لتمويل األنشطة التنفيذية من أجل التنمية يف حاالت االنتقـال مـن اإلغاثـة        ومرونة   ا تنسيق أكثر

 أنـه ال ينبغـي    شـد املـوارد، وتؤكـد       متعددة حل ، باستخدام وسائل     على أن تفعل ذلك    إىل التنمية 
 أنـــه ينبغـــي اإلمنائيـــة، وات اإلنســـانية علـــى حســـاب املســـاعداتلمســـاعدلاملســـامهات تقـــدمي 

  اإلنسانية؛اتيكفي من املوارد للمساعد  ماوفرللمجتمع الدويل أن ي
 علـى الشـروع، بالتنسـيق مـع         ةاملاحنـ اجلهـات    و  املتحـدة  األمـم وكـاالت   حتث   - ٩٩ 

السلطات الوطنية، يف ختطيط االنتقال إىل التنمية واختاذ التدابري الكفيلـة بـدعم ذلـك االنتقـال،                 
 مثل بناء املؤسسات والقدرات، منذ بداية مرحلة اإلغاثة؛

 عشرثاين 
 املتابعة

 أنه ينبغي جملالس إدارة الصناديق والربامج والوكـاالت املتخصصـة           عيد تأكيد ت -١٠٠ 
 متشـيا   ،أن تتخذ اإلجراءات املناسبة لتنفيذ هذا القـرار تنفيـذا تامـا            األمم املتحدة    نظومةالتابعة مل 

 ؛٥٦/٢٠١ من القرار ٩٢  و٩١مع الفقرتني 
م إىل اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي يف  إىل األمـــني العـــام أن يقـــدتطلـــب -١٠١ 

، بعـد التشـاور مـع الصـناديق والـربامج والوكـاالت املتخصصـة               ٢٠٠٥دورته املوضـوعية لعـام      
، تقريــرا عــن عمليــة لــإلدارة الســليمة، يتضــمن مبــادئ توجيهيــة  األمــم املتحــدةنظومــةالتابعــة مل

 ذا تاما؛وأهدافا ومعايري وأطرا زمنية واضحة لتنفيذ هذا القرار تنفي
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 اجلـزء املتعلـق   يف أثنـاء  اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي إىل أن يبحـث،      تدعو -١٠٢ 
، األنشــطة التنفيذيــة الــيت تضــطلع هبــا  ٢٠٠٦باألنشــطة التنفيذيــة مــن دورتــه املوضــوعية لعــام  

 بغية تقييم تنفيذ هذا القرار هبدف كفالة تنفيذه على حنو تام؛ األمم املتحدة منظومة
 ،يف دورهتا الثانيـة والسـتني      العامة   اجلمعية إىل األمني العام أن يقدم إىل        تطلب -١٠٣ 

عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي، حتليال شامال لتنفيذ هذا القرار يف سـياق اسـتعراض          
الوثـائق ذات  مـن   ةدفاسـت اال مـن بينـها    ،طـرق عـدة    الذي جيري كـل ثـالث سـنوات، ب         ةالسياس

 .ت املناسبة يف هذا الشأنالصلة، وأن يقدم التوصيا
 ٧٥اجللسة العامة 

 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢
 


