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 اجلمعية العامة
 الدورة التاسعة واخلمسون

 من جدول األعمال) ب (٩٠البند 
االســتعراض : األنشــطة التنفيذيــة مــن أجــل التنميــة    

ــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات لسياســة      الشــامل ال
األنشطة التنفيذية من أجل التنميـة الـيت تضـطلع هبـا            

   منظومة األمم املتحدة 
الث سـنوات لسياسـات األنشـطة       االستعراض الشامل الذي جيري كل ث       

ــم املتحــدة        ــة األم ــا منظوم ــيت تضــطلع هب ــة ال ــن أجــل التنمي ــة م : التنفيذي
 االستنتاجات والتوصيات

 
 *تقرير األمني العام  

  

 موجز 
ــرة     ــذا للفق ــر تنفي ـــ مــن ق٩٦ُيقــدم هــذا التقري ــة  ـ ــة العام ــؤرخ ٥٦/٢٠١رار اجلمعي  امل

ه اجلمعية العامة إىل األمـني العـام أن يقـدم    ــالذي طلبت في ٢٠٠١ديسمرب  /ون األول ــكان ٢١
 .حتليال شامال لتنفيذ هذا القرار، يتضمن التوصيات املناسبة

 

قُدم هذا التقرير بعد املوعد احملدد لتقدميه إىل اجلمعية العامة وذلك إلمتام املشاورات الضرورية مع الصـناديق          * 
الكيانات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة علـى إثـر الـدورة املوضـوعية         والربامج والوكاالت املتخصصة وسائر     

 .٢٠٠٤يوليه /للمجلس االقتصادي واالجتماعي املعقودة يف متوز
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 الـوارد يف تقريـر      ٥٦/٢٠١ويتضمن التقرير ملخصا للتحليل التفصـيلي لتنفيـذ القـرار            
ذيـة مـن أجـل      األمني العام بشأن االسـتعراض الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لألنشـطة التنفي                 

، الـذي ركـز علـى تقيـيم     )A/59/85-E/2004/68(التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة       
قدرات اجلهاز اإلمنائي لألمم املتحدة على مساعدة البلدان النامية يف العمل على القضـاء علـى                

م املتحـدة بشـأن     الفقر، وحتقيق النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف سياق متابعة إعالن األم          
واملـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم              ) ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة    (األلفية  
 ).٣٧، الفقرة ٢٠٠٣/٣انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (املتحدة 
ويأخذ هذا التقرير يف االعتبار اآلراء والتعليقات اليت أبـدهتا الـدول األعضـاء يف اجلـزء       

 مـن قـرار     ١انظـر الفقـرة      (٢٠٠٤ملتعلق باألنشطة التنفيذية من دورة اجمللس املوضـوعية لعـام           ا
ويـأيت هـذا التقريـر      . ، فضال عـن املعلومـات اإلضـافية املقدمـة مـن مؤسسـات املنظومـة               )اجمللس

مكمــال لتقريــر األمــني العــام بشــأن البيانــات اإلحصــائية الشــاملة املتعلقــة باألنشــطة التنفيذيــة     
ــر ــام  ألغ ــة يف ع ــام    (A/59/89-E/2004/53) ٢٠٠٢اض التنمي ــة لع ــات اإلحصــائية األولي  والبيان
٢٠٠٣ (A/59/386)  ــة ــات غرفــ ــالث ورقــ ــادي   ، وثــ ــس االقتصــ ــة إىل اجمللــ ــاع مقدمــ  اجتمــ

كما يأخذ يف االعتبـار تقريـر       . 10) و   9 و   (E/2004/CRP.7 ٢٠٠٤يوليه  /واالجتماعي يف متوز  
ــام   ــيم القيمــة املضــافة لالجتماعــات املشــتركة للمجــالس     ، بشــأن)E/2004/60(األمــني الع تقي

تحدة للسكان، واليونيسيف وبرنـامج      األمم امل  صندوق/التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
حتلـيال شـامال للتقـدم احملـرز     ويقـدم  ) ٢٨، الفقـرة  ٢٠٠٣/٣انظر قرار اجمللس    (األغذية العاملي 

) ١٠، اإلجـراء  A/51/950انظـر    (١٩٩٧مـني العـام يف عـام        ذها األ نفـ يف تدابري اإلصـالح الـيت       
فيمـا يتعلـق بالتعـاون اإلمنـائي        ) ١٥ و   ١٤سيما اإلجراءان    ، ال A/57/387انظر   (٢٠٠٢وعام  

 .ملنظومة األمم املتحدة
ويدعو التقرير إىل اختاذ عدد من اإلجراءات الراميـة إىل تعزيـز فعاليـة التعـاون اإلمنـائي             

ــة األمــم امل  ــة      ملنظوم ــا، وكفال ــائي موحــد ينفــذ وطني ــز االتســاق ضــمن إطــار إمن تحــدة، وتعزي
االســتخدام املالئــم جلميــع القــدرات اهلامــة املتاحــة يف املنظومــة، وزيــادة التأكيــد علــى النتــائج   

ويدعو أيضـا إىل تـوفري   . وتقييمها، وترمجة األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا إىل صيغ وطنية        
ــة    التمويــل الكــايف وم واصــلة حبــث ترتيبــات التمويــل، كمــا يــدعو إىل إجــراء تغــيريات تنظيمي

ــز نظــام املنســقني املقــيمني    ــة، مبــا يف ذلــك تعزي وينبغــي أن تســتجيب املنظومــة علــى   . وهيكلي
الصعيد القطري لألولويات واالحتياجات الوطنية، مبا يكفل الدعم الشـامل لألبعـاد األساسـية              

ويعـد التنسـيق واملشـاركة املكـثفني علـى الصـعيد امليـداين              . تدامةيف حتقيق التنمية املطردة واملس    
بني مجيع مكونات املنظومة، مبا يف ذلك الوكـاالت الـيت ليسـت ممثلـة علـى الصـعيد القطـري،                      

وينبغي إيالء املزيد مـن االهتمـام باألبعـاد اإلقليميـة للتعـاون اإلمنـائي للمنظومـة                 . عامال أساسيا 
تأكيــد أن ينصــب ينبغــي كمــا . الرئيســيةمهامهــا وصــفها إحــدى ولتنميــة القــدرات الوطنيــة ب

 .املنظور اجلنساينمراعاة على تعميم متزايد 



 

04-52535 3 
 

A/59/387  

 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.استعراض عام لقضايا التعاون اإلمنائي لألمم املتحدة                         -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤-١
.التقييم    والنتائج و    ،فعالية التعاون اإلمنائي ملنظومة األمم املتحدة                  -ثانيا   . . . . . . . . . .١٧٧-١٣
.متويل التعاون اإلمنائي ملنظومة األمم املتحدة                  -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٩-١٨
.على املستوى امليداين       مع العمليات اإلمنائية الوطنية              التنسيق والتكامل         -رابعا   . . . . . . .٤١١١-٢٧

.قدرات منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري                      -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢١٥-٤٢
.قليمية   األبعاد اإل    -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٥٩١٨-٥٣

.بناء القدرات      -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٦٤٢٠-٦٠
.تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف األنشطة التنفيذية                        -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨٢٢-٦٥
اليت تضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة يف البلـدانمن أجل التنمية    األنشطة التنفيذية    -تاسعا  

.ة اليت متر مبرحلة انتقالية من األزمة إىل التنمي                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٥٢٣-٦٩
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 استعراض عام لقضايا التعاون اإلمنائي لألمم املتحدة -أوال  
ويف الوقـت   . مير دور منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال التعـاون اإلمنـائي مبرحلـة حيويـة                   - ١

الــذي يتأهــب فيــه اجملتمــع الــدويل لبلــوغ نقطــة حتــول يف اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق األهــداف    
فــإن املســألة الــيت ينبغــي معاجلتــها هــي معرفــة مــا إذا كانــت املنظومــة جمهــزة    اإلمنائيــة لأللفيــة، 

 .ومنظمة للقيام هبذا الدور كامال، من خالل عملها التنفيذي، يف هذا اجملال
احلفــز مهمــيت ويف حــني أنــه ميكــن فهــم القيمــة االســتراتيجية لــذلك الــدور مــن خــالل  - ٢

، فإن مصداقيتها تتوقف أيضـا علـى        املنظومةة  والدعوة أفضل من فهمها من خالل نطاق أنشط       
مــدى أمهيتــها بالنســبة لالحتياجــات القطريــة، الــيت تتحــدد بــدورها عــن طريــق حجــم ونوعيــة   

 .املوارد اليت ميكن أن توفرها املنظومة لدعم االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية
ة بدقـة يف جمـال     أنشـطة املنظومـ   مواءمـة   ، يتمثـل يف     املرحلـة  هوهناك حتد رئيسي يف هـذ      - ٣

استراتيجية إمنائية وطنية ذات أساس صلب، تنفذ على املستوى القطـري           لدعم  التعاون اإلمنائي   
ويعـين ذلـك ضـمنا التـرويج        . على نطاق واسع، ومصممة لتحقيق األهداف املتفق عليها دوليـا         

ل علـى  لنهج متعدد األبعاد وشامل ومتكامـل يف جمـال التنميـة، وااللتـزام بـه حيـث جيـري العمـ                  
املشـتركة  حتقيق العوامل االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة واإلنسـانية، وتعزيـز القـيم األخالقيـة         

العاملية، مثل اإلنصـاف، والعدالـة، والتنميـة القائمـة علـى املشـاركة، واحتـرام حقـوق اإلنسـان                    
مة األمـم   واالهتمام بالفئات االجتماعية األكثر ضعفا، بوصفها عناصر متكاملة يف جهود منظو          

وسلمية ومستدامة مـن أجـل حتقيـق النمـو االقتصـادي            مستقرة  املتحدة الرامية إىل هتيئة ظروف      
 .والتنمية االجتماعية

ــا اجمللـــس     - ٤ ــام هبـ ــداوالت الـــيت قـ ــفت املـ ــا، كشـ ــاعي  وعمومـ ــادي واالجتمـ يف االقتصـ
املنظومـة يف  عن اعتراف وتقدير واسعي النطاق للتقدم الكبري الذي أحرزتـه          ٢٠٠٤يوليه  /متوز

واتسـاقها وفعاليتـها يف     األمـم املتحـدة     تنفيذ اإلصالحات ومسـامهتها يف تعزيـز تنسـيق منظومـة            
قـرار اجلمعيـة العامـة      (األلفيـة   بشـأن   إلعـالن   لدعم اجلهود اإلمنائية الوطنية، ضمن اإلطار العـام         

ؤمترات العامليـة املعنيـة     واألهداف اإلمنائية املتفق عليهـا يف املـ       لأللفية  اإلمنائية  واألهداف  ) ٥٥/٢
ــة   ــات الدولي ــة واالتفاقي ــؤمترات القم ــل    . وم ــة أدوات التحلي ــة إىل مواءم ــود الرامي ــدأت اجله وب

والتخطيط مع األولويات الوطنية والدولية، واملضي قـدما بعملـييت الترشـيد واملواءمـة، واألخـذ                
، وإنشــاء آليــات رصــد النتــائج، وتعزيــز نظــام املقــيمني الــدائمنيحتقيــق بــالتخطيط القــائم علــى 

 .النتائجحتقيق وتقييم قوية، بدأت تعطي مثارها جبعل املنظومة أكثر فعالية وتوجها حنو 
فهم واضح مفاده أن هذه احملاولة مل تستفد بعـد، علـى            توكان هناك يف الوقت نفسه،       - ٥

هنـا  وبراجمهـا وجلا  املتحـدة  األمـم حنو كامل ومستصوب من املنظومة ككل، ال سـيما وكـاالت           
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وتعمـل املنظومـة بـدرجات      . ميـداين وجـود   اإلقليمية وسائر الكيانات التابعـة هلـا الـيت لـيس هلـا              
ــى الصــعيد        ــة مــن الســرعة ال ســيما، يف املشــاركة واملســامهة يف االســتجابة املنســقة عل متفاوت

وهناك أيضـا شـعور قـوي بأنـه ال يـزال هنـاك الكـثري ممـا ينبغـي                    . القطري لالحتياجات القطرية  
 . يف مواصلة نقل جمال تركيز اإلصالحات من العمليات إىل النتائجعمله
تـأثري القـدرات امليدانيـة      ) أ(: وتشمل املسائل الرئيسية اليت سلط عليها اجمللس األضواء        - ٦

 األمـم ونظرائها الوطنيني علـى فعاليـة التعـاون اإلمنـائي ملنظومـة              املتحدة   األمملكل من منظومة    
الـيت تضـطلع   مـن أجـل التنميـة    املايل الذي تقوم عليه األنشطة التنفيذيـة       واهليكل  ) ب( ؛املتحدة

واالجتاهـات  ) د( ؛ املتحـدة  األمـم داء منظومـة    علـى أ  وتأثريهـا   ) ج(؛   املتحـدة  األمـم هبا منظومـة    
والتـأثري  ) هــ (ة؛  ـــ ة للمنظوم ـــا بالنسب ـــالتمويلية اجلديدة، وازدياد عدد الصناديق العاملية وتأثريه      

ــاملي؛     اإلداري ــى املســتويني القطــري والع ــة عل واتســاق السياســات، والتنســيق،   ) و( للمنظوم
 املتحــدة األمــمالتقيــيم القطــري املوحـد، وإطــار  مـن قبيــل  (واتسـاق األطــر التحليليــة وتكاملــها  

واحلاجـة إىل إطـار إمنـائي موحـد؛         ) ز(؛  )د مـن الفقـر    ـــ ة، واستراتيجيات احل  ــدة اإلمنائي ـللمساع
 . والقيادة الوطنيتان للعملية اإلمنائيةوامللكية) ح(
تـوفر  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفيـة            أن  واعُترب   - ٧

إطارا مشتركا وموحدا لتحقيق حتول نـوعي يف جهـود التنسـيق، أي مـن حتسـني العمليـات إىل          
حتتل مركزا فريدا ملساعدة البلدان الناميـة       تحدة   امل األممويالحظ أن   . حتقيق نتائج قابلة للقياس   

يف مواجهة هذا التحدي عـن طريـق إدمـاج األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف تشـريعاهتا وأولوياهتـا                     
بيد أنه لتحقيق هـذه اإلمكانيـة بصـورة كاملـة، ينبغـي بـذل جهـود متجـددة           . وأهدافها اخلاصة 

ومسـاعدة  الوطنيـة   مع األولويات واألهداف    لتخطيطها   املتحدة   األمممن أجل مواءمة منظومة     
األهـداف  و. البلدان على توفري القيادة الالزمـة يف العمـل علـى حتقيـق أهـدافها اإلمنائيـة اخلاصـة                  

كفايـة النظـام اإلداري للمنظومـة علـى الصـعيد      الـيت ينبغـي العمـل علـى حتقيقهـا هـي           األساسية  
ــر     ــة أكث ــا يف ذلــك احلاجــة إىل هياكــل قطري ــة مالقطــري، مب ــة   رون ــل مرن ــات دعــم ومتوي ، وآلي
مــدى اتســاق يف النظــر ويلــزم إعــادة . وابتكاريــة، ونظــام حــوافز ومكافــآت للتنســيق والتعــاون

علـــى الصـــعيد العـــاملي مبـــا يف ذلـــك األدوار اإلدارة توجيـــه السياســـات الـــذي تـــوفره هياكـــل 
تنفيذيـة واجتماعاهتـا    واجملـالس ال   ، االقتصادي واالجتماعي  اجمللسو العامة   اجلمعيةوالروابط بني   

 .املشتركة، فضال عن اهليئات اإلدارية التابعة للوكاالت املتخصصة
ترتيبـات التمويـل وطرائـق      ) أ(: حاجة إىل تفكري جديد وبعيد املدى بشأن      مثة   ،وأخريا - ٨

حجــم ونوعيــة املــوارد املاليــة الالزمــة لألنشــطة التنفيذيــة كفايــة مــدى و )ب(التمويــل البديلــة؛ 
بـني  على حنو متزايـد     حتقيق نسبة متوازنة    و )ج(تحدة، واستقرارها وإمكانية التنبؤ هبا؛      لألمم امل 
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التمويل األساسي والتمويل غـري األساسـي، هبـدف كفالـة كتلـة حيويـة ومضـمونة مـن املـوارد                     
لبلـدان  إىل ا غري املخصصة اليت ميكن أن تتمكن هبا املنظومة من تقدمي الدعم املوثوق واملتواصل              

 . االستراتيجيات الوطنية يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية على األمد الطويللتنفيذ
متـويال كافيـا    ميـول   أن   يلزمبالفعالية    املتحدة األممالتعاون اإلمنائي ملنظومة    وكي يتسم    - ٩

، كمــا جيــب النظــر إىل الــدعم الــذي تقدمــه  )انظــر الفــرع ثالثــا أدنــاه(وميكــن التنبــؤ بــه وثابتــا 
وتنفيـذ  األلفيـة   بشـأن   عـالن   اإلعلى الصعيد القطـري ضـمن إطـار موحـد، متسـق مـع               املنظومة  

إدمـاج ذلـك الـدعم      ينبغـي أيضـا     األهداف اإلمنائية لأللفية وسائر األهداف املتفق عليها دوليا و        
ومواءمتــه بصــورة كاملــة مــع االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة، حــىت تســتجيب األنشــطة،          

ــى الصــعيد القطــ  والوجــود  ــة     عل ــة للسياســات الوطني ــاط وأدوات الربجم ري، واهلياكــل، واألمن
وهـذا اإلطـار املوحـد      ). وخامسـا والتوصـيات ذات الصـلة      انظر الفرعني رابعا    (استجابة كاملة   

العمـل اإلنسـاين للمنظومـة، وأنشـطة بنـاء          يكمـل   هام بوجه خاص يف حـاالت االنتقـال حيـث           
 ). الفرع تاسعاانظر(بعضا بعضها السالم والدعم اإلمنائي الطويل األجل 

ولربط التعاون اإلمنائي للمنظومة بفعالية بالعمليات اإلمنائية الوطنيـة، ينبغـي أن تتنـاول               - ١٠
األهداف اإلمنائية األساسـية علـى الصـعيد القطـري؛ وأن تركـز علـى تعزيـز القـدرات                   أنشطتها  

 يف ذلــك تعمــيم مراعــاة املنظــور ، مبــا) الفــرع ســابعاانظــر(اإلمنائيــة الرئيســية املهــام الوطنيــة يف 
وينبغي رصـد وتقيـيم حتقيـق النتـائج العمليـة           ). ثامناالفرع   انظر(اجلنساين يف عمليات املنظومة     

 ).نياثاالفرع انظر (بصورة منهجية 
ومن الضروري أن تشارك مجيع األجزاء ذات الصلة يف املنظومة مشاركة قصـوى مـن          - ١١

جابتها لالحتياجــات الوطنيــة، كمــا تســتلزم هــذه املشــاركة  أجــل تعزيــز فعاليــة املنظومــة واســت 
ــة لألمــم       ــة التابع ــربامج واللجــان اإلقليمي ــات وال مســامهة الوكــاالت املتخصصــة وســائر الكيان

إلشـراك قـدرات منظومـة      إجياد سـبل    وينبغي  . املتحدة، اليت ليست ممثلة على املستوى اإلقليمي      
الفــرعني رابعــا انظــر (م التنميــة الوطنيــة يف دعــاألمــم املتحــدة كاملــة وبصــورة متســقة وشــاملة 

 ).أدناهوخامسا 

مثـل  (دة  أدنـاه، سـواء أكانـت تتعلـق بالعمليـات احملـد           الـواردة   واهلدف مـن التوصـيات       - ١٢
 وإطار عمل األمم املتحدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، وتقيـيم فعاليـة منظومـة               ،التقييم القطري املوحد  

ز علــى يــتركمــن قبيــل ال ،الرئيســية األخــرىباألبعــاد أو ) ســيط والتبمــم املتحــدة ، واملواءمــةاأل
إمنـا  النتائج، واملسائل اجلنسانية، والقدرات الوطنية، وحاالت االنتقال واألبعاد اإلقليمية          حتقيق  

 .هو تعزيز هذه النتائج
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 فعالية التعاون اإلمنائي ملنظومة األمم املتحدة، والنتائج والتقييم  �ثانيا  
ــتعراض الشــامل للسياســ   أكــدت ت - ١٣ ــات االس ــنوات     ةقييم ــالث س ــذي جيــري كــل ث  ال

قــدمها التعــاون يومــداوالت اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي املســامهة الفريــدة الــيت ميكــن أن  
 نــامج اإلمنــائي العــاملي إىل صــيغ يف املســاعدة علــى ترمجــة الرب ملنظومــة األمــم املتحــدة  اإلمنــائي 

ــيت تقــد   ــدة ال ــة، واألصــول الفري ــذ هــذه املهــام،    وطني ــة مــن أجــل تنفي زادهتــا كمــا مها املنظوم
األمــم منظومــة وهنــاك اعتــراف واســع النطــاق بــأن املســامهة الــيت ميكــن أن تقــدمها   . وضــوحا

املتحدة بوصفها مصـدر مسـاعدة ومشـورة إمنائيـة متعـددة األطـراف قائمـة علـى املـنح وعامليـة                      
ــاء توافــق اآلر      ــريكا موثوقــا يف بن ــدة، وبوصــفها ش ــني أصــحاب املصــلحة الــوطنيني    وحماي اء ب

. مســة يف حتقيــق التقــدم املطــرد ال بــديل هلــا وحامســامهة األخــرى، الفاعلــة واجلهــات اإلمنائيــة 
تــزال املســاعدة املتعــددة األطــراف الــيت توفرهــا منظومــة األمــم املتحــدة علــى نطــاق واســع   وال

 مـن القـيم األخالقيـة     ةسـتوحا يشمل العوامـل االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة واإلنسـانية، وامل           
انظـر   (املشتركة عامليا، مثل اإلنصاف والعدالة، والتنمية التشـاركية، واحتـرام حقـوق اإلنسـان             

A/57/387 ، العناصـــر تـــزال هـــي االجتماعيـــة الضـــعيفة، الاالهتمـــام بالفئـــات و، )٢اإلجـــراء 
 تضـطلع بـدور   مـم املتحـدة  منظومـة األ  أن  أيضا  ويرى  .  الفريدة يف التنمية   االرئيسية يف مسامهته  

 .يف جمال السالم والتنميةيركز على الناس حيوي يف تشجيع األخذ بنهج متكامل 
بلـوغ  فريقيا وأقل البلـدان منـوا، حتـديات كـبرية يف            أسيما يف    وتواجه بلدان عديدة، ال    - ١٤

سـات  ومل تتحقـق بالكامـل التوقعـات بشـأن الـدعم املقـدم مـن مؤس        . األهداف اإلمنائية لأللفيـة   
  صـيغ  األلفيـة إىل  بشـأن   عـالن   اإل ةاألمم املتحدة ، كما ونوعا، يف ترمجة هـذه األهـداف ورؤيـ            

 الــيت تقــدمها للبلــدان الناميــة وعلــى الــرغم مــن مجيــع أصــول املنظومــة، فــإن املســاعدة . وطنيــة
تكـون،  أن هلـا  ليست متسقة وشاملة كما ينبغي      كما أهنا   تصل بعد إىل مستوى احتياجاهتا،       مل

وعالوة على ذلـك، فـإن مجيـع القـدرات          . ليست متوائمة متاما مع االستراتيجيات الوطنية     بل و 
ختلـف  األنشـطة املتصـلة مب  بـني  الصـالت  املتاحة داخل املنظومة غري مسـتخدمة كاملـة كمـا أن           

 .اضحة متاما من الناحية التنفيذيةأبعاد التنمية وبني السلم والتنمية ليست و
 املتعلقــة باالســتعراض الشــامل للسياســات الــذي جيــري كــل التقييمــاتســلطت ولقــد  - ١٥

 ٢٠٠٤ يوليـه /ثالث سنوات ومداوالت اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي الـيت أجريـت يف متـوز       
 يف جمـال التعـاون اإلمنـائي الـدويل علـى التنفيـذ والنتـائج ورحبـت         التركيز اجلديـد األضواء على  

النتـائج يف   حتقيـق   ق للنـهج اإلداريـة القائمـة علـى          به، رابطة الفعاليـة باالسـتخدام الواسـع النطـا         
وتستلزم اجلهـود الراميـة اىل ترمجـة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واألهـداف                . الربجمة االستراتيجية 

مــن أعضــاء نظــام املنســقني املقــيمني  واقــع قطــري التــزام قــوي إىلاألخــرى املتفــق عليهــا دوليــا 
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فيمـا يتعلـق بالتنميـة، وهـو      قائم على حتقيق النتـائج      بإعادة توجيه العمليات القطرية صوب هنج     
ما يتطلب أيضا االستفادة بصورة مكثفة من الدروس املستفادة قدر اإلمكـان مـن خـالل إطـار      
مشــــترك علــــى مســــتوى املنظومــــة يــــربط املســــاعدة اإلمنائيــــة لألمــــم املتحــــدة باألهــــداف    

 . املتوقعة الوطنيةواالستراتيجيات والنتائج
أن ييسر تطبيق مصـفوفة نتـائج إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة الـذي                   وينبغي   - ١٦

بدأ مؤخرا وتكثيف عمليـات الرصـد والتقيـيم املشـتركة التقـدم حنـو تطبيـق النـهج القـائم علـى              
حــوافز األداء وحتديــد أمــا القضـايا مثــل إســناد النتـائج،   . النتــائج علــى مسـتوى املنظومــة حتقيـق  

النتائج فيما بني خمتلـف مؤسسـات املنظومـة، ومـدى كفايـة             حتقيق  مة على   ومواءمة النهج القائ  
ــر          ــة أكث ــة بصــورة منهجي ــى مســتوى املنظوم ــهج عل ــذا الن ــق ه ــة لتطبي ــات الالزم قواعــد البيان
سيتطلب املزيد من العمل والتحليل والتجربة، مبا يف ذلك بذل جهود من أجـل تعزيـز قـدرات                  

 .من الدروس املستفادة من أنشطة األمم املتحدة السابقةاالستفادة مواصلة التقييم الوطنية و
 

 اتتوصي  
 :قد ترغب اجلمعية العامة يف التوصية مبا يلي - ١٧

إىل أن تواصــل تعزيــز الــدعم الــذي تقدمــه   املتحــدة األمــمهتيــب مبنظومــة  )أ( 
اإلمنائيـة  دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف         لبلدان النامية لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا            ا

علـى مسـتوى املنظومـة يسـتجيب لألولويـات          متسـق   قطـري   اتباع هنج   على أساس   لأللفية  
ــة  ــواءم الوطني ــر       يت ــن الفق ــك اســتراتيجية احلــد م ــا يف ذل ــة، مب ــع االســتراتيجيات الوطني م

 ؛القطاعات، حسب االقتضاءنطاق واالستراتيجيات على 
 مجيــع القــدرات ذات تكفــل اســتناد مســامهةأن  األمــمتطلــب إىل منظومــة  )ب( 
علــى الصــعيد القطــري إىل توضــيح علــى مســتوى املنظومــة النــهج املتســق يف هــذا الصــلة 

بني األبعـاد االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة للتنميـة، وبـني بنـاء السـالم، ومنـع                   الصالت  
دعم جهـود البلـدان يف صـياغة االسـتراتيجيات           ه حنو وتوجهنشوب الصراعات والتنمية،    

 ؛ية املتكاملة وتنفيذهااإلمنائ
 سـتقوَّم يف هنايـة       املتحـدة  األمـم األنشطة التنفيذيـة ملنظومـة      فعالية  تؤكد أن    )ج( 

أن يواصل تقيـيم فعاليـة األنشـطة         العام   األمنياملطاف مقارنة بالنتائج اإلمنائية، وتطلب إىل       
تقيـيم  سائل منـها    جبملة و  ألغراض التنمية،     املتحدة األممالتنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة      

االستخدام الفعال جلميـع القـدرات املتاحـة داخـل املنظومـة لتـوفري اسـتجابة شـاملة ومرنـة            
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حلصول علـى الـدعم اإلمنـائي، وتقـدمي تقريـر عـن النتـائج يف سـياق                الطلب البلدان النامية    
 .استعراض السياسات املقبل الذي جيري كل ثالث سنوات يف دورهتا الثانية والستني

 : ما يلي املتحدةاألممتطلب إىل مؤسسات منظومة  )د( 
لترمجة األهداف اإلمنائية لأللفية وسائر األهداف املتفـق      عليا  إعطاء أولوية    ��١ 

علــى الصــعيد عليهــا دوليــا ترمجــة فعليــة يف شــكل نتــائج إمنائيــة ملموســة    
القطري، حمددة املسامهة املتوقعة يف إحراز التقدم، وعاكسة احملاسـبة علـى            

 ، املتحـدة األمـم داء على النحو املقدر من خالل نظام تقيـيم مؤسسـات        األ
وإحراز املزيد من التقدم يف تنفيذ النهج املبينة يف املبـادئ التوجيهيـة ذات              

 للمساعدة اإلمنائية؛ املتحدة األممالصلة إلطار عمل 
 ؛ التقييم يف كامل أجزاء املنظومةتعزيز وظيفة ��٢ 
اإلدماج املنهجيني لعنصري الرصد والتقييم املالئمني  تشجيع االستخدام و   ��٣ 

 مبا يف ذلك، حسب االقتضـاء،   املتحدة األمميف الربامج التشغيلية ملنظومة     
 التقييمات النـزيهة واملستقلة املشتركة؛

إشــراك الســلطات الوطنيــة واجملتمــع املــدين عــن كثــب يف أنشــطة الرصــد    ��٤ 
 وتطبيـق الـدروس املسـتفادة علـى     والتقييم لتحقيق هنج شـامل وتشـاركي،      

 .عملية الربجمة بصورة منهجية
 

  املتحدةاألمممتويل التعاون اإلمنائي ملنظومة  -ثالثا  
إذا كان للمنظومة أن حتقق اآلمال الدولية املعقودة على الدور الذي تقوم بـه يف جمـال                  - ١٨

من اسـتراتيجيات إمنائيـة وطنيـة       مساعدة البلدان على حتقيق وتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية ض        
وعـالوة علـى ذلـك، يتزايـد الطلـب علـى            . متسقة، ينبغي كفالة توفري كمية كـبرية مـن املـوارد          

املنظومة لدعم البلـدان يف اجملـاالت الشـديدة احلساسـية والتعقيـد، مـن قبيـل بنـاء السـالم ومنـع                       
ا يشـكل عبئـا إضـافيا       نشوب الصراعات، واالستجابة على مستوى املنظومة بصورة متكاملة مم        

. وال ينبغــي تلبيــة هــذه املطالــب علــى حســاب أنشــطة التعــاون اإلمنــائي . علــى مــوارد املنظومــة
علــى كــذلك، فــإن االســتثمار الكــايف يف املشــاريع اإلمنائيــة ميكــن أن مينــع إنفــاق مبــالغ طائلــة    

 .السالم يف املستقبلحفظ عمليات 
املناقشــة  الـذي جيــري كــل ثـالث ســنوات   ةوعـزز حتليــل االسـتعراض الشــامل للسياســ   - ١٩

القــول بأنــه إذا كــان ال بــد مــن حتقيــق النتــائج    االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسالــيت أجراهــا 



 

10 04-52535 
 

A/59/387

زيادة كبرية ومطردة يف حجـم التمويـل        يصحب ذلك   يجب أن   فاملتوقعة على الصعيد القطري     
.  املتحــدةاألمــمة نظومــلغــرض التعــاون اإلمنــائي مل ) أي األساســي أو العــادي (غــري املخصــص  

 أن يكـون  - كشـرط أساسـي   -ويستلزم حتقيق مستوى أعلى من الفعاليـة يف التنفيـذ والنتـائج          
التمويل املخصص لألنشطة التنفيذية ألغـراض التنميـة كافيـا وميكـن التنبـؤ بـه وثابتـا يف األجـل           

 .األساسي/الطويل، مع التأكيد على التمويل العادي
أن الشــرط األساســي إلحــراز تقــدم هــو أن تتــوخى البلــدان  وهنــاك اعتــراف متزايــد بــ - ٢٠

املاحنة واجملتمع الدويل هنجا أكثر مشولية وتكامال فيمـا يتعلـق بتمويـل التعـاون الـدويل، وكفالـة                   
عـن التعـاون اإلمنـائي      بصـورة مسـتقلة       املتحـدة  األمـم ملنظومـة   عدم حبث متويل التعاون اإلمنائي      

وباإلضـافة إىل  . ال سـيما متويـل التعـاون املتعـدد األطـراف     ، الدويل وبوصفه جزءا ال يتجزأ منـه   
ذلــك، ينبغــي جتميــع معلومــات شــاملة وقابلــة للمقارنــة بشــأن التعــاون اإلمنــائي لألمــم املتحــدة  
وســائر أشــكال التعــاون اإلمنــائي املتعــدد األطــراف يف الســياق الشــامل للتمويــل العــام للتعــاون  

 .اإلمنائي الدويل
 اجلهـد، ينبغـي العمـل بنشـاط علـى حتقيـق هـدف تنويـع قاعـدة املـاحنني                     هـذا يف إطار   و - ٢١

 .زيادة مشاركة البلدان ذات االقتصادات الناشئةجبملة وسائل منها وتوسيعها، 
ألنشـطة اإلمنائيـة، قـدم    لالسـنوي إلعـالن التربعـات     املتحـدة  األمـم وفيما يتعلـق مبـؤمتر      - ٢٢

مبـا يف ذلـك تنظـيم        املتحـدة    األمـم تبعـة حاليـا يف مـؤمتر        اختيارات بديلة للطرائـق امل     العام   األمني
 مـن  ٢٦املطلـوب يف الفقـرة   حسـب  ، )(A/57/332حدث عادي إلعالن التربعـات، يف تقريـره        

مواصــلة اســتعراض هــذه املســألة يف   العامــة اجلمعيــةوقــررت . ٥٦/٢٠١ العامــة اجلمعيــةقــرار 
 .٢٠٠٤ات يف عام  الذي جيري مرة كل ثالث سنوةاالستعراض الشامل للسياس

 يف  املتحــدةاألمــمنظومــة وينبغــي اســتعراض اهليكــل التمــويلي العــام للتعــاون اإلمنــائي مل - ٢٣
. ضوء الطلبات اجلديـدة املقدمـة بشـأنه، مـع مراعـاة طرائـق التمويـل املعتمـدة يف كـل مؤسسـة                   

ل، فإنـه  وهناك اعتراف واسع النطاق بأنه على الرغم من عدم وجود حلول يسرية يف هذا اجملـا            
مواصلة إجراء حوار متجدد وهادف بني الدول األعضـاء مـن           التحلي بروح الشراكة يف     ينبغي  

 ألمـم أجل التوصـل إىل إجيـاد أسـاليب تعاونيـة جديـدة وابتكـارات يف متويـل التعـاون اإلمنـائي ل                     
 .املتحدة
أن وال بد من إحراز تقدم مبكـر وملمـوس يف هـذا اجملـال لنجـاح الـدور الـذي يتوقـع                        - ٢٤

تقوم به املنظومة من أجل املضي قدما باألهداف اإلمنائية لأللفية وكذلك يف حاالت الطـوارئ               
 اجمللـس وميكـن أن يركـز جـزء        . واالنتقال، والذي يستلزم حبثه علـى الصـعيد احلكـومي الـدويل           

دوره اإلشــرايف علــى لــدى االضــطالع بــاملعــين باألنشــطة التنفيذيــة، االقتصــادي واالجتمــاعي 
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على االقتراحات العملية املتعلقـة بـاإلجراءات يف سـياق     ، املتحدةاألمم اإلمنائي ملنظومة  التعاون
ن مؤمتر مونتريي بشـأن متويـل التعـاون املتعـدد األطـراف، وبصـورة عامـة،             عااللتزامات املنبثقة   

 .متويل التنمية، مع إيالء اهتمام خاص بطرائق التمويل اجلديدة
 

 اتتوصي  
 :يف اختاذ اإلجراءات التالية العامة عيةاجلمقد ترغب  - ٢٥

مجيع البلدان املتقدمة النمو الختاذ خطـوات عمليـة         إىل  تكرر تأكيد نداءها     )أ( 
املتمثـل يف الوصــول باملسـاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة إىل    املتحــدة األمـم مـن أجــل حتقيـق هــدف   

 ؛ يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل يف أقرب وقت ممكن٠,٧مستوى 
تدعو مجيع البلدان املاحنة والبلـدان القـادرة علـى فعـل ذلـك، مبـا يف ذلـك                )ب( 

حجم مسامهاهتا يف امليزانيات    من  البلدان ذات االقتصادات الناشئة، أن تزيد إىل حد كبري          
ــة ملؤسســات منظومــة  /األساســية حيثمــا أمكــن علــى أســاس متعــدد    ، املتحــدةاألمــمالعادي
 السنوات؛

صــلة البحــث عــن مصــادر إضــافية لتمويــل أنشــطة التعــاون   تــدعو إىل موا )ج( 
 ؛ املتحدةاألمماإلمنائي اليت تضطلع هبا منظومة 

 األمــمتــدعو اهليئــات احلكوميــة الدوليــة وفــرادى املؤسســات يف جهــاز        )د( 
 ىل أن تعاجل بصورة منهجية متويل أنشطتها التنفيذية؛إاإلمنائي املتحدة 
ــإجراء اســتعراض  ي واالجتمــاعي  االقتصــاداجمللــستطلــب إىل  )هـ(  أن يقــوم ب

 يف  املتحـدة األمـم شامل لالجتاهات واملنظورات الرئيسية يف متويل التعاون اإلمنائي ملنظومـة   
 .سياق التعاون اإلمنائي الدويل ككل وعناصره املتعددة األطراف

يـق  إنشـاء فر  ويف السياق نفسه، قد ترغب اجلمعية العامة يف أن تطلب إىل اجمللـس               - ٢٦
، يف ضوء الديناميات والتحديات اإلمنائية املتغرية اليت تطرحها عامل حكومي دويل ليبحث

التمويـل الـذي ميكـن أن تـوفره     األهداف املتفق عليها دوليا، أساليب تعزيز إمكانية التنبؤ ب   
ــه األمــم املتحــدة،  منظومــة  ــدة،     وثبات ــة جدي ــة متويلي ــه، مبــا يف ذلــك مــن خــالل آلي وكفايت

 .ائق التمويل املتبعة حاليايف الوقت نفسه على ميزات طرافظة واحمل
 

  على املستوى امليداينالتنسيق والتكامل مع العمليات اإلمنائية الوطنية -رابعا  
 الذي جيري كل ثالث سنوات، مبا يف ذلـك          ةيؤكد حتليل االستعراض الشامل للسياس     - ٢٧

اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، اهــا واملناقشــة الــيت أجرالتقييمــات علــى املســتوى القطــري،  
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األمهيــة الــيت ال يــزال يتســم هبــا التقــدم وتنســيق التعــاون اإلمنــائي لألمــم املتحــدة علــى الصــعيد   
ــداين ــتراتيجيات       ؛املي ــدة إىل االس ــدعم املتســق واملنســق بصــورة جي ــدمي ال ــى تق ــدرة عل  أي الق
 .القطرية
داين على أنشطة منظومة األمـم املتحـدة        وال ينبغي أن يقتصر التنسيق على املستوى املي        - ٢٨

بل ينبغي أن يشمل كامل نطـاق املسـاعدة الدوليـة املقدمـة ألي بلـد مـن البلـدان، مبـا يف ذلـك                         
وسـيحقق جهـاز األمـم املتحـدة        .  الثنائيـة  أنشطة املؤسسات املتعددة األطراف واجلهـات املاحنـة       

 الوطنيـة، نتـائج هامـة تعـادل بالفعـل         اإلمنائي من خالل دعمه لالسـتراتيجيات اإلمنائيـة الشـاملة         
وينبغـي أن يكـون اإلدمـاج الكامـل ألنشـطة منظومـة األمـم        . االحتياجات واألولويات الوطنيـة  

على الصـعيد القطـري، حتـت قيـادة احلكومـة، ينبغـي أن يكـون هـو                  املبذولة  املتحدة يف اجلهود    
 .اهلدف األساسي للمجتمع اإلمنائي الدويل

ينبغــي أن تصــبح االســتجابة لالحتياجــات القطريــة عمــال ) أ: (يلــيويســتلزم ذلــك مــا  - ٢٩
ينبغي تعزيز قدرة جهـاز األمـم   و) ب(أساسيا يف تقاسم عمليات جهاز األمم املتحدة اإلمنائي؛   

املتحــدة اإلمنــائي علــى حتقيــق نتــائج إمنائيــة ملموســة ومســتدامة مــن خــالل اإلدمــاج الواضــح     
وينبغـي أن تتفاعـل املسـامهة       ) ج(يف برجمـة هـذه األنشـطة؛        النتـائج   حتقيـق   لإلدارة القائمة علـى     

يف التنميــة وتتكامــل مــع جمموعــة منوعــة كــبرية مــن اجلهــود اإلمنائيــة، علــى الصــعيدين  النشــطة 
احمللي والدويل، مبا يف ذلك اجلهود اليت ليست هلـا صـلة باملعونـة أو اجلهـود املمولـة مـن املـوارد              

 .املمنوحة بشروط غري تساهلية
وال يزال تعزيز امللكيـة والقيـادة الـوطنيتني يف عمليـات األمـم املتحـدة مثـل التقييمـات                     - ٣٠

ــة هــدفا        ــة إلطــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائي ــادئ التوجيهي ــة املوحــدة واملب القطري
ومن األمهية مبكان إدماج التقييمات القطرية املوحدة واملبـادئ التوجيهيـة إلطـار عمـل         . رئيسيا
 املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف عمليات التخطيط والربجمة الوطنيـة، وكفالـة مواءمتـها مـع                األمم

القطاعـات،  نطـاق   علـى   العمـل   طر  أعمليات من قبيل االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر و        
ومـن الضـروري يف هـذا الصـدد أن تـدخل املبـادئ التوجيهيـة جملموعـة األمـم          . حيثمـا ُوجـدت  
 .ئية طور التنفيذ الكاملاملتحدة اإلمنا

وكانت التقييمـات القطريـة املوحـدة واملبـادئ التوجيهيـة إلطـار عمليـة األمـم املتحـدة                 - ٣١
للمساعدة اإلمنائية فعالة يف حتقيق املزيد من االتساق والكفاءة يف الربجمة على الصـعيد القطـري       

 فيما يتعلق بنوعية املواءمة مـع       واُحرز يف عملية تقييم هاتني األداتني تقدم كبري       . داخل املنظومة 
ــة         ــق األهــداف اإلمنائي ــر يف ســياق حتقي ــة، ال ســيما اســتراتيجيات احلــد مــن الفق األطــر الوطني

وقـد حتسـن العمـل    . لأللفية، وتأثريها على مدى اتساق التعاون اإلمنائي ملنظومة األمـم املتحـدة        
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ى الصـعيد القطـري، نتيجـة       اجلماعي ضمن مؤسسات املنظومة، ال سيما املؤسسات املمثلـة علـ          
هلذه العمليات مما أتاح إمكانية مشاركة أصحاب املصلحة الـوطنيني ووكـاالت األمـم املتحـدة                

 . حىت وإن كانت هذه املشاركة غري متكافئة،على نطاق أوسع
واملواءمــة اجلديــدة حتســينات نوعيــة،  التبســيط ويف أثنــاء اإلصــالحات، أمثــرت أدوات  - ٣٢
ومن هذه األدوات مصـفوفة نتـائج إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة               . الربجمةسيما يف أنشطة     ال

بيــد أنــه ال تــزال إمكانــات هــذه األدوات وقيمتــها املضــافة   . اإلمنائيــة لتيســري الربجمــة املشــتركة 
 .بعداستغالال كامال ُتستغل  مل
بـادئ  ويستلزم تنفيذ بـرامج اإلصـالح واألدوات اجلديـدة علـى مسـتوى املنظومـة، وامل                - ٣٣

ــة        ــة إىل مواءم ــدابري الرامي ــة وســائر الت ــيت اعتمــدهتا جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي ــة ال التوجيهي
السياسات واإلجراءات وتعزيز اتسـاق الربجمـة علـى الصـعيد امليـداين، يسـتلزم مواصـلة اجلهـود                   
من أجل كفالة تركيز موارد مؤسسـات األمـم املتحـدة وأصـحاب املصـلحة الـوطنيني يف جمـال                    

 .النتائجحتقيق على والتعاون اإلمنائي على التنفيذ الفعلي لألنشطة اإلمنائية 
ويلـزم إحـراز املزيـد    . شـامل للعمليـات  تبسـيط  ومل تسفر بعد التـدابري اإلصـالحية عـن      - ٣٤

مــن التقــدم ملواءمــة الربجمــة القطريــة لنظــام األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن أجــل خفــض تكــاليف     
، فــإن فــرادى املؤسســات الــيت ويف الوقــت نفســه. يــادة تكثيــف التنســيقاملعــامالت املرتبطــة بز

اعتمـدت إجـراءات املواءمــة واألدوات املشـتركة اجلديـدة متيــل يف الوقـت نفسـه إىل االحتفــاظ       
 .مبتطلباهتا اإلجرائية اإلدارية اخلاصة هبا منفصلة

جمموعـة األمـم    وعلى الرغم من أن هـذه األدوات اجلديـدة قـد اعتمـدهتا مجيـع أعضـاء                   - ٣٥
خمتلــف أجــزاء املنظومــة، ويف آليــات التنســيق علــى   يتفــاوت اســتخدامها يف املتحــدة اإلمنائيــة، 

وُتعزى هـذه احلالـة إىل اخـتالف نظـم الربجمـة املتعلقـة بالعمليـات علـى           . الصعيد امليداين عموما  
هــي خاصــية الصــعيد القطــري، باإلضــافة إىل الــربامج القطريــة املتعــددة الســنوات واملواءمــة، و  

 -تشترك فيها املنظمـات األعضـاء يف اللجنـة التنفيذيـة التابعـة جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة                      
 ). الفرع خامساانظر. (وألن هناك عددا من املنظمات غري ممثلة على الصعيد القطري

وينبغــي ســد الفجــوات يف جمــال التنســيق علــى الصــعيد امليــداين عــن طريــق املشــاركة     - ٣٦
ــائر          الكا ــم املتحــدة وس ــة لألم ــاالت التابع ــربامج والوك ــع الصــناديق وال ــها جلمي ــن جانب ــة م مل

ــة إىل تكثيــف تنســيق      ــة، يف العمليــات الرامي الكيانــات األخــرى، مبــا يف ذلــك اللجــان اإلقليمي
وينبغي توجيه هـذه املشـاركة املتزايـدة        . األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية على الصعيد امليداين      

القـدرات  وتسـخري    استجابة أكثر مشولية واتسـاقا لالحتياجـات واألولويـات الوطنيـة             حنو تيسري 
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يف مسـاعدة البلـدان الناميـة علـى التحقيـق الفعلـي             علـى حنـو أوىف      العامة ملنظومة األمم املتحـدة      
 .لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا على الصعيد القطري

داة الرئيسية للتنسيق الذي تقوم بـه منظومـة األمـم          ويظل نظام املنسقني املقيمني هو األ      - ٣٧
 وهـو أداة رئيسـية أيضـا يف تنظـيم اسـتجابة متسـقة لالحتياجـات                 ،املتحدة على الصعيد امليداين   

 باإلضافة إىل املؤسسات اليت هـي أعضـاء يف فريـق         -واألولويات القطرية، إذ أنه يشمل مبدئيا       
وأمثـرت  . االت غري املمثلـة علـى الصـعيد القطـري          املؤسسات أو الوك   -األمم املتحدة القطري    

يف إحـراز   اجلهود املتواصلة الرامية إىل حتسني انتقاء وتعزيز تدريب املنسقني املقـيمني وأدائهـم،              
مـن املمكـن حتقيـق املزيـد مـن التحسـني لتعزيـز أداء نظـام املنســقني         فومـع ذلـك   . تقـدم واضـح  

ا يســتلزم مشــاركة مؤسســات األمــم املتحــدة املقــيمني، ال ســيما بوصــفه آليــة مجاعيــة، وهــو مــ
 .مشاركة أكثر فعالية وأوسع نطاقا

ــقة     - ٣٨ ــقة ومتسـ ولتعزيـــز قـــدرات نظـــام املنســـقني املقـــيمني علـــى إعـــداد اســـتجابة منسـ
للبلـدان  يتسـم بازديـاد حسـن التوقيـت واملرونـة           وهـام   فـين   لالحتياجات الوطنية، وتقـدمي دعـم       
قيــادة وكفــاءات مهــارات تعزيــز ) أ: (ذا النظــام مـن خــالل املتلقيـة للمســاعدة، ينبغــي تعزيــز هــ 

حـوافز جلـذب أفضـل     وإجيـاد   ) ج(وتزويـده مبـوارد إضـافية ودعـم إضـايف؛           ) ب(املنسق املقيم؛   
 .املرشحني املمكنني لشغل منصب املنسق املقيم من املنظومة ككل

مـن السـلطة   وجيـري داخـل جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة حبـث جـدوى مـنح املزيـد            - ٣٩
عـن وضـع وتنفيـذ مصـفوفة نتـائج إطـار            (الرمسية للمنسق املقيم مع زيادة مساءلته مقابل ذلـك          

األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية مثال، حيث ُيتوقـع أن يضـطلع املنسـق املقـيم مـن خـالل هـذه                     
 ).مةالنتائج على مستوى املنظوحتقيق اآللية باملسؤولية املباشرة عن تنفيذ هنج قائم على 

 
 اتتوصي  

قـــــــد ترغــب اجلمعيـــــــة العامــــة يف أن تــدعو جمــالس اإلدارة يف مؤسســات األمــم   - ٤٠
وإدارة كـل  (املتحدة، وال سيما املؤسسات اليت تضطلع بعمليـات علـى املسـتوى القطـري         

النظــر يف اعتمــاد التعــديالت التنظيميــة واهليكليــة الضــرورية لتســهيل  مواصــلة ، إىل )منــها
كة مؤسساهتا املعنية يف آليات التنسيق على املستوى امليداين، ومتشيها مـع العمليـات              مشار

 :الوطنية، وتدابري املواءمة والتبسيط بغية املضي يف تكثيف ما يلي
مواءمة وسائط التخطيط والربجمة مع األولويات الوطنية ومتشِّي العمليات          )أ( 

أطــر العمــل االســتراتيجية، مبــا يف ذلــك علــى املســتوى القطــري مــع األولويــات الوطنيــة و
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لقطاعــات، بقيــادة احلكومــات، علــى نطــاق ااســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر وأطــر العمــل  
 وإشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛

، والتنفيـذ   اتوإحراز تقدم يف جماالت مثـل الالمركزيـة، وتفـويض السـلط            )ب( 
 م، وتقاسم اخلدمات وأماكن العمل؛واألنظمة املالية، واستخدام املوظفني وتوزيعه

ــة       )ج(  ــة بالنســبة للمؤسســات يف منظوم ــة واإلجرائي ــود اإلداري ــيص اجله وتقل
لشركاء الوطنيني، وتبسـيط اإلجـراءات، والتخفيـف مـن عـبء اإلبـالغ،       اواألمم املتحدة   

 .واحلد من تكاليف املعامالت
نظومة إىل بذل مزيد مـن     يف أن تدعو مؤسسات امل    أيضا  وقد ترغب اجلمعية العامة      - ٤١

اجلهــود واملــوارد لــدعم مكتــب املنســق املقــيم وجعــل نظــام املنســقني املقــيمني أكثــر فعاليــة  
 .ومتثيال جملموع قدرات املنظومة

 
 قدرات منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري -خامسا  

و أنـه ينبغـي      أكـدت عليـه اجلمعيـة العامـة مـرارا، وهـ            قائم منـذ زمـن طويـل       مبدأ   هناك - ٤٢
ألولويـات الوطنيـة وأن يكـون وجودهـا يف امليـدان            مسـتجيبة ل  ملنظومة األمم املتحدة أن تكـون       
وأحـد  . )١(مبا يتمشى مـع االحتياجـات اإلمنائيـة اخلاصـة للبلـد     مع مراعاة آراء احلكومة املتلقية،   

 األنشـطة   ةمناقشة االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسـ         العناصر اهلامة يف    
ــة    ــن أجــل التنمي ــة م ــم املتحــدة     التنفيذي ــة األم ــا منظوم ــيت تضــطلع هب ــس االقتصــادي  ال يف اجملل

فرة يف اتوزيــع واســتخدام القــدرات املتــو يف كيفيــة نظــر إعــادة الواالجتمــاعي هــو احلاجــة إىل  
 كاملـة مـن معـارف املنظومـة       ال االسـتفادة    يـة منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري وكيف      

 .خربهتاو
 اجلهــود املبذولــة كافــةوينبغــي املشــاركة علــى نطــاق املنظومــة بشــكل أكثــر مشــوال يف  - ٤٣

ــة، و   ــدان النامي ــدعم البل ــك لل تحســني اســتخدام مســامهات بعــض الوكــاالت املتخصصــة،     ذل
 وكيانــات األمــم املتحــدة األخــرى الــيت لــيس هلــا متثيــل قطــري أو الــيت هلــا  ،واللجــان اإلقليميــة

لـى املسـتوى القطـري، واخلصوصـية التنظيميـة واملوضـوعية لكـل مؤسسـة، يف                 عوجود حمـدود    
أوجـه  ضـمن   التحليل القطري واستراتيجية التعاون اإلمنـائي يف منظومـة األمـم املتحـدة ككـل،                

 .االستخدام األخرى
 بيـد أن    ،لبلـدان املـتغرية ل  حتياجـات   الوما برحت املنظومة تبذل جهودا منسـقة لتلبيـة ا          - ٤٤

وحـــىت بالنســـبة .  العوامـــل املؤسســـية والتنظيميـــة حيـــد مـــن فعاليـــة هـــذه اجلهـــود العديـــد مـــن
فــروق يف الللمؤسسـات الــيت هلــا مكاتــب قطريـة، مــن الصــعب مجــع املـوارد واخلــربات بســبب    



 

16 04-52535 
 

A/59/387

ــة، والسياســات، واهلياكــل املؤسســية،الواليــات  ، ووســائط الربجمــة والتمويــل ، والــنظم اإلداري
وجـود  لـيس هلـا     تعقيـدا بالنسـبة للمؤسسـات الـيت         أكثـر   واألمـر   . احةواملوارد املالية والتقنية املت   

هـج وآليـات    علـى اسـتنباط نُ    يف الفترة املقبلـة     لذا ينبغي تركيز االهتمام     . على املستوى القطري  
للتغلب على القيود املوجودة ومتكني البلدان من االستعانة بقدراهتا املتصلة غالبا بأبعـاد رئيسـية               

دعم منظومة األمم املتحدة للتنميـة مجيـع األبعـاد الرئيسـية        يشمل  وضمان أن    ،عملية التنمية يف  
مـن البلـدان الناميـة      املقدمـة   واملستدامة وأن يليب الطلبـات املـتغرية        املطردة  بالنسبة جلهود التنمية    

 .منظومة األمم املتحدةإىل 
عدة للمســاوأطــر عمــل األمــم املتحــدة  عمليــات تقيــيم قطــري موحــد  وهــذا يتطلــب  - ٤٥

امليـزة النسـبية للمنظومـة ككـل        تظهر على الوجه املطلـوب      اإلمنائية أكثر مشوال،حيث ينبغي أن      
هج املركّـز علـى مواضـيع أو أولويـات          وبـالرغم مـن أن الـنَّ      . واستراتيجية البلد اإلمنائيـة الشـاملة     

مــم طـر عمـل األ  أوالتقيـيم القطـري املوحــد   مـدت مـؤخرا يف عمليــات   إمنائيـة أساسـية قليلــة اعتُ  
العمل اجلماعي ملنظومـة األمـم   فعالية  أن يؤدي إىل زيادة     منه   القصد   ةاإلمنائيللمساعدة  املتحدة  

 عـام مع اهليكل ال  هلذه املواضيع واألولويات    جتاهات االستراتيجية   الينبغي أن تتمشى ا   فاملتحدة،  
جملـدي أن   ويف حـني أنـه قـد ال يكـون مـن ا            . تضـمنها تلالحتياجات واألولويـات اإلمنائيـة، وأن       

دمج يف العمليات على نطاق املنظومـة هـذه مجيـع املسـامهات الفرديـة املقدمـة مـن مؤسسـات                     ُي
األمم املتحدة للتنمية الوطنية وخباصة يف حالة العمليات التقنية العالية التخصـص الـيت ال حتتـاج                

ــة األساســية، فــإن املســامه   ــا واألةإىل دمــج يف االســتراتيجيات اإلمنائي كثــر عمقــا  األوســع نطاق
طـر عمـل األمـم املتحـدة        أوعمليات التقييم القطـري املوحـد       املقدمة من منظومة األمم املتحدة ل     

معاجلــة تعقيــدات عمليــة يف عزز مــن قــدرة املنظومــة علــى دعــم البلــدان ت ســةاإلمنائيــللمســاعدة 
 .التنمية
للتمثيــل يف مــن احلالــة الراهنــة أساســا القيــود الــيت حتــد مــن اســتجابة املنظومــة  شــأ وتن - ٤٦

العتبـارات  ل إىل حـد كـبري       ستجيبملنظمات ي لفرادى ا فالتمثيل على املستوى القطري     . امليدان
تقيـــيم علـــى نطـــاق املنظومـــة عمليـــات ي يســـتجيب ألاخلاصـــة بكـــل منظمـــة، بـــدال مـــن أن 

الحتياجات التعاون اإلمنائي ملنظومـة األمـم املتحـدة أو لالحتياجـات ذات األولويـة للمسـاعدة                 
 فــالفريق القطــري التــابع لألمــم املتحــدة، مــن .كــل علــى حــدةناميــة بشــكل اللبلــدان لئيــة اإلمنا

 .املنظومة ككلوبني البلدان األوسع نطاقا ات عالقيشترك بالضرورة يف ال ناحيته، ال
ليس يف وسـع كـل منظمـة أن تكـون موجـودة يف امليـدان، ومـع ذلـك فهـذا الوجـود            و - ٤٧

ــاك عــدد مــن املنظمــات الــيت تتحمــل    . تعــاون اإلمنــائي االحتياجــات املوضــوعية لل يعكــس  فهن
 ، واإلدارة االقتصــادية،املســؤولية املباشــرة عــن قطاعــات حساســة بالنســبة للتنميــة مثــل العمالــة
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ــة  ــة الريفي ــة وال، واملســتوطنات البشــرية والتحضــر  ،والتنمي ــيس لديهــ والتجــارة بيئ ــة ـ، ل ا الوالي
 .ال مركزي يستند إىل شبكة من املكاتب القطريةوجود على أساس لتوفري الالزمة واملوارد 

ــى        - ٤٨ ــة عل ــر فعالي ــذا ينبغــي اســتنباط الطــرق والوســائل مــن أجــل اســتخدام أوىف وأكث ل
فرة لدى الوكاالت املتخصصة اليت لـيس هلـا وجـود           ااملستوى القطري للمعارف واخلربات املتو    

 ، واألونكتــاد، واالجتماعيــةيف امليــدان وكــذلك لــدى كيانــات مثــل إدارة الشــؤون االقتصــادية
 واملوئـل، ممـا يعـزز قـدرات املنظومـة علـى             ، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة      ،)٢(واللجان اإلقليمية 

دمات مهـام تتعلـق خبـ   جنـب تكـرار    دعم اجلهود الوطنية لوضع وتنفيذ سياسة إمنائية شـاملة، ويُ         
 .متشاهبة تقدمها منظمات متعددة يف البلد ذاته

حتديـد  من قبيل   وجود املنظومة ميدانيا بعدة طرق،      يف  يق املزيد من الترشيد     وميكن حتق  - ٤٩
خيارات بشكل أكثر انتظامـا لوضـع أفـراد فنـيني أو هوائيـات ملنظمـات لـيس هلـا متثيـل ميـداين                   

ــة ملنظمـــات أخـــرى    ــة  أو داخـــل البلـــد أو مكاتـــب إقليميـ ــيم تلبيـ ضـــمن مكتـــب املنســـق املقـ
 .الحتياجات حمددة

 
 توصيات  

أن تطلــب مــن مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة،  يف اجلمعيــة العامــة رغــب قــد ت - ٥٠
، تعزيــز فعاليــة وجــود املنظومــة علــى املســتوى القطــري، ســواء باملكاتــب  فــرادى وجمتمعــة

 أو شبكات الدعم الدويل، مبا فيهـا مـن املقـر واملكاتـب اإلقليميـة، أو غريهـا مـن                      ،القطرية
الــدعم اإلمنــائي املقــدم مــن ُيــدخل  لضــمان أن ،لوكــاالتاملشــتركة بــني ااملرنــة الترتيبــات 

الرئيسـية بالنسـبة جلهـود التنميـة        ذات الصلة   منظومة األمم املتحدة مجيع األبعاد والعوامل       
 :وينبغي أن يكون اهلدف من ذلك حتقيق ما يلي. واملستدامةاملطردة 
حتياجـات  االسـتجابة ال  حتسني وتعزيز قدرات منظومة األمم املتحدة علـى          )أ( 

 ؛٤٧/١٩٩ و ٤٤/٢١١ اجلمعية العامة قراريألحكام وفقا وأولويات البلد 
ضمان مشاركة أوسع نطاقا وأكثر فعالية من ِقبل مجيع مؤسسات منظومة            )ب( 

األمـم املتحــدة، مبـا فيهــا الوكـاالت والــربامج واللجـان اإلقليميــة غـري املقيمــة وغريهـا مــن       
 يف نظام املنسق املقـيم واألنشـطة واآلليـات علـى نطـاق              كيانات األمم املتحدة غري املقيمة،    

 املنظومة يف املستوى القطري،
 تقاسـم تكثيف التعاون على املستوى القطـري عـن طريـق جتميـع املـوارد و               )ج( 

 ت املوجودة يف املكاتب امليدانية؛القدرات واملهارا
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 ،لعــات املمارســـة يف املنظومـــة الســـتغال ومإنشــاء شـــبكات املعـــارف وجم  )د( 
 يف مجيــع أحنــاء املنظومــة الــيت    فرةاواملعــارف املتــو الفنيــة  اخلــربات ،بشــكل أكثــر فعاليــة  

برحت قليلة االستغالل على املستوى القطري، مما يضـمن الوصـول املتبـادل وخـدمات         ما
اإلحالة بني مجيع أجـزاء منظومـة األمـم املتحـدة بالنسـبة للسـلطات الوطنيـة وشـركائها يف                    

 .التنمية
 اجلمعية العامة يف السياق ذاته أن تدعو كيانات منظومة األمم املتحدة            رغب ت وقد - ٥١

غري املقيمة، مبا فيها اللجان اإلقليميـة، إىل الـدخول يف شـراكات مشـتركة بـني الوكـاالت                   
فضـل ملسـامهاهتا احملتملـة يف    األدمج الـ مع مؤسسات األمم املتحدة األخرى املعنيـة لضـمان       

تحديات ب األبعاد ذات الصلة     عاجلَقطري لألنشطة التنفيذية حبيث تُ    الربجمة على املستوى ال   
ختلـف مؤسسـات   ملالنسـبية  واخلـربات  التنمية على املستوى القطري مبا يتمشـى وامليـزات     

 .املنظومة
أن حتــث علـى اشـتراك مجيــع املؤسسـات املعنيــة يف    أيضـا  وقـد تـود اجلمعيــة العامـة     - ٥٢

املؤسسات اليت لـيس هلـا متثيـل قطـري، يف مشـاركة أوسـع               منظومة األمم املتحدة، مبا فيها      
للمسـاعدة  طر األمم املتحـدة     أوالتقييم القطري املوحد    نطاقا وأكثر موضوعية يف عمليات      

 كإطـار  ةاإلمنائيـ للمسـاعدة  طـر عمـل األمـم املتحـدة      أ، وتشـجيعها علـى اسـتخدام        ةاإلمنائي
ة وغريهـا   الئمشبكات املعارف امل  ها  جبملة وسائل من  شامل لعمليات برجمتها القطرية،     عمل  

 .من أشكال التعاون املشترك بني الوكاالت
 

 األبعاد اإلقليمية -سادسا  
واتسام نظـام املنسـق     التعاون اإلمنائي لألمم املتحدة     املهيمن على   رغم التركيز القطري     - ٥٣

بعـاد اإلقليميـة    التنسـيق املرتبطـة بـذلك، تكتسـب األ        ية وأساليب وطرائـق     القطراملقيم باخلاصية   
ة ملعاجلــة الكــثري مــن حتــديات التنميــة هــي علــى ــــوأفضــل طريق.  هــذا الســياقأمهيــة متزايــدة يف

. ني املســتويينأو عـن طريــق الــدروس املسـتفادة يف هــذ  /املسـتوى اإلقليمــي أو دون اإلقليمــي و 
دود أو الـيت    هـج تتجـاوز احلـ     ُناتباع  األنشطة املتعددة األطراف اليت تدعو إىل       أمام  فهناك فرص   

ــى املســتوى اإلقليمــي  بشــكل د حــدَُّت ــل االســتثمارات عــرب احلــدود   يف جمــاالتأفضــل عل  ، مث
 واالستخدام الفعال للطاقة ومـوارد امليـاه، ومحايـة البيئـة، والوقايـة              ، والنقل ،واهلياكل األساسية 

، ة، وفــرص التجــارة، وحركــات العمــال   ـة املزمنـــل الصحيـــة واملشاكـــ مــن األوبئــ عـــالجوال
 والتضــامن يف حــاالت ،الكــوارث الطبيعيــةحــدة  والتخفيــف مــن ،واالبتكــارات التكنولوجيــة

وهنــاك يف الواقــع العديــد مــن جوانــب التعــاون الــتقين التحليليــة املعياريــة يف أعمــال  . األزمــات
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منظومــة األمــم املتحــدة الــيت ميكــن معاجلتــها بشــكل فعــال علــى املســتوى اإلقليمــي ودون           
 .احللول املناسبة للمشاكل بشكل أفضلإجياد وحتديد كن مبزيد من اليسر مياإلقليمي، حيث 

وميكــن أيضــا للتعــاون اإلقليمــي املكثــف أن يفــتح ســبال جديــدة للتعــاون الــتقين بــني      - ٥٤
فالقدرات التقنية املتزايدة ملنظومة األمم املتحدة على املسـتويني اإلقليمـي ودون            . البلدان النامية 

حفز التعـاون   جبملة وسائل منها     جمديا من حيث التكلفة لعمليات التنمية،        اإلقليمي تقدم دعما  
 .التقين بني البلدان النامية

موعة كـبرية مـن املعـارف والقـدرات التقنيـة،           جملوباإلضافة إىل حيازة اللجان اإلقليمية       - ٥٥
لعامليـة، وتيسِّـر   ل أعمـال التنميـة ا  افهي تؤدي دورا رئيسيا يف التنفيـذ واملتابعـة اإلقليمـيني جلـدو     

 .تبادل اخلربات بني البلدان وتشجِّع التعاون األقاليمي
 ومنظمـة العمـل     ،مثـل منظمـة األغذيـة والزراعـة       (وتبدي وكاالت عديدة يف املنظومـة        - ٥٦

 ، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، واليونيســيف، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،الدوليــة
ــكو ــحة ال ،واليونسـ ــة الصـ ــة ومنظمـ ــاملي ،عامليـ ــة العـ ــامج األغذيـ ــيال ) وبرنـ ــدا مـ ــذ متزايـ  لألخـ

اهلياكــل التنظيميــة، بقصــد التــوفري يف التكــاليف، وتقــدمي الــدعم الفــين والــتقين  يف الالمركزيــة ب
واإلداري للعمليــات علــى املســتوى القطــري مــن مكاتــب إقليميــة ودون إقليميــة، وخباصــة يف    

 ،والرصـد ،  اتالسياسـ جمـال    وإسـداء املشـورة يف       ، ودعم الـربامج   ،جماالت مثل تقدمي اخلدمات   
د بتغطيــة حــدَّمــا برحــت اهلياكــل اإلقليميــة تُ فاجتــاه عــام، االجتــاه ويف حــني أن هــذا . والتقيــيم

 .يف مواقع خمتلفةتعمل جغرافية خمتلفة وما برحت املكاتب اإلقليمية 
قليميـة بشـكل أفضـل يف       واستجابة هلذا االجتاه، ينبغي إيالء االهتمـام لـدمج األبعـاد اإل            - ٥٧

أطر العمـل الربناجميـة أو الـربامج واملشـاريع الفرديـة الـيت تـدعمها منظومـة األمـم املتحـدة علـى                        
 نيفاملعلومـات املتعلقـة باألنشـطة املشـتركة بـني البلـدان ضـمن نظـام املنسـق                 . املستوى القطـري  

وال يــزال . هولةبســ  ال توجــد دائمــا بشــكل كــاف، أو تتــاح أو ميكــن الوصــول إليهــا نياملقــيم
وفـورات احلجـم   مـن  يسـفر عنـه   االستخدام الفعال للتعاون اإلقليمي املشترك بني البلدان، ومـا         

هناك حاجة إىل حتسني تبادل املعلومات بشـأن األنشـطة املشـتركة بـني              و. غري كاف استخداما  
 التقنيـة   ، وحتسني اآلليات من أجـل الوصـول إىل القـدرات          ني املقيم نيالبلدان ضمن نظام املنسق   

فرة الألمم املتحدة على املستويني اإلقليمـي ودون اإلقليمـي، مبـا يف ذلـك القـدرات التقنيـة املتـو           
 .لدى اللجان اإلقليمية

لتعـاون اإلمنـائي    لوينبغي أن تتجلـى األمهيـة املتزايـدة لألبعـاد اإلقليميـة ودون اإلقليميـة                 - ٥٨
ــيت متثِّــ     ــدابري ال ــم املتحــدة يف الت ــة األم ــاد بشــكل أفضــل يف   ضــمن منظوم وســائل ل هــذه األبع

وبوجـه أعـم،    . التخطيط والربجمة وتعزز التعاون املشـترك بـني الوكـاالت لتحقيـق هـذا الغـرض               
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من املهم إدخال قدر أكرب من التماسك والفعالية يف األعمال اإلقليميـة ملنظومـة األمـم املتحـدة                  
غـي اسـتعمال آليـة التنسـيق املنشـأة          وحتقيقـا هلـذا الغـرض، ينب      . التنميـة بقضـايا   ككل فيما يتعلق    

مبزيـد   ١٩٩٨/٤٦حتت رعاية اللجان اإلقليمية يف إطار قـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي       
 .فعاليةمن ال

 
 توصية  

 :القيام مبا يلييف  اجلمعية العامة رغبقد ت - ٥٩
دعوة مؤسسات املنظومة واللجـان اإلقليميـة إىل تكثيـف تعاوهنـا واعتمـاد               )أ( 

 ج أكثر تعاونا لتعبئة الدعم اإلقليمي ملبادرات التنمية على املستوى القطري؛ُنه
قــدر أكــرب مــن  إيــالء دعــوة جمــالس اإلدارة يف مؤسســات املنظومــة، إىل  و )ب( 

االعتبار وبشكل أكثر انتظاما لألبعاد اإلقليمية يف التعاون اإلمنائي وتعزيز التدابري من أجل 
الت أكثر تكثيفا علـى املسـتوى اإلقليمـي ودون اإلقليمـي،     تعاون مشترك بني الوكا   حتقيق  

ـــزيجبملــة وســائل منــها   ـــادة االنســجام بيـ ــةـ فيمــا بينــها ومــع اللجــان   ،ن اهلياكــل اإلقليمي
 اإلقليمية؛
 واملؤسسـات األعضـاء فيـه إيـالء قـدر           ني املقـيم  نيالطلب من نظام املنسق   و )ج( 

شطة التنفيذية اإلمنائيـة، وذلـك بالتعـاون الوثيـق          أكرب من االهتمام لألبعاد اإلقليمية يف األن      
 .مع اللجان اإلقليمية والكيانات اإلقليمية األخرى

 
 بناء القدرات -سابعا  

األنشــطة التنفيذيــة الــيت تضــطلع هبــا هــو الغــرض األساســي مــن بنــاء القــدرات الوطنيــة  - ٦٠
ف أجـزاء املنظومـة تشـري إىل     بيد أن عمليات التقييم اليت جـرت يف خمتلـ   .منظومة األمم املتحدة  

فينبغــي ملؤسســات األمــم املتحــدة أن تتــابع . نقــاط ضــعف مــا برحــت موجــودة يف هــذا اجملــال 
 املضـي يف إجيـاد فهـم مشـترك ملعـايري           )أ(: بطريقة أكثر تصميما إجراءات رئيسية عديدة، منـها       

اآلثـار التنفيذيـة    التعبري بشكل أكثر وضوحا يف مجيع الربامج عن         و )ب(هج تنمية القدرات،    وُن
 .املترتبة على بناء القدرات واستدامته كهدف للمساعدة التقنية

ويف هذا السياق، ينبغي أن تشجع منظومة األمم املتحدة املبـادرات الـيت هتـدف عمـدا                  - ٦١
إىل تعزيــز تلــك القــدرات بــني املــواطنني مــن البلــد املســتفيد، عــن طريــق حتســني التــدريب           

سياســات وتنفيـذ  برجمـة  علـى   ماملكافـأة، حبيـث يــزداد حتسـني قـدراهت    واسـتخدام نظـم التقيـيم و   
حتسـني مهـارات مـوظفي األمـم        املنظومـة   التنمية الوطنية، وذلك يف ذات احلني الذي تتابع فيـه           
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ويف هـذا الصـدد، مـن املفيـد أن     . النتائج على نطاق املنظومـة حتقيق املتحدة يف إدارة تستند إىل      
ــة أن تطــ    ــة العام ــد مضــمون      تؤكــد اجلمعي ــار رئيســي يف حتدي ــو اعتب ــة ه ــدرات الوطني وير الق

وأهداف التعاون اإلمنائي ملنظومة األمم املتحدة، ودعوة مؤسسات األمم املتحـدة إىل تعزيـز أو               
 .ج املتبعة إزاء بناء القدرات الوطنية مببادرات عمليةُهمتابعة استعراضها للُن

لتعــاون بــني بلــدان اجلنــوب، هــو مســامهة غــري وتعزيــز التعــاون بــني البلــدان الناميــة، وا - ٦٢
مباشرة لكنها حيتمل أن تكون قيِّمة جـدا لتطـوير القـدرات الوطنيـة يف البلـدان الناميـة، بإتاحـة                     

فينبغـي اعتبـاره ُبعـدا هامـا مـن          . استعمال قدراهتا بشكل أفضل بشكل يتجاوز احلدود الوطنيـة        
ورغــم أن لــدى الكــثري مــن . مــم املتحــدةأبعــاد التعــاون اإلمنــائي الــذي تضــطلع بــه منظومــة األ 

ــم املتحــدة سياســات و    ــإن      /مؤسســات األم ــوب، ف ــدان اجلن ــني بل ــاون ب ــدعم التع ــرامج ل أو ب
وقد تود اجلمعية العامـة أن حتـث مؤسسـات       . إمكانات هذا التعاون ما برحت قليلة االستغالل      

 .بالتعاون بني بلدان اجلنو، بشكل أكثر نشاطا، األمم املتحدة على تعزيز
 

 اتتوصي  
التشـديد علـى أمهيـة بنـاء القـدرات الوطنيـة كهـدف        يف  اجلمعيـة العامـة    رغبقد ت  - ٦٣

 ودعـوة مؤسسـاهتا إىل      ،رئيسي للتعاون اإلمنـائي الـذي تضـطلع بـه منظومـة األمـم املتحـدة               
 :القيام مبا يلي بوجه خاص

طـيط  تقدمي املزيد مـن الـدعم جلهـود البلـدان الناميـة إلنشـاء مؤسسـات خت                 )أ( 
أو احملافظة عليها، ووضع استراتيجيات وطنية لبناء القدرات سعيا إىل حتقيق /وطين فعالة و

 األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا؛
اختاذ تدابري تضمن استدامة أنشطة بناء القدرات، مبـا يف ذلـك املضـي يف     و )ب( 

 لوطنية إىل احلد األقصى؛القدرات التطوير املقدم إنشاء وسائط تنفيذ وطنية لرفع الدعم 
وقد تود اجلمعية العامة أيضا أن حتث مؤسسـات وهيئـات منظومـة األمـم املتحـدة                  - ٦٤

على أن تعمم، يف براجمها ومن خالل أنشطتها على املسـتوى القطـري ومكاتبـها القطريـة،                 
وسائط لدعم التعاون بني بلدان اجلنوب من شـأهنا تعزيـز نشـر املمارسـات اجليـدة يف هـذا                 
امليــدان، وتعزيــز معــارف الشــعوب األصــلية ودرايتــها وتكنولوجيتــها يف بلــدان اجلنــوب،   
وتسهيل التواصل الشبكي بني اخلرباء واملؤسسات يف البلدان النامية، وحفـز التعـاون بـني               

 . عمومابلدان اجلنوب
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 اجلنساين يف األنشطة التنفيذيةاملنظور مراعاة تعميم  -ثامنا  
عتـرف   لأللفيـة فحسـب، بـل يُ    ةاجلنسني ليست هدفا من األهداف اإلمنائيـ      املساواة بني    - ٦٥

خــالل املــداوالت الــيت ف. هبــا أيضــا كوســيلة هامــة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة األخــرى لأللفيــة
جرت يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشـأن االسـتعراض الشـامل الـذي جيـري كـل ثـالث                   

عـرب عـن    ائية اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة، أُ          ألنشطة التنفيذية اإلمن   ا ةلسياسسنوات  
 ومعاجلـة املسـائل اجلنسـانية يف األنشـطة          املنظور اجلنساين مراعاة  الترحيب باالجتاه العام لتعميم     
 .التنفيذية ويف العمليات اإلنسانية

ني ينبغـي    وإطار األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة وسـيلت          وحدوميثِّل التقييم القطري امل    - ٦٦
ومـا بـرح    . أن تلعبا دورا رئيسيا يف إبراز املنظـور اجلنسـاين يف الـربامج علـى املسـتوى القطـري                  

 اجلنسـاين، عنـدما تعمـل بشـكل فعـال وتتلقـى             اليف اجملـ  املواضيعية  الدور الذي تقوم به األفرقة      
احملـرز   فالتقـدم .  ذات شـأن   بيد أنه مـا برحـت هنـاك ثغـرات         . الدعم الكايف، مفتاح هذا التقدم    

يف دمــج املنظــورات اجلنســانية يف األنشــطة التنفيذيــة ملنظومــة األمــم املتحــدة مــا بــرح بشــكل     
رئيسي نتيجة للجهود اليت يبذهلا املوظفـون واخلـرباء األفـراد أكثـر مـن كونـه نتيجـة ألولويـات                     

  اجلنسـاين ضـعيفة    ظـور ناملمراعـاة   وما برحت رؤية نتـائج تعمـيم        . تنظيمية عامة حمددة بوضوح   
بني أهداف املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة واألهـداف      متينة  بالنظر إىل عدم وجود صالت      

 فـاملنظورات اجلنسـانية جتـنح إىل أن تكـون مقتصـرة علـى بضـعة                 .والنتائج القطاعيـة والربناجميـة    
ــات  ــحة  (قطاعـ ــيم والصـ ــي التعلـ ــكل رئيسـ ــة   )بشـ ــل التنميـ ــرى مثـ ــات أخـ ــعيفة يف قطاعـ  وضـ
اإلحصـاءات علـى أسـاس اجلـنس        تصـنيف   ومـا بـرح      . واهلياكـل األساسـية    ،يئة والب ،االقتصادية

، مبـا يف    اين اجلنسـ  املنظورحتديا كبريا للقيام بعمل حتليلي متعمق يتصـل بـ         ميثل  بشكل غري كاٍف    
كمـا أن القـدرات التحليليـة وآليـات الرصـد           . ذلك اإلبـالغ عـن األهـداف املتفـق عليهـا دوليـا            

 . اجلنساين غري كافيةنظور فيما يتعلق باملمنظومة األمم املتحدةداخل 
املســتويات يف مجيــع مؤسســات منظومــة األمــم أرفــع االلتــزام واملســاءلة، علــى تعزيــز و - ٦٧

أكثـر يف  ملموسة  ، هو أمر مستحسن لتحقيق نتائج        على السواء  املتحدة وعلى املستوى امليداين   
يــز قــدرة منظومــة األمــم املتحــدة علــى املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، ولزيــادة تعزجمــال 

املنظور اجلنساين يف مجيع جماالت التعاون اإلمنائي، مبا يف ذلـك تطـوير القـدرات               مراعاة  تعميـم  
 .الوطنية

 



 

04-52535 23 
 

A/59/387  

 توصية  
 :القيام مبا يلييف  اجلمعية العامة رغبقد ت - ٦٨

دعـــوة مجيـــع املؤسســـات يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة إىل اإلفصـــاح عـــن    )أ( 
اف واملقاصـد احملـددة املقـرر بلوغهـا ضـمن والياهتـا التنظيميـة لتحقيـق املسـاواة بـني                     األهد

املنظور اجلنساين يف براجمها القطريـة، ويف       مراعاة  اجلنسني ومتكني املرأة، مبا يف ذلك تعميم        
وسائل التخطيط، ويف الربامج على نطاق القطاعات، وذلـك بنتـائج حمـددة يـتعني حتقيقهـا                 

 لقطري، ووضع تدابري مساءلة واضحة من أجل رصد النتائج؛على املستوى ا
حث نظام املنسق املقـيم علـى التعـاون والعمـل بشـكل وثيـق مـع نظرائـه           و )ب( 

الوطنيني املعنيني وغريهم من شركاء التنمية، إلنتاج إحصاءات مفصلة على أساس اجلنس            
 والربجمـة الـيت تتجـاوب       ايننساجلاملنظور  لدعم حتليل أكثر عمقا للمسائل اإلمنائية املتصلة ب       

اجلنسـاين يف األهـداف     احملرز يف املنظـور     ، واإلبالغ بشأن أبعاد التقدم      ايناجلنساملنظور  مع  
 ا من األهداف املتفق عليها دوليا؛اإلمنائية لأللفية وغريه

دعوة مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل التعاون عن طريـق نظـام    و )ج( 
املنظـور  مراعـاة   ، لدعم تعميم    ايناجلنساملنظور  فري وتعبئة املوارد املختصة ب    املنسق املقيم لتو  

ــى الصــعيد  نشــطة األاجلنســاين يف  ــا     عل ــد تكــون فيه ــيت ق ــع القطاعــات ال القطــري يف مجي
 .ضرورية

 
اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة  من أجل التنمية    األنشطة التنفيذية    �تاسعا  

 لة انتقالية من األزمة إىل التنميةيف البلدان اليت متر مبرح
 واسـتدامة أحـدمها مرتبطـة باسـتدامة     ،بشـكل وثيـق  مترابطان مع التنمية السلم واألمن    - ٦٩

حقــوق اإلنســان إعمــال أمــام كــبريتني يشــكالن عقبــتني مــا يترتــب عليــه  فالصــراع و. اآلخــر
وحـاالت االنتقـال    . ة لأللفية  التقدم يف تنفيذ األهداف اإلمنائي     إحراز و ،التنمية املستدامة حتقيق  و

ففـي  . ، بيـد أهنـا تشـكل حتـديات معقـدة          َدقِـ  فرصـا السـترداد مـا فُ       تـيح من الصراع إىل التنمية ت    
 واملســاعدة ، ومنــع الصــراع،احلــاالت االنتقاليــة، تــنطمس غالبــا احلــدود بــني التعــاون اإلمنــائي  

ومـن املعتـرف   . مل متكامـل هنج شااتباع  ولذلك تدعو احلاجة إىل     ، وإدارة األزمات  ،اإلنسانية
انتـهاء  ة مـا بعـد   مرحلـ يف االسـتقرار واإلعمـار يف   احلسن التوقيت به أيضا أن االستثمار الكايف  
 .جتنب االنتكاس يف الصراعمن ناحية الصراع يعود بالنفع العميم 

 يف موقـع فريـد      يفهـ . االنتقاليـة املرحلـة   يف  تؤديـه   وملنظومة األمم املتحـدة دور حيـوي         - ٧٠
اجلة املسائل العامة واملعقدة يف االنتقال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة، بـالنظر إىل واليتـها الواسـعة                    ملع
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الصــراع، انتـهاء  الـيت تشـمل الســالم والتنميـة، ووجودهـا عامليــا، وخرباهتـا يف حـاالت مــا بعـد        
ــدخل   ــى الت ــدرهتا عل ــة قصــرية وق ــة بوجــه خــاص يف    يف خــالل مهل ــة، اهلام ، وشــرعيتها الدولي

 .ت اليت تكون فيها القدرات احلكومية ضعيفةاحلاال
ولتلبية الطلبات املتزايدة بشكل أفضل، اختـذت منظومـة األمـم املتحـدة تـدابري لتـدعيم                  - ٧١

. التنسيق املشترك بني اإلدارات وبني الوكاالت لتعزيز هنج متكامل لبناء السالم ومنـع الصـراع           
دده القطـر يف املرحلـة   حيـ لطـابع املسـائل الـذي    بيد أنــه ال بد من زيادة هذا عمقا بفهـم أفضـل         

االنتقاليــة، وحتديد اإلجـراءات االستراتيجية وتسلسلها وبناء توافق يف اآلراء بشـأهنا يـؤدي إىل        
مســاعدات مشــتركة بــني الوكــاالت أكثــر متاســكا وتنســيقا وانســجاما علــى املســتوى     تقــدمي 
 .القطري

/  دعم أكثر انتظاما لتعزيـز قـدرة املنسـق املقـيم     ، هناك حاجة إىل تقدمي    الصددويف هذا    - ٧٢
منسق الشؤون اإلنسانية، وحتسـني مهـارات املـوظفني يف جمـاالت مثـل التخطـيط االسـتراتيجي                  

نكـب  وي. اإلنسـاين العمل  وتقييم االحتياجات، واإلدارة، وحقوق اإلنسان، و     وضاع  وحتليل األ 
ملشــترك بــني جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة الفريــق العامــل املعــين باملســائل االنتقاليــة واحاليــا 

تـدابري لتعزيـز ودعـم هنـج متكامـل إزاء مسـائل             اختـاذ   علـى   واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية     
ل عمليـات تقيـيم االحتياجـات ملرحلـة     ــــ ل مثـــاالنتقالية عرب املنظومة، مبا يف ذلك وسائ    املرحلة  
 .الصراعانتهاء ما بعد 
الصــراع، مبــا فيهــا التســريح ونــزع الســالح   انتــهاء نعــاش ملرحلــة مــا بعــد  وبــرامج اإل - ٧٣

، وإعـادة بنـاء     داخليـا عادة دمج املشـردين     إ وتأهيل و  ؛ وإعادة دمج احملاربني السابقني    ،الشاملني
 حيويــة بالنســبة للمرحلــة مســائلة مثــل قطــاعي القضــاء واألمــن، هــي كلــها يويــالقطاعــات احل

انتـهاء  درات الوطنية وامللكية الوطنيـة يف إدارة بـرامج مرحلـة مـا بعـد         وتعزيز بناء الق  . االنتقالية
مـة  ويوجد يف معظم احلاالت االنتقالية ثغرة بـني االحتياجـات املقيَّ          .  مفتاح النجاح  والصراع ه 

ولــذا كــان .  املــوارد الفعليــة وكــذلك توقيتــها املناســب ات وتــدفق،املــواردالتعهــدات بتقــدمي و
والدول األعضـاء يف حاجـة   .  يف النجاح أو الفشليوياملتاحة عامال حاملوارد اوتوقيت مستوى  

 يف الوقـت املناسـب      يكـافٍ التمويـل   ال توجيـه إىل معاجلة هذه املسائل واستنباط وسائط مناسـبة ل        
ميكـن التنبـؤ بـه، لـيس مـن أجـل املسـاعدة اإلنسـانية فحسـب بـل أيضـا مـن أجـل هـذه                         بشكل  

 .الحتياجات اإلمنائية الطويلة األجلة بااملتعلقة يويية احللاألنشطة االنتقا
واحلاجة ملحة إىل التزام أقـوى مـن طـرف الـدول األعضـاء مبسـاعدة البلـدان الـيت متـر                       - ٧٤

دعم كاٍف يف الوقت املناسب لإلجـراءات اهلامـة خـالل        تقدمي  مبرحلة انتقالية وذلك عن طريق      
ومـن الضـروري أيضـا      . الطويلـة األجـل   املرحلة االنتقالية بغيـة االسـتمرار يف إنعاشـها وتنميتـها            
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عم العمليـات   دإدخال حتسـينات أخـرى علـى اآلليـات الـيت اعتمـدهتا منظومـة األمـم املتحـدة لـ                    
ي يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقاليـة لتعزيـز هنـج شـامل متكامـل                ـــلى املستوى امليدان  ــة ع ــاملنسق
الصــراع مــن أجــل بنــاء الســالم والتنميــة نتــهاء اد ـــــة مــا بعـــــي مرحلـــــدة فـــــاملساعتقــدمي إزاء 

 .الطويلة األجل
 

 توصية  
 :القيام مبا يلييف قد ترغب اجلمعية العامة  - ٧٥

حث الدول األعضاء على النظر يف ُنُهج أكثر مرونة وتنسيقا للتمويل من          )أ( 
بئـة  أجل اإلنعـاش مـن الصـراع، باالسـتناد إىل اخلـربات املسـتمدة مـن اسـتخدام وسـائل تع               

املوارد املتعددة مثل عملية النداءات املوحدة املشتركة بـني الوكـاالت، ومـؤمترات املـاحنني               
املوائد املستديرة لتمويـل خطـط األمـم        اجتماعات  ، وآلية األفرقة االستشارية، و    املخصصة

املتحدة االستراتيجية املوحدة من أجل املرحلة االنتقالية، ومراعاة املـوارد األخـرى املتاحـة           
عن طريق املسامهات املقررة كأنصبة يف بعثات السالم واألمن، والتأكيـد علـى احلاجـة إىل                

 الكفاية والتوقيت املناسب؛
يف واالعتــراف باألبعـــاد اإلقليميـة ودون اإلقليميـة لعمليــــة بنـاء السـالم                )ب( 
 وخباصـة   عظـم الصـراعات،   ع دون اإلقليمـي مل    ـــ الصراع بسبب الطاب  انتهاء  بعد   ماة  ــمرحل

 يف أفريقيا؛
يف اإلنسـانية واإلمنائيـة والسياسـية       اجلهات املسؤولة عـن الشـؤون       دعوة  و )ج( 

منظومــة األمــم املتحــدة إىل اختــاذ مزيــد مــن التــدابري، علــى الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي،  
هـج  املسـتوى امليـداين ضـمن نَ   علـى  لعمليـات  للتحسني التنسيق وتوفري دعـم أكثـر متاسـكا         

توضيح دور كل منها، واعتماد استراتيجيات قطرية مشـتركة،  وشامل متكامل،   ج  هنإطار  
جـراءات تقـدمي    إتبسـيط   و،  االحتياجـات املشـتركة   وبرجمـة   واستخدام مـرن لوسـائل تقيـيم        

 املساعدة؛
مـم املتحـدة العاملـة علـى املسـتوى      ألدعوة مجيع املؤسسـات يف منظومـة ا     و )د( 

الوطنيـة وبنـاء القـدرات الوطينـة مـن أجـل إدارة عمليـات               ز امللكيـة    ــــ ى تعزي ــــ ري إل ــالقط
انتـهاء  مرحلـة مـا بعـد     يف التنمية الطويلـة األجـل    واملرحلة االنتقالية وتنفيذ برامج اإلنعاش      

 .الصراع
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 احلواشي 
 أكـدت فيـه اجلمعيـة        الـذي  ٤٤/٢١١أيضـا قـرار اجلمعيـة العامـة          وانظـر    ٤٧/١٩٩قرار اجلمعية العامة    انظر   )١( 

أنــه ينبغــي تطــابق نطــاق وكميــة املهــارات واخلــربة الــيت جتمعهــا منظومــة األمــم املتحــدة علــى الصــعيد  مــة العا
القطـري، حتـت قيـادة املنسـق املقـيم، مـع احتياجـات ومتطلبـات الـدعم الـتقين املتعـدد القطاعـات والقطـاعي              

واخلـاص بكـل حكومـة ال يف إطـار        ملنظومة األمم املتحدة    للبلدان النامية، وأن يكونا يف إطار برنامج التعاون         
 .اهليكل املؤسسي ملنظومة األمم املتحدة

 .ُتعاجل املسائل املتصلة بصورة أخص باللجان اإلقليمية يف الفرع سادسا أدناه )٢( 
 


