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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦١البند 

االسـتعراض  : األنشطة التنفيذية من أجل التنمية   
الشامل الذي جيري كل ثالث سـنوات لـسياسة         
األنشطة التنفيذية من أجل التنمية الـيت تـضطلع         

  هبا منظومة األمم املتحدة
لـسياسات األنـشطة    االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سـنوات           

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

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
تحليل األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تـضطلع         خمتصر ل حيتوي هذا التقرير على      

 وقـرار اجمللـس   ٥٩/٢٥٠قـرار اجلمعيـة العامـة     أجـري عمـال ب   والذياألمم املتحدة   منظومة  هبا  
 املطلوبـة يف الفقـرة      ،ويتضمن التقرير التوصيات املناسبة   . ٢٠٠٦/١٤االقتصادي واالجتماعي   

 واليت تأخذ يف االعتبار وجهات نظـر وتعليقـات الـدول األعـضاء             ،٥٩/٢٥٠ من القرار    ١٠٣
ــشطة      ــاء اجلــزء اخلــاص باألن ــها أثن ــيت أعربــت عن ــدورة املوضــوعية للمجلــس   ال ــة يف ال التنفيذي

) A/62/73-E/2007/52(ويقــدم تقريــر األمــني العــام    . ٢٠٠٧االقتــصادي واالجتمــاعي لعــام   
  بالكفـاءة والفعاليـة إىل البلـدان       منظومـة األمـم املتحـدة مـن دعـم يتـسم           حتليال ملـدى مـا قدمتـه        
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داف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا         النامية لكي تنفذ استراتيجياهتا اإلمنائية ولكي حتقـق األهـ         
 . يف سياق أولوياهتا اإلمنائية الوطنية،يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية

ويقترح هذا التقرير عددا من الوسائل املبتكـرة ويطـرح عـددا مـن التوصـيات لتوجيـه                   
نميـة الـيت تـضطلع هبـا         مـن أجـل الت     ةمتويـل األنـشطة التنفيذيـ     ) أ: ( بـ املتابعة املقترحة فيما يتعلق   

للبيانـات والتقـارير املاليـة لألنـشطة        ومـستدام   وضع نظام شامل    و) ب(منظومة األمم املتحدة؛    
واملـساءلة  أسـاس النتـائج     تعزيـز اإلدارة القائمـة علـى        و) ج(التنفيذية اليت تضطلع هبا املنظومـة؛       

، ال سـيما يف     صعيد الـوطين  علـى الـ   والقيـادة   التملـك   تعزيز  و) د(العامة والشفافية يف املنظومة؛     
تعمــيم التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي؛    و) هـــ(جهــود تنميــة القــدرات؛  

زيادة دور منظومة األمـم املتحـدة يف االنتقـال          و) ز(تعميم قضايا اجلنسني ومتكني املرأة؛      و )و(
 األنـشطة التنفيذيـة علـى    إجناز  والترابط والفعالية يف األمهيةتعزيز  و) ح(من اإلغاثة إىل التنمية؛     

؛ “ كـأمم متحـدة واحـدة      املشاريع التجريبية لإلجناز  ”املستوى القطري، مع األخذ يف االعتبار       
حتقيــق فهــم أفــضل لتكــاليف املعــامالت   و) ي(زيــادة التركيــز علــى األبعــاد اإلقليميــة؛   و) ط(

مـوظفي األمـم    ومعـارف   قـدرات   إدارة  حتـسني   و) ك(وبذل جهود جديدة للنهوض بالكفاءة؛      
ــز      و) ل(؛ املتحــدة ــة، وتعزي ــدان املتلقي ــة القــدرات يف البل ــيم تنمي ــد علــى تقي ــز مــن جدي التركي

 .وظائف منظومة األمم املتحدة يف جمال التقييم
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٥٤-١
.املتحدة منظومة األممإسهام األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا  -ثانيا   . .٩٦-٦
.متويل األنشطة التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . .١٥٧-١٠
 القـدرات الوطنيـةتطـوير مسامهة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمـم املتحـدة يف             -رابعا  

.وفعالية التنمية      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣٢١٠-١٦
.ة اإلمنائي    حتسني أداء جهاز األمم املتحد               -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩٢٠-٣٣
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 مقدمة -أوال  
، الـوارد يف    ٥٩/٢٥٠حيتوي هذا التقرير على خالصة لتحليـل تفـصيلي لتنفيـذ القـرار               - ١

تقرير األمني العام بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سـنوات لـسياسة األنـشطة                
ومثلـه  ). A/62/73-E/2007/52 (التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة          

كمــا . مثــل التقريــر التحليلــي، يقــوم هــذا التقريــر علــى عــدد حمــدود مــن املوضــوعات الرئيــسية
 ١٠٣حيتوى هذا التقرير على توصيات كـي تنظـر فيهـا اجلمعيـة العامـة كمـا طُلـب يف الفقـرة                        

 .٥٩/٢٥٠من القرار 
عـضاء الـيت أعربـت عنـها أثنـاء          ويراعي هذا التقرير وجهات نظر وتعليقـات الـدول األ          - ٢

ــصادي واالجتمــاعي       ــدورة املوضــوعية للمجلــس االقت ــة يف ال ــشطة التنفيذي اجلــزء اخلــاص باألن
وقد أحاط اجمللس علما مـع التقـدير بالتحليـل التفـصيلي الـذي       ). ٢٠٠٧يوليه  /متوز ١٢-١٠(

والتقريـر  ) A/62/73-E/2007/52(جاء يف تقرير األمني العام بشأن استعراض األنـشطة التنفيذيـة            
، الذي حيتوي على حتليل إحصائي شامل لتمويل األنـشطة  (A/62/74-E/2007/54)املصاحب له   

 .)١(التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة
 علــى تقيــيم مــدى مــا قدمتــه منظومــة األمــم  ٥٩/٢٦٠ركــز اســتعراض تنفيــذ القــرار   - ٣

لكفاءة والفعاليـة إىل البلـدان الناميـة ملـساعدهتا يف تنفيـذ اسـتراتيجياهتا               املتحدة من دعم يتسم با    
ــة        ــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائي ــة املتفــق عليهــا دولي ــة وحتقيــق األهــداف اإلمنائي ــة الوطني اإلمنائي

األنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل     وتقـدير  ويـتم تقيـيم   . لأللفية، يف سـياق أولوياهتـا اإلمنائيـة الوطنيـة        
تأثريهـا علـى قـدرة البلـدان املتلقيـة      علـى أسـاس    اليت تضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة      التنمية

ــصادي         ــو االقت ــق النم ــر، وحتقي ــأفة الفق ــصال ش ــن أجــل استئ ــسعي م ــى ال ــرد عل ــة املط والتنمي
 .املستدامة

 - وإن مل تكـن كلـها        املـسائل وتتصدى التوصيات الواردة يف هذا التقرير للعديـد مـن            - ٤
لنـهوض بتماسـك وفعاليـة األنـشطة التنفيذيـة          اهلدف العام الذي يرمي إىل ا     أثريها على   اليت هلا ت  

 واتـساق الـسياسات والتوجيهـات    بـاإلدارة وبـاألخص املـسائل املتعلقـة     . على املستوى القطري  
اليت تعطيهـا األجهـزة احلكوميـة الدوليـة يف املنظومـة الـيت تـستطيع أن تكـون عـامال هامـا يـؤثر                         

 هـذه األبعـاد يف هـذا التقريـر، فـإن املناقـشات              ورغـم عـدم تنـاول     . الية املنظومة على ترابط وفع  
دوائـر  يف اجلمعية العامة لتوصيات الفريق رفيع املستوى املعين بالترابط يف خمتلـف             اجلارية حاليا   

__________ 
اخلامسة عشرة للجنة رفيعة املـستوى املعنيـة بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان               ، وتتضمن تقرير الدورة     A/62/39انظر   )١( 

 اليت قدمتها اللجنة التنفيذيـة جملموعـة        E/2007/CRP.1، و   )٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١ -مايو  /أيار ٢٩(اجلنوب  
 .٥٩/٢٥٠ عن تنفيذ القرار ٢٠٠٧، التقرير املرحلي لعام E/2007/CRP.3األمم املتحدة اإلمنائية؛ و 
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ــة ــة      )٢(املنظوم ــة املتعلق ــات اجلاري ــة، والعملي ــسانية والبيئ ــساعدات اإلن ــة وامل ، يف جمــاالت التنمي
ح وهيكلة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، تتيح فرصا ملعاجلـة هـذه املـسائل كجـزء مـن                 بإصال

اجلهد العام املبذول للنهوض بنوعية وتأثري املسامهة اجلماعية ملنظومة األمـم املتحـدة يف التعـاون                
 .يف جمال التنمية

 
 التوصيات  

عضاء أثنـاء اجلـزء     يف ضوء وجهات النظر والتعليقات اليت أعربت عنها الدول األ          - ٥
اخلاص باألنشطة التنفيذية يف الـدورة املوضـوعية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي لعـام                

 :، قد تود اجلمعية العامة أن٢٠٠٧
تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف   )أ( 

 يف  ٢٠٠٧نتظـر لعـام     تنفيـذ القـرار امل    عن عمليـة إدارة      تقريرا مفصال    ٢٠٠٨دورته لعام   
 : الذي جيري كل ثالث سنوات، على أن حيددالشامل للسياساتستعراض االسياق 

النتائج اليت ستتحقق من خالل تنفيذ القرار اجلديد بصيغة تـسمح بعمليـة              ‘١’ 
 ؛النتائجأساس رصد وتقييم كافية هلذه النتائج طبقا ملبادئ اإلدارة على 

 لتنفيـذ   يلـزم حتريكهـا    وبني الوكاالت اليت     داراتاإلالتدابري املشتركة بني     ‘٢’ 
 الـذي جيـري كـل    الـشامل للـسياسات   سـتعراض   اال يف سـياق     املقبلالقرار  

 املـشتركة بـني   واهليئـات  األمـم املتحـدة   كيانـات ثالث سنوات، مع حتديـد   
 املــشتركة بــني الوكــاالت، مبــا فيهــا جملــس الرؤســاء التنفيــذيني    اإلدارات

 املعـين بالتنـسيق، وجمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة،             ملنظمة األمـم املتحـدة    
ة متابعـة هـذه      الـيت تقـع عليهـا مـسؤولي        - للتقيـيم وجمموعة األمم املتحـدة     

 التدابري والعمليات؛
 يف ،تطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           )ب( 

ــه لعــامي   ــصلة عــن النتــائ   ،٢٠١٠ و ٢٠٠٩دورتي ــيت حتققــت والتــدابري    تقــارير مف ج ال
باالســـتعراض الـــشامل  اخلـــاص ٢٠٠٧والعمليـــات الـــيت ُنفـــذت، كمتابعـــة لقـــرار عـــام  

 . الذي جيري كل ثالث سنواتللسياسات
__________ 

كان األمني العام قد شكل الفريق رفيع املستوى املعين بـالترابط يف خمتلـف دوائـر املنظومـة كمتابعـة ألعمـال                        )٢( 
ديـسمرب  / األول كـانون وُعـرض تقريـر هـذا املـؤمتر علـى اجلمعيـة العامـة يف                . ٢٠٠٥مؤمتر القمة العـاملي عـام       

ام وجهات نظره بشأن التقريـر علـى    عرض األمني الع ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ويف   ).A/61/583الوثيقة   (٢٠٠٦
وأتاحـت املـداوالت املـستنرية الـيت جـرت يف اجلمعيـة العامـة منـذ                 ). A/61/836انظر الوثيقـة    (الدول األعضاء   

 . الفرصة أمام الدول األعضاء ملواصلة دراسة توصيات هذا الفريق٢٠٠٧مايو /أيار



A/62/253
 

6 07-45777 
 

ــة        -ثانيا   ــضطلع هبــا منظوم ــة الــيت ت ــة مــن أجــل التنمي ــشطة التنفيذي إســهام األن
 املتحدة األمم

 مـن  ٢٠٠٥كـد مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام      ، أ٢٠٠٠متابعة ملؤمتر القمة لأللفية يف عام   - ٦
 الـيت  ركيـزة مـن الركـائز   جديد أن التنميـة املـصحوبة بالـسالم واألمـن وحقـوق اإلنـسان، هـي                

وكانــت الرســالة الرئيــسية هــي ضــرورة املــضي يف تنفيــذ  . تقــوم عليهــا منظومــة األمــم املتحــدة
ويف منتـصف فتــرة  . لفيــةائيـة لأل األهـداف اإلمنائيــة املتفـق عليهــا دوليـا، مبــا فيهـا األهــداف اإلمن    

 عامــا املقــررة لتنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، كــان التقــدم حنــو حتقيــق هــذه    اخلمــسة عــشر
فمـا زال العديـد مـن البلـدان الناميـة عـاجزا             . األهداف ما زال متفاوتا وغري مرضٍ بشكل عـام        

وكـان املـضي حنـو    . فادة منـها عن تنمية القطاعات اإلنتاجية واملشاركة يف عملية العوملة واالست 
كمـا أن التـدهور البيئـي فـاقم مـن ضـعف الـسكان احملـرومني                 . استئصال الفقـر بطيئـا ومتفاوتـا      

 . وقلل من فوائد التنمية
األنشطة التنفيذية من أجل التنميـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم                ال بد أن تستجيب      - ٧

 بطريقــة مرنــة وطبقــا الســتراتيجيات وأولويــات  لالحتياجــات اإلمنائيــة للبلــدان الناميــة املتحــدة 
وتنبــع املبــادئ األساســية لألنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا . التنميــة الوطنيــة يف هــذه البلــدان

مــن طبيعــة هــذه األنــشطة العامليــة والطوعيــة القائمــة علــى املــنح وعلــى   املتحــدة األمــممنظومــة 
ــا   ــة أطرافه ــا وتعددي ــش  . حياده ــضرب هــذه األن ــذلك ت ــة طة وب ــات  التنفيذي جبــذورها يف الوالي

 ويف البلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقـال مـن              .األدوار املعيارية اليت أرستها منظومة األمـم املتحـدة        و
 .عالقة بني األعمال اإلنسانية والتنمية وبناء السالمتوجد اإلغاثة إىل التنمية، 

تحــدة بــصورة متزايــدة علــى وتركــز أنــشطة التنميــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم امل - ٨
. النتائج، واملساءلة والـشفافية علـى املـستويات العامليـة واإلقليميـة والقطريـة             أساس  اإلدارة على   

ولكن ما زال هناك جمال إلدخال حتسينات علـى درجـة التركيـز االسـتراتيجي وإمكانيـة قيـاس                   
 .يمأطر النتائج على مجيع املستويات، وعلى استخدام وظائف الرصد والتقي

لبلـدان الناميـة مـن جانـب مـا يقـرب مـن              لإن املعارف واملهارات واملوارد اليت أتيحت        - ٩
، ال مثيـل هلـا      جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي       أخرى مـن    وكيانات   صندوقا وبرناجما ووكالة     ٤٠

أكثـر ترابطـا    هـذا اجلهـاز     ولكن التحديات تظل قائمـة أمـام جعـل          .  والعمق االتساعمن حيث   
سمح مبــا يــ علــى املــستوى القطــري  اإلمنــائي ال يــشكل اآلن  األمــم املتحــدة  هــاز فج. وكفــاءة

مبــا يف ذلــك هــذا اجلهــاز، للبلــدان الناميــة بــأن حتــصل علــى القــدر األمثــل مــن مجيــع املــواد مــن 
 .األخرى العاملية واإلقليميةوالكيانات  من الوكاالت املتخصصة حتصل عليه ما
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  ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائيةمتويل األنشطة التنفيذية -ثالثا  
ــا    - ١٠ ــة، يف قراراه ــة العام ــوارد األساســية ٥٩/٢٥٠أكــدت اجلمعي ــى أن امل ــة، /، عل العادي
تتسم به من طابع عدم االرتباط، ال تـزال متثـل األسـاس املـتني لألنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل                     مبا

 مــستويات متزايــدة مــن  وقــد اجتــذبت منظومــة األمــم املتحــدة يف الــسنوات األخــرية  . التنميــة
ــري        ــل غــ ــادة يف التمويــ ــة زيــ ــا نتيجــ ــادة أساســ ــذه الزيــ ــت هــ ــايل، وإن كانــ ــل اإلمجــ التمويــ

العاديــة مــن جممــوع /أمــا نــصيب املــوارد األساســية . اخلــارج عــن امليزانيــة/التكميلــي/األساســي
وطبقــت سياســة النمــو االمســي الــصفري علــى   . املــسامهات الــيت تلقتــها املنظومــة فقــد تراجــع  

وإذا كـــــــان التمويـــــــل غـــــــري . انيـــــــات العاديـــــــة ألغلـــــــب الوكـــــــاالت املتخصـــــــصةامليز
اخلــارج عــن امليزانيــة قــد مســح بالتوســع العــام يف األنــشطة، فإنــه مل يــدعم  /التكميلــي/األساســي

بالضرورة استجابة املنظمة للطلبات اجلديدة الناشئة من جدول أعمـال األمـم املتحـدة يف جمـال         
 .التنمية
ظومـة، بعـد أن طبقـت الـصناديق والـربامج الرئيـسية يف األمـم املتحـدة                  وقد متكنـت املن    - ١١

اإلطــار التمــويلي متعــدد الــسنوات واتبعــت نظــام اإلدارة علــى أســاس النتــائج، مــن تنقــيح هنــج 
اإلدارة فيها، ولكنها مل حتقق اهلدف املنشود لربط مستويات الربامج املعتمـدة بالتمويـل امللتـزم                

وجلأت بعـض الوكـاالت املتخصـصة، بـدرجات متفاوتـة      .  جمال التنميةبه لألنشطة التنفيذية يف  
 إىل هنج امليزنة علـى أسـاس النتـائج، وهـي النـهج الـيت حتمـل بعـض مسـات نظـام                        -من النجاح   

 .جتديد املؤسسات املالية الدولية
اخلارج عن امليزانيـة، وزيـادة عـدد املـشاريع          /التكميلي/إن زيادة التمويل غري األساسي     - ١٢
 زاد من تكـاليف املعـامالت بالنـسبة جلميـع املنظمـات، وأصـبح عـامال حمـددا                   -ملرتبطة بذلك   ا
فـاألموال التكميليـة اخلارجـة عـن        . يعوق اجلهود املبذولـة لتحقيـق أقـصى قـدر مـن الكفـاءة              قد

امليزانيــة الــيت ُتجمــع علــى املــستوى القطــري، متيــل إىل أن تكــون أكثــر اســتجابة الحتياجــات    
ولكن املنافسة بني منظمات األمم املتحـدة علـى مـصدر حمـدود للتمويـل يزيـد                 . ااألقطار نفسه 

كمــا أن اعتمــاد منظومــة األمــم . مــن تعقيــد توجــه املنظومــة حنــو املزيــد مــن الوحــدة والتــرابط 
اخلارج عن امليزانيـة قـد يـؤثر علـى إدراك دورهـا            /التكميلي/املتحدة على التمويل غري األساسي    

فهذا النـوع مـن التمويـل لـه أمهيتـه يف تكملـة املـوارد                . مات الوطنية كشريك موثوق به للحكو   
العاديــة، ولكنــه حباجــة إىل أن يــصبح أكثــر تبــسيطا مــع إمكانيــة التنبــؤ بــه، إذا كــان  /األساســية

ــه ــة علـــى      لـ ــال التنميـ ــة يف جمـ ــة لألنـــشطة التنفيذيـ ــرابط والفّعاليـ أن يفـــضي إىل مزيـــد مـــن التـ
 .القطري املستوى
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، إىل االســـترداد الكامـــل ٥٩/٢٥٠معيـــة العامـــة قـــد دعـــت، يف قرارهـــا وكانـــت اجل - ١٣
ومت التنــسيق علــى أن . اخلــارج عــن امليزانيــة/التكميلــي/لتكــاليف إدارة التمويــل غــري األساســي 

 يف املائـة بـني الـصناديق والـربامج، وبالنـسبة لـبعض       ٧تكون سياسـة اسـترداد التكـاليف مبعـدل         
ولكــن األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة والوكــاالت   . قطــريالــربامج املــشتركة علــى املــستوى ال 

وقـد تقـُصر نتـائج اسـترداد التكـاليف      . املتخصصة تطّبـق يف كـثري مـن األحيـان معـدالت أعلـى           
كاملة عـن التوقعـات بالنـسبة لـبعض املنظمـات، حيـث أهنـا ال تطالـب، أو ال تـسترد، بـصورة                        

مولـة مبـوارد غـري أساسـية تكميليـة خارجـة            منتظمة كل التكاليف الداخلة يف إدارة املـشاريع امل        
 .عن امليزانية

، مت إعــداد حتلــيالت إحــصائية شــاملة عــن ٥٩/٢٥٠ومتــشيا مــع قــرار اجلمعيــة العامــة  - ١٤
ــامي         ــن ع ــم املتحــدة ع ــة األم ــة يف منظوم ــة للتنمي ــشطة التنفيذي ــل األن ، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦متوي

زت تغطيـة البيانـات وحتليلـها عـن         وتعـز . وعرضت هذه التحليالت عددا من اجلوانب املبتكـرة       
تـــسوية الفـــروق بـــني تقـــديرات األمـــم املتحـــدة وجلنـــة ) ب(زيـــادة التفـــصيالت؛ ) أ: (طريـــق

ــة إىل         ــات املقدم ــصادي للتربع ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــة يف منظم ــساعدة اإلمنائي امل
ــدان النا     ــدة مــن البل ــق التربعــات املتزاي ــل  منظومــة األمــم املتحــدة، وتوثي ــة، والتوســع يف حتلي مي

 .املساعدات اإلنسانية، وحتليل النفقات اإلقليمية وتوثيق النفقات املتزايدة يف أقل البلدان منوا
 

 التوصيات  
 :قد ترى اجلمعية العامة أن - ١٥

تقر بضرورة حـدوث زيـادة كـبرية ومـستدامة يف التمويـل غـري املخـصص                  )أ( 
ظومـة األمـم املتحــدة يف جمـال التنميــة، مبـا يف ذلــك     لألنـشطة التنفيذيـة الــيت تـضطلع هبــا من   

ــربامج، وكــذلك   تربعــات املــوارد األساســية وغريهــا مــن ال   غــري املخصــصة للــصناديق وال
االشــتراكات املقــررة للوكــاالت املتخصــصة، لتــدعم بــذلك التحــسينات يف اإلدارة علــى   

 وكـذلك املـساءلة   ،رابطوالكفـاءة والتـ   زيـادة الفعاليـة     أساس النتائج واجلهود املبذولة حنـو       
 ؛، وتستجيب لذلك األمم املتحدة اإلمنائيجهازوالشفافية يف 

حتـــث البلـــدان املتقدمـــة والبلـــدان األخـــرى الـــيت بإمكاهنـــا أن تزيـــد مـــن   )ب( 
العادي لألنـشطة التنفيذيـة يف منظومـة    /مسامهاهتا غري املخصصة، مبا فيها التمويل األساسي     

ادة النظر يف سياسات النمو الصفري بالنسبة لالشتراكات        األمم املتحدة، وأن تفكر يف إع     
 حــىت تــستطيع منظومــة األمــم ،املقــررة يف امليزانيــات العاديــة لــبعض الوكــاالت املتخصــصة

املتحدة أن تـستجيب بطريـق أكثـر مشـوال وفّعاليـة للطلبـات اجلديـدة يف برنـامج عملـها يف                      
 جمال التنمية؛
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اخلارجة عن امليزانية يف زيـادة      /التكميلية/اسيةقر مبسامهة املوارد غري األس    ت )ج( 
ــة    ــشطة التنفيذي ــة لألن ــوارد اإلمجالي ــصادي   مــن أجــل  امل ــة، وتطلــب إىل اجمللــس االقت التنمي

 أن تستكــشف الكيانــاتلوكــاالت املتخصــصة وغريهــا مــن هيئــات إدارة اواالجتمــاعي و
ا على املـدى الطويـل،   طرق ووسائل زيادة مدى كفاية املوارد املخصصة وإمكانية التنبؤ هب      

 :ما يليأمور مثل من خالل 
استكشاف آليات بديلـة لتعبئـة املـوارد مـن شـأهنا أن تزيـد مـن االسـتقرار                ‘١’ 

وإمكانية التنبؤ باملسامهات غـري األساسـية والتكميليـة، واحلـد مـن تـشتت               
 األنشطة وتكاليف املعامالت؛

ــاال   ‘٢’  ــربامج والوكــ ت املتخصــــصة تنــــسيق دورات متويــــل الــــصناديق والــ
 والكيانات األخرى يف جهاز األمم املتحدة اإلمنائي، كلما أمكن ذلك؛

مواصــلة تعزيــز التخطــيط االســتراتيجي واإلدارة علــى أســاس النتــائج،        ‘٣’ 
 وكذلك املساءلة والشفافية يف خمتلف دوائر جهاز األمم املتحدة اإلمنائي؛

مم املتحدة ملواصلة تطوير    تدعو إىل بذل جهد يف خمتلف دوائر منظومة األ         )د( 
 :آليات موحدة للتوجه واإلشراف بشأن

ميزنة مناسبة وواقعية ألطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وغريها           ‘١’ 
ــة ملنظومــة األمــم املتحــدة علــى      ــشطة التنفيذي مــن صــكوك التخطــيط لألن

 املستوى القطري؛
املـوارد  مـن    مبـا يف ذلـك       ،قطريمة لتعبئة املوارد على املستوى ال     ئنظم مال  ‘٢’ 

ــية ــية /األساســ ــة وغــــري األساســ ــة /العاديــ للــــصناديق والــــربامج التكميليــ
تقلـــل مـــن املنافـــسة بـــني ،  األخـــرىكيانـــاتوالوكـــاالت املتخصـــصة وال

وترابط وتكامل األنشطة التنفيذية أمهية  منظمات األمم املتحدة وتزيد من      
 التنمية؛من أجل منظومة األمم املتحدة اليت تضطلع هبا 

اخلاصـــة باألنـــشطة نفقـــات بـــشأن اإليـــرادات والوإبـــالغ أنظمـــة رصـــد  ‘٣’ 
التنمية، عن طريق أطر عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة       من أجل   التنفيذية  

 على املستوى القطري؛اآلليات اإلمنائية وغريها من 
ــصادي       )هـ(  ــرا ســنويا إىل اجمللــس االقت ــع تقري ــام أن يرف تطلــب إىل األمــني الع

ــد         وا ــة اجلدي ــار امليزاني ــاذج إط ــن من ــستفادة م ــدروس امل ــدم احملــرز وال ــاعي عــن التق الجتم
علـــى الرائـــدة الـــذي اســـتخدم يف عـــدد مـــن البلـــدان  “ كـــأمم متحـــدة واحـــدة اإلجنـــاز”
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 عـن جتـارب منـاذج       ٢٠١٠التجربة، ورفع تقريـر شـامل إىل اجلمعيـة العامـة يف عـام                سبيل
ئد هذه التجـارب بالنـسبة لـإلدارة علـى أسـاس النتـائج              إطار امليزانية املتكاملة اجلديد وفوا    

 اإلبالغ؛وامليزنة و
 :تطلب إىل األمني العام )و( 
مشـول البيانـات املاليـة وحـسن         رفع تقـارير عـن التمويـل وحتـسني           ةواصلم ‘١’ 

ــها يف خمتلــف وحــدات       ــى مقارنت ــدرة عل ــها والق ــذ ونوعيت ــها والتنفي توقيت
عن األنشطة التنفيذية   للتقارير املالية   املنظومة، ووضع تعاريف وتصنيفات     

التنميـة بطريقـة مترابطـة    مـن أجـل   اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة        
  يف هيكل املنظمة؛ومرنة ميكن أن تتواءم مع التغريات

عـن األنـشطة   إلبـالغ  جتميع بيانات مالية شاملة ومستدامة، ووضع نظـام ل     ‘٢’ 
التنميـة حبيـث    مـن أجـل     ألمـم املتحـدة     اليت تـضطلع هبـا منظومـة ا       التنفيذية  

األمـم املتحـدة اإلمنـائي وأن    جهـاز  تـشمل مجيـع الكيانـات ذات الـصلة يف     
 .لتحقيق هذا اهلدفالكيانات تعمل يف تشاور وتعاون وثيقني مع هذه 

 
ــا األمــم املتحــدة يف       -رابعا   ــضطلع هب ــة الــيت ت ــشطة التنفيذي  تطــويرمــسامهة األن

 التنميةالقدرات الوطنية وفعالية 
 

  القدراتطويرت -ألف  
القـدرات  اإلمنـائي دور مباشـر يف تطـوير         األمم املتحدة   جهاز  ضطلع هبا   يلألنشطة اليت    - ١٦

فـالكثري مـن    .  الوطنيـة  اتعلى املستوى القطري، كمـا أن جهودهـا جـزء ال يتجـزأ مـن العمليـ                
ا يف ذلـك تيـسري فـرص        القـدرات التقنيـة والتكنولوجيـة، مبـ       يطور  املنظمات له والية حمددة بأن      

احلصول على التكنولوجيـات اجلديـدة والناشـئة، وتطويـع التكنولوجيـات املـستوردة للظـروف                
، )التـدريب ( مبختلف أشكال الـدعم املوجـه إىل األفـراد           عموما القدرات   تطويرويرتبط  . احمللية

 ).يجياتدعم السياسات واالسترات(متكينية وهتيئة بيئة ) التنظيميالتطوير (واملؤسسات 
 القدرات واألبعاد املختلفـة ألدوار املنظومـة املعياريـة          تطوير قوية بني    صلةوهناك أيضا    - ١٧

 وتــشمل ،فــاألدوار املعياريــة تتقــرر عــن طريــق عمليــات مــشتركة بــني احلكومــات . والتنفيذيــة
ك ذلـ  يف تشجيع االتفاقات اخلاصة باألهداف اإلمنائية واحترام حقوق اإلنسان وتشجيعها، مبـا          

. احلــق يف التنميــة واملــساواة بــني اجلنــسني وغريمهــا مــن املعــايري واألعــراف املتفــق عليهــا دوليــا   
وتتكفل اللجنة التنفيذية املعنية بالشؤون االقتصادية واالجتماعية بالترابط فيمـا بـني الـسياسات              
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 التنفيذيـة   وتقوم املنظومـة بأدوارهـا    . وتنفيذها عن طريق األنشطة التنفيذية    على صعيد املنظومة    
يف إطار هذه األهداف واملعـايري، وتعمـل علـى النـهوض هبـا بـدعمها للبلـدان الناميـة بنـاء علـى                        

واألدوار . مـن أجـل تعزيـز قـدراهتا علـى مواجهـة حتـديات التنميـة               متلكها وقيادهتا هلا،    طلبها، و 
 املبـدأ عـن    ما، سوف تتحدد من حيث     احملددة اليت تنفذها منظومة األمم املتحدة بالفعل يف بلد        

 . طريق اتفاقات تربم بني الشركاء الوطنيني ومنظمات األمم املتحدة
وتعطي منظمات األمم املتحـدة عـادة األولويـة لتـشغيل املـوظفني الـوطنيني واسـتخدام                  - ١٨
 الوطنيــة، ســتخدام اخلــرباتكمــا بــدأ تعمــيم التنفيــذ الــوطين وا.  واملؤســسات الوطنيــةاتاخلــرب

 . وزيادة استدامة النتائجلألنشطة ملك الوطين تزيز ال يهدفان إىل تعاوأصبح
ــة ةوتــساهم منظومــة األمــم املتحــدة يف قــدر   - ١٩ د احلــتــستفيد إىل علــى أن  البلــدان النامي

واملنتظـر أن تـدعم منظومـة األمـم     . من طرائق املعونة املختلفة، مبا يف ذلك دعـم امليزانيـة     األمثل  
لكهـا وقيادهتـا للمـساعدات      متلبلـدان الناميـة مـن ممارسـة         املتحدة القـدرات الوطنيـة الـيت متكـن ا         

 املنظومــة دورا هامــا يف النــهوض بالقــدرات الوطنيــة ؤديكمــا تــ. اخلارجيــة وتنــسيق املعونــات
ف اإلمنائيــة املتفــق لرصــد وتقــدير مــدى التقــدم يف القــضاء علــى الفقــر وغــري ذلــك مــن األهــدا 

 .دوليا عليها
 

 التوصيات  
 : أن اجلمعيةودقد ت - ٢٠

ــة لألمــم املتحــدة لتطــوير     )أ(  ــه اجملموعــة اإلمنائي ــذي اقترحت ــد التعريــف ال  تؤي
القدرات، كعملية يقوم فيها السكان واملنظمات واجملتمع ككـل بتحريـر القـدرة وتعزيزهـا       
وخلقها وتطويعها واحملافظة عليها مع مرور الوقـت، وتعريـف القـدرة بأهنـا قـدرة الـسكان                  

  على إدارة شؤوهنم بنجاح؛واملنظمات واجملتمع ككل
ــة      )ب(  ــتراتيجيات التنميـ ــوطين السـ ــدرات والتملـــك الـ ــوير القـ ــد أن تطـ تؤكـ
ضــروريان لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، ومــن بينــها األهــداف   الوطنيــة

 اإلمنائية لأللفية؛
م تشدد على أن جهاز األمم املتحدة اإلمنائي له دور حموري ينبغـي أن يقـو         )ج( 

أو /به لتقدمي املزيد من الدعم جلهود البلدان النامية يف إنشاء املؤسسات الوطنيـة الفّعالـة و      
احملافظــة عليهــا ودعــم عمليــات التنفيــذ، واســتنباط اســتراجتيات وطنيــة لتطــوير القــدرات، 

 حسب احلاجة؛
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ــدابري     )د(  تــدعو إىل وضــع سياســة علــى مــستوى املنظومــة واســتراتيجيات وت
 :ت ذات صلة لإلشراف من أجل تطوير القدرات يتوافر فيهاملموسة وآليا

التركيز املناسب على دعم جهود البلـدان الناميـة مـن أجـل القـضاء علـى                  ‘١’ 
الفقر، وحتقيق منو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة مبشاركة مناسبة مـن           

 جانب اجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛
ملنظومـة األمـم املتحـدة تـرتبط ارتباطـا وثيقـا            اإلقرار بأن األدوار التنفيذية      ‘٢’ 

باألدوار املعيارية القائمة علـى األهـداف واألعـراف الـيت وضـعتها الـدول               
األهــداف اإلمنائيــة ال ســيما األعــضاء علــى املــستوى احلكــومي الــدويل، و 

املعترف هبا دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وبأن اللجنة التنفيذية 
العالقات بني الفقر والعمـل     تعزز  بالشؤون االقتصادية واالجتماعية    املعنية  
 ، من ناحية أخرى؛ من ناحية، والعمل التنفيذي،املعياري

بأن ملنظومة األمم املتحدة دور ينبغي أن تقوم بـه يف مجيـع البلـدان               اإلقرار   ‘٣’ 
 عزيـز لكهـا مـن أجـل ت   متبناء علـى طلـب الـدول األعـضاء وحتـت قيادهتـا و            

ا اإلنسان واملساواة بـني اجلنـسني، مبـا يف ذلـك عـن طريـق أنـشطته                حقوق  
 التنفيذية يف البلدان النامية؛

تكـون حمـددة وقابلـة للقيـاس والتحقيـق          وضع نتائج وأطر واستراتيجيات      ‘٤’ 
متكــن البلــدان و القــدرات تطــويرموجهــة حنــو وحمــددة زمنيــا وذات صــلة 

 قدراهتا على مـستويات     طويرتالنامية من تصميم ورصد وتقييم النتائج يف        
خمتلفة من أجل حتقيق األهداف واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنيـة واملـضي          

 ذلــك األهــداف  مبــا يف،حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا
 اإلمنائية لأللفية؛

تعزيز دور منظومة األمم املتحدة يف تيسري فـرص حـصول البلـدان الناميـة                ‘٥’ 
 مبـــا يف ذلـــك تكنولوجيـــات   ،كنولوجيـــات اجلديـــدة والناشـــئة  علـــى الت

هــــــذه املعلومــــــات واالتــــــصاالت، ومــــــشاركتها يف وضــــــع وتطويــــــع 
 التكنولوجيات؛

 بنـاء علـى     ،متكني منظومة األمـم املتحـدة مـن تعزيـز قـدرة البلـدان الناميـة                ‘٦’ 
تنسيق املساعدات اخلارجية، مبا يف ذلك هنج ، ولكها وقيادهتامتطلبها ومع 

ودعــم امليزانيــة، واالســتفادة لــى صــعيد املنظومــة وعلــى صــعيد القطــاع  ع
سيما عن طريـق املـشاركة يف    بأفضل طريقة ممكنة من هذه املساعدات، ال      
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التخطيط الوطين وعمليات الرصد، واملسامهة يف آليات التمويل املشتركة 
 عندما يكون ذلك مناسبا؛

عومة من أنظمة األمم املتحدة،     القدرات املد  تطويرضمان استدامة أنشطة     ‘٧’ 
مبا يف ذلك عن طريق مواصلة تعميم التنفيذ الوطين واستخدام الـشبكات            
ــشطة      ــذ املفــضلة لألن ــة باعتبارهــا طرائــق التنفي ــوارد الوطني واخلــربات وامل

 من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة؛التنفيذية 
  منظومــة األمــم املتحــدة إىل أن تتخــذ تــدعو البلــدان املــستفيدة مــن دعــم   )هـ( 

املتعلقـة بامليزانيـة لـضمان االسـتدامة لنتـائج األنـشطة التنفيذيـة              املؤسسية و التدابري املناسبة   
أو غريهـا مـن   /ألمم املتحدة وتعميمها من خالل تعبئـة املـوارد الداخليـة و     اليت تضطلع هبا ا   

 .أشكال الدعم اخلارجي
 

 نوب وتنمية القدرات الوطنيةالتعاون بني بلدان اجل -باء  
تزيد الدينامية اجلديدة يف التعاون بـني بلـدان اجلنـوب يف تـدفق املـساعدة اإلمنائيـة بـني                     - ٢١

البلــدان الناميــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق االســتثمارات، واملــنح، والقــروض التيــسريية، وإلغــاء     
 مساعدة البلـدان الناميـة، بنـاء        كما ميكن ملنظومة األمم املتحدة أن تقوم بدور فريد يف         . الديون

على طلبها يف إقامـة صـلة متينـة بـني األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـدعمها هـذه املـسامهات اجلديـدة                 
 .وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

 
 توصيات  

 الــذي اعتمدتــه ١٥/١ املقــرر قــد تــود اجلمعيــة العامــة، بعــد النظــر كمــا ينبغــي يف - ٢٢
اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب خالل دورهتا اخلامسة عشرة     

 : أن، )A/62/39انظر (، ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١حىت مايو /أيار ٢٩املعقودة يف الفترة من 
ــ )أ(  ــا    ت ــز دعمه ــك، إىل تعزي ــدول األعــضاء، الــيت يف وســعها ذل ــع ال  دعو مجي

املـوارد  للتعاون بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك التعـاون الثالثـي وخباصـة عـن طريـق تعبئـة                    
 املالية على أساس مستدام؛

 جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي إىل تكثيـف تـشاطر معلوماتـه وتقـاريره               تدعو )ب( 
ى عن الدعم املقدم من مجيع الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة والكيانـات األخـر          

 يف منظومة األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛
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تشجع الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة والكيانـات األخـرى يف         )ج( 
منظومــة األمــم املتحــدة املــشتركة علــى تعمــيم الــدعم املقــدم للتعــاون بــني بلــدان اجلنــوب  

ومساعدة البلدان املتلقية، بناء على طلبها وبتملكهـا        والتعاون الثالثني يف أنشطتها العادية      
وقيادهتا، يف تطوير القدرات لزيادة فوائد وآثار التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون               

إىل احلــد األقــصى بقــصد حتقيــق أهــدافها الوطنيــة مــع التأكيــد بوجــه خــاص علــى   الثالثــي 
 . األهداف اإلمنائية لأللفيةاألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها

 
 تعميم املسائل اجلنسانية -جيم  

ــوبر / األولتــــشرينويف  - ٢٣ ــة   ٢٠٠٦أكتــ ــاء التنفيــــذيني سياســ ، اعتمــــد جملــــس الرؤســ
واستراتيجية شاملة على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن تعمـيم املـسائل اجلنـسانية بقـصد                     

وستقوم الشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة          . االتعجيل بتنفيذ االلتزامات املتفق عليها عاملي     
بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني بوضــع خطــة عمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة تــشمل  

 .املؤشرات، واجلداول الزمنية، وتوزيع املسؤوليات، وآليات املساءلة، واملوارد
ابع جملموعــة األمــم املتحــدة وقــد دعــم فريــق العمــل املعــين باملــساواة بــني اجلنــسني، التــ  - ٢٤

اإلمنائيــة، اإلجــراءات املتماســكة بــني منظمــات األمــم املتحــدة بــشأن تعمــيم املــسائل اجلنــسانية 
وتــبني عمليــات اســتعراض أطــر عمــل األمــم املتحــدة   . ومتكــني املــرأة علــى املــستوى القطــري 

ــن عــامي        ــسقني املقــيمني ع ــارير الــسنوية للمن ــساعدة اإلمنائيــة والتق  أن ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤للم
 .املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة قد جتليا بشكل أفضل

ــات التعــيني ضــمن        - ٢٥ ــوازن بــني اجلنــسني يف عملي ــق الت ــشجع اجلهــود علــى حتقي كمــا ُت
، بلغت نسبة النساء بني مجيع املـوظفني الفنـيني          ٢٠٠٥ففي أواخر عام    . منظومة األمم املتحدة  

 كانــت ٢٠٠٠يف املائـة، يف حـني أن هــذه النـسبة يف عـام      ٣٧يف نظـام األمـم املتحـدة املوحــد    
 فمـا   ٤-ومتثيل املرأة بني املوظفني الفنيني يتـدهور بـشكل ملمـوس، يف الرتبـة ف              .  يف املائة  ٣٣
والنـسبة  . وُتبذل اجلهود اآلن لتحقيق التعادل بـني اجلنـسني فيمـا بـني املنـسقني املقـيمني                . فوقها

، ونـصفهن  ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٣٢(ل منخفـضة نـسبيا      املئوية للمنسقات املقيمـات ال تـزا      
 .، لكن هذه النسبة تتحسن تدرجييا)من بلدان تقع يف اجلنوب

وقد أظهرت مبادرات امليزانية اليت تراعي املسائل اجلنسانية يف مجيع أحناء العامل كيـف               - ٢٦
إجيابية من أجـل املـساواة      أن التحليل اجلنساين يف صياغة امليزانية ميكن أن حيقق نتائج سياسات            

ــسني  ــني اجلن ــي        . ب ــيت تراع ــة ال ــتظم للميزن ــذ املن ــضمان التنفي ــر أساســي ل ــدرات أم ــوير الق فتط
 .اجلنسانية املسائل
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 توصيات  
 : أنقد تود اجلمعية العامة القيام - ٢٧

ــرار      )أ(  ــه يف الق ــت عن ــذي أعرب ــزم ال ــدد الع ــع   ٥٩/٢٥٠جت ــم مجي ــأن تعم  ب
حدة، يف حدود والياهتا، املنظور اجلنساين وحتقيق املساواة بـني         مؤسسات منظومة األمم املت   

ــة، فتقــرر صــكوكا وبــرامج شــاملة للقطاعــات وحتــدد أهــدافا      اجلنــسني يف براجمهــا القطري
 وغايات معينة على املستوى القطري يف هذا امليدان وفقا الستراتيجيات التنمية الوطنية؛

االت واملعنية باملرأة واملساواة بني تشجع جهود الشبكة املشتركة بني الوك )ب( 
اجلنسني على وضع خطة عمل على نطاق املنظومة بشأن تعمـيم املـسائل اجلنـسانية ودعـم                 
تنفيذها، مبا يف ذلك تعزيز إطار املساءلة بالنسبة لتعميم املـسائل اجلنـسانية ورصـد املـوارد                 

لـشاملة علـى نطـاق منظومـة     املالية والبشرية الكافية، على أساس االستراتيجية والـسياسة ا   
 األمم املتحدة بشأن تعميم املسائل اجلنسانية اليت اعتمدها جملس الرؤساء التنفيذيني؛

تعزز الفهم املشترك على نطاق منظومة األمم املتحدة إلطـار اإلدارة علـى              )ج( 
أساس النتائج مع عالمات ومؤشرات التقدم احملرز يف تطبيق استراتيجيات تعمـيم املـسائل              

 اجلنسانية بقصد حتقيق املساواة بني اجلنسني؛
تدعو جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل تنفيـذ اإلرشـادات املتعلقـة بتعمـيم                  )د( 

 :أناملسائل اجلنسانية ومتكني املرأة وذلك لضمان 
تتجلى يف أُطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة وغريهـا مـن آليـات                ‘١’ 

م املتحدة على املستوى القطـري خطـة العمـل علـى            التخطيط ملنظومة األم  
ــني       ــشتركة ب ــشبكة امل ــسانية لل ــسائل اجلن ــشأن تعمــيم امل ــة ب نطــاق املنظوم

 الوكاالت واملعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني،
تزيد من حتديد طبيعة وجودة وفعالية الربامج املشتركة لدعم املساواة بـني         ‘٢’ 

سيما فيما يتعلق بفعاليتها يف تعزيـز األولويـات   اجلنسني ومتكني املرأة، وال    
 الوطنية وااللتزامات الدولية؛

لطلـب الـوارد مـن البلـدان        لتستجيب األنشطة التنفيذية من أجـل التنميـة          ‘٣’ 
األعضاء من أجـل الـدعم الـتقين فيمـا يتعلـق بامليزنـة ومراجعـة احلـسابات                  

املراعية للمسائل  واملضي يف وضع هنج منسق للميزنة ومراجعة احلسابات         
 اجلنسانية، وكذلك وضع معايري أداء قائمة على أساس جنساين؛
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ــا        ‘٤’  ــا فيه ــة، مب ــوجزة كافي ــات م ــصلة معلوم ــارير ذات ال ــع التق ــضمن مجي تت
البيانات املفصلة حسب نوع اجلنس، عن التقدم احملـرز يف تعمـيم املـسائل              

 والـــدروس اجلنـــسانية ومتكـــني املـــرأة بقـــصد تبيـــان املمارســـات احلميـــدة 
 املستفادة؛

يتم تشاطر ونـشر املمارسـات احلميـدة والوسـائل واملنـهجيات عـن طريـق                 ‘٥’ 
 وسائل وشبكات مناسبة؛

تطلب من مجيع مؤسسات وجهاز األمم املتحدة اإلمنـائي وال سـيما جهـاز               )هـ( 
 :أناملنسقني املقيمني على املستوى القطري 

 يف املتـوفرة وتعلقـة باملـسائل اجلنـسانية    من مجيع اخلـربات التقنيـة امل  تستفيد   ‘١’ 
 جهاز األمم املتحدة اإلمنائي؛

تنفذ اإلرشادات املتعلقة بتخصيص موارد للمختصني باملسائل اجلنـسانية،          ‘٢’ 
عـن  وجهات تنسيق املسائل اجلنسانية، ومبجموعات املواضـيع اجلنـسانية،          

أن طريق وضع واليات واضحة، وعن طريق ضـمان التـدريب الكـايف بـش             
تعميم املسائل اجلنـسانية واحلـصول علـى املعلومـات وعلـى املـوارد الثابتـة         

 ادة دعم كبار املوظفني ومشاركتهم؛والكافية، وعن طريق زي
التعاون بني أفرقة األمم املتحـدة القطريـة بـشأن بـرامج املـساواة بـني                ُتعزز   ‘٣’ 

عــات قــدرات جمموأن تعــزز اجلنــسني، مبــا يف ذلــك األنــشطة املــشتركة، و 
 اضيع اجلنسانية لدعم هذه األنشطة؛املو

آليات املساءلة املؤسسية، مبا يف ذلك عن طريـق إطـار تقيـيم ورصـد              ُتعزز   ‘٤’ 
األداء أكثر فعالية من أجـل تعمـيم املـسائل اجلنـسانية باالسـتناد إىل بطاقـة                

  جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛ملوضوعة من قبلاجلنساين ا
إىل مواصـلة اجلهـود     سـسات جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي           تدعو مجيـع مؤ    )و( 

ــى        ــة األمــم املتحــدة عل ــيني ضــمن منظوم ــات التع ــسني يف عملي ــني اجلن ــوازن ب ــق الت لتحقي
 وذلــك بالنــسبة للوظــائف الــيت تتعلــق باألنــشطة ،األصــعدة املركزيــة واإلقليميــة والقطريــة

سقني املقـيمني وغريهـا مـن الوظـائف         املنـ عمليات تعـيني    التنفيذية من أجل التنمية، مبا فيها       
رفيعة املستوى، مع إيالء االعتبـار الـالزم لتمثيـل املـرأة مـن البلـدان الناميـة ومراعـاة مبـدأ            

 .التمثيل اجلغرايف العادل
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 االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية -دال  
ــة كمــا      - ٢٨ ــسلطات الوطني ــة، حتتــاج ال ــة إىل التنمي ــاج يف حــاالت االنتقــال مــن اإلغاث حيت

أصــحاب املــصلحة الوطنيــون إىل حتمــل املــسؤولية كاملــة عــن اإلشــراف علــى جهــود اإلنعــاش 
ويقـوم جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـدور دعـم رئيـسي ملـساعدة البلـدان                    . وتنسيقها وإدارهتا 

علــى وضــع األســاس مــن أجــل تنميــة مــستدامة طويلــة األجــل، يف ذات الوقــت الــذي حيــافظ    
ــه ــدرة علــ   في ــى الق ــزال موجــودة أو       عل ــد ال ت ــيت ق ــة ال ــسانية الفوري ــة االحتياجــات اإلن ى تلبي

 .وجودها حيتمل
منـسقي الـشؤون اإلنـسانية عـن        /وقد ُبذلت جهود هامة لتعزيز نظم املنـسقني املقـيمني          - ٢٩

طريق إقامة صالت مؤسسية بني هياكل التنسيق للمنـسقني املقـيمني وهياكـل التنـسيق ملنـسقي                 
كما مت إدخال ُنظم ومعايري حمسنة من أجل حتديد وتعيني وتـدريب األفـراد              . الشؤون اإلنسانية 

 .األقدر على القيام بالقيادة الفعالة املسؤولة يف امليدان
وقد أحرز بعض التقدم يف تعزيز املناهج املشتركة بني اإلدارات والوكاالت مـن أجـل                - ٣٠

إقــرار املبــادئ التوجيهيــة لعمليــة  و. التخطــيط االســتراتيجي يف املقــار وعلــى املــستوى القطــري 
ــة للبعثــات هــو فرصــة لتحــسني التماســك بــني ذراع األمــم املتحــدة حلفــظ       التخطــيط املتكامل

ومــا برحــت منهجيــة تقيــيم احتياجــات مــا بعــد . الــسالم وذراعهــا اإلنــساين وذراعهــا اإلمنــائي
مـن أجـل االنتقـال    الصراع املشتركة بني األمم املتحدة والبنك الدويل لـدعم التخطـيط الـوطين            

يف الظروف الفورية ملا بعد الصراع ُتقدم منهاجا متينا من أجـل الـتالحم بـني اجلهـات الفاعلـة                    
 .الوطنية واجلهات الفاعلة الدولية

ومــن خــالل أطــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة وزيــادة اســتخدام الــربامج    - ٣١
 اإلنـسانية واملنظمـات ذات الوجهـة اإلمنائيـة          املشتركة، طرأ حتسن على التعاون بـني الوكـاالت        

 .بشأن بعض املسائل، مثل عودة الالجئني وإعادة إدماجهم
 

 توصيات  
 :أنقد تود اجلمعية العامة القيام  - ٣٢

جتدد الدعوة إىل جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي لكـي يقـوم بـدور حيـوي يف                  )أ( 
ــة إىل التنميــة واالضــ   طالع هبــذه األنــشطة االنتقاليــة يف إطــار  حــاالت االنتقــال مــن اإلغاث

 التملك الوطين من خالل تطوير القدرات الوطنية على مجيع املستويات؛
تطلــب مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة تعزيــز قــدرات احلكومــات   )ب( 

الوطنية، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، يف البلدان اليت متر بفترة انتقالية من اإلغاثة إىل              
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تنميــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي، وخباصــة   ال
 :يلي فيما

عمليات تقييم االحتياجـات، وختطـيط الـربامج، والتنفيـذ والرصـد خـالل               ‘١’ 
املراحل األوىل واملراحل الالحقـة للكـوارث الطبيعيـة أو حـاالت الـصراع       

ــات اإلمن   ــات واألولويـ ــد االحتياجـ ــك بتحديـ ــل   وذلـ ــطة األجـ ــة املتوسـ ائيـ
 ؛ األجلوالطويلة

ُنظُم مجـع البيانـات، وال سـيما مـن خـالل زيـادة التوافـق بـني خمتلـف نظـم               ‘٢’ 
إدارة املعلومــات املــستخدمة لــدى خمتلــف اجلهــات الفاعلــة خــالل عمليــة  
ــة       ــد معلومــات موثوق ــة تولي ــة، وذلــك ُبغي ــة إىل التنمي ــال مــن اإلغاث االنتق

سب، مبا فيها بيانات حمـددة جنـسانيا، وضـرورية          موضوعية يف الوقت املنا   
  التالية يف عملية االنتقال؛من أجل إدارة مراحل اإلنعاش األوىل واملراحل

 احلد من أخطار الكوارث، والتأهب، ومنع الصراع؛ ‘٣’ 
تطلب من منظومات جهاز األمم املتحدة اإلمنائي تعزيـز التنـسيق املـشترك             )ج( 

 :كاالت وال سيما عن طريق ما يليبني اإلدارات وبني الو
زيادة دمج جهود التخطيط من خالل، أمـور يف مجلتـها، عمليـة التخطـيط            ‘١’ 

املتكاملة للبعثات وذلك لضمان أن تكون العمليات علـى نطـاق املنظومـة             
 منسجمة وتليب االحتياجات واألولويات القطرية؛

ــاء الــسالم و    ‘٢’  ــادة التعــاون والتنــسيق بــني جلنــة بن ــادرات األخــرى يف زي املب
منظومة األمم املتحدة الرامية إىل إحـالل الـسالم واالسـتقرار واألمـن مـع               
االعتـــراف بعالقـــة التعزيـــز املتبـــادل بـــني التنميـــة، مـــن ناحيـــة، والـــسالم 

 واالستقرار واألمن، من ناحية أخرى؛
دعم اجلهود اجلارية لوضع ترتيبات مع مؤسسات بريتون وودز املـصممة             ‘٣’ 

ني التعاون واالسـتجابات املـشتركة لـدعم البلـدان الـيت متـر مبرحلـة                لتحس
انتقال من اإلغاثة إىل التنمية، وخباصة يف جمـاالت مثـل التخطـيط املـشترك           

 وآليات التمويل املشترك؛
جعل جمموعة الواليات، واخلربات واملـوارد األخـرى للـصناديق والـربامج             ‘٤’ 

 األمم املتحدة اإلمنائي، بكاملـها،  والوكاالت والكيانات األخرى يف جهاز 
متاحة للبلدان اليت متر مبرحلة انتقال من اإلغاثة إىل التنمية وذلك لتحقيق 
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ــة       ــو، والتنميـ ــسريع، والنمـ ــصادي الـ ــاش االقتـ ــر، واإلنعـ ــن الفقـ ــد مـ احلـ
 املستدامة؛

تطلــب مــن منظمــات األمــم املتحــدة اختــاذ التــدابري الــيت تزيــد مــن تعزيــز     )د( 
رابط والفعالية والكفـاءة وحـسن التوقيـت يف األنـشطة التنفيذيـة يف منظومـة        التماسك والت 

 :األمم املتحدة يف البلدان اليت تنتقل من اإلغاثة إىل التنمية، وال سيما من خالل ما يلي
منسقي الشؤون اإلنسانية يف البلـدان      /زيادة تعزيز نظامي املنسقني املقيمني     ‘١’ 

غاثـة إىل التنميـة عـن طريـق تـوفري التمويـل         اليت متـر مبرحلـة انتقـال مـن اإل         
الكايف، وإقامة الصالت بـني النظـامني، وحتـسني املعـايري والـنظم مـن أجـل                 

 حتديد األفراد الذين يشغلون هذه الوظائف وتعيينهم وتدريبهم؛
زيادة تطوير هنج مشتركة بني منظمات األمـم املتحـدة مـن أجـل عمليـات                 ‘٢’ 

ارث وبعــد الــصراع، وختطــيط الــربامج،    تقيــيم االحتياجــات بعــد الكــو   
والتنفيذ، والرصـد، وذلـك بغيـة تـوفري دعـم أكثـر متاسـكا وفعاليـة لتنميـة                   
 القدرات الوطنية يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛

تدرك عدم كفاية التمويل لألنـشطة التنفيذيـة يف البلـدان الـيت متـر مبرحلـة                  )هـ( 
اإلغاثــة إىل التنميــة، وعــدم تــوفر إمكانيــة التنبــؤ، وأن حتــث البلــدان املتقدمــة    انتقــال مــن 

 :وغريها من البلدان اليت يف وسعها ذلك على القيام مبا يلي
تقــدمي مــسامهات ماليــة مرنــة طويلــة األجــل ميكــن التنبــؤ هبــا ويف الوقــت      ‘١’ 

 املتحدة  املناسب من أجل األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم         
 يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛

نسانية من أجل االحتياجات    األغراض اإل إدراج خمصصات مرنة يف متويل       ‘٢’ 
 واألولويات الطويلة األجل املتصلة باإلنعاش والتنمية؛

عن دعم اجلهود على نطاق املنظومة لتبسيط اإلجراءات املتصلة باملساءلة           ‘٣’ 
آليات التمويل اجلديدة وإدارهتا واإلشراف عليها، مثل صـناديق التمويـل            

وعن اإلجراءات املتصلة بتقييم الـربامج      اجملمَّع  الوسيط وصناديق التمويل    
واملشاريع، واسترداد التكاليف، واإلدارة واإلبـالغ، ممـا ُيخفـض تكـاليف            

 .املعامالت بوجه عام
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 املتحدة اإلمنائيحتسني أداء جهاز األمم  -خامسا  
 االتساق العام يف جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وأمهيته وفعاليته -ألف  

يلـزم أن تكـون لـدى البلـدان األعـضاء إمكانيـة اإلفـادة مـن مجيـع املعـارف واملهـارات             - ٣٣
ــائي      ــات التابعــة جلهــاز األمــم املتحــدة اإلمن ــع الكيان ــا مجي ــوارد الــيت متتلكه ــزام  . وامل ــزداد الت وي

وأكـد  . ظمات األمم املتحـدة بتعزيـز اتـساق الـدعم الـذي تقدمـه إىل جهـود التنميـة الوطنيـة                    من
ــواردة يف تقريــر الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين باالتــساق علــى نطــاق       عــدد مــن التوصــيات ال
منظومة األمم املتحدة يف جماالت التنمية واملـساعدة اإلنـسانية والبيئـة مبـادرات اإلصـالح علـى                

قطري اليت صدرت واليات بتنفيذها يف االستعراض الشامل للسياسات الـذي جيـري             الصعيد ال 
 .A/61/836)انظر (، ومنحها زمخا متجددا ٢٠٠٤ و ٢٠٠١كل ثالث سنوات لعامي 

ولــدى إعــداد التقيــيم القطــري املــشترك، يــوىل املزيــد مــن االهتمــام لتفــادي ازدواجيــة   - ٣٤
علـى الـصعيد الـوطين أو اسـتبداله، ولزيـادة وتعزيـز             العمل التحليلـي القـائم والـذي يـضطلع بـه            

ــال، يف شــكل        ــة، علــى ســبيل املث ــات اإلمنائي ــد األولوي ــؤدي إىل حتدي ــة الــيت ت العمليــات الوطني
 .استراتيجيات احلد من الفقر

وتوفر االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية اإلطار حملور عمل أُطر األمم املتحدة للمـساعدة             - ٣٥
غـري أن هـذه اُألطـر تنحـو حنـو           . يت جيـب أن يكـون هلـا عـدد حمـدود مـن األولويـات               اإلمنائية، ال 

التركيز يف املقام األول على مسائل التنمية االجتماعية وبدرجـة أقـل علـى املـسائل ذات الـصلة        
بــالنمو االقتــصادي املطــرد والقطاعــات اإلنتاجيــة واخلطــة الدوليــة األمشــل املتمثلــة يف األهــداف 

وأبرم عدد مـن الوكـاالت املتخصـصة اتفاقـات مـع البلـدان املتلقيـة                . فق عليها دوليا  اإلمنائية املت 
وتشدد املبادئ التوجيهية املنقحـة     . بشأن أُطر ختطيط منفصلة ذات تركيز قطاعي أو مواضيعي        

إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية علـى أمهيـة اعتمـاد اخلطـة              /للتقييم القطري املشترك  
مشل لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا كأساس للتحليـل والتخطـيط علـى الـصعيد               الدولية األ 

 .القطري، وذلك يف سياق عملية ختطيط التنمية الوطنية
ــر        - ٣٦ ــة ُألط ــائج التابع ــصفوفة النت ــرب م ــشتركة ع ــة امل ــموباإلضــافة إىل الربجم  املتحــدة األم

ركة، اليت ُتفهم على أهنا جمموعة مـن األنـشطة          للمساعدة اإلمنائية، يزداد استخدام الربامج املشت     
اجملسدة يف خطة عمل مشتركة ختصص هلا ميزانية ينفذها وميوهلا مـا ال يقـل عـن منظمـتني مـن             

وقــد أثبتــت الــربامج املــشتركة، وال ســيما تلــك الــيت تتنــاول فــريوس . منظمــات األمــم املتحــدة
ع التعـاون واالتـساق فيمـا بـني كيانـات        اإليدز، أهنـا وسـائل فعالـة لتـشجي        /نقص املناعة البشرية  

 .األمم املتحدة على الصعيد القطري



A/62/253  
 

07-45777 21 
 

وأُحرز تقدم أيضا يف جمال مواءمـة دورات الـربامج فيمـا بـني منظمـات األمـم املتحـدة                 - ٣٧
. مع الربامج متعددة السنوات اخلاصة باللجنـة التنفيذيـة التابعـة جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة             

ورات برجمة جمموعة كبرية من اهليئـات اإلمنائيـة التابعـة لألمـم املتحـدة مـا زال                  غري أن مواءمة د   
 .يشكل حتديا

ويشكل نظام املنسقني املقيمني إحدى الوسـائل األساسـية لتعزيـز االتـساق يف املنظمـة                 - ٣٨
ومـن العوامـل املهمـة الـيت ال بـد منـها حلـسن أداء نظـام املنـسقني                    . ككل على الصعيد القطري   

ني لعمله، تشاطر املسؤوليات ومشاركة مجيع وكاالت جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي الـيت              املقيم
تــضطلع بعمليــات علــى الــصعيد القطــري أو لــديها قــدرات يف جمــاالت ذات صــلة باألنــشطة     

ويلـزم تـوفري املـوارد املاليـة     . احلالية علـى الـصعيد القطـري، سـواء كـان هلـا تواجـد بالبلـد أم ال                 
 .تأدية هذا النظام دوره التنسيقي املركزي بفعاليةالكافية لضمان 

ويضطلع املمثل املقـيم لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مبهمـة املنـسق املقـيم بـدون أي                       - ٣٩
ــل        ــسقني املقــيمني، مــن جهــة، ودوره كممث فــصل واضــح بــني مــسؤولياته كمــدير لنظــام املن

ويلــزم الفــصل بــني هــاتني الــوظيفتني  . للربنــامج اإلمنــائي يف إعــداد الــربامج، مــن جهــة أخــرى  
وحــدوث لــبس يف  ) يف جمــال مجــع األمــوال، علــى ســبيل املثــال     (لتفــادي تــضارب املــصاحل   

وقـد اعتمـد الربنـامج اإلمنـائي تـدابري جديـدة لتحـسني             . التصورات اخلارجية لـدور كـل منـهما       
اف علـى أنـشطته     وُيعـني الربنـامج اإلمنـائي اآلن مـديرين قطـريني لإلشـر            . الفصل بني الوظيفتني  

األساسية، لضمان تفـرغ املنـسقني املقـيمني تفرغـا تامـا لتأديـة مهـامهم وختفيـف املخـاطر آنفـة                      
وعلــى الــرغم مــن أن املنــسقني املقــيمني مــا زالــوا يعملــون حتــت إدارة  . الــذكر إىل احلــد األدىن

كيانـات أخـرى    يعني منهم من خارج الربنامج اإلمنائي أو من          الربنامج اإلمنائي، فإن أعداد من    
 .تابعة لألمم املتحدة أو من اخلارج آخذة يف االزدياد

وجيــري التــشديد بــشكل متزايــد علــى تــدريب املنــسقني املقــيمني تــدريبا كافيــا وعلــى   - ٤٠
، قُدمت وحدات تدريبية جديدة للمنـسقني املقـيمني، سـتعمل           ٢٠٠٦ومنذ عام   . تقييم أدائهم 

لفـة تابعـة لألمــم املتحـدة والــصالت القائمـة بــني     علـى تعزيـز معــارفهم بواليـات مؤســسات خمت   
ومت تــصميم وتنفيــذ نظــام جديــد لتقيــيم أداء املنــسقني املقــيمني، لــتمكني ممــثلني مــن    . براجمهــا

منظمات بـاألمم املتحـدة وأفرقـة املـديرين اإلقليمـيني مـن املـشاركة مـشاركة مباشـرة يف تقيـيم                 
ءلة اخلاصــة باملنــسقني املقــيمني بيانــا تامــا دور  ويــتعني أن يــبني إطــار املــسا . املنــسقني املقــيمني

 .حكومات البلدان املضيفة يف جممل العملية اإلمنائية
 “اإلجناز كأمم متحـدة واحـدة     ”وجيري اآلن الشروع يف تنفيذ برامج جتريبية يف إطار           - ٤١

ــا املتحــدة والــرأس األخــضر      ــة ترتاني ــا وأوروغــواي وباكــستان ومجهوري ــاء علــى طلــب ألباني بن
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ويتمثـل التحـدي الرئيـسي يف تـوفري         . رواندا وفييت نام وموزامبيق، وحتت إشراف حكوماهتا      و
تنـوع منظومــة األمــم املتحــدة للــشركاء الــوطنيني لـضمان أمهيــة وفعاليــة وكفــاءة الــربامج وفقــا   

اإلجنـاز كـأمم    “ألولويات التنمية الوطنية، وخاصـة إذا كـان تنفيـذ الربنـامج القطـري يف إطـار                  
وحسب ما مت االتفـاق عليـه لـدى جملـس الرؤسـاء       .  يوفر إطار ميزانية متكامل    “دةمتحدة واح 

التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق سـيجري اسـتعراض وتقيـيم اخلـربات التجريبيـة                
 .يف فترات منتظمة أثناء تنفيذها، إىل جانب دعم من جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

 
 التوصيات  

 :اجلمعية العامة أنود د تق - ٤٢
تشدد على جعل متلُّك وقيادة الـسلطات الوطنيـة ومـشاركتها الكاملـة يف               )أ( 

إعداد ووضع مجيع وثائق التخطـيط والربجمـة التابعـة جلهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي، مبـا يف                     
ــور          ــن األم ــة م ــساعدة اإلمنائي ــم املتحــدة للم ــار األم ــشترك وإط ــيم القطــري امل ــك التقي ذل

ــق      األ ــة إىل حتقي ــة الرامي ــة الوطني ــة اســتجابتها الســتراتيجيات وخطــط التنمي ساســية لكفال
 األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، للبلدان املعنية؛

تؤكد على أنه يتعّين أن تتماشى أطر التخطيط والربجمة لألنشطة التنفيذية            )ب( 
اليت تقوم هبا منظومة األمم املتحدة، مبا فيها إطار األمم املتحدة للمساعدة من أجل التنمية 

اإلمنائية، متاشيا تاما مع دورات التخطـيط اإلمنائيـة الوطنيـة، حيثمـا أمكـن، وأنـه ينبغـي أن                
تستفيد من اآلليات والقدرات الوطنية، مبا فيها آليات التقييم الوطنيـة الـيت ميكـن أن حتـل                  

قطري املـشترك، واإلسـهام يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة الوطنيـة، إىل جانـب                 حمل التقييم ال  
التركيــز اخلــاص علــى األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة  

 لأللفية، بناء على طلب البلدان املتلقية وفيما يتعلق بتملكها وقيادهتا؛
أو التقيـيم القطـري املـشترك       (الوطنيـة   تؤكد على أن العمليـات التحليليـة         )ج( 

ــة آليــات    ) عنــد االقتــضاء وإطــار األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة جيــب أن تكــون مبثاب
اإلمنائي وأنه ينبغي إما إدماج  املتحدة األمممركزية للتقييم والتخطيط والربجمة تابعة جلهاز 

حــدة، يف التحليــل الــوطين أو أطــر التقيــيم والتخطــيط األخــرى التابعــة ملنظمــات األمــم املت
التقييم القطري املشترك أو إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أو على األقل أن جيـري               
تنسيقها تنسيقا واضحا مع التحليل الوطين والتقييم القطري املشترك وإطار األمم املتحدة 

ملتحــدة للمــساعدة للمــساعدة اإلمنائيــة مــن أجــل اإلبقــاء علــى تركيــز إســهام إطــار األمــم ا
اإلمنائيــة وجممــل إســهام منظومــة األمــم املتحــدة وأن يكــون إســهامهما قائمــا علــى النتــائج   
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وتفادي التـداخل وتنـسيق مـسامهات خمتلـف الـصناديق والـربامج والوكـاالت املتخصـصة                 
 وغريها من كيانات منظومة األمم املتحدة، على أساس والياهتا املعنية وميزاهتا النسبية؛

تؤكد على أنه يتعّين أن تتمكن البلـدان املتلقيـة مـن االسـتفادة مـن كامـل                   )د( 
جمموعة املوارد والواليات املعيارية والتنفيذية، مبا فيها اخلربات الفنية والتكنولوجيـة، الـيت             
ميكن أن توفرها هلا مجيع منظمات األمم املتحدة أو من خالهلـا، والـيت ينبغـي أن حتـدد مـن                     

حليـل الوطنيـة أو التقيـيم القطـري املـشترك، عنـد االقتـضاء، وتنفيـذها                 خالهلا عمليـات الت   
وفقا للقيادة التامة للبلـد املتلقـي املعـني واسـتخدام اآلليـات والقـدرات التحليليـة القائمـة،                
ــيت ميكــن أن        ــها أو غــري املقيمــة، ال ــم املتحــدة، ســواء املقيمــة من وأن حتــدد منظمــات األم

واالحتياجات احملـددة لكـل بلـد علـى حـدة ودعوهتـا             تستجيب على أفضل وجه لألوليات      
 إىل اإلسهام مسامهة مباشرة أو غري مباشرة يف إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛

تشجع البلدان املتلقية على إشراك اجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص ومجيـع               )هـ( 
األمم املتحـدة اإلمنـائي يف   الوزارات املختصة اليت قد تستفيد من الدعم الذي يقدمه جهاز  

عملية صياغة الطلبات من منظومة األمم املتحـدة مـن خـالل العمليـات التحليليـة الوطنيـة                  
 والتقييم القطري املشترك وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية واألطر األخرى؛

تدعو جهاز األمم املتحدة اإلمنائي ومؤسسات بريتون وودز إىل أن تكثف      )و( 
عاون والتبادل والتنسيق، مبا يف ذلك من خالل زيادة اتساق ومتاسك ترتيبات الشراكة             الت

والطرائق والصكوك واألطـر االسـتراتيجية، وذلـك باالمتثـال التـام ألولويـات احلكومـات                
 املتلقية، واحتراما للرتاهة املؤسساتية والواليات التنظيمية لكل منظمة؛

قيـام منظمتـان مـن       الربامج املشتركة، أي  تشجع التوسع يف استخدام هنج       )ز( 
منظمــات األمــم املتحــدة أو أكثــر وشــركاء وطنيــون بتنفيــذ مــشترك ألنــشطة معينــة ذات    
تركيز مواضيعي مشترك وخطة عمل مشتركة وميزانية مشتركة، عنـدما يكـون ذلـك هـو                

  الوطنية؛أنسب السبل وأكثرها فعالية لتنفيذ الربامج واملشاريع لدعم األولويات اإلمنائية
تؤكد من جديد أن نظام املنسق املقيم، ضمن إطار التملك الوطين وقيادة             )ح( 

احلكومة للعمليات اإلمنائية الوطنية، يضطلع بدور رئيسي يف عمل منظومـة األمـم املتحـدة         
 بشكل فعال وكفؤ على الصعيد القطري وضرورة تعزيز هذا الدور؛

دة ككـل لنظـام املنـسقني املقـيمني،         تشدد على متلـك منظومـة األمـم املتحـ          )ط( 
ــة      مبــا ــساءلة وروح الزمال ــشفافية وامل يف ذلــك الوكــاالت غــري املقيمــة، وأن املــشاركة وال

 .والشمول هي مبادئ رئيسية يقوم عليها عمل نظام املنسقني املقيمني



A/62/253
 

24 07-45777 
 

 : تشجع زيادة اجلهود اليت يبذهلا جهاز األمم املتحدة اإلمنائي فيما يلي )ي( 
يار وتعـيني املنـسقني املقـيمني عـن طريـق النظـر يف املرشـحني مـن مجيـع                   اخت ‘١’ 

صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا وغريهـا مـن الكيانـات، وجيـري              
 مبوجب هذه العملية تشجيع هذه الكيانات على اقتراح أفضل املرشحني؛

جانب مجيع  تعزيز عملية تدريب املنسقني املقيمني، مبا يف ذلك هتيئتهم من            ‘٢’ 
مؤسسات منظومة األمم املتحدة، فضال عن اآلليـات اخلاصـة بـدعمهم يف             

 جمال أداء مهامهم؛
تنفيذ إطار املـساءلة الـشامل اخلـاص باملنـسقني املقـيمني، وإتاحـة املـشاركة          ‘٣’ 

الكاملة فيه جلميع مؤسـسات األمـم املتحـدة الـيت متـارس أنـشطة يف البلـد                  
  مقيم أو كانت ممثلة على الصعيد اإلقليمي؛املعين، سواء كان لديها ممثل

ــطالع        )ك(  ــاء االضـ ــائي، أثنـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــدير برنـ ــب إىل مـ تطلـ
 :مبسؤولياته إلدارة نظام املنسقني املقيمني أن يكفل ما يلي

إحراز املزيد من التقدم يف حتديـد مهـام املنـسق املقـيم ومهـام املمثـل املقـيم               ‘١’ 
إلمنائي أو املدير القطري لتفادي تنازع املـصاحل وحـدوث          التابع للربنامج ا  
 خلط يف األدوار؛

إنشاء آليات مناسبة لكفالة أال تؤدي تكـاليف نظـام املنـسقني املقـيمني إىل               ‘٢’ 
 ختفيض املوارد املخصصة للربامج اإلمنائية يف البلد املتلقي؛

الالزمـة كـي    تكثيف اجلهود حلشد واسـتدامة مـستويات الـدعم املناسـبة و            ‘٣’ 
يـــؤدي نظـــام املنـــسقني املقـــيمني دوره بفعاليـــة، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل  
املسامهات املالية والفنية والتنظيمية من داخل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي          

 ومن الدول األعضاء؛
رصد وتقييم تكاليف نظـام املنـسقني املقـيمني باملقارنـة مـع جممـوع نفقـات            ‘٤’ 

 يذية من أجل التنمية مع آليات التنسيق األخرى؛الربامج لألنشطة التنف
تــشجع تعــيني حمللــني غــري مقــيمني لتنــسيق الوكــاالت، والــذين تتمثــل          )ل( 

مسؤولياهتم األساسية يف تقدمي الدعم إلدراج الوكاالت غـري املقيمـة وغريهـا مـن كيانـات                 
م املتحدة القطـري  جهاز األمم املتحدة اإلمنائي ومشاركتها على قدم املساواة يف فريق األم     

 مشاركة تامة؛
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تشجع استخدام النـهج احلديثـة إلدارة املعـارف والتكنولوجيـات املتقدمـة              )م( 
للمعلومات واالتصاالت اليت تيسر إسهام الكيانات والوكاالت غري املقيمة يف إطار األمم            
املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة وغريهــا مــن آليــات وأطــر التخطــيط، فــضال عــن تــشاطر          

 علومات، مما يؤدي إىل زيادة فعالية إعمال التعاون اإلمنائي ملنظومة األمم املتحدة؛امل
تطلب إجراء رصد وتقييم، بـشكل وثيـق، للعمليـات االبتكاريـة والنتـائج               )ن( 

 “اإلجناز كأمم متحدة واحدة ”املؤقتة والنهائية احملققة يف البلدان الرائدة اليت اعتمدت هنج          
 مــع البلــدان املعنيــة، والقيــام بــإبالغ اجلمعيــة العامــة واجمللــس        وذلــك بالتعــاون الوثيــق  

 االقتصادي واالجتماعي، بشكل منتظم، بشأن املمارسات احلميدة والدروس املستفادة؛
تــشجع املــضي يف اســتحداث وتكييــف اإلرشــادات املتعلقــة بالربجمــة علــى  )س( 

األمـم املتحـدة للمـساعدة      الصعيد القطري، مبـا يف ذلـك التقيـيم القطـري املـشترك وإطـار                
ــستفادة يف        ــدروس امل ــاة اخلــربات وال ــب مراع ــيمني، إىل جان ــسقني املق ــام املن ــة ونظ اإلمنائي

يف ظـل  “ اإلجنـاز كـأمم متحـدة واحـدة    ”امليدان، مبا فيها التنفيذ يف البلدان الرائدة يف إطار         
 .اإلرشادات اخلاصة باالستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل ثالث سنوات

 
 األبعاد اإلقليمية - باء 

األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم              هناك عدة مسائل يلزم أن تعاجلهـا          - ٤٣
 .بطابع عابر للحدود ومن الضروري معاجلتها يف سياق إقليمي ودون إقليميوتتسم املتحدة 

ع التنفيـذي لألمـم   والدور املزدوج الـذي تـضطلع بـه اللجـان اإلقليميـة بوصـفها الـذرا             - ٤٤
  نـسبية    اإلقليمـي مـن جهـة أخـرى، مينحهـا مزايـا         املؤسسي   املشهد   من   املتحدة من جهة، وجزءا

فنيـة  وقد اكتسبت هـذه اللجـان خـربة    . العابرة للحدود واإلقليمية للتنمية فريدة ملعاجلة املسائل    
 . قوية متعددة اجملاالت يف عدد من املسائل املتعلقة بالتنمية

أو دون إقليميـة، كمـا   /والـربامج اآلن مكاتـب إقليميـة و      وأصبح لدى مجيـع الـصناديق     - ٤٥
وُدعيـت  . وأُنشئت ستة أفرقة للمديرين اإلقليمـيني     . احلال بالنسبة لعدة وكاالت متخصصة     هو  

واملنــسق  مجيــع الــصناديق والــربامج والوكــاالت إىل املــسامهة يف تقــدمي الــدعم اإلقليمــي املتــسق  
 يف جمـاالت    الفنيـة  لخـربة ل الوكـاالت املتخصـصة      يتزايـد تقـدمي   و. ألفرقة األمم املتحـدة القطريـة     

 .معينة من خالل املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية
األمـم املتحـدة يف     ملنظمـات   وقد أحرز بعض التقدم صـوب اشـتراك اهلياكـل اإلقليميـة               - ٤٦

ورغـم وجــود ميـزات الشـتراك األفرقــة    . ليميـة موقـع واحـد وكفالــة زيـادة اتـساق املواءمــة اإلق    
اإلقليمية ملؤسسات األمم املتحـدة يف موقـع واحـد، فقـد يكـون مـن الواجـب معاجلـة حتـديات                      
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معينة ذات طابع عابر للحدود على الصعيد دون اإلقليمي مما يتطلب إنـشاء مكاتـب يف مواقـع            
 . أخرى من غري املراكز الرئيسية

 التوصيات
 : أنعية العامةقد تود اجلم - ٤٧

 بأن عدة حتديات إمنائية متصلة بتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا          تقر    )أ(  
دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية، هي ذات طابع عابر للحدود وميكن معاجلتها            
علــى أفــضل وجــه مــن خــالل التعــاون األقــاليمي واإلقليمــي ودون اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك 

عــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، والســيما التحــديات املتعلقــة بالتجــارة وبتعبئــة املــوارد   الت
  التقنية والتكنولوجية والبشرية واملالية؛

تــشجع جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى تعزيــز التعــاون مــع املنظمــات    )ب(  
ــصد     ــة للت ــصارف اإلقليمي ــة وامل ــة ودون اإلقليمي ــة اإلقليمي ــة الدولي ي للتحــديات احلكومي

ــة       ــاً، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائي ــة املتفــق عليهــا دولي املتــصلة بتحقيــق األهــداف اإلمنائي
لأللفية، وخباصة التحديات ذات الطابع العابر للحدود واليت تتطلب التعـاون بـني البلـدان        

 واملنظمات على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
عـة لألمـم املتحـدة إىل زيـادة تطـوير مـسامهاهتا             اللجان اإلقليميـة التاب   تدعو   )ج(  

التحليلية واملعيارية والتنفيذيـة علـى الـصعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي، وتـوفري منتـدى                 
حكومي دويل إقليمي شـامل للحـوار بـشأن الـسياسات وبنـاء توافـق اآلراء، مـن شـأنه أن                     

 نات األمم املتحدة؛يكون آلية إقليمية لتعزيز اتساق السياسات والربامج بني كيا
طلب إىل الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة وغريها من كيانـات          ت  )د(  

 : منظومة األمم املتحدة على الصعيد اإلقليمي وإىل اللجان اإلقليمية القيام مبا يلي
زيادة تعزيـز التعـاون والتنـسيق بـني بعـضها بعـضا علـى الـصعيد اإلقليمـي             ‘١’ 

 خباصة هبدف ممارسة الرقابة علـى األنـشطة التنفيذيـة         ومع مقر كل منها، و    
الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة علــى الــصعيد القطــري ودعمهــا  

 مع حكومات البلدان املعنية؛الوثيق وضمان جودهتا، بالتشاور 
 ميع وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة وصـناديقها          التامة جل شاركة  املكفالة   ‘٢’ 

ك غري املمثلة علـى الـصعيدين القطـري واإلقليمـي، يف            وبراجمها، مبا يف ذل   
 أعماهلا؛
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 دعو مجيع صناديق منظومة األمم املتحدة وبراجمهـا ووكاالهتـا املتخصـصة           ت  )هـ(  
املوقـع  ذات إىل القيام، إىل أقصى حد ممكن، مبواءمـة التغطيـة القطريـة، وجعـل مكاتبـها يف           

حتديـد اآلليـات املناسـبة علـى        نفـسه   الوقـت   واملباين، حيثما كان ذلك جمديا وذا نفـع، ويف          
الــصعيد اإلقليمــي للتــصدي للتحــديات اخلاصــة الــيت ال ميكــن جماهبتــها علــى حنــو كــاف يف 

  .املراكز اإلقليمية
 

 تكاليف املعامالت وكفاءهتا - جيم 
، أخذت منظومة األمم املتحدة تكثف جهودها الرامية إىل ترشـيد مـا             ٢٠٠٤منذ عام     - ٤٨

، ال سيما على الصعيد القطري، وتبـسيط إجراءاهتـا اإلداريـة واملاليـة               ترتيبات التنفيذ تتخذه من   
 . ومواءمتها

كوسيلة لرفع مستوى الكفاءة مـن حيـث التكلفـة،          أصال  املكتب املشترك   مفهوم  وبدأ    - ٤٩
فأنـشأت  . نسبيا ملنظومة األمـم املتحـدة     حمدود  خصوصا يف البلدان اليت ليس فيها سوى وجود         

ومشل ذلـك تعـيني ممثـل قطـري         . ناديق والربامج املوجودة يف الرأس األخضر مكتبا مشتركا       الص
وتــشكل بــرامج  . مــشترك وأســفر عــن وضــع برنــامج قطــري موحــد وإطــار موحــد للميزانيــة    

وهـي تؤكـد    . التجريبيـة آخـر جتـسيد ملفهـوم املكتـب املـشترك           “ متحدة واحدة اإلجناز كأمم   ”
ي على هنج شامل فيما يتعلق بالوكاالت املتخصصة وغريها مـن           على االتساق والفعالية وتنطو   

 .كيانات جهاز األمم املتحدة اإلمنائي
وحتقق بعض التقدم مع اعتماد خدمات الدعم املشتركة واإلجـراءات اإلداريـة واملاليـة                - ٥٠

ــدة ــا     . اجلدي ــدة مل يكــن منتظم ــراءات اجلدي ــذه اإلج ــافع ه ــرض أن  . إال أن رصــد من ــد ُيفت وق
سواء حققـت بعـض الوفـورات يف        الـ مات الوطنية ومؤسسات األمم املتحدة نفسها على        احلكو

 ٢٠٠٥أبريـل   /يف نـسيان  بـدأت   و. تكلفة املعامالت، لكن ليـست هنـاك أدلـة قويـة علـى ذلـك               
  جملموعـة    التنفيذيـة    النقدية بني املنظمـات األعـضاء يف اللجنـة      التحويالت   يف   املنسق   مبادرة النهج

وحيــدد هــذا النــهج التحــويالت النقديــة علــى أســاس التقيــيم املــسبق   . اإلمنائيــة   املتحــدة   مــماأل 
    .للقدرات اإلدارية للمؤسسات الشريكة ويعزز هذه القدرات، حسب االقتضاء

 التوصيات
 : أنقد تود اجلمعية العامة - ٥١

اء علـى   تشجع زيادة ترشـيد الوجـود القطـري ملنظومـة األمـم املتحـدة، بنـ                )أ(  
طلب حكومات البلدان املعنية وحتـت قيادهتـا، مبـا يف ذلـك مواصـلة تنفيـذ منـوذج املكتـب                 
املشترك، واملباين املشتركة واشتراك أعضاء فريق األمم املتحـدة القطـري يف موقـع واحـد،               
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وخدمات الـدعم املـشتركة املوحـدة، وحـسب االقتـضاء، وضـع إطـار مـشترك قـائم علـى                     
 يزنة واإلبالغ؛النتائج للتخطيط وامل

جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى زيــادة مواءمــة منظمــات تــشجع مجيــع   )ب(   
ــة واإلدارة واملــشتريات      ــة، مبــا يف ذلــك املــوارد البــشرية واملالي وتبــسيط ممارســاهتا التجاري
ــال       ــسفر واألعم ــسلكية والالســلكية وال ــصاالت ال ــات واالت ــا املعلوم ــن وتكنولوجي واألم

ئل منها اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام، بغيـة تعزيـز املـساءلة               املصرفية، بوسا 
 ؛والشفافية فيما يتعلق باألنشطة التنفيذية من أجل التنمية

جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن تواصـل توحيـد       منظمات  طلب إىل مجيع    ت  )ج(  
 واسترداد التكاليف، وأن حتـافظ      ومواءمة املفاهيم واملمارسات املتصلة بتكاليف املعامالت     

ــت  ــسه يف الوقـ ــري      نفـ ــسامهات غـ ــل يف إدارة املـ ــاليف بالكامـ ــترداد التكـ ــدأ اسـ ــى مبـ علـ
 اخلارجة عن امليزانية؛/التكميلية/األساسية
على ضرورة منح أولوية عليا لتخفيض تكـاليف املعـامالت املتـصلة            تؤكد    )د(  

ءة هذه األنشطة على حنو مـستدام، هبـدف   باألنشطة التنفيذية من أجل التنمية وحتسني كفا  
ختفيف العبء اإلداري واإلجرائي الذي يتحمله الشركاء الوطنيون وجهاز األمم املتحـدة            

 اإلمنائي؛ 
 : تشجع مؤسسات منظومة األمم املتحدة على  )هـ(  
تكـاليف املعـامالت    يف  سبل حتويـل الوفـورات املتحققـة        مدى و استكشاف   ‘١’ 

لألنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة يف      ة ميكـن أن تتـاح   أموال برناجميـ إىل  
 البلدان النامية؛

زيــادة االســتفادة مــن الــنظم الوطنيــة خلــدمات الــدعم، حــسب االقتــضاء    ‘٢’ 
ولــــصاحل البلــــدان املتلقيــــة، مبــــا يف ذلــــك يف جمــــاالت الــــشراء واألمــــن 
وتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت الـــسلكية والالســـلكية والـــسفر      

مــال املــصرفية، وكــذلك للتخطــيط واإلبــالغ والتقيــيم، بغيــة تعزيــز  واألع
  القدرات الوطنية وتقليل تكاليف املعامالت؛

مواصــــلة استكــــشاف الــــسبل والوســــائل الراميــــة إىل تيــــسري مــــشاركة  ‘٣’ 
مؤسسات األمم املتحدة اليت تضطلع بدور يف التنميـة يف آليـات للتمويـل              

ــة،   املــشترك واجلمــاعي، مبــا يف ذلــك هنــ   ــهج القطاعي ــة والن ج دعــم امليزاني
 ورصد وحتليل النتائج والدروس املستفادة يف هذا الصدد؛ 
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ــرامج        ‘٤’  ــن خــالل ب ــستفادة م ــدروس امل ــة وال ــائج املتحقق ــيم النت رصــد وتقي
التجريبية بغية توجيه القرارات املقبلـة فيمـا       “  متحدة واحدة  اإلجناز كأمم ”

 جربة يف املستقبل؛ يتعلق باملتابعة اليت ستخصص هلذه الت
مواصلة تعزيز وجود مؤسسات األمم املتحدة على الصعيد القطري، بنـاء       ‘٥’ 

معهــا، وبنــاء الوثيــق علــى طلــب حكومــات البلــدان املــستفيدة وبالتــشاور 
علــى احتياجــات هــذه البلــدان وأولوياهتــا، ومواصــلة تطــوير اخلــدمات        

 اال من حيث التكلفة؛ املشتركة يف مجيع اجملاالت، مىت كان ذلك جمديا وفع
 النقدية وتوسيع نطاقها؛   التحويالت   يف   املنسق   تشجيع مبادرة النهجزيادة  ‘٦’ 

أخرى لتعزيز مساءلة مؤسـسات األمـم املتحـدة         طرف  استكشاف ووضع    ‘٧’  
اليت تضطلع بدور يف التنمية وشفافيتها وكفاءهتا من حيث التكلفـة بوجـه             

  .عام
 جهاز األمم املتحدة اإلمنائي على املستوى القطريقدرات موظفي  - دال 

 ، مبـا فيهـا بعـض الوكـاالت املتخصـصة          ،لألمـم املتحـدة   تابعـة   واصلت عـدة منظمـات       - ٥٢
فأحــد النــهج الرئيــسية الكفيلــة بتعزيــز قــدرة منظومــة . تطبيــق الالمركزيــة فيمــا يتعلــق بقــدراهتا

تخدام املـوظفني الـوطنيني مـن الفئـة         األمم املتحـدة علـى االسـتجابة يكمـن يف زيـادة معـدل اسـ               
ة مـن املـوظفني الـدوليني العـاملني يف جهـاز األمـم املتحـدة                األغلبيـ ويضاف إىل ذلك أن     . الفنية

وقــد ارتفــع عــدد  . اإلمنــائي ويف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى الــسواء تتركــز يف امليــدان   
 يف املائـة    ٤٥ظام املوحـد لألمـم املتحـدة مـن          املوظفني امليدانيني العاملني يف املنظمات التابعة للن      

 يف املائـة  ٧٠؛ وأكثـر مـن   ٢٠٠٥ع املوظفني يف عام    ومجم يف املائة من     ٥٤ إىل   ٢٠٠٠يف عام   
ــائي و    ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــة   مــن مــوظفي برن ــسيف(منظمــة األمــم املتحــدة للطفول  )اليوني

 .م من العاملني يف امليدانوصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األغذية العاملي ه
ــتجابة علـــى املـــستوى القطـــري إذا     - ٥٣ ــدة يف االسـ ــة األمـــم املتحـ ــة منظومـ ــزداد فعاليـ وتـ
أتيحت الفرصـة للبلـدان املتلقيـة للمـساعدة يف احلـصول علـى جمموعـة واسـعة ومتنوعـة مـن                       ما

اليـة الـصارمـة حتــّد      فـالقيود التنظيميــة وامل    .  املتـوافرة يف هـذه املنظومـة        الفنية املهارات واخلربات 
من قدرة املنظومة على حشد مجيع املهارات األساسـية املطلوبـة لـدعم االسـتراتيجيات اإلمنائيـة          
الوطنيــة وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وغريهــا مــن األهــداف اإلمنائيــة ذات الــصلة املتفــق   

 .ر هذه القدرة لتطوييلزم بذل جهود مكثفة ومنسقة ومتكاملةما زال عليها دوليـا، و
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 التوصيات  
 :أن اجلمعية العامة التوصية بودقد ت - ٥٤

 التدابري  مجيع اإلمنائي على اختاذ      األمم املتحدة  تشجع مجيع منظمات جهاز    )أ( 
الالزمة يف سياساهتا املتعلقة باملوارد البشرية لضمان أن يتمتع موظفو األمم املتحـدة الـذين              

 الالزمــة  الفنيــةاملــستوى القطــري باملهــارات واخلــرباتيــشاركون يف أنــشطة تنفيذيــة علــى 
 ، القـدرات  ريطـو للقيام بأعمال استـشارية فعالـة يف جمـال الـسياسات وغريهـا مـن أعمـال ت                 

 مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة املتفـق            ،يتماشى مع األولويات واخلطط اإلمنائية الوطنية      مبا
 عليها دولياً واألهداف اإلمنائية لأللفية؛

 اإلمنـائي علـى مواصـلة تكثيـف          األمم املتحـدة   ع مجيع منظمات جهاز   تشج )ب( 
هم ونـشرهم مـن   أوصـاف اجلهود املتصلة بتنقل املوظفني فيما بـني الوكـاالت وإعـادة حتديـد            

ــد ــاراهتم  ،جديـ ــسني مهـ ــهم وحتـ ــافة إىل تدريبـ ــة   ، إضـ ــوظفي منظومـ ــة مـ ــيما يف كليـ  والسـ
 املتحدة؛ األمم

 حيثمـا كـان     ،ظفني الفنيني واملستشارين الوطنيني   كد أمهية استخدام املو   ؤت )ج( 
 ذلك ممكناً وملصلحة البلدان املتلقية؛

 اإلمنــائي علــى مواصــلة تعزيــز نظــم إدارة      األمــم املتحــدة تــشجع جهــاز  )د( 
 حبيــث تــتمكن البلــدان املتلقيــة مــن االســتفادة مــن املعــارف   ،املعــارف وتطويرهــا ودعمهــا

 مبـا فيهـا املـوارد       ، علـى املـستوى القطـري       بيسر ل عليها  اليت يتعذر احلصو    الفنية واخلربات
 . الوكاالت غري املقيمةمن على املستوى اإلقليمي وعلى الفوراملتاحة 

 
 تقييم األنشطة التنفيذية من أجل التنمية - هاء 

 تقـدم كـبري يف جمـال تعزيـز وظيفـة التقيـيم يف صـناديق منظومـة                   ٢٠٠٤أُحرز منذ عام     - ٥٥
 مكاتـب   مـن قلــة قليلــة     غـري أن    . براجمها ووكاالهتا  وكيانات أخـرى تابعـة هلـا         األمم املتحدة و  

فمكاتـب  .  مبعنــى أهنـا مـسؤولة بـصورة مـستقلة أمـام هيئـات اإلدارة               تتمتع باالستقالل التقيـيم  
وال توجـد سياسـات تقيـيم مكتملـة سـوى لـدى       . التقييم تعاين بوجه عام من نقـص يف املـوارد        

 .عدد قليل من املنظمات
 وحـدات التقيـيم يف إطـار منظومـة األمـم            معاوجيمع فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم        - ٥٦

 وحدة تقييم من مجيـع أحنـاء منظومـة    ٤٥ويضم أعضاء هذا الفريق يف الوقت احلاضر       . املتحدة
 معايري ومقاييس التقييم الـيت تتفـق مـع          ٢٠٠٥وقد شكل اعتماد الفريق يف عام       . األمم املتحدة 

 علــى طريــق تنــسيـق وتبــسيط وظيفــة التقيــيم يف منظومــة األمــم عالمـــة ،يري التقيــيم الدوليــةمعــا
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 ويـشمل  ،ويعمل الفريق على تعزيز نظام شـامل للتقيـيم علـى نطـاق املنظومـة بأسـرها          . املتحدة
إقامـة شـبكات    و) ب(تعزيــز وظـائف التقيـيــم يف فـرادى منظمـات األمـم املتحـدة؛                ) أ( :ذلك

القـات تعـاون متبـادل ومواصـلة حتقيـق االتـساق بـني هنـج ومنـهجيات التقيـيم                 ربط مجاعيـة وع   
. توافر إمكانيـة إنـشــاء وحـدة تقيـيم مركزيـة علـى نطـاق املنظومـة            و) ج(على نطاق املنظومة؛    

  “اإلجناز كأمم متحدة واحدة”امج بروسيشارك الفريق بصورة مجاعية يف تقييم 
دان النامية املـسؤولية األساسـية عـن تنـسيق املـساعدة      وتتوىل احلكومات الوطنية يف البل  - ٥٧

 الـوطين   التملـك وميثـل تأكيـد البلـدان الناميـة علـى           . اخلارجية وتقييم تأثريها يف التنميـة الوطنيـة       
عملية التقييم نقطة حتـول منـوذجي باملقارنـة بالنـهج التقليـدي الـذي كـان متبعـاً حيـث كانـت                       ل

بيـد أن إطـار عمـل األمـم         .  األحيـان  معظـم ء التقيـيم يف     املنظمات املمولة هي اليت تطلـب إجـرا       
املتحدة للمساعدة اإلمنائية مل يقّيم على نطاق واسع ومل تتخذ إىل اليـوم سـوى مبـادرة واحـدة                   

 .ةقطريبريادة لتقييمه 
وحيظى التقييم باعتراف متزايد لدى البلدان النامية بوصفه أداة ال غىن عنـها للمـساءلة                - ٥٨

. بة ملؤسسات القطاعني العام واخلاص على السواء من أجل تعزيز احلكـم الرشـيد             والتعلم بالنس 
وبذلت بعض منظمات األمم املتحدة جهوداً كبرية إلضـفاء الطـابع املهـين علـى وظيفـة التقيـيم         

وقـد اسـتفادت وظـائف التقيـيم يف         . وتعزيز قدرات فرادى القـائمني بـالتقييم ورابطـاهتم املهنيـة          
 .البلدانض عبأيضاً من املساعدة التقنية يف احلكومات الوطنية 

 
 التوصيات  

 :أن اجلمعية العامة التوصية بودقد ت - ٥٩
 تقيــيم املــساعدة متلــك وقيــادة البلــدان الناميــة ضــرورة تزايــد تــويلكــد ؤت )أ( 

 ودعـوة   ، اإلمنـائي   األمـم املتحـدة    ها جهـاز  قـدم  مبا فيها تلك الـيت ي      ،اخلارجية جبميع أشكاهلا  
ة وتكثيف جهوده الرامية إىل تعزيز قدرات التقييم لدى احلكومـات       واصلاز إىل م  هذا اجله 

 وفرادى الفنيني والرابطات املهنية ومؤسسات أخرى يف البلدان املتلقية؛
األمم املتحـدة   تشجع حكومات البلدان النامية، بالتعاون الوثيق مع جهاز          )ب( 

 وإجـراء هـذه العمليـات       ةقطريـ بريادة   و ةاإلمنائي، على الشروع يف عمليات تقييم مشترك      
بـصورة شـاملة يف اخلطـط       األمم املتحـدة اإلمنـائي      اليت ستفيد يف تقدير مدى مسامهة جهاز        

 ويشمل ذلك اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية        ،واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية  
ضـفاء الطـابع املنـهجي علـى         وإل اف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا،       لأللفية وغريها من األهد   

 اجلهاز اإلمنائي؛هذا الدروس املستفادة من هذه التقييمات ونشرها يف كامل 
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 اإلمنائي على دعم وتعزيز رصد وتقييم برنامج  األمم املتحدةع جهازتشج )ج( 
 النموذجي ككل، والقيام بناء على طلب احلكومات املعنيـة          “ واحدة أمم متحدة  ك جنازاال”

 على حـدة مـن       منوذجي من هذه الربامج     برصد وتقييم كل برنامج    ،لوثيق معها وبالتعاون ا 
أجل تقييم العمليـة والنتـائج علـى الـسواء واسـتخالص الـدروس املـستفادة الـيت ميكـن أن                     

  اإلمنائي بأكمله؛ األمم املتحدةتستفيد منها البلدان األعضاء األخرى وجهاز
ي أن يواصـل إعـداد آليـات للتوجيـه           اإلمنائ  األمم املتحدة  تطلب إىل جهاز   )د( 

والرقابة من أجل متويل وختطيط وتنفيذ تقييم ورصد إطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة             
اف اإلمنائيـة املتفـق      هبدف تقدير مدى مـسامهته يف التنميـة الوطنيـة وحتقيـق األهـد              ،اإلمنائية

  مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛عليها دوليا،
يع منظمـات األمـم املتحـدة املـشاركة يف األنـشطة التنفيذيـة مـن                ع مج تشج )هـ( 

أجل التنمية اليت مل تفعل ذلك بعد أن تعتمد سياسات تقييمية متسقة مـع معـايري ومقـاييس        
 وإجراء ما يلزم من الترتيبات املالية واملؤسـسية إلنـشاء           ،فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم    

ة وموثوقــة ومفيــدة داخــل كــل منظمــة مــن شــأهنا دعــم   أو تــدعيم وظيفــة تقيــيم مــستقل /و
اإلدارة العليا وهيئة اإلدارة يف كل منظمة على حدة مـن حيـث املـساءلة والرقابـة والـتعلم        

 ؛واإلسهام يف التقييم على نطاق املنظومة
 اإلمنــائي علــى مواصــلة تعزيــز مــا لديــه مــن    األمــم املتحــدةتــشجع جهــاز )و( 

تنفيــذ املعــايري واملقــاييس الــيت وضــعها ) أ(ملتبــادل هبــدف شــبكات ربــط وعالقــات تعــاون ا
إنشاء إطار منهجي موحـد ومتعلـق بالـسياسات إلجـراء التقيـيم علـى نطـاق                 ) ب(الفريق؛  

تقــدمي الــدعم إىل وظــائف التقيــيم داخــل فــرادى منظمــات األمــم املتحــدة؛ ) ج(املنظومــة؛ 
يف جمـال اإلدارة القائمـة   حـدة  مـوظفي األمـم املت  اإلسهام يف تـدريب وحتـسني مهـارات          )د(

االتـصال بـشبكات تقيـيم ومراكـز أخـرى          ) هــ ( ؛على النتائج ومنهجيات الرصد والتقيـيم     
 لتعزيــز إضــفاء الــصفة املهنيــة علــى وظيفــة التقيــيم يف البلــدان األعــضاء وداخــل ،للمــوارد

 .سواءالمنظومة األمم املتحدة على 
 


