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الدورة السادسة واخلمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٩٩ (أ) من جدول األعمال 
األنشـــــطة التنفيذيـــــة مـــــن أجـــــل التنميــــــة: 
االستعراض الذي جيــري كــل ثــالث ســنوات 
لسياسات األنشطة التنفيذية من أجل التنمية 

  اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة 
مشروع قرار مقدم من مقرر اللجنة السيدة يانــا ســيمونوفا (اجلمهوريــة التشــيكية) علــى 

 A/C.2/56/L.13 أساس املشاورات غري الرمسية املعقودة بشأن مشروع القرار  
االسـتعراض الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة مــن 

  أجل التنمية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة 
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـــــري إىل قراراـــــا ٢١١/٤٤ املـــــؤرخ ٢٢ كـــــانون األول/ديســـــــمرب ١٩٨٩ 
ــــؤرخ ٢٠ كـــانون  و ١٩٩/٤٧ املــؤرخ ٢٢ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٢ و ١٢٠/٥٠ امل
األول/ديسـمرب ١٩٩٥ و ٢٠٣/٥٢ املـؤرخ ١٨ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧، و ١٢/٥٢ 
بـــاء املـــؤرخ ١٩ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٧، والقـــرار١٩٢/٥٣ املـــؤرخ ١٥ كــــانون 
ـــــك قــــراري الــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي ٥/١٩٩٩  األول/ديســـمرب ١٩٩٨، وكذل
و ٦/١٩٩٩ املؤرخني ٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٩، وقراريـه ١٩/٢٠٠٠ و ٢٠/٢٠٠٠ املؤرخـني 
ـــــة ٤  ٢٨ متـــوز/يوليـــه ٢٠٠٠، واالســـتنتاجات املتفـــق عليـــها للمجلـــس ١/٢٠٠١ املؤرخ
متــوز/يوليــه ٢٠٠١(١)، واإلعــالن الــوزاري للجــزء الرفيــع املســتوى للمجلــس املــــؤرخ ١٨ 

 __________
انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ٣ (A/56/3)، الفصل اخلامس.  (١)
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متـوز/يوليـه ٢٠٠١(٢)، وقـرار الـس ٤١/٢٠٠١ املـؤرخ ٢٦ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ والقــرارات 
األخرى ذات الصلة، 

وإذ تشـري أيضـا إىل إعـالن األمـــم املتحــدة بشــأن األلفيــة املــؤرخ ٨ أيلــول/ســبتمرب 
٢٠٠٠(٣)، وأمهيته بالنسبة للتعاون اإلمنـائي الـدويل، مبـا يف ذلـك األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل 
التنمية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة، ال سيما األهداف املتعلقة بالتنمية والقضاء علـى 

الفقر الواردة فيه، 
وإذ تؤكد من جديد أن األنشطة التنفيذية من أجـل التنميـة الـيت تضطلـع ـا منظومـة 
األمم املتحدة تؤدي دورا هاما يف متكني البلدان النامية من مواصلـة االضطـالع بـدور رائـد يف 

إدارة عملية تنميتها يف سياق عاملي متغري باستمرار، 
وإذ تؤكد من جديد أيضا أن تكون األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمـم 
املتحدة من أجل التنمية متسـمة أساسـا، يف مجلـة أمـور، بالشـمولية، وبكوـا طوعيـة ومقدمـة 
كمنح، وحبيادها وتعدد أطرافها، وبقدرا على تلبية احتياجات البلـدان الناميـة بصـورة مرنـة، 
وأن تنفـذ األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضطلـع ـا منظومـة األمـــم املتحــدة لصــاحل البلــدان الناميــة 

املستفيدة منها، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساا وأولوياا اإلمنائية اخلاصة ا، 
وإذ تؤكـد أن اخلطـط واألولويـات الوطنيـة تشـكل اإلطـار املرجعـــي الوحيــد الصــاحل 
للربجمة الوطنية لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت يضطلع ا داخل منظومة األمـم املتحـدة 
وأنه ينبغي أن تستند الـربامج إىل تلـك اخلطـط واألولويـات اإلمنائيـة، وينبغـي بالتـايل أن تركـز 

على البلدان املعنية، 
وإذ تضع يف اعتبارها أن فعالية األنشطة التنفيذيـة ينبغـي أن تقـاس مبـدى تأثريهـا مـن 
حيث القضاء على الفقر والنمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف البلدان املستفيدة على النحـو 

املبني يف التزامات وأهداف وغايات إعالن األلفية ومؤمترات األمم املتحدة الرئيسية، 
وإذ ترحب باجلهود املبذولة حىت اآلن مـن أجـل ترشـيد وحتسـني أداء وأثـر الصنـاديق 

والربامج والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، 
وإذ تدرك أن العوملة والتغري التكنولوجي واحلاجة إىل إدمـاج البلـدان الناميـة والبلـدان 

املستفيدة األخرى يف االقتصاد العاملي متثل حتديات كبرية ويف الوقت نفسه فرصا لتنميتها، 

 __________
انظر املرجع نفسه، الفصل الثالث.  (٢)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٣)
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ـــك تكنولوجيــات املعلومــات  وإذ تـدرك أيضـا أن التكنولوجيـات اجلديـدة، مبـا يف ذل
واالتصـاالت، يـئ فرصـة لدفـع عجلـة التنميـة ال سـيما يف البلـدان الناميـة، غـري أن إمكانيــات 

الوصول إىل هذه التكنولوجيات غري متساوية كما ال تزال هناك فجوة رقمية قائمة، 
وإذ تالحظ أنه بينما يشمل نطاق األنشطة التنفيذية ملؤسسات منظومة األمم املتحــدة 
حـاالت تسـتلزم مـن املنظومـة قـدرة علـى االسـتجابة علـى حنـو أكـثر مرونـة، ينبغـي أن تــتركز 
ـــى الفقــر  األنشـطة التنفيذيـة علـى األعمـال الـيت حتقـق تأثـريا طويـل األمـد يف جمـايل القضـاء عل

والنمو االقتصادي والتنمية املستدامة، 
وإذ تـدرك االحتياجـات العاجلـة واحملـددة للبلـدان املنخفضـة الدخـل، وال سـيما أقـــل 

البلدان منوا؛ 
ـــها، وتؤكــد يف هــذا  وإذ تشـدد علـى أن البلـدان الناميـة مسـؤولة عـن عمليـات تنميت
الصدد مسؤولية اتمع الـدويل، يف إطـار الشـراكة، عـن مسـاعدة البلـدان الناميـة يف جـهودها 

اإلمنائية الوطنية، 
وإذ تـدرك أنـه ينبغـي جلـهاز األمـم املتحـدة اإلمنـــائي أن يراعــي االحتياجــات احملــددة 

للبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية والبلدان املستفيدة األخرى، 
وإذ تشري إىل دور الس االقتصادي واالجتماعي يف توفري التنسيق والتوجيه ملنظومـة 
األمــم املتحــدة لضمــان تنفيــذ السياســات الــيت تضعــها اجلمعيــة العامــــة، وخصوصـــا أثنـــاء 
االستعراض الذي جيرى كل ثالث سنوات لسياسات األنشطة التنفيذية، علــى نطـاق املنظومـة 
وفقا لقراري اجلمعية العامة ١٦٢/٤٨ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسـمرب ١٩٩٣ و٢٢٧/٥٠ 

املؤرخ ٢٤ أيار/مايو ١٩٩٦، 
وإذ تالحظ مع بالغ القلق عدم تزويد جهاز األمم املتحدة اإلمنائي بالقدر الضـروري 
من املوارد األساسية الالزمة لتحقيق التعاون اإلمنـائي الطويـل األجـل مـن أجـل حتقيـق أهـداف 

وغايات التنمية ومن أجل تقدمي دعم إمنائي أكثر تكامال، 
حتيط علما مـع التقديـر بتقريـر األمـني العـام عـن االسـتعراض الشـامل الـذي  - ١
جيرى كل ثالث سنوات لسياسات األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع ا منظومـة 
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األمم املتحدة(٤) وتقريره عن التقدم احملرز يف تنفيذ األطر التمويليـة املتعـددة السـنوات، وتقييـم 
إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية(٥)؛ 

تعيــد تــأكيد قراراــــا ١٩٩/٤٧ و ١٢٠/٥٠ و ١٩٢/٥٣ واألجـــزاء ذات  - ٢
الصلـة باألنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة، الـواردة يف قرارهـــا ١٢/٥٢ بــاء، وتشــدد علــى 
احلاجـة إىل تنفيـذ مجيـع عنـاصر هـذا القـرارات تنفيـــذا تامــا، اســتنادا إىل الــدروس املســتفادة، 

وبطريقة متسقة ويف الوقت املناسب، مع مراعاة أوجه الترابط املشتركة بينها؛ 
تؤكـد املسـؤولية األساسـية للحكومـات الوطنيـة عـن تنميـة بلداـا، وتعــترف  - ٣

بأمهية امللكية الوطنية لربامج التنمية؛ 
تشدد على أن احلكومات املستفيدة تتحمل املسؤولية األساسية عـن التنسـيق  - ٤
على أســاس االسـتراتيجيات واألولويـات الوطنيـة، جلميـع أنـواع املسـاعدات اخلارجيـة، مبـا يف 
ذلك املساعدة املقدمة من املنظمات املتعـددة األطـراف بغيـة إدمـاج تلـك املسـاعدة بفعاليـة يف 

عمليتها اإلمنائية؛ 
تؤكد أيضا على ضرورة قيام مجيع مؤسسـات جـهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي  - ٥
بتعزيز تنسيقها وفقا لواليتها، والبيانات املتعلقة مبهامها والقرارات ذات الصلة هليئات إدارـا، 

وذلك دف تفادي التداخل واالزدواجية فضال عن تعزيز تكاملها؛ 
تؤكد كذلك ضرورة الوفاء بااللتزامـات وإجنـاز األهـداف والغايـات احملـددة  - ٦
يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ومؤمترات األمم املتحدة الرئيسية، وتؤكـد جمـددا يف هـذا 

السياق على أمهية الرصد املتواصل يف هذا االجتاه؛ 
تؤكـد أنـه ينبغـي جلـهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بغيـة ضمـان امللكيـة الوطنيــة  - ٧
ألنشـطته التنفيذيــة الــيت ينــهض ــا، أن يدمــج عملياتــه املنفــذة علــى الصعيــد القطــري مــع 
ـــة والقضــاء علــى الفقــر، مبــا يف ذلــك، حســب  السياسـات، والـربامج الوطنيـة املتعلقـة بالتنمي

االقتضاء، االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، حتت قيادة احلكومة؛ 
تؤكد أيضا أنه ينبغي جلهاز األمم املتحدة اإلمنـائي أن يسـاعد البلـدان الناميـة  - ٨
علـى دراسـة األهـداف والغايـات احملـددة يف إعـالن األلفيـة ونتـائج والتزامـات مؤمتـرات األمــم 

املتحدة الرئيسية ذات الصلة، يف سياق ما ينشأ حاليا عن العوملة من حتديات وفرص؛ 

 __________
 .Add.1 و A/56/320 (٤)
 .A/56/70-E/2001/58 (٥)
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ترحب باجلهود املبذولة حـىت اآلن لتحسـني أداء وأثـر األنشـطة التنفيذيـة مـن  - ٩
أجـل التنميـة الـيت تضطلـع ـا منظومـة األمـــم املتحــدة، وتشــجع يف هــذا الصــدد مؤسســات 
منظومـة األمـم املتحـدة علـى مواصلـة هـذه اجلـهود ـدف زيـادة حتسـني فعاليـة هـذه األنشــطة 

وزيادة مالءمتها؛ 

دور األنشطة التنفيذية يف سياق العوملة  أوال -
تشدد على ضرورة أن تعمل مجيع مؤسسات جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي،  - ١٠
كل حسب واليته، على تركـيز جـهودها علـى الصعيـد امليـداين وفقـا لألولويـات الـيت حتددهـا 
البلدان املستفيدة ولألهداف والغايات وااللتزامـات املتضمنـة يف إعـالن األلفيـة والـيت وضعتـها 

مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية؛ 
تسـلم يف هـذا السـياق بضـرورة أن تعمـــل مجيــع مؤسســات منظومــة األمــم  - ١١
املتحـدة علـى مســـاعدة البلــدان املســتفيدة علــى االســتجابة بفعاليــة أكــرب لألثــر االقتصــادي 
واالجتمـاعي للعوملـة ودعـم جـهودها لالندمـاج يف االقتصـاد العـاملي واإلســـراع بوتــرية منوهــا 

وتنميتها يف امليدان االقتصادي واحلد من فقرها؛ 
تدعـو مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـــدة إىل تعزيــز وتكييــف اســتراتيجياا  - ١٢
وأنشطتها وتوسيع نطاق التنسيق والتعاون فيمـا بينـها، ـدف تعزيـز دورهـا الداعـم مـن أجـل 
الوفاء بالتزامات وأهداف وغايات مجعية األلفية ومؤمتـرات األمـم املتحـدة الرئيسـية، والسـيما 

األهداف والغايات املتعلقة بالتنمية والقضاء على الفقر؛ 
تشـجع منظومـة األمـم املتحـــدة علــى أن تــدعم اجلــهود الوطنيــة الراميــة إىل  - ١٣
اكتساب القدرات وتوفري البنية التحتية  املطلوبة لتعبئـة تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت 
وتسخريها يف خدمة التنمية، وتشجيع مجيع مؤسســات املنظومـة علـى التعـاون مـع فرقـة عمـل 

األمم املتحدة املعنية بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املنشأة مؤخرا؛ 
  

متويل األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل  ثانيا -
التنمية 

تؤكد أن املوارد األساسية، حبكم أا، يف مجلة أمور، موارد غري مقيـدة، هـي  - ١٤
القـاعدة املتينـة لألنشـطة التنفيذيـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، وتالحـظ مـع بـــالغ القلــق، يف هــذا 
ـــاديق  الصـدد، اهلبـوط أو الركـود العـام الـذي أصـاب املـوارد األساسـية املتاحـة للكثـري مـن صن

وبرامج األمم املتحدة، وخباصة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 
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تعيد التأكيد بقوة على أنه جيب تعزيز أثر األنشطة التنفيذية الـيت تضطلـع ـا  - ١٥
منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية عـن طريـق مجلـة أمـور منـها زيـادة املـوارد األساسـية أو 
العادية زيادة كبرية على أساس ميكن التنبؤ به ومستمر ومضمون مبا يتناسب مع االحتياجـات 
املــتزايدة للبلــدان الناميــــة، وكذلـــك عــن طريــــق التنفيــــذ التــــام لقــرارات اجلمعيــة العامــــة 
١٩٩/٤٧ و ١٦٢/٤٨ و ١٢٠/٥٠ و ١٩٢/٥٣ واألجـزاء ذات الصلـة باألنشـــطة التنفيذيــة 

من أجل التنمية من قرار اجلمعية العامة ١٢/٥٢ باء؛ 
تالحــظ اجلــهود الــيت يبذهلــا الســان التنفيذيـــان لربنـــامج األمـــم املتحـــدة  - ١٦
اإلمنـائي/صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وأماناـا مـن أجــل 
ـــا وميزانياــا ونتائجــها  إنشـاء أطـر متويليـة متعـددة السـنوات تدمـج أهـداف الـربامج وموارده
دف زيادة املوارد األساسية وتعزيـز قابليتـها للتنبـؤ، وتدعوهـا، يف هـذا الصـدد، إىل مواصلـة 

تطوير وتنقيح تلك األطر بوصفها أداة استراتيجية إلدارة املوارد،  
تؤكد يف هذا الصدد استمرار ضرورة أن تواصل صناديق وبرامــج ووكـاالت  - ١٧
جهاز األمم املتحدة اإلمنائي تقدمي تقارير عن نتائجـها العامـة إىل جمالسـها التنفيذيـة أو هيئـات 

إدارا وإىل الس االقتصادي واالجتماعي؛ 
تالحظ مع األسف أنه، رغم التقـدم الكبـري احملـرز يف اإلدارة السـليمة جلـهاز  - ١٨
األمم املتحدة اإلمنائي وأدائه، مل تطرأ، كجزء من عملية التغيري الشاملة تلك، أية زيـادة كبـرية 

يف املوارد األساسية املخصصة لألنشطة التنفيذية املضطلع ا من أجل التنمية؛ 
تشدد على ضرورة جتنب اإلفراط يف االعتماد على عـدد حمـدود مـن املـاحنني  - ١٩
وتؤكـد أمهيـة تقاســـم املســؤولية يف إطــار مــن روح الشــراكة مــع مراعــاة األهــداف احملــددة 
للمساعدة اإلمنائية الرمسية، مبا يف ذلك األهداف اليت حددها مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعـين 
بـأقل البلـدان منـوا، ويـب باجلـهات املاحنـة وغريهـا مـن البلـدان القـادرة أن تزيـد مـن تربعاــا 

املقدمة إىل املوارد األساسية أو العادية لصناديق وبرامج األمم املتحدة؛ 
ـــا البلــدان، مبــا فيــها البلــدان املاحنــة  تقـدر يف هـذا السـياق اجلـهود الـيت تبذهل - ٢٠
والبلـدان املسـتفيدة، الـيت زادت أو حـافظت علـى املسـتوى العـايل لتربعاـا للمـوارد األساســية 
لصنـاديق األمـم املتحـدة وبراجمـها، والبلـدان الـيت تعـــهدت بتقــدمي تربعــات لســنوات متعــددة 

للموارد األساسية؛ 
تالحـظ الزيـادة يف املـــوارد غــري األساســية، مبــا يف ذلــك تقاســم التكــاليف،  - ٢١
ـــة  والصنـاديق االسـتئمانية واملصـادر غـري التقليديـة للتمويـل، بوصفـها آليـة لتكملـة املـوارد املالي
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املتاحة لألنشطة التنفيذية  من أجل التنمية، مما يساهم يف زيـادة املـوارد اإلمجاليـة، مـع التسـليم 
بأن املوارد غري األساسية ليست بديال عن املوارد األساسية،  

تؤكـد مـن جديـد ضـرورة إعطـاء األولويـة يف توزيـع مـوارد املنـح الشـــحيحة  - ٢٢
للربامج واملشاريع  اليت تنفذ يف البلدان املنخفضة الدخل، والسيما أقل البلدان منوا؛ 

تطلب أن يتم إنشـاء الصنـاديق االسـتئمانية اجلديـدة لصنـاديق وبرامـج األمـم  - ٢٣
املتحدة وفقا لوالياـا وبيانـات مهامـها والقـرارات ذات الصلـة الصـادرة عـن هيئـات إدارـا، 
ـــى تعــدد اجلــهات املاحنــة  وأن تعتمـد تلـك الصنـاديق االسـتئمانية اجلديـدة، قـدر اإلمكـان، عل

وأال تكون على حساب املوارد األساسية أو العادية؛ 
تالحظ يف هذا السياق تربعات املصادر اخلاصة اليت ميكن أن تكـون مكملـة،  - ٢٤
ـــادئ التوجيهيــة  ال بديلـة، لتربعـات احلكومـات لتمويـل أو متديـد الـربامج املنفـذة يف نطـاق املب

لصناديق وبرامج األمم املتحدة؛ 
تؤكـد ضـرورة التحسـني العـام املسـتمر لفعاليـة وكفـاءة وإدارة وأثـر منظومــة  - ٢٥

األمم املتحدة يف تقدمي املساعدة اإلمنائية، وترحب باخلطوات املتخذة حتقيقا هلذه الغاية؛ 
تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــــة يف دورـــا الســـابعة  - ٢٦
واخلمسني تقريرا عن االختيارات البديلة للطريقة احلالية ملؤمتر األمـم املتحـدة السـنوي إلعـالن 
التربعات لألنشطة اإلمنائية، مبا يف ذلك حدث إعالن التربعات االعتيادي، مع مراعـاة دورات 
التمويـل يف نطـاق األطـر التمويليـة املتعـددة السـنوات، واحتياجـات وكـــاالت منظومــة األمــم 
املتحـدة األخـرى، والتوقيـت املناسـب، واالختيـارات الالزمـة لتعزيـز دعـــم اجلمــهور ألنشــطة 

األمم املتحدة التنفيذية من أجل التنمية، مبا يف ذلك عن طريق اخليارات املقترحة؛ 
تطلـب إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي أن ينظــر، يف دورتــه املوضوعيــة  - ٢٧
لعـام ٢٠٠٣، يف االسـتنتاجات الـيت انتـهى إليـها هـــذا االســتعراض الــذي جيــري كــل ثــالث 
سنوات للسياسات بشأن موارد األنشطة التنفيذية املضطلع ا من أجل التنمية، مع اسـتعراض 

التقدم احملرز بشأن مسألة متويل أنشطة منظومة األمم املتحدة يف جمال التعاون اإلمنائي؛ 
 

بناء القدرات  ثالثا -
تؤكد أنه ينبغي اإلعـراب بوضـوح عـن أن بنـاء القـدرات واسـتدامتها هـدف   - ٢٨
من أهداف املسـاعدة التقنيـة الـيت توفرهـا األنشـطة التنفيذيـة ملنظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل 
تعزيز القدرات الوطنية، وأنه ينبغي تقييم موجزات املهارات التقنية للمكاتب القطريـة بصـورة 
منتظمة لكفالة فعالية بناء قـدرات البلـدان املسـتفيدة، وتطلـب إىل منظمـات األمـم املتحـدة أن 
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تستعرض جهودها يف ميدان بناء القدرات وأن ترفع تقارير عن النتائج احملرزة يف هــذا امليـدان، 
عــن طريــق األمــني العــام، إىل الــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف دورتــه املوضوعيــة لعــــام 

٢٠٠٢؛ 
تؤكـد أيضـا أمهيـة العمـل علـى أوســـع نطــاق ممكــن مــن أجــل نشــر اخلــربة  - ٢٩
املكتسبة عن طريـق املسـاعدة التقنيـة الـيت توفرهـا األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضطلـع ـا منظومـة 

األمم املتحدة من أجل التنمية يف البلدان املستفيدة؛ 
تؤكد جمددا ضرورة أن تكثف منظومة األمم املتحدة، إىل أقصـى حـد ممكـن  - ٣٠
ـــات احملليــة املتوفــرة يف االضطــالع  وعملـي، مـن اسـتفادا مـن اخلـربات الوطنيـة والتكنولوجي
باألنشـطة التنفيذيـة كمـا جتـدد تـأكيد ندائـها مـن أجـل وضـع مبـادئ توجيهيـة مشـتركة علــى 
الصعيد امليداين لتوظيف ومكافأة وتدريب موظفي املشاريع الوطنيني، مبن فيـهم االستشـاريون 
الوطنيون، من أجل إعداد وتنفيذ املشاريع والربامج اإلمنائية اليت يدعمها جـهاز األمـم املتحـدة 

اإلمنائي؛ 
تطلب إىل منظومة األمم املتحدة تعزيز قدرة احلكومات الوطنية علـى تنسـيق  - ٣١
املساعدة اخلارجية املقدمة من اتمع الدويل، مبا يف ذلك اليت توفرها منظومة األمم املتحدة؛  

تدعو منظمات جهاز األمم املتحدة اإلمنائي إىل دعم تعزيز قـدرة احلكومـات  - ٣٢
على إنشاء مصارف بيانات وإجراء تقييمات للفقر على الصعيد القطري؛ 

 
التقييم القطري املوحد وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  رابعا -

تالحظ أنه على الرغم من التقدم احملرز منـذ بـدء الشـروع يف العمـل بـالتقييم  - ٣٣
القطري املوحد وإطار عمل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة يف مرحلتـه التجريبيـة، ال تـزال 
مثة حاجة ملواصلة حتسني العملية التحضريية هلاتني األداتني ونوعيتـهما علـى أسـاس مجلـة أمـور 
مـن بينـها توصيـات التقييـم اخلـــارجي للتقييــم القطــري املوحــد وإطــار عمــل األمــم املتحــدة 

للمساعدة اإلمنائية الواردة يف تقرير األمني العام(٥) وتوصياته(٦) من أجل كفالة فعاليتهما؛  
تطلب إىل منظومة األمم املتحدة االضطالع بعملييت التقييـم القطـري املوحـد  - ٣٤
وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة بوصفـــهما جــهدين يرميــان إىل حتســني دعــم 
األولويــات والسياســات اإلمنائيــة الوطنيــة، وتؤكــد ضــرورة املشــــاركة والقيـــادة الكـــاملتني 

للحكومات يف مجيع مراحل هاتني العمليتني؛ 

 __________
 .A/56/320 انظر الوثيقة (٦)
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تؤكــد احلاجــة إىل كفالــة املشــاركة الكاملــة والفعالــة للصنــاديق والــــربامج  - ٣٥
والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحـدة يف إعـداد التقييـم القطـري املوحـد وإطـار 

عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛ 
تشـجع منظومـــة األمــم املتحــدة علــى أن تكفــل التعــاون والتنســيق التــامني  - ٣٦
النشـطني علـى نطـاق املنظومـة يف إعـداد عمليـيت التقييـم القطـري املوحـد وإطـار عمـــل األمــم 

املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛ 
تعــترف باحلاجــة إىل كفالــة تقاســم الــدروس املســتفادة مــن وضــع التقييـــم  - ٣٧
القطري املوحد وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية بصورة منهجيـة، داخـل منظومـة 

األمم املتحدة ومع حكومات البلدان املستفيدة وشركاء التنمية اآلخرين؛ 
تعترف أيضا بأن التقييـم القطـري املوحـد أداة حتليليـة مشـتركة جلـهاز األمـم  - ٣٨
املتحـدة اإلمنـائي تـأخذ يف االعتبـار األولويـات واالحتياجـات الوطنيـة فضـــال عــن االلتزامــات 
واألهداف والغايات الواردة يف إعالن األلفية واليت وضعتها مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية؛ 

تعـترف كذلـك بـأن البلـدان املسـتفيدة ميكـــن أن تســتخدم التقييــم القطــري  - ٣٩
املوحد يف صياغة سياساا الوطنية؛ 

تسلم بأن إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، حيثمـا وجـد، هـو  - ٤٠
إطار التخطيط املوحد للعمليات اإلمنائية اليت تضطلع ـا منظومـة األمـم املتحـدة علـى الصعيـد 
ـــوارد الربناجميــة،  القطـري، ويتـألف مـن أهـداف واسـتراتيجيات مشـتركة للتعـاون، وإطـار للم

ومقترحات للمتابعة، والرصد والتقييم؛ 
حتث مؤسسات منظومة األمـم املتـحدة علـى كفالـة اتسـاق وتكـامل الـربامج  - ٤١
القطريـة واآلليـات املماثلـة املسـتخدمة يف فـرادى مؤسسـات املنظومـــة مــع إطــار عمــل األمــم 

املتحدة للمساعدة اإلمنائية املوافق عليه؛ 
تالحـظ الـدور الـذي ينبغـي أن يؤديـه إطـار عمـل األمـم املتحـــدة للمســاعدة  - ٤٢
اإلمنائيـة لتيسـري مسـامهة منظومـة األمـم املتحـدة يف التنفيـذ املتكـامل واملنســـق إلعــالن األلفيــة 
ونتائج مؤمترات القمة واملؤمترات الرئيسية اليت تعقدهـا األمـم املتحـدة علـى الصعيـد القطـري، 
ولتوفري استجابة أكثر اتساقا وتكـامال مـن جـانب منظومـة األمـم املتحـدة لألولويـات اإلمنائيـة 

الوطنية؛ 
تالحظ أمهية توثيـق التشـاور فيمـا بـني احلكومـات الوطنيـة ووكـاالت األمـم  - ٤٣
املتحدة اإلمنائية ذات الصلة، مبا يف ذلك الوكاالت املتخصصة، واجلهات األخرى ذات الصلـة 
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صاحبـة املصلحـة بشـأن إعـداد إطـار التقييـم املوحـد وإطـــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة 
اإلمنائية؛ 

ــة  تشـجع علـى تعزيـز التعـاون بـني البنـك الـدويل واملصـارف اإلمنائيـة اإلقليمي - ٤٤
ومجيع الصناديق والربامج مـع أخـذ اختصـاص وواليـة كـل منـها وميزـا النسـبية يف االعتبـار، 
بغية تعزيز التكامل وحتسني تقسـيم العمـل، فضـال عـن تعزيـز االتسـاق يف أنشـطتها القطاعيـة، 
والبناء على الترتيبات القائمة، مبا يتماشى متاما مع أولويات احلكومات املسـتفيدة وتؤكـد، يف 
هـذا الصـدد، علـى أمهيـة أن يكفـل، بقيـادة احلكومـات الوطنيـة، قـدر أكـرب مـن االتسـاق بــني 
األطر االستراتيجية اليت وضعتها صناديق وبرامج األمـم املتحـدة وكاالـا ومؤسسـات بريتـون 
وودوز، واالسـتراتيجيات الوطنيـة للحـد مـن الفقـر مبـا يف ذلـك ورقـات اسـتراتيجية احلـد مــن 

الفقر إن ُوجدت؛ 
حتث مؤسسات منظومة األمم املتحدة على كفالة أن تتخذ، عند االضطـالع  - ٤٥
بـالتقييم القطـري املوحـد أو إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، بالتدابـــري الالزمــة 
لتبسيط ومواءمة إجـراءات التقييـم القطـري والربجمـة بغيـة ختفيـض تكـاليف املعـامالت وجتنـب 
فرض شروط إجرائية إضافية وعبء عمل إضايف على البلدان املسـتفيدة وأفرقـة األمـم املتحـدة 

القطرية؛ 
تشجع املاحنني الثنـائيني ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى زيـادة التنسـيق الفعـال  - ٤٦

على الصعيد امليداين بقيادة احلكومات املستفيدة جبملة وسائل منها التقييم القطري املوحد؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يضطلـع، بالتشـاور مـع الـدول األعضـــاء، بتقييــم  - ٤٧
لعملييت إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية والتقييم القطري املوحد وأثرمها يف ميـدان 
األنشطة التنفيذية، كجزء ال يتجزأ من االستعراض الذي جيري كل ثالث سـنوات لسياسـات 
األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة، وأن يقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة، 
عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي يف دورتـه املوضوعيـة لعـام ٢٠٠٤، عـن نتـائج هـذا 
التقييـم، مبـا يف ذلـك الـدروس املسـتفادة والتوصيـات املقدمـة، لتنظـر فيـــها اجلمعيــة يف دورــا 

التاسعة واخلمسني؛ 
 

تقييم األنشطة التنفيذية من أجل التنمية  خامسا -
تشـدد علـى أمهيـة رصـد وتقييـم األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضطلـع ـا منظومــة  - ٤٨
األمم املتحدة من أجل أن تعزز فعالية وأثر تلك األنشطة وتكرر التأكيد على أن عمليـة رصـد 
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وتقييم األنشطة التنفيذية، مبا يف ذلك عمليات التقييم املشتركة اليت تضطلع ا منظومـة األمـم 
املتحدة، عند االقتضاء، ينبغي أن تكون حمايدة ومستقلة وأن ختضع متاما لقيادة احلكومة؛ 

تكرر التأكيد على ضرورة تدعيم قدرات البلدان املستفيدة علـى االضطـالع  - ٤٩
بالـربامج واملشـاريع والرصـد املـايل بصـــورة فعالــة، فضــال عــن عمليــات تقييــم أثــر األنشــطة 
التنفيذية املمولة من األمم املتحدة، وتشدد على أمهيـة العمـل، بقيـادة احلكومـات، علـى تعزيـز 
التعاون فيما يتعلق باملسائل املتصلـة بـالتقييم بـني احلكومـات املسـتفيدة وجـهاز األمـم املتحـدة 

اإلمنائي، وخباصة األعضاء يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، على الصعيد القطري؛ 
تسـلم بـأن اتبـاع ـج شـامل قـائم علـى املشـاركة للرصـــد والتقييــم يتطلــب  - ٥٠
مشاركة أوثق مـن جـانب السـلطات الوطنيـة فيمـا يتعلـق برصـد وتقييـم فعاليـة وأثـر األنشـطة 

التنفيذية بغية كفالة استخدام نتائج تلك التقييمات لتحسني األنشطة اإلمنائية وأثرها؛ 
تالحظ أن أنشطة التنسيق، رغم فائدا، تشكل تكـاليف معـامالت تتكبدهـا  - ٥١
البلدان املستفيدة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة على السواء وتؤكد على ضـرورة تقييمـها 
باستمرار وإجراء حتليل وتقدير للتكاليف باملقارنـة مبجمـوع النفقـات الربناجميـة علـى األنشـطة 

التنفيذية من أجل التنمية، ألجل كفالة أقصى فعالية وجدوى؛ 
حتيـط علمـا بتقييمـات األثـر لعمليـــات بنــاء القــدرات والقضــاء علــى الفقــر  - ٥٢
ـــة ١٩٢/٥٣، وتطلــب إىل مؤسســات منظومــة األمــم  املضطلـع ـا وفقـا لقـرار اجلمعيـة العام
املتحـدة اسـتعراض االســـتنتاجات الــيت توصلــت إليــها تلــك التقييمــات والــدروس املســتفادة 

وتدرجها على ضوء جتارا اخلاصة يف أنشطتها التنفيذية من أجل التنمية؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يواصل، يف سياق االستعراض الشـامل للسياسـات  - ٥٣
الذي جيري كل ثالث سنوات، تقدمي تقييم شامل لفعالية األنشطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة 
الـيت تضطلـع ـا منظومـة األمـم املتحـدة وأداء جـهاز األمـــم املتحــدة اإلمنــائي علــى املســتوى 
القطـري، وأن يقـدم إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف دورتـه املوضوعيـــة لعــام ٢٠٠٢، 
بالتشاور مع الدول األعضاء واستنادا إىل اخلربة املستفادة من دراسات تقييم األثـر، اقتراحـات 
بشأن كيفية تعزيز طرائق ذلك التقييم وتعزيز جه، خاصة يف ااالت احملددة يف هذا القرار؛ 
تكـرر تـأكيد ضـرورة أن تشـارك احلكومـات املسـتفيدة املعنيـة مشـاركة تامـة  - ٥٤
وفعالـة يف تقييـم فعاليـة األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة الـــيت تضطلــع ــا منظومــة األمــم 

املتحدة؛ 
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تطلـب إىل منظومـة األمـــم املتحــدة أن تقــوم علــى الصعيــد القطــري بدعــم  - ٥٥
احلكومات اليت تعتزم االضطالع بنفسها بتقييمات أثر بناء القدرات، كلما طلبت ذلك؛ 

تكــرر التــأكيد علــى ضــرورة أن تعــزز منظومــة األمــم املتحــدة جـــهودها،  - ٥٦
بالتشـاور مـع البلـدان املسـتفيدة، لكفالـة أن تطبـق الـــدروس املســتفادة مــن ممارســات الرصــد 
والتقييم بصورة منهجية على عمليات الربجمة على املستوى التنفيذي وأن تدمج معايـري التقييـم 
يف مجيـع املشـاريع والـربامج يف مرحلـة التصميـم، وتطلـب إىل األمـني العـام إجـراء تقييـم حمــايد 
ومسـتقل ملـدى اسـتفادة صنـاديق وبرامـج ووكـاالت األمـم املتحـدة علـى الصعيـد امليـداين مــن 
الدروس املستمدة من تلك التقييمات، ووضع مقترحـات بشـأن كيفيـة حتسـني آليـات اسـتقاء 
املعلومات على الصعيد القطري، وتطلب إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا يف هـذا الصـدد إىل 

الس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٣؛ 
 

تبسيط ومواءمة القواعد واإلجراءات  سادسا -
تؤكد من جديـد أن عمليـة تبسـيط ومواءمـة اإلجـراءات، فضـال عـن إضفـاء  - ٥٧
الطابع الالمركزي عليها، ينبغي أن تدعم حتسني الكفاءة والفعالية التنظيميتني، وأن تسـتجيب 

الحتياجات البلدان املستفيدة؛ 
تالحظ التقدم احملرز يف مواءمة دورات الربجمة، ومواءمـة عمليـة املوافقـة علـى  - ٥٨
الـربامج، ويف تبسـيط ومواءمـة القواعـد واإلجـــراءات، مبســاعدة مــن جمموعــة األمــم املتحــدة 
اإلمنائية، وتطلب إىل صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالـا املتخصصـة أن تواصـل حتسـني 
جهود التنسيق اليت تبذهلا عن طريق اختاذ املزيد من اخلطـوات لتعزيـز وكفالـة اسـتمرارية تلـك 

العملية؛ 
تشدد على ضرورة أن ـدف عمليـة تبسـيط ومواءمـة القواعـد واإلجـراءات  - ٥٩
إىل التقليل، عند االقتضاء، مـن مـدى تعقـد وتنـوع الشـروط الـيت ال تـزال تفـرض أعبـاء ثقيلـة 
ـــل  علــى البلــدان املســتفيدة بســبب التكــاليف الباهظــة للمعــامالت، وعلــى ضــرورة أن تكف
االبتكارات يف هذا اال، عند تنفيذها، هدف ختفيض التكاليف اإلدارية واملالية اليت يتكبدهـا 

البلد املستفيد ومنظومة األمم املتحدة؛ 
تطلـب إىل الصنـاديق والـربامج والوكـاالت املتخصصـة التابعـة ملنظومـة األمــم  - ٦٠
املتحدة أن تدرس سـبل زيـادة تبسـيط قواعدهـا وإجراءاـا وأن تـويل، يف هـذا السـياق أولويـة 
عليــا ملســألة التبســيط واملواءمــة، وأن تتخــذ خطــــوات حمـــددة يف اـــاالت التاليـــة: حتقيـــق 
الالمركزيـة وتفويـض السـلطة؛ والنظـام األساسـي املـايل؛ وإجـراءات تنفيـذ الـربامج واملشـــاريع 
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وخباصة مقتضيات الرصد واإلبالغ؛ واخلدمات املشتركة العامـة يف املكـاتب القطريـة؛ وتعيـني 
موظفي املشاريع الوطنيني وتدريبيهم وأجورهم؛ 

ــــس  تطلــب إىل صنــاديق وبرامــج منظومــة األمــم املتحــدة أن تقــدم إىل ال - ٦١
االقتصـادي واالجتمـاعي يف دورتـه املوضوعيـــة لعــام ٢٠٠٢، برنــامج عمــل بشــأن التبســيط 
واملواءمة التامني يف ااالت املذكورة أعاله على أن ينجزا قبل اية عام ٢٠٠٤، مبـا يف ذلـك 
أحكــام لالســتغناء التدرجيــي عمــا هــو زائــد مــن القواعــد واإلجــراءات والنقــــاط املرجعيـــة 

واملسؤوليات وجدوال زمنيا لرصد التقدم احملرز حنو بلوغ ذلك اهلدف؛ 
تطلـب إىل اللجنـة التنفيذيـة موعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة أن تيســـر حتديــد  - ٦٢

وتنفيذ جدول األعمال املذكور أعاله؛ 
تطلــب إىل الصنــاديق والــربامج أن تقــدم يف تقاريرهــا الســــنوية إىل الـــس  - ٦٣

االقتصادي واالجتماعي معلومات حمددة عن التقدم احملرز يف بلوغ اهلدف املذكور أعاله؛ 
تدعــو اــــالس التنفيذيـــة وجمـــالس إدارة الصنـــاديق والـــربامج والوكـــاالت  - ٦٤

املتخصصة إىل أن تقيم بانتظام التقدم احملرز يف جمال تبسيط ومواءمة القواعد واإلجراءات؛ 
تطلب إىل جملس تنسيق الرؤسـاء التنفيذيـني ملنظومـة األمـم املتحـدة أن يعـاجل  - ٦٥

االحتياجات إىل املزيد من تبسيط ومواءمة اإلجراءات؛ 
 

نظام املنسقني املقيمني  سابعا -
تؤكد من جديد أن نظام املنسقني املقيمني، يف إطار امللكية الوطنيـة، لـه دور  - ٦٦
هـام يف األداء الفعـال والكـفء ملنظومـة األمـم املتحـدة علـى الصعيـد القطـري مبـــا يف ذلــك يف 
ـــو أداة  صـوغ التقييمـات القطريـة املوحـدة وأطـر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، وه
أساسية للتنسيق الفعال والكفء لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمـم املتحـدة مـن 
أجل التنمية، وتطلب إىل منظومة األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك الصنـاديق والـربامج والوكـاالت 

املتخصصة واألمانة العامة، تعزيز الدعم لنظام املنسقني املقيمني؛ 
تقدر اجلهود املبذولة، مبا يف ذلك من خالل جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة،  - ٦٧
ملواصلـة حتسـني نظـام املنسـقني املقيمـني، والتقـدم احملـــرز حــىت اآلن فيمــا يتعلــق بزيــادة عــدد 
املنسقني املقيمني وتعزيز التوازن بني اجلنسـني بينـهم، واسـتخدام تقييمـات الكفـاءات الختيـار 
املنسـقني املقيمـني مـن بـني املرشــحني، وحتســني تدريــب املوظفــني وإجــراء تقييمــات ســنوية 
ألدائهم، وحتث الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة علـى 
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بذل املزيد مـن اجلـهود يف ذلـك االجتـاه، مبـا يف ذلـك عـن طريـق التدريـب املناسـب وتوظيـف 
األكفاء ممن لديهم املهارات واملؤهالت املهنية املطلوبة؛ 

تشجع الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة على االستفادة الكاملة مـن  - ٦٨
كليـة موظفـي األمـم املتحـدة باعتبارهـا مؤسسـة إلدارة املعرفـة والتدريـب والتعلـم علـى نطــاق 

املنظومة؛ 
تشجع تعزيز احلـوار والتجـاوب واملشـاركة والتفـاعل بـني املنسـق املقيـم مـن   - ٦٩
ناحية، ووكاالت األمم املتحـدة  املتخصصـة والوكـاالت التقنيـة الصغـرية، واللجـان اإلقليميـة 
واملؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واليت ليس هلا متثيل على الصعيد امليـداين، مـن ناحيـة 
أخـرى، مبـا يف ذلـك مـن خـالل اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت علـى نطـــاق 

أوسع؛ 
تشجع أيضا املؤسسات املاليـة الدوليـة وغريهـا مـن الشـركاء يف التنميـة علـى   - ٧٠
دعم نظام املنسقني املقيمني، مبا يف ذلك ن من خالل حتسـني احلـوار، لتحقيـق أهـداف التنميـة 

الوطنية؛ 
ــــة  تســلم بضــرورة أن يتفــاعل نظــام املنســقني املقيمــني بصــورة أكــثر فعالي  - ٧١
وموضوعيـة مـع حكومـة البلـد املسـتفيد، ومـع اتمـع املـــدين وغــريه مــن أصحــاب املصلحــة 

املعنيني، حسبما يقتضي األمر؛ 
تطلب إىل نظام املنسقني املقيمني مساعدة احلكومـات يف اجلـهود الـيت تبذهلـا  - ٧٢
لتنفيـذ االلتزامـات واألهـداف والغايـات احملـددة يف إعـــالن األلفيــة ومؤمتــرات األمــم املتحــدة 

الرئيسية وتشجع األفرقة املواضيعية على الصعيد القطري على مواصلة أعماهلا؛  
ترجـو مـن مجيـع مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك املؤسســات   - ٧٣
اليت ليس لديها متثيل على الصعيـد امليـداين واللجـان اإلقليميـة أن تواصـل حتسـني وتعزيـز نظـام 
املنسقني املقيمني من خالل دعمها لذلـك النظـام ومشـاركتها الفعالـة فيـه، علـى أسـاس واليـة 

كل منها وبالتشاور الوثيق مع احلكومة الوطنية؛ 
 

جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية  ثامنا - 
تسـلم بـالتقدم احملـرز حنـو حتقيـق أداء أكـثر اتسـاقا لألمـــم املتحــدة يف ميــدان   - ٧٤
التنميـة خـالل الســـنوات الثــالث املاضيــة، كمــا يتجلــى يف قيــام ثقافــة جديــدة مــن اقتســام 
املسؤوليات، والتعاون والتنسيق بني أعضاء جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، وال سـيما الـدور 

الذي تقوم به اللجنة التنفيذية للمجموعة؛ 
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تطلب إىل املنظمات األعضـاء يف جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، وال سـيما   - ٧٥
املنظمـات األعضـاء املمثلـة يف جلنتـها التنفيذيـة، مواصلـة تقـدمي الدعـم ألعمـال جمموعـة األمـــم 

املتحدة اإلمنائية واملشاركة فيها بنشاط؛ 
 

التخطيط والربجمة والتنفيذ  تاسعا -
تقرر ضرورة أن يقوم جـهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي، مبوافقـة البلـد املضيـف،  - ٧٦
مبساعدة احلكومات الوطنية على يئة بيئة متكينية تتعزز فيها الروابط بـني احلكومـات الوطنيـة 
ـــة والقطــاع  وجـهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واتمـع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة الوطني
اخلاص اليت تشارك يف عملية التنمية، وذلك بغية البحث عن حلول جديدة وابتكارية ملشـاكل 

التنمية طبقا للسياسات واألولويات الوطنية؛ 
ــة  تشـجع علـى تعزيـز التعـاون بـني البنـك الـدويل واملـصارف اإلمنائيـة اإلقليمي - ٧٧
ومجيع الصناديق والربامج دف تعزيز التكامل وحتسني عملية تقسيم العمل، فضال عن تعزيـز 
االتساق يف أنشطتها القطاعية، والبنــاء علـى الترتيبـات القائمـة مبـا يتماشـى متامـا مـع أولويـات 

احلكومة املستفيدة؛ 
تسلم بأن تنوع إجراءات الربجمة اليت تتبعها صنـاديق األمـم املتحـدة وبراجمـها  - ٧٨
ووكاالا املتخصصة ينشأ عـن تنـوع والياـا وعـن القـرارات الصـادرة عـن جملـس إدارة كـل 
منها، وهذا رغـم الطلبـات املوجهـة إىل تلـك املنظمـات لكـي تكثـف جـهودها لالسـتفادة مـن 
مجيع السبل املمكنة لتعزيز التعـاون والتنسـيق علـى صعيـد املقـر والـيت ينبغـي أن تكمـل جـهود 
التنسيق املماثلة املبذولة على الصعيد القطري، وحتثـها علـى إبقـاء البلـدان املسـتفيدة علـى علـم 

تام بالقرارات املتخذة يف املقر؛ 
تالحـظ التقـدم احملـرز يف جمـال أمـاكن العمـل املشـتركة واخلدمـات املشـــتركة  - ٧٩
علـى الصعيـد القطـري داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وتؤكـد مـن جديـد احلاجـــة إىل مراعــاة 
دراسـات نسـبة التكـاليف إىل الفوائـد مراعـاة تامـة وفقـا ملـا تدعـو إليـه القـرارات ذات الصلــة، 
وتشـجع علـى مواصلـة تنفيـذ هـذه املبـادرات، عنـد االقتضـاء، مـع ضمـان عـدم فـــرض عــبء 

إضايف على البلدان املضيفة؛ 
تسـلم بـأن اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــاالت املتقدمــة ميكــن أن  - ٨٠

يوفر أيضا األساس الالزم لتحقيق مزيد من التنسيق واالتساق على الصعيد امليداين؛ 
تشـجع اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات كـأداة لتوفـــري دعــم أكــثر فعاليــة  - ٨١
لعملية تنفيذ التعاون اإلمنـائي مـن قبـل األمـم املتحـدة، وهلـذا فإـا تدعـو إىل القيـام علـى وجـه 
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االستعجال مبواءمة برامج تكنولوجيا املعلومـات الـيت تسـتخدمها منظومـة األمـم املتحـدة علـى 
الصعيد امليداين وصعيد املقر على السواء؛ 

 
املساعدة اإلنسانية  عاشرا �

تؤكد جمددا أن مراحل اإلغاثـة واالصـالح والتعمـري والتنميـة ليسـت مراحـل  - ٨٢
متعاقبة بوجه عام وغالبا ما تكون متداخلة ومتزامنة، وتشـري إىل احلاجـة املاسـة إىل وضـع ـج 
ــة، وأن  شـامل، مـن خـالل إطـار عمـل اسـتراتيجي، عنـد االقتضـاء، جتـاه البلـدان الـيت متـر بأزم
السلطات الوطنية ومنظومة األمم املتحدة واجلهات املاحنة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة وغـري 
احلكومية جيب أن تشارك يف عملية وضـع هـذا النـهج االسـتراتيجي، و أن تضطلـع السـلطات 
الوطنيـة بـدور قيـادي يف مجيـع جوانـب خطـة اإلنعـــاش، وتشــري يف هــذا الســياق إىل ضــرورة 
اإلقــدام يف وقــت مبكــر علــى اســتخدام األدوات اإلمنائيــة يف حــاالت الطــوارئ اإلنســـانية، 

وتالحظ مع التقدير التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام(٤) يف هذا اخلصوص؛ 
تعرب عن تقديرها للبلدان الـيت أسـهمت إسـهاما كبـريا يف  تقـدمي املسـاعدة  - ٨٣

اإلنسانية خالل الكوارث الطبيعية واليت من صنع اإلنسان؛ 
تشدد على أن تقدمي التربعات املخصصة للمساعدة اإلنسـانية ينبغـي أال يـأيت  - ٨٤
على حساب املساعدة اإلمنائية وعلى ضرورة أن يوفر اتمـع الـدويل مـوارد كافيـة للمسـاعدة 

اإلنسانية؛ 
 

حادي عشر - املنظور اجلنساين 
ترحب بالتقدم احملرز يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف األنشـطة التنفيذيـة  - ٨٥
وتشـجع علـى مواصلـة العمـل يف جمـاالت إتاحـة الوصـول العـادل إىل املـوارد املاليـة واإلنتاجيــة 

لضمان وقف عملية تأنيث الفقر؛ 
تشجع اجلهود املتواصلة الرامية إىل حتسني التوازن بني اجلنسـني يف التعيينـات  - ٨٦
داخـل منظومـة األمـم املتحـدة بـاملقر وعلـى الصعيـد القطـري يف املنـاصب املؤثـرة يف األنشـــطة 

التنفيذية؛ 
تدعـو إىل بـذل جـــهود جديــدة وســريعة مــن أجــل تعميــم مراعــاة املنظــور  - ٨٧
اجلنساين يف إطار األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع ـا منظومـة األمـم املتحـدة يف 
مجيع امليادين وال سيما يف جمال دعم القضاء علـى الفقـر، وتشـجع متكـني املـرأة كمسـألة ذات 

أولوية لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية؛ 
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 ثاين عشر - األبعاد اإلقليمية لألنشطة التنفيذية 
تؤكـد جمـددا احلاجـة املـتزايدة إىل إدمـاج البعديـن اإلقليمـي ودون اإلقليمــي،  - ٨٨
حيثما اقتضى األمر ذلك، يف األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع ا منظومـة األمـم 
املتحدة، وتشجع املنسقني املقيمني على أن يقومـوا، بالتشـاور الوثيـق مـع احلكومـات، بكفالـة 
زيادة مشاركة اللجـان اإلقليميـة مـع مراعـاة والياـا وبرامـج عملـها املتفـق عليـها، يف التقييـم 

القطري املوحد ويف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، حسب االقتضاء؛ 
 

ــوب/التعـاون االقتصـادي والتقـين فيمـا بـني  ثالث عشر - التعاون فيما بني بلدان اجلن
البلدان النامية 

تؤكـد أن التعـــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، مبــا يف ذلــك التعــاون التقــين  - ٨٩
واالقتصادي فيما بـني البلـدان الناميـة، يتيـح فرصـا حقيقيـة لتنميـة البلـدان الناميـة، وتطلـب يف 
هذا السياق إىل االس التنفيذية للصنـاديق والـربامج أن تسـتعرض يف طريقـة ختصيـص املـوارد 

ألنشطة التعاون التقين فيما بني البلدان النامية بغية النظر يف إمكانية زيادا؛ 
تطلـب إىل منظومـة األمـم املتحـدة أن تتخـذ تدابـري مناســـبة لتحســني إدمــاج  - ٩٠
التعاون التقين فيما بني البلدان النامية بصورة فعالة يف براجمها ومشاريعها، وأن تكثـف اجلـهود 
املبذولة يف سبيل تعميم طريقة التعاون التقين فيما بـني البلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل 
دعم أنشطة الوحدة اخلاصة للتعاون التقين فيما بني البلدان الناميـة، وتشـجع سـائر املؤسسـات 

الدولية املعنية بذلك على اختاذ تدابري مماثلة؛ 
 

رابع عشر - املتابعة 
تؤكـد مـن جديـد أنـه ينبغـــي هليئــات إدارة الصنــاديق والــربامج والوكــاالت  - ٩١
املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تتخذ اإلجراءات املناسبة لتنفيـذ هـذا القـرار تنفيـذا 
تامـا، وتكـــرر تــأكيد طلبــها إىل الرؤســاء التنفيذيــني لتلــك الصنــاديق والــربامج والوكــاالت 
املتخصصــة أن يقدمــوا تقــارير مرحليــة ســنوية إىل هيئــات إدارــم بشــأن التدابــري املتخــــذة 

واملتوخاة لتنفيذ هذا القرار فضال عن تقدمي التوصيات املناسبة؛ 
تدعو االس التنفيذية لصناديق وبرامج األمم املتحدة إىل كفالة قيـام رؤسـاء  - ٩٢
تلك الصناديق والربامج بتضمني تقاريرهم السنوية املقدمة إىل الس االقتصادي واالجتمـاعي 
واملعدة وفقا لقرار الس ٣٣/١٩٩٤ املؤرخ ٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٤، حتليال شامال ملـا ووجـه 
مـن مشـاكل وللـــدروس املســتفادة، مــع التركــيز علــى القضايــا النامجــة عــن تنفيــذ الربنــامج 
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اإلصالحي لألمني العام واستعراض السياسات الذي جيرى كل ثالث ســنوات ومتابعـة إعـالن 
األلفية واملؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة، مبا يسمح للمجلس بأداء دوره التنسيقي؛ 

تكرر تأكيد أحكام قراراا ١٦٢/٤٨ و٢٢٧/٥٠ و ١٢/٥٢ باء اليت تـورد  - ٩٣
بـالتفصيل مـهام كـل مـن اجلمعيـة العامـة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي واـالس التنفيذيــة 
لصناديق وبرامج األمم املتحـدة، وتشـجع الـس االقتصـادي واالجتمـاعي علـى أن يقـوم، يف 
سياق دوره املؤسسي، بتوفري التوجيه العام ملنظومة األمم املتحدة بشأن األنشطة التنفيذيـة مـن 

أجل التنمية؛ 
تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم، بعــد التشــاور مــع الصنــاديق والــــربامج  - ٩٤
والوكـاالت املتخصصـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، تقريـرا مرحليـا إىل الـس االقتصــادي 
واالجتمـاعي يف دورتـه املوضوعيـة لعـام ٢٠٠٢، عـن عمليـة اإلدارة السـليمة، يتضمـن مبـادئ 

توجيهية وأهدافا ومعايري وأطرا زمنية واضحة لتنفيذ هذا القرار تنفيذا تاما؛ 
تدعـو الـس االقتصـادي واالجتمـاعي إىل أن يبحـث، خـالل اجلـــزء املتعلــق  - ٩٥
باألنشطة التنفيذية من دورتيه املوضوعيتـني لعـامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، األنشـطة التنفيذيـة الـيت 
تضطلع ا منظومة األمم املتحدة بغية تقييم تنفيـذ هـذا القـرار ـدف كفالـة تنفيـذه علـى حنـو 

تام؛ 
ــــة يف دورـــا التاســـعة  تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العام - ٩٦
واخلمسـني، مـن خـالل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، حتليـال شـامال لتنفيـذ هـذا القــرار يف 
سياق استعراض السياسات الذي جيرى كل ثالث سـنوات، وأن يقـدم التوصيـات املناسـبة يف 

هذا الشأن. 
 


