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 التنمية أجل من التنفيذية األنشطة لسياسة سنوات أربع كل يجري الذي الشامل االستعراض قرارات تطبيق -1

والمديرين التنفيذيين لكيانات األمم   العام األمين نائباالجتماع مرحبا ب رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي بالنيابةافتتح 

 المتحدة الستة.

االسمتعرا  الاماما المذي يجمري ب ت، رحبمالسمتة البند نيابة عن الكيانماتلهذا  برنامج األغذية العالميالتنفيذية لالمديرة ولدى تقدي  

التقمدم  وتعزيمز وإثباتهمانتائج ال تحقيقلتركيزه على )االستعرا  الااما(  كا أربع سنوات لسياسة األناطة التنفيذية من أجا التنمية

 التمزام كيانماتالممديرة التنفيذيمة وأكمدت  المزيمد ممن القيممة لامموا .تحقيمق الوقمت نفسمإ إثبمات ضعفا، وفمي كثر ألللفئات االمنصف 

أمثلمة  تقمدي  يامماذلم،، بمما تحقيمق من خاللها بدأ التي  وسائاأبرزت الواالستعرا  الااما بتنفيذ  مجموعة األم  المتحدة اإلنمائية

 .للبرنامجعلى كيفية تعميمإ في الخطة االستراتيجية الجديدة 

وشمد  علمى أنهما ينبأمي أج توجمإ جهماز األمم  االسمتعرا  الاماما وأشار نائمب األممين العمام إلمى التو ميات الرئيسمية الموار ة فمي 

 كاما.ال تنفيذالب . كما أعا  تأكيد التزام األمين العام2112 عام المنظومة لفترة ما بعد لتحضيرالمتحدة اإلنمائي على أر  الواقع، 

 المسائا التالية: أبرزت ببيانات  ولة عضوا 21 لو أكثر منممثوأ لى 

  والبلداج التي تمر بمرحلة انتقالية،  البلداج الخارجة من  راعاتالميزة النسبية لجهاز األم  المتحدة اإلنمائي في

 إل ارة المخاطر. شامانهج إعدا  والحاجة إلى 

  األخضرسياسات النمو وحقوق اإلنساج يقوم على  تنميةنهج تعزيز وعدم المساواة، أوجإ الحاجة إلى التركيز على. 

  القطري،  الصعيدمضافة على القيمة عن زيا ة ال األم  المتحدةإ الح يتمخض أج ووجوب مركزية الملكية الوطنية

  ."امع نفسهبطريقة أفضا األعما  تقوم ب"كيف يمكن لام  المتحدة أج على األمر  أج يقتصربدال من 

  بما في ذل، تل، المحد ة زمنيا، والحاجة إلى تحديد األولويات والر د االستعرا  الاامالعما في اعد  واليات ،

 .هاالفعا  لتنفيذ

 الموار  األساسية وغير األساسية، بما في ذل، من خال  آليات بين توازج الدعوة لتحسين مستويات التمويا وإعا ة ال

 استر ا  التكاليف.

 الضوء على مااكا عدم المساواة في البلداج البعض ط سلقد ور التركيز على القضاء على الفقر. أهمية استمرا

 المتوسطة الدخا.

   كنموذج للتنفيذ. "توحيد األ اء" ع 

  االستعرا  الااماتنفيذ باأج بما في ذل، متين لإلبالغ، نهج إعدا  النتائج، والحاجة إلى  أكبر نحوتوجإ. 

  تكاليف التنسيق.وتقاس  أعباء المنسق المقي  م نظاالحاجة إلى تعزيز 

 المقراالختناقات على مستوى  والتألب على، األعما دعوة لإلسراع بالتقدم في تبسيط ومواءمة ممارسات ال. 

 .الحاجة إلى اإلبقاء على سلطة  نع القرار للمجالس التنفيذية والدور الهام للجاج اإلقليمية 

  ام  المتحدة.العامة لمانة األا مع كيانات مزيد من التكامالالحاجة إلى 

  القطري. الصعيدبما في ذل، على  التقييماتتعزيز ثقافة إلى الحاجة 
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 تمإواليو لبرناامجا ءألعضماأولويمة يمثما القضماء علمى الجموع وشمد وا علمى أج كمجموعة  للبرنامجأعضاء المجلس التنفيذي تكل  و

مما الدروس المستفا ة في جمدو  أعمما  أيضا الحاجة إلى إ ماج  أبرز الممثاو والتنمية.في مجالي الطوارئ نظرا لعملإ  ،المز وجة

 .2112 عام بعد

على أهمية القضاء علمى الفقمر فمي تعزيمز التنميمة المسمتدامة  ،ىولالمجيبة األبو فها  ،اإلنمائياألم  المتحدة برنامج  ةمدير د تشو

 لتعزيز وتحسين نوعية نظمامالمبذولة الجهو   وأشارت إلى. أفضابصورة النتائج  لتحقيق اخلية وعلى أج هناك حاجة إلى تأييرات 

لمنظممة موار  كافية ويمكن التنبؤ بها للمضي قدما. وأبرز المدير التنفيمذي حاجة النظام إلى إلى أيضا ها أشارت ولكن المنسق المقي ،

 مكافحةعلى  2112 عام وحث على أج يركز جدو  أعما  ما بعد ائجنتاإلبالغ عن الالجهو  المبذولة لتحسين  األم  المتحدة للطفولة

إلمى وموحمدة التامأيا الوكالتمإ فمي وضمع إجمراءات  إلمى ريما ةالمدير التنفيذي لصندوق األم  المتحدة للسكاج . وأشار التفاوتأوجإ 

التنفيمذي لمكتمب األمم  المتحمدة لخمدمات الممدير  وسملطأكثمر فعاليمة.  لتحقيمق أهمدافها بصمورةاعمما  جديمدة لنمماذج في تنظر سها أن

 ةالممدير تاألعمما . وأبمرزإ مالح ممارسمات تسمريع إلمى المدعوة بأهميمة بنماء القمدرات واالسمتدامة ورحمب الضوء على  المااريع

. المنسمق المقمي نظمام تمويا  خطة اعتما  عندلكيانات لالتمويا المختلفة طرائق مراعاة  الحاجة إلىاألغذية العالمي لبرنامج  ةالتنفيذي

والنتمائج الاؤوج الجنسمانية قوي على التركيز لل تقديره بالتعبير عناألم  المتحدة للمرأة االجتماع  ة لهيئةالتنفيذي ةنائب المدير واختت 

وأقمر بمأج االسمتعرا  الاماما يمثما . وسلط الضوء على أهمية اتباع نهمج قمائ  علمى الحقموق للمضمي قمدما االستعرا  الاامافي 

 .المنظومة نطاقعلى لتأيير لتحقيق اتساق أوسع من أجا ا عوة 

 الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين فيما التعاون من االستفادة -3

 ولمدى تقديممإ. ضميفينال حمدثينمتالوالسمت ألمم  المتحمدة اممثلمي منظممات بالمتحدة للممرأة األم  لهيئة رحب رئيس المجلس التنفيذي 

فيمما بمين بلمداج التعماوج أج  لمنظمة األم  المتحمدة للطفولمةورقة المعلومات األساسية نيابة عن المنظمات الست، أكد المدير التنفيذي 

منظممات األمم  المتحمدة لمديها أج لماماكا العالميمة، والحلو   من العنا ر الرئيسية وهما، يتطوراج هيكلياالثالثي الجنوب والتعاوج 

 اء.بن  تيسيري تسمح لها بتأ ية  ور مكانات كبيرة إ

واألسممممممتاذ ، الممثمممممما الممممممدائ  لجمهوريممممممة كينيمممممما، Macharia Kamauسممممممعا ة السمممممميد ، وهممممممما ضمممممميفاجال حممممممدثاجمتام الوقمممممم

John Ohiorhenuan بتقدي  عرضيهما.من جامعة كولومبيا ، 

 وفدا من الدو  األعضاء المسائا التالية: 12 وبعد ذل،، طرح

 يوفر و. بإ ال يحا محا التعاوج بين الاما  والجنوب ولإ مبا ئإ األساسية الخا ة التعاوج فيما بين بلداج الجنوب

والتعاوج الثالثي. وسوف تتطلب هذه  التعاوج فيما بين بلداج الجنوبتوجيهات رئيسية باأج االستعرا  الااما 

 .ا البعضعن بعضهتمايزها نظرا ل، مختلفة آليات  اعمةالتوجيهات 

 أكثر من ذل، بكثير. وينبأي لمنظومة األم   تحقيق إيحقق الكثير بالفعا، ولكن يمكن التعاوج فيما بين بلداج الجنوب

إمكانات الترتيبات موا لة االستفا ة من بلداج الجنوب. وينبأي إلى المتحدة التدخا لتقدي  المزيد من تنمية القدرات 

 .ين بلداج الجنوبالتعاوج فيما باإلقليمية لتعزيز 

  التي يمكن تحقيقها فوائد اللجني  التعاوج فيما بين بلداج الجنوبباأج لام  المتحدة مخطط شاما هناك حاجة إلى

لضماج تنسيق مع توجيهات األم  المتحدة  توجيهات الوكاالت أج تتوافقينبأي وبفضا المزايا النسبية لام  المتحدة. 

 أفضا على الصعيد القطري.
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 استراتيجيات لتاجيع  ع  القطاع الخاص للتعاوج فيما بين بلداج الجنوب   ياغةجميع الوكاالت  ينبأي أج توا ا

 والتقيي .لتحسين اإلبالغ وسائا ال إعدا  المزيد منو

  بين بلداج الجنوب.فيما تعاوج لمكتب األم  المتحدة لموا لة تعزيز ينبأي 

 

 النقاط التالية: المتحدة الستممثلو منظمات األم   وطرح

  التي  ةجديدال الساحة اإلنمائيةأج على ، و المجيب األ، بو فإ المدير التنفيذي لصندوق األم  المتحدة للسكاج شد

مبا ئ التضامن واإلنصاف والمساواة والملكية  تستند إلىالتعاوج اإلنمائي في البلداج النامية مااركة فيها  تتزايد

 الوطنية.

  بين بلداج الجنوب التعاوج فيما زيا ةالدور الفريد لام  المتحدة في تأكيد ست الجميع منظمات األم  المتحدة  تأعا 

 والتعاوج الثالثي.

 أوليتين إنمائيتين  ينتآليكوالتعاوج الثالثي  التعاوج فيما بين بلداج الجنوبتبني ب جميع المنظمات الست قامت

 تعمي .نحو المزيد من الا في الخطط االستراتيجية والتاأيلية. وتوجإ الجهو  الجارية همو مج

  من منظمة كا  لدىوالتعاوج الثالثي  التعاوج فيما بين بلداج الجنوبالنجاحات في  ع   علىعديدة حديثة هناك أمثلة

 .يمكن تحقيقإ قليلة مقارنة بمااإلنجازات الحالية وال تزا  منظمات األم  المتحدة الست. 

   بين بلداج الجنوب والتعاوج فيما لتعاوج ا ع  منظمات األم  المتحدة تتطور من أجا لاإلقليمية  المااركةال تزا

 .بصورة أفضا الثالثي

 والتمويا،  ،المناسب في المجالس التنفيذيةالتمثيا الصوت وإسماع مسائا  التعاوج فيما بين بلداج الجنوب زيا ةثير ت

 مناقاة رسمية.هذه المسائا لب وربما تتط

  القطاعين العام والخاص بين جيدة شراكات على مثلة رويج ألتال عن طريقيمكن تاجيع مااركة القطاع الخاص

 بالقواعد والمعايير الدولية. قيد، و ع  التالمحلية المجتمعاتتعو  بالنفع على 

  الاريكة، لبلداج لمملوكة  التعاوج فيما بين بلداج الجنوبالحسباج أج مبا رات اإلبالغ عن النتائج في ينبأي أج يأخذ

 قيمة.الإضافة ضماج والتقيي   اإلبالغالتركيز على سيوا ا ومنظمات األم  المتحدة. لوليس 

 

م  دور األببوضوح  أقرتأج جميع المنظمات إلى المدير التنفيذي لمكتب األم  المتحدة لخدمات المااريع  أشار، سبق اا لمتلخيصو

رئيس المجلس التنفيذي  واختت لى أهمية تعمي  هذه الجهو . إوالتعاوج الثالثي، و التعاوج فيما بين بلداج الجنوبالمتحدة في تيسير 

 الاموليةو الكفاءةة يفعالبال  تتسيمثا وسيلة  التعاوج فيما بين بلداج الجنوب على أج بالتاديد االجتماعاألم  المتحدة للمرأة  لهيئة

 لي.يتحواللتحقيق التأيير 
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