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    ٢٠١٠يوليه / متوز٢قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/64/L.56( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

  االتساق على نطاق املنظومة  - ٦٤/٢٨٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  ،)١(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام إذ تشري  
 الـــذي ٢٠٠٨ســـبتمرب / أيلـــول١٥ املـــؤرخ ٦٢/٢٧٧ هـــا إىل قراروإذ تـــشري أيـــضا  
مخــسة جمــاالت لتنظــر فيهــا الــدول األعــضاء بغيــة تعزيــز االتــساق علــى نطــاق منظومــة      حيــدد
  املتحدة، األمم

  ،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٤ املؤرخ ٦٣/٣١١ هاإىل قراروإذ تشري كذلك   
ــيجني   تعيــد تأكيــد وإذ    ــهاج عمــل ب ــة   )٢(إعــالن ومن ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال  ونت

 والقـانون   )٤( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة           )٣(العشرين للجمعية العامة  و
  نسان والقانون اإلنساين الدويل، القانون الدويل حلقوق اإلسيما الالدويل، و
 ٢٠٠٧ ديـسمرب / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٢/٢٠٨ قرارهـا     تأكيـد  أيـضا  تعيدوإذ    

 لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة الــيت ري كــل ثــالث ســنواتي جيــبــشأن االســتعراض الــشامل الــذ
  ،تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية

  ،١٩٤٦فرباير / شباط١املؤرخ ) ١ - د (٢قرارها  تأكيدد كذلك عيوإذ ت  
_______________ 

  .٦٠/١انظر القرار  )١(
ــيجني،     )٢( ــاملرأة، ب ــع املعــين ب ــر املــؤمتر العــاملي الراب ــول١٥‐٤تقري ات األمــم منــشور (١٩٩٥ســبتمرب / أيل

  .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع 
  . ، املرفق٢٣/٣ -، املرفق والقرار دإ ٢٣/٢ -القرار دإ  )٣(
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(
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لألنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم              يكون   أنرورة  ض تأكيدد  عيوإذ ت   
ــةاملتحــدة مــن أجــل التنم   ــها  ي ــشطة   مســات أساســية من ــع  أن تكــون أن ــددة  شــاملة للجمي ومتع

  ،احلياديتوخى فيها و والعطاءالتطوع تتوافر فيها روح و األطراف
المتالك زمام األمور وتويل مسؤولية التنفيـذ   البالغة األمهية وإذ تؤكد من جديد أيضا    

يف جمــال “ اجلميــعواحــد يناســب ” هنــج أنــه ال يوجــدتــشدد علــى  ، وإذعلــى الــصعيد الــوطين
املساعدة اإلمنائية الـيت يقـدمها جهـاز األمـم املتحـدة             يراعى يف حتقيق التنمية، وعلى ضرورة أن      

 مـع خطـط    وضـمان اتـساقها  املختلفة للبلـدان املـستفيدة مـن الـربامج       االحتياجات  تلبية اإلمنائي
  وفقا للواليات املقررة،الوطنية  تلك البلدان واستراتيجياهتا اإلمنائية

 ة اجلامعـ يئـة  اهلمقتـرح شـامل بـشأن   ”بتقريـري األمـني العـام املعنـونني       وإذ حتيط علما      
 بــشأن ٦٣/٣١١اجلمعيــة العامــة متابعــة قــرار ”  و)٥(“لمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة ل

  ،)٦(“االتساق على نطاق املنظومة فيما يتعلق باألنشطة التنفيذية من أجل التنمية
  

 التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة                     تعزيز إدارة األنـشطة   
  لزيادة االتساق على نطاق املنظومة

 للجمعيـة   دورة اخلامسة والـستني   الابتداء من   يتيح،   إىل األمني العام أن      تطلب  - ١  
 التـــشريعات املتعلقـــة اســـية لالســـتعراض الـــشامل للـــسياسة، جمموعـــةكمعلومـــات أسو العامـــة

ــضطل مبــا ــة واجملــالس      ت ــه الفرعي ــصادي واالجتمــاعي وهيئات ــة واجمللــس االقت ــة العام ــه اجلمعي ع ب
ــصناديق   ــة ل ــا  التنفيذي ــم املتحــدة وبراجمه ــن أدوار   ا إدارة وجمــالس األم لوكــاالت املتخصــصة م

  ؛التنمية أجل ومسؤوليات يف إدارة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة من
األمني العام أن يعمم معلومات عـن اتـساق اجلـداول الزمنيـة             إىل  تطلب أيضا     - ٢  

اإلدارة املسؤولة عـن األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا               جمالسوجداول أعمال وبرامج عمل     
األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة، بغيــة متكينــها مــن النظــر يف التــدابري الالزمــة لتعزيــز االتــساق  

  ملها؛داد جداول أعماهلا وبرامج عإع عند
 رئــيس اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ومكتبــه إىل عقــد اجتماعــات  تــدعو  - ٣  

 اإلدارة املسؤولة عن األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا              جمالسرمسية للتنسيق مع مكاتب      غري
 واليتــه، ملناقــشة ســبل ووســائل تعزيــز االتــساق يف وفــقاألمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة، كــل 

   للدول األعضاء؛ للتنسيقغري الرمسيةص هلذه االجتماعات عملها وتوفري ملخ
_______________ 

)٥( A/64/588.  
)٦( A/64/589.  
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ــت  - ٤   ــددعي ــس      ضــرورة  تأكي ــا جمل ــضطلع هب ــيت ي ــشطة ال ــشفافية يف األن ــز ال  تعزي
علـى حنـو   اصـة لكفالـة تعاونـه      خب، و املعين بالتنـسيق   الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة     

ــرام واليــات وأســالي    ــذيني ب عمــل فعــال مــع الــدول األعــضاء، مــع احت  جملــس الرؤســاء التنفي
  :ء فيه، ويف هذا الصدد، تطلب إىلواملنظمات األعضا

األمــني العــام، بــصفته رئــيس جملــس الرؤســاء التنفيــذيني، أن يواصــل حتــسني       )أ(  
ــشبكي للمجلــس    ــة املعلومــات املدرجــة يف املوقــع ال ــشر اتفاقــات  زيادهتــاو نوعي ، وأن يقــوم بن

  الت وإتاحتها للدول األعضاء؛ الوكااجمللس وقراراته املشتركة بني
 اتبـاع هنـج   األمني العـام، بـصفته رئـيس جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني، أن يكفـل                   )ب(  

يتسم بالشفافية والتوازن يف حتديد أولويـات اجمللـس لتنفيـذ قـرارات اهليئـات احلكوميـة الدوليـة                   
 يف تقريـره االستعراضـي      املعنية واإلبالغ عنها، وأن يدرج معلومات مناسبة عن أعمـال اجمللـس           

 والـذي تدرسـه أيـضا جلنـة الربنـامج           إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي      السنوي الذي يقدمه    
   احلوار؛ فعاليةيق، من أجل تعزيزوالتنس

ــسات إحاطــة         )ج(   ــد جل ــاعي أن يواصــل عق ــصادي واالجتم ــس االقت ــيس اجملل رئ
ــدورتني ا     ــة عقــب ال ــة العام ــدول األعــضاء مــع األمان ــة لل ــتني يعقــدمها جملــس الرؤســاء   دوري لل

جلــسات اإلحاطــة يف إطــار زمــين يتــيح   حتديــد موعــد، مــع مراعــاة ضــرورة ســنوياالتنفيــذيني 
للدول األعـضاء أن تـستفيد اسـتفادة تامـة مـن هـذه الفـرص مـن أجـل إجـراء حـوار فعـال مـع                            

  بشأن أنشطته؛ جملس الرؤساء التنفيذيني
ب والبحث أن يقوم، حـسب االقتـضاء         إىل معهد األمم املتحدة للتدري     تطلب  - ٥  

ــه األساســي    ــا لنظام ــساقاووفق ــرة   وات ــع الفق ــن اجلــزء  ٣م ــة    األول م ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق  م
 وبالتشاور مع أمانات جمـالس اإلدارة املـسؤولة عـن     ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٩ املؤرخ   ٦٤/٢٦٠

وإجــراء دورات  دبإعــدا، األنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة 
 منـدوبو البعثـات الدائمـة للـدول األعـضاء،      وخباصـة تدريبية وتوجيهية ملمثلي الدول األعـضاء،    

 مبـا يف ذلـك أدوار     ،عن سري األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة                
  اإلدارة ومسؤولياهتا؛ جمالس

اجملالس التنفيذيـة لـصناديق األمـم        إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي و     تطلب  - ٦  
 النظـر يف اختـاذ تـدابري لتـسهيل املـشاركة            لوكاالت املتخصـصة  ا إدارة وجمالساملتحدة وبراجمها   

الفعالة ملقـرري الـسياسات يف البلـدان الناميـة يف اجلـزء املتعلـق باألنـشطة التنفيذيـة مـن الـدورة                       
  وبراجمهـا   املتحـدة  األمـم يـة لـصناديق     املوضوعية للمجلـس والـدورات العاديـة للمجـالس التنفيذ         

إعطـــاء األولويـــة ملقـــرري الـــسياسات يف البلـــدان مـــع لوكـــاالت املتخصـــصة، ا إدارة وجمـــالس
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ــربامج،   ــدان منــوا  وال ســيمااملــستفيدة مــن ال ــشاء   .أقــل البل ــدابري إن ــشمل هــذه الت  وميكــن أن ت
ضاء، مـع مراعـاة الوضـع       اآلليات القائمة، حسب االقتـ    االستعانة ب صناديق استئمانية جديدة أو     

  املايل لكل منظمة والترتيبات املتبعة فيها؛
ــدعو  - ٧   ــل،      ت ــضاء، إىل أن تعم ــا، حــسب االقت ــم املتحــدة وبراجمه  صــناديق األم

 الجتماعـات جمالـسها     التحـضري علـى حنـو أفـضل        على   ،باالستناد إىل حتليل للممارسات اجليدة    
اعـاة اآلراء الـيت تعـرب عنـها الـدول األعـضاء،             التنفيذية واملناقشات اليت جتـري خالهلـا، مـع مر         

توصلت إليـه مـن نتـائج واختذتـه مـن تـدابري يف تقاريرهـا                  ما وأن تقوم، يف هذا الصدد، بإدراج     
  السنوية اليت تقدمها إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛

 قاعـدة بيانـات مركزيـة للمعلومـات عـن            بالتقـدم احملـرز يف إنـشاء       حتيط علمـا    - ٨  
ــش ــات        األن ــدمي معلوم ــل تق ــام أن يكف ــب إىل األمــني الع ــة، وتطل ــن أجــل التنمي ــة م طة التنفيذي

اآلليـة يف الـدورة املوضـوعية للمجلـس االقتـصادي            تلـك مستكملة عن التقـدم احملـرز يف إنـشاء          
نـــشطة التنفيذيـــة مـــن  األة يف ســـياق االســـتعراض الـــشامل لـــسياس٢٠١١واالجتمـــاعي لعـــام 

  التنمية؛ أجل
لصناديق والربامج والوكاالت املتخصـصة التابعـة جلهـاز         ا إدارة لسجما تشجع  - ٩  

 أن تــدرج يف خططهــا االســتراتيجية، حــسب االقتــضاء، أحكامــا   علــىاألمــم املتحــدة اإلمنــائي
 الـسياسة العامـة الـواردة يف االسـتعراض الـشامل             بشأن لتوجيهاتل التامحمددة من أجل التنفيذ     

لتنميـة الـذي جتريـه اجلمعيـة العامـة، وتطلـب إىل أمانـات               امـن أجـل      األنشطة التنفيذيـة     ةلسياس
ــم       ــاز األم ــة جله ــربامج والوكــاالت املتخصــصة التابع ــصناديق وال ــدم   ال ــائي أن تق املتحــدة اإلمن

األحكــام يف تقاريرهــا الدوريــة إىل اجلمعيــة العامــة عــن طريــق اجمللــس    تلــكعــن تنفيــذ  تقريــرا
  االقتصادي واالجتماعي؛

ــة اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي     إىل األتطلــب  - ١٠   مــني العــام أن يقــوم، برعاي
بــصفة دوريــة يف  احلكومــات باستقــصاء آراءوبالتعــاون مــع منــسقي األمــم املتحــدة املقــيمني،   

 مـواطن القـوة يف      وأمهيته ملعرفـة  فعالية الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة وكفاءته          مدى
ائي والتحـديات الرئيـسية الـيت تواجههـا يف هـذا اجملـال،              تفاعلها مـع جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـ          

هبدف متكني اهليئات احلكومية الدولية من التصدي هلا، وتطلب أيضا أن يـتم نـشر نتـائج هـذه                   
   وإتاحتها للدول األعضاء؛ءاتاالستقصا
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  آلية التقييم املستقلة على نطاق املنظومة
ألنــشطة التنفيذيــة الــيت   لستويات أن نظــام التقيــيم احلــايل املتعــدد املــ     تــدرك  - ١١  

تضطلع هبا األمم املتحدة من أجل التنمية يتكون مـن عـدد مـن الكيانـات الـيت تـضطلع بـأدوار                      
ومسؤوليات خمتلفة، مبا يف ذلك فريـق األمـم املتحـدة للتقيـيم ومكاتـب التقيـيم التابعـة لفـرادى                 

لـــشؤون االقتـــصادية مؤســـسات األمـــم املتحـــدة ومكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة وإدارة ا
  األمانة العامة ووحدة التفتيش املشتركة؛يف  اإلنسانية الشؤونواالجتماعية ومكتب تنسيق 

 إىل األمني العام، أن يـصدر، بالتـشاور مـع فريـق األمـم املتحـدة املعـين                   تطلب  - ١٢  
م بــالتقييم ووحــدة التفتــيش املــشتركة، تكليفــا بــإجراء مراجعــة شــاملة لإلطــار املؤســسي القــائ  

 علـى نطـاق     لتقييم األنشطة التنفيذية اليت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة                   
   يتضمن توصيات إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني؛ا تقريروأن يقدم، املنظومة
 أن يكون اهلدف من إنشاء آلية مـستقلة للتقيـيم            ضرورة  يف هذا الصدد   تؤكد  - ١٣  

مــن اإلطــار املؤســسي والقــدرات  علـى حنــو تــام ظومــة األمــم املتحــدة االســتفادة علـى نطــاق من 
  املوجودة وتعزيزها؛

  
  املوافقة على الربامج القطرية املشتركة

علـى الـصعيد     على مبـدأ امـتالك زمـام األمـور وتـويل مـسؤولية التنفيـذ                 تشدد  - ١٤  
قطريـة املـشتركة، علـى أسـاس     ، وتدعم مبادرة بعض البلدان الستخدام وثائق الـربامج ال      الوطين

 البلدان اليت ترغب يف مواصـلة اسـتخدام األطـر والعمليـات     وتشدد على دعمها جلميع  طوعي،  
  القائمة للربجمة على املستوى القطري؛

تــويل ميكــن أن تعــزز مبــدأ  علــى الــصعيد احمللــي بــأن عمليــات التــشاور تــسلم  - ١٥  
 علـى  ري السياسات علـى الـصعيد الـوطين    مقرمشاركةزمام األمور وتسهل   السلطات الوطنية   

   يف حتديد اجملاالت ذات األولوية يف الربامج القطرية املشتركة؛حنو فعال
تعـد  أن إىل وثيقـة للربنـامج القطـري املـشترك          طوعـا  البلـدان الـيت تقـدم        تدعو  - ١٦  
تعـرض  مع إطار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، حيثمـا وجـد، وأن                   يتسق مبا   الوثيقة

يف الربنــامج القطــري املــشترك اإلجــراءات احلامســة الــيت ســتتخذ لتحقيــق النتــائج املتفــق عليهــا    
اإلجـراءات الالزمـة لـضمان اتـساق املـساعدة         واملتاحـة أو املـوارد اإلرشـادية         باستخدام املـوارد  

 ا وصـف  وأن تـورد، يف شـكل مرفـق،       اليت تقدمها منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري،         
  وكاالت األمم املتحدة املعنية؛كل من  ملا اتفق عليه من نتائج وموارد إرشادية لاموجز
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لــــصناديق والــــربامج والوكــــاالت املتخصــــصة، عنــــد ا جمــــالس إدارة تــــدعو  - ١٧  
واليته، يف الدور املنوط هبا يف تنفيـذ الربنـامج القطـري املـشترك               وفق، كل   إىل النظر االقتضاء،  

  ملطلوبة لتنفيذه، باالستناد إىل املرفق اخلاص بكل وكالة على حدة؛وإقراره ويف املوارد ا
وكالـة متخصـصة،    و أن املوافقة على مـسامهة كـل صـندوق وبرنـامج             تالحظ  - ١٨  

إذا كانت العناصر الـواردة يف املرفـق اخلـاص            ما حيثما كان ذلك مناسبا، ستتم بناء على تقييم       
 مـع األولويـات     وتتسق بصفة عامة يجية وواليتها   أولويات خطتها االسترات   جتسدبوكالة حمددة   

  واالستراتيجيات الوطنية؛
ــسلم  - ١٩   ــشترك        ت ــاع امل ــيت جتــري خــالل االجتم ــة ال ــري الرمسي ــشات غ ــأن املناق  ب

صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة          /للمجالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          
 العـاملي بـشأن املـسائل الـشاملة لعـدة قطاعـات وأوجـه               األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية    

يتعلق منها بـالربامج القطريـة املـشتركة، ميكـن أن       ماالتآزر والثغرات واالزدواجية، مبا يف ذلك   
  توفر إطارا مفيدا لعمل فرادى الصناديق والربامج على الصعيد القطري؛

  
  “األداء املوحد”مبادرة 
البلـدان الـيت تنفـذ    ني الـدوليني اللـذين عقـدهتما         باالجتمـاعني احلكـومي    ترحب  - ٢٠  

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢١ إىل   ١٩ الفتـرة مـن      يف كيغايل يف   برامج قطرية على سبيل التجريب    
، وحتيط علما مـع التقـدير   ٢٠١٠يونيه / حزيران ١٦ إىل   ١٤ الفترة من     ويف هانوي يف   ٢٠٠٩

 بالتقـدم الـذي أحرزتـه البلـدان الـيت           بإعالين كيغايل وهانوي، وحتيط علما أيضا يف هذا الصدد        
الــيت جتريهــا، مبــشاركة أصــحاب   إطــار التقييمــات القطريــة  يف“ املوحــد األداء”تنفــذ مبــادرة 

يف موعـد  املصلحة املعنيني، وبدعم تقين من فريق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم، والـيت سـتنجز               
  ؛٢٠١٠ يوليه/ متوز١ أقصاه

 التقيــيم املــستقل للــدروس  إجــراءاملــضي قــدما يف  األمــني العــام علــى  تــشجع  - ٢١  
بالـصيغة  علـى سـبيل التجريـب        “األداء املوحـد  ”املستفادة من جتربة البلـدان الـيت تنفـذ مبـادرة            

، والــيت تغطــي مجيــع جوانــب هــذه أجرتــه مــن مــشاورات  مــاالــيت حــددهتا األمانــة العامــة بعــد
  ة والستني للجمعية العامة؛املبادرة، وتتطلع إىل تلقي النتائج يف الدورة السادس

  
حتــسني نظــام متويــل األنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل  

  التنمية تعزيزا لالتساق على نطاق املنظومة
  املبادئ العامة

ــوه  - ٢٢   ــوارد املخصــصة        تن ــادة امل ــو لزي ــة النم ــدول املتقدم ــذهلا ال ــيت تب ــاجلهود ال ب
االلتزامـات الـيت قطعتـها علـى نفـسها بعـض البلـدان املتقدمـة النمـو بزيـادة                    للتنمية، مبا يف ذلك     
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 املـساعدة اإلمنائيـة      املتعلقـة بتقـدمي    لتزاماتالاملساعدة اإلمنائية الرمسية، وتدعو إىل الوفاء جبميع ا       
 ٠,٧الرمسية، مبا يف ذلك التزامات العديد من البلـدان املتقدمـة النمـو بتحقيـق هـدف ختـصيص             

 وختـصيص  ٢٠١٥ حبلـول عـام    الرمسيـة  من الدخل القومي اإلمجايل للمـساعدة اإلمنائيـة  يف املائة 
 حبلـول عـام    للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل     ٠,٥يقل عن    ال ما

 يف املائـة    ٠,٢٠  و  يف املائة  ٠,١٥ اهلدف املتمثل يف ختصيص نسبة تتراوح بني          وحتقيق ٢٠١٠
دان منــوا، وحتــث البلــدان املتقدمــة النمــو الــيت مل تبــذل بعــد جهــودا ملموســة يف هــذا  ألقــل البلــ

  الصدد وفقا اللتزاماهتا على أن تفعل ذلك؛
 الـيت تقـدم تربعـات ماليـة لألنـشطة التنفيذيـة الـيت               بتزايد عـدد البلـدان     ترحب  - ٢٣  

يـل واآلليـات داخـل      تنويـع مـصادر التمو    وبتضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل التنميـة             
التنميـة   لعمليـات  يف التربعـات املقدمـة       ةالكـبري  بالزيـادة املنظومة، وترحب أيضا يف هذا الصدد       

 يف عـام   مـن دوالرات الواليـات املتحـدة    بليـون دوالر  ١٣اليت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة مـن            
  ، وهو أعلى مستوى هلا على اإلطالق؛٢٠٠٨ بليون دوالر يف عام ٢٢ إىل ٢٠٠٣

 األساســية، لكوهنــا مــوارد غــري مقيــدة،املخصــصة لألنــشطة  أن املــوارد تؤكــد  - ٢٤  
تزال متثل أساس األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل التنميـة،                   ال

ــل    ــق، يف هــذا الــصدد، التــدين الطوي ــسبة املــسامهات  املــدى وتالحــظ مــع القل املخصــصة  يف ن
 عنــد نــسبة ٢٠٠٥از األمــم املتحــدة اإلمنــائي الــيت اســتقرت منــذ عــام  األساســية جلهــلألنــشطة

 بــني مــا يلــزم مــن تــوازن املنظمــات باســتمرار  بــضرورة أن حتقــق يف املائــة، وتــسلم ٣٤تنــاهز 
 مــع مراعــاة الطــابع املخصــصة ألنــشطة حمــددةاألساســية واملــوارد املخصــصة لألنــشطة املــوارد 

املخصـصة ألنـشطة     أن املوارد    وتالحظها وبراجمها،   الفريد لوالية كل منظمة على حدة وهيكل      
لقاعــدة املــوارد العاديــة جلهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي لــدعم  مكمــال  متثــل رافــدا مهمــا حمــددة

  األنشطة التنفيذية من أجل التنمية؛
ــة جلهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي أمــر     تــشدد  - ٢٥   ــادة املــسامهات املالي  علــى أن زي

هداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،               أساسي لتحقيق األ  
  وكفاءتـه واتـساقه  وتسلم يف هذا الصدد بالترابط بني زيادة فعالية جهاز األمم املتحدة اإلمنـائي         

وحتقيــق نتـــائج ملموســة يف مـــساعدة البلـــدان الناميــة يف القـــضاء علـــى الفقــر وحتقيـــق النمـــو     
 وتــوفرياألنــشطة التنفيذيــة مــن أجــل التنميــة  عــن طريــقد والتنميــة املــستدامة االقتــصادي املطــر

  جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي؛عموما املوارد 
وأن  ونوعـا  كمـا ضرورة أن يكون متويل األنشطة التنفيذية كافيـا         على   تؤكد  - ٢٦  

  ؛ميكن التنبؤ به بشكل أفضل ويكون التمويل أكثر فعالية وكفاءة
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 يف هذا السياق، أمهية املساءلة والشفافية وحتسني اإلدارة القائمـة علـى        ،تؤكد  - ٢٧  
علــى أســاس النتــائج عــن أعمــال صــناديق األمــم   املعــدةبــني التقــارير  االتــساقالنتــائج وتعزيــز 

  ؛سني متويل األنشطة التنفيذية كما وكيفااملتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة لتح
  

 كايفالتمويل الضمان 

ــ  - ٢٨   ــىشددت ــة   أن جيــري   ضــرورة عل ــشطة التنفيذي ــل األن ــا لمتوي ــات وفق ألولوي
صناديق األمـم   لـ االسـتراتيجية للخطـط   ووفقـا ربامج، الـ لبلـدان املـستفيدة مـن    لواخلطط الوطنية   

تـشدد،   و ووالياهتـا وأولوياهتـا وأطرهـا اخلاصـة بـاملوارد،     املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة  
والــربامج لــصناديق ل مواصــلة تعزيــز األطــر القائمــة علــى النتــائج ضــرورةيف هــذا الــصدد، علــى 

ــصناديق  أن تقــوم ضــرورة و األمــم املتحــدة اإلمنــائي  جلهــازوالوكــاالت التابعــة   الوكــاالت وال
  على الصعيد الوطين؛ األهداف املنجزة  والنواتجتقاريرها عن بتحسني والربامج 
يع قاعـدة اجلهـات املاحنـة وزيـادة      على أمهية اختاذ تدابري مـن أجـل توسـ       تشدد  - ٢٩  

عدد البلدان املاحنة وغريها من الشركاء الـذين يقـدمون مـسامهات ماليـة جلهـاز األمـم املتحـدة                    
 اإلمنائي هبدف تقليص اعتماد اجلهاز على عدد حمدود من اجلهات املاحنة؛

لتمويــل مــن ا “الــالزم تــوفرهستوى املــ” لتحديــد مبــا ميكــن أن يكــون  تــسلم  - ٣٠  
يف هـذا الـصدد أن   الحـظ  تو  من أثر إجيايب، لوكاالت األمم املتحدة اإلمنائيةةاألساسيشطة  لألن

 ميكـن أن يــشمل يف مجلــة أمـور مــستوى املـوارد املتاحــة بالقــدر    املــستوى الـالزم تــوفره مفهـوم  
ــة يف اخلطــط        ــائج املتوقع ــق النت ــربامج وحتقي ــستفيدة مــن ال ــدان امل ــة احتياجــات البل الكــايف لتلبي

 اتيجية، مبا يشمل التكاليف التنظيمية واإلدارية والربناجمية؛االستر

ــدعو  - ٣١   ــم املتحــدة   جمــالس إدارة صــناديق  ت ــاوبراجماألم ــن   إىل  ه ــد م إجــراء مزي
 ة األساسـي  لألنـشطة لتمويـل ا للمـستوى الـالزم تـوفره مـن         أنـسب تعريـف     إجيـاد  بغية املناقشات

  ؛ واليتهأفضل طريقة لتحديده، كل وفقلكل صندوق وبرنامج و
ــدعو  - ٣٢   ــالس إدارة  تـ ــياق   اجمـ ــر يف سـ ــة إىل أن تنظـ ــصة املعنيـ ــاالت املتخصـ لوكـ

لتمويـل  ا للمـستوى الـالزم تـوفره مـن       أنسب تـصور     وضع يف   ٢٠١٣-٢٠١٢ميزانياهتا للفترة   
  وأفضل طريقة لتحديده، كل وفق واليته؛ ةاألساسيلألنشطة 
ــربامج أن تقــدم تقــارير   تطلــب  - ٣٣   ــصناديق وال عــن جهودهــا واســتنتاجاهتا   إىل ال
اليت تقـدمها كـل      يف سياق التقارير   ةاألساسيلألنشطة  لتمويل  ا املستوى الالزم توفره من    بشأن

، يف  وتـشجع أيـضا   . ٢٠١١ ابتـداء مـن عـام        سنة أو سنتني إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي      
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ــارير عـــن جهو    ــا هـــذا الـــصدد، الوكـــاالت املتخصـــصة، عنـــد االقتـــضاء، علـــى تقـــدمي تقـ دهـ
  إىل اجمللس؛ ةاألساسيلألنشطة لتمويل ا املستوى الالزم توفره من بشأنواستنتاجاهتا 

  
 حتسني نوعية التمويل

ــدول األعــضاء حتــث  - ٣٤   ــدم  ال ــى أن تق ــا باألحكــام  ، عل ــة   رهن ــشريعية واملتعلق الت
 شـكل    منظومـة األمـم املتحـدة يف       الـيت تـضطلع هبـا       اإلمنائيـة  ألنـشطة لبامليزانية، مسامهات مالية    

  سني القدرة على التنبؤ باملوارد؛التزامات متعددة السنوات من أجل حت
، ألنــشطة تنفيذيــة حمــددة  مــسامهات الــيت تقــدم مجيــع الــدول األعــضاء  حتــث  - ٣٥  
هـذه   تكـون ضـمان أن    علـى   صناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا ووكاالهتـا املتخصـصة،            وكذلك  
ألولويــات البلــدان  تقــدم وفقــاوأن ية والواليــات  متامــا مــع اخلطــط االســتراتيج  متــسقةاملــوارد

   للمساعدة اإلمنائية؛طار عمل األمم املتحدةإربامج يف الاملستفيدة من 
 وجمـــالس إدارة  وبراجمهـــاألمـــم املتحـــدةا اجملـــالس التنفيذيـــة لـــصناديق  حتـــث  - ٣٦  

 ددةومــشاريع حمــ ربامج لــ التمويــلإدارة لوكــاالت املتخصــصة علــى اختــاذ تــدابري لتحــسني      ا
اخلطـط   توافـق هـذا التمويـل مـع    تقييمـا ملـدى   يف تقاريرها السنوية ، بأن تدرج    واإلشراف عليه 
  لمنظمات املعنية؛االستراتيجية ل

حـصاءات املاليـة    اإليف التقريـر الـسنوي عـن        يدرج   إىل األمني العام أن      طلبت  - ٣٧  
 ة املتعـدد ةاالسـتئماني  الـصناديق جمللس االقتصادي واالجتمـاعي معلومـات عـن مجيـع       املقدم إىل ا  

، مبـا يف ذلـك معلومـات عـن والياهتـا        القائمـة   والـصناديق االسـتئمانية املواضـيعية      اجلهات املاحنة 
  شاركة الدول األعضاء يف إدارهتا؛ بغية زيادة حتسني مإدارهتا، وهياكل ئهاوأدا

 ةاالســتئمانيالــصناديق بــإدارة الــيت تقــوم وكــاالت األمــم املتحــدة إىل  تطلــب  - ٣٨  
 إدارهتــا جمــالسالــصناديق إىل تقريــرا عــن إدارة تلــك  ســنويا قــدم ت أن اجلهــات املاحنــة ةاملتعــدد

  اجلهـات  ةتعـدد امللضمان حتسني التكامل بني األموال املقدمة من خـالل الـصناديق االسـتئمانية              
  املاحنة ومصادر التمويل األخرى؛

مـم املتحـدة اإلمنائيـة بغيـة        هود املتواصلة الـيت تـضطلع هبـا جمموعـة األ          اجلب تنوه  - ٣٩  
، ألنـشطة حمـددة    املخصـصة دعم املـوارد     األساسـية لـ     املخصصة لألنشطة  استعمال املوارد جتنب  

 اســتخدام املــوارد أن تتجنــب، ، يف هــذا الــصددطلــب إىل صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا وت
ــة التكــاليف ذات الــصلة  املــوارد /األساســيةاملخصــصة لألنــشطة  ــة لتغطي ــالعادي إدارة األمــوال ب

كمـا  ،   على القيام بذلك    وحتث الوكاالت املتخصصة   ، امليزانية وأنشطتها الربناجمية   ة عن ارجاخل
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ــدول األعــضاء  حتــ ــشطة حمــددة تقــدمي مــسامهات  علــى ث ال ــت لألن ض تكــاليف املعــامالت  يخف
  أمكن؛ حيثماتقدمي التقارير وتبسيط متطلبات 

  
 تمويللرصد اجتاهات الالالزمة حتسني املعلومات 

اليت يضطلع هبـا    تمويل األنشطة التنفيذية    املتعلقة ب رير  االتقبتحسن    علما حتيط  - ٤٠  
تنـوع   جتـسد عليهـا لكـي   ، وتطلب إدخـال املزيـد مـن التحـسينات          اإلمنائياألمم املتحدة   جهاز  

اجلهـات  الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة    ك علـى حنـو أكثـر دقـة       نـشطة حمـددة   ألالتمويل  مصادر  
  العاملي واإلقليمي والقطري؛ الصناديق املشتركة على الصعد ، مبا يف ذلكاملاحنة

األمم املتحـدة   جهاز   متويل   عن املقبلةالتقارير  متيز   أن   ،يف هذا الصدد   ،طلبت  - ٤١  
أن تفـصل علـى   األنـشطة اإلنـسانية، و  متويل بني التمويل من أجل التنمية واإلمنائي متييزا أوضح   

  ؛نشطة حمددةألقات التمويل تدفغريها من و  التمويل الذاتيةاملسامهاتبني أفضل حنو 
يدرج معلومات عن إمكانية التنبؤ بالتمويل الـالزم        إىل األمني العام أن      طلبت  - ٤٢  

املقدمـة ألنـشطة    يف املـسامهات    ة الـسريع  الزيـادة جلهاز األمم املتحدة اإلمنـائي، مبـا يف ذلـك أثـر             
ســـية، والتقلبـــات الكـــبرية يف أســـعار الـــصرف وعـــدم األسااألنـــشطة  بتمويـــل مقارنـــة حمـــددة

التقريـر الـسنوي املقـدم إىل        يف،   بتقـدمي تربعـات     املتعددة الـسنوات   للتعهداتاالستغالل الكايف   
 إطـار  النتـائج الـيت حتققـت والتـدابري والعمليـات املنفـذة يف               عناجمللس االقتصادي واالجتماعي    

ــرار المتابعــة  ــدو   ٦٢/٢٠٨ق ــه ال ــذي ســتنظر في ــشامل  ل األعــضاء يف ســياق  ال االســتعراض ال
  ة؛منظومة األمم املتحدة من أجل التنمياليت تضطلع هبا  األنشطة التنفيذية ةلسياس

  
  املتبعة يف إدارة شؤون العملبني املمارسات االتساق حتقيق 

ألمــم يف منظومــة ا جملــس الرؤســاء التنفيــذيني املقدمــة مــناملعلومــات  تالحــظ  - ٤٣  
يف إدارة شـؤون    املتبعـة   بشأن التقدم احملـرز يف جمـال تبـسيط املمارسـات            لتنسيق   با املعيناملتحدة  
  جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وحتقيق االتساق بينها؛داخل  العمل

املتبعـة يف إدارة شـؤون      أن اهلـدف مـن تبـسيط املمارسـات          على   يدالتأكد  عيت  - ٤٤  
 تنـسيق القواعـد واإلجـراءات     التـساق بينـها     وحتقيـق ا   األمم املتحدة اإلمنائي     العمل داخل جهاز  

األعبـاء  احلـد مـن   أو /يساعد ذلك على حتقيق خفض ملموس يف التكاليف و ، حيثما   وتبسيطها
ن، يـو والـشركاء الوطن  جهاز األمم املتحدة اإلمنائي     مؤسسات  اليت تتحملها   اإلدارية واإلجرائية   

، وتعزيز الكفاءة واملـساءلة والـشفافية     ربامجال الظروف اخلاصة للبلدان املستفيدة من       مراعاةمع  
  ؛اإلمنائي يف جهاز األمم املتحدة
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سـبل زيـادة خفـض    تبحـث  أن علـى  وبراجمهـا  ألمـم املتحـدة   ا صـناديق    تشجع  - ٤٥  
مشتركة يف جمـاالت     وعملياتاستراتيجيات  تنفيذ   من خالل    التكاليف، مبا يف ذلك يف مقارها     

وأن تكفــل يف الوقــت  ومــات والــشؤون اإلداريــة مــثال،إدارة املــوارد البــشرية وتكنولوجيــا املعل
علــى  مــع الــسياسات ذات الــصلة املتفــق عليهــا والعمليــاتاالســتراتيجيات تلــك  اتــساقنفــسه 

 تأخـذ ألمم املتحـدة، وأن     ل بالنظام املوحد فيها السياسات املتعلقة     ، مبا الصعيد احلكومي الدويل  
، الـصدد ، يف هـذا     وتوصـي  ، بعني االعتبار  يزانيةاإلصالحات اجلارية يف جمال شؤون اإلدارة وامل      

أن تطلــع  عــن التقــدم احملــرز، وإىل جمــالس إدارهتــا تقــارير ســنوية أن تقــدم الــصناديق والــربامجبــ
التقـارير الـيت تقـدمها      ، مـن خـالل      حـسب االقتـضاء   اجلمعية العامة على هذا التقدم باسـتمرار،        

  االقتصادي واالجتماعي؛جمللس إىل ا
أن  املتخصــصة صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا   ناشــدهتام تكــرر  - ٤٦  
الوفــورات الناشــئة عــن خفــض التكــاليف العامــة وتكــاليف     ختــصيص ،قــدر اإلمكــانتكفــل، 

  ؛ نفسهااإلمنائية يف البلدانللربامج عامالت امل
املتبعــة يف إدارة شــؤون تبــسيط املمارســات إجــراءات ل امتثــا ضــرورة تؤكــد  - ٤٧  
املمارســات ، مبــا يف ذلــك  وحتقيــق االتــساق بينــهاجهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائياخــل العمــل د

يـات الـيت   جمال املشتريات، للواليات احلكومية الدولية ذات الصلة، مبا فيها الوال       املعمول هبا يف    
  تنشئها اجلمعية العامة؛

يف  يـذيني بالتـشاور مـع جملـس الرؤسـاء التنف    أن يقـوم،   إىل األمني العـام   تطلب  - ٤٨  
 علمـا بانتظـام    اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        ةطـ احبإ،   املعين بالتنـسيق   األمم املتحدة  منظومة

املتبعـة يف إدارة    فيمـا يتعلـق بتبـسيط املمارسـات          تـتم مواجهتـها   اليت  بالتقدم احملرز وبالتحديات    
 الـصعيد  ، وأن حييـل أي مـسألة تـستدعي اختـاذ قـرار علـى        شؤون العمل وحتقيق االتـساق بينـها      

 يئات احلكومية الدولية املعنية؛احلكومي الدويل إىل اهل
  

  تعزيز الترتيبات املؤسسية لدعم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
  يئةإنشاء اهل
لمـساواة  ل يف األمـم املتحـدة       ةجامعـ هيئة   ، أن تنشئ، مبوجب هذا القرار     تقرر  - ٤٩  

يف  ابــدأ مزاولــة مهامهــت لمــرأة،لاألمــم املتحــدة هيئــة عــرف باســم تبـني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  
كل الواليات واملهام احلاليـة      بضم وأن جيري ذلك     ،٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١موعد أقصاه   

األمانـة  يف ملكتب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة وشـعبة النـهوض بـاملرأة      
رأة ومعهد األمم املتحدة الـدويل للبحـث والتـدريب          العامة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للم     
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ــاملرأة وحتويلــها    ــة واالضــطالع باألنــشطة   يئــةهلإىل امــن أجــل النــهوض ب ــام بأعمــال األمان  للقي
  ؛التنفيذية على الصعيد القطري

ــةإنــشاء جملــس تنفيــذي جديــد بوصــفه جملــسا إلدارة اهل   أيــضا تقــرر  - ٥٠    يقــدم يئ
   ويشرف عليها؛يئةضطلع هبا اهلت  التنفيذية اليتالدعم احلكومي الدويل لألنشطة

  
  املبادئ العامة

  :يلي  ماتقرر  - ٥١  
 هـو ميثـاق األمـم املتحـدة وإعـالن ومنـهاج عمـل               يئـة أن يكون إطار عمـل اهل       )أ(  
، ونتــائج الــدورة االســتثنائية  الــواردة فيــهاالثنــا عــشر االهتمــام، مبــا يف ذلــك جمــاالت )٢(بــيجني

 وصــكوك ومعــايري وقــرارات األمــم املتحــدة الــسارية الــيت  )٣(لجمعيــة العامــةالثالثــة والعــشرين ل
  تدعم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والنهوض هبا وتعاجلها وتسهم يف حتقيقها؛

تتوالهـا  الـيت  ، ويف إطار مهـام الـدعم   الشمولمبدأ  استنادا إىل ،  يئةم اهل دقتأن    )ب(  
ضطلع هبـا، التوجيـه والـدعم الـتقين إىل مجيـع            تـ تنفيذيـة الـيت     واألنـشطة ال   يف جمال وضـع املعـايري     

 االتالدول األعضاء مبختلف مستوياهتا يف التنمية ويف مجيع املناطق، وبنـاء علـى طلبـها، يف جمـ                 
  وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وحقوقها 

ــةعمـــل اهلتأن   )ج(   ـــ ،يئـ ــتناد إىل املب ــة    باالسـ ــا يف عمليـ ــاق عليهـ ــيت مت االتفـ ادئ الـ
تلبيـة احتياجـات الـدول       يف جمال األنـشطة التنفيذيـة، عـن طريـق            ااهتاالستعراض الشامل لسياس  

  ات اليت حتددها، بناء على طلبها؛األعضاء خاصة والوفاء باألولوي
ــة أن   )د(   ــاملرأة    تعمــل اهليئ ــة ب ــة املعني ــشاور مــع األجهــزة الوطني أو جهــات /و بالت

  نسيق اليت حتددها الدول األعضاء؛الت
مـات الـواردة مـن      علومبـا يف ذلـك امل     ،  يئـة ستخدمها اهل تأن تكون البيانات اليت       )هـ(  

 وميكن التحقق منـها وأن تكـون مـصنفة حبـسب الـسن              ا هبا  دقيقة وموثوق  مصادر رمسية وطنية،  
  ؛ونوع اجلنس

قيـق مزيـد مـن الفعاليـة      يف حتا وتـسيري عملـه  يئـة  أن يسهم إنشاء اهل    تقرر أيضا   - ٥٢  
  ين يف منظومة األمم املتحدة ككل؛يف مسائل التنسيق واالتساق وتعميم مراعاة املنظور اجلنسا

 مــن واليــات ومهــام مكتــب  ا ومهامهــيئــة أن تتكــون واليــة اهلتقــرر كــذلك  - ٥٣  
مـم  املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض بـاملرأة وشـعبة النـهوض بـاملرأة وصـندوق األ               

،  جمتمعـة  املتحدة اإلمنائي للمـرأة واملعهـد الـدويل للتـدريب والبحـث مـن أجـل النـهوض بـاملرأة                   
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قيـادة األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة يف                 ب باإلضافة إىل ذلك  تقوم اهليئة   وأن  
 نك األنــشطة وتعزيــز املــساءلة يف هــذي املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة وتنــسيق تلــ جمــايل
  الدولية؛ اآلليات احلكوميةعن طريق  يئةاهلب اليت تناطديدة اجلواليات ال وأن يتم إقرار ،نياجملال

ــهض بــه منظمــات اجملتمــع املــدين، وخباصــة         تنــوه  - ٥٤   بالــدور احليــوي الــذي تن
  اواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛، يف تعزيز حقوق املرأة واملسالنسائيةاملنظمات 
 أن يواصــل املمارســة احلاليــة الــيت تتمثــل يف التــشاور  يئــةئــيس اهل إىل رتطلــب  - ٥٥  

  ؛يئةامهتها بشكل فعال يف عمل اهلالفعال مع منظمات اجملتمع املدين وتشجع على مس
عمـل يف إطـار   تكون جزءا مـن نظـام املنـسقني املقـيمني،     ت سيئة إىل أن اهل تشري  - ٥٦  

يق أعمــال فريــق األمــم املتحــدة القطــري  توىل قيــادة وتنــستفريــق األمــم املتحــدة القطــري، وســ 
  املقيم؛ للمنسقجمايل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، حتت اإلشراف العام  يف

  
  يئةإدارة اهل
  :يلي  ماتقرر  - ٥٧  
أن تكون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي وجلنـة وضـع املـرأة                 )أ(  

توالهـا  تستويات الـذي يـشرف علـى مهـام الـدعم الـيت              هي اهليكل احلكومي الدويل املتعـدد املـ       
   التوجيه يف هذا اجملال؛اهلويوفر  وضع املعايري  جمال يفيئةاهل

أن تكون اجلمعية العامة واجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي واجمللـس التنفيـذي               )ب(  
فيذيـة   هي اهليكل احلكـومي الـدويل املتعـدد املـستويات الـذي يـشرف علـى األنـشطة التن                   هيئةلل

   التوجيه يف هذا اجملال؛اهلويوفر  يئةضطلع هبا اهلتاليت 
 أن دعــم تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين علــى نطــاق منظومــة األمــم   تؤكــد  - ٥٨  

  ؛يئةيتجزأ من عمل اهل  الاملتحدة سيكون جزءا
 أن يضطلع اجمللس التنفيذي باملهام املبينة يف املرفـق األول لقـرار اجلمعيـة               تقرر  - ٥٩  

   مع مراعاة أحكام هذا القرار؛١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٦٢العامة 
عــضوا علــى   واحــد وأربعــني  أن يتــألف اجمللــس التنفيــذي مــن    تقــرر أيــضا   - ٦٠  
  :التايل النحو

  عضاء من جمموعة الدول األفريقية؛أ عشرة  )أ(  
  أعضاء من جمموعة الدول اآلسيوية؛ عشرة  )ب(  
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  ء من جمموعة دول أوروبا الشرقية؛أعضا أربعة  )ج(  
  لالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛أعضاء من جمموعة دول أمريكا ا ستة  )د(  
  ة دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛أعضاء من جمموع مخسة  )هـ(  
  أعضاء من البلدان املسامهة؛ستة   )و(  
 علـــى  أن تـــوزع املقاعـــد الـــستة املخصـــصة للبلـــدان املـــسامهةتقـــرر كـــذلك  - ٦١  
  :التايل النحو

كبـار مقـدمي التربعـات املخصـصة لألنـشطة          مقاعد ألربعة من     ختصص أربعة   )أ(  
  ؛األوائل من بينهم العشرة كبار مقدمي تلك التربعات خيتارهم هيئة للاألساسية
مقعــدان لبلــدين مــن البلــدان الناميــة غــري األعــضاء يف جلنــة املــساعدة  خيــصص   )ب(  

 لألنــشطة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي الــيت تقــدم تربعــات   اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة 
البلــدان الناميــة مـن بــني البلــدان العــشرة األوائــل املقدمــة هلــذه  تلــك ، ختتارمهــا هيئــةاألساسـية لل 

  عتبار الواجب للتوازن اجلغرايف؛التربعات، مع إيالء اال
 أعــاله وفقــا للقائمــة الــيت   أن يكــون توزيــع املقاعــد بالطريقــة املــذكورة تقــرر  - ٦٢  

يضعها األمني العام عـن متوسـط التربعـات الـسنوية املقدمـة مـن الـدول األعـضاء يف الـسنوات                      
 أو، لفتـرة مؤقتـة، لـصندوق األمـم          هيئـة التقوميية الـثالث الـسابقة املقدمـة للميزانيـة األساسـية لل           

  ليت تتاح بشأهنا بيانات إحصائية؛املتحدة اإلمنائي للمرأة، وا
فئـة   مـن عـد إال    اقلـشغل امل  ميكـن أن ختتـار الـدول األعـضاء            ال  أنـه  أيضا تقرر  - ٦٣  

  واحدة يف أي وقت من األوقات؛
 أن ينتخـب اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي أعـضاء يف اجمللـس               كـذلك  تقرر  - ٦٤  

 إىل اجمللــس أن جيــري وتطلــبالتنفيــذي لواليــة مــدهتا ثــالث ســنوات، وفقــا للممارســة املتبعــة  
  ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١اوز يتج  الخابات األوىل يف موعداالنت

 أن يقدم اجمللس التنفيـذي سـنويا إىل اجلمعيـة العامـة، عـن طريـق اجمللـس                   تقرر  - ٦٥  
  دورته املوضوعية، تقريرا عن برناجمه وأنشطته؛ يفاالقتصادي واالجتماعي 

ــضا   - ٦٦   ــرر أيـ ــذي لل  تقـ ــس التنفيـ ــشارك اجمللـ ــة أن يـ ــشترك   يف االهيئـ ــاع املـ جتمـ
ومنظمـة  صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان         /للمجالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          

 فعاليـة التنـسيق واالتـساق بـني أنـشطتها           لتعزيـز وبرنامج األغذية العـاملي      األمم املتحدة للطفولة  
   تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومتكني املرأة؛التنفيذية يف جمايل
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 علــى ضــرورة إنــشاء آليــات إبــالغ عمليــة قائمــة علــى النتــائج، وعلــى  تؤكــد  - ٦٧  
بني اجلوانب املعيارية واجلوانـب التنفيذيـة مـن عمـل            واملواءمةوالتنسيق   االتساقضرورة حتقيق   

  :، وتطلب يف هذا الصدديئةاهل
ما  تعاونـا وثيقـا فيمـا بينـه    هيئـة  للأن تتعاون جلنة وضع املرأة واجمللس التنفيذي       )أ(  

  لتوفري اإلرشاد والتوجيه كل يف جمال اختصاصه؛
 ٢٠١٠ دورتـه املوضـوعية لعـام      يفأن يعمل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           )ب(  

 بـني   لكفالـة االتـساق   على إقامة روابط مالئمة وعملية بني جلنة وضع املرأة واجمللس التنفيذي،            
الستراتيجيات واألنشطة التنفيذيـة الـيت       الذي حتدده اللجنة وبني ا     ةالعام بشأن السياسة التوجيه  

  يقرها اجمللس التنفيذي؛
يا عـن اجلوانـب املعياريـة        إىل جلنة وضع املرأة تقريرا سـنو       أن يقدم رئيس اهليئة     )ج(  
  الذي تقدمه اللجنة؛ ة العامبشأن السياسة للتوجيه ا وعن تنفيذه اهليئةمن عمل
نـشطة التنفيذيـة لينظـر فيـه اجمللـس           تقريـرا سـنويا عـن األ       يئـة أن يقدم رئـيس اهل      )د(  

التنفيذي، وأن يقـدم تقريـرا عـن تلـك األنـشطة إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف جزئـه                      
  املتعلق باألنشطة التنفيذية؛

  أن يقدم اجمللس االقتصادي واالجتماعي بدوره تقريره إىل اجلمعية العامة؛  )هـ(  
  

  اإلدارة واملوارد البشرية
ــ أن تقــرر  - ٦٨   ــةوفر اهلت ــسياسة    يئ ــة يف جمــال ال ــة الدولي ــات احلكومي ــدعم للعملي  ال

 املتعلقـة باألنـشطة التنفيذيـة لـدعم الـدول األعـضاء، بنـاء علـى                 وللـربامج العامة ووضـع املعـايري      
  طلبها؛

  :يلي  ماتقرر أيضا  - ٦٩  
 وكيـل لألمـني العـام يعينـه األمـني العـام، بالتـشاور مـع الـدول                   يئـة أن يرأس اهل    )أ(  

عضاء، لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لفتـرة إضـافية واحـدة، وفقـا لألحكـام ذات الـصلة               األ
  يثاق، وأن متول الوظيفة من امليزانية العادية؛امل من ١٠١من املادة 
 تقاريره إىل األمـني العـام، وأن يكـون          يئةرئيس اهل /أن يقدم وكيل األمني العام      )ب(  

ــس الرؤ    املعــين  املتحــدة ســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم   عــضوا كامــل الــصالحيات يف جمل
  ؛بالتنسيق
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 عـضوا يف جلنـة      يئةرئيس اهل / األمني العام على تعيني وكيل األمني العام       تشجع  - ٧٠  
  السياسات ويف فريق اإلدارة العليا وسائر اآلليات الداخلية لصنع القرار يف األمم املتحدة؛

 الــــدول األعــــضاء وفقــــا للقواعــــد  أمــــاميئــــة مــــسؤولةكــــون اهلت أن تقــــرر  - ٧١  
  السارية؛ واملعايري

، مبـن   تعيني مـوظفي اهليئـة  يئةرئيس اهل/ أن يتوىل وكيل األمني العام    تقرر أيضا   - ٧٢  
وإدارة شؤوهنم وفقـا للنظـامني األساسـي     التنفيذية، ابأنشطته الضطالعمن جيري تعيينه ل  فيهم  

 رئــيس اهليئــة/عــام العــام لوكيــل األمــني الواإلداري ملــوظفي األمــم املتحــدة وأن يفــوض األمــني 
   هليئات الرقابة؛يئةالسلطة الرمسية يف مسائل املوظفني، مع كفالة خضوع اهل

 واختيـارهم وفقـا ألحكـام       يئـة مـوظفي اهل   تكـوين مـالك    أن يـتم     تقرر كـذلك    - ٧٣  
  اجلنسني؛ يثاق، مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل اجلغرايف وللتوازن بنيامل من ١٠١ املادة

 أن ينــشئ آليــات مناســبة لتقــدمي يئــةرئــيس اهل/ إىل وكيــل األمــني العــامتطلــب  - ٧٤  
املــساعدة والــدعم لتحقيــق كــل األهــداف واإلجــراءات االســتراتيجية املتفــق عليهــا يف إعــالن    

ــيجني  ــهاج عمــل ب ــاء )٢(ومن ــة    ب والوف ــا يف الوثيق ــصوص عليه ــة املن ــة والدولي االلتزامــات الوطني
  ؛)٣(ورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامةاخلتامية للد

  
  التمويل
 أن متول املوارد الالزمة للعمليات احلكومية الدولية املعيارية مـن امليزانيـة             تقرر  - ٧٥  

 وأن متول املـوارد الالزمـة للعمليـات احلكوميـة الدوليـة التنفيذيـة               معية العامة، العادية مبوافقة اجل  
   على مجيع املستويات من التربعات، مبوافقة اجمللس التنفيذي؛واألنشطة التنفيذية

 إىل األمــني العــام أن يــوايف اجلمعيــة العامــة خــالل اجلــزء الرئيــسي مــن  تطلــب  - ٧٦  
اسـتخدام مـوارد امليزانيـة العاديـة        شأن   منقحـا بـ    مقترحادورهتا اخلامسة والستني بتقرير يتضمن      

املنوطــة  يف جمــال وضــع املعــايريالــدعم  مهــامل  لتمويــ٢٠١١-٢٠١٠املعتمــدة لفتــرة الــسنتني 
 للموافقة عليه، وأن يتم ذلك وفقا جلميع القواعد واإلجراءات اليت تتبعها األمـم              ة اجلديد يئةباهل

 وتقــدمي خيــارات هيئــة ويــشمل ذلــك إعــداد هيكــل تنظيمــي مفــصل لل،املتحــدة يف هــذا اجملــال
   العادية؛تهاللترتيبات اإلدارية مليزاني

ــل األمــني العــام طلــبت  - ٧٧   ــةرئــيس اهل/ إىل وكي  أن يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي  يئ
 أعاله إىل جانب مـشروع مـنقح خلطـة    ٧٦تقريرا يشمل اهليكل التنظيمي املشار إليه يف الفقرة     

  ؛٢٠١١-٢٠١٠استراتيجية ومقترح الستخدام التربعات مليزانية الدعم لفترة السنتني 
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التنظيمــي النطــاق اهليكــل علــى النحــو املــبني يف  يئــةهيكــل اهل جيــسد أن تقــرر  - ٧٨  
  ؛هيئة للالشامل

 أنظمـة وقواعـد   يئـة ضطلع هبـا اهل تـ  أن يكون لألنشطة التنفيذية اليت    تقرر أيضا   - ٧٩  
مالية مماثلة لألنظمة والقواعد املعمول هبا يف صناديق وبـرامج األمـم املتحـدة التنفيذيـة األخـرى       

، وتطلـب يف هـذا الـصدد إىل وكيـل           )٧(عد املالية لألمـم املتحـدة     ومتسقة مع النظام املايل والقوا    
لنظام مايل كي ينظر فيـه اجمللـس التنفيـذي ويعتمـده،             مقترحا أن يقدم    يئةرئيس اهل /األمني العام 

  ؛هيئةوأن يصدر القواعد املالية لل
أن  إىل، وتـدعو الـدول األعــضاء   هيئـة ضـرورة تـوفري التمويـل املالئــم لل    تؤكـد   - ٨٠  
ــسنوات وميكــن التنبــؤ هبــا   تقــدم  ساســية لألنــشطة األ تربعــات مــستدامة ومــستقرة ومتعــددة ال
امليزانيـة، وتقـرر أن يكـون اإلبـالغ          واعتمـادات ، وفقا ملا تـسمح بـه األحكـام التـشريعية            للهيئة
طـالع عليـه عـرب وسـائط عديـدة مـن بينـها        الاألعـضاء ا على الدول يسهل  والتمويل شفافا   عن  

   حيتوي على هذه املعلومات املالية؛إنشاء سجل إلكتروين
  

  الترتيبات االنتقالية
تـاريخ   يف أعـاله، أن تبـدأ الفتـرة االنتقاليـة           ٤٩، وفقا ملـا ورد يف الفقـرة         تقرر  - ٨١  

  ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١هذا القرار وأن تستمر حىت اختاذ 
ب والبحـث، الـيت     تستمر مجيع األنشطة، مبا فيها بـرامج التـدري         أن   أيضا تقرر  - ٨٢  

مكتــب املستــشارة اخلاصــة للقــضايا    يــضطلع هبــا صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة و      
اجلنسانية والنهوض باملرأة وشعبة النهوض باملرأة واملعهد الـدويل للتـدريب والبحـث مـن أجـل                  

ني  وفقــا للترتيبــات التنفيذيــة القائمــة قبــل تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار إىل حــ         النــهوض بــاملرأة 
  االستعاضة عنها بترتيبات جديدة؛

، اعتبـــارا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القـــرار،     يئــة  أن حتــول إىل اهل تقــرر كــذلك    - ٨٣  
 املرافــق واهلياكــل األساســية، واخلــصوم، مبــا فيهــا مبــا فيهــاالواليــات واملهــام واألصــول احلاليــة، 

والنــهوض بــاملرأة وشــعبة االلتزامــات التعاقديــة، ملكتــب املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية  
 واملعهـد الـدويل للتـدريب والبحـث مـن           ق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    النهوض باملرأة وصندو  

أجل النهوض باملرأة، وتطلب إىل األمني العام أن يعاجل مجيع  مسائل التوظيـف وفقـا للنظـامني                  
   ملوظفي األمم املتحدة؛اإلداري واألساسي
لترتيبــات املؤســسية والتنفيذيــة والــشراكات والعالمــات   أن يبــدأ دمــج اتقــرر  - ٨٤  

التجارية ملكتب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة وشـعبة النـهوض بـاملرأة                 
_______________ 

)٧(  ST/SGB/2003/7.  
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وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة واملعهـد الـدويل للتـدريب والبحـث مـن أجـل النـهوض                   
ــاريخ اختــاذ هــذا القــر     ــارا مــن ت ــاملرأة اعتب ــار وأن ب ــل األمــني    ستمري ــادة وســلطة وكي حتــت قي

   عند تعيينه؛يئةرئيس اهل/العام
موعــد  يف يئــةرئــيس اهل/ إىل األمــني العــام أن يعــني وكيــل األمــني العــامتطلــب  - ٨٥  
بدايــة الــدورة اخلامــسة والــستني للجمعيــة العامــة مــن أجــل اإلشــراف علــى الترتيبــات     أقــصاه 

، وتقـــرر أن متـــول وظيفـــة وكيـــل األمـــني امزاولـــة أعماهلـــ يف ا قبـــل شـــروعههيئـــةاالنتقاليـــة لل
 من أموال املـساعدة املؤقتـة املوجـودة، يف انتظـار التقريـر املطلـوب تقدميـه إىل            يئةرئيس اهل /العام

  املنقحة؛ سة والستني عن امليزانية العاديةاجلمعية يف دورهتا اخلام
بــارا مــن تــاريخ اختــاذ   حــل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة اعت تقــرر  - ٨٦  

  القرار؛ هذا
ــب  - ٨٧   ــدريب      تطل ــدويل للت ــد ال ــاعي حــل املعه ــصادي واالجتم ــس االقت  إىل اجملل

  ؛يف هذا الشأنوالبحث من أجل النهوض باملرأة اعتبارا من تاريخ اختاذ القرار 
ــة أن يــتم أي توســيع لقــدرات اهل تقــرر  - ٨٨   ــراح   يئ ــاء علــى اقت  بــصورة منظمــة، بن
ــه  ــل األيقدم ــام وكي ــيس اهل/مــني الع ــةرئ ــداين     يئ ــذي، اســتنادا إىل الوجــود املي إىل اجمللــس التنفي

واهلياكل األساسية لـصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة واملعهـد الـدويل للتـدريب والبحـث                
  من أجل النهوض باملرأة؛

  
  استعراض التنفيذ

ــة يف    تطلــب  - ٨٩   ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــام أن يق ــسادسة   إىل األمــني الع ــا ال دورتيه
تعزيـز الترتيبـات املؤسـسية      ”والستني والسابعة والستني تقريرا مرحليا عن تنفيذ اجلـزء املعنـون            

  ؛ من هذا القرار“ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةا لدعم
لمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني     ل األمـم املتحـدة  هيئـة   أن تستعرض عمـل   تقرر  - ٩٠  

الـشأن   يف هـذا  إىل األمني العام أن يقدم تقريرا شـامال          وتطلب تني، والس املرأة يف دورهتا الثامنة   
  . يف دورهتا الثامنة والستنيجلمعية العامةاإىل 

  ١٠٤اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ يوليه/ متوز٢


