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 لمؤمترلدورة الثانية واألربعون ال
 :من جدول األعمال 13مقدمة للبند 

التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية 
 اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة

صك السياسات األهم ابلنسبة إن االسـتعراض الشـامل للسـياسـات الذي جيري كل أربع سـنوات )االسـتعراض الشـامل( هو 
الربامج املشاركة يف لدعم البلدان  ةاألمم املتحدة اإلمنائيمنظومة حتديد طريقة عمل من أجل اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل 

املدير العام أن يتخذ  مننظمة املالصادران عن مؤمتر  2/2007ورقم  13/2005وطلب القراران رقم  .يف جهودها اإلمنائية
 بشأن االستعراض الشامل. إجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة

ويغطي الفرتة املمتدة من  على املؤمتريتم عرضه الذي  االستعراض الشاملتنفيذ وهذا هو التقرير املرحلي الثامن عن 
ابلفعل على كل رضت اليت ع  السبعة  املرحليةالتقارير بعد هذا التقرير وأييت  .2021يونيو/حزيران  إىل 2019يونيو/حزيران 

 [تراكمًيا.بع تقرير قرارات االستعراض الشامل هنًجا ]يت   .2019وحىت عام  2007دورة عادية من دورات املؤمتر من عام 
 ط املنظمة الضوء على التقدم الكبري احملرز يف اجملاالت التالية:تسل   التقرير املرحلي،ويف هذا 

 :متويل األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية (أ)

، 19-يف معاجلة التحدايت اليت فرضتها جائحة كوفيد ملحوظًاأحرزت املنظمة تقدًما يف التقرير،  املبي  على النحو 
توفري جهود منظومة األمم املتحدة املتعلقة ب يف إطار – 2020يوليو/متوز من خالل إطالقها يف على سبيل املثال، 

املنظمة لالستجابة برانمج أي الستجابة آلاثر اجلائحة، ل رئيسًيابرانجًما  - 19-استجابة مستدامة لكوفيد
ملحوظًا يف تنويع قاعدة اجلهات املاحنة املنظمة تقدًما أحرزت . وإضافة إىل ذلك، والتعايف منها 19-كوفيد جلائحة

 حشد واستطاعت ،19-كوفيد  جائحة هاتفرضالتحدايت غري املسبوقة اليت  وحتسينها، رغم
يف املوارد من الشركاء واسعة  جمموعةمن  على شكل مسامهات طوعية 2020مليار دوالر أمريكي يف عام  1 285 

 .التقليديي وغري التقليديي

 :وفعاليتها ومشاركتها يف آليات تنسيق منظومة األمم املتحدةكفاءة املنظمة  (ب)

لتأكد من أجل ايف إعداد التحليل القطري املشرتك ويف صياغة أطر التعاون  مشاركة فعالةنظمة املتشارك 
ى ملنظمة تعترب جزًءا ال يتجزأ من عرض األمم املتحدة اجلماعي على املستو اليت تتمتع هبا اامليزة النسبية  أن من

على النحو الواجب  امستمدً لربجمة القطرية لاملنظمة إطار يكون نظمة أيًضا على ضمان أن املتعمل و القطري. 
أجل  وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة منيف حتقيق األولوايت احلكومية ابلتايل  وأن يساهممن إطار التعاون، 
، 2020نظمة عمليات الربجمة املشرتكة، ويف عام املعالوة على ذلك، عززت و . 2030دعم خطة عام 

(. 114)املشرتكة ألمم املتحدة ارابع أكرب وكالة اتبعة لألمم املتحدة من حيث املشاركة يف برامج املنظمة  كانت
 ياملشاركة يف تنسيق منظومة األمم املتحدة ونظام املنسق ما خيص نظمة تقدًما كبريًا يفاملإضافة إىل ذلك، أحرزت و 

كيااًن من كياانت   19، على سبيل املثال، خامس أكرب مساهم يف نظام املنسقي املقيمي من بي وهي ياملقيم
. تنظيمها عيداليت أ   جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامةوتشارك بشكل كامل يف  ،األمم املتحدة

 املستوايتشراكات مبتكرة تركز على حتقيق النتائج على يف  ابخلوضنظمة التزاًما أكرب املذلك، أظهرت  عن وفضاًل 



 ،، كتوضيح ملموسالذي تتبعهمن خالل إعادة تعريف هنج العناية الواجبة وذلك ، الوطنية واإلقليمية والعاملية
تبسيط ممارسات ، وكذلك يف 2025-2021 للفرتة القطاع اخلاصالخنراط اجلديدة املنظمة سياق اسرتاتيجية  يف

 على املستوى القطري.عمليات سري األعمال من خالل إحراز تقدم واضح يف توحيد ومواءمتها  العمل
 اجملاالت األخرى لتنفيذ االستعراض الشامل اليت هتم املنظمة (ج)

منوذج جديد يتكون من هنج متكامل ستخدام اب ةواضح البياانت واإلحصاءات القطري لقد عززت املنظمة بشكل
اجلوانب الرئيسية لدورة من خالل ثالث مبادرات تكميلية تستهدف تنفيذه يتم  ، الذياإلحصائيةلتنمية القدرات 

عالوة على ذلك، عززت املنظمة مشاركتها و . إنتاج البياانت واحتياجات التطوير اإلحصائي اخلاصة بكل بلد
، 2020يف عام  نظمةاملشرعت على سبيل املثال، و املشرتكة وتعزيز وظائف التقييم الوطنية.  عمليات التقييم يف

ابالشرتاك مع برانمج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، يف إجراء تقييم رئيسي للتعاون بي الوكاالت 
نظمة املاملمارسي، أطلقت الفعال جلماعة إضافة إىل ذلك، من خالل دعمها و . توجد مقارها يف رومااليت 

عضو  900اليت تضم أكثر من  EvalForward (www.evalforward.org)مجاعة  2018 عام يف
االستشارية للبحوث  واجلماعةابلتعاون مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي  ،بلدان 103 يف

 أيًضايؤكد التقرير املرحلي و التقييم يف البلدان النامية. يف جمال قدرات التنمية لدعمها  تواصلهي الزراعية الدولية، و 
عضو يف اللجنة الدائمة وكعلى سبيل املثال، و التزام املنظمة بضمان التكامل بي األنشطة اإلنسانية واإلمنائية. 

دائمة من منتجات اللجنة ال جمموعة متنوعةو/أو سامهت يف  2020املشرتكة بي الوكاالت، قادت املنظمة يف عام 
 السالم. حتقيق التعاون اإلمنائي اإلنساين ومسامهته يف توطيداليت هتدف إىل 

( بشأن 75/233، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارًا جديًدا )2020 كانون األول/أخريًا، يف ديسمربو 
قرار  يقوم على والذي، املتحدة ألنشطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمملاالستعراض الشامل 

ة ومتناسقة لألمم ؤ من أجل منظومة إمنائية فعالة وكف، ويكمل أعماله( 71/243) 2016االستعراض الشامل لعام 
هذا املوضوع يتم تناول و تركيز متجدد. جيري النظر فيها من حمور جماالت جديدة أو عدة إضافة إىل ، املتحدة

ط املنظمة الضوء على اهتمامها املتزايد بعدد من جماالت العمل هذه، تسل  حيث  الناشئةد( االجتاهات )القسم  يف
 .2025-2022 للفرتة واخلطة املتوسطة األجل 2031-2022للفرتة وفًقا لإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة 

 
مرحلي تقرير  رفعابلتقدم الذي أحرزته املنظمة و ا علمً  األخذاملؤمتر إىل تدعو أمانة املنظمة  إناملؤمتر: املطلوب من اإلجراء 

 (.2023العادية القادمة )املؤمتر آخر عن التقدم احملرز يف دورة 


