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 الثالثة والسبعونالدورة 
 من القائمة األولية* 142البند 
 المشتركة التفتيشوحدة 
 من القائمة األولية* 28البند 

   عالمية شراكاتنحو إقامة 
منظومة األمم المتحدة: ترتيبات الشرررررررررراكات ما الص اي الاا      ررررررررريا    

 2030التنمية المستدامة لعام خ ة 
 مذكرة من األمين العام  

 إضا ة  
يتشـــــــــــام األم  ال اىل أعض ءيا مع ة اـــــــــــات اوم ية ال امة ا ريقاا  وا ريقا   ر  الا  ـــــــــــات  

منظومة ”التنفيذي  يف منظومة األمم املتحدة امل ين أالتنســـــــيق  ر  اقايا وفدة التفتية املشـــــــ  ة امل نوض 
“ 2030دامة ل اىل األمم املتحدة: ااايبا  الشــــــــاا ا  م  الق ا  ااا  يف  ــــــــياس   ة التنمية املســــــــت

 (.A/73/186)انظا الوثيقة 

 موجز 
منظومة األمم املتحدة: ااايبا  الشــــــــــــــاا ا  م  الق ا  ااا  يف  ــــــــــــــياس ”يف التقايا امل نوض  

اقوىل وفدة التفتية املشـــــــــــــــ  ة، أنات  ر  التقا يا والتحري    ،“2030  ة التنمية املســـــــــــــــتدامة ل اىل 
أا ــــــــت ااا مطــــــــاا  الق ا  ااا   الســــــــاأقة أشــــــــعض الت اوض أ  منظومة األمم املتحدة والق ا  ااا ،

 .2030د م ةهدام األمم املتحدة، من منظو    ة التنمية املستدامة ل اىل  يف
األمم املتحدة أشــــــعض التولــــــيا  الوا دة يف التقايا. واب  هذه املذ اة آ ات مؤ ــــــســــــا  منظومة  

وجاى اوفيد اآل ات  ر  ة ــاا اه ــتاما  املقدمة من املنظما  األ اــات يف  ر  الا  ــات التنفيذي  
 يف منظومة األمم املتحدة امل ين أالتنسيق، الذي  فب أالتقايا وةيد أ اا من ا تنتاجاا .

 
 

 * A/73/50. 
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 مصدمة - أوال 
مم املتحـدة: ااايبـا  الشـــــــــــــــاا ـا  منظومـة األ”يتنـاو  اقايا وفـدة التفتية املشـــــــــــــــ  ـة امل نوض  - 1
(، مطا  A/73/186)انظا الوثيقة  “2030يف  ـــــــــــــــياس   ة التنمية املســـــــــــــــتدامة ل اىل  الق ا  ااا  م 

مع  (1)2030لتيســــه م ــــتاىل الق ا  ااا  يف انفيذ   ة  اىل الد م الذي وفاا  منظومة األمم املتحدة 
 جانب األأ اد القانونية واملالية واإلدا ية والتشغيرية والتحفيزية.

 تعليصات عامة - ثانيا 
اافب مؤ ـــســـا  منظومة األمم املتحدة أتقايا وفدة التفتية املشـــ  ة واؤيد  موماف ما و د في   - 2

ااالــــــــة فيما يت رق أاملشــــــــا  ة   فظ املنظما  ةض افتياجاهتا وةهدافتامن ا ــــــــتنتاجا  واولــــــــيا . وا
الق ــا  ااــا   ترع اب ــاف ملتمتتــا ووهيتتــا أــاإلاــــــــــــــــافــة مع ف متــا، ومن   فــ ض اابــا     وافـد  م 

 فتماف حتديا  ويكوض  اا ا لقيود.ينا ب اومي  إلقامة طاا ا  م  الق ا  ااا   ي اح 
قد ة الق ا  ااا   ر  التكيع أســـــــــــــــا ة م  انامي مت ربا  التنمية قا املؤ ـــــــــــــــســـــــــــــــا  أوا - 3

وافتياجاهتا، وا فظ  يع ةن  يُتوقَّ  أشــــــكا متزايد من منظومة األمم املتحدة ةض انظا يف  ــــــبا جديدة 
إلقامة طـــــاا ا  م  الق ا  ااا  ردم م  ـــــات قيمة مشـــــ  ة وحتقيق األثا امل روا قيا ـــــاف مع ةهدام 

ســــــــــتدامة. وأالتا  اد م هذه املؤ ــــــــــســــــــــا  فكاة حتديرت ةطا الت اوض ومفدا  اغيه يف ال  يز التنمية امل
  اد اوفه احلماية من املخاطا. لوا حتفيز الشاا ا  أدهف من

واؤ د املؤ ـــــســـــا   ر  ة ية ماا اة  مـــــولـــــيا   ا منتا  ر  فدة وهيا رتا امل نية أاإلدا ة  - 4
املشــ  ة مع او ي الواــوح يف لــياية اولــياهتا، وه  ــيما  ندما اكوض واإلأ غ، واد و وفدة التفتية 

هذه التولـــــــــــــــيا  موجتة لرتياا  اإلدا ية لكيانا  األمم املتحدة مع جانب اوم ية ال امة، و ل  أغية 
 استيا املتاأ ة واإلأ غ  ي المرة يف الوقت املنا ب.

ة األوع  ر  املقا، ه يقدىل افالـــــــيا  افية وا فظ املؤ ـــــــســـــــا  ةض التقايا، الذي يا ز أالد ج - 5
 ن اهفتيـاجـا  من القـد ا   ر  املســـــــــــــــتوي  اإلقريمي والق اي. وفيمـا يت رق أـالب ـد الوطين، ا فظ 
املؤ ـــســـا  ةياـــا ةض التقايا ه يشـــه، يف  ـــياس  مو ة األمم املتحدة لرتنمية املســـتدامة، مع منشـــات فايق 

يكرَّع الفايق امل ين أالنتائ ، م  اا يزه احملدد  ر  الق ا  و ه ــ ااي ية. أنتائ  الشــاا ا  ا خممــي يُ ى
دوا  األااا ، أواــ     أتنســيق من األمم املتحدة لرشــاا ا  اه ــ ااي ية م  الق ا  ااا ، يوائم 
يشــــــــــــــه و مريا  او ي ال ناية الواجبة، ويد م البرداض واملناطق يف ا وياها لرت اوض م  الق ا  ااا . و 

الفايق امل ين أالنتائ ، املكرع ةياـــا أتبســـيل ال مريا  من ةجا ايســـه ريادة الشـــاا ا  والتوالـــا الف ا  
مع اولـــــــــــــيا  وفدة التفتية املشـــــــــــــ  ة ال  اد ا يف ن اس  مر .  أ  األمم املتحدة والق ا  ااا ،

ل  األما أالنســــــــبة لرمكااب ومؤ ــــــــســــــــا  منظومة األمم املتحدة ة اــــــــات يف الفايق امل ين أالنتائ ، و ذ
 ي ومكتب األمم املتحدة لرشاا ا .األ اى  ا  المرة، مبا فيتا مكتب اهافاس ال امل

 “ق ا  األ ما ”و  وة  ر   ل ، ياى أ ض ار  املؤ ـــــــســـــــا  ةض ا ـــــــتخداىل ممـــــــ رحي  - 6
ة هــاض القاات ومتخــذي القاا ا ، نظاا ألض  ميكن ةض يشـــــــــــــــو أــالتبــاد  يف التقايا  “الق ــا  ااــا ” و

__________ 

 .70/1قاا  اوم ية ال امة  (1) 
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يه الاحبيــة، يف ف  يشـــــــــــــــه  الاحبيــة والكيــانــا  “األ مــا  الت ــا يــة”الق ــا  ااــا  يشـــــــــــــــمــا    من 
أ . وه اند ج املؤ ــــســــا  مع املؤ ــــســــا  ال  يتم ا هدفتا يف حتقيق الا  “األ ما  الت ا ية” ممــــ ر 
 .“األ ما  الت ا ية”حتت  نواض  من التقايا( 1حتديدا يف اإلطا   )الوا دة

 تعليصات على توصيات محددة - ثالثا 
 1التوصية 

المبررادا التوجيةيررة ”تنظر    إجراء ا رررررررررررتعرا  يتنرراو  ينبغ  للجمعيررة العررامررة لممم المتحرردة أن 
، بةدف “المتعلصة باألخذ بنةج قائم على المبادا إزاء التعاون بين األمم المتحدة وق اي األعما 

بيان التغييرات الالزمة لتحصيق الزيادة    المسررررررررررراةمة المتوقعة من الص اي الاا     تنفيذ خ ة 
وآثارةا على ن ا  المنظومة، ا ررررررررتنادا إلى تصرير من األمين العام  2030التنمية المسررررررررتدامة لعام 

أن يراع  ذلرر   لممم المتحرردة يصرردالم خال  الرردورة الثررالثررة والسررررررررررربعين للجمعيررة العررامررة  وينبغ 
ختم األمم المتحدة ”)ط(، المعنون  92اال رتعرا  وضرا تفسرير مشرترت مسرتلمرا لصرار الجمعية 

، تتشرررا رب شررربلة المسرررتشرررارين الصانونيين من جميا م  رررسرررات منظومة األمم “وشرررعارةا الر رررميين
 تنسيق المتحدة األعضاء    مجلس الرؤ اء التنفيذيين    منظومة األمم المتحدة المعن  بال

واؤيد املؤ ـــســـا  هذه التولـــية، مشـــهة مع ة ا موجتة مع اوم ية ال امة لومم املتحدة. وفيما  - 7
ينبغي ةض ياا ي واـــ  افســـه مشـــ   مســـتكم ا لقاا  ”يت رق مبا قيا من ةض ا ـــت ااا املبادل التوجيتية 

طـــبكة املســـتشـــا ين القانوني  من تي  مؤ ـــســـا  منظومة األمم املتحدة  ... اتشـــاطاه )ط( 92اوم ية 
؛ جتد  اإلطـــــــــا ة مع “األ اـــــــــات يف  ر  الا  ـــــــــات التنفيذي  يف منظومة األمم املتحدة امل ين أالتنســـــــــيق

 )ط( يق  امن ا تما  اوم ية. 92 التفسه الامسي لقاا  اوم ية ةض
اهاســــــاس يف افســــــه املبادل التوجيتية لومم املتحدة فيما واؤيد املؤ ــــــســــــا  احلاجة مع او ي  - 8

يت رق أا ــــــتخداىل  تم األمم املتحدة وطــــــ ا ها الامسي ، م  اقا أعض املفاواــــــا  م  الشــــــا ات قد امــــــب  
لــ بة يف اــوت وجود افســها  خمترفة لرمبادل التوجيتية  اهتا، و ل  أالنظا مع ةض الق ا  ااا  ي ت  

 .“ةمم متحدة وافدة”م املتحدة جزتا من تي   يانا  األم
، ف يم الاةي القائا، 1يه ةن  فيما يت رق أا ــت ااا املبادل التوجيتية املشــا  مليتا يف التولــية  - 9

يف مطا  اهافاس ال املي لومم املتحدة، أعض ملدا  مبادل اوجيتية مستكمرة يف طكا نشاة األم  ال اىل 
ن اس املنظومة من ةجا ا ظيم ةثاها، ف ض مؤ ــســا  ة اى حتذ  من ا تماد قد يكفا ا زيز التنفيذ  ر  

مبادل اوجيتية قيا ـــــــــــــــية موفدة لـــــــــــــــا مة، أل ا قد ه اكوض متماطـــــــــــــــية م  الوهيا  احملددة املنشـــــــــــــــعة 
احلكومية،  ا ، مطا  املشا  ة م  اوتا  يهلرمؤ سا  من جانب هيااهتا اإلدا ية )انظا،  ر   بيا امل 

مل تمدة ملنظمة المــــحة ال املية من جانب ت ية المــــحة ال املية التا ــــ ة والســــت  مبوجب قاا ها أمــــيغت  ا
WHA69.10ةو وهية منظمة ال ما الدولية(. ؛ 

 نفيذية للشراكات ما الص اي الاا : وضا مجموعة من الصواعد والمبادا التوجيةية الت2التوصية 
ح، بعد التشاور المسبق ما جميا الم  سات المشاركة، ينبغ  لممين العام لممم المتحدة أن يصتر 

مجموعررة من الصواعررد والمبرررادا التوجيةيرررة التنفيرررذيررة الميرررررررررررممرررة لتالئم االحتيررراجررات المحررددة 
للشرررررررررراكات ما كيانات الص اي الاا ، بما يسرررررررررمر بصدر أكبر من المرونة وتبسررررررررري  ا جراءات 
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مين العام إلى الجمعية العامة، على أبعد تصدير والسرررررعة    اال ررررتجابة  وينبغ  تصديم مصترحات األ
 ( 2020-2019خال  دورتةا الرابعة والسبعين )

واؤيد املؤ ــــــــســــــــا   موما هذه التولــــــــية، واســــــــرم أالفائدة احملتمرة ال  ميكن ةض يوفاها حتديد  - 10
لشــــا ات  ر  منت ية مشــــ  ة لتقييم املســــا ا  ال ينية  ر  ن اس منظومة األمم املتحدة لرمؤ ــــســــا  وا

 حمادثا  من هذا القبيا، فد  ـــــــــوات. واقا املؤ ـــــــــســـــــــا  ةياـــــــــا أع ية مطـــــــــاا  تا ا  املما  ـــــــــ  يف
   املش يا  واملالية والقانوض. ل  طبكا  املستشا ين يف  اه يف مبا
رقة منتا وفيما يت رق أاوزت من التولـــــــية املتمـــــــا أتنقي  النظاىل املا  والقوا د املالية، ه  ـــــــيما املت  - 11

أاملشـــ يا ، جتد  اإلطـــا ة مع ة ا مســـتمدة من النظاىل املا  والقوا د املالية لومم املتحدة،  ر  النحو الذي 
لومم املتحـدة  ر  ةن  ينبغي، من النظـاىل املا  والقوا د املاليـة  12-5. ويني البنـد (2)ةقاا  اوم يـة ال ـامة

مطا  مما  ة متاىل الشاات لومم املتحدة، مي ت اه تبا  الواجب ملبادل املنافسة الدولية واإلنمام والنزاهة  يف
والشــفافية الف الة، يف ترة ةمو  ة اى. وم   ل ، اد م املؤ ــســا  الاةي القائا أعض هذا ه ينبغي ةض يقرا 

 .لرشاا ة ا يف البياة احلاليةومدى م تمتتمن قيمة ا ت ااا طاما جياى لرقوا د القائمة 
و  وة  ر   ل ، ةيّد  اوم ية ال امة ماا ا مبادل التنو  اوغاايف واملشـــــــــــ يا   ر  ة ـــــــــــاا  - 12

املنافســـــــة الدولية الف الة والشـــــــفافة. وفيما يت رق أاملبدة القائا أعن  ه ينبغي ةض اؤدي الشـــــــاا ة مع م امرة 
األم  ال اىل ةيد هذا املبدة، أالتشاو  م  الا  ات التنفيذي  ألجتزة  افايرية يف  مرية الشاات، ي ف ظ ةض

، امل نونة ST/SGB/2006/5األمم املتحدة وأاا تا ال  ادا  أشكا منفما، وُوا  يف نشاة األم  ال اىل 
 .“قبو  السر  واادما  املقدمة  اناف ”

 : إقامة الشراكات وإ داء المشورة3توصية ال
ينبغ  لممين العام لممم المتحدة ورؤ ررراء م  رررسرررات منظومة األمم المتحدة أن يعملوا، بمسررراعدة 
من االتفا  العالم  لممم المتحدة، على تنسرررررريق حزمة وحيدة من المعلومات وتعميمةا على ن ا  

ت  تتيحةا أةداف التنمية المسرررتدامة إلى الص اي المنظومة بشررران الفر  المتاحة  قامة شرررراكات ال
 الاا ، لفائدة الم  سات المةتمة 

واؤيد املؤ ـــــــــــســـــــــــا   موما هذه التولـــــــــــية وا  م أقيمة حتديد اهفتياجا  وا ايفتا وااايب  - 13
ةولوياهتا من ةجا د م واـــــــــــــــ  طـــــــــــــــاا ا  حتويرية م  الق ا  ااا  فيما يت رق أتنفيذ ةهدام التنمية 

مة، أســـبا منتا ا ويا امل روما   ر  ن اس املنظومة. وم   ل ، يبدي أ ض املنظما  حتفظا  املســـتدا
ية ةض مدا ة منمـــــــــــة موفدة وافدة أشـــــــــــعض ف الية األ ذ أنت   ر  ن اس املنظومة، وجيد من النافية ال مر

رة قد ي اح حتديا نظاا لتفا قد و    ة اكوض ماهقة وم قرة أامل روما  وةض ا تد م روما  مســـــــــــــــتكم 
   ن ا ت م   تا يف هذا الشعض.املؤ سا  يف مدا ة الشاا ا  ااالة فا 

يه ةض املؤ ــــــــــســــــــــا  ا فظ ةض املا ز املشــــــــــ   أ  األمم املتحدة وطــــــــــبكة األ ما  الت ا ية  - 14
(https://business.un.org  وهو منمـــــة موفدة يه مســـــتغرة أالكاما ملشـــــا  ة األمم املتحدة واأل ما ،)
لت ا ية، ميكن ا زيزه لد م هذه التولــية. وي ما هذا املا ز مب اأة منمــة  ر  ن اس املنظومة ميكن لومم ا

املتحدة من   هلا ةض ااأل الشـــــــــــــا ا  املتتمة واد ا فا  مقامة طـــــــــــــاا ا  م تا. ويف الوقت الااهن، 
__________ 

 (2) ST/SGB/2013/4. 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2006/5
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2013/4
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نمــة إل  ىل الشــا ا   يانا من  يانا  األمم املتحدة لــفحا  ا ايفية  ر  امل  40يوجد لدى ة  ا من 
 هتا ومماحلتا يف مقامة الشاا ا .من  افة الق ا ا  واألف اىل يف تي  ةحنات ال امل أعولويا

، ا فظ املؤ ــــســــا  ةض من املتم “م ــــدات املشــــو ة ”ونظاا ألض  نواض التولــــية يتاــــمن  با ة  - 15
 سديتا، واوتة ال   تسدى مليتا.اإلطا ة أواوح مع املشو ة ال  يت   م دا ها، واوتة ال   ت

    األمانة العامة لممم المتحدة: تبسي  المس وليات 4التوصية 
ينبغ  لممين العام لممم المتحدة،    إ ار مبادراته الحالية الرامية إلى ا صرررررررررررالح، أن يعما على 

ذل  وتعزيزب ا تعرا  وتبسي  تصسيم العما وخ وط المس ولية والمحا بة المحددة وعلى توضير 
إ ررررداء ”   ماتلف إدارات األمانة العامة، وال  رررريما والية ملتم األمم المتحدة للشررررراكات بةدف 
  “المشورة بشان  عاليات ومبادرات الشراكة وتوجيةةا وتيسيرةا لدعم أةداف التنمية المستدامة

 اؤيد املؤ سا   موما هذه التولية. - 16

 لتنسيق ما الص اي الاا لة جةات ا: تعزيز دور شب٥التوصية 
ينبغ  لرؤ ررراء م  رررسرررات األمم المتحدة تعزيز دور ومسررر وليات شررربلة جةات التنسررريق ما الص اي 
الاا   يما يتعلق بتصا ررم المعارف وتشررجيا الممار ررات الجيدة وإيجاد حلو  ابتلارية للمشرراكا 

وببنود جدو  األعما  المتعلصة بالشررررراكات ما الص اي الاا ، بسرررربا منةا تلليفةا بمةام محددة 
 الت  يتعين تصديم تصارير بشانةا 

اؤيد املؤ سا  هذه التولية وا فظ ةن  ينبغي، أدايةف، م  ات األولوية ه ت ااا ا تمالا   - 17
طـــــــــــبكة جتا  التنســـــــــــيق م  الق ا  ااا ، ردم م  ـــــــــــات  األ وااـــــــــــ  أ  جتود ال ما ال  يبذهلا 

وآلية  ئيســية لمــن  القاا ا . واشــه املؤ ــســا  ةياــا مع ةن  ميكن ملكتب املما  ــوض يف  ا  الشــاا ا  
اهافاس ال املي ومكتب نائب األم  ال اىل املشـــــــــــا  ة الد وة مع  قد اجتما ا  الشـــــــــــبكة  ـــــــــــنوياف  ر  

 مستوى و يا األم  ال اىل واألم  ال اىل املسا د.
الـــــا ا زيز ف اليتتا، أســـــبا منتا اعم  واشـــــه املؤ ـــــســـــا  ةياـــــا مع ةن  ينبغي لرشـــــبكة ةض او  - 18

 التمويا اإلاايف ال  يتي  هلا القياىل أدو  ة  ا ف الية.
 “اااص الق اع م  أالشاا ات املت رقة املشا ا” إع اهطارة أن   ـــــســـــا امل أ ض ىااو - 19

  الشبكة إعالنظا  ينبغي ه أن  ؤ داو، وطموه حتديداً أ  ا اكون أن ينبغي أن   تقداو جداً ياماة
 .“ قاأية”اا ر  أوظيفة  ة اأو لرشكاوى آليةة ا   ر  طكا أعي

 قاعدة بيانات على ن ا  المنظومة : إنشاء٦ التوصية
لجميا رؤ اء م  سات منظومة األمم المتحدة أن يعملوا معًا، بمساعدة من االتفا  العالم   ينبغ 

لممم المتحدة، على إنشررررررراء قاعدة بيانات مشرررررررتركة تتضرررررررمن مواصرررررررفات وأداء األعما  التجارية 
 ماتالمنار ة    شررررراكات ما األمم المتحدة أو الت  قد تلون مةتمة بذل ، ا ررررتنادا إلى المعلو 

 دمة  وعاً من الم  سات المشاركة المص
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والد م املقدىل من املؤ ـــــــــــســـــــــــا  هلذه التولـــــــــــية د م جزئي: فايم ةض ال ديد منتا يقا أعض اباد   - 20
امل روما   ر  ن اس منظومة األمم املتحدة من طــعن  اســتيا مي ت ال ناية الواجبة لرشــا ات احملتمر ، واوفه 

مم املتحدة، جيد أ اــــتا اآل ا، الذي طا   تده أعنشــــ ة الشــــاا ة قد  من اهاســــاس أ  تي   يانا  األ
 حما امل ا م واملوا د الدا رية. م  الق ا  ااا ، ةن  من يه احملتما ةض حتا قا دة البيانا  املق فة

واقا املؤ ــســا  أعض جاح جتود اقا ــم امل روما  املتمــرة أالشــاا ة ال و ية  ر  ن اس األمم  - 21
قع  ر  ا ــــــــت ما   مو ة وا ــــــــ ة من  يانا  األمم املتحدة يف امل روما   ا  المــــــــرة أغية املتحدة يتو 

ايســه اباد  امل روما   حتويا هذه امل روما  مع مو د طــاما وقي.م. ومل اتمكن اوتود الســاأقة الاامية مع
املتحدة أدهف األمم أشــكا منتظم من ا تســاا الز م، م  ميكن ةض اؤدي احلوافز مع التناف  أ   يانا  

 من الت اوض أينتا.
وااابل أ ض الشــــــــوايا اإلاــــــــافية املت رقة  دوى هذه التولــــــــية أاآلثا  امل ابة  ر  التكاليع،  - 22

فت فظ املؤ سا ، يف هذا المدد، ةض نو  امل روما   ا  المرة أاأل ما  الت ا ية خيترع اب ا لرمتاىل 
جســــيمة. و  وة  متمةاألمم املتحدة، وةض حتديرت هذه امل روما  والوهيا  املنوطة مبؤ ــــســــا  منظومة 

 ر   ل ، يظا التســـا   قائما أشـــعض ما م ا  اض ينبغي ةض يكوض واـــ  ار  النظم من مســـؤولية مكتب 
 اهافاس ال املي ةو مكتب األمم املتحدة لرشاا ا .

 لعناية الواجبةت المتعلصة ببذ  ا: ا جراءات الصيا ية الموحدة والضمانا٧ التوصية
لممين العام لممم المتحدة وجميا الرؤ رررررررراء التنفيذيين للم  ررررررررسررررررررات المشرررررررراركة أن يحددوا  ينبغ 

مجموعة دنيا من ا جراءات والضررمانات الصيا ررية الموحدة وأن يوا صوا عليةا  يما يتعلق بوضررا عملية 
من جانم  شرررررفا ةالمنظومة بيرررررورة لبذ  العناية الواجبة تتسرررررم باللفاءة والمرونة، لت بيصةا على ن ا  

  تنفيذةاو  خلاا يلص اا ما تكاالشروضا ا يف كنيرملشاا ةملتحدا لممم لتابعنيا لتنفيذينيا ملوظفنيا
واافب املؤ ـــــســـــا  أاملق ح املت رق أتحديد  مو ة دنيا من اإلجااتا  والاـــــمانا  القيا ـــــية  - 23

لرمؤ سا  او ي املاونة ال رمة لوا  نظٍم حمدَّدة املوفدة مبا يُفتم،  ما هو مب  يف التولية، ةن  ميكن 
 واجبة انا ب افتياجاهتا  مؤ سا .وة  ا اقدما لر ناية ال

وا فظ املؤ ــســا  ةض هذه التولــية اتماطــ  م    ية األم  ال اىل القائرة أت زيز النزاهة وال ناية  - 24
اامية مع م ادة انظيم منظومة األمم املتحدة الواجبة ومدا ة املخاطا  ر  ن اس املنظومة يف مطا  اوتود ال
التاأ  جملمو ة األمم املتحدة لرتنمية   ااي يةاإلمنائية، واايع قائرة مض الفايق امل ين أنتائ  الشاا ا  اه 

 املستدامة ي ما فاليا  ر  م اوة هذه املسائا.
ا  ااا جية ل مرية أذ  وا فظ املؤ ــــســــا  ةياــــا ةض هنا  فوائد وااــــحة اســــتمد من التقييم - 25

ال ناية الواجبة، وةن  ينبغي ملنظومة األمم املتحدة اه ــتماا  يف مطــاا  طــا ا  الق ا  ااا  املتخمــمــة 
مع ةدائتا البياي  ايف امـــــنيع ا ـــــتدامة الشـــــا ا  ال  يُنتظا ةض اقيم طـــــاا ا  م  األمم املتحدة ا ـــــتناد

 رتا يف فقوس اإلنساض(.ذل  مع   واملؤ سي واهجتما ي )وا تنادا  
ونظاا ل فتياجا  واألهدام احملددة ملؤ ــــــــــســــــــــا  منظومة األمم املتحدة فيما يت رق أ طــــــــــاا   - 26

الق ا  ااا ، ا فظ املؤ ـــــســـــا  ةض اابا     وافد ينا ـــــب اومي  يف اإلجااتا  و/ةو الاـــــمانا  
 طـــــاا ا األمم املتحدة مقامة   ـــــيواج  لـــــ وأا   بهة. ف ر   ـــــبيا امل ا ، حتظا أ ض  يانا  منظومة
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أ ض الق ا ا  ةو الشــــا ا ، أينما اشــــا   مؤ ــــســــا  ة اى م تا يف  ــــبيا حتقيق اهلدم النتائي  م 
 الذي يت  َّ حتقيق  من     الشاا ا .

و  وة  ر   لــ ، و يم افتمــا  ةض يكوض ةفــد املوا د املشــــــــــــــ  ــة لبــذ  ال نــايــة الواجبــة  ا قيمــة  - 27
األلغا ف ماف واملؤ سا  املشا  ة يف  دد ةقا من ةنش ة الشاا ة م  الق ا  ااا ، جيب لرمؤ سا  

املاونة ال رمة  تو   ر  املؤ ـــــســـــا  ال  كا ا  ددا  بها من األنشـــــ ة واقيم طـــــاا ا  ة  ا ا قيداف ةض ا
 اأة أسا ة لفا  الشاا ة إلدا ة ااايباهتا ااالة أبذ  ال ناية الواجبة وانفيذها لكي اكوض قاد ة  ر  اه ت

 املت ربا . ل ناية الواجبة احلدَّ األدىن مناحملتمرة، طاي ة ةض استويف  مرياهُتا ااالة أبذ  ا

 الوالية المنصالحة لالتفا  العالم  ٨: التوصية
للجمعية العامة أن تبدأ، بناء على تصرير من األمين العام،    تنصير الوالية الحالية لالتفا   ينبغ 

 أن يتضمن ما يل ،    جملة أمور: العالم ، على
دورًا أوضررر لالتفا  العالم ، على اليررعيدين العالم  والو ن ،    إشرررات ق اي األعما   • 

 2030حو  عا  لدعم تنفيذ خ ة عام على ن
 دورًا معزالزا للدو  األعضاء    ةيلله ا داري • 
العالم  وم  سة االتفا  العالم ، ما التركيز  تعريفا مستلمرالً للعالقة بين ملتم االتفا  • 

 ة أنش ة الم  سة    جما التبرعاتعلى شفا ي
 تعريفاً واضحاً للعالقة بين مصر االتفا  العالم  والشبلات المحلية لالتفا  العالم   • 

 تولية موجتة مع اوم ية ال امة.وا فظ املؤ سا  ةض هذه ال - 28
ة ية دو  ومســـــــؤولية  ا  ياض من  يانا  األمم املتحدة يف التنســـــــيق واؤ د املؤ ـــــــســـــــا   ر   - 29

اس وهية  ا منتا، مبا يف  ل  املت رق أالغايا  يف مطا  هدم التنمية املســـــــــــــــتدامة الذي يد ا يف ن 
  ياس الكيفية ال  ميكن ةض يستم را الق ا  ااا  يف حتقيق ار  األهدام. يف
ة اهافاس ال املي لومم املتحدة ومبادئ  ال شـــــــاة يف قاا ا  اوم ية وةقا  الدو  األ اـــــــات أوهي - 30

ومطا   ــينداي  (3)ال امة فاــ   ن   ة  ما ةدي  ةأاأا املنب قة  ن املؤكا الدو  ال الرت لتمويا التنمية
. 2030ا ة  اىل  ةوهي من الا ائز األ ـــــــــــا ـــــــــــي - (4)2030-2015لرحد من خماطا الكوا   لرف ة 

جتســـــــيد األهدام ال املية يف ة ما   ”افاس ال املي لومم املتحدة، يف مطا  ا ـــــــ ااي يت  امل نونة ويقود اه
،   فا يقوىل  ر  املبادل ملما  ة األ ما  الت ا ية املسؤولة ويش   ال ما  ر  د م حتقيق “جتا ية حمرية

 .2030ةهدام التنمية املستدامة حبرو   اىل 
مكتب اهافاس ال املي ميكن ةض يؤدي دو ا  ئيســيا يف ا زيز اهاســاس واتفق املؤ ــســا   ر  ةض  - 31

 ر  ن اس املنظومة واوم  أ  الشــاا ا . وم   ل ، ينبغي ةض ا فظ وفدة التفتية املشــ  ة ةض هذه 
التولية. واشه  ذهمتمة اخمة وةض مكتب اهافاس ال املي قد ءتاج مع موا د ماافية من ةجا انفيذ ه

__________ 

 .، املافق69/313قاا  اوم ية ال امة  (3) 
 .، املافق ال اين69/283قاا  اوم ية ال امة  (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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ا ةواـــ  نو  الد م الذي يُتوق  مع ةن   اض من املمكن ااـــم  التولـــية نق ة اتناو  أشـــك املؤ ـــســـا 
 ااطتا م  الشا ات اه  ااي ي .يوفاه اهافاس ال املي ملؤ سا  األمم املتحدة ردم ايسه اخن ةض
ا مدا ي وا فظ املؤ ـــــــســـــــا  ةض اقايا وفدة التفتية املشـــــــ  ة ةُ تدَّ قبا اهنتتات من ا ـــــــت اا - 32

طــــــــــــــــامــا ل افــاس ال ــاملي لومم املتحــدة يكفــا وفــات املبــاد ة أــالغاا منتــا. وقــد وافق األم  ال ــاىل  ر  
التع يد  ر  دو  حمدد  متالتولــيا  املت رقة أاإلدا ة وةد  مع منشــات  ر  جديد أائا ــة األم  ال اىل. و 

تحدة من     منشـــــــــــــات مق د دائم ملأواـــــــــــــوح لردو  األ اـــــــــــــات يف هيكا مدا ة اهافاس ال املي لومم ا
 املي لومم املتحدة. ر  اهافاس ال املي يشغر   ئي  الفايق احلكومي ل افاس ال  يف
وا فظ املؤ ـــــــســـــــا  ةياـــــــا ةض ال  قة أ  مؤ ـــــــســـــــة اهافاس ال املي ومكتب اهافاس ال املي  - 33

يه  حبي مت اع ــيســ  مبوجب قانوض وهية وااــحة امل امل واتســم أالشــفافية. ومؤ ــســة املي اس ال املي  ياض 
الوفيـــد  يـــدنيويو   ويتم ـــا يااـــــــــــــــــ  الوفيـــد يف د م  مـــا اهافـــاس ال ـــاملي لومم املتحـــدة. واملســـــــــــــــتف

املســـا ا  ال  اترقاها املؤ ـــســـة هو اهافاس ال املي لومم املتحدة واألنشـــ ة ال  ياـــ ر  را. واتي   من
لية املااج  ة لر متو   ر  موق تا اإللك وين. ومض ا  ام منظمة مؤ ــــــــــــــســــــــــــــة اهافاس ال املي أياناهتا املا

GuideStar.org  مبؤ سةFoundation   ي هن  ر  التزاىل املؤ سة أالشفافية.  الذهيب مشا   من املستوى
وقد ةنشـــــــــــــع الك ه من  يانا  األمم املتحدة ت يا   هية  امة يه  حبية أوهية وةهدام مماثرة لنظههتا 

 الة مبؤ سة اهافاس ال املي.اا
 ديســـــــــم / انوض األو   22وا فظ املؤ ـــــــــســـــــــا  ةض الدو  األ اـــــــــات ةقا  منذ ف ة قايبة يف  - 34

، أالدو  اهلاىل لشــــبكا  “حنو مقامة طــــاا ا   املية”، امل نوض 70/224، يف قاا  اوم ية ال امة 2015
م  ق ا  األ ما   ا اهافاس ال املي احملرية  و ــــــيرة لنشــــــا قيم األمم املتحدة ومبادئتا واســــــتيا الشــــــاا 

، ُوا ت م ايه جديدة لر ودة  ي طبكا  اهافاس ال املي احملرية، 2018 ر  ن اس وا  . ويف  اىل 
ياـــــــــــــــا ةض ُك َّا األمم املتحدة ردم ريادة اعثه اهافاس ال املي  ر  املســـــــــــــــتوى احملري. ومن املتوق  اآلض ة

 طبكا  اهافاس ال املي احملرية.  ال  يف

 9 التوصية
للمجلس االقتيررررررررادي واالجتماع  أن يدعو األمناء التنفيذيين للجان االقتيررررررررادية ا قليمية  ينبغ 

إلى بدء حوار تشررررراوري منةج  ومنتظم ووضرررررعه    إ ار م  رررررسررررر ، إذا لم يلونوا قد  علوا ذل  
ما ممثلين ر يع  المسرررررررررررتوق لشرررررررررررركات الص اي الاا  الت  تسرررررررررررةم أو أبدت اةتمامةا بالفعا، 
  2030   تنفيذ خ ة التنمية المستدامة لعام  ةبالمساةم

 ع اجملر  اهقتمادي واهجتما ي.وا فظ املؤ سا  ةض هذه التولية موجتة م - 35
يف املناطق امل نية التاأ ة لر اض وااى املؤ ـــــــــــــســـــــــــــا  ةن  ينبغي مجاات هذه احلوا ا  التشـــــــــــــاو ية  - 36

املوا د اهقتمـــــــادية اإلقريمية،  مبا فيما يتمـــــــا مبنتدياهتا اإلقريمية لرتنمية املســـــــتدامة، طـــــــاي ة اوفه اا ة و 
  ا  المرة هلذه األنش ة.

https://undocs.org/ar/A/RES/70/224
https://undocs.org/ar/A/RES/70/224
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 10 التوصية
ألمم لممين العام لممم المتحدة أن يشرررررررررررجا، بالتشررررررررررراور ما الرؤ ررررررررررراء التنفيذيين لبرنامج ا ينبغ 

المتحدة المشرررترت المعن  بفيروق نصل المناعة البشررررية،ا يدز، وبرنامج األمم المتحدة ا نمائ ، 
األمم  ضررريةومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثصا ة، وصرررندو  األمم المتحدة للسرررلان، ومفو 

مم المتحدة للتنمية المتحدة السامية لش ون الالجئين، ومنظمة األمم المتحدة لل فولة، ومنظمة األ
اليرررررررررررناعية، وملتم األمم المتحدة لادمات المشررررررررررراريا، وبرنامج األ ذية العالم ، والرؤ ررررررررررراء 

على  الميدان،التنفيذيين ألي م  سة معنية أخرق من م  سات األمم المتحدة الت  لةا وجود    
لص ري، وضرررا آلية تضرررم أصرررحات ميرررلحة متعددين للمشررراورات والتماق الحلو  على اليرررعيد ا

بتوجيه من المنسررررق المصيم، تشررررارت  يةا األعما  التجارية منذ البداية    وضررررا الشررررراكات لدعم 
 نبغ   وحيثما توجد ةذب اآلليات الت  تنشررررر ةا الحلومات، ي2030خ ة التنمية المسرررررتدامة لعام 

 أل رقة األمم المتحدة الص رية أن تشجا على مشاركة أصحات الميلحة المتعددين 
واؤيد املؤ ـــســـا  هذه التولـــية وكيا مع منشـــات آلية منتظمة ااـــم ةلـــحاا ممـــرحة مت ددين  - 37

لرمشــــاو ا  والتماا احلرو   ر  المــــ يد الق اي اشــــا   فيتا ق ا ا  األ ما   ند مافرة التمــــميم. 
مو ة األمم جمل أ وجياي ةياا اناو  هذه املسعلة من جانب الفايق امل ين أنتائ  الشاا ا  اه  ااي ية التا

 املتحدة لرتنمية املستدامة.

 : تنسيق الشراكات المعنية باالبتلار11 التوصية
لممين العرام، بيرررررررررررفتره رئيس مجلس الرؤ رررررررررررراء التنفيرذيين لمنظومرة األمم المتحردة المعن   ينبغ 

بالتنسررررريق، وللرؤ ررررراء التنفيذيين للم  رررررسرررررات المةتمة، أن يبنوا على الجةود الحالية والمتواصرررررلة 
 ركةيستمروا    تملين شبلة األمم المتحدة لالبتلار أو  يرةا من مبادرات األمم المتحدة المشتو 

الصائمة المعنية باالبتلار لتحديد ومناقشرررة المسرررائا ذات اليرررلة بتنسررريق مبادرات االبتلار الصائمة 
تسرررررررررررةيا وصرررررررررررناديصه وماتبراته ومحفزاته وبيئاتةا الداعمة، وتفاعلةا ما الص اي الاا ، بةدف 

  2030االبتلار وتحفيزب    تنفيذ خ ة عام 
اهأتكا ، أ بي ت ، يشــــــــــــــكا جزتا واؤيد املؤ ــــــــــــــســـــــــــــــا   موماف هذه التولــــــــــــــية واؤ د  ر  ةض  - 38
اه ــــ ااي ية الائيســــية لفاادى مؤ ــــســــا  األمم املتحدة، وةض  رما راد  اه ــــت انة أالشــــاا ا  احملرية  من

 ا  األ ما   يفوأ دا اهتا والتوالــــا م تا، لزاد  فا  جافتا. وا فظ املؤ ــــســــا  ةض فايق اهأتكا ا  
 ية املستدامة يا ز فاليا  ر  هذا املواو .املنب ق  ن الفايق امل ين أالنتائ  التاأ  جملمو ة األمم املتحدة لرتنم

واافب املؤ سا  أالتولية املوجتة مع األم  ال اىل أمفت   ئي   ر  الا  ات التنفيذي  ملنظومة  - 39
التولــــــــية  املتحدة ل أتكا ، م  م فظة ةض األمم املتحدة امل ين أالتنســــــــيق فيما يت رق أتمك  طــــــــبكة األمم

اقد.  املؤ ــــســــا  اإلطــــا ة   ل ، ر و  وة  . “كك ”ســــتب يف افمــــيا م ى  رمة أمــــيغتتا احلالية ه ا
الاامية مع ريادة التنســــيق فو  األهدام  “اوتود احلالية واملتوالــــرة”جانب وفدة التفتية املشــــ  ة مع  من

خمت  اهأتكا  ”املشــ  ة، واشــه يف هذا المــدد مع  ــرســرة فرقا  ال ما ال   قدهتا األمم املتحدة أ نواض 
أشـــــــــــــــعض ثو ة البيانا  ال  جا   نتي ة لرمناقشـــــــــــــــا  2017و  2016 امي     “ يف  ا  البيانا 

 (.CEB/2015/1)انظا  2015الدو ة ال ادية األوع جملر  الا  ات التنفيذي  ل اىل  يف

https://undocs.org/ar/CEB/2015/1
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ةن  ميكن مأاار احلرو  املبتكاة     املنتدى املت دد ةلــــــــــــحاا وا فظ املؤ ــــــــــــســــــــــــا   ذل   - 40
املمـــــــــرحة امل ين أتســـــــــخه ال رم والتكنولوجيا واهأتكا  أليااا ةهدام التنمية املســـــــــتدامة، الذي ي قده 

 اجملر  اهقتمادي واهجتما ي  نوياف.

 : دعم مشاركة الم  سات اليغيرة والمتو  ة12 التوصية
تدامة التابا لللية موظف  منظومة  لممين العام ينبغ  أن ي لم من مركز المعارف للتنمية المسررررررررررر

األمم المتحدة، بالتعاون ما مركز التجارة الدولية، ا ررررتضررررا ة منيررررة إللترونية على ن ا  المنظومة 
من أجا تيسرررررير االتيرررررا  ما الم  رررررسرررررات المتناةية اليرررررغر واليرررررغيرة والمتو ررررر ة بشررررران خ ة 

يما بين ةذب الم  رررررررسرررررررات، وإتاحة المعلومات المتعلصة بالحيرررررررو  على ، والتفاعا  2030 معا
 التمويا، وتعزيز الممار ات الجيدة والفر  المتاحة للمشاركة ما عمليات األمم المتحدة 

فيب أاوتود املبذولة لرتوالــــا واؤيد املؤ ــــســــا   موما هذه التولــــية واشــــه مع ةن  ينبغي ال   - 41
المــــغهة واملتو ــــ ة ومطــــاا تا فيما يت رق أعهدام التنمية املســــتدامة، ومتاأ ة  يانا  الق ا  ااا   م 

تدامة  نميةار  اوتود. وميكن ةض امـــــــــــــــب  هذه الكيانا  الت ا ية، من     دم  ةهدام الت املســـــــــــــــ
ةنشــــ تتا الائيســــية، جتا  مســــا ة ة ــــا ــــية يف حتقيق األهدام يف  ــــياقاهتا الوطنية، م  ا زيز النمو  يف

)واه ـــتفادة من ( يف الوقت  اا . يه ةن  جاى اإل ااا  ن أ ض التحفظا  فيما يت رق أ قامة  الشـــاما
المــــــــغهة واملتو ــــــــ ة، م  ي ف ظ  لت ا يةطــــــــاا ا  وا ــــــــ ة الن اس ملنظومة األمم املتحدة م  الكيانا  ا

 اإلمكانا  الفادية هلذه الكيانا  يف مقامة طاا ا  قد اكوض حمدودة. ةض
طـــــــــا ة مع القد ا  واا ة احلالية إلدا ة الشـــــــــؤوض اهقتمـــــــــادية واهجتما ية أاألمانة ال امة وأاإل - 42

، 2030لومم املتحدة يف اإلطـــــاام  ر  ال ديد من املنمـــــا   ا  المـــــرة ت ة التنمية املســـــتدامة ل اىل 
ةياـا، أالت اوض النو   ذايشـه أ ض املؤ ـسـا  مع ةن  ميكن لردا ة اإلطـاام  ر  منمـة ملك ونية من ه

 م  ما ز الت ا ة الدولية ومؤكا األمم املتحدة لرت ا ة والتنمية ومنظمة األمم املتحدة لرتنمية المنا ية.
 


