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اللغة األصلية :اإلنكليزية
للعلم

تقرير االجتم ا ا المرااااااترس للمن ا لة التناماااي ا لمرح ا اإل ااام المت ا ا حم ا
وصاان وا ااام المت للااا وا تب ااام المت لخ ا ت المراا عي و وانةم
ااام المت للطاول و وهمئ ااام المت للمرأ و وبرح اإل ااغاي الع لم

 19يوحمو/حزيرا 2017

أوالا -تناما قراعات االستعراض الر ال للام س ت الاي ينري كل أعب سنواتو ا إيالء
العن ي بصا ا د لتغمُّر المن خ وبن ء الق ع على الصمود
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افتتح رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) االجتماع المشترك بالترحيب بجميع المشاركين من

المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،واليونيسف،
وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) ،وبرنامج األغذية العالمي .ورحب أيضا بنائبة
األمين العام لألمم المتحدة .وأكد أن منظومة األمم المتحدة أصبحت مجموعة متآزرة تحقق نتائج باهرة منذ انعقاد أول اجتماع مشترك
للمجالس في عام  .1998وقال إن استعراض عام  2016الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع
بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية (االستعراض الشامل للسياسات) يتيح فرصة حاسمة للتغيير واإلصالح ويرسي إلى جانب
خطة التنمية المستدامة لعام  2030أساسا متينا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بتجسيد الميزة النسبية لكل منظمة وإن تغير المناخ
والشباب /المراهقين أمثلة محددة لألهداف التي ال يمكن تحقيقها إال عن طريق التعاون بين الوكاالت .وأشار إلى مسألة تلبية احتياجات
الشباب والمراهقين ،باعتبارها هدفا من أكثر األهداف إلحاحا وإلى وجوب تعاون منظومة األمم المتحدة لالستثمار في مستقبلهم.
-2

وسلطت نائبة األمين العام لألمم المتحدة األضواء في مالحظاتها االفتتاحية على أهمية العمل مع الشباب وحماية البيئة في إطار

خطة عام  2030والسياق السياسي واإلنمائي العالمي .وقالت إن الشباب يمثلون استثمارا أساسيا مشتركا ويساهمون في السالم
واالزدهار والحوار السياسي ويعملون كوسطاء للتغيير .ويوفر ضمان صحة الشباب ،وخصوصا الفتيات واألشد ضعفا ،وعافيتهم،
وحمايتهم ،وتعليمهم ،وتكوين مهاراتهم ،األسس الالزمة لتحقيق األهداف .واسترسلت قائلة إن خطة عام  2030واستعراض عام
 2016الشامل للسياسات يمدان منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بخريطة الطريق كي تفي بالغرض وإن المجالس التنفيذية تضطلع
بدور حاسم في ضمان التآزر وتقديم التوجيه االستراتيجي على المستوى القطري وإن تعزيز االتساق على نطاق المنظومة أمر ينبغي
أن يركز على تدعيم القيادة حول النتائج ،إلى جانب التفاعل المتسق بين مكتب األمين العام والهيئات اإلدارية ،وأن يشمل هيكال أكثر
تكامال للحوكمة.
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وسلط نائب المدير التنفيذي لليونيسف (البرنامج) األضواء على تغير المناخ الذي يكتسي أهمية محورية في إطار جميع األهداف

ويعد مسألة يتأثر بها من هم في أمس الحاجة إلى تحقيق تلك األهداف .وقال إن العمل اإلنمائي يجب أن يدمج نظما قادرة على توقع
الصدمات المتعلقة بالمناخ للحد من وقعها ،مما يتطلب العمل على نطاق المنظومة في مجالي التحليل وجمع البيانات؛ واعتماد خطط
ونهج وإجراءات مشتركة؛ ووضع برامج مستهدفة تعزز مزايا الوكاالت النسبية إلى أقصى حد .وشدد المدير التنفيذي لمكتب األمم
المتحدة لخدمات المشاريع على أن استعراض عام  2016الشامل للسياسات طلب إلى منظومة األمم المتحدة أن تعمل معا بمزيد من
الفعالية والكفاءة لتحسين تحقيق النتائج .وذكر أن العناصر األساسية لنجاح جميع التدخالت اإلنمائية هي البنى التحتية القادرة على
الصمود ،والمشتريات الفعالة ،واإلجراءات التعاونية في مجاالت تخطيط البرامج وتصميمها وتنفيذها ،مما يقتضي أن تعمل
االختصاصات المتعددة لمنظومة األمم المتحدة معا من خالل منسق مقيم محايد.
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وناقش نائب األمين التنفيذي للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي الدور الجماعي لمنظومة األمم المتحدة في دعم تنفيذ خطة عام

 2030وبناء القدرة على الصمود على الصعيد القطري في سياق ظاهرة الجفاف في عام  2015وخطر المجاعة المحدق بإقليم الجنوب
األفريقي .وأفاد بإنشاء وحدة تنسيق إلشراك المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة وتكليفها بوالية إنسانية وإنعاشية وحشد الموارد
وإذكاء الوعي على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي .وقال إن النجاح يتحقق أيضا نتيجة لدعم األمم المتحدة الرفيع المستوى وإن
األفرقة اإلنسانية واإلنمائية تجمع بين التخطيط والميزانيات وتعمل معا عن كثب  -مما يمثل عامال رئيسيا في ضمان بدء بناء القدرة
على الصمود في وسط األزمات .وأوضح قائال إن نجاح ذلك النهج لبناء القدرة على الصمود يعزى إلى كونه نهجا يتبع على نطاق
المنظومة ،ويتناول القضايا والظروف الكامنة المسببة لألزمات في المقام األول.
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وعرض منسق األمم المتحدة المقيم في ملديف العمل التعاوني لفريق األمم المتحدة القطري ،بما في ذلك وضع إطار عمل األمم

المتحدة الجديد للمساعدة اإلنمائية وتنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة في سياق تجربة ملديف .وقال إن البلد ارتقى في السنوات العشرين
الماضية من بلد من البلدان األقل نموا إلى بلد متوسط الدخل .واستدرك قائال إن تغير المناخ ما زال يطرح تحديا هائال استطاع أن
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ّ
بشق األنفس .وذكر أن األمم المتحدة تمثل أهم جهة شريكة إنمائية للبلد غير أنها تعتمد على عدة وكاالت غير
يزيل مكاسب تحققت
مقيمة وأن التنسيق أساسي لتحقيق النجاح ،وال سيما عن طريق إطار عمل لألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية يكون أكثر صرامة وتركيزا
ويقوم على حقوق اإلنسان ويستند إلى نهج "توحيد األداء" وإجراءات التشغيل الموحدة .وأشار أيضا إلى المصاعب المصادفة في
مواءمة أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية مع الخطط الخاصة بوكاالت معينة وإلى التقارير المزدوجة التي تتضمنها وطرق
سلبها للوقت الممكن تكريسه للتنفيذ .ومضى يقول إن أنشطة الدعم والحوافز الوطنية الراسخة تكفل وجود فريق قطري موحد ومتين
وإن األفرقة القطرية ستستفيد من عمليات تخطيط أقل إرهاقا ونظم متوائمة لتشغيل الوكاالت.
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وشارك رؤساء المجالس التنفيذية األربعة ونوابهم ورؤساء منظمات األمم المتحدة الست ونوابهم وأعضاء المجالس التنفيذية

مشاركة نشطة طوال الدورة وقدموا عددا من التعليقات بخصوص دور منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في تناول مسائل تغير المناخ
والقدرة على الصمود ومشاركة الشباب ،وعلى األخص ما يلي:
(أ)

يعتبر تغير المناخ ومشاركة الشباب مجالين مثاليين العتماد نهج على نطاق المنظومة فيما يتعلق بهما إذ تتسم

الردود الالزمة لتناولهما بطبيعة شاملة وتتطلب نهجا يشمل المجتمع ككل؛
(ب)

إن القدرة على الصمود مفهوم أساسي يتسم بطابع متعدد األبعاد ويتيح خيارات إنمائية أوسع نطاقا؛

(ج)

تمثل العالقة بين الجانب اإلنساني والجانب اإلنمائي والسالم اآللية الكاملة لعمل منظومة األمم المتحدة معا من أجل

بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ؛
(د)

تضطلع المنظومة بدور رئيسي في تناول مسألتي تغير المناخ والشباب بفضل قدرتها على الدعوة إلى عقد

االجتماعات وعلى إذكاء الوعي؛
(هـ)

يجب على المنظومة استخدام مواطن قوتها النسبية لضمان مزاياها التعاونية؛

(و)

من األساسي جمع البيانات وتصنيفها والتمتع بالقدرة على تخطيط النتائج وقياسها للوصول إلى المجتمعات

المستضعفة وبناء القدرة على الصمود؛
(ز)

تقتضي االجتماعات المشتركة للمجالس التنفيذية مواصلة تعزيزها ،وال سيما زيادة تكامل الهيكل اإلداري للمجالس

التنفيذية؛
(ح)

ينبغي أن تشرح الفصول المشتركة في خطط المنظمات االستراتيجية سبل مساهمة التنسيق على نطاق المنظومة

في عدم تخلف أحد عن الركب ،وتوطيد الشراكات ،وبناء القدرة على الصمود ،وضمان حياد المنسق المقيم لألمم المتحدة ،وبناء
القدرات الوطنية ،وتوخي العمليات المشتركة في إطار األعمال ،وذلك بدعم من النتائج والمؤشرات المشتركة واستراتيجية مشتركة
لحشد الموارد.
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وختاما ،شدد مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ورئيس مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية على أن استعراض عام  2016الشامل

للسياسات طلب إلى منظومة األمم المتحدة اإلنمائية أن تعمل بأسلوب جديد .ويتمثل التحدي القائم في التغلب على مسألة استمرار
تشغيل المنظمات كالسابق ،وقلة المواءمة المؤسسية الالزمة لتحفيز الموظفين من أجل العمل معا .والخطة المشتركة والموحدة لعام
 2030واضحة ومقنعة .ويجب على المنظومة أن تزيد تعمقها في المسألة لقهر تحدي المواءمة المؤسسية بهدف النجاح والوفاء برؤية
خطة عام  .2030وينبغي لها أيضا أن تتوخى تمويال يستهدف بناء القدرات الواسعة للمجتمعات الوطنية والمحلية للنهوض باستخدام
الموارد وتوليدها على عكس التمويل المنصب على البرامج .وعلى الشاكلة نفسها ،يتعين على الدول األعضاء والجهات المانحة تهيئة
الظروف التي تشجع منظومة األمم المتحدة على العمل معا.
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وقدم األمي ن العام المساعد ورئيس مكتب نيويورك لبرنامج األمم المتحدة للبيئة االستراتيجيات التي اعتمدتها اللجنة رفيعة

المستوى المعنية بالبرامج والتابعة لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية (اللجنة الرفيعة المستوى) على نطاق المنظومة والدور الجماعي
لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية في دعم التكيف مع تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود .وعلى الصعيد السياسي ،تعتبر اللجنة
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الرفيعة المستوى مثاال على كيان مشترك بين الوكاالت يعمل ككيان واحد عبر نهج منسق مثالي لتناول مسائل مثل تغير المناخ بصورة
كلية ونموذجا لألفرقة القطرية على الصعيد القطري ،على النحو المعبر عنه في المبادئ التوجيهية الجديدة إلطار عمل األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية .والنهج االستراتيجي الذي اعتمده مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق للعمل
المتعلق بتغير المناخ هو مثال ممتاز يفرض العمل التعاوني المتكامل لتحقيق فوائد مشتركة على كل مستويات خطة عام  2030واتفاق
باريس ويهدف إلى تعزيز العمل التعاوني في ثمانية مجاالت ذات تأثير تتطلب الخبرة المشتركة ويضمن اعتماد نهج مشتركة للتطرق
إلى تغير المناخ .وسيبدأ التنفيذ على مستوى األفرقة اإلقليمية والقطرية في عام  .2017وقد عكفت اللجنة رفيعة المستوى بنشاط على
تنسيق العمل المتعلق بالمناخ على نطاق المنظومة في المنتديات رفيعة المستوى السابقة أيضا.
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وفي الختام ،شكر رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب األمم المتحدة

لخدمات المشاريع الوفود ومنظمات األمم المتحدة الست على مشاركتها في الجزء الصباحي من االجتماع المشترك.

ث حم ا -العمل ا المراهقمن والرم ب لت قمق أه اف التنمم المات اا
 -10رحب نائب رئيس المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة بأعضاء المجالس التنفيذية األربعة وممثلي منظمات األمم المتحدة
الست والضيفين المتحدثين المدعوين لتمثيل الشباب في المناقشة عن العمل مع المراهقين والشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 -11وأبرز نائب المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان (اإلدارة) في مالحظاته االفتتاحية أوجه عدم المساواة المتنامية التي
تحرم العديد من األشخاص من الحصول على المنافع على الرغم من التقدم الملحوظ المحرز في العقود األخيرة المخصصة للشباب
والنساء والفتيات .وتعاني الشابات والمراهقات من الضعف بوجه خاص نظرا إلى استمرار عدة تحديات مثل زواج المراهقات
وإنجابهن .وتؤدي مثل تلك الظروف إلى تفاقم حلقة الفقر واعتالل الصحة لدى المرأة والفتاة .ولهذا السبب من األساسي تمكين الشباب
وخصوصا النساء والفتيات للحد من الفقر المتوارث عبر األجيال واغتنام العائد الديمغرافي .ويجب أن يركز التخطيط اإلنمائي على
الشباب ،بصون حقوق اإلنسان الخاصة بهم ،وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم واالستثمار في قدراتهم .وعالوة على ذلك،
يجب أن يكون الشباب جزءا ال يتجزأ من الحل وأن يعترف بهم ويشاركوا في تصميم البرامج وتنفيذها.
 -12وقدم ممثل مجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال والشباب ،وهو أحد الضيفين الشابين المتحدثين ،عرضا عن الشباب الذين
يحددون معالم أهداف التنمية المستدامة وينفذون هذه األهداف .وقال إن مجموعات الشباب أدت دورا نافذا في التأثير في خطة عام
 2030وشاركت في اتخاذ إجراءات مباشرة في الميدان ،أو في إنشاء أماكن رسمية لمساءلة الحكومات أو في صياغة تقارير موازية
عن السياسات الحكومية وساهمت في مجاالت مثل االستهالك واإلنتاج المستدامين واالستجابة اإلنسانية ورسم خرائط آثار الكوارث
وتنظيف البيئة وتطبيق معارف الشعوب األصلية وممارساتها حيثما تزيد النهج الحديثة حدة أوجه عدم المساواة .وأشار إلى اتباع
مجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال والشباب نهج العضوية الجماعية لتشجيع تبادل المعارف من أجل تحقيق األهداف ومساعدة
الشباب على فهم خطة عام  .2030وناشد الدول األعضاء والمجالس التنفيذية على أن تواصل العمل مع الشباب في إطار تنفيذ
األهداف ،واالرتقاء بالشباب إلى صفة المراقب الدائم في الجمعية العامة.
 -13وقدم مناصر قضايا الشباب والمنخرط في برنامج المنح الدراسية البتكارات الشباب التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان ،وهو
الضيف الشاب المتحدث اآلخر ،عرضا معنونا "قيادة الشباب ومشاركتهم في األمم المتحدة – الفرص المتاحة والتحديات المطروحة
وسبل المضي قدما" .وقال إن أفراد الجيل الحالي يتقاسمون خصائص مشتركة عبر الحدود على الرغم من تنوعهم .ويعتبرون مواطنين
رقميين يقطنون في مكان أكثر ديمقراطية .ويمثلون أول جيل موضع اهتمام التنمية الدولية وإن التحديات التي يواجهونها تشمل
الضعف ،وعدم المساواة ،وتضليل المعلومات ،واالستغالل من جانب مجموعات القوى ،والعنف (وال سيما في سياقات النزاع)،
والبطالة أو العمل في ظل ظروف مزعزعة .واستدرك قائال إن الرد ليس في حل واحد يناسب الجميع .ومضى يقول إن البيانات تظهر
انخفاض مستوى مشاركة الشباب وقيادتهم في إطار السياسات والعمليات الرسمية لصنع القرارات على نطاق العالم .وإن الشباب
لديهم مصالح شديدة االختالف في أماكن مختلفة وتقل ثقتهم بالهياكل اإلدارية القائمة بما فيها األمم المتحدة .وإن سبل المضي قدما
ينبغي أن تركز على ما يلي( :أ) بناء الثقة عن طريق إبراز قيم األمم المتحدة مقابل قيم مجموعات القوى األخرى التي تسعى إلى
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استقطاب الشباب؛ (ب) إنشاء األماكن المناسبة للشباب بالتركيز على التطلعات السياسية لشباب العصر الحديث والشواغل المتعلقة
بقضاياهم؛ (ج) االرتقاء بالهياكل الديمقراطية األفقية مقابل الهياكل الهرمية .واختتم كلمته قائال إن أفضل دعم للشباب يتمثل في بناء
مهاراتهم ومواردهم حتى يتسنى لهم إحداث الفرق.
 -14وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة بدورها أن التركيز على الشباب والنساء والفتيات هو أفضل سبيل لضمان
"عدم تخلف أحد عن الركب" .وقالت إن الشباب والنساء في مقدمة األشخاص الذين يواجهون التحديات الحديثة العديدة ،غير أنهم
يتمتعون بالقدرة على الصمود ويعتبرون محركي التغيير أيضا .وذكرت أن األمين العام التزم التزاما راسخا بالعمل مع الشباب ومن
أجلهم ،وخصوصا مع الشابات ومن أجلهن عبر منظومة األمم المتحدة اإلنمائية المتسقة والمنسقة .وأضافت قائلة إن االستثمارات في
الشباب والنساء تنطوي على عائد مكفول ومرتفع ،وينبغي أن تشمل التمكين وإيجاد فرص العمل وتكوين المهارات وخصوصا في
المجتمعات األشد حرمانا ،وأن تنفذ عن طريق الشراكات وعلى نطاق واسع .وأفادت بأن ما يناهز  90في المائة من فرص العمل في
المستقبل حسب التقديرات سيتطلب اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية مما يندرج في عداد المهارات المكتسبة لدى الشباب .وأنهت كلمتها
قائلة إن العمل المشترك بين الوكاالت يعد أفضل نهج لدعم الشباب وقد سبق أن تمخض عن استراتيجيات ناجحة تستهدف الشباب.
 -15وشارك رؤساء المجالس التنفيذية األربعة ونوابهم ،ورؤساء منظمات األمم المتحدة الست ونوابهم وأعضاء المجالس التنفيذية
مجددا مشاركة نشطة طوال الدورة وقدموا عددا من التعليقات بخصوص السبل المحتملة لعمل األمم المتحدة مع المراهقين والشباب
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وعلى األخص ما يلي:
(أ)

يكتسي الشباب كوسطاء التغيير أهمية حاسمة لتحقيق األهداف فهم ليسوا مجرد مستفيدين ،ألن دورهم يتراوح بين

استقطاب التأييد والمشاركة الجوهرية في التخطيط والتنفيذ؛
(ب)

تعلق أهمية حاسمة على مشاركة الشباب الشاملة والمجدية على جميع المستويات من أجل تلبية احتياجاتهم وضمان

اضطالعهم بدور تسريع وتيرة تحقيق األهداف لصالح الجميع في المجتمعات؛
(ج)

يجب على االستراتيجيات والبرامج الخاصة بالشباب أن تراعي تنوع الشباب وتعقيد احتياجاتهم المحددة؛

(د)

ينبغي للجهات الشريكة واألفرقة القطرية إشراك الشباب في عمليات صنع القرارات الرسمية وغير الرسمية على

الصعيدين الوطني والمحلي ودمج أولوياتهم في العمليات السياسية ،وال سيما في االستراتيجيات وخرائط الطريق لتحقيق األهداف
ومن خالل عملية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية؛
(هـ)

ينبغي للجهات الشريكة التركيز على إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الشباب ودعم مشاركتهم في جميع

مراحل تنفيذ خطة عام  ،2030وال سيما في تكوين حيز مدني للشباب ودعم أدوارهم في حصر البيانات وجمعها والتبليغ ،وتعزيز
البيئات المواتية لمشاركتهم في التنفيذ والرصد والمساءلة؛
(و)

ينبغي للجهات الشريكة بناء الثقة باألمم المتحدة وبقيمها ،من خالل تعزيز قدرات الشباب ومشاركتهم لتنفيذ خطة

عام  2030في المقام األول وعبر إشراكهم في مختلف أماكن تجمعهم (مثل وسائل التواصل االجتماعي ،والموسيقا واللعب)؛
(ز)

ينبغي أن تركز المؤشرات وعمليات جمع البيانات وتحليلها على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني على الشباب

وتتصل بهم؛
(ح)

ينبغي للمجتمعات تزويد الشباب بفرص العمل الالئق ومهارات الحياة اليومية ،واالستثمار في التعليم العام ،ودعم

الشباب كجهات فاعلة اجتماعية ومدنية ،ودعم منظمات الشباب والتركيز على مشاركة الشباب المستضعفين ،بمن فيهم الشابات
والشباب في سياقات األزمات؛
(ط)

يعتبر عقد الشراكات مع المنظمات على مستوى القاعدة الشعبية بهدف الوصول إلى الشباب األشد تهميشا وتشجيع

التطوع وسيلتين أساسيتين إلشراك الشباب في تحقيق األهداف وضمان "عدم تخلف أحد عن الركب"؛
(ي)

تتطلب البرامج المركزة على الشباب التمويل الكافي لتحقيق استدامة تأثيرها .وتهدف رؤية استراتيجية األمم المتحدة

الخاصة بالشباب إلى ضمان حماية حقوق الشباب والنهوض بها وتلبية احتياجاتهم المحددة واالعتراف بدورهم كوسطاء التغيير في
منع النزاعات والتنمية والسالم ،وتقدير هذا الدور وتعزيزه بحلول عام .2030
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 -16وشدد نائب المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي ،في تلخيصه للمناقشات ،على أهمية التآزر في منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية من أجل الشباب والفرص للشباب ،وال سيما على المستوى القطري .وقال إن إنشاء أماكن رسمية وغير رسمية لمشاركة
الشباب أمر يكتسي أهمية حاسمة ،غير أن التمويل ما زال يمثل تحديا .وأشار إلى ضرورة استيعاب المجتمع الدولي لمسؤوليته إزاء
الشباب عند إشراكهم كوسطاء للتغيير من أجل تحقيق خطة عام .2030
 -17ورحب نائب رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي في مالحظاته الختامية بحماس الضيفين المتحدثين باسم الشباب
واستعدادهما للمشاركة في تنفيذ األهداف ،وشجع الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة على تأييدهما التام .وهنأ أيضا أعضاء
المجالس ومنظمات األمم المتحدة على االلتزام بالعمل معا لدعم الشباب وإشراكهم في خطة عام  2030التي تعتبر نموذجا ينبغي
اتباعه.
 -18واختتم رئيس المجلس التنفيذي لليونيسف االجتماع بتوجيه الشكر إلى الوفود ومنظمات األمم المتحدة الست على مشاركتها
النشطة ومناقشاتها الثرية.

___________
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