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سياسة األنشنة الة من أة الةي تضنلع  - 75/233 شامم ال ي أجري كم تربع س وات ل االسةعراض ال

 بها م ظومة األمم المةحدة ما تنم الة مية

 
 ،إن الجمعية العامة 

ك  أربع ســــنلاي لةــــياســــة األن ــــ ة التنف ذية  الذي يجري أهمية االســــت راش ال ــــام  إذ تعند تأكند  
الذي تضـــع الجم ية ال امة من ه لل التلجت اي االســـتراتيجية الرليةـــية للةـــياســـاي وال رالت التنف ذية المت  ة 
على ن ــاا المنملمــة  يمــا بت لت وــالت ــاوو اطنمــالل وال رالت التل تن ج ــا منملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة 

 ي،على الص  د الق ر 

اســــــــــتالداع هذا االســــــــــت راش ليتلو األماة الرليةــــــــــية لتلجيل منملمة األمم  وإذ تعرب عا اعةزامها 
المتحدة اطنمالية  يما تض لع ول من أن  ة تنف ذية من أج  التنمية وغية معم البلداو فل مةاع  ا إلى تنف ذ 

ع إلى 2030ه ة التنمية المةـــــــــتدامة ل اع  البلداو  و ريقة متةـــــــــقة ومتااملة وفـــــــــماو التنف ذ الف ال لما يقد 
المةـــتف دة من البرامن من معم وهدماي تم ـــيال مع اللالياي المنلاة وتياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية 
ووفقا للةــــــياســــــاي والال و واألوللياي واالاتياجاي اطنمالية اللانية، وت ويو بذل الج لم وايامة وت رت ا فل 

ةـــــــتدامة، ونلد اســـــــتنامال إلى منملمة إنمالية ل مم المتحدة هذا ال قد من ال م  واطنجاا من أج  التنمية الم
ت م  و ـــت  أ ثر اســـتراتيجية وبقدر أ بر من المةـــاءلة وال ـــفا ية واالتةـــاا والت اوو والافاءة والف الية وتت ع 

 ن جال أ ثر تلج ال نحل تحق ت النتالن،
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تحليــ  عــالمنــا  ه ـة ”والم نلو  2015أبللل/ســـــــــــــبتمبر  25المؤرخ  70/1قرارهــا  وإذ تعند تأكند 
الذي اعتمدي  يل مجملعة من األهداف والغاياي ال المية ال ــــــــاملة وال   دة “ 2030التنمية المةــــــــتدامة ل اع 

و على الناو وتفضــل إلى التحلل، والتوامب ا وال  م  موو كل  من المدى المت لقة والتنمية المةــتدامة التل تركت
، وإمرا  ا أو القضـــــــــــاء على الفقر وجميع هـــــــــــلره وأو امه، 2030أج  تنف ذ هذه الال ة والاام  وحللل عاع 

فل نلد الفقر المدقع، هل أ بر تحد بلاج ل ال الم وشرط ال غنى عنل لتحق ت التنمية المةتدامة، والتوامب ا  وما
على نحل متلااو ومتاام ،  -االقتصـــــامي واالجتماعل والب  ل  -بتحق ت التنمية المةـــــتدامة وهو امها الث  ة 

وباالســـــتنام إلى اطنجاااي التل تحققإ فل إاار األهداف اطنمالية ل لاية والةـــــ ل إلى اســـــتامال ما لم ب نفتذ 
 من تلد األهداف،

و ــــــهو ه ة عم  أميا أواوا  2015تملا/بلليل  27المؤرخ  69/313قرارها  وإذ تعند تأضططططا تأكند 
الصــــــامرة عن المؤتمر الدولل الثالي لتملي  التنمية، التل ت ــــــتت  جوءا ال بتجوأ من ه ة التنمية المةــــــتدامة 

ل ا وتةاعد على تلفيح سياا غايات ا المتصلة بلسال  التنف ذ من ه ل سياساي  2030ل اع  وتدعم  ا وتامتب
ي عملية وت  د ته  د االلتواع الةـــياســـل القلي والتصـــدي لتحدي التملي  وت   ة ب  ة مؤاتية على جميع وإجراءا

 المةتلياي لتحق ت التنمية المةتدامة، بروٍح من ال را ة والتضامن على الص  د ال المل،

األاراف  ، وت ـــــــجتع جميع األاراف  يل على تنف ذه والاام  وت ـــــــجتع(1)اتفاا واريا وإذ تعند تأكند 
التل لم تلمع و د هــــــــتلها تصــــــــديق ا على االتفاا  (2)فل اتفاقية األمم المتحدة اطاارية و ــــــــهو تغ ر المناخ

 قبلل ا لل أو ملافقت ا عليل أو انضمام ا إليل، اةب االقتضاء، على أو تقلع بذلد فل أقرب وقإ ممتن، أو

أمر ااســـم لتحق ت أهداف التنمية  (3)لب لللجلوهو تحق ت األهداف الث  ة التفاقية التنلع ا وإذ تسططلم 
المةـــــــــــــتـدامة، وبهوت تغ ر المنـاخ هل أاد ال لام  المحركة المتنـاميـة لفقـداو التنلع الب لللجل وتدهلر النمم 
االيتلللجية، وبهوت افظ التنلع الب لللجل ووظالف النمم األيتلللجية وهدمات ا واستالدام ا و ت  مةتداع هل 

د كب ر فل التالايف من ادة تغ ر المناخ والتايف م ل، وفل الحدت من اه ار الالارث، أملر تةـــــــــــــ م إلى ا
واألمن الغذالل والتغذية، وإن تقرت وهو التصـــــــــــــدي لتغ ر المناخ وم الجة فقداو التنلع الب لللجل وت ويو أنماط 

و امه، وبتحق ت ه ة االســـــت  ه واطنتاس المةـــــتدامة يمتن أو ت جت  والقضـــــاء على الفقر وجميع أشـــــتالل وأ
 ،2030 عاع

نداي للحد من مالاار  2015اويراو/بلنيل  3المؤرخ  69/283إلى قرارها  وإذ تشنر  و هو إاار سب
ومرفقل الصــــــــــامر  2016كانلو األول/ميةــــــــــمبر  23المؤرخ  71/256وقرارها  2030-2015الالارث للفترة 

و ــهو الال ة الحضــرية الجدبدة، وإلى ســالر النتالن التل تمالضــإ عن ا المؤتمراي الرليةــية ومؤتمراي القمة 
التل عقدت ا األمم المتحدة فل الميامبن االقتصــــــــــامية واالجتمايية والب  ية والميامبن المتصــــــــــلة ب ا واألهداف 

المتفت عل  ا موليا، وما ف  ا أهداف التنمية المةـــــــــــتدامة، وإن ت ترف والدور المحلري الذي أمتل هذه اطنمالية 
المؤتمراي الرليةية ومؤتمراي القمة فل ت ت   رؤيٍة واس ة للتنمية وفل تحدبد أهداف متفت عل  ا و ت  عاع 

نةــــــاو فل مناات مالتلفة من ال الم  او ل ا إســــــ ام ا فل ف منا للتحدياي الما لة فل اريت تحةــــــ ن اياة اط
 وفل اطجراءاي التل نتالذها للتغلب على تلد التحدياي،

_________________ 

 ، المرفت.21-ع أ/1، المقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انمر  (1) 

 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

 .30619، الرقم 1760المرجع نفةل، المجلد  (3) 
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وهنل ال يمتن تحق ت التنمية المةـــــتدامة بدوو ســـــ ع وال يمتن تحق ت الةـــــ ع بدوو تنمية  وإذ تسطططل م 
المنلاة وت  من ا،  مةـــــــــــتدامة وبهو ال م  الذي تقلع ول كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية، وفقا لللالية

فل البلداو التل تمر وحاالي  2030من ه ل الدعم الذي تقدمل من أج  تنف ذ ه ة التنمية المةــــتدامة ل اع 
نواع وما و د انت اء النواع، يةـــــ م فل بناء الةـــــ ع والحفاد عليل، عند الحد من ااتياجاي الناو، والتصـــــدي 

قدرة على الصـــــــــــــملم، بنـاءل على الـب هذه البلـداو ووفقـا لمبـدأ للمالـاار التل ت ـدم برامن التنميـة، وت ويو ال
 الملاية اللانية وللال و واألوللياي اللانية،

ما للحرية والةــــــــــ ع واألمن، وااتراع جميع اقلا اطنةــــــــــاو، وما ف  ا الحت فل  وإذ تؤكد ما نديد 
ل اللانل، وســـيامة القانلو، التنمية والحت فل مةـــتلى م ي ـــة اللت والحت فل الغذاء فل ســـياا األمن الغذال

والمةــــاواة ب ن الجنةــــ ن وتمت ن جميع النةــــاء والفتياي، والحت فل التمتع وهعلى مةــــتلى ممتن من الصــــحة 
 البدنية وال قلية، وااللتواع عملما وإقامة مجتم اي عاملة وشاملة وميمقرااية من أج  تحق ت التنمية،

جنةــــــ ن وتمت ن جميع النةــــــاء والفتياي، وفقا طع و أو ت ويو المةــــــاواة ب ن الوإذ تؤكد ما نديد  
ونتالن مؤتمراي األمم المتحدة وقراراي الجم ية ال امة ناي الصـــــــــــلة، بلســـــــــــال  من ا  (4)ومن اس عم  بيج ن

االســتثمار فل تنمية جميع النةــاء والفتياي وت ويو تمت ن ن اقتصــاميا واجتماييا وســياســيا وم ــاركت ن الااملة 
قدع المةـــــــاواة، والمةـــــــاواة فل فرل الحصـــــــلل على الييامة والتمث   على جميع المةـــــــتلياي، والمؤ رة وعلى 

وت ويو المةــــاواة فل الحصــــلل على الملارم االقتصــــامية واطنتاجية والةــــي رة عل  ا، وال م  ال لت، والحماية 
منصـــف وشـــام  للجميع، االجتمايية، والالدماي الت ليمية والصـــحية والتانلللجية الج دة التل تقدع على نحل 

والتصـــدي للحلاجو التل تحلل موو تمت ن ن وإعمال اقلا اطنةـــاو المتفللة ل نت وتمت  ن ب ا، وما فل نلد 
فـــرورة القضـــاء على جميع أشـــتال ال نف فـــد النةـــاء والفتياي، أمر لل أهمية أســـاســـية ولل أ ر مضـــاعف 

 لفقر وتحق ت التنمية المةتدامة،تحق ت النمل االقتصامي الم رم وال ام  والقضاء على ا فل

وقرارات ا الةـاوقة  2016كانلو األول/ميةـمبر  21المؤرخ  71/243قرارها  وإذ تؤكد ما نديد ك لك 
الذي  ، واالســت راش ال ــام  للةــياســاي(5)و ــهو االســت راش ال ــام  للةــياســاي الذي يجري ك  أربع ســنلاي

المت لقة واألن ـــــ ة التنف ذية التل تضـــــ لع ب ا  (7)، والقراراي األهرى ناي الصـــــلة(6)يجري ك    ث ســـــنلاي
 منملمة األمم المتحدة من أج  التنمية،

إعــامة تنميم منملمـة المت لت وــ 2018أيــار/مــابل  31المؤرخ  72/279قرارهــا  وإذ تؤكد ما نديد 
األمم المتحدة اطنمالية فل سياا االست راش ال ام  الذي يجري ك  أربع سنلاي لةياسة األن  ة التنف ذية 

 التل تض لع ب ا منملمة األمم المتحدة من أج  التنمية،

 2019تملا/بلليل  8المؤرخ  2019/15إلى قراري المجلا االقتصــــــــــامي واالجتماعل  وإذ تشطططططططنر 
وإلى الدور الذي يقلع ول المجلا فل تلف ر  (8)وقراراتل الةـــــــــاوقة 2020تملا/بلليل  22المؤرخ  2020/23 و

_________________ 

)من ـــــــــــــــلراي األمم المتحــــــدة، رقم المبيع  1995أبللل/ســـــــــــــــبتمبر  15-4تقرير المؤتمر ال ــــــالمل الراوع الم نل وــــــالمرأة، بيج ن،  (4) 
A.96.IV.13 المرفقاو األول والثانل.1(، الفص  األول، القرار ، 

 .67/226القرار  (5) 

 .62/208و  59/250و  56/201و  53/192و  50/120و  47/199و  44/211القراراي  (6) 

 .74/297و  74/238و  73/248و  64/289و  52/203واء و  52/12القراراي  (7) 

 .2015/15و  2014/14و  2013/5قراراي المجلا االقتصامي واالجتماعل  (8) 
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التلجت اي الةـــياســـاتية على ن اا المنملمة وفقال التنةـــ ت والتلجيل لمنملمة األمم المتحدة لضـــماو تنف ذ تلد 
 ؛(9)ل ذا القرار ولقراراي الجم ية ال امة ناي الصلة

المؤرخ  67/290و  2012تملا/بلليـــل  27المؤرخ  66/228إلى قرارات ـــا  وإذ تشطططططططططنر تأضطططططططططططا 
 2016تملا/بلليل  29المؤرخ  70/299و  2013أبللل/ســــــبتمبر  20المؤرخ  68/1و  2013تملا/بلليل  9
، وإن تؤكد من جدبد االلتواع والم اركة فل المتاو ة واالست راش 2020آب/أغة ا  12المؤرخ  74/298 و

وفقا للم امئ المب نة ف  ا، وإن تؤكد أو المنتدى الةياسل  2030المن ج  ن لتنف ذ ه ة التنمية المةتدامة ل اع 
فل اطشراف على ش تة من عملياي متاو ة الر يع المةتلى الم نل والتنمية المةتدامة يض لع بدور مركوي 

على الصـــــــ  د ال المل، وال م  و ـــــــت  متتةـــــــت مع الجم ية ال امة والمجلا  2030واســـــــت راش ه ة عاع 
 االقتصامي واالجتماعل وسالر ال   اي والمنتدياي ناي الصلة، وفقا للاليات ا القالمة،

مؤسةاي المالية الدولية والمجتمع المدنل وهو أهحاب المصلحة الم ن  ن، وما فل نلد ال وإذ تسل م 
والق اع الالال، يمتن أو يةاهملا و ت  إيجابل فل تحق ت أهداف التنمية المةتدامة، وإن ت جع مةاهمت م 

 فل معم الج لم اطنمالية اللانية، وفقا للال و واألوللياي اللانية،

المت لت واالســــت راش  71/243ال امة بتقارير األم ن ال اع عن تنف ذ قرار الجم ية  وإذ تحيط علما 
ال ــام  الذي يجري ك  أربع ســنلاي لةــياســة األن ــ ة التنف ذية التل تضــ لع ب ا منملمة األمم المتحدة من 

 ،(10)أج  التنمية

ية المةــــــتدامة عن أعمال متتب بتقارير رليةــــــة مجملعة األمم المتحدة للتنم وإذ تحيط علما تأضطططططا   
 ،(11)التنة ت اطنمالل، وما فل نلد الجلانب الت غ لية واطمارية والمالية ألن  ة المتتب

ما بت دم هـــــحة اطنةـــــاو وســـــ متل ورفاهل من أه ار وةـــــبب جالحة مرش وإذ تالحظ بقلق بالغ  
اي واالقتصـــــاماي، وما ألحقتل (، وكذلد ما تةـــــببإ ول من ت     شـــــدبد للمجتم 19-ف روو كلرونا ) لف د

من أ ر مدمر وحياة الناو وسب  يي  م، وأو أشد الف اي فقرا وف فا هل األ ثر تضررا من ا، وإن تؤكد من 
جدبد ال ملح لل لمة إلى المةــــار الصــــحيح لتحق ت أهداف التنمية المةــــتدامة عن اريت وفــــع اســــتراتيجياي 

تنف ذا كام  والمةــاعدة على  2030التقدع هــلب تنف ذ ه ة عاع للت افل تتةــم واالســتدامة وال ــملل ت ج  ل و
تت لب اســــــتجاوة عالمية تقلع  19-الحد من ه ر وقلع هــــــدماي فل المةــــــتقب ؛ وإن تدره أو جالحة كلف د

 على وادة الصف والتضامن وتجدبد الت اوو المت دم األاراف،

التل تةــت يع أو تلاد والف   اطجراءاي  والدور األســاســل ل مم المتحدة واعت ارها ال   ة وإذ تسططلم 
وااتلالل، وأو ت الن الرواوو الحاســــــمة ب ن الصـــــحة  19-ال المية المتالذة فل ســــــب   الحد من انت ــــــار كلف د

والتجارة والمالية والتنمية االقتصــامية واالجتمايية، وإن تةــلم وهو المرش ســ ؤ ر ســل ا على المةــاعل المبذولة 
 ،2030تنمية المةتدامة وحللل عاع من أج  تحق ت أهداف ال

 ،(12)واطع و المت لت واالاتفال والذكرى الةنلية الالامةة والة   ن طن اء األمم المتحدةوإذ ترحب  
 

_________________ 

 .72/305و  68/1و  65/285و  61/16واء و  57/270و  50/227و  48/162القراراي  (9) 

 (10) A/73/63-E/2018/8  وA/74/73-E/2019/4  وA/75/79-E/2020/55. 
 (11) E/2019/62  وE/2019/62/Corr.1  وE/2020/54. 
 .75/1القرار  (12) 
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 توال  
 مبادئ توننهية عامة  

فــرورة أو يتلو ل ن ــ ة التنف ذية التل تضــ لع ب ا منملمة األمم المتحدة  تؤكد مجددا - 1 
مة على ســــــب   المنحة ومحابدة  من أج  التنمية ســــــماي أســــــاســــــية عدة من ا أو تالو شــــــاملة واليية ومقدت
 ومت دمة األاراف وقامرة على تلبية االاتياجاي اطنمالية للبلداو المةـــــــــــتف دة من البرامن وصـــــــــــلرة مرنة، وأو

ي ضـــ لاع واألن ـــ ة التنف ذية من أج  التنمية وما يجلب الفالدة للبلداو المةـــتف دة من البرامن وبناءل على الب ا 
 ووفقا لةياسات ا وأولليات ا اطنمالية؛

إااء التنميــة وتارر معلت ــا منملمــة “ ن ن وااــد بنــاســـــــــــــــب الجميع”أنــل ال بلجــد  تؤكططد - 2 
مرار فل ت ويو ج لمها و ريقة تتةم والمرونة وال فا ية والالضلع للمةاءلة المتحدة اطنمالية إلى االست األمم

قة ومتااملة وملاهـــــلة الةـــــ ل إلى تحق ت الملاءمة الااملة  واةـــــن التلق إ وال ـــــفا ية وتالو متةـــــقة ومنةـــــت
وغية ل ن ــــ ة التنف ذية من أج  التنمية على المةــــتلى الق ري مع الال و واالســــتراتيجياي اطنمالية اللانية 

ت ويو الملاية والييامة اللان ت ن فل جميع مراا  األن ـــ ة التنف ذية التل تضـــ لع ب ا منملمة األمم المتحدة 
اطنمالية لال تةتج ب الاياناي ل اتياجاي واألوللياي اطنمالية اللانية وفقا للاليات ا، مع فماو الم اركة 

 اللانل؛ الااملة لجميع أهحاب المصلحة الم ن  ن على الص  د

وهو قلة منملمة األمم المتحدة اطنمالية تامن فل م ـــــــــــروع ت ا، على الصـــــــــــ  د  تسططططططططل م - 3 
 الق ري، واعت ارها شريتا محابدا وملفلييا ومتةما وال فا ية لا  البلداو بتمتع بثقت ا؛

 على أو الحتلماي اللانية هل المةــــــــــؤولة فل المقاع األول عن التنمية فل بلدان ا تشطططططططد د - 4 
وعن اليياع، على أســــاو االســــتراتيجياي واألوللياي اللانية، بتنةــــ ت جميع أنلاع المةــــاعدة الالارجية، وما ف  ا 
 المةاعدة المقدمة من المنمماي المت دمة األاراف، من أج  إمماس تلد المةاعدة وف الية فل عمليات ا اطنمالية؛

ن وتداب ر وســـــــــياســـــــــاي عالمية وإقليمية وهو الج لم اللانية بن غل أو تامل ا برام تسططططططل م - 5 
ماعمة ترمل إلى تلسيع ن اا فرل التنمية المتااة للبلداو كافة، ت ضدها ب  ٌة اقتصامية ملاتية ت م  نمما 
تجارية ونقدية ومالية عالمية متجانةــــــــة بدعم و ضــــــــ ا و ضــــــــال، والكمة عالمية م واة ل ــــــــؤوو االقتصــــــــام، 

 وكفالة ااتراع مبدأ الملاية اللانية؛مراعاة المروف اللانية  مع

فــــرورة االســــتمرار فل ت ويو منملمة األمم المتحدة اطنمالية من أج  ايامة  مجددا تؤكد - 6 
اتةـــــاا أعمال ا وت ويو ف ال ت ا وهضـــــلع ا للمةـــــاءلة وقدرت ا على التصـــــدي على نحل ف ال ووفقا لمقاهـــــد 

ل عصـــــــــــــرنا هذا من تحدياي فل مجال التنمية، على النحل م ثاا األمم المتحدة وم املل لا  ما نلاج ل ف
، وفـــــــــرورة أو تلاهـــــــــ  المنملمة التايتف والت ام  مع (13)2030المب ن فل ه ة التنمية المةـــــــــتدامة ل اع 

التحدياي اطنمالية المتغ رة والفرل المتااة للت اوو اطنمالل، وما فل نلد ال م  و ــــــت  اســــــت اقل على بناء 
 ال بتاللف أاد عن الركب؛القدراي، لضماو أ

ع الــذي أاراتــل منملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة فل تنف ــذ قراري الجم يــة  ترحططب - 7  ــالتقــدت و
المت ييـة، وتت لع إلى تنف ـذ جميع اللاليـاي واألاتـاع وتحيو علمـال وـالتحـديـاي  ،72/279و  71/243ال ـامـة 

_________________ 

 .70/1القرار  (13) 
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المت لقة واطه ح و ت  كام  وفل غضلو اللقإ المقرر ل ا على نحل ما ورمي فل قراري الجم ية ال امة 
 ؛(14)نوي الصلة

معلت ا كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تلاهـــــــــــــ ، كٌ  من ا فل إاار  تكرر - 8 
هداف التنمية المةــــــتدامة فل و الت التال يو االســــــتراتيجل الالاهــــــة ب ا وفل عمل ا وتقاريرها والبتل، ت ميما أ 

على جميع المةــــتلياي، مع مراعاة أو القضــــاء على الفقر وجميع أشــــتالل وأو امه، وما فل نلد الفقر المدقع، 
ل بن غل أو يم  األوللية هل أ بر تحدٍت بلاجل ال الم وشــــــــرط ال غنى عنل لتحق ت التنمية المةــــــــتدامة، وبالتال

 ال ليا وال دف األساسل ل ن  ة التنف ذية التل تض لع ب ا منملمة األمم المتحدة اطنمالية؛

وهو لا  كياو من كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية تجربتل وهبرتل الالاهــــة  تسطططل م - 9 
التل يةـــــتمدها من والبتل وه  ل االســـــتراتيجية والتل تتةـــــت م  ا، وتؤكد فل هذا الصـــــدم فـــــرورة تحةـــــ ن 

ذه التنةـــــــــــــ ت والت اوو والافاءة والتجانا على جميع األهـــــــــــــ دة و ريقة تههذ فل االعت ار والية ك ت من ه
ا استالداع ملارمه وهبرتل الفريدة على نحل ف ال؛  الاياناي وموراه مع إب ء االعت ار للموايا النةبية، وت وت

معلت ا منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تلاهــــ  معم البلداو النامية فل ج لمها  تكرر - 10 
ا اطنمالية الالاهـــــــــــــة وت لب إلى المنملمة الرامية إلى تحق ت األهداف اطنمالية المتفت عل  ا موليال وأهداف 

تتصـــدى، فل ادوم الملارم المتااة واللالياي القالمة، للتحدياي الالاهـــة التل تلاجل أ ثر البلداو فـــ فا،  أو
ســـــيما البلداو األفرييية وأق  البلداو نملا والبلداو النامية غ ر الةـــــاالية والدول الجورية الصـــــغ رة النامية،  وال

اجــة إلى تلجيــل اهتمــاع هــال إلى البلــداو التل تمر وحــاالي نواع ومــا و ــد انت ــاء النواع وإلى وأو تلبل الحــ
البلداو وال  لب اللاق ة تحإ االات ل األجنبل وأو تتصدى للتحدياي المحدمة التل تلاجل البلداو المتلس ة 

وه ة التنمية  (15)لي  التنميةالده ، تم يا مع ه ة عم  أميا أواوا الصامرة عن المؤتمر الدولل الثالي لتم
 ؛2030المةتدامة ل اع 

مل لتنف ذ  تحث - 11  منملمة األمم المتحدة اطنمالية على ملاهـــــــــــــلة تحةـــــــــــــ ن الدعم الذي تقدت
اســـــــت دامال لبدء عقد جدبد لبرنامن  (16)2020-2011برنامن عم  اســـــــ نبلل لصـــــــالح أق  البلداو نملا لل قد 

وبرنامن عم  ف  نا  (17)م ج   للدول الجورية الصـــغ رة النامية )مةـــار ســـاملا(ال م ، ولتنف ذ إجراءاي ال م  ال
وال ـــــرا ة الجدبدة  2063وه ة االتحام األفريقل ل اع  (18)2024-2014للبلداو النامية غ ر الةـــــاالية لل قد 

، وت  ب 2030التل ت ـــــت  جمي ال جوءا ال بتجوأ من ه ة التنمية المةـــــتدامة ل اع  (19)من أج  تنمية أفريييا
ع من برامن عم  وإجراءاي وه و و ــــــــــت   وتيانايب منملمة األمم المتحدة اطنمالية تضــــــــــم ن وإمماس ما تقد 

 ع ول من أن  ة تنف ذية من أج  التنمية؛ ام   يما تض ل

_________________ 

 .74/297و  72/279القراراو  (14) 

 المرفت. ،69/313القرار  (15) 

(، A/CONF.219/7) 2011أيــار/مــابل  13-9تقرير مؤتمر األمم المتحــدة الراوع الم نل وــهقــ  البلــداو نملا، إســـــــــــــــ نبلل، تركيــا،  (16) 
 الفص  الثانل.

 ، المرفت.69/15القرار  (17) 

 ، المرفت الثانل.69/137القرار  (18) 

 (19) A/57/304.المرفت ، 
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أو تحق ت المةــــاواة ب ن الجنةــــ ن وتمت ن النةــــاء والفتياي ســــيةــــ م إســــ اما ااســــما  تؤكد - 12 
وغــايــات ــا، وت  ــب وجميع كيــانــاي منملمــة  2030إاراا تقــدع على هـــــــــــــ  ــد جميع أهــداف ه ــة عــاع  فل

ن الجنةــــــ ن وتمت ن جميع النةــــــاء والفتياي بت ويو المتحدة اطنمالية أو تلاهــــــ  الن لش والمةــــــاواة ب  األمم
ت ميم مراعاة المنملر الجنةـــــــــــــانل والت ج   ول عن اريت التنف ذ الاام  لال ة ال م  على ن اا المنملمة 
و هو المةاواة ب ن الجنة ن وتمت ن المرأة، التل و ف إ تحإ قيامة ه  ة األمم المتحدة للمةاواة ب ن الجنة ن 

ه  ة األمم المتحدة للمرأة(، فضـ  عن مؤشـراي األماء المت لقة والمةـاواة ب ن الجنةـ ن وتمت ن وتمت ن المرأة )
ه ة ال م   –ســــــــج  أماء فريت األمم المتحدة الق ري )”المرأة التل تةــــــــتالدم ا أفرقة األمم المتحدة الق رية 

اتيجل المراع  ن ل عت اراي ، وال ســـــــــــــيما  يما بت لت وإمارة األماء والتال يو االســـــــــــــتر “(على ن اا المنملمة
الجنةـــــــانية، وت ويو جمع وتلافر واســـــــتالداع البياناي المصـــــــنفة اةـــــــب نلع الجنا، واطب   وتت ع الملارم، 
واالعتمام على الالبرة المتااة فل ال ـــــــــــــؤوو الجنةـــــــــــــانية على جميع مةـــــــــــــتلياي المنملمة، وما ف  ا ه  ة 

ة المةاواة ب ن الجنة ن لدى إعدام إاار األمم المتحدة للت اوو المتحدة للمرأة، للمةاعدة فل ت ميم مراعا األمم
من أج  التنمية المةــــــتدامة، من ه ل تحدبد نتيجة على هــــــ  د المةــــــاواة ب ن الجنةــــــ ن، ا ثما يتلو نلد 
مناســـ ا وم لما فل الةـــياا الق ري وكفالة تلافر الالبرة فل مجال المةـــاواة ب ن الجنةـــ ن على ن اا منملمة 

 لمتحدة اطنمالية على جميع المةتلياي؛األمم ا

، بتمت ن الضــ فاء، وتةــلم 2030وضــرورة اليياع، و د ه ة التنمية المةــتدامة ل اع  تسططلم - 13 
 ذلد وهو من ت راعى ااتياجات م فل الال ة ي ــــــــــمللو جميع األافال وال ــــــــــ اب واألشــــــــــالال نوي اطعاقة، 

اطبدا، والمةــن ن وأفرام ال ــ لب األهــلية، وال ج  ن، واألشــالال المصــاب ن وف روو نقم المناعة ال  ــرية/
والم رمبن ماهليا، والم اجرين، وت  ب ومنملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تلاه  الترك و بلجل هال على 

 أشد الناو فقرال وأ ثرهم ف فا وتاللتفا عن الركب؛

ة األمم المتحــدة الق ريـة أو وتيــانـاي منملمـة األمم المتحــدة اطنمــاليــة وكـذلـد أفرقــ تهنب - 14 
تلاهــ ، ك  فل إاار والبتل، ال م  على نحل ت اونل من أج  الت ج   بت ميم مراعاة اعت اراي اطعاقة على 
نحل كام  وف ال فل منملمة األمم المتحدة، وما فل نلد عن اريت تنف ذ اســـــــــتراتيجية األمم المتحدة طمماس 

برامج ا وعمليات ا، والت ــــدبد على فــــرورة بذل ج لم لتنمية القدراي  منملر اطعاقة واطب   عن ا فل جميع
 ب دف تمت ن األشالال نوي اطعاقة والمنمماي التل تمثل م؛

الدول األعضــــــاء ومنملمة األمم المتحدة اطنمالية على اســــــتا ــــــاف وت ويو ســــــب   تحث - 15 
 ؛2030امة فل تنف ذ ه ة عاع جدبدة ململسة لم اركة ال  اب م اركة كاملة وف الة ومنممة ومةتد

والدور اطيجابل الذي يمتن أو تؤميل التنمية المةـــــــــــــتدامة فل التالايف من ال لام   تقر - 16 
المةــبت ة للنواعاي ومالاار الالارث واألاماي اطنةــانية وااالي ال لارئ الم قتدة، وتقر أيضــال وهو االســتجاوة 

تل  ت الت اوو وايامة االتةـاا والتنةـ ت والتاام  ب ن التنمية ال ـاملة على ن اا المنملمة كت ، وما فل نلد 
والحد من مالاار الالارث وال م  اطنةــانل والحفاد على الةــ ع، هل أمر أســاســل لتلبية االاتياجاي وبلل  

 أهداف التنمية المةتدامة وهقصى قدر من الافاءة والف الية؛

تالن، ماه  الاياناي و يما ب ن ا وعلى جميع على أهمية اطمارة القالمة على الن تشطططططططططد د - 17 
مةــتلياي منملمة األمم المتحدة اطنمالية، بلهــف تلد اطمارة عنصــرا أســاســيا للمةــاءلة يمتن أو يةــ م فل 
جملة أملر من ا تحق ت أهداف التنمية المةــــــتدامة وغايات ا، وت لب إلى منملمة األمم المتحدة اطنمالية وك  
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اهلة ت ويو اطمارة القالمة على النتالن، مع الترك و على النتالن اطنمالية ال ليلة األج   ياو من كيانات ا مل 
ووفـــــع من جياي م ـــــتركة للتال يو واطب   عن النتالن، وما فل نلد  يما بت لت واألن ـــــ ة الالاهـــــة وت  

األار المتااملة  وكالة، وعن األن ــــــــ ة الم ــــــــتركة ب ن اللكاالي وتلد التل تنفذها اللكاالي م ا، وتحةــــــــ ن
للنتالن والملارم اةــــــــــــــب االقتضــــــــــــــاء، والتروين لثقافة قالمة على تحق ت النتالن فل كياناي منملمة األمم 

 اطنمالية؛ المتحدة

أهمية المةـــــــــــاهمة التل تقدم ا منملمة األمم المتحدة اطنمالية ب دف معم الج لم  تالحظ - 18 
المةــــــــــتدامة، وعدع تره أاد هلف الركب، على أســــــــــاو االاتراع  الحتلمية الرامية إلى تحق ت أهداف التنمية

الاام  لحقلا اطنةـــــاو، وما فل نلد الحت فل التنمية، وتؤكد فل هذا الصـــــدم أو جميع اقلا اطنةـــــاو هل 
 اقلا عالمية متراو ة ومت اوتة وغ ر قابلة للتجولة؛

 
 ثانيا  
 الة من أة ما تنم الة ميةاإلسهام ال ي توفره تنشنة األمم المةحدة   

معلت ا منملمة األمم المتحدة اطنمالية إلى ملاهــلة معم البلداو، بناءل على الب ا،  تكرر - 19 
ومتاو ت ا واســــــت رافــــــ ا، هاهــــــة ه ل عقد ال م   2030فل الت ج   بتنف ذ ه ة التنمية المةــــــتدامة ل اع 

ك و على م الجة الثغراي والتحدياي، وما ي ـــــــم  تلد واطنجاا من أج  التنمية المةـــــــتدامة، وةـــــــب  من ا التر 
التل تا ـــف عن ا االســـت رافـــاي اللانية ال ليية، مع مراعاة أو أهداف وغاياي التنمية المةـــتدامة متااملة 
وغ ر قــــابلــــة للتجولــــة وعــــالميــــة ال ــــاوع وتن بت على الجميع وإب ءب االعت ــــار اللاجــــب للمروف والقــــدراي 

 نية التل تالتلف من بلد آلهر وااتراع الةياساي واألوللياي اللانية؛ومةتلياي التنمية اللا

، على النحل 2030على أهمية ملاهــــــــــــلة ت ميم ه ة التنمية المةــــــــــــتدامة ل اع  تشططططططططد د - 20 
المناســــــب، فل عم  ك  كياو من كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية وما بتةــــــت مع اللالية المنلاة ول، 

فة ومع ااتراع القراراي المتفت عل  ا على الصـــ  د الحتلمل الدولل الصـــامرة عن مجلا إمارتل، وغية مضـــاع
فل هــذا ال قــد من ال مــ  واطنجــاا،  2030الج لم وكفــالــة تحق ت أهــداف التنميــة المةـــــــــــــتــدامــة وحللل عــاع 

 هذا الصدم تحيت منملمة األمم المتحدة اطنمالية على اليياع وما بلل   وفل

ملاهلة تالصيم الملارم لتحق ت األهداف اطنمالية للبلداو النامية، ومعم مة ى اللهلل  )أ( 
 ؛2030لى من هم أ ثر تاللفا عن الركب، مع مراعاة ال اوع ال ام  والجامع لال ة التنمية المةتدامة ل اع أوال إ

 فالة ات اع ن ن متةــت لم الجة أوجل التراوو ب ن جميع أهداف وغاياي التنمية المةــتدامة  )ب( 
 وال ناهر الم تركة ب ن ا؛

ة فل الدعم الذي تقدمل لتحق ت أهداف  فالة ات اع ن ن متلااو ومتاام  ماه  المنملم )س( 
التنمية المةـــــــتدامة وغايات ا، وفقا لللالية المنلاة وت  كياو، مع أهذ موياه النةـــــــبية فل االعت ار ومع مراعاة 
التحدياي اطنمالية المةتجدة والحاجة إلى االستفامة من الدروو المةتاللصة وسد الثغراي وتجنب االامواجية 

  ن الم تره ب ن اللكاالي، فل هذا الصدم؛والتداه  وت ويو الن

وتيــانــاي منملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة أو تقلع، مع ااتراع األموار واللاليــاي  تهنططب - 21 
المةـــــندة إلى ك  من ا، بت لير مةـــــاهمات ا الفريدة وما تحملل من قيمة مضـــــافة فل إاار تنف ذ ه ة التنمية 

ا فل إعدام ه   ا االســتراتيجية وو الت التال يو المما لة، وت لب فل واالســتفامة من  2030المةــتدامة ل اع 
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هذا الصـــــــــدم إلى ك  كياو أو بلرم والتفصـــــــــ   الاياية التل ي توع ب ا االســـــــــتمرار فل تقديم الدعم المتةـــــــــت 
 والمتاام ، مع الترك و و ــــــــــــت  أ بر على اطجراءاي والنتالن واالتةــــــــــــاا وإاراا التقدع والته  ر فل الم داو،

، بتلجيل من ه  ات ا اطمارية وبالت ـــــاور الل  ت 2030النحل الم للب فل ه ة التنمية المةـــــتدامة ل اع  على
م  ا، ومع مراعاة جملة أملر من ا الدروو المةــــتفامة من اســــت رافــــاي منتصــــف المدة التل أجرت ا، ونتالن 

لتلبية ااتياجاي البلداو المةتف دة من البرامن هذا القرار، والج لم التل تبذل ا منملمة األمم المتحدة اطنمالية 
 وم الجة أولليات ا والتحدياي التل تلاج  ا؛

الدور ال اع الذي تضــــــــ لع ول منملمة األمم المتحدة اطنمالية فل اطســــــــ اع فل تنمية  تؤكد - 22 
بناء على الب  القدراي على الصـــــ  د الق ري، وت  ب وتياناي المنملمة اطنمالية أو تقلع، اةـــــب االقتضـــــاء

الحتلماي اللانية، بتحةـــــ ن ما تقدمل من معم، وما فل نلد من ه ل الدعم المتيتف والمتاام ، لبناء وت لير 
وت ويو المؤســــــــةــــــــاي والقدراي اللانية وموو اللانية والمحلية، ومعم نتالن التنمية المةــــــــتدامة على الصــــــــ  د 

ال د األملر واماع الييامة، وما بتماشـــــــى مع الةـــــــياســـــــاي الق ري، والت ـــــــجيع على أو تتللى الج اي اللانية مق
والال و واألوللياي اطنمالية اللانية، وما فل نلد عن اريت إمراس عناهـــر مناســـ ة لتنمية القدراي فل البرامن 

 والم اريع ناي الصلة، ومع مراعاة اللالية المنلاة وت  من ا ووفع م وات ا النةبية فل االعت ار؛

ن، بنـاءل على الـب الحتلمـاي وتيـ تهنب - 23  انـاي منملمـة األمم المتحـدة اطنمـاليـة أو تحةـــــــــــــت
اللانية ومع مراعاة اللالية المنلاة وت  من ا، الدعم الذي تقدمل، وما فل نلد عند االقتضـــــــــــــاء وال ـــــــــــــرا ة مع 

من جميع الج اي الم نية هــــاا ة المصــــلحة،  يما بت لت بت ويو ا ــــد وســــال  تنف ذ أهداف التنمية المةــــتدامة 
وه ة عم  أميا أواوا، وةـــــب  من ا بناء القدراي، وتقديم الم ـــــلرة  2030المصـــــامر وما بتم ـــــى مع ه ة عاع 

الةـــياســـاتية والدعم البرنامجل المتاامل ن، وتلف ر المةـــاعدة التقنية، وتلف ر بياناي عالية الجلمة واةـــنة التلق إ 
دعم إلى المؤســــــةــــــاي اللانية، واالســــــتفامة من ال ــــــرا اي ومل لقة ومصــــــنفة، وتقديم الدعم الم ياري، وتقديم ال

 وتةال ر ال لم والتانلللجيا واالبتاار وفقا للةياساي والال و واألوللياي واالاتياجاي اطنمالية اللانية؛

وتياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تلاه  تقديم الم لرة الةياساتية  تأضا تهنب - 24 
قالم ن على األملة والمتاامل ن لمةـــــــــــــاعدة البلداو على تنف ذ ه ة التنمية المةـــــــــــــتدامة والدعم البرنامجل ال

ومتاو ت ا وتقديم التقارير عن ا، وال ســـــيما عن اريت ت ميم أهداف التنمية المةـــــتدامة فل الال و  2030 ل اع
ايية واماية الب  ة، اللانية، وةـــــب  من ا ت ويو النمل االقتصـــــامي المةـــــتداع وال ـــــام  للجميع والتنمية االجتم

وإن اء الفقر وجميع أشـــــتالل وأو امه، وت لب فل هذا الصـــــدم إلى المنةـــــق ن المييم ن واألفرقة الق رية التاو ة 
ل مم المتحدة أو يةـــــــ ملا والبرات م وأموات م وبرامج م تم ـــــــيا مع والية ك  من م ومع ه   م االســـــــتراتيجية 

 أو فل إاار التال يو المما  ؛ ووفقال لما هل متفت عليل فل أار الت اوو 

وهو القضـــاء على الفقر وجميع أشـــتالل وأو امه، وما فل نلد الفقر المدقع، هل أ بر  تسططل م - 25 
، 2030تحد بلاج ل ال الم وشــــــرٌط ال غنى عنل لتحق ت التنمية المةــــــتدامة، على النحل المب تن فل ه ة عاع 

ت لــــب إلى منملمــــة األمم المتحــــدة اطنمــــاليــــة أو ت وا وت اظ مع القلت ارتفــــاع م ــــدل الفقر ال ــــالمل و 
ع فل مجال القضاء على الفقر؛  اطجراءاي الرامية إلى اطسراع بلت رة التقدت

إلى منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تدعم البلداو المةـــــــــــــتف دة من البرامن فل  تنلب - 26 
اللانل للجميع، وما فل نلد وفـــع ادوم منيا ل ا، تنف ذ نمم وتداب ر اماية اجتمايية مناســـ ة على الصـــ  د 

 ؛2030وتحق ت تغ ية واس ة للفقراء والض فاء وحللل عاع 
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كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية، فل ســـــــــــــياا جالحة مرش ف روو كلرونا  تدعو - 27 
 (، إلى اليياع وما بلل  19-) لف د

نت اش مةـــــتداع شـــــام  ومرو يتلو محلره تحق ت إعامة البناء على نحل أفضـــــ  وتحق ت ا )أ( 
الناو، ويراعل االعت اراي الجنةـــــــانية، ويحترع اقلا اطنةـــــــاو، ويركو و ـــــــت  هال على أشـــــــد الناو فقرال 
وأ ثرهم فـــــــــــــ فا وتاللفال عن الركب، ويحمل الالكب، ويحقت الرهاء والتغ ية الصـــــــــــــحية ال ـــــــــــــاملة وحللل 

 ، وال م  من أج  نلد؛2030 عاع

داو المةــــتف دة من البرامن وال م  م  ا و ريقة متةــــقة وت اونية فل مجال اليياع، معم البل )ب( 
، بتنف ذ الحللل المةـــــتدامة وتحف و ال ـــــرا اي، وتةـــــال ر التانلللجياي الرقمية عند االقتضـــــاء،  على نحل ملحت

ل مرالة فل نلد مع المؤســــــةــــــاي المالية والق اع الالال، من أج  تحق ت أهداف التنمية المةــــــتدامة ف وما
 ؛19-و د كلف د ما

إب ء اهتماع هال للتحدياي المحدمة التل تلاج  ا البلداو النامية، وال ســــيما البلداو التل  )س( 
 تلاجل أوفاعا هاهة؛

تحل   الدروو المةــــــتفامة من ه و التصــــــدي للجالحة التل ن فذي على الصــــــ د اللانل  )م( 
اي وتحدياي من أج  تحةـــــ ن التههب ألي هـــــدماي قد تحدث واطقليمل وال المل وتحدبد ما اعتراها من  غر 

فل المةــــــتقب  والمةــــــاعدة، اةــــــب ال لب، فل التغلب عل  ا، وةــــــب  من ا التال يو لل لارئ ونمم م للماي 
 المالاار واطنذار الم تر، عند االقتضاء؛

مةتدامة، ومةاهمة األمم المتحدة فل ت ويو جميع اقلا اطنةاو من أج  التنمية ال تسل م - 28 
وت  ب وجميع كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تقلع، وفقال للالية ك  من ا، ومةاعدة الحتلماي بناء 
على الب ا وبالت ـــــــــــاور م  ا، فل ج لمها الرامية إلى ااتراع واج ات ا والتوامات ا فل مجال اقلا اطنةـــــــــــاو 

 اسمة لتف    الت  د و دع تره أاد هلف الركب؛وملجب القانلو الدولل وإعمال ا، واعت ارها أماة ا

 وتياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تقلع وما بلل  تهنب - 29 

اعتمام وت ميم ن ن أ ثر اســـتجاوة للمناخ والب  ة فل برامج ا وه   ا االســـتراتيجية، اةـــب  )أ( 
و، وفل الم ــــــــلرة التل تةــــــــدب ا فل مجال االقتضــــــــاء، وكذلد فل أار الت اوو، أو ما ي امل ا من أار التال ي

الةياساي إلى البلداو المةتف دة من البرامن، وفقا للةياساي والال و واألوللياي واالاتياجاي اطنمالية اللانية، 
 وما فل نلد معم البلداو المةتف دة من البرامن التل هل أاراف فل اتفاا واريا فل تنف ذها ل تفاا؛

ع ن ن على ن اا المنملمة، وتنف ذ التداب ر وتقديم تقارير منتممة المضــــل قدمال فل وفــــ )ب( 
إلى ه  ات ا اطمارية، من ه ل التقارير واللالياي القالمة، عن ج لمها الرامية إلى الحد من وصمت ا المناهية 

ى التايف والب  ية؛ وفماو اتةاا عمليات ا وبرامج ا مع وجلم مةاراي إنمالية منالفضة االن  ا اي وقامرة عل
مع تغ ر المناخ، والت ــــــــــدبد على ال اوع الملح لل م  المناهل واطســــــــــ اع فل إاار التنلع الب لللجل ال المل 

 ؛2020و د عاع  لما

الذي معا إلى عقدها  2019اللفاء والت  داي التل ق   إ فل قمة ال م  المناهل ل اع  )س( 
الــذي معــا إلى عقــده  2020المتحــدة الم نل وــالتنلع الب لللجل ل ــاع األم ن ال ــاع ومتــاو ــة مؤتمر قمــة األمم 

 رليا الجم ية ال امة؛
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إلى األم ن ال اع أو يتف  التنف ذ الاام  والف ال، على ن اا منملمة األمم المتحدة  تنلب - 30 
ة األمم المتحدة اطنمالية، وما فل نلد وكاالت ا المتالصصة وهناميق ا وبرامج ا، للن ن االستراتيجل لمنملم

إااء ال م  المت لت بتغ ر المناخ، فضـــ  عن إاار االســـتراتيجياي الب  ية على ن اا منملمة األمم المتحدة، 
ولتنييحات ا فل المةـــــــتقب ، وأو بلاهـــــــ  ال م  من أج  وفـــــــع ن ن م ـــــــتره طمماس ن  ن التنلع الب لللجل 

ل ســـــياســـــاي األمم المتحدة وتال ي  ا وتنف ذها للبرامن، والتنمية المةـــــتدامة القالمة على النمم اطيتلللجية ف
ب دف تنف ذها الةـــــــــــــريع والف ال على ن اا منملمة األمم المتحدة وفقال للةـــــــــــــياســـــــــــــاي والال و واألوللياي 

 واالاتياجاي اطنمالية اللانية؛

على  على فرورة أو يتلو ت ويو بناء القدراي  يما بت لت والتنمية المةتدامة قالمال  تشدد - 31 
ااتيــاجــاي البلــداو وتــدعل فل هــذا الصــــــــــــــدم إلى ت ويو الت ــاوو فل مجــاالي ال لم والتانلللجيــا واالبتاــار، 

نلد الت اوو ب ن بلداو ال ــــــــمال والجنلب والت اوو  يما ب ن بلداو الجنلب والت اوو الث  ل واطقليمل  فل وما
ال  ــــرية، وما ي ــــم  التدريب وت امل التجارب والالبراي ونق  والدولل، وتارر الته  د على أهمية تنمية الملارم 

الم ارف وتقديم المةـــــــــاعدة التقنية لبناء القدراي، وهل ما بن لي على ت ويو القدراي المؤســـــــــةـــــــــية، وما ف  ا 
 القدراي فل مجاالي التال يو واطمارة والرهد والتق يم؛

لترك و، فل ســـــــــــــيــاا معم ــا للبلــداو ومنملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة أو تويــد ا تهنططب - 32 
المةـــــــــــــتف ــدة من البرامن، على تنميــة القــدراي اللانيــة فل مجــاالي تال يو التنميــة وجمع وتحل ــ  البيــانــاي 
المصنفة اةب الده ، ونلع الجنا، والةن، واالنتماء ال رقل واط نل، واللفع من ا ي ال جرة، واطعاقة، 

ي األهمية فل الةياقاي اللانية، ووفع الال و لت لير البياناي والملقع الجغرافل وغ رها من الالصالم نا
الق ايية والتنف ذ واطب   والرهــد والتق يم، مع االهتماع وةــد الثغرة فل جمع البياناي وتحل ل ا وتحق ت تاام  

ة أو تتاح ف ال ب ن األو ام االقتصــامية والب  ية واالجتمايية للتنمية المةــتدامة، وتةــلتم فل هذا الصــدم وضــرور 
للبلداو النامية إمتانية االســـــــــــــتفامة من ملارم منملمة األمم المتحدة اطنمالية، وما فل نلد قاعدة الم ارف 

 والالبراي المتلافرة لدى جميع اللكاالي المييمة من ا وغ ر المييمة؛

من جدبد الدور المحلري للحتلماي فل المةـــــــاهمة فل عم  منملمة األمم المتحدة  تؤكد - 33 
اطنمالية، مع التةـــــــــــليم وههمية مور المنملمة اطنمالية فل ايامة القدرة على االنالراط فل شـــــــــــرا اي ابتاارية 
وانية وإقليمية وعالمية مع الج اي الم نية هــــاا ة المصــــلحة ملجت ة نحل تحق ت النتالن، وت ــــجع منملمةا 

 73/254 فل اعت ارها أاتاع القرار األمم المتحدة اطنمالية على تاثيف ت اون ا مع هذه الج اي وافـــــــــــــ ةل 
، وت  ب وتياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تت امل الم ارف 2018كانلو األول/ميةمبر  20المؤرخ 

تلى ال ناية اللاج ة المبذول وأفضـ  الممارسـاي  يما بت لت بن  ن ال ـرا ة وغية تحةـ ن شـفاف ت ا واتةـاق ا ومةـ
 ف  ا وت ويو المةاءلة و هن ا وت م ت أ رها؛

وهو ال ركاء فل التنمية والج اي الم نية هاا ة المصلحة، وما فل نلد المؤسةاي  تقر - 34 
المالية الدولية والمجتمع المدنل والق اع الالال، يمتن ا أو تدعم و ـــــــــــت  إيجابل ج لم التنمية اللانية وأو 

هم فل تحق ت أهداف التنمية المةـــتدامة، وت لب إلى منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تلاهـــ  مةـــاندة تةـــا
البلداو المةـــــــــتف دة من البرامن فل تالين شـــــــــرا اي قلية تةـــــــــالرها لتنف ذ أهداف ا وفقال للةـــــــــياســـــــــاي والال و 

ع لتحق ت أهداف التنمية المةـــــــــــــتدامة واألوللياي واالاتياجاي اطنمالية اللانية، وغية اطســـــــــــــراع والتقدع ال ا 
 ؛2030وهلال ول إلى الن اا واللت رة اللذبن يتف و بلل  تلد األهداف وحللل عاع 
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على أو كيــانــاي منملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة بن غل أو ت وا معم ــا  الةططأكنططد تكرر - 35 
ن البلداو النامية وفل إاار يتف  امت ه للت اوو  يما ب ن بلداو الجنلب والت اوو الث  ل، بناءل على الب م

هذه البلداو وقيامت ا لوماع األملر، من ه ل ن ن ب ت ع على ن اا المنملمة، مع إب ء االعت ار للالية ك  
من ا ولمواياها النةــــــبية، ومع مراعاة أو الت اوو  يما ب ن بلداو الجنلب متمتب  للت اوو ب ن ال ــــــمال والجنلب 

الالتـــام ت ن الصــــــــــــــــامرت ن عن مؤتمري  (21)بروآ وبلينا (20)م ـــــــــــــيـــال مع و يقتل ن روبلبـــدب  عنـــل، ت ال
ــداو الجنلب الم قلمبن فل عــامل  األمم ــالت ــاوو  يمــا ب ن بل  2009المتحــدة الر ي ل المةـــــــــــــتلى الم ن  ن و

 على التلالل؛ 2019 و

ةـــــبية، فل امتثال تاع وتياناي ج اا األمم المتحدة اطنمالل أو تةـــــتف د من مواياها الن تهنب - 36 
للالية ك  من ا، لملاهلة ت ويو الت اوو والتآار والتنة ت مع ج لم المةاعدة اطنةانية وج لم بناء الة ع على 
الصـــــــــــــ  د اللانل فل البلداو التل تلاجل ااالي الارئ إنةـــــــــــــانية، وما فل نلد ااالي ال لارئ الم قدة، وفل 

انت اء النواعاي، وما فل نلد من ه ل اطجراءاي الالاهـــــــــــــة وت  وكالة البلداو التل تمر وحاالي نواع وما و د 
والت اوو الم ـــــــــــــتره ب ن اللكاالي على الصـــــــــــــ  د الق ري، فل امتثال تاع للالية ك  من كياناي منملمة األمم 
المتحدة اطنمالية، التل تةـــ م فل تحق ت نتالن جمايية على أســـاو التحل   الذي يجري وفـــ ل و ـــت  م ـــتره 

ى نحٍل واٍع والمالاار، والتال يو واطجراءاي المتماستة والمتااملة من أج  ت جيع المويد من االعتمام على وعل
  الذاي والمرونة وت ويو التنمية، وفقال للال و واالاتياجاي واألوللياي اللانية، وفل هذا الصدم 

م مرة أهرى على أو الحاجة قالمٌة، فل البلداو التل تلاجل اا )أ(  الي الارئ إنةـــــــانية، ت ـــــــدت
إلى ال م  فل إاار من الت اوو من أج  تجاوا الر المةــــــاعدة القصــــــ رة األج  والتلجل نحل اطســــــ اع فل 
تحق ت متاســب إنمالية اليلة األج ، وةــب  من ا الم ــاركة، ا ثما أمتن نلد، فل تحل   المالاار الم ــتركة 

ع إاار امنل متةــت مت دم الةــنلاي، ب دف الحد من وإجراء تق يماي ل اتياجاي واالســتجاوة التدريبية ووفــ
االاتياجاي وأوجل الض ف والمالاار مع مرور اللقإ، ونلد امتثاال للقانلو الدولل وتم يا مع قرار الجم ية 

لقراراي ال اقة التل أهــــــــــــدرت ا ومرفقل وجميع ا 1991كانلو األول/ميةــــــــــــمبر  19المؤرخ  46/182ال امة 
، 2019كانلو األول/ميةــــــــمبر  16المؤرخ  74/118الجم ية ال امة و ــــــــهو الملفــــــــلع، وما فل نلد قرارها 

واالاتراع الاام  للم امئ اطنةــــــــانية عند تقديم المةــــــــاعدة اطنةــــــــانية، ووفقال للال و واألوللياي اللانية، مع 
 الته  د على فرورة أال بؤ ر نلد سل ال فل الملارم ال امة للتنمية؛

م مرة أهرى على أو التنمية هدف محلري فل اد نات )ب(  ل وأو ال م  اطنمالل الذي تقلع ت دت
ول كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية فل البلداو التل تمر وحاالي نواع وما و د انت اء النواع يمتن أو 
يةـــــــــ م فل بناء الةـــــــــ ع والحفاد عليل، وفقا للال و واالاتياجاي واألوللياي اللانية وفل إاار ااتراع مبدأ 

هذا الصدم الحاجة إلى تحة ن التنة ت والتآار ب ن اللكاالي ب دف ت ميم اآل ار  الملاية اللانية، وتؤكد فل
ع لتنف ذ ه ة التنمية المةـــــــــــــتدامة ل اع  وايامة نتالن نلد الدعم  2030المةـــــــــــــتدامة المترت ة على الدعم المقدت

 امة للتنمية؛وت ويو ف ال تل إلى أقصى اد، مع الت دبد على فرورة أال بؤ ر نلد سل ال فل الملارم ال 

ت لب إلى اللجنة التلج  ية الم ـــتركة للن لش والت اوو فل المجال ن اطنةـــانل واطنمالل  )س( 
 أو ت قد جلةاي إاااة منتممة مع الدول األعضاء و هو أعمال ا؛

_________________ 

 ، المرفت.64/222القرار  (20) 

 ، المرفت.73/291القرار  (21) 
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والتقدع المحرا فل ت ميم مراعاة الحد من مالاار الالارث فل الدعم الةــــــياســــــاتل  تسططططلم - 37 
اــامــ  الــذي تقــدمــل منملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة إلى الحتلمــاي، وت لــب إلى الايــانــاي والت ـــــــــــــغ لل المت

الصــــلة التاو ة لمنملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تقلع، والت ــــاور مع الحتلماي المضــــيفة وتم ــــيا مع  ناي
لتفصـــــ   فل التحل   الةـــــياســـــاي واألوللياي واالاتياجاي اللانية، وإبرام مةـــــهلة الحد من مالاار الالارث وا

الق ري الم ـــــــــــــتره وفل و الت األمم المتحدة المت لقة والتال يو والبرمجة، وما فل نلد إاار األمم المتحدة 
؛ وا ــــد الملارم واالســــتفامة من ال ــــرا اي وتالصــــيم الملارم التقنية (22)للت اوو من أج  التنمية المةــــتدامة

الالارث و ـــــت  كام  ومةـــــتداع وشـــــام  للجميع، وإعامة ال امة للفـــــع برامن للت افل، لضـــــماو الت افل من 
البناء و ـــــــــــت  أفضـــــــــــ ، مع الترك و على األو ام الث  ة للتنمية المةـــــــــــتدامة؛ وإمماس التههب للالارث وإمارة 
المالاار فل عملياي الت افل وإعامة التهه   وإعامة البناء و د وقلع الالارث على المةـــــــــــــتلى الق ري، مع 

صدم إلى عم  اآللياي والم امراي ناي الصلة التل تض لع ب ا األمم المتحدة والحتلماي، اطشارة فل هذا ال
وما فل نلد برنامن األمم المتحدة الســــــتالداع الم للماي الفضــــــالية فل إمارة الالارث واالســــــتجاوة فل ااالي 

تغ ل الفرل ال لارئ، وااللت ف من أج  إن ـــــــــاء بنى تحتية قامرة على الصـــــــــملم فل وجل الالارث، واســـــــــ
المتااة ه ل مرالة الت افل لت لير القدراي التل تحد من مالاار الالارث على المدى القصـــــ ر والمتلســـــو 

نداي وال لي ؛ وملاهــــــــــلة إمماس الحد من مالاار الالارث وتنف ذ إاار  للحد من مالاار الالارث للفترة ســــــــــب
تحـدة للحـد من مالـاار الالارث من فل ال مـ ، وملاءمـة عمل ـا مع ه ـة عمـ  األمم الم (23)2015-2030

أج  ايامة القدرة على ملاج ت ا  نحل إرســاء ن ن متاام  إااء التنمية المةــتدامة يقلع على اللعل والمالاار؛ 
ع إلى الحتلماي فل مجاالي جمع البياناي و ـــــــــــــهو الالةـــــــــــــالر الناجمة عن الالارث وإنتاس  وايامة الدعم المقدت

اء تق يماي المالاار المت دمة الجلانب ووفع استراتيجياي وانية ومحلية للحدت الم ارف المت لقة والمالاار وإجر 
من مالاار الالارث وتملي  تلد االســـــــــــــتراتيجياي وتنف ذها وت ويو أوجل التآار ب ن الحدت من مالاار الالارث 

نمية المةــــتدامة والتالايف من ادة تغ تر المناخ والتايف م ل وإمارة المالاار المالية واالقتصــــامية وســــياســــاي الت
 واستراتيجيات ا واستثمارات ا؛

ومنملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تحةــــــن وتضــــــمن تقديم الدعم والمةــــــاعدة إلى  تهنب - 38 
البلداو المةــــــــتف دة من البرامن، بناءل على الب ا، من أج  ت لير قدرات ا اللانية على فــــــــماو الت ليم الج د 

رل الت لتم مدى الحياة للجميع من أج  تحق ت التنمية المةـــــــــــتدامة، المنصـــــــــــف وال ـــــــــــام  للجميع وت ويو ف
وتةـــلتم  ،ي ـــم  الت لتم عن و  د، وأو تحقت الغاياي ناي الصـــلة بذلد الم ـــمللة وههداف التنمية المةـــتدامة وما

داف وهو الت ليم، وما فل نلد ت ليم الفتياي، عامٌ  رليةـــــــل محفتو للتنمية وبهنل يةـــــــاهم فل تحق ت جميع األه
اطنمالية المتفت عل  ا موليا، وما ف  ا أهداف التنمية المةـــــتدامة، وفل تنمية ال اقاي ال  ـــــرية والقضـــــاء على 

 الفقر وت جيع مويد من التفاهم ب ن ال  لب؛

كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية، وفقا للالية ك  من ا، على مةـــــــــــــاعدة  تشطططططططططجع - 39 
لمنع جميع أشـــــــتال ال نف والتم  و فـــــــد النةـــــــاء والفتياي والقضـــــــاء عل  ا، الحتلماي على اتالان إجراءاي 

فل نلد من ه ل ت ويو اآللياي المؤســـــــــــــةـــــــــــــية واألار القانلنية، ومن ه ل الن  ن المت دمة الق اعاي  وما

_________________ 

 أو ما شاب ل من أار التال يو. (22) 

 لثانل.، المرفت ا69/283القرار  (23) 
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افال والمنةقة، ومعم الحتلماي، بناء على الب ا، العتمام تداب ر محدمة لحماية الفقراء والنةاء وال  اب واأل
 من جميع أشتال ال نف والتم  و؛

الــدعم الــذي تقــدمــل كيــانــاي منملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة إلى أقـ   مع الةقدير تالحظ - 40 
البلداو نملا فل تنف ذ برنامن عم  اســــــ نبلل، وتحي كياناي المنملمة اطنمالية على الم ــــــاركة بن ــــــاط فل 

 حدة الالاما ألق  البلداو نملا؛ال ملية المفضية إلى عقد مؤتمر األمم المت

وهو الدول الجورية الصــــغ رة النامية ال توال ت ــــتت  االة هاهــــة فل مجال التنمية  تسطططل م - 41 
المةـــــــــــتدامة وت  ب، فل هذا الصـــــــــــدم، والاياناي الم نية فل منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تاف  ت ميم 

الصــــــغ رة النامية )مةــــــار ســــــاملا( والمةــــــال  المتصــــــلة والدول  مراعاة إجراءاي ال م  الم ج   للدول الجورية
الجورية الصـــــغ رة النامية فل عمل ا، وما فل نلد على المةـــــتلياي اللانل واطقليمل وال المل، وأو تلاهـــــ  
تقديم الدعم إلى الدول الجورية الصــــــــغ رة النامية، بناءل على الب ا، من أج  التصــــــــدي لما ي تري ا من أوجل 

امية واجتمايية وب  ية محدمة، على النحل المب ن فل مةــــــار ســــــاملا، ونلد عن اريت ت ويو فــــــ ف اقتصــــــ
م امراي المةاعدة التقنية والتلجيل الةياساتل وأن  ة تصميم البرامن وما بتةت مع والية ك  من ا، وبالت اوو 

 مع المؤسةاي والصنامبت والمرافت ناي الصلة؛

أو ت وا جلمة شـــرا ت ا مع أفريييا ونليية الج لم اطقليمية  ومنملمة األمم المتحدة تهنب - 42 
المنةـــــــــــــقـة التل تبـذل ـا فل القـارة وأو تلالم معم ـا للمن قـة مع االاتيـاجاي واألوللياي المحـدمة ألفريييـا مع 
الترك و بلجل هال على أملر من ا تحة ن البياناي واطاصاءاي، وتنف ذ إاار ال م  الم تره ب ن االتحام 

، وتحةـــــــــــــ ن التحلل 2030وه ة التنمية المةـــــــــــــتدامة ل اع  2063ريقل واألمم المتحدة لتنف ذ ه ة عاع األف
والتنليع االقتصـامب ن، وتةـال ر ال الد الديمغرافل واالسـتفامة من التانلللجياي الجدبدة من أج  تحق ت التنمية 

 اقة، وت ـــــجيع االســـــتثمار فل ال ـــــاملة للجميع، وتةـــــريع الحصـــــلل على ال اقة وعملية التحلل فل مجال ال
 التالايف من ادة تغ تر المناخ والتايف م ل فل أفريييا؛

ومنملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة أو تــدعم التنف ــذ الاــامــ  والف ــال لبرنــامن عمــ   تهنطب - 43 
 ، تم ـــيا مع اطع و الةـــياســـل ل ســـت راش2024-2014لصـــالح البلداو النامية غ ر الةـــاالية لل قد  ف  نا

الر يع المةـــــتلى لمنتصـــــف المدة و ـــــهو تنف ذ برنامن عم  ف  نا لصـــــالح البلداو النامية غ ر الةـــــاالية لل قد 
وهاراة ال ريت لتةــــــريع التنف ذ التل اعتمدت ا مجملعة البلداو النامية غ ر الةــــــاالية فل  (24)2014-2024
لةـــــــــــاالية وبلداو المرور ال ابر فل ، وجملة أملر من ا معم البلداو النامية غ ر ا2020أبللل/ســـــــــــبتمبر  23

االســــتفامة من الفرل التل بتيح ا التاام  والت اوو اطقليمياو، وتناول الت اوو عبر الحدوم مع بلداو ال بلر، 
وتحةــ ن تيةــ ر التجارة والتدفت الةــلا للةــلع ال ابرة، وايامة القدرة التنافةــية وإمتانية االنضــماع إلى ســ ســ  

 ويو التحلل ال يتلل، وتلف ر بناء القدراي و ريقة منةــــــــقة ومحدمة األهداف، وتقديم الدعم الييمة اطقليمية وت
التقنل وتلف ر األمواي ال امة لت لير الةــياســاي واالســتراتيجياي واآللياي والم اراي ال امة للت ج   وإاراا 

وما فل نلد مرونة النق   تقدع على هـــــــــــــ  د األهداف والغاياي واألوللياي المحدمة فل برنامن عم  ف  نا،
وال اقة والملهــــللية الرقمية وال ــــملل، وتؤكد أو تجدبد األهــــلل اطقليمية بن غل أو بؤمي، فل جملة أملر، 
إلى تحةــــــ ن الدعم المنةــــــت الذي تقدمل منملمة األمم المتحدة اطنمالية لتلبية االاتياجاي الالاهــــــة للبلداو 

 ت نتالن عملية أفض  على الص  د الم دانل؛النامية غ ر الةاالية من أج  فماو تحق 
_________________ 

 .74/15القرار  (24) 
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ومنملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تلاهــــــــــ  ت لير معم ا المقدع للبلداو  تهنب تأضطططططططا - 44 
المتلســــــ ة الده  التل تلاجل تحدياي محدمة وت  تنلع ا، وتقر وضــــــرورة إاداث تحلل تدريجل من النملنس 

ى ايامة الترك و على إســـــداء الم ـــــلرة المتااملة ال الية الجلمة فل التقل دي للدعم الم اشـــــر وتقديم الالدماي إل
مجال الةياساي، وت ويو المؤسةاي، وتنمية القدراي ومعم االستفامة من ال را اي والتملي ، وتدعل مجملعة 

ف األمم المتحدة للتنمية المةــتدامة إلى أو تقلع، وييامة األم ن ال اع، بلفــع إاار م ــتره للت اوو مع مصــار 
التنمية المت دمة األاراف لتحةـــــ ن أوجل التآار على المةـــــتلي ن اطقليمل والق ري، وما فل نلد إب ء اهتماع 
هال للبلداو المتلســــــــــ ة الده ، على النحل المب ن فل هري ة ال ريت التل وفــــــــــ  ا األم ن ال اع لتملي  

 ؛2021-2019للفترة  2030ل اع  ه ة التنمية المةتدامة

وهو ال م  الت لعل يمتن أو ي ــت  وســ لة ف الة ت ــم  عدة ق اعاي من أج  تنف ذ  تسططلم - 45 
 19-كلف د ، وبالدور ال اع الذي بؤميل المت لعلو فل تصــــــــــــدب م لجالحة2030ه ة التنمية المةــــــــــــتدامة ل اع 

والمجتمع المدنل  وعلاقب ا، وت ــجع منملمة األمم المتحدة اطنمالية على أو تقلع، وال ــرا ة مع الدول األعضــاء
والق اع الالال، بدعم هذه الج لم والن لش بت   ة ب  ة ملاتية لل م  الت لعل والمت لع ن لت ويو اســـــــــــــتدامة 

 نتالن التنمية؛
 

 ثالثا  

 تمويم األنشنة الة من أة الةي تضنلع بها م ظومة األمم المةحدة ما تنم الة مية  

من ااوع متاام  بت لب ن جا تمليليا  2030وما لال ة التنمية المةــــــــــتدامة ل اع  تسطططططططل م - 46 
أ ثر استدامة، وتؤكد فرورة أو يتلو التملي  المتهتل من التبرعاي كا يال من ا ي الام والنلع لملاهلة معم 

ســـــاي التملي  األن ـــــ ة التنف ذية التل تضـــــ لع ب ا األمم المتحدة من أج  التنمية والحاجة إلى تحةـــــ ن ممار 
وح ي يصـــــ ح التملي  المتهتل من التبرعاي أ ثر شـــــفا ية ومرونة وف الية وكفاءة، مع ايامة إمتانية التنبؤ ول 
واالبت ام عن تالصــيصــل ألغراش محدمة والن لش واتةــاقل مع األوللياي والال و اللانية للبلداو المةــتف دة 

، ومع الال و (25)للت اوو من أج  التنمية المةــــــتدامةي تةــــــ ا إاار األمم المتحدة  من البرامن، على نحل ما
االستراتيجية لصنامبت األمم المتحدة وبرامج ا ووكاالت ا المتالصصة واللالياي المنلاة ب ا، من أج  تمت ن 
منملمة األمم المتحدة اطنمالية من ال م  على جميع المةـــــتلياي وصـــــلرة متةـــــقة ومنةـــــقة وناج ة وب ـــــت  

 د مناس ال، على نحل يحد من اامواجية ج لمها ويويد من أ ر أن  ت ا؛ متاام  ا ثما كاو نل

أو الملارم األســــاســــية ت ــــتت ، وفضــــ  ابي ت ا غ ر المق دة، الرك وة التل تقلع عل  ا  تؤكد - 47 
األن ـــــــ ة التنف ذية التل تضـــــــ لع ب ا األمم المتحدة من أج  التنمية، وت رب فل هذا الصـــــــدم عن قلق ا إااء 

ش المةتمر والمتةارع فل مقدار المةاهماي األساسية التل ق دمإ إلى كياناي منملمة األمم المتحدة االنالفا
 اطنمالية على مدى الةنلاي األه رة؛

والج لم التل تبذل ا البلداو المتقدمة النمل لويامة الملارم المالصـــــــــــــصـــــــــــــة ألغراش  ت وه - 48 
التنمية، وما فل نلد التواماي و ض البلداو المتقدمة النمل بويامة المةــــــــاعدة اطنمالية الرســــــــمية، وت رب عن 

مية، وما ف  ا التواماي القلت إااء عدع وفاء ال دبد من البلداو والتوامات ا المتصــــــلة والمةــــــاعدة اطنمالية الرســــــ
فل المــالــة من الــدهــ  القلمل اطجمــالل  0,7ال ــدبــد من البلــداو المتقــدمــة النمل بتحق ت هــدف تالصـــــــــــــيم 

_________________ 

 أو ما شاب ل من أار التال يو. (25) 
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فل المالة ألق  البلداو نملا، وتحي  0,20فل المالة إلى  0,15للمةاعدة اطنمالية الرسمية وهدف تالصيم 
 ملسة فل هذا الصدم على اليياع بذلد وفقا اللتوامات ا؛ البلداو المتقدمة النمل التل لم تبذل و د ج لما مل

بتف    مصـــــــــــرف التانلللجيا ألق  البلداو نملا، وتدعل الدول األعضـــــــــــاء، وكذلد  ترحب – 49 
المنمماي الدولية والمؤســةــاي والق اع الالال، إلى تقديم التبرعاي المالية والمةــاعدة التقنية لضــماو تنف ذه 

اال،  منملمة األمم المتحدة والمنمماي الدولية واطقليمية األهرى ناي الصـــــــــــــلة على  تحيت و تنف ذا تاما وف ت
ال م  و ـــت  منةـــت من أج  تقديم الدعم ألن ـــ ة مصـــرف التانلللجيا، مع ااتراع األاتاع ناي الصـــلة من 

 االتفاقاي المت لقة وحقلا الملاية الفارية؛

والافاءة والف الية فل تملي  األن  ة التنف ذية إلى ت ويو المةاءلة وال فا ية  تكرر دعوتها - 50 
التل تضـــــــــــــ لع ب ا األمم المتحدة من أج  التنمية وغية تحف و المةــــــــــــــاهماي المقدمة من البلداو المانحة 

وصــنامبت األمم المتحدة وبرامج ا واللكاالي المتالصــصــة أو تن ــر، فل اللقإ  وت  بوالمةــاهم ن اآلهرين، 
ي التملي  تالو متةـــــــقة وقابلة للتحقتت من ا، وأو تلاهـــــــ  كذلد ايامة الت ريف المناســـــــب، بياناي عن تدفقا

والج اي المةــــــــــاهمة على جميع المةــــــــــتلياي، وما فل نلد عن اريت إتااة الم للماي عن مقدمل التملي  
 ال المل المرو للم مثتل ن الق ري ن للصنامبت والبرامن واللكاالي المتالصصة الم نية؛

و المانحة، كما ت ـــــجع الج اي المةـــــاهمة األهرى، على االســـــتمرار فل تقديم البلدا تحث - 51 
مةـاهمات ا األسـاسـية لمنملمة األمم المتحدة اطنمالية، وبالاهـة هـناميق ا وبرامج ا ووكاالت ا المتالصـصـة، 

 ا، وايامة هذه المةـاهماي و ـت  كب ر والمةـاهمة على أسـاو مت دم الةـنلاي وب ريقة مةـتمرة يمتن التنبؤ ب
ع  الدول األعضاء على الحفاد على المةاهماي األساسية فل االة وجلم ق لم مالية؛ وت جت

أو الملارم غ ر األســاســية ت ــتت  مةــاهمة هامة فل قاعدة الملارم ال امة ل ن ــ ة  تالحظ - 52 
ألســــاســــية وليا التنف ذية التل تضــــ لع ب ا األمم المتحدة من أج  التنمية، واعت ارها عنصــــرا متم  للملارم ا

بدب  عن ا وأو هذه الملارم بن غل أو تدعم األولليايب البرنامجية التل تنمم ا ال   اي وال ملياي الحتلمية 
الدولية وأو تالو متلالمة م  ا، وت اظ أيضـــــال أو الملارم غ ر األســـــاســـــية ت رح تحدياٍي هاهـــــة ب ا ا ي 

ت إ والتنافا غ ر المثمر والتداه   يما ب ن الاياناي يمتن أو ترفع تالفة الم ام ي و/أو تويد من الت ـــــــــــــ
تث و الج لم الرامية إلى الترك و على األوللياي وتحدبد الملقف االســـــــــــــتراتيجل وتحق ت التجانا على  و/أو

 ن اا المنممة؛ 

الدول األعضاء والج اي المةاهمة األهرى التل تقدع مةاهماي غ ر أساسية على  تحث - 53 
، (26)تاو، أ ثر مرونة واتةـــــــــاقا مع إاار األمم المتحدة للت اوو من أج  التنمية المةـــــــــتدامةج ل ا، قدر اطم

ومع الال و االســـــتراتيجية لصـــــنامبت األمم المتحدة وبرامج ا ووكاالت ا المتالصـــــصـــــة، وعلى هفض تااليف 
در اطمتاو، الم ام ي وةـــب  من ا ت ةـــيو وتنةـــ ت مت ل اي اطب   والرهـــد والتق يم، وتالصـــيم الملارم، ق

فل بداية فترة التال يو الةنلي، وت جع فل اللقإ ناتل على تمدبد فترة تنف ذ األن  ة المتصلة والتنمية على 
مدى عدة ســــــــــــنلاي ومنح األوللية آللياي التملي  المجم ة والملافــــــــــــي ية والم ــــــــــــتركة الم  قة على جميع 

ى األن  ة وفقال ل وللياي اللانية للبلداو المةتلياي، اةب االقتضاء، واالقتصار فل تالصيم الملارم عل
 المةتف دة من البرامن؛ 

_________________ 

 أو ما شاب ل من أار التال يو. (26) 
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عواتفاا التملي ، مع م امة ااو ل ال لعل،  ترحب - 54  ك ت الدول األعضــــــــــــــاء  وت  ـــــــــــــجت
والاياناي التاو ة لمنملمة األمم المتحدة اطنمالية على اطســــــ اع فل تنف ذه والاام  وبف الية، وعلى ملاهــــــلة 

ع م تره نحل اللفاء والتوامات ا وفت الحلار فمن أ ار شتى من ا ال   اي اطمارية الم نية من أج  إاراا تقدت
اتفاا التملي  للمةــــــــاعدة على تحق ت نتالن إنمالية على أرش اللاقع مع مراعاة التقدع المحرا اتى اآلو فل 

 وفاء جميع األاراف والتوامات ا ابت اتفاا التملي ؛

لمة األمم المتحدة اطنمالية على ملاهــلة ت ويو ال ــفا ية والمةــاءلة فل كياناي منم تحث - 55 
آلياي التملي  الجماعل الم ــــــــتره ب ن اللكاالي، فضــــــــ  عن ملاهــــــــلة ت لير الصــــــــنامبت المجم ة الج دة 
التصـــــميم واعت ارها عنصـــــرا متم  للصـــــنامبت الالاهـــــة واللكاالي، وح ي ت تا وتدعم األهداف الم ـــــتركة 

ل ـــــاملة لصـــــنامبت األمم المتحدة وبرامج ا ووكاالت ا المتالصـــــصـــــة، وتحي كياناي منملمة األمم والقضـــــايا ا
 المتحدة اطنمالية على ت ويو م اركت ا، اةب االقتضاء، فل آلياي التملي  هذه؛

كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية على أو تلاهـــ ، عن اريت مجالا  تحث تأضططا - 56 
اي ململســة ت الن ب ا على أســاو مةــتمر مةــهلةا انالفاش مقدار المةــاهماي األســاســية إمارت ا، اتالان ه ل 

وتوابد االهت ل ب ن الملارم األســـــــاســـــــية والملارم غ ر األســـــــاســـــــية، ونلد بلســـــــال  من ا على ســـــــب   المثال 
 الحصر  ال

مرة على وحي الالياراي المتااة و ـــــــــــــهو كياية تحف و البلداو المانحة والبلداو األهرى القا )أ( 
المةـــــاهمة والج اي المةـــــاهمة األهرى من أج  كفالة مةـــــتلى كاف يمتن التنبؤ ول من التملي  األســـــاســـــل 
والتمليــ  غ ر األســـــــــــــــاســـــــــــــل على أســـــــــــــــاو مت ــدم الةـــــــــــــنلاي، ومــا فل نلــد ت ويو اطب   عن النتــالن 

 وإ  ات ا؛ البرنامجية

تحدبد مةــــتلى الملارم الاا ية لتحق ت اليياع، فل ســــياا األار المتااملة للنتالن والملارم، ب )ب( 
 النتالن المتلق ة فمن ه   ا االستراتيجية، وما فل نلد تااليف الدعم اطماري والتنميمل والبرنامجل؛

وحـي الاليـاراي المتـااـة لتلســـــــــــــيع وتنليع قـاعـدة الج ـاي المـانحـة ب ـدف تقليم اعتمـام  )س( 
 المنملمة على عدم محدوم من الج اي المانحة؛

مبدأ اســـــــترمام التااليف والاام ، وم دل تناســـــــبل من الملارم األســـــــاســـــــية  ما نديد تؤك د - 57 
والملارم غ ر األســـــاســـــية، وبالتالل تجنتب اســـــتالداع الملارم األســـــاســـــية أو ال امية لدعم األن ـــــ ة الممللة من 

رالملارم غ ر األســاســية أو الالارجة عن الم وانية،  ة وهو تحلت  الب ا إلى منملمة األمم المتحدة اطنمالي وت ارت
قة ومتمابوة و هو استرمام التااليف، استناما إلى  وت حي و ت  ت اونل الالياراي المتااة للفع سياساي منةت

فل هذا الصـــــــدم الممارســـــــة الج دة من ه ل  وت اظمن جياي م ـــــــتركة لتصـــــــنيف التااليف واســـــــترمامها، 
متحدة اطنمالل وهـــــندوا األمم المتحدة الةـــــياســـــاي الم ـــــتركة و ـــــهو اســـــترمام التااليف ب ن برنامن األمم ال

للةـــــــــــــتاو ومنممة األمم المتحدة لل فللة وه  ة األمم المتحدة للمرأة، التل اعتمدت ا المجالا التنف ذية ل ذه 
مجالا اطمارة الم نية إلى است راش المقترااي القالمة على األملة، المقدتمة  وتدعل، 2020ال   اي فل عاع 

الاياناي الم نية التاو ة  وتحيت سـتحداث سـياسـاي مةـتاملة فل مجال اسـترمام التااليف، من كيانات ا، و ـهو ا
لمنملمة األمم المتحدة اطنمالية والدولا األعضاء وسالر األاراف المةاهمة على االمتثال للةياساي المتتفت 

 عل  ا فل مجال استرمام التااليف؛
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وما فل نلد المةـــــــاعدة اطنمالية الرســـــــمية، مورا أو للتملي  ال اع الدولل،  نديد ما تؤكد - 58 
هاما بتمثت  فل تحف و ت ب ة الملارم اطفـــــــا ية من المصـــــــامر األهرى، ال امة من ا والالاهـــــــة، وأيضـــــــا فل 
مةــــــــــاعدة البلداو على ت   ة الب  اي المحلية الملاتية، وتلف ر الالدماي ال امة األســــــــــاســــــــــية، وإتااة التملي  

ي  المالتلو أو المجمتع وتالايف المالاار، وال سيما من أج  االستثمار فل ال يا   اطفافل عن اريت التمل 
 األساسية وغ ره من االستثماراي التل تدعم تنمية الق اع الالال؛

هــــنامبت األمم المتحدة وبرامج ا ووكاالت ا المتالصــــصــــة على أو تح ــــد ل ن ـــ ة  تحث - 59 
ارم تام  ب ا الملارم األســاســية، من ه ل الت ــجيع على تلف ر التنف ذية التل تضــ لع ب ا من أج  التنمية مل 

التملي  الاافل الذي بتةـــــم والمرونة ويمتن التنبؤ ول وتق   يل نةـــــ ة التملي  المالصـــــم، ونلد وةـــــب  من ا 
آلياي التملي  ال ــــــفافة الج دة التصــــــميم التل تالضــــــع للمةــــــاءلة على جميع المةــــــتلياي، وما فل نلد على 

 ي؛ المةتلى الق ر 

منملمة األمم المتحدة اطنمالية على ا ـــــــــــــد مصـــــــــــــامر التملي  المت دمة وت م ت  تحث - 60 
سـيما التملي  األسـاسل،  ال ـرا اي مع الج اي الم نية األهرى، ب دف تنليع المصـامر المحتملة للتملي ، وال

 ا القرار؛بتماشى مع أاتاع هذ ال اع ل ن  ة التنف ذية المض لع ب ا من أج  التنمية، وما

كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية على ملاهلة استا اف وت ب ت ن ن تملي   تحث - 61 
مبتارة فل ت ب ة ملارم إفـــــا ية ألغراش التنمية المةـــــتدامة، وت ـــــجع فل هذا الصـــــدم كياناي منملمة األمم 

ســــال ب التملي  المبتارة، مع المتحدة اطنمالية على ت امل الم ارف وأفضــــ  الممارســــاي و ــــهو ســــب  تحف و أ
األهذ فل االعت ار تجارب المؤســــــــةــــــــاي المت دمة األاراف األهرى، وإمراس هذه الم للماي فــــــــمن تقاريرها 

 المالية المقدمة وانتماع؛ 

وهوت أنلاع التملي  التل يمتن أو تمث  اريقة التملي  األ ثر ف الية تالتلف واهت ف  تقر - 62 
كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية على أو  وتحيت داف التنمية المةــــــــــتدامة، مجاالي االســــــــــتثمار فل أه

تلاهــــ ، وفت ما هل مناط ب ا من والياي، اســــتا ــــاف اســــتراتيجياي تملي  أهداف التنمية المةــــتدامة، ونلد 
بلد من  بلســــــــــال  من ا أســــــــــال ب التملي  المبتارة والتملي  المالتلو، من أج  االســــــــــتجاوة للحالة الفريدة لا 

 البلداو، وال سيما البلداو ناي االاتياجاي الالاهة، وت امل أفض  الممارساي ب ذا ال هو؛

من  وضـــرورة ملاهـــلة معم إاار األمم المتحدة للت اوو من أج  التنمية المةـــتدامة تسطططل م - 63 
لصـــــــ  د الق ري، ونلد ه ل الويامة وقلة فل ت ب ة وتلايع الملارم الم ـــــــتركة لفالدة للبرامن الم ـــــــتركة على ا

 الحاجة إلى بذل بلســــــــال  من ا تقديم الحلافو من أج  ال م  الم ــــــــتره على ت ب ة الملارم وبرمجت ا، وتؤكد

ج لم ت فضـــــل إلى األهذ بن ن متاام  للتملي  على الصـــــ  د الق ري، اةـــــب االقتضـــــاء، مع إب ء االاتراع 
 مل ا؛اللاجب لمالتلف اللالياي المنلاة والمنممة وأسال ب ع

إااء مقدار اطنفاا على األن ـــــــــــــ ة التنف ذية التل تضـــــــــــــ لع ب ا  تعرب عا قلقها البالغ - 64 
فل المــالــة من  48منملمــة األمم المتحــدة من أجــ  التنميــة فل أقــ  البلــداو نملا، الــذي ظــ ت  ــابتــا فل اــدوم 

صــــــــاي، وتحي منملمة األمم المتحدة اطنمالية على ملاهــــــــلة إب ء ا ألوللية لتالصــــــــيم مجملع المالصــــــــت
االعتمــاماي ألقــ  البلــداو نملا، مع التــه  ــد من جــدبــد على أو أقــ  البلــداو نملا تحتــاس، وــاعت ــارهــا مجملعــة 
ا من أج  التغلب على التحدياي ال يتلية التل تلاج  ا فل تنف ذ  البلداو األشــــد فــــ فا، إلى معم عالمل م وت

لمة األمم المتحدة اطنمالية أو تووم البلداو التل فل ، وت لب إلى منم2030ه ة التنمية المةـــــــــــــتدامة ل اع 



A/RES/75/233 

أجري كم تربع سطط وات لسططياسططة األنشططنة االسططةعراض الشططامم ال ي 
تضنلع بها م ظومة األمم المةحدة ما تنم الة مية الة من أة الةي  

 

20-17649 19/27 

 

ســـب ل ا إلى الالروس من قالمة تلد البلداو والمةـــاعدة ال امة لصـــياغة وتنف ذ اســـتراتيجيات ا االنتقالية اللانية 
فع اســــــــــم ا من القالمة، ونلد لفترة محدمة من  وأو تنمر فل تقديم الدعم الق ري المالصــــــــــم للبلداو التل ر 

 وعلى نحل يمتن التنبؤ ول؛ الومن 

كيــانــاي منملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة، ومــا بتةـــــــــــــت مع واليــات ــا، على ملاءمـة  تحث - 65 
م وانيات ا المتااملة المقبلة مع هذا القرار، وال م  فل هذا الةــــــــــــياا، على ملاهــــــــــــلة تحةــــــــــــ ن أماء وف الية 

المتتفت عل  ا فــــمن الال و االســــتراتيجية، وما فل نلد  الحلاراي المنم مة الل كياية تملي  النتالن اطنمالية
 عبر تنف ذ االلتواماي المنصلل عل  ا فل اتفاقاي التملي ؛ 

أو التملي  األساسل بلفر لاياناي األمم المتحدة المرونةا ال امة لتالصيم األملال  تؤكد - 66 
الي التل بنقص ا التملي  والتل ستترمى للمجاالي ناي األوللية فل ه   ا االستراتيجية، وما فل نلد المجا

م فل هذا الصــــــدم على الحاجة 19-االت ا وةــــــبب التدايياي االقتصــــــامية الناجمة عن جالحة كلف د ، وت ــــــدت
الملحة إلى م الجة أوجل االهت ل المةــــتمرة ب ن الملارم األســــاســــية والملارم غ ر األســــاســــية ونلد من ه ل 

فل المالة من التملي   30ا التملي  و هو اللهلل والملارم األساسية إلى نة ة اللفاء وااللتواع اللارم فل اتفا
 ؛ 2023وحللل عاع 

على أوت وجلم تملي  كاف وقاب  للتنبؤ ول ومةـــــــــــتداع لنماع المنةـــــــــــق ن المييم ن تؤك د تأضطططططططا  - 67 
والافاءة والمةــــــاءلة فل االســــــتجاوة بوال ي ــــــت  شــــــاغ  وهل يتتةــــــل أهمية أســــــاســــــية لتحق ت االتةــــــاا والف الية  ال

على فــــــــرورة التف    الاام   وت ــــــــدمللنتالن على أرش اللاقع من أج  تلبية االاتياجاي واألوللياي اللانية،  وفقا
ى األم ن ال اع أو يتف  االســـــــتق لية ، وت لب إل72/279من قرارها  10لمصـــــــامر التملي  الث  ة المب نة فل الفقرة 

 المييم ن؛  وال فا ية فل إمارة الصندوا االست مانل المالصم الذي أن ئ ب دف تن يو نماع المنةق ن

على إن ــاء وت ــغ   بلاوة إلاترونية تلرم بيانال محدت ال واســتمرار للمةــاهماي والنفقاي  تث ي - 68 
وتحي على ملاهــلة تحةــ ن بلاوة الصــندوا االســت مانل المحدم  المتصــلة بتن ــيو نماع المنةــق ن المييم ن،

مة من الج اي المانحة وكياناي األمم المتحدة  الغرش لتحةـــــــــــــ ن اطب   عن بياناي المةــــــــــــــاهماي المقد 
ك ت الدول األعضــــاء على تقديم تبرعاي إلى الصــــندوا االســــت مانل  وت  ــــجعالمويد من ال ــــفا ية،  ولضــــماو

 المحدم الغرش؛

إلى األم ن ال اع أو بنمر، والت ــــــــاور مع كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية،  تنلب - 69 
ب  تحة ن الت ريف واللف ية المالية لمنملمة األمم المتحدة اطنمالية برمتت ا من أج  ت ويو المويد من  فل س 

 ر؛ال فا ية، وإلى أو بدرس تلهياي ب ذا ال هو فمن تقريره عن تنف ذ هذا القرا
 

 رابعا  
 إدارة األنشنة الة من أة الةي تضنلع بها األمم المةحدة ما تنم الة مية  

أو ال يت  اطماري لمنملمة األمم المتحدة اطنمالية يجب أو بتةــم ومويد من  ال تزال تؤكد - 70 
الافاءة وال ـــفا ية وأو يالضـــع لمويد من المةـــاءلة ويلبل على نحل أفضـــ  ااتياجاي الدول األعضـــاء ويتلو 

ن ك  أ ثر قدرة على الن لش بتنةـــــ ت األن ـــــ ة التنف ذية للتنمية وباتةـــــاق ا وكفاءت ا وف ال ت ا، ســـــلاء فـــــم
مةتلى من مةتلياي منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو  يما ب ن ا، من أج  إفةاح المجال أماع االف  ع 
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وهن ــــــ ة التال يو االســــــتراتيجل والتنف ذ واطب   والتق يم على ن اا المنملمة، ب دف تحةــــــ ن الدعم المقدع 
 ؛2030لتنف ذ ه ة التنمية المةتدامة ل اع 

و واالســــــتراتيجل وإاار  ترحب - 71  األمم المتحدة للت اوو من أج  التنمية المةــــــتدامة، المن ــــــ 
ل نحل تحق ت النتالن وال ملل المنحى، واعت اره اللســـــــــــ لة األهم لتال يو وتنف ذ أن ـــــــــــ ة األمم  والمرو والملج 

 تم إعدامه ، الذي ســـــــــــــ2030المتحدة اطنمالية فل ك ت بلد، ونلد معما لتنف ذ ه ة التنمية المةـــــــــــــتدامة ل اع 
 ووف ل فل هيغتل الن الية والتت اور وباالتتفاا التام ن مع الحتلماي اللانية؛ 

على مور الحتلماي اللانية المحلري، وم ــــــــــاركت ا الن ــــــــــ ة والااملة، فل  الةأكند تعند - 72 
ن أج  ت ويو إعدام إاار األمم المتحدة للت اوو من أج  التنمية المةـــــتدامة وتنف ذه ورهـــــده وتق يمل، ونلد م

تللل الةـــــــــــــل اي اللانية اماع األملر وملاءمة األن ـــــــــــــ ة التنف ذية على نحل تاع مع األوللياي والتحدياي 
والال و والبرامن اللانية، وتلاهــــــ  فل هذا الصــــــدم ت ــــــجيع الحتلماي اللانية على الت ــــــاور مع الج اي 

 الم نية، وما فل نلد المجتمع المدنل والمنمماي غ ر الحتلمية؛

تلج  اي إاار عم  األمم المتحدة للت اوو من أج  التنمية المةـــــتدامة، الصـــــامرة  تالحظ - 73 
 عن مجملعة األمم المتحدة للتنمية المةتدامة؛ 2019فل عاع 

و وأفرقة األمم المتحدة الق رية  تسطططل م - 74  والتقتدع الذي أاراه نماع المنةـــــق ن المييم ن المن ـــــ 
ى أهمية قياع جميع كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية وإعدام واستامال و الت الم ام ت ت ل ا، وت دم عل

البرامن اطنمالية الق رية الالاهـــــــــــــة وت  من ا وفقا ل وللياي المتفت عل  ا طاار األمم المتحدة للت اوو من 
اناي ناي الصلة التاو ة أج  التنمية المةتدامة، وبالت اور واالتفاا مع الحتلماي المضيفة، وت لب إلى الاي

للمنملمة اطنمالية أو تضــــــع، والتنةــــــ ت مع متتب التنةــــــ ت اطنمالل، إاار األمم المتحدة للت اوو من أج  
التنمية المةــــــــتدامة الم نل و/أو مصــــــــفلفة نتالجل فل متناول الدول األعضــــــــاء ومجالا اطمارة عند عرش 

 قال ل ملياي المجلا التنف ذي والجداول الومنية ناي الصلة؛م روع و يقة البرنامن الق ري للنمر  يل، ونلد وف

دول ووافح، بتللى فمنل أعضاء فريت األمم  تشنر - 75  إلى إن اء نملنس إب   موموس وم جا
المتحدة الق ري المةـــــؤولية أماع كيانات م وتوويدها والتقارير عن الم اع الملكلة إل  م، وأيضـــــا توويد المنةـــــت 

مورية عن أن ـــــــــــــ ة ك  من م وعن إســـــــــــــ امات م فل النتالن الجمايية لمنملمة األمم المتحدة المييم بتقارير 
على الصــــ  د الق ري، اســــتناما إلى إاار األمم المتحدة للت اوو  2030اطنمالية فل ســــب   تحق ت ه ة عاع 

قلو المييملو بدورهم تقديم التقارير إلى  األم ن ال اع وإلى من أج  التنمية المةـــــــــــــتدامة،  يما بتللى المنةـــــــــــــت
 الحتلمة المضيفة و هو تنف ذ إاار األمم المتحدة للت اوو من أج  التنمية المةتدامة؛

من تقديم تقارير ســـنلية إلى اتلماي البلداو المةـــتف دة من البرامن و ـــهو  ما طلبةه تكرر - 76 
المتحــدة للت ــاوو من أجــ   النتــالن التل اقق ــا فريت األمم المتحــدة الق ري كتــ ، تتمحلر الل إاــار األمم

التنمية المةـــــــــــــتدامة أو إاار التال يو المما  ، وترت و والنتالن اطنمالية اللانية، ومن إتااة هذه التقارير 
 ال املة، الم دة على الص  د الق ري وعلى ه  د المنملمة كت ، لل ملع وملافقة الحتلماي اللانية؛

فل هذا  وت لب ااي على المةـــــــــتلى الق ري، أهمية المةـــــــــاءلة عن تنف ذ اطهـــــــــ تؤك د - 77 
الصـــــدم إلى األم ن ال اع وإلى أعضـــــاء مجملعة األمم المتحدة للتنمية المةـــــتدامة فـــــماو التنف ذ التاع طاار 

 اطمارة والمةاءلة ماه  جميع األفرقة الق رية التاو ة ل مم المتحدة؛
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ع وهن  ة المتاو ة والرهد واطب  ، إلى األم ن ال اع أو بلاه  االف  ع وانتماتنلب  - 78 
وما فل نلد إلى المجلا االقتصــــــــــامي واالجتماعل فل جولل المت لت واألن ــــــــــ ة التنف ذية ألغراش التنمية، 
و ـــــــــــــهو ما تقلع ول منملمة األمم المتحدة اطنمالية من أعمال عن اريت أهـــــــــــــلل ا اطقليمية معمال لال ة 

والمةاءلة والافاءة والتنة ت واطمارة القالمة على النتالن على الص  د ، ونلد وغية ت ويو ال فا ية 2030 عاع
اطقليمل لضـــــماو أو تتم عملية إعامة التنميم وال يتلة األالل أج  ل هـــــلل اطقليمية التاو ة ل مم المتحدة 

النحل على أســــــاو ك  من قة على ادة ووفت االاتياجاي واألوللياي المحدمة لا  من المناات، ونلد على 
 ؛ 2020آب/أغة ا  11المؤرخ  74/297المتفت عليل فل القرار 

أو المجلا االقتصــــــــــــــامي واالجتمـاعل ي ـــــــــــــتـت ، من ه ل جولـل المت لت تؤكد مجددا  - 79 
ا  المةــــــــــــاءلة والرقاوة على األماء والنتالن على ن اا واألن ــــــــــــ ة التنف ذية من أج  التنمية، منبرال يتف  وي  وت

واطســــراع بلت رت ما، ويلفر التلجيل والتنةــــ ت ال ــــام  لمنملمة  2030المنملمة  يما بت لت بتنف ذ ه ة عاع 
 األمم المتحدة اطنمالية؛

على مور الجم ية ال امة فل وفــــع التلجت اي االســــتراتيجية الرليةــــية للةــــياســــاي  تشطططد د - 80 
  رالت التنف ذية المت  ة على ن اا منملمة األمم المتحدة اطنمالية وه مل ا؛ وال

إلى قرار األم ن ال اع تقديم إاااة منتممة إلى المجلا االقتصــــامي واالجتماعل،  تشطططنر - 81 
 وصـــفتل رليةـــال لمجلا الرؤســـاء التنف ذب ن فل منملمة األمم المتحدة الم نل والتنةـــ ت، وغية تحق ت مويد من

ال ــفا ية  يما بت لت وهن ــ ة المجلا ومجملعة األمم المتحدة للتنمية المةــتدامة لضــماو تفاعل ما وتفاءة مع 
الدول األعضــــاء وتحةــــ ن اســــتجابت ما ل ا، مع ااتراع أســــال ب عمل ما وال ســــيما  يما بت لت بتنف ذ المةــــال  

 الم تركة ب ن مالتلف ق اعاي المنملمة؛ 

على فــرورة فــماو اســتق لية متتب التق يم وفــماو مصــداق تل وف ال تل، وت لب  تشططدد - 82 
م المجلا االقتصـــــامي واالجتماعل، ه ل جولل المت لت واألن ـــــ ة  فل هذا الصـــــدم إلى األم ن ال اع أو بووت

ت ، وــالم للمــاي ال امــة عن ال يتــ  المقترح للمتتــب، وعن ارال2021التنف ــذيــة ألغراش التنميــة فل عــاع 
، وأيضـــــــــــــا عن ت اونل مع الاياناي األهرى فل المنملمة التل لدب ا (27)تمليلل المب تنة فل تقرير األم ن ال اع

 والية فل مجال التق يم؛

وتياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تلتوع والنماع الداهلل وبهســـــال ب ال م   تهنب - 83 
يو االتةــاا والتنةــ ت والملاءمة والافاءة على ن اا المنملمة، ناي الصــلة، وأو تلاهــ  اليياع بدورها فل ت و 

كذلد إلى  وت لبوالحدت من االامواجية وبناء أوجل التآار، اةـــب االقتضـــاء ووفقال لما تقرره ه  ات ا اطمارية، 
 لية؛هذه الاياناي ملاءمة سياسات ا وم امل ا التلج  ية وأنممت ا مع إه ااي منملمة األمم المتحدة اطنما

ع إلى الدول األعضاء إااااي  تنلب - 84  إلى مجملعة األمم المتحدة للتنمية المةتدامة أو تقدت
 منتممة عن أن  ت ا، وما فل نلد عن أن  ة الفريت األساسل؛ 

إلى رلاســـــــة مجملعة األمم المتحدة للتنمية المةـــــــتدامة أو تلاهـــــــ  ملافاة المجلا  تنلب - 85 
جولل المت لت واألن ـــــ ة التنف ذية من أج  التنمية، بتقرير أماء ســـــنلي شـــــام   االقتصـــــامي واالجتماعل، فل

ع إليل فل اللقإ المناسب ويحتلي على م للماي أ ثر تفص  ، وما فل نلد عن  وتحل لل ومدعلع واألملة يقد 
ة واطمارية التقدع المحرا والتحدياي المت يية وما تم الت رش إليل من هـــ لباي وأيضـــا عن الجلانب الت ـــغ لي

_________________ 

 (27) A/75/79-E/2020/55. 
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والمالية ألن ـــــــــ ة متتب التنةـــــــــ ت اطنمالل، علمال وهو المتتب ي ـــــــــرف على نماع المنةـــــــــق ن المييم ن من 
الناا ت ن اطمارية والرقابية وييامة أم ن عاع مةــــــاعد وفل إاار المةــــــؤولية الجمايية لمجملعة األمم المتحدة 

 للتنمية المةتدامة؛
 

 خامسا  
 المةحدة اإلنمائيةتداء م ظومة األمم   

فــــــرورة التحره هــــــلب ال م  المتاام  فل االســــــتجاوة لما تتةــــــم ول ه ة  تؤكد مجددا - 86 
من ااوع متاام  وغ ر قاب  للتجولة، وت ـــــــــدم فل اللقإ نفةـــــــــل على أهمية  2030التنمية المةـــــــــتدامة ل اع 

لم المبذولة االيا لل م  كمنملمة ت ويو تللل اماع األملر والييامة على الصــــ  د اللانل واالســــتفامة من الج 
ماه  البلداو و يما ب ن ا وعلى الصـــــــــــــ  دبن اطقليمل وال المل، وكذلد ت ويو تنةـــــــــــــ ت األن ـــــــــــــ ة التنف ذية 
المضــــــ لع ب ا من أج  التنمية واتةــــــاق ا وف ال ت ا وكفاءت ا، تلبية الاتياجاي البلداو المةــــــتف دة من البرامن 

 الال و واالستراتيجياي اللانية الالاهة وت  من ا؛ ووفاءل وهولليات ا وتماشيا مع 

ال لــب إلى األم ن ال ــاع أو ي رش على نمر الجم يــة ال ــامـة، قبــ  ن ــايـة مورت ـا  تكرر - 87 
والالامةة والة   ن، است رافا للتلهياي المت لقة و م  نماع المنةق ن المييم ن  ، وما فل نلد هيتلل المن  

 وأماؤه وترت  اي تمليلل؛

نة واالســـــــــــــتراتيجية  تأكند تكرر - 88  والف الة والمحابدة عبر نماع ما تاتةـــــــــــــيل الييامة المتمتت
ق ن المييم ن من أهمية فل ت ويو التنةــ ت والت اوو على الصــ  د الق ري، وفل تيةــ ر الدعم المتاام   المنةــت

إلى جميع كياناي منملمة األمم المتحدة  وت لبللحتلماي المضـــــــــــــيفة، والت ـــــــــــــاور مع الحتلمة اللانية، 
و، ونلد واألهم من ه ل االمتثال طاار اطمارة اطنمالية أو تدعم والاام  نماع المنةق ن  المييم ن المن  

والمةـــــاءلة، وعن اريت ت ويو تنقل م  يما ب ن اللكاالي والحرل على أو تالو أن ـــــ ت م التنف ذية من أج  
مة فـــــمن أار األمم المتحدة للت اوو من  التنمية على المةـــــتلى الق ري ماعمة ل هداف االســـــتراتيجية المحد 

على فــــرورة الحرل على أو يمتلد المنةــــقلو المييملو ما يتفل من روح  وت ــــدم  التنمية المةــــتدامة، أج
 الييامة والص اياي وهفاي النواهة وأمواي الييامة والالبرة والم اراي من أج  إنجاا والبت م وف الية؛

 ل قد حضــــــــ راألمم المتحدة اطنمالية أو ت ــــــــاره بن ــــــــاط فل الت منملمة وتياناي تهنب - 89 

اســـــــــــت راش برنامن ال م  المقب  ألق   عملياي وفل ،الالاما الم نل وهق  البلداو نملا المتحدة األمم مؤتمر
الل  ت  والت اوو  ونلد، ةوال المي ةواطقليمي ةالبلداو نملا على المةــــــــــــتلى اللانل والمةــــــــــــتلياي موو اطقليمي

المالية الدولية، وأو تدمن برنامن ال م  المقب  فــــــمن ه   ا وبال ــــــرا اي مع البند الدولل والمؤســــــةــــــاي 
 المنةـــق ن أو تدعم اطنمالية المتحدة األمم منملمة  ذلد وتياناي الةـــنلية، وت  ب االســـتراتيجية وبرامن عمل ا

 فــــــــــــمن فل أق  البلداو نملال، وتةــــــــــــاعدهم على ممن برنامن ال م  المقب  التاو  ن ل مم المتحدة المييم ن

 و ريقة منةقة ومتماستة؛ ونلد ال يو اطنمالل على المةتلى الق ري الت

إلى األم ن ال اع تجنتب ال ــــلاغر واالنت اء من ت   ن جميع المنةــــق ن المييم ن فل  تنلب - 90 
والقرار  71/243، وفقا ألاتاع الجوء الالاما من القرار 2021 انلو األول/ميةـــــــــــــمبر  31ملعد أقصـــــــــــــاه 

أيضـــال إلى األم ن ال اع أو  ، ومع م امة التقدع المحرا فل هذا الصـــدم، وت لب74/297 والقرار 72/279
 ة واســـتمرار وهســـماء مرشـــح ن يمتن ت   ن م فل منصـــب المنةـــت المييم من تالو لديل قالمة مةـــتاملة ومحدت 
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نوي الالبراي والم اراي المناســــــــــ ة والمتنلعة والم للبة وأو بتالذ المويد من التداب ر لضــــــــــماو عدالة التمث   
 ن الجنة ن؛ الجغرافل ب ن المنةق ن المييم ن وغية تحة ن تمث   البلداو النامية والته تد من تحق ت التلااو ب 

منملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة على ملاءمــة قــدراي ملظف  ــا معمــا لتنف ــذ ه ــة  تحطث - 91 
، ونلد وةـــــب  من ا بناء قيامة قامرة على تحق ت التحلل وموومة والصـــــ اياي 2030التنمية المةـــــتدامة ل اع 

، وت ويو 2030ة ق اعاي لال ة عاع ال امة، وإعامة تنميم قدراي الملظف ن لتلبية االاتياجاي ال ــــــــاملة ل د
 التنق   يما ب ن اللكاالي، وتية ر إيجام قلة عاملة عالمية متحركة ومرنة؛

إلى األم ن ال اع أو يتف  وصلرة مةتمرة اصلل المنةق ن المييم ن على التدريب  تنلب - 92 
ســـــــــــــة الدور الييامي الجدبد ال اع من أج  ا تةـــــــــــــاب الم اراي والم ارف الم للبة لتحق ت الف الية فل ممار 

 المتلهى ل م؛

إلى متتب التنةــــــــــــ ت اطنمالل أو ببلا على النحل اللاجب وفل اللقإ المناســــــــــــب  تنلب - 93 
اتلمايب البلداو المةـــــتف دة من البرامن عندما تقترب والية المنةـــــت المييم من ن ابت ا، وأيضـــــا و ملية اهتيار 

 االهتيار هذه؛  التل تن دها الحتلماي المضيفة من عملية المنةت المييم الجدبد، مع مراعاة المؤه ي ال امة

وهو وجلم كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية على الصــــ  د الق ري بن غل أو  تسطططل م - 94 
يتلو مصــــــممال هصــــــيصــــــال لم الجة التحدياي التل تلاج  ا البلداو المةــــــتف دة من البرامن وتلبية ااتياجات ا، 

م الج لم الحتلمية، وما فل نلد من أج  وتؤكد من جدبد أو نماع المنةـــــق ن المييم ن بن غل أو بلاهـــــ  مع
، وأو يم  ترك وه ملج ال نحل تحق ت التنمية المةــــــــتدامة على أو 2030إنجاا ه ة التنمية المةــــــــتدامة ل اع 

 2030يتلو القضاء على الفقر وجميع أشتالل وأو امه هدفل ال اع، وما بتةت مع ال اوع المتاام  لال ة عاع 
 ومبدأي الييامة والملاية اللان ت ن؛ (28)ت اوو من أج  التنمية المةتدامةووفت إاار األمم المتحدة لل

والج لم التل تبذل ا كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية من أج  الت اوو على  تقر   - 95 
تنف ذ ج   جدبد من أفرقة األمم المتحدة الق رية، يتلو لل وجلم ق ري مصــمم هصــيصــا لتلبية االاتياجاي، 

بناؤه استناما إلى إاار األمم المتحدة للت اوو من أج  التنمية المةتدامة ووف ل فل هيغتل الن الية من  ويتم
ه ل الار هــــــريح وشــــــام  ب ن الحتلمة المضــــــيفة ومنملمة األمم المتحدة اطنمالية، يةــــــ ر على تيةــــــ ره 

إفــــافة إلى ت ويو تنةــــ ت  المنةــــت المييم، ونلد من أج  فــــماو أفضــــ  ت ــــت لة لتقديم الدعم فل الم داو،
األن ــ ة اطنمالية ل مم المتحدة وشــفاف ت ا وكفاءت ا وأ رها، وفقا للةــياســاي والال و واألوللياي واالاتياجاي 

 اطنمالية اللانية؛

ال لــب إلى أفرقــة األمم المتحــدة الق ريــة، وييــامة المنةـــــــــــــق ن المييم ن، أو ت وا  تكرر - 96 
 ثف استالداع البرامن الم تركة على الص  د الق ري، اةب االقتضاء؛عملياي البرمجة الم تركة وتا

والدور ال اع لنماع المنةـــــــــــــق ن المييم ن فل معم الج لم التل تبذل ا الحتلماي،  تسطططططططططل م - 97 
، من ه ل تحةــــ ن كفاءة وف الية األن ــــ ة التنف ذية 2030ألهداف من ا تنف ذ ه ة التنمية المةــــتدامة ل اع 

ن أج  التنمية على الصــــ  د الق ري بت ويو الدعم االســــتراتيجل للال و واألوللياي اللانية المضــــ لع ب ا م
وتلا د نتالن التنمية المةــــتدامة، وما يج   ال ملياي أ ثر اتةــــاقا وكفاءة وتنةــــيقا وتاام  ويالفض التااليف 

 على الص  د الق ري؛ 

_________________ 

 أو ما شاب ل من أار التال يو. (28) 
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ي الارئ إنةـــــانية أو ي مللا، فل والمنةـــــق ن المييم ن فل البلداو التل ت ـــــ د ااال تهنب - 98 
مل أو ع  تن ف  ا و د،  الحاالي التل ت رأ فجهة أو فل الحاالي التل ال يتلو منةــــت ال ــــؤوو اطنةــــانية قد ســــ 
مع الج اي الفاعلة اطنةــانية واطنمالية لال يضــ لا، من ه ل عملية شــفافة وت اونية ولا  االة من ااالي 

تلو م ــــتركا ونوي ا وشــــام  وســــليما من النااية المن جية لال ي ةــــت او ول فل ال لارئ، تق يما ل اتياجاي ي
 اتالان القراراي االستراتيجية؛ 

إلى األم ن ال اع أو بلفر التدريب والدعم الااف  ن للمنةـــق ن المييم ن، وما فل نلد  تنلب - 99 
اطنةــانية أو كنلاب للممثل ن على وجل الالصــلل للمنةــق ن المييم ن الذبن ي مللو أيضــا كمنةــق ن لل ــؤوو 

الالاهــــــ ن ل م ن ال اع، ونلد من أج  فــــــماو إعدامهم وتج  وهم و ــــــت  ج د لل م  ولدعم الحتلماي فل 
 النواع؛ البلداو التل تلاجل ااالي الارئ إنةانية، وفل البلداو التل تمر وحاالي النواع وبحاالي ما و د انت اء

وهوت  وتقرت أج  الت اوو الرقمل التل وف  ا األم ن ال اع،  والري ة ال ريت من علما   تحيط – 100 
التانلللجياي الرقمية يمتن أو تالو عام ل مةـــاعدا رليةـــيال فل تحق ت التنمية المةـــتدامة، وبهوت إا ا كام  

عإمتانات ا أمر أســــــــاســــــــل لبلل  أهداف التنمية المةــــــــتدامة،  على الت اوو ب ن منملمة األمم المتحدة  وت ــــــــجت
 مالية والبلداو المةتف دة من البرامن اتى بتةنى تحة ن ت ميم التانلللجيا الرقمية؛اطن

ت،  تدعو - 101  جميع كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية الم نية إلى أو تلفر و ـــــت  منةـــــت
ية الصــــــــــغ رة وبييامة متتب الممثلة الةــــــــــامية ألق  البلداو نملال والبلداو النامية غ ر الةــــــــــاالية والدول الجور 

النــاميــة، مــا بلوع من الــدعم إلى البلــداو التل ت مح فل الالروس من قــالمــة أقــ  البلــداو نملا لال تضـــــــــــــع 
اســــتراتيجيات ا للالروس من القالمة واالنتقال الةــــلا و د نلد، وت  ب وتياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية 

والالروس من القالمة منةقةل وقالمة على ال لب،  هذه أو تحرل على أو تالو أن  ة تنمية القدراي المتصلة
ع على ات اع ن ن املح ومرو فل مةـــــــــــــاعدة الحتلماي على التالايف من أ ر رفع أســـــــــــــمال ا  وأو ت ـــــــــــــجت

 القالمة؛  من

األهـــــــــــــلل اطقليمية  تجدبدو ــــــــــــــهو  74/297و  72/279وهاتاع القرارين  تحيط علما - 102 
 لمنملمة األمم المتحدة اطنمالية؛

ومةـــــــــــــــاهمـــة اللجـــاو االقتصـــــــــــــــاميـــة اطقليميـــة واألفرقـــة اطقليميـــة التـــاو ـــة لمنملمــة  تقر - 103 
ى هذه اللجاو واألفرقة وتثب ت ا فل التصــدي المتحدة اطنمالية، وت ــدم على فــرورة ملاهــلة الحفاد عل األمم

، مع االعتراف والصلهياي ك  من قة ومراعاة عدع 2030لتحدياي التنمية، وملاهلة معم تنف ذ ه ة عاع 
 وجلم ن ن وااد بناسب الجميع؛ 

وتارر الب ا إلى األم ن  ،التنف ذ الجاري الســــت رافــــاي المتاتب المت دمة األق ارتالحظ  - 104 
جراء عملياي رهد وإب   ومتاو ة منتممة، وما فل نلد للجوء الةنلي المت لت واألن  ة التنف ذية من ال اع إ

أج  التنمية، ب دف النمر فل الت دب ي ال امة لضـــــماو تقديم ملارم وهدماي إنمالية مةـــــتدامة وف الة وغية 
 ؛ 2030لتنمية المةتدامة ل اع تمت ن البلداو التل تالدم ا المتاتب المت دمة األق ار من تنف ذ ه ة ا

ما يالمت اللكاالي  ت ةــيو وملاءمة أو تلاهــ  إلى منملمة األمم المتحدة اطنمالية تنلب - 105 
اطب  ،  األعمال، واطجراءاي، وال ملياي التجارية الم ــــتركة، وارا  وممارســــاي تةــــ  ر البرمجة، من أمواي

 األمم إاار مع بتةـــــت التانلللجيا الرقمية وتةـــــتالدم ا، اةـــــب االقتضـــــاء، وماوأيضـــــا أو تةـــــتف د من اللل 
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اتالان الال لاي ال امة لذلد على مةـــتلى المقر،  ، وبما ي ـــم (29)المةـــتدامة التنمية أج  من للت اوو  المتحدة
 إنا اقتضى األمر؛ 

على أنل بن غل للاياناي التاو ة لمنملمة األمم المتحدة اطنمالية أو ت تمد  تكرر الةأكند - 106 
فل عمل ا مبدأ االعتراف المت امل وهفضــ  الممارســاي فل مجالل الةــياســاي واطجراءاي، ونلد ب دف تيةــ ر 

ة، المت ــاونــ الت ــاوو الن ـــــــــــــو ب ن اللكــاالي وهفض تاــاليف الم ــام ي التل تتحمل ــا الحتلمــاي واللكــاالي
كياناي منملمة األمم  وتحيت ببياو االعتراف المت امل الصـــــامر عن مجلا الرؤســـــاء التنف ذب ن،  اعلم وتحيو

 المتحدة اطنمالية التل لم تلقتع و د على هذا البياو أو تف   نلد؛ 

ن األعمال الجراية فل  تشدد – 107  ا منملمة األمم المتحدة اطنمالية وت حةت على فرورة أو ت  وت
قة فل تةــــ  ر األعمال اتى بتم اســــتغ ل فرل الت اوو على اللجل مج ال تصــــميم وتنف ذ الممارســــاي المنةــــت

األمث ، وما فل نلد اســـــتراتيجية تةـــــ  ر األعمال ومتاتب الدعم اطماري الم ـــــتركة واألما ن الم ـــــتركة على 
وفضـــــــــــــ  هذه  الافاءة ايامةالته  ر من ا ي  عناطب    مجال فلعمليات ا  ا وت ت   وأوالمةـــــــــــــتلى الق ري، 

الممارســاي الجدبدة المت  ة فل تةــ  ر األعمال، مع االعتراف والتقدع المحرا ب ذا ال ــهو، ونلد وغية تحرير 
 المويد من األملال لفالدة األن  ة اطنمالية، وما فل نلد التنة ت؛

الل الت التلج  ية لإلمارة إلى اســــت راش وتحدبي  اطنمالية األمم المتحدة منملمة تدعو - 108 
البلداو المةتف دة من  القالمة على النتالن، وما فل نلد مراعاة الت ق  اي اللارمة من الدول األعضاء، ومن ا

 البرامن، اةب االقتضاء؛ 

منملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة إلى ايــامة أوجــل التــآار المتــااــة ل ــا  تكرر دعوتهططا - 109 
كة ب ن اللكاالي من أج  ت ميم االســــــــتالداع الف تال للمتاتب والملارم فل الم داو وتاثيف الج لم الم ــــــــتر 

وتجنب االامواجية والتداه ، وما فل نلد ب ن منملمة األمم المتحدة اطنمالية والمؤسةاي اللانية وسالر 
ع إلى المؤســــةــــاي اللانية من  الج اي الم نية، مع اليياع فل اللقإ نفةــــل بت ويو معم بناء القدراي المقدت
 أج  تحة ن استالدام ا وإمتانية استدامت ا ومع اطقرار وما أارا من تقدع فل هذا الصدم؛ 

إلى منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تلاهــ  معم جميع البلداو المةــتف دة من  تنلب - 110 
لد البلداو وأولليات ا البرامن، وصــرف النمر عن اريقة تقديم المةــاعدة التل تفضــ  ات اع ا، وفقال لال و ت

 اطنمالية اللانية؛ 

الحاجة إلى فــــــماو التلايع ال امل والمنصــــــف وفت التلااو ب ن الجنةــــــ ن وعلى  تؤكد - 111 
 1992آنار/مارو  2المؤرخ  46/232أوســــــع ن اا جغرافل ممتن، وت ــــــ ر فل هذا الصــــــدم إلى قراري ا 

بن موو تصـــليإ واللذبن بتضـــمناو المبدأبن القافـــ  ن  1997تملا/بلليل  31المؤرخ  51/241 و الم تمدا
وضرورة تهم ن أعلى مةتلى من الف الية والافاءة والنواهة بلهف ا االعت اراي األسمى  يما بت لت واستقداع 

لمدنية الدولية وبهمال م للاج ات م، وبهنل بن غل، كقاعدة عامة، أال يتلو هناه ااتاار ملظفل الالدمة ا
 لللظالف ال ليا فل منملمة األمم المتحدة من جانب ملاانل أي مولة أو مجملعة من الدول؛

وتياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية أو تلاهـــــ  الج لم الرامية إلى تحق ت  تهنب - 112 
ب ن الجنة ن فل التت   ناي ماه  منملمة األمم المتحدة على ك ٍت من المةتلى ال المل واطقليمل  التلااو 

والق ري ل ـــــغ  المناهـــــب المؤ رة فل األن ـــــ ة التنف ذية ألغراش التنمية، وما فل نلد الت   ن فـــــمن 
_________________ 

 ما شاب ل من أار التال يو.أو  (29) 
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جب لتمث   المرأة وظالف المنةــــــــــــــق ن المييم ن وغ رها من وظالف الرتب ال ليا، مع إب ء االعت ار اللا
البلداو المةـــــــــتف دة من البرامن، وبالاهـــــــــة البلداو النامية، ومراعاة مبدأ التمث   الجغرافل ال امل فل  من
 وااد؛ آو

وتيــانــاي منملمــة األمم المتحــدة اطنمــاليــة أو تلاهــــــــــــــ   وت  ــبالتتقــدع المحرا  تالحظ - 113 
الج لم والترك و على منع االســــــــتغ ل واالنت اه الجنةــــــــ  ن والتحرش الجنةــــــــل واتالان اطجراءاي الفلرية 
ياســــــــــــــاي واطجراءاي ناج ة  لمحاربة هذه األف ال، وما فل نلد من ه ل الحرل على أو تالو الةـــــــــــــ

 ،الحرل على أو تالو اطجراءاي المقتراة منف ذة ق  ريا وإقليميا وعالمياومةــــنلمة وما يتفل من الملارم، و 
وأو تتالذ تداب ر تضــــــــمن هلل أما ن عمل ا من التم  و واالســــــــتغ ل، وما فل نلد االســــــــتغ ل واالنت اه 
الجنةــــياو وال نف والتحرش الجنةــــل، وأو تلاهــــ  تنف ذ ســــياســــة األم ن ال اع القالمة على عدع التةــــامح 

 قا مع قضايا االستغ ل واالنت اه الجنة  ن؛إا 

 
 سادسا  

 المةابعة والرصد واإلبالغ  

يةتلوع  2030أو ال اوع المتاام  الذي تتةم ول ه ة التنمية المةتدامة ل اع  تؤكد مجددا - 114 
أو ت م  منملمة األمم المتحدة اطنمالية و ــــت  منةــــت ومتجانا وأو تحفظ فل اللقإ نفةــــل والية ك  كياو 

ي وموره وتةــــــــــــتف د مما لل من هبراي، وت   ب فل هذا الصــــــــــــدم ومجالا إمارة الصــــــــــــنامبت والبرامن واللكاال
 المنملمة؛  على ن اا 2030المتالصصة أو تدعم تنف ذ ه ة عاع 

 ؛2019تملا/بلليل  10بل يقة االستراتيجية ال املة للمنملمة كت  المؤرهة  علما تحيط - 115 

أو جميع كياناي منملمة األمم المتحدة اطنمالية التل تضــــــ لع وهن ــــــ ة  تؤكد ما نديد - 116 
أو تلاهـــــــــ  ملاءمة ما تقلع ول من تال يو وأن ـــــــــ ة، وما فل نلد من ه ل  تنف ذية من أج  التنمية بن غل

مجالا إمارت ا عند االقتضــــــاء، اتى بتالذ ك  من ا، وما بتفت مع والبتل وموره وهبراتل، اطجراءاي المناســــــ ة 
 من أج  تنف ذ هذا القرار تنف ذا تاما؛ 

إلى األم ن ال اع أو بلاهـــــــــــــ  الن لش وجلمة التحل  ي فل التقارير المقدمة على  تنلب - 117 
ن اا المنملمة عن تملي  األن ـــــ ة التنف ذية التل تضـــــ لع ب ا األمم المتحدة من أج  التنمية وأمال ا ونتالج ا 

اي وت اريف وتصنيفاي البرنامجية، وما بتةت مع أهداف التنمية المةتدامة، وتدعل فل هذا الصدم إلى ن ر بيان
 اةنة التلق إ ومل لقة وقابلة للتحقت والمقارنة على ن اا المنملمة وعلى ه  د فرامى الاياناي؛ 

إلى األم ن ال اع أو يقدع إلى المجلا االقتصــــــامي واالجتماعل فل األعلاع  تنلب تأضططططا - 118 
المنملمــة، بن لي على تحــدبثــاي تقريرا عن تنف ــذ أاتــاع هــذا القرار على ن ــاا  2023و  2022و  2021

وت دب ي، اةــــب االقتضــــاء، طاار الرهــــد واطب   الم ملل ول فل االســــت راش ال ــــام  الذي يجري ك  
أربع ســنلاي لةــياســة األن ــ ة التنف ذية التل تضــ لع ب ا منملمة األمم المتحدة من أج  التنمية، وإرفاا هذه 

قابلة لليياو و ـــــــــهو التقدع المحرا، وتدعل على هذا األســـــــــاو التحدبثاي والت دب ي ومؤشـــــــــراي أماء مقيقة 
المجلا االقتصــامي واالجتماعل إلى ت امل اآلراء و ــهو الدروو المةــتفامة والتحدياي الما لة، وإلى أو يقترح 
على الجم ية ال امة تلهـــــــــياٍي عامة لإلســـــــــ اع فل ت ويو رقاوة الدول على منملمة األمم المتحدة اطنمالية 
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ل التقدع المحرا و ـــــت  عاع فل التنف ذ التاع ألاتاع هذا القرار من ه ل قرار الجم ية ال امة الةـــــنلي ولتلجي
 عن متاو ة األن  ة التنف ذية التل تض لع ب ا منملمة األمم المتحدة من أج  التنمية؛ 

ل لم تتم إلى األمانة ال امة ل مم المتحدة أو ت  دت رموما ه ية على األســـــــــــــ لة الت تنلب - 119 
اطجاوة عل  ا، وعلى ال لاغ  التل أ   ري و هو تقرير األم ن ال اع عن تنف ذ هذا القرار ه ل الجوء المتص  
واألن ـــــــــــ ة التنف ذية من أج  التنمية من مورة المجلا االقتصـــــــــــامي واالجتماعل، ونلد ل ســـــــــــترشـــــــــــام ب ا 

األن ـــــ ة التنف ذية التل تضـــــ لع ب ا منملمة المداوالي و ـــــهو قرار الجم ية ال امة الةـــــنلي عن متاو ة  فل
 األمم المتحدة من أج  التنمية؛ 

إلى األم ن ال اع أو يقدع إلى الجم ية ال امة فل مورت ا التاســـــــ ة والةـــــــ   ن، عن  تنلب - 120 
اريت المجلا االقتصامي واالجتماعل، تحل   شام  لتنف ذ هذا القرار ي م  إفافةل تتناول التلهياي التل 
مإ ه ل الجوء الالال واألن ـــــــــــــ ة التنف ذية من أج  التنمية من مورة المجلا، ولللالياي غ ر المنفذة  قدت

وقراراي  71/243و  2012كانلو األول/ميةـــــــــــــمبر  21المؤرخ  67/226اللارمة فل قراري الجم ية ال امة 
 المتاو ة ال اقة ل ما.
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