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إعططادة تذظططيم مذظومططة األمططم املتحططدة اإلمنا يططة م ططن يجططأل تذييط ط
املستدامة لعام 2030ذ كيالة مستقبأل يفضأل للجميع

اططة التذميططة

تقرمر األمني العام
موجز
إن خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030اليت تتضمن التعهد أبال يتخلف أحد عن الركب ،هـ
أجرأ خطة عمل وضعها اجملتمع الدويل من أجل اإلنسـانية ههـ تـتتطلب إلخـاي تتيـ اق ال تقـل جـرأة
عل ـى منظوم ــة األم ــم املتح ــدة اإلعائي ــة ويع ــرا التقري ــر أني ــة األم ـ الع ــام ـ ن إع ــالة تنظ ــيم املنظوم ــة
اإلعائي ــة لتن ي ـ امنط ــة اإلعائي ــة لع ــام  2030يف ت ــياق مقتحات ــه املتعلق ــة ط ــة اإلم ـ ال ــامل ،م ــع
اعتبــاأ الويايــة أولويــة م ــتكة ـ الركــائز كمــا تســتايب لطلــب اامعيــة العامــة ل مـ العــام ،ال ـواأل يف
يراأه ــا  ،243/71أبن يق ــوم اع ــدال ي ــان عل ــى نط ــاق املنظوم ـة ابمنط ــول العام ــة للمه ــام الالي ــة ل ــوي
حزيران/يوني ــه  2017وهـ ـ ا التقري ــر ه ــو و ــرة م ــاوأاق وات ــعة النط ــاق و ــاملة للامي ــع م ــع املنظوم ــة
اإلعائية ل مم املتحدة والدوي األعضاء ،هض عن حتلي متعمقا للدأاتاق والبياانق ذاق الصلة ن
مهام املنظومة ويدأاهتا الالية ال زمة لدعم خطة التنمية املستدامة لعام 2030
وج ــرس ات ــتعراا مه ــام املنظوم ــة وي ــدأاهتا ،الـ ـ ي ــتم ألوي م ــرة عل ــى م ــعيد املنظوم ــة ،عمـ ـ
ابل ق ــرة  19م ــن يـ ـراأ اامعي ــة العام ــة  243/71وواجهـ ـت املنظوم ــة يي ــولا أعاي ــت ي ــدأهتا عل ــى إنت ــا
البيــاانق اللاملــة والص ـرية الضــروأية ،ضــمن اإل،ــاأ الــزم املتــا  ،لتلــون مواءمــة لنطــاق العمــل ومــع
*
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ذل ـ  ،هــخلن امنطــول العامــة للمهــام تتضــمن أللــة يويــة تل ـ لتحديــد الكت ـراق وأوجــه التــداخل و كيــد
االجتاه املستقبل للمنظومة ،وذل من أجل الوهاء وعول خطة عام 2030
ووهقــا لل قــرة  45مــن ي ـراأ اامعيــة العامــة  ،243/71يقــدم ه ـ ا التقريــر أيضــا خيــاأاق لتحس ـ املســاءلة
والتنسيق ال امل للياانق منظومـة األمـم املتحـدة اإلعائيـة وأيا ـة الـدوي األعضـاء عليهـا ،ويسـتند ااـزء ذ الصـلة مـن
التقرير إىل امل اوأاق مع وحدة الت تيش امل تكة واملساءلة وال اهية يف األمم املتحدة مهـا مـن األولـواق القصـوس يف
نظر األم العام ،ويقدم التقرير عدلا من املقتحاق الرامية إىل تعزيز األلواق اليت تستخدمها الـدوي األعضـاء والريا ـة
اليت متاأتها يف اإل غ عن النتائج على مستوس املنظومة واملساءلة عنها عالية أكرب
وه ا التقرير هو أوي تقرير يُعـده األمـ العـام عـن إعـالة تنظـيم منظومـة األمـم املتحـدة اإلعائيـة،
وللن ــه ل ــيب ت ــوس داي ــة عملي ــة تتي ـ وت ــيُناز ات ــتعراا املنظوم ــة اإلعائي ــة خ ـ ي ال ــتة املتبقي ــة م ــن
عــام  ،2017ويُتــو تقريــر ان يف كــانون األوي/ليســمرب ،يتنــاوي عــن ه ـ ه الرنيــة زيــد مــن الت امــيل
ــر كــل
والوهــاء ابلــوالاق املتبقيــة يف يـراأ اامعيــة العامــة  243/71ـ ن االتــتعراا ال ــامل الـ
أأ ع تنواق لسياتة األن طة التن ي ية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
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مقدمة
خطة عام  2030وتعهدها أبال يتخلف أحد عن الركب :خطتنا األجرأ من أجل اإلنسانية
املهام والقدأاق ال زمة لتن ي خطة عام 2030
ألف  -اتتعراا املهام الالية ملنظومة األمم املتحدة اإلعائية ويدأاهتا القائمة
ـاء  -معااة الكتراق يف القدأاق من أجل لعم تلامل السياتاق ،وإلاأة البياانق ،وال راكاق والتمويل
جيم  -األهلاأ الكايبة املبلرة يف معااة الكتراق وأوجه التداخل لعما ألهداف التنمية املستدامة
التن ي املتسق من خ ي تعزيز القيالة وإخضاعها للمساءلة
ألف  -على الصعيد القطر  :من أجل جيل جديد من األهرية القطرية
على الصعيد اإليليم  :موق متمات على مستوس السياتاق
ـ ـاء -
جيم  -على الصعيد العامل  :إعالة تنظيم التنمية على أعلى املستواق يف املنظمة من أجل لعم النتائج
وتيس حتقيقها على الصعيد القطر
تعزيز املساءلة لتوجيه الدعم ال تقدمه منظومة األمم املتحدة اإلعائية من أجل تن ي خطة عام 2030
ألف  -حتس عمل الوكمة والريا ة ال تقوم ه الدوي األعضاء
زالة ال اهية ن النتائج على نطاق املنظومة
ـ ـاء -
جيم  -تعزيز املساءلة الداخلية من أجل الوهاء ابلوالاق ااماعية
معااة اجتاهاق التمويل إلجناز خطة واحدة معا :من أجل التومل إىل ات اق متويل
الطريق إىل األمام
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يوال  -مقدمة
 - 1يف  1كانون الكاين/يناير  ،2017توليت منصيب كـ م عـام ل مـم املتحـدة ،وأان تتمـرين م ـاعر
التواض ــع إزاء م ــا أحظ ــى ــه م ــن قق ــة وعاي ــد الع ــزم عل ــى يي ــالة املنظم ــة ،عل ــى ــو أهض ــل ،يف مواجه ــة
التحــداق املعقــدة واملتا طــة القائمــة اليــوم وعلــى الــر م ــا حتقــق مــن عــو اجتمــاع وايتصــال كب ـ يف
السنواق األخ ة ،هخلن موجة االزلهاأ والتمل العاأمـة هتـز عيـع القـواأع وعلـى الـر م مـن أن النسـبة
اإلعالي ــة م ــن الن ــاع ال ـ ين يعي ــون يف حال ــة هق ــر ت ــدنت إىل ألى مس ــتوس عرهت ــه يف أ وي ــت مض ــى،
ال ي ـزاي هنــا أكك ــر مــن  700مليــون ــخو يعي ــون يف حالــة هق ــر مــديع وال ي ـزاي هن ــا أككــر م ــن
 200مليــون ــخو عــا،ل ع ــن العمــل ،ــالبيتهم مــن ال ــباع ويف كك ـ م ــن البلــدان ،تت ــايم ع ــدم
املساواة وحيُد التمييز املستمر من هرص النساء وال تياق وأُكره ما يزيد عن  65مليون ـخو علـى تـر
لاأه ــم ويت ــايم ال ــعوأ ابلقل ــق يف الوي ــت ال ـ تواج ــه هي ــه اجملتمع ــاق ح ــاالق متلي ــة س ــبب اجملاع ــة
والظ ـواهر املناخيــة ال ــديدة ،والتوتــع الضــر ال ـ يـُـداأ طريقــة ـ م ئمــة ،والنمــو الســلاين ،ونــدأة
املي ــاه ،والنزاع ــاق املس ــلحة ،والعن ــف الق ــائم عل ــى ن ــوي اا ــنب ،والتميي ــز اإلق ـ ـ أو ال ــدي أو السيات ـ ـ
وتصاعد التطرف العنيف
 - 2وُمتهــد عموعــة مــن االت اي ــاق التاأتيــة الــيت ا التومــل إليه ــا يف عــام  - 2015خطــة التنمي ــة
املســتدامة لعــام  ،2030وات ــاق ابأيــب وجــب ات اييــة األمــم املتحــدة اإل،اأيــة ـ ن تتـ املنــا  ،وخطــة
عمــل أليــب أاباب الصــالأة عــن امل ـامتر الــدويل الكالــي لتمويــل التنميــة  -متهــد الطريــق إىل مســتقبل أهضــل
وات ــتُلملت ه ـ ه ااه ــول ق ـراأ ال ــاذ عل ــى الس ـ م اللـ ـ ين ا ـ هتما اامعي ــة العام ــة وعل ــب األم ــن
(يراأ اامعية العامة  262/70ويراأ علب األمن  ،))2016( 2282هضـ عـن ،ريقـة العمـل ااديـدة
يف الس ــياياق اإلنس ــانية ،حي ــي تتع ــايش ح ــاالق الطـ ـواأ الطويل ــة األم ــد والتح ــداق اإلعائي ــة عميق ــة
اا ـ وأ وت ــوهر تل ـ امنط ــمل ال ــاملة واملتا ط ــة ،ال ــيت جتم ــع ـ أك ــائز األم ــم املتح ــدة ،الس ـ م والتنمي ــة
وحقوق اإلنسان ،خريطة ،ريق واضحة للدوي األعضاء ومنظومة األمم املتحدة على حد تواء
 - 3وترهــع خطــة عــام  ،2030علــى وجــه امنصــوص ،تــقف الطموحــاق عاليــا ونظ ـرا أل ــا خطــة
عامليــة ،ههـ تنطبــق علــى عيــع البلــدان ،وتُلــزم اجملتمــع الــدويل أبال يــت أحــدا يتخلــف عــن الركــب ونظـرا
أل ــا حتوليــة وتلامليــة يف تصــميمها ،هخلنــه يلــزم تن يـ ها علــى نطــاق تتلــف ككـ ا عــن اإل،ــاأ الســا ق ــا،
إ،اأ األهداف اإلعائية ل ل ية ل ل هه امنطة احملدلة لطبيعة عصران وتـيُهي حتقيـق أهـداف التنميـة
املســتدامة حيــاة أهضــل للاميــع ،وانــع األزمــاق ،الطبيعيــة والــيت مــن مــنع اإلنســان ،ويضــع أتاتــا متينــا
لقوق اإلنسان ،واالتتقراأ ،واالزلهاأ ،والس م يف عيع اجملتمعاق
 - 4وكمــا أن البلــدان تب ـ يــدأاق جديــدة وتت ـ أتــاليب العمــل ليتســمل ــا املزيــد مــن االتــتااابق
اليت ي اأ هيها اجملتمع كلل ،يتوجب ك ل على األمم املتحدة أن تتت وه ه ه ال لرة الرئيسـية يف
ـر كـل أأ ـع تـنواق لسياتـة األن ـطة
يراأ اامعية العامة  243/71ن االتتعراا ال ـامل الـ
التن ي ية اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة ،الـ أكـدق هيـه اامعيـة العامـة علـى
ضروأة تعزيز املنظومة اإلعائية ل مـم املتحـدة تيـة تو،يـد اتسـايها وهعاليتهـا ،هضـ عـن تعزيـز يـدأهتا علـى
مواجهــة عموعــة كاملــة مــن التحــداق اإلعائيــة الــيت نواجههــا يف عصـران هـ ا ،علــى النحــو املبـ يف خطــة
عام 2030
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 - 5وينو القراأ على ،لباق معينة للت كد من أن منظومة األمم املتحدة اإلعائيـة ت ـ ابلتـرا مـن
أج ــل خط ــة ع ــام  2030ويس ــعى االت ــتعراا إىل معاا ــة الكتـ ـراق وأوج ــه الت ــداخل يف مه ــام املنظوم ــة
ويدأاهتا لل تعمل عاعيا و زيد من الل اءة من أجل تن ي أهداف التنمية املسـتدامة ويُطالـب تعميـق
املســاءلة و زيــد مــن ال ـ اهية وتعزيــز الريا ــة ،وحيــي علــى زالة االتســاق علــى عيــع املســتواق ،وال تــيما
من خ ي تن يمل نظام املنسق املقيم
 - 6واتــتعراا حالــة حقــوق اإلنســان يف املنظومــة اإلعائيــة عنصــر أتات ـ مــن عموعــة مــن جهــول
اإلمـ ـ املت ــيتزأة ال ــيت ُ ــري هيه ــا لض ــمان ات ــتاا ة األم ــم املتح ــدة ل حتياج ــاق املتتـ ـ ة عل ــى الص ــعيد
العــامل وهـ ه ااهــول ت ــمل إجـراء اتــتعراا يلــل السـ م واألمــن واإللاأة الداخليــة ،هضـ عــن وضــع
اتتاتياياق وخطمل عمل واضحة لتحقيق التلاها اانسـ  ،وإ ـاء االتـتت ي واالعتـداء اانسـي ،
وتعزيز هياكل ملاهحة اإلأهاع
 - 7وا ـدف واضــف ،همــا علــى الليــاانق إال أن تعمــل معــا ــلل أهضــل علــى نطــاق املنظومــة ،مــع
زالة التكي ــز عل ــى الوياي ــة م ــن أج ــل معاا ــة األت ــباع اا أي ــة لع ــدم االت ــتقراأ ،والض ــعف ،واإليص ــاء،
والن ـزاي ولتاس ــيد ه ـ ه الرنيــة هم ــن األمهي ــة لــان وض ــع التنمي ــة املســتدامة يف م ــلب اهتمام ــاق األم ــم
املتحــدة ،ولتلــون خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030اإل،ــاأ املوجــه ــا هالتنميــة املســتدامة وال ــاملة
للاميع اية يف حد ذاهتا وه أيضا أهضل ألاة لبناء القدأة على التليف ،ومنع األزمـاق ،وضـمان أن
تلون حقوق اإلنسان جتر ة يعي ها الناع ،وال اذ على الس م
 - 8و ــب علين ــا أن نس ــتكمر أكك ــر يف القض ــاء عل ــى ال ق ــر وال ــد م ــن أوج ــه ع ــدم املس ــاواة وإ ــاء
اإليصاء و ـب علينـا أن نسـاعد البلـدان علـى تعزيـز املاتسـاق حـن تـتملن مـن تقـد امنـدماق للنـاع
عالية و ب أن يسهم الدعم ال نقدمه للبلدان يف توه هرص العمل ال ئق وهرص مبا ـرة األعمـاي
الرة ،وال تيما لل باع ،وزالة م اأكة املرأة يف يوة العمل ،وابلتايل متلـ ال ـعوع مـن اإل ـراف علـى
مستقبلها و ب علينا أن نل ـل أن تلـون االتـتاتياياق اإلعائيـة الو،نيـة يائمـة علـى الـوع ابملخـا،ر،
وإذا عاانـا األتـباع اا أيـة ل زمـاق ،يصـبف املاننـا أن عنـع
ألن الويايـة هـ لائمـا خـ مـن العـ
نق ــل النس ــيج االجتم ــاع ونو ،ــد أُت ــب السـ ـ م واالزله ــاأ ونبـ ـ عتمع ــاق ــاملة للامي ــع هالتنمي ــة
املستدامة تب القدأة على التليف ،وحتـاهظ علـى السـ م ،وإذا اتـتدام السـ م يصـبف مـن اململـن حتقيـق
التنمية املستدامة
 - 9ومن أوي يوم اب ـرق هيـه عملـ  ،عملـت علـى تعزيـز التكيـز علـى التنميـة املسـتدامة وابإلضـاهة
إىل املهــام األخــرس املبينــة يف ي ـراأ اامعيــة العامــة  12/52ابء ،أوكلــت مســاولياق ــاملة تتعلــق ابلتنميــة
املســتدامة إىل انئــب األمـ العــام الـ تدعمــه وحــدة أُعيــد تصــميمها تعــمل ابلتنميــة املســتدامة وأن ـ ق
أيضا انة تن ي ية لتتوىل تعزيز عملية منع القـراأ املتلاملـة ،ابالتـتعانة ـدخ ق اتـتاتياية علـى نطـاق
أترة األمم املتحدة وتوف أوامل ،وأان ماا يدما يف عمل  ،ا اذ عيع التدا اململنة اعل منظومـة
األمم املتحدة أككر تلام واتسايا يف الدعم ال تقدمه للدوي األعضاء،
مذظومة إمنا ية قادرة على دمة مجيع شركا ذا
 - 10ملنظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة رأيــيف ت خــر ــه يف حتقيــق النتــائج ويــد ولــدق علــى مــر العقــول
أهل ــاأا وحل ــوال ـ ق الع ــا هق ــد لعمن ــا يف العدي ــد م ــن البل ــدان ،السيات ــاق الو،ني ــة الرئيس ــية ،وتعزي ــز
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املاتساق ،ا أت ر عن تت حقيق يف حياة الناع ويف اآلونة األخ ة ،يدمت ه املنظومة إتهاماق
كب ة يف لعم البلدان يف تعيها إىل حتقيق األهداف اإلعائية ل ل ية ،وهـ أجنـف واولـة عامليـة تُبـ ي حـن
اآلن مـن أجــل اجتكــاق ال قـر ومــا هـ ه إال إجنــازاق ابهـرة ،والناــا يف املاضـ هـو أتــاع متـ ل جنــاز
يف املســتقبل يــد أن تن يـ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030ومعااــة العديــد مــن التحــداق ااديــدة
الــيت يواجههــا العــا  ،أمــر يتطلــب إعــالة تقــو منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة ،وإن ــاء جيــل جديــد مــن
األهرية القطرية تدعمها ييالة جريئة وخاضعة للمساءلة
 - 11ولقد يطعنا و،ا ،وي يف تعزيز تنسيق منظومة األمـم املتحـدة ،ـدءا ان ـاء املنسـق املقيمـ
وم ـ ـ هم ي ــالة األهري ــة القطري ــة يف أواخ ــر الس ــبعيناق ،وم ــروأا ان ــاء هري ـ ـق األم ــم املتح ــدة اإلع ــائ يف
عام  ،1997وومـوال إىل جتريـب ـج ”توحيـد األلاء“ يف عـدل مـن البلـدان يف الع ـرية األوىل مـن القـرن
الال والع رين مث القيـام مـاخرا وضـع إجـراءاق عمـل موحـدة ل هريـة القطريـة وعلـى مـر السـن  ،كـان
رانمج األمم املتحـدة اإلعـائ هـو احملـر الرائـد يف تعزيـز التنسـيق لاخـل املنظومـة هقـد لأع علـى تلـريب
يــدأ كبـ مــن ااهــول واملـواأل واالهتمــام السياتـ لتلـ األن ــطة ،ولبنــاء حــاجز هامــل عملـ ـ مهــام
الربع ــة ومه ــام التنس ــيق ويوام ــل ـ ـرانمج األم ــم املتح ــدة اإلع ــائ  ،الي ــوم ،متوي ــل اا ــزء األك ــرب م ــن نظ ــام
املنسق املقيم
 - 12وأان مقتنــع ،مــع ذل ـ  ،أن النمــوذ الــايل يــد اتــتُن د و يعــد يل ـ للوهــاء تطلبــاق الطمــو
وال عاليــة والتمات ـ الــيت تقتضــيها خطــة عــام  2030وا تن ي ـ اإلم ـ حاق علــى مــر الســن  ،وكــان
معظمها يف امليدان ،و يقا ل ذل تقـدم يف التتيبـاق اإليليميـة والعامليـة ولاخـل هـرالس الليـاانق وابق
حتميــا ،اآلن أككــر مــن أ ويــت مضــى ،ضــمان ييــام منظومــة أاتــخة ت ــدل علــى القيــالة ،واملســاءلة،
والتعاون ،والل اءة ،والنتائج واللوماق وال ركاء يعولون علينا ،إذ ،لبت ابل عل  114حلومة الـدعم
يف إض اء الطا ع احملل على أهداف التنمية املستدامة وتن ي ها
 - 13والتــرا مــن خاأ،ــة الطريــق مــن أجــل التتي ـ الــيت وضــعناها هــو جعــل املنظومــة أككــر يــوة ،مــع
التقليل من التعطيل إىل ألى حد لن يف الويت ال يلزم أن تتخ هيه اللوماق وأمحاع املصـلحة
إج ـراءاق مس ــتمرة وحازم ــة م ــن أج ــل تن ي ـ األه ــداف وإذ تست ــد منظوم ــة األم ــم املتح ــدة اإلعائي ــة يف
جهولهــا ط ــة عــام  2030ابعتباأه ــا تــبب وجوله ــا ،ــب أن تل ــون تل ـ ااه ــول متا ـ أة يف ق ق ــة
مبال إأ الية ،ه :
(أ)

تعزيز املللية والقيالة على الصعيد الو ،؛

(ع)

ك الة اتتااابق تراع السياق القطر  ،دال من ” ج واحد يناتب ااميع“؛

( )

جعل التن ي على الصعيد القطر هو االختباأ الاتم للناا ابلنسبة للاميع

 - 14وللمض يدما ،هخلين أأس أن على األمـم املتحـدة أن تلـون ـريلا ييجلمـا اميـع البلـدان  -لـدان
ال ماي و لدان اانـوع علـى حـد تـواء  -وهـ متضـ يـدما ـو حتقيـق هـ ه األهـداف وأنيتنـا امل ـتكة
ه أن تقوم األمم املتحدة ابلدعوة لصاحل ال ئاق املقصية والضـعي ة ،وأن تعمـل مـع ال ـركاء الـو،ني يف
النه ــوا مي ــع حق ــوق اإلنس ــان :الق ــوق االيتص ــالية واالجتماعي ــة والكقاهي ــة ،وكـ ـ ل الق ــوق املدني ــة
والسياتــية إنن ــا نري ــد منظم ــة مست ــاأة واي ــدة وموض ــع قق ـة لــدس اللوم ــاق ،منظم ــة ال تض ــع الل ــوي
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هحس ــب ،ــل تس ــاعد عل ــى توت ــيع نط ــاق امني ــاأاق املتاح ــة ل ــركائنا يف ت ــعيهم إىل التوم ــل إىل حل ــوي
للم اكل القداة وااديدة على حد تواء
 - 15إنن ــا نري ــد أن تل ــون منظمتن ــا  -األم ــم املتح ــدة  -ح ــاهزة عل ــى العم ــل ،وا تلاأي ــة ،ولاعي ــة إىل
االجتماعـ ـاق ،ونصـ ـ ة ل جـ ـراءاق الناجح ــة ،وتس ــتخدم األلل ــة والبي ــاانق ل تت ــال هب ــا يف التخط ــيمل
وحتدي ـ ــد األول ـ ــواق عل ـ ــى الص ـ ــعيد ال ـ ــو ، ،وك ـ ـ ل مقدم ـ ــة ال ـ ــدعم املنس ـ ــق امن ـ ــاص ن ـ ــا لتن ي ـ ـ خط ـ ــة
ع ــام  2030عل ــى الص ــعيد القط ــر إنن ــا نس ــعى إىل أن نل ــون أوال ال ل ــر يف الق ــرن ال ــال والع ـ ـرين
ونس ــت يد م ــن ي ــدأة منظمتن ــا ،ال ــيت ال مكي ــل ــا ،م ــن أج ــل الوم ــوي إىل اامي ــع لنتص ــدأ عملي ــة أت ــم
السياتاق واال تلاأ ،وإقراء النقاش العامل وجهاق النظر الو،نية واإليليمية
 - 16ويف الويت ن سه ،ب أن تلون منظمتنا ا تـة يف التمسـ ابلقـيم واملعـاي العامليـة الـيت ات قـت
عليها الد وي األعضاء يف منظمتنا ،متحلية ابملرونة يف تلييف وجولها ،ولعمها ومهاأاهتا مت يا مـع حالـة
كــل لــد وهــدهنا امل ــت هــو أن تناــز األمــم املتحــدة والاهتــا ابللامــل ،مــع التكيــز علــى النتــائج وققاهــة
التعاون وأان أعلم ،أننا نستطيع ،معا ،أن نضمن للعا األمم املتحـدة الـيت حيتاجهـا ،لبنـاء املسـتقبل الـ
يريده ويستحقه
التعليقا على االستعراض الشامأل للسياسا ال ي جيري كأل يرتع سذوا
 - 17يعـ ــرا ه ـ ـ ا التقريـ ــر أنيـ ــيت املتعلقـ ــة تتي ـ ـ منظومـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة اإلعائيـ ــة يف تـ ــياق خط ـ ــة
ع ـ ــام  2030ويس ـ ــتايب أيض ـ ــا للطل ـ ــب احمل ـ ــدل ،الـ ـ ـواأل يف يـ ـ ـراأ اامعيـ ـ ـة العام ـ ــة ،243/71واملتعل ـ ــق
ابالتــتعراا ال ـ تــيُن لــوي ــهر حزيران/يوني ـه  2017وتيســتند تقريــر ال حــق ،ال ـ تــيُقدم
يف كانون األوي/ليسمرب  ، 2017إىل الرنية احملدلة يف ه ا التقريـر ويتنـاوي قيـة الـوالاق امل ـاأ إليهـا يف
ذل القراأ وتوف يتضمن عموعة كاملة من التومياق لينظر هيها اجمللب االيتصال واالجتماع  ،مث
اامعية العامة
 - 18ولقــد يــدان ،عنــد إعــدال هـ ا التقريــر ،عمليــة ت ــاوأية م توحــة و ــاملة مــع الــدوي األعضــاء ،ومنظومــة
األمــم املتحــدة اإلعائيــة وتــائر أمــحاع املصــلحة الرئيســي ولعمــت رليــة عمــل لاخليــة ،ــاأ يف أ تــتها
كل ــون إللاأة ال ــاون االيتص ــالية واالجتماعي ــة وعموع ــة األم ــم املتح ــدة اإلعائي ــة ،ك ـ ـ م ــن عملي ــة الت ــاوأ
واألعمـاي التحليليـة الـيت يسـتند إليهـا التقريـر وعمـ قـراأ اامعيـة العامـة  ،243/71ت ـاوأان أيضـا مـع وحــدة
الت تيش امل تكة ن املقتحاق لتعزيز نظـام املسـاءلة والتنسـيق عمومـا ،هضـ عـن الريا ـة الـيت متاأتـها الـدوي
األعضــاء يف ه ـ ا الصــدل ويــد ُـ ي جهــد خــاص مــن أجــل الــدخوي يف ح ـواأ مبا ــر مــع املنســق املقيم ـ
واألهرية القطرية ،تية ضمان أن تظل العملية متا أة يف الوايع على الصعيد القطر
 - 19وأكــدق ه ـ ه امل ــاوأاق أن هنــا ييــدا واتــع النطــاق للتتي ـ اق الطموحــة الــيت مــن ـ ا أن
جتعل منظومة األمـم املتحـدة اإلعائيـة م ئمـة لـدعم حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة والعنامـر األخـرس يف
امنطة اإلعائية لعام  2030وكانـت الـدوي األعضـاء واضـحة أيضـا يف إعـالة كيـد مسـاوليتها األتاتـية
عن تن ي عام  ،2030مع ييام األمم املتحدة تقد لعم للدوي يتسـم ابل عاليـة والل ـاءة واالتسـاق مـن
أجل حتديد أولواق عملها الو،نية على أأا الوايع ولدس الدوي األعضـاء و ـركاء األمـم املتحـدة علـى
الس ـواء ،إحســاع يــو أبنــه لــئن كــان مــن املهــم البنــاء علــى مــا هــو يــائم ،ــب علينــا أيضــا أن نل ــل أن
تلون اتتاا ة املنظومة مواهقة ملستوس خطة عام  2030ونطايها و،موحها
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 - 20ولــزالة تعزيــز اتــتعراا املنظومــة ويــدأهتا علــى مســاعدة البلــدان علــى تن ي ـ األهــداف اإلعائيــة
ل ل يــة ،أُجــر اتــتعراا تق ـ متعمــق يــائم علــى األللــة ،ابالتــتنال إىل الدأاتــاق واألعمــاي الســا قة
وأُ ركت امنربة املستقلة امناأجية للمساعدة يف عع وحتليل البياانق املست يضـة الـيت تسـتند إليهـا امنطـول
العريض ـ ــة للمه ـ ــام والق ـ ــدأاق عل ـ ــى نط ـ ــاق املنظوم ـ ــة ال ـ ــيت م ـ ــدأ هب ـ ــا تللي ـ ــف م ـ ــن اامعي ـ ــة العام ـ ــة يف
يراأهــا  243/71وأُن ـ هريــق مرجع ـ يضــم أه ـرالا ذو خــربة معــتف هبــا يف املماأتــاق والسياتــاق
اإلعائية ليقوم دوأ ألاة االختباأ كلما تقدم العمل
 - 21ولـ ل ينبتـ اعتبــاأ هـ ا التقريــر املعلــم األوي يف تقــد التقــاأير إىل الــدوي األعضــاء ـ ن الوجهــة
ال ــيت ت ــنتخ ها و ــن عض ـ ي ــدما ــو وض ــع عموع ــة ــاملة م ــن التوم ــياق ،ت ــيتم تق ــداها ل ــوي ك ــانون
األوي/ليسمرب وإن مصمم على ضمان أن تظل العملية املة و اهة و ن ماضون إىل األمام

اثنيا  -ا ططة ع ططام  2030وتعه ططدالا تال مت ل ططد ين ططد ع ططن الركط ط ذ اتذ ططا األجط طري
من يجأل اإلنسانية
 - 22متك ــل خط ــة التنمي ــة املس ــتدامة لع ــام  2030حت ــوال عوذجي ــا ،تتت ــب علي ــه راأ متع ــدلة يف ع ــاي
التع ــاون ال ــدويل م ــن أج ــل التنمي ــة املس ــتدامة وهـ ـ هت ــدف إىل ات ــتلماي األعم ــاي ـ ـ املنا ــزة املتعلق ــة
ابألهداف اإلعائية ل ل ية وحتويل االيتصالاق وأعال االتته واإلنتا  ،مع محاية البيئة وكرامة ااميـع
وحقـ ــويهم يف كـ ــل ملـ ــان وه ـ ـ تاكـ ــد مـ ــن جديـ ــد أمهيـ ــة املاتسـ ــاق ال عالـ ــة ،وتـ ــوه التمويـ ــل اللـ ــايف
وال ـراكاق ال زمــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة وه ـ ه امنطــة الــيت تســعى إىل حتقيــق التحــوي تتن ـ عنهــا
راأ كب ة ابلنسبة للحلوماق واألمم املتحدة وكامل عموعة ااهاق ال اعلة يف عاي التنمية املستدامة
 - 23وأه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة ــاملة وعاملي ــة ومتا ط ــة ،وتتخل ــل عي ــع أ ع ــال التنمي ــة املس ــتدامة
ول ل  ،تيعمل كل لد على حتقيقها طريقة خمتل ة ،وهقا ل ولواق واالحتياجـاق والتتيبـاق املاتسـية
الو،نيـة ومـزيج التمويــل املتـا لتن يـ ها وتــوف ال حتقـق الطريقــة املتبعـة تـا قا يف وضــع السياتـاق والــيت
تركــز علــى القطاعــاق ،أو الــنهج القائــل تحقيــق كــل هــدف علــى حــدة ،تــوف ال حتقــق خطــة التنميــة
املسـتدامة لعــام  2030أو أهــداهها وتــيلون تعزيــز التخطـيمل املتلامــل ،والت لـ االتـتاتيا  ،وتلامــل
السياتاق عوامل ابلتة األمهية لل حتدل اللوماق أهضل ج لتن ي األهداف على الصعيد احملل
 - 24ومـن الناحيـة امل اهيميـة ،هــخلن الطمـو إىل حتقيـق األهـداف يتطلــب اتبـاي ـج ي ـمل ”اللومــة
أبكملهــا“ وي ــمل امل ــهد اإلعــائ الــايل ،ائ ــة ملهمــة مــن ااهــاق ال اعلــة ااديــدة ويــد حتال ــت
القوس احمللية ذاق الن وذ ،وه ت مل عيع مستواق اللومـاق واجملتمـع املـدين ،واألوتـال األكالايـة،
واألوتال العلمية ،والقطاي امناص ،مـن املاتسـاق البالتـة الصـتر إىل ال ـركاق املتعـدلة اانسـياق ،مـن
أجل ملاهحة ال قر وه ا يعلب الرنية األتاتية لل راكة العاملية الواألة يف خطة عام  - 2030حيي
تعمــل اللومــاق ،والقطــاي امنــاص ،واجملتمــع املــدين ،واألمــم املتحــدة تــوية مــن أجــل تعبئــة عيــع امل ـواأل
أنه حن ت ااهاق ال اعلـة ابلوعـد تحقيـق مسـتقبل
املتاحة ،وهو ما الن أن ي لل مصدأ يوة
زاهــر وتــلم  ،تــيتع عليهــا أن تتومــل يف عــاي التنميــة إىل تــبل جديــدة للعمــل معــا واالتــت الة مــن
ال ـ ـراكاق القيقي ــة ال ــيت تس ــت يد إىل أيص ــى ح ــد ل ــن م ــن امن ــربة ال ني ــة والتلنولوجي ــا واملـ ـواأل ال زم ــة
لتحقيــق النمــو املســتدام وال ــامل للاميــع و ــدأ التطــوأ الس ـريع ل ــلاي البديلــة مــن التعــاون اإلعــائ ،
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لدان اانوع ،يل ف عن وتـائل ا تلاأيـة جريئـة لتعزيـز التعـاون مـن
ا يف ذل زالة التعاون هيما
أجل حتقيق األهداف اإلعائية ل ل ية
 - 25وتيتطلب متويل خطة عام  2030تريليوانق مـن الـدوالأاق تـنوا وال ـد مـن ا ـاذ إجـراءاق
على نطاق يسبق له مكيل إلعالة توجيه مصالأ التمويل العامة وامنامة ابإلضاهة إىل املساعدة اإلعائية
الرمسيــة مــن أجــل ضــمان النمــو ال ــامل والرخــاء امل ــت علــى الصــعيد العــامل ول تــت الة عاليــة مــن
مصالأ التمويل املتنوعة تيلزم مواءمـة التـدهقاق املاليـة امنامـة مـع خطـة عـام  ،2030وهـو مـا تـيتطلب
دوأه لخوي اللوماق واألتواق يف راكاق جديدة لتتييف الـوع والكقـة ،ومواءمـة األنظمـة والتملـ
من اتتخدام األلواق املبتلرة لتعزيز تقاتم املخا،ر واملساءلة ويف الويـت ن سـه ،همـن األمهيـة لـان أن
ت الدوي األعضاء ابلتزاماهتا بلـوغ هـدف  0.7يف املائـة مـن الـدخل القـوم اإلعـايل كمسـامهة منهـا يف
املساعدة اإلعائية الرمسية ،واالتـت الة مـن اإلملـاانق احمل ـزة للمسـاعدة اإلعائيـة الرمسيـة حـن يتسـمل متويـل
األهداف على نطاق أوتع وابلنسـبة للبلـدان األككـر ضـع ا يف العـا  ،مـا زالـت املسـاعدة اإلعائيـة الرمسيـة
ت لل ران الياة وت هد على االلتزام قيم التعدلية
 - 26وإذ تعجلد خطة عام  2030عـدم تـر أحـد يتخلـف عـن الركـب ،هخل ـا حتـي واضـع السياتـاق
والعـ ـ ــامل يف عـ ـ ــاي التنميـ ـ ــة وا يئـ ـ ــاق املتعـ ـ ــدلة األ ،ـ ـ ـراف علـ ـ ــى النظـ ـ ــر يف البيـ ـ ــاانق واأل ـ ـ ــخاص وأاء
اإلحصــاءاق املصــن ة زيــد مــن التعمــق وه ـ تــدعو إىل اتبــاي ــج عــامل يعــتف أبن الســع إىل حتقيــق
األهداف ياقر  ،ولو طرق خمتل ة و ـدأجاق مت اوتـة ،يف كـل ـخو يف العـا وتـيطلب الوهـاء اباللتـزام
عــدم تــر أحــد يتخلــف عــن الركــب اتــتنطاق املتوتــطاق الو،نيــة واألعــال القطريــة اتــتنالا إىل الــدخل
القوم مـن خـ ي البيـاانق املصـن ة واملوقويـة والتكيـز ـلل أيـوس علـى إ ـاء اإليصـاء وتـيتطلب ذلـ
معــايرة الــدعم ال ـ زم للــل لــد مــن خ ـ ي ــج متعــدلة األ عــال ،صــرف النظــر عــن إي ـرالاق ه ـ ا البلــد
أو ذا ويعــيش مــا يقــرع مــن ق قــة أأابي هق ـراء العــا يف البلــدان املتوتــطة الــدخل ،وه ـ ا الــريم ي ـ كران
لل ماأ ابلتحداق اليت ال تزاي تواجهها تل البلدان

 - 27والوعد أبال يتخلف أحد عن الركب يع أيضا ال اذ على تركيز خاص والتزام لويل ـدعم البلـدان
األكك ــر ض ــع ا يف عتمعن ــا الب ــر  -أ أي ــل البل ــدان عـ ـوا ،وال ــدوي اازأي ــة الص ــت ة النامي ــة ،والبل ــدان ـ ـ
الساحلية األيل عواً وتواجه ه ه البلدان اليت تضم  91لولة عضوا ،ويبلغ عدل تلا ا عتمعة ليون نسمة،
تواجه ييولا ديدة يف تن ي خطة عام  ،2030سبب ودولية يدأاهتا املاتسية ،وإملانيـة تعرضـها ملخـا،ر
كب ة ،واعتمالها على املساعدة اإلعائية الرمسية وتعرضها دة للصدماق والتت اق املناخية وأمام إنسـانيتنا
امل تكة اختباأ كب  ،أال وهو حتقيق األهداف ابللامل يف تل البلدان الـ 91

اثلثا  -املهام والقدرا الالزمة لتذيي

اة عام 2030

يلد  -استعراض املهام احلالية ملذظومة األمم املتحدة اإلمنا ية وقدراهتا القا مة
 - 28ناء على الطلب الواأل يف ال قرة  19مـن يـراأ اامعيـة العامـة  ،243/71يامـت منظومـة األمـم
املتحدة اإلعائية ،ساعدة هريق مستقل من امنـرباء ،ابتـتعراا مهامهـا ويـدأاهتا الاليـة يف واولـة ملواجهـة
ما تطرحه خطة عام  2030من حتداق وما تتيحه من هرص
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 - 29وعمــل أككــر مــن  30كيــاان علنــا وضــمن أ،ــر زمنيــة ضــيقة إلجنــاز أكــرب اتــتعراا مــن نوعــه
وعمــل امل ــاأكون م ــن أجــل التتلــب عل ــى الصــعوابق املنهايــة النا ــئة عــن خمتلــف نظ ــم اإل ـ غ وع ــع
البيــاانق ،والــيت حــدق مــن القــدأة علــى إبهــاأ ال ـتا مل ـ األهــداف والتــااق ويــد أقبــت االتــتعراا
الاج ـ ــة إىل إج ـ ـراء حتلي ـ ــل أعم ـ ــق للنت ـ ــائج األولي ـ ــة ،م ـ ــن أج ـ ــل إقـ ـ ـراء التقري ـ ــر ال ـ ـ تيص ـ ــدأ يف ك ـ ــانون
األوي/ليســمرب وعلــى الــر م مــن أن عــع البيــاانق ال ي ـزاي انيصــا ألن عــل الليــاانق ال ت ـزاي تقــدم
مســامهة كاملــة ،تــاعدق العمليــة علــى تقــد اتــتعراا عــام للمــرة األوىل عــن القــدأة ااماعيــة للمنظومــة
على لعم تن ي أهداف التنمية املستدامة واتتندق الدأاتـة إىل املهـام احملـدلة يف ال قـرة  21مـن القـراأ،
وعرهــت القــدأاق أب ــا تتطلــب ن قــاق وم ـواأل ـرية ومنتاــاق معرهيــة واتــتندق البيــاانق املالي ــة إىل
تقــديراق البيــاانق لعــام  ،2016الــيت ال ي ـزاي يتع ـ مراجعتهــا ،وللنهــا تــليمة إىل لأجــة تســمف اج ـراء
حتليل ُعمع لييق
 - 30وت ـ ـ النت ــائج األولي ــة للمخط ــمل الع ــام إىل أن عل ــى منظوم ــة األم ــم املتح ــدة اإلعائي ــة أن تُنهـ ـ
انتقا ا من العمل على لعم األهداف اإلعائية ل ل ية إىل ااهول ال زمة لدعم خطة عـام  2030وعلـى
ت ــبيل املك ــاي ،ال ي ـزاي م ــا ير ــو ع ــن  50يف املائ ــة م ــن ميزاني ــة املنظوم ــة يتك ــز يف ع ــاالق العم ــل املتعلق ــة
ابألهداف من  1إىل  6من أهداف التنمية املستدامة ،وهو ما يعلب اتـتمراأ التكيـز علـى األن ـطة مـن
النوي املستخدم لترا األهداف اإلعائية ل ل ية ،وياكد على ضروأة التب امل اهيم واملواضيع  ،للامـل
خطة ال تنمية املستدامة املضمنة يف أهداف التنمية املستدامة السبعة ع ر
 - 31وهنــا أيضــا هاــوة واضــحة يف إجنــاز املهــام اللبـ ة ال زمــة لتن يـ خطــة عــام  2030وك ـ ت
البيـاانق عــن عــدم ك ايــة القـدأاق املتعلقــة الاأة البيــاانق وإتــداء امل ـوأة يف عــاي السياتــاق املتلاملــة
وتقد امندماق يف عاي السياتاق املتلاملة هو أحد األتـباع الرئيسـية الـيت ينبتـ مـن أجلهـا أن تـدير
منظومة األمم املتحـدة اإلعائيـة ن ـا،ها طريقـة خمتل ـة ومـع ذلـ  ،ووهقـا للتقـديراق األوليـة الصـالأة عـن
كياانق املنظومة ،خ جل
صصت نسبة  16يف املائة من عموي األمواي ،أو حصة اقلة من عمـوي املـوب ،
ُ
إلتــداء امل ــوأة يف عــاي السياتــاق ،والــدعم املعيــاأ وعــع البيــاانق وحتليلهــا يف عــام  2016وأ ــاأق
أيضــا املقــا ق الــيت أجريــت مــع كبــاأ املســاول مــن عــدة كيــاانق إىل املخــا،ر املتمكلــة يف أن املناهســة
لاخــل منظومــة األمــم املتحــدة الــن أن تلــون عــام تــلبيا يســاعد علــى إلامــة حــاالق االنع ـزاي لاخــل
املاتساق ال ريلة لنا
 - 32وهيما يتعلق ابل اوة على مستوس البياانق ،ه ح أن هنـا لون ـ يـدأاق كبـ ة لتوليـد
البياانق لاخل املنظومة ،هـخلن األمـوي م ـتتة ـ الليـاانق ولـيب ـا قـ كـاف وابإلضـاهة إىل ذلـ ،
هخلن املنظومة يالأة على إ راز النتـائج امل ـتكة ،سـبب االهتقـاأ إىل عـع البيـاانق ـلل متسـق علـى
مستوس املنظومة وذكر االتتعراا لل ماأ أبن النظم والعملياق الالية إللاأة الربامج ،والن قـاق،
واملوب يف كامل منظومة األمم املتحدة تلف اخت ها كب ا وأن تصميمها كامل ملواءمتها مع إ،اأ
أهداف التنمية املستدامة و ب معااة ه ه املسائل على عيع املستواق ،على تبيل االتتعااي
 - 33وأكــدق الدأاتــة أيضــا علــى ضــروأة تعــديل عموعــاق مهــاأاق األمــم املتحــدة الامســة األخــرس
وتعزيزها لتطا ق احتياجاق خطة عام  2030وتتطلب مواءمة املنظومـة مـع هـ ا اإل،ـاأ جتديـد القـدأاق
يف اجمل ــاالق التالي ــة :ال ـراكاق والتموي ــل؛ واإلحص ــاءاق ،والتحالي ــل اال تلاأي ــة واملتلامل ــة ،والتخط ــيمل،
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واالتت ـراف وإلاأة املخــا،ر؛ والــدعوة والتاتــل ـ ن التنميــة املســتدامة؛ وامنــربة التقنيــة ـ ن القضــاا
النا ئة ااانبية
 - 34ويــال اأت ــاي مســتواق التمويــل املخصــو إىل زالة إضــعاف التنســيق واملســاءلة علــى نطــاق
املنظومة و صيو  91يف املائة مـن عيـع تـدهقاق املـواأل ـ األتاتـية مل ـاأيع الليـان الواحـد إعـا هـو
عــائق خط ـ رخــر لقــدأاق املنظومــة علــى موامــلة إلمــا الــنهج ال ـيت تتبعهــا يف لعــم األهــداف اإلعائيــة
مــممت خطــة عــام  2030لتلــون خطــة ــاملة ومتلاملــة عمــدا وابإلض ـاهة إىل الطــا ع
ل ل يــة ويــد ُ
املعقــد للتحــداق علــى الصــعيد القطــر  ،ههـ تطالــب أن تعمــل كيــاانق منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة
مع ــا ع ــن كك ــب وتـ ـراكجلم امنـ ـرباق وهـ ـ تتطل ــب أيض ــا اتب ــاي ــج جدي ــدة وأكك ــر تل ــام لبن ــاء ي ــدأاق
املاتساق الو،نية ،امنامة منها والعامة ،ال تيما يـدأاق يف عـاالق التخطـيمل والرمـد والتقيـيم والتن يـ
املتعلقة ابألهداف ومع ذل  ،ال تزاي املنظومة ت تقر إىل منهاية أو معاي م تكة لتنمية القدأاق
 - 35ومع ذل  ،هقد ك ـ ت الدأاتـة عـن أتـب يويـة لتقـوم عليهـا عمليـة انتقـاي املنظومـة إىل الـدعم
لتــرا تن يـ أهــداف التنميــة املســتدامة واختــاأق الليــاانق يف املتوتــمل  65هــدها مــن أهــداف التكيــز،
وهــو مــا يــدي علــى أن ،بيعــة ــوي األهــداف لعــدة يطاعــاق ابتــت م هومــة جيــدا وتبلــغ نســبة م ـواأل
املنظومة املالية والب رية املخصصة على الصعيد القطر  80يف املائة تقريبـا وال يـزاي تركيـز املنظومـة علـى
الصعيد القطر أحد موا،ن يوهتا األتاتية
 - 36ويد أ،لقت منظومة األمم املتحدة اإلعائية عدلا مـن األلواق املبتلـرة لتـرا الـدعم امل ـت يف
تن ي ـ ه ـ ه األهــداف ،ــا يف ذل ـ تــوه الــدعم ملنهايــة لعــم الــدمج والتس ـريع والسياتــاق ،هيمــا يتعلــق
ابألهــداف يــد أن هـ ه املبــالأاق امل ــتكة ال تـزاي متكــل حصـة ضــئيلة مــن ألاء املنظومــة العــام وال يُوجــه
توس  6يف املائة من عمـوي التمويـل ـ األتاتـ مـن خـ ي الصـناليق اجملمعـة امل ـتكة ـ الوكـاالق
وجتسـد هـ ه ال اـوة علــى مســتوس الـواهز التقــدم احملتمـل الـ الــن إحـرازه مــن خـ ي اتــتخدام رليــاق
التمويل اجملمعة املتعدلة ال ركاء لتعزيز نتائج الربانمج املتلامل لترا تن ي األهداف

ابء  -معاجلط ططة الثيف ط طرا ا القط ططدرا مط ططن يجط ططأل دعط ططم ت امط ططأل السياسط ططا
والشراكا والتمومأل

وإدارة البيط ططا

 - 37ت ــلل ال اـواق يف عموعــاق املهــاأاق مــن حيــي مــلتها ــدعم اللومــاق يف االتــت الة مــن
ال راكاق ،والتمويل ،وتلا مل البياانق والسياتاق ،مصدأ يلق خاص ومـن الضـروأ تعزيـز عموعـاق
املهــاأاق ه ـ ه لــزالة متل ـ منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة مــن لعــم إض ـ اء الطــا ع احملل ـ علــى خطــة
ع ــام  ، 2030وح ــد امنـ ـرباق واملـ ـواأل ال زم ــة للوم ــوي تن يـ ـ األه ــداف اإلعائي ــة ل ل ي ــة إىل املس ــتوس
املطلوع ،والتليف مع السياياق القطرية لتعزيز اتساق الدعم ال تقدمه ملساعدة البلدان على اإلتراي
يف تن ي أولواهتا الو،نية
 - 38وابلنظـر إىل الطبيعـة املتلاملـة منطـة عـام  2030ومـدس تعقيـد التحـداق الـيت تواجههـا البلـدان
يف عاي التنمية املستدامة ،هخلن املنظومة حتتا إىل املزيد من املهاأاق املتطوأة يف عاي تلامل السياتـاق
وت ــيتع عل ــى اللوم ــاق تقي ــيم امل اض ـ ق وأوج ــه الت ــيتزأ إلعط ــاء األولوي ــة للت ــدخ ق املس ــرعة ل ــوت ة
التقدم ،من أجل ا اذ اإلجراءاق ال زمة يف تسلسل حيقق أيصى النتائج
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 - 39ونظـرا ألن تصــنيف البيــاانق أمــبف جــزءا ال يتاــزأ مــن التعهــد عــدم تــر أ أحــد يتخلــف عــن
الركــب ،ــب علــى منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة أن حتســن يــدأهتا علــى إلاأة البيــاانق اجملمعــة وترعتهــا
إىل أهلاأ ايبة ،ومن مث زالة االتتناأة هبا يف املساءلة أمـام ـركائها عـن النتـائج الـيت حتققهـا املنظومـة يف
عاي التن ي على الصعيد القطر
 - 40وتــيلون مــن املهــم للتايــة أيضــا تعزيــز يــدأة املنظومــة علــى امل ــوأة يف عــاي السياتــاق العامــة
إذ أن اللومــاق تطلــب علــى ــو متزايــد الــدعم يف اتبــاي اللي يــة املكلــى إللمــا األهــداف يف خططهــا
الو،نيــة وهياكلهــا اإللاأيــة ،وللقيــام ابملقايضــاق ال زمــة وحتديــد األولــواق هيمــا يتعلــق ابإلج ـراءاق الــيت
تتخـ ها يف نســق يتســم أبكــرب يــدأ مــن ال عاليــة ويقــدم هـ ا التقريــر امنطــول العامــة لســبل تعزيــز الدعامــة
السياتـ ــاتية األتاتـ ــية ل مـ ــم املتحـ ــدة مـ ــن خ ـ ـ ي االتـ ــت الة مـ ــن امل ـ ـزيج ال ريـ ــد مـ ــن ال ـ ــرعية املعياأيـ ــة
والنطاق العمليايت
 - 41وتيلون من املهم للتاية جتديد القدأاق ال زمة لدعم ناء ال راكاق مـن أجـل حتقيـق الناـا
وعلى النحو املب يف ا دف  ، 17ال الن إجناز خطة التنمية املستدامة إال ابلتزام يو ابل ـراكاق علـى
عيــع املســتواق ـ اللومــاق والقطــاي امنــاص واجملتمــع املــدين وااهــاق األخــرس وتــنحتا إىل تعبئــة
املـ ـواأل الالي ــة ومـ ـواأل إض ــاهية م ــن التموي ــل والتلنولوجي ــاق واملع ــاأف وامنـ ـرباق ،ال ــيت ال ــن عندئ ـ ـ أن
تســتخدمها البلــدان لتسـريع وت ـ ة التقــدم وإننــا إذ نــدأ ه ـ ه الضــروأة ،ــب علينــا تســخ تــلطة األمــم
املتحــدة التنظيميــة مــن خ ـ ي منــا ر يــتملن أمــحاع املصــلحة هيهــا مــن امل ــاأكة اجملديــة ،و نــاء الكقــة،
وتبالي الدأاية والتلنولوجياق ،وتعزيز الع ياق وزالة التيتزأ واالتساق من أجل حتقيق النتائج
 - 42وت ــنحتا أيض ــا إىل إلم ــا ال ـ ـراكاق املتع ــدلة أم ــحاع املص ــلحة يف ع ــوذ تس ــي األعم ــاي
األتاتـ ـ ملنظوم ــة األم ــم املتح ــدة اإلعائي ــة وجتمي ــع خـ ـرباق املنظوم ــة كل ــل عل ــى مس ــتوس كام ــل ،ي ــف
ال ـراكة و ــب علينــا أيضــا أن نعــزز القــدأاق علــى لعــم واتــتت ي التعــاون هيمــا ـ لــدان اانــوع،
وم ـ ه عنص ـرا ملم ـ للمســاعدة اإلعائيــة التقليديــة والتعــاون هيمــا ـ البلــدان الناميــة ميــزة هريــدة مــن
نوعهـا لتبــالي املعــاأف ونقــل التلنولوجيـاق املناتــبة واللــوي اإلعائيــة اجملر ــة علـى حــد تـواء ،والــيت تعــالي
عيعها يف القيمة املواأل املالية يف نظر البلدان النامية
 - 43ونظـرا ألن ال ـراكاق أمـبحت تقـوم ـدوأ أكـرب هـ كرب يف عمليـاق التخطـيمل ـدءا مـن الصـعيد
العــامل ووم ــوال إىل الص ــعيد القط ــر  ،ــب عل ــى منظوم ــة األم ــم املتح ــدة اإلعائي ــة أن تل ــون عل ــى أهب ــة
االتتعدال لدعم الطلباق الو،نية على التحال اق ال املة اميع األ،راف وعمليـاق التخطـيمل الت ـاأكية
الــيت خ ـ يف الســبان احتياجــاق أ ــد ال ئــاق ضــع ا وضــحاا اإليصــاء ونظ ـرا ألن امل ـوا،ن و ـ هم
ت ــاعدوا يف حتدي ــد ــلل خط ــة ع ــام  ،2030ينبتـ ـ ــم ك ـ ل حتدي ــد ،ريق ــة تن يـ ـ ها وإذا ن ــر
ااميع يف ت ليل مستقبلنا امل ت  ،هخلن ذل تيال حتما إىل م ايمة حاالق القلـق وخلـق التـوتراق،
وتيم ظ له على إملانياق إجناز عمل تعاوين يو الت ق وحتقيق النتائج
 - 44وتتطلب االحتياجاق التمويلية ال زمة لتن ي أهداف التنمية املستدامة إجراء إم حاق املة
يف النهج ال تتبعه منظومة األمم املتحدة يف عاي التمويل ووهقا منطة عمل أليب أاباب ،ول هـرا عـن
تريليوانق الدوالأاق ال زمة لتحقيق تلـ األهـداف ،تـتحتا اللومـاق إىل املزيـد مـن الـدعم مـن أجـل
اجت ـ اع عي ــع أنـ ـواي االت ــتكماأاق  -م ــن القط ــاع الع ــام وامن ــاص ،وعل ــى الص ــعيدين ال ــو ،والع ــامل
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واالتــت الة منهــا وتعبئتهــا وتــيلون اتــتمراأ التمويــل مــن خـ ي املســاعدة اإلعائيــة الرمسيــة عــام حامســا
لل الة أال يتخلف أحد عن الركب وحت يز مصالأ التمويل األخرس ،وللنـه ال يل ـ لتحقيـق األهـداف
وعلــى الــر م م ـ ن البيئــة املواتيــة علــى ــو متزايــد ،ال ت ـزاي االتــتكماأاق ال زمــة لتحقيــق األهــداف تبلــغ
املس ــتوس املطل ــوع ويتبـ ـ أن ال ـ ـراكاق ال ــاملة لع ــدة يطاع ــاق وم ــز أنوع األمـ ـواي عملي ــة معق ــدة
ابلنســبة للعديــد مــن اللومــاق وحــن اآلن ،ال ي ـزاي االهتقــاأ إىل امل ــاأيع املقبولــة مصــرهيا عائقــا أئيســيا
أمام زالة االتتكماأاق املرتبطة ابألهداف
 - 45وتــوف حتتــا منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة ،وال تــيما األهريــة القطريــة ،إىل تطــوير عموعــاق
من املهاأاق اللاهية من أجل مساعدة البلدان على تصميم امل اأيع واالتـت الة مـن االتـتكماأاق لتـرا
تن يـ امل ــاأيع وينبتـ جتميــع امنــربة امل ــتتة حاليــا يف عيــع أ ــاء املنظومــة ولعمهــا ركيــزة تياتــاتية أ ــد
يـوة ،تيـة إن ـاء ييــالة هلريـة جديـدة يف حيــز السياتـاق االيتصـالية واملاليـة العامليــة وحـن ت ـ املنظومــة
ــدوأها كرائــد هلــر  ،هخل ــا حتتــا إىل اكتســاع املزيــد مــن املعــاأف وامن ـرباق لتص ـبف يف ،ليعــة التطــوأاق
اادي ــدة ،وم ــن مث تص ــبف هـ ـ ااه ــة امليس ــرة م ــن أج ــل تلبي ــة االحتياج ــاق القطري ــة وت ــيوهر ن ــاء تلـ ـ
القدأاق أيضا القدأة على العمل زيد مـن ال عاليـة مـع ال ـركاء يف التمويـل مـن القطـاع العـام وامنـاص،
ــا يف ذلـ ـ البنـ ـ ال ــدويل واملاتس ــاق املالي ــة الدولي ــة األخ ــرس ،ومص ــاأف التنمي ــة اإليليمي ــة والو،ني ــة،
واملاتسـاق ،وااهـاق املا ـة ،واللومـاق الو،نيـة واملاتسـاق االتـتكماأية ،والقـدأة علـى الصـوي علـى
أأع املاي هض عن تعزيز االئتمان وحلوي التخ يف من حـدة املخـا،ر وا ـدف مـن ذلـ هـو مسـاعدة
الــدوي األعضــاء علــى إعــدال مقتحــاق متويـل امل ــاأيع املتعلقــة بالأاهتــا ذاق األولويــة يف إ،ــاأ األهــداف
اإلعائية ل ل ية ،اليت ت لل جوهر خطتها املتعلقة مع أنوع األمواي وحتديـد مـا يلـزم مـن هـرص ومـواأل
و ركاء مالي لتحقيق امل اأيع
 - 46وملعاجلة الثيفرا احلرجة ا تموعا املهارا والقدرا

سذقوم مبا مليذ

تعزمططز تموعططة املواال ط والتططدرم فضططال عططن املعرفططة وإدارة األداء واالسططتعانة
(أ)
ابخلطتا اجلدمططدة واالسططتيادة مططن الدرامططة اليذيططة مططن دتلططد معاالططد التططدرم التاتعططة ل مططم املتحططدة
وكيا املذظومة اإلمنا ية وسيتم كأل ذلك ابلتعاون الوثيق مع مسار اإلجلالح اإلداري؛
(ع) تعزمز قدرة املذظومة على اإلملام ابلبيا وت ذولوجيا البيا ومجعها وحتليلهطا ا
املسططتوا املالططو مططن التصططذيد مبططا متماشططى مططع األالططدات فضططال عططن كيالططة تذسططيق نظططم اإلتططال
والبيط ط ططا تط ط ططني ال يط ط ططا تيفيط ط ططة تيس ط ط ط اإلتط ط ططال واملسط ط ططاءلة ووضط ط ططوح الذتط ط ططا ى اجلماعيط ط ططة علط ط ططى
مستوا املذظومة؛
( ) إطالق مسارا العمأل التالية ال تركز على إقامة الشطراكا ذ ’ ‘1إنشطاء عمليطة
فيمططا تططني االتيططاق العططاملي ل مططم املتحططدة وإدارة الشططالون االقتصططادمة واالجتماعيططة وتموعططة األمططم
املتحططدة اإلمنا يططة هبططدت اعتمططاد اططى علططى ناططاق املذظومططة تش ط ن الش طراكا ؛ ’ ‘2اسططتعراض دور
االتيططاق العططاملي وتابيقططا ا سططياق األفرقططة القارمططة مططن يجططأل تعزمططز العمططأل مططع مذظمططي املشططارمع
والقااع اخلاص واملالسسا املالية واجلها األ را لدعم األولواي الوطذية تيعالية يكت ا إططار
األالطدات اإلمنا يططة ل لييططة؛ و ’ ‘3حتليططأل سطبأل تعزمططز قططدرا مذظومططة األمطم املتحططدة اإلمنا يططة لتعزمططز
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ودعم التعاون فيما تني تلدان اجلذو والتعاون الثالثي ابالستيادة من وجود م تط األمطم املتحطدة
للتعاون فيما تني تلدان اجلذو واملذظمة ا البلدان؛
االستيادة من التعاون القا م فيما تني عطدة كيطا عتعطة ل مطم املتحطدة السطتذبا
(ل)
اتيطاق دحططدث علطى ناططاق املذظومطة مططع البذططك الطدوت واملالسسططا املاليطة الدوليططة األ طرا مططن يجططأل
شططح الشط طراكا ن ططوو اإلج طراءا القوم ططة األث ططر دعمططا صط ط ي األال ططدات؛ وا ال ط ا الص ططدد مذبيف ططي
االسططتيادة تش ط أل يفضططأل مططن يوجططا التططبزر الواضططحة تططني يجلططوو املالسسططا املاليططة الدوليططة و تهتططا
ومذظومة األمم املتحدة من يجأل حتقيق األالدات اإلمنا ية ل ليية؛
(ه) العمططأل مططع إدارة الشططالون االقتصططادمة واالجتماعيططة واللجططان اإلقليميططة وتموعططة
األمم املتحطدة اإلمنا يطة مطن يجطأل حتدمطد ركمطة يكثطر وضطونا لتقسطيم األدوار لطدعم يومطأل التذميطة مطع
االع طفات تن ططة دورا ابلططة األويططة مقططوم تططا تططر مى األمططم املتحططدة اإلمنططا ي توجلططيا متصططدر جططيال
جدمططدا مططن األفرقططة القارمططة تقيططادة مذسططقني مقيمططني متم ذططني إذ ينططا سططي ون مططن املهططم لليفامططة ين
مظأل إبم طان املذظومطة االعتمطاد علطى قطدرا الطت مى املالسسطية والتشطيفيلية واالسطفاتيجية مطن يجطأل
االستجااب املتعددة القااعا واستجااب احل وما تكملها وتعبئة اخلتا اخلاجلة ابل يطا
األ را نس االقتضاء؛ وا ال ا الصدد فإن والمة الطت مى اإلمنطا ي املتعلقطة تت امطأل الطذظم ميطزة
قيمططة ابلذسططبة للمذظومططة ك ططأل ا الوقططق ال ط ي تذتقططأل فيططا إب اططة مفاتاططة وجي ط ين تصططب الططي
تاو الفكيز الر يسي ا اخلاط االسفاتيجية املستقبلية للطت مى؛ وابإلضطافة إب ذلطك فاطإذا تعطزز
إدارة الش ططالون االقتص ططادمة واالجتماعي ططة فإا ططا س ططتعمأل ابلتع ططاون م ططع اللج ططان اإلقليمي ططة عل ططى تق ططد
التوجيا السياسي والدعم الالزم على الصعيد القاري من يجأل إجناز ال ا العمأل احلاسم.

جيم  -األف ط ط ططار الثاقب ط ط ططة املب ط ط ططرة ا معاجل ط ط ططة الثيفط ط ط طرا ويوج ط ط ططا الت ط ط ططدا أل دعم ط ط ططا ألال ط ط ططدات
التذمية املستدامة
 - 47أكدق الدأاتة وجول حاالق تداخل كب ة يف عـاي الـدعم الـ تقدمـه منظومـة األمـم املتحـدة
اإلعائية لتحقيق أهداف و ااق التنمية املستدامة وه ه النتائج ليست مستتر ة ،نظـرا للطبيعـة املتلاملـة
منطة عام  ، 2030اليت تتطلب أنواعا متعدلة مـن امنـرباق واالتـتكماأاق علـى نطـاق واتـع وهـ نتـائج
ليســت ابلضــروأة تــلبية واكــل تنــوي امنـرباق والــوالاق ضــمن املنظومــة اإلعائيــة ،مــن أوجــه عــدة ،مصــدأ
يوة يد أن خطر التداخل واالزلواجية يزلال يف بل ياع نظم التنسيق واملساءلة األككر مرامة
 - 48وت ــمل النت ــائج الرئيس ــية ل ت ــتعراا م ــا يل ـ  :ال ي ـزاي التموي ــل واملوب ــون متك ــزون ــدة يف
الربامج اليت تعاجل عـدلا وـدولا مـن األهـداف اإلعائيـة ل ل يـة ،إذ ُتصـو ـو  50يف املائـة مـن التمويـل
ألهــداف ق قــة (األهــداف  2و  3و )16؛ عــدم وجــول حتديــد واضــف ل ـ لواأ يف عــاي تنميــة القــدأاق
وتن يـ الــدعم ذ الصــلة ابلبيئــة؛ تــداخل عمــل العديــد مــن الليــاانق مــع تنميــة املاتســاق ومــع التاــاأة
واالتتكماأ؛ تقوم اللاان اإليليمية وا ياكل اإليليمية وتائر كياانق منظومة األمم املتحدة اإلعائيـة عمـل
حتليلـ متماقــل إىل حــد كبـ ؛ تقــوم حاليــا كيــاانق من ـرلة تطــوير التالبيــة العظمــى مــن املنتاــاق املعرهيــة،
عل ــى ال ــر م م ــن أ ــا الب ــا م ــا تتن ــاوي مواض ــيع اقل ــة .وتت ــايم خم ــا،ر ع ــدم الل ــاءة الناع ــة ع ــن هـ ـ ه
التــداخ ق ألن هنــا عــدلا مــن الليــاانق تن ــق ،هيمــا يبــدو ،م ـواأل  ،ي ــة نســبيا علــى معااــة التــااق
امل تكة املدأجة يف إ،اأ األهداف وعلى تبيل املكاي ،أ لغ  24كياان عن ن قاق علـى ا ـدف  ،1ومـن
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ـ هـ ه الليــاانق ،لــغ إن ــاق ق قــة كيــاانق ــو  75يف املائــة مــن الن قــاق اإلعاليــة ،وأن ــق كــل كيــان
من أأ عة كياانق أيل من  4م ي لوالأ على حتقيق ذل ا دف
 - 49وتنوامل حتليل البياانق اجملمعة والسع إىل إ ال حلوي علـى مـدس األ ـهر القالمـة ،ونُعجلـد يف
الويــت ن ســه تومــياق إللأاجهــا يف تقريــر ال ـ ت ـ يدمه يف كــانون األوي/ليســمرب وإننــا نعتــزم ،مــن
خـ ي ييامنــا ـ ل  ،تعزيــز القيــالة واملســاءلة عــن النتــائج امل ــتكة علــى نطــاق املنظومــة ،مــع أهريــة يطريــة
أككــر اتــتاا ة وأككــر متاتــلا وهــدهنا واضــف ،وهــو حتس ـ جتهيــز املنظومــة مــن أجــل الــد مــن حــاالق
التداخل من خ ي تقسيم العمل على الوجه املناتب واتباي النهج التعاونية اليت تولد التيتزأ

 - 50وينبت أيضا معااة ،رق ألاء العمل الزائدة عن الاجـة و/أو الـيت ت تقـر إىل الل ـاءة ،كمـا أ ـا
تتلون ووأ تركيز ه ا االتتعراا اإلعائ واإلم اإللاأ الداخل وكل كيـان ر ـع ل مـم املتحـدة،
صــرف النظــر عــن حامــه أو واليتــه ،لــه يف الويــت ال ـراهن هيلــل إلاأ مــا يقــدم خــدماق الــدعم علــى
الصعيد القطر ومع ذل  ،هخلن مراكز امندماق املتلاملة ال توجد إال يف أأ عـة لـدان ولـدينا يف البيـة
البلدان مباين م تكة ،و كيان أو أككر والننا أن نندمج أككـر ،ونقلـل مـن عـدل امللاتـب التمكيليـة
و قــق وهــوأاق كبـ ة يف التلــاليف ،مــن أجــل زالة االتــتكماأاق الرباعيــة ومــن أمــوي الــربانمج اإلعــائ
القيجلمــة الــيت ــب ال بنــاء عليهــا واالتــت الة منهــا ،منصــته الت ــتيلية العامليــة ويدأتــه علــى تقــد امنــدماق
الت ــتيلية ،ــا يف ذل ـ يف حــاالق األزمــاق اإلنســانية وأجــرس  22يف املائــة هقــمل مــن األهريــة القطريــة
اتتعراضــا اتـتاتيايا لتصـريف أعما ــا وتــوف يلــون تر ــيد تصـريف األعمــاي ومهــام امللاتــب امنل يـة،
وال ت ــيما عل ــى الص ــعيد القط ــر  ،خط ــوة واض ــحة إىل األم ــام لض ــمان املزي ــد م ــن ال عالي ــة والل ــاءة م ــن
حيي التلل ة
 - 51وك ـ ت البيــاانق أيضــا عــن قتـراق كبـ ة يف التتطيــة املواضــيعية ل هــداف ،مــن حيــي الن قــاق
واملــوب وكانــت الكتـراق واضــحة ــلل خــاص عنــد النظــر يف األهــداف املتعلقــة ابأل عــال االجتماعيــة
وااليتصـ ــالية والبيئيـ ــة للتنميـ ــة املسـ ــتدامة ،ـ ــا يف ذل ـ ـ امليـ ــاه والصـ ــرف الصـ ــح (ا ـ ــدف  ،)6والطايـ ــة
(ا ـ ــدف  )7والبيئ ـ ــة (األه ـ ــداف م ـ ــن  13إىل  ،)15واالت ـ ــته واإلنت ـ ــا املس ـ ــتدام (ا ـ ــدف )12
والصــناعة وا ياكــل األتاتــية (ا ــدف ( )9الــيت البــا مــا ي ــاأ إليهــا ابألهــداف ااديــدة) وا ــدهان 9
و  12مها ا دهان الوحيدان الل ان تقـل هيهمـا الن قـاق عـن  40يف املائـة علـى الصـعيد القطـر ( 39يف
املائ ــة و  24يف املائ ــة ،عل ــى التـ ـوايل) وكم ــا تبـ ـ م ــن امنط ــول العام ــة ،ه ــخلن االت ــتكماأ يف املس ــاواة ـ ـ
اانسـ ـ ـ ومتلـ ـ ـ املـ ـ ـرأة م ـ ــنخ ل ج ـ ــدا ويتطل ـ ــب اهتمام ـ ــا أكك ـ ــر تض ـ ــاهرا م ـ ــن جان ـ ــب منظوم ـ ــة األم ـ ــم
املتحدة اإلعائية
 - 52ولل تعـاجل منظومـة األمـم املتحـدة اإلعائيـة الكتـراق يف تتطيـة األهـداف ،مـن املهـم اعتمـال ـج
متواضع ،واالعتاف أبن األمم املتحـدة ال النهـا ـل وال ينبتـ ـا القيـام لـل ـ ء يف كـل ملـان ويـد
تلـون هنــا جهــاق أخــرس يف وضــع أهضــل للمضـ يـدما يف تن يـ عــل أجـزاء امنطــة اإلعائيــة يــد أنــه
ينبت ل مـم املتحـدة أن تلـون يف وضـع جيـد إلتـداء امل ـوأة وتقـد الـدعم التقـ للحلومـاق أو القيـام
ــدوأ الوت ــيمل يف ذل ـ يف عي ــع ع ــاالق التنمي ــة املس ــتدامة ويف الال ــة ال ــيت تل ــون هيه ــا األم ــم املتح ــدة
ليسـت هـ ااهــة ال اعلــة الرئيســية ،ــب عليهــا أن تسـاعد يف عــع ال ــركاء الرئيســي حــوي كــل هــدف،
حن يظلوا متمسل ابلوهاء اباللتزاماق الدولية
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 - 53وإذا ما ُج جلدلق رليـاق التخطـيمل والتنسـيق واملسـاءلة امل ـتكة ـ الوكـاالق هسـتتملن املنظومـة
تس ــد هيه ــا الكتـ ـراق ع ــن ،ري ــق جتمي ــع امن ـرباق واألم ــوي م ــن عي ــع
م ــن حتدي ــد اجملـ ـاالق ال ــيت ال ــن أن ُ
اللياانق التا عة ا ،أو الـاالق الـيت يـد تلـون هيهـا األمـم املتحـدة يـالأة أككـر علـى لعـم اللومـاق يف
تعبئة التمويل وامنربة ال نية مـن ال ـركاء اآلخـرين وللـ تلـون األمـم املتحـدة يف وضـع يسـمف ـا ابلقيـام
ـ ـ ل  ،ينبتـ ـ  ،عل ــى ت ــبيل األولوي ــة ،تعزي ــز ي ــدأاهتا يف ع ــاي عق ــد االجتماع ــاق وعموع ــاق امله ــاأاق
ااديدة وللمض يدما ،تننظر أيضا يف االتتخدام االتتاتيا للصناليق االتتئمانية املتعدلة ال ـركاء
للمساعدة على ح ز الدعم إىل تلـ األهـداف ااديـدة ال ـاملة يف ،بيعتهـا ،الـيت تتطيهـا املنظومـة حاليـا
طريقة عزأة ومت رية
 - 54وملعاجلة الثيفرا ويوجا التدا أل ا تيفاية األالدات سذقوم مبا مليذ
مواجلططلة حتليططأل البيططا والذتططا ى املذبثقططة عططن اخلاططو العرمضططة للمهططام والقططدرا
(أ)
على نااق املذظومة تيذما نقوم ابلعمأل املتعلق ابلتوجلطيا ذا الصطلة وابلوثيقطة االسطفاتيجية علطى
نااق املذظومة؛
(ع) االستيادة من نتا ى عمليا اإلجلالح اجلارمة األ را مبا ا ذلك عملية التقيطيم
املستقلة مطن يجطأل تعزمطز فعاليطة تطر مى األمطم املتحطدة للمسطتوطذا البشطرمة واملو طألا واالسطتعراض
املستقأل لقدرا وكاال األمم املتحدة وجلذادمقها وتراتها الالزمة للحياظ على السالم.

راتعا  -التذيي املتسق من الو تعزمز القيادة وإ ضاعها للمساءلة
يلد  -على الصعيد القاريذ من يجأل جيأل جدمد من األفرقة القارمة
 - 55ال ــد لل ــنهج امل ــت ـ الوك ــاالق املتــوخى يف ترع ــة تطلع ــاق خط ــة ع ــام  2030إىل نت ــائج
م ـتكة علـى أأا الوايــع ،أن يتاـاوز التنسـيق وينتقــل إىل الصـيتة ااديـدة للتنميــة املسـتدامة وتــيتطلب
ذل ـ ـ يي ـ ــالة أي ـ ــوس وجريئ ـ ــة ملهم ـ ــة وو ـ ــزة للعم ـ ــل اام ـ ــاع م ـ ــن أج ـ ـل إجن ـ ــاز خط ـ ــة واح ـ ــدة ،التن ي ـ ـ
لعما للبلدان
 - 56وحن تلون منظومة األمم املتحدة اإلعائية يـالأة علـى إجنـاز خطـة عـام  2030طريقـة متسـقة،
ب أن تعتمد على جيل جديد مـن األهريـة القطريـة وتتطلـب خطـة عـام  2030أن نتبـع اـا عوذجيـا
هيما يتعلق تواجدان يف البلدان ،حيي تلون اللومـاق الو،نيـة و هـا مـن أمـحاع املصـلحة الـو،ني
ه ـ الــيت تقــول عمليــة ت ــليل األهريــة القطريــة  -تلوينهــا ،وعموعــاق املهــاأاق الــيت متللهــا ،ومهامهــا
وعــاالق تركيزه ـا  -عل ــى أت ــاع خططه ــا وأولواهت ــا احمل ــدلة و،ني ــا يف إ ،ــاأ أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة
وينبتـ أن تعلــب ت ــليلة كــل هريــق يطــر تــياق البلــد املعـ ووايعــه وهلـ ا تــيو،د حتقيــق األهــداف
اإلعائية ل ل ية يف كل لد أتب الس م والرخاء وحقوق اإلنسان
 - 57وتيلزم ا ـاذ إجـراءين أئيسـي لت عيـل مبـدأ الـنهج النمـوذج واإلجـراء األوي هـو وضـع معـاي
موضـوعية لت ــيد الضــوأ املـال علــى أتــاع كــل لـد علــى حــدة ويف عــل الـاالق ،يــد يقلــو ذلـ
من الوجول التمكيل  ،يف ح أنه يل ل اتتمراأ وموي اللومـاق إىل خـربة الليـاانق املعنيـة مـن خـ ي
اال ـتا يف مويــع واحـ د ،والوجــول االهتاضـ أو أ رليــة أخــرس تقــدم الــدعم طريقــة هعالــة وم ئمــة ويف
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ح ـ ــاالق أخ ـ ــرس ،ي ـ ــد تل ـ ــزم عموع ـ ــاق إض ـ ــاهية م ـ ــن امله ـ ــاأاق و/أو اللي ـ ــاانق ل ـ ــدعم ي ـ ــدأاق البل ـ ــدان
حسب احتياجاهتا
 - 58وتــيُعال تنظــيم أ،ــر األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلعائيــة وتعزيزهــا وم ـ ها ألاة التخطــيمل األهــم
والوحيــدة التا عــة ل مــم املتحــدة يف عيــع البلــدان ،مــع مــا يتتــب علــى ذلـ مــن راأ ملموتــة هيمــا يتعلــق
توجيــه لعــم املنظومــة وتواجــدها ،ولتحظــى تــدأ يا ابألتــبقية علــى ال ـربامج وامنطــمل القطريــة الــيت تن ـ ها
هرالس اللياانق و دال من تقـد مـوأة عـن عيـع أن ـطة األهريـة القطريـة يف لـد عينـه ،ـب أن تصـبف
األ،ــر ت ــلل اتــتاا ة ل ولــواق الو،نيــة علــى نطــاق املنظومــة؛ و ــب أن يســتند ه ـ ا االت ــاق حــوي
النتـائج إىل إ،ـاأ ميزانيـة واضـف وحيكمـا لـزم إلخـاي تعـدي ق علـى الوجـول القطـر ل مـم املتحـدة ،هخل ــا
تتُن وتيُطبق إجراء ا تا اللياانق يف مويع واحـد أو إعـاأة املـوب إىل ملاتـب املنسـق املقيمـ
إىل أيصى حد لن يف حالة عـدم اتـتي اء معـاي الوجـول التمكيلـ  ،أو عنـدما ال يلـون الوجـول التمكيلـ
اللامـل الزمـا وتين ـ عـن هـ ه التعـدي ق إرحـة املزيـد مـن املـواأل للـربامج يف امليـدان ،مـع تعزيـز وحت يــز
ي ــدأاق األهري ــة القطري ــة يف ع ــاي السيات ــاق املتلامل ــة وال ــد م ــن تل ــاليف املع ــام ق ل ائ ــدة ال ــركاء
وتــتعتمد االتتعراضــاق علــى الريا ــة القويــة علــى املســتوس اإليليم ـ و/أو علــى مســتوس املقــر مــن أجــل
ك الة الوهاء ابملعاي واملساءلة ال زمة ،مع جعل التومياق ملزمة ،أهنا واهقة اللومة املضي ة
 - 59والتــرا مــن اإلج ـراء الكــاين هــو اتــتخدام امنــدماق الت ــتيلية امل ــتكة/مهام امللاتــب امنل يــة
لتصــبف امنيــاأ التلقــائ ل هريــة القطريــة ،وا ــدف مــن ذلـ هــو حتقيــق وهــوأاق الاــم ومواءمــة إج ـراءاق
تســي العمــل وابتــتطاعة الليــاانق الــيت تن ـ عمليــاق كبـ ة ،والــيت يــد يلزمهــا ال ــاذ علــى االتــتق لية
الت ــتيلية ألتــباع متنوعــة ،أن حتــاهظ علــى خــدماهتا من صــلة ،ـريطة أن تقــدم لأاتــة جــدوس واضــحة
وينبتـ أن يســتند ه ـ ا اإلج ـراء إىل ااهــول املســتمرة الــيت تب ـ ا منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة مــن أجــل
توحيد عملية تقد امندماق من خ ي مراكز امندماق املتلاملة علـى الصـعيد القطـر (املراكـز األهقيـة)
أو ملاتــب امنــدماق العامليــة و/أو اإليليميــة (املراكــز الرأتــية) ،وأن يلــون متســقا مــع جهــول اإلم ـ
اإللاأ اااأية وتوف ال تدير األمم املتحدة ملاتـب متعـدلة يف لـد عينـه إال يف الـاالق االتـتكنائية
ومــن احملتمــل أن تــوهر ه ـ ه التــدا مئــاق امل ي ـ مــن الــدوالأاق الــيت الــن إعــالة اتــتكماأها يف حتقيــق
نتائج من أجل حتس حياة الناع مبا رة
 - 60وينبت أن جل
الننا جيل األهرية القطريـة ااديـد مـن االنتقـاي مـن وجـول عـامل موحـد ،حيـي يبلـغ
متوتمل عدل اللياانق يف كل هريق يطر  18كياان ،إىل أهرية يطرية أككر متاتلا ومرونة وأمتر حامـا
وذاق ك اءة وتركـز علـى نطايهـا املوضـوع  ،وذاق يـدأاق كبـ ة يف عـاي السياتـاق املتلاملـة ومزيـد مـن
االتتاا ة ل ولواق واملطالب الو،نية وما هتئت اإللاأة التقليدية لتعاون منظومة األمم املتحدة اإلعائيـة
يائمة حصرا تقريبا ع لى التواهق يف اآلأاء ،مع ضعف املساءلة ،والتكيز على اتتق لية هرالس الليـاانق
و روأ الويـت ،أمـبف التنـوي مـع انعـدام املسـاءلة اللاهيـة مـو،ن ضـعف ،ولـيب مصـدأ يـوة ههـ ا الـنهج،
التحويل هبدف حتس حياة الناع
ولن يال إىل التتي
ُّ

 - 61للمضطي وطو تابيطق الطذهى القطا م علططى الونطدا الذموذجيطة إزاء اجليطأل اجلدمطد مطن األفرقططة
القارمة سذقوم مبا مليذ
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التش ططاور م ططع ال ططدوو األعض ططاء وش ططركاء األم ططم املتح ططدة م ططن يج ططأل كيال ططة تشط ط يلة
(أ)
ل فرقة القارمة يكثر جتاواب ومصممة صيصا ل أل تلد على ندة؛
(ع) وضع مقفنا ابالشفاك مع تر مى األمم املتحطدة اإلمنطا ي وال يطا الر يسطية
ا مذظومة األمم املتحدة ابإلضافة إب ركيزتني ر يسيتني وطا وضطع معطام لفشطيد احلضطور املطادي
ووضع اسفاتيجية مشفكة إلعادة تذظيم اخلدما التذيي مة/مهام امل ات اخلليية
ليرادا ال يا
وضمان ين ت ون الذموذج املوند ل فرقة القارمة.
إعادة أتكيد سلاة املذسقني املقيمني ونيادالم.
 - 62مــن املهــم للتايــة ك الــة تتيـ أئيسـ يف نظــام املنســق املقيمـ حــن يظهــر جيــل جديــد مــن
األهرية القطرية وتوف نُزيل التموا ال يلتنف لوأ املنسق املقيم ويف الويت الـراهن ،هـخلن
املطلــوع مــن املنســق املقيمـ هــو توجيــه لعــم األهريــة القطريــة علــى الصــعيد الــو ، ،وللــن أبلواق
ودولة و دون تلطة أمسية هيما يتعلق سائر أنتاء كياانق األمم املتحدة املعين وليا
ُ
ملم
ا
و
ـ
ن
يلو
أن
ـ
م
املقي
 - 63ولتقــد الــدعم ال عــاي منطــة عــام  ،2030يتع ـ علــى املنســق
ـ
الــة التنميــة ،ــا يف ذل ـ الل ــاءاق التعاونيــة القويــة ،وهقــا الحتياجــاق البلــد ال ـ يعملــون هيــه
و ــب أن يل ــون لوأهــم وامله ــام املوكلــة إل ــيهم واض ــحة ل تــت الة مبا ــرة مــن خ ــربة اللي ــاانق ذاق
الصــلة ،والت اعــل مــع ال ــركاء ابتــم املنظومــة واألم ـ العــام وللمســاعدة يف حتديــد أولــواق الــدعم،
حسب اال يتضاء ،وهقا ل ولواق واالحتياجاق الو،نية
 - 64و يعد يلف ا اذ ترتيب أوي من ترتيباق متساوية يف األمهية ،يتويف على حسـن نيـة
وت اهم أنتاء وكاالق األمم املتحدة ومناليقها و راعها علـى الصـعيد القطـر وعلـى الـر م مـن أن
أعضــاء ال ريــق القطــر مســاولون أمــام أنتــا ئهم عــن الــوالاق ال رليــة ،هــخلن العمــل مــن أجــل تعزيــز
الل اءة والنتائج يتطلب أن يلونوا أيضا عائـدين ابلنظـر للمنسـق املقيمـ ويظلـوا مسـاول أمـامهم
ع ــن األن ــطة عل ــى نط ــاق املنظوم ــة وت ــيلزم إ ـرام ات اي ــاق ـ املنس ــق املقيم ـ وأعض ــاء األهري ــة
القطري ــة ،وابلت ــايل ض ــمان ي ــدأ أ ك ــرب م ــن املس ــاءلة إزاء عض ــهم عض ــا ع ــن األلاء وع ــن أ مس ــامهة
م تكة يف األولواق القطرية
 - 65وتيار اتتعراا التوميف الوبي للمنسق املقيم  ،نظـرا للطلبـاق املتزايـدة يف خطـة
عام  2030و ب أن يلـون املنسـقون املقيمـون ،أوال ويبـل كـل ـ ء ،مـن كبـاأ املـداهع واملهنيـ
يف عــاي التنميــة املســتدامة ،ولــديهم ههــم عميــق لعمليــاق التخطــيمل الو،نيــة ،واميــع أ عــال أهــداف
التنميــة املســتدامة وخمتلــف الســياياق وااليتصــال السياتـ للتنميــة وللمضـ يــدما ،ينبتـ أن يصــبف
املنسـقون املقيمــون خـرباء يف عــاي تلامـل السياتــاق ،ويــالأين علـى توجيــه املسـامهة ال نيــة للمنظومــة
يف خطــة عــام  ، 2030واإل ـراف عليهــا ،مت ــيا مــع األول ــواق الو،نيــة والقواع ــد واملعــاي الدولي ــة
وتــوف تلــزمهم معرهــة يويــة ابلبيــاانق واإلحصــاءاق ،واال تلــاأ ،وتنميــة ال ـراكاق والتوامــل ال عـاي
من أجـل التنميـة املسـتدامة وتـوف يلـزم كـ ل مواءمـة عموعـاق مهـاأاق هـرا لس املنسـق املقيمـ
مع االحتياجاق احملدلة للبلدان اليت يعملون هيها
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 - 66و ـب أن يلــون املنسـقون املقيمــون يــالأين علـى ييــالة األهريــة القطريـة يف عمليــاق التحليــل
املتلامل ،والتخطيمل واالتت راف ،ولديهم أنية واضحة للقضاا النا ئة ااانبية اليت تاقر ككـ ا علـى
حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة و ــب علــى املنســق املقيمـ  ،واضــع خطــة عــام  2030نصــب
أعيــنهم ،أن ينامــروا اللومــاق وال ــعوع ويــدعمو ا يف جهولهــا الراميــة إىل الــتويج لــنهج ويــائ ،
يركــز علــى نــاء يــدأة املاتســاق الو،نيــة علــى اتــتباق االضــطراابق والصــدماق الــيت الــن أن حتــوي
لون حت قيـ ــق ه ـ ـ ه األهـ ــداف أو تقـ ــوا التقـ ــدم احملـ ــرز و ـ ــب أن يلون ـ ـوا يـ ــالأين علـ ــى العمـ ــل مـ ــع
اللوم ــاق الو،ني ــة و ه ــا م ــن أم ــحاع املص ــلحة ال ــو،ني م ــن أج ــل تطبي ــق ي ــيم األم ــم املتح ــدة
ويواعدها وإع ء ا طريقة تراع السياياق وامنصومياق الو،نية
 - 67وتوف ال يت تى متل نظام املنسق املقيم من السلطة وحدها ههو يتطلب أيضا تـوه
الق ــدأاق وامل ـ ـواأل وللمض ـ ـ ي ــدما ،تـ ــيلون مـ ــن األمهي ــة لـ ــان الت كـ ــد م ــن تـ ــوهر امل ـ ـواأل اللاهيـ ــة
للمنســق املقيمـ وملــاتبهم وتزويــدهم اموعــاق املهــاأاق املناتــبة لتقــد امل ــوأة إىل اللومــاق
الو،نيــة ولعــم خطــة عــام  2030ويف الويــت الـراهن ،تركــز ملاتــب املنســق املقيمـ يف مهامهــا يف
املقــام األوي علــى القيــالة يف وضــع إ،ــاأ األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلعائيــة ،ابال ـتا مــع النظ ـراء
اللــومي و ـ هم مــن النظـراء يف عــاي التنميــة الو،نيــة ،إىل جانــب التنســيق واإل ـراف علــى اإل،ــاأ
وال ـ ـ ـربامج امل ـ ـ ــتكة ويف املسـ ـ ــتقبل ،ـ ـ ــب أيضـ ـ ــا أن تلـ ـ ــون ملـ ـ ــاتبهم مرك ـ ـ ـزا للتحليـ ـ ــل والتخطـ ـ ــيمل
االتـ ـتاتياي عل ــى الص ــعيد القط ــر  ،ــا يف ذلـ ـ م ــن أج ــل الوياي ــة ،وتلام ــل السيات ــاق ،و ن ــاء
ال راكاق على نطاق املنظومة وتوه التمويل من أجل حتقيق األهداف اإلعائية ل ل ية
 - 68وينبت لعم املنسق امل قيم ست اأين تياتي وتقني ذو ك ـاءة عاليـة الـنهم تقـد
امنــربة املتخصصــة يف عــاي تلامــل السياتــاق ،ولعــم تنســيق املســامهاق علــى نطــاق املنظومــة علــى
الصـعيد القطــر مــن أجــل تن يـ األهــداف و ــب أن يلــون املنســق املقــيم يــالأا علــى االتــت الة مــن
يدأاق هرالس كيـاانق األمـم املتحـدة مـن أجـل حتقيـق النتـائج املت ـق عليهـا علـى نطـاق املنظومـة علـى
الصعيد القطر
 - 69ومــن األمهيــة لــان ،ولعمــا اميــع ااوانــب املبينــة أعـ ه ،أن تعاـل كيــاانق منظومــة األمــم
املتحدة اإلعائية وت ة ااهول الرامية إىل حتقيق التوازن ـ اانسـ والتمكيـل ااتـرايف العـالي يف عيـع
التعيينـ ــاق ،ـ ــا يف ذل ـ ـ تعيينـ ــاق املنسـ ــق املقيم ـ ـ ولقـ ــد أحـ ــرزان تقـ ــدما كب ـ ـ ا يف ه ـ ـ ا الصـ ــدل،
إذ أم ــبحت املـ ـرأة ت ــتل حالي ــا  45يف املائ ــة م ــن عي ــع وب ــائف املنس ــق املقيمـ ـ  ،وم ــرق اآلن
أتت ــد ابملماأت ــاق ااي ــدة يف ه ـ ا الص ــدل يف تن ي ـ ات ـتاتياييت األوت ــع نطاي ــا املتعلق ــة ابلتل ــاها
اانس
 - 70و ــب أن يقا ــل تعزي ــز القي ــالة ق ــدأ أك ــرب م ــن املس ــاءلة والي ــال و ن ــاء عل ــى امل ــاوأاق
والتحلــي ق املناــزة حــن اآلن ،هخلننــا مصــممون علــى أن نســل ،ريــق هصــل مهــام املنســق املقيمـ
عن مهام املمكل املقيم التا ع للربانمج اإلعائ وااداأ ال ا مل القائم حاليا ه ين الدوأين
كاف لضمان مسـتوس النزاهـة الـ الـن أن يولـد الكقـة لاخـل املنظومـة وخاأجهـا ،حـن يـتملن
املنسقون املقيمون من القيام دوأ ييال على و هعاي
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 - 71وت ــيلون م ــن امله ــم للتاي ــة االت ــت الة م ــن يي ــالة ـ ـرانمج األم ــم املتح ــدة اإلعـ ـائ  ،وذاكرت ــه
املاتســية ،ولعمــه الت ــتيل مــن أجــل جتديــد نظــام املنســق املقيم ـ ومــع ذل ـ  ،ينبت ـ أال يلــون
هن ــا أ تن ــايل ـ ـ ألواأ ومس ــاولياق املنس ــق املقيم ـ ـ وألواأ ومس ــاولياق ال ــربانمج اإلع ــائ
ومـ ـ ه كي ــاان ه ــرلا وعضـ ـوا يف األهري ــة القطري ــة ،ويعم ــل كمن ــرب مس ــاوي ع ــن تلام ــل منظوم ــة األم ــم
املتحـ ــدة اإلعائيـ ــة وللناـ ــا يف تن ي ـ ـ خطـ ــة عـ ــام  2030يلـ ــزم أن تظـ ــل وبي ـ ــة املنسـ ــق املقيم ـ ـ
متتخة يف أن طة منظومة األمم املتحدة التن ي ية من أجـل التنميـة ،ومرتبطـة اأتبا،ـا وقيقـا ابملسـتوس
القطر  ،ويلون رانمج األمم املتحدة اإلعائ ألاهتا الرئيسية
 - 72و ــر حاليــا اتــتعراا االعتبــاأاق القانوني ـ ة والت ــتيلية وامليزنيــة واالت ـتاتياية ذاق الصــلة
للت كــد مــن أن يلــون االنتقــاي إىل نظــام أهضــل للمنســق املقيمـ  ،عمليــة تلســة ومتدأجــة ،وجتنــب
تعطيــل التن يـ علــى الصــعيد القطــر ومت ــيا مــع يـراأ اامعيــة العامــة  ،243/71تـ يدم مقتحــاق
ن حتس نظام املنسق املقيم يف كانون األوي/ليسمرب 2017
أككر ت صي
 - 73ولتعزم ططز ال ططدور القي ططادي للمذس ططقني املقيم ططني سذواجل ططأل إجط طراء مش ططاورا م ططع ال ططدوو
األعضططاء وركسططاء اصيئططا اإلدارمططة ل يططا األمططم املتحط دة وال يططا الر يسططية ا املذظومططة مططن
يجأل القيام مبا مليذ
إنشططاء اططو مسططاءلة واضططحة تططني مجيططع يعضططاء األفرقططة القارمططة واملذسططقني
(أ)
املقيمني وتني املذسقني املقيمني واألمني العام؛
(ع) حتدمططد يفضططأل منططط تشططيفيلي ل يالططة احليططاد ال امططأل لويييططة املذسططق املقططيم مططن
طالو الي صططأل تططني مهططام املذسططق املقططيم التططاتع ل مططم املتحططدة واملمثلططني املقيمططني التططاتعني للططت مى
اإلمنطا ي علططى يرض الواقطع والططو مططا سيتجسطد مططن طالو إنشططاء سليططا تذسطيق ومسططاءلة إقليميططة
وعاملية كافية؛
( ) حتدمططد انتياجططا م ات ط املذسططقني املقيمططني مططن التمومططأل وامل طوييني وإعططارة
يقص ط ى مططا ن ططن مططن اخلططتة التقذيططة والسياسططاتية مططن ال يططا وتططوف اخلططدما االستشططارمة مططن
ال يا ال ليسق ممثلة ا تلد تعيذا.
 - 74ولضمان تزومد املذسقني املقيمطني واألفرقطة التاتعطة مبجموعطا املهطارا الضطرورمة علطى
الذحو املالو ا اة عام  2030سذقوم مبا مليذ
اسططتعراض ويييططة املعططارت والططتعلام علططى ناططاق األمططم املتحططدة للت كططد مططن ين
(أ)
تراتذا التدرمبيطة ومعارفذطا حدثطة ومسطت دمة علطى الذحطو األمثطأل ومتانطة علطى يفضطأل وجطا مم طن
ل فرقة القارمة والدوو األعضاء؛
(ع) تقي ططيم تط طرامى عم ططأل دتل ططد معاال ططد البحط ط والت ططدرم التاتع ططة ل م ططم املتح ططدة
ونتا جها للوقوت على يويتها وأتث الا؛
( ) تعزمز التياعأل تني املذسقني املقيمني وال يطا املعيارمطة التاتعطة ل مطم املتحطدة
مبا ا ذلك إدارة الشالون االقتصادمة واالجتماعيطة واللجطان اإلقليميطة مطن يجطأل ضطمان نصطوو
األفرقة القارمة على الدعم اليين الالزم للوفاء توالمتها املعقدة؛
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استعراض يسلو التوييطد واحلطوافز املهذيطة لوضطع قا مطة جدمطدة مطن املذسطقني
(ل)
املقيمني املرشحني لالنتدا وضمان م افب تزمة على التذقأل؛
(ه) إعاططاء األولومططة لرفططع نسططبة ويططا د املذسططقني املقيمططني الط تشططيفلها الذسططاء مططن
 ٤٥ا املا ة لتحقيق املساواة ال املة تني اجلذسني ا يقر وقق مم ن.
تيعيأل العالقة تني العمأل اإلنساين واإلمنا ي على الصعيد القاري
 - 75يتطــاوي أمــد األزم ــاق ــلل متزايــد ،ويظ ــل الســلان م ــرلين عل ــى مــدس  17عام ــا ،يف
املتوتمل ،و لتت االحتياجاق اإلنسانية مستواق يسبق ا مكيل من ايـة الـرع العامليـة الكانيـة
ونظرا لام التحداق اليت نواجهها اليوم وتعقدها وتلل تها الب رية ،هـخلن ااميـع مسـاوي عـن إ ـاء
العوز من خ ي الد من املخا،ر وأوجه الضعف
 - 76وابلنسبة ل خاص ال ين تتعـرا أتـباع عي ـهم وحيـاهتم للخطـر علـى أأا الوايـع ،هـخلن
الت ريق املساعدة اإل نسانية والدعم اإلعائ و ناء الس م ال معـمل لـه ههـ ه التحـداق تـاقر علـى
حياة الناع على و موحد ومتزامن  -واتتاا تنا لن تلون كاهية أ داً إذا كانت م تتة
 - 77و ب علينا تن ي الطريقة ااديدة، ،ريقة العمـل ال ـامل ل ن ـطة اإلعائيـة واإلنسـانية ،مـع
التكي ــز عل ــى النت ــائج ااماعي ــة عل ــى الص ــعيد القط ــر وكم ــا أي ــرق ذلـ ـ اامعي ــة العام ــة يف يراأه ــا
 243/71هخلن ” االتتاا ة ال املة على نطاق املنظومـة كلـل ،ـا يف ذلـ زالة التعـاون والتلامـل
ـ التنميــة ،والــد مــن خمــا،ر اللـواأق ،والعمــل اإلنســاين ،وال ــاذ علــى السـ م ،هـ أمــر أتاتـ
لتلبية االحتياجاق و لوغ أهداف التنمية املستدامة أبيصى يدأ من الل اءة وال عالية“
 - 78و ــب أال ي ــال زالة التكي ــز عل ــى الع ي ــة ـ العم ــل اإلنس ــاين واإلع ــائ  ،أو ع ياهتم ــا
ابلس م واألمن ،إىل حتويل األمواي عن األ راا احملدلة ـا أو حتويـل التكيـز مـن التنميـة إىل أهـداف
أخـرس وإذا مـا حـدق ذلـ  ،هسـنلون يـد ه ـلنا يف حتقيـق هـدهنا األتاتـ  ،املتمكـل يف جعـل العــا
أكك ــر أمن ـاً وازله ــاأاً وينبت ـ ك ـ ل أال تق ــوا ،ريق ــة العم ــل اادي ــدة ،أب ــلل م ــن األ ــلاي،
مبـال العمــل اإلنسـاين ،ال تــيما يف حـاال ق النـزاي املسـلف وتتمكــل ،ريقـة العمــل ااديـدة يف إرحــة
مســاأ عمل ـ إلزالــة ال ـواجز ـ الضــروأية ـ ااهــاق ال اعلــة يف اجملــال اإلنســاين واإلعــائ نظ ـرا
أل مــا يعم ـ ن معــا مــن أجــل تعزيــز االتــتكماأاق يف التنميــة املســتدامة ويف النــاع واملاتســاق ،وأن
ن عل ذل يف أيرع ويت لـن وهـ تتمكـل أيضـا يف محايـة ملاتـب التنميـة املسـتدامة حيكمـا كـان
ذل لنا ،واليلولة لون هقدان هوائد الس م كلما ن بت أزمة أو حدقت مدمة
 - 79وت ــيتطلب تن ي ـ ،ريق ــة العم ــل اادي ــدة تعزي ــز لوأ منظوم ــة األم ــم املتح ــدة اإلعائي ــة ض ــمن
هيلــل املنظومــة عمومــا ،تزويــدها ام وعــاق املهــاأاق واأللواق املناتــبة ال زمــة التــتباق املخــا،ر
واالت ــت الة م ــن عي ــع أم ــوي املنظم ــة الداعم ــة منط ــة ع ــام  2030وح ــن يتس ــمل حتقي ــق املزي ــد م ــن
االتســاق علــى أأا الوايــع ،تــيلزم إج ـراء تتي ـ يف الت ل ـ امل ــاهيم  ،والكقاهــة التنظيميــة وأتــاليب
العمـل علــى مـعيد الوكــاالق وال صــناليق والـربامج والليــاانق لاخــل إلاأاق األمانـة العامــة وتــيلون
من الضروأ إن اء ياعدة ماتسية واضحة ا العمـل علـى الصـعيد العـامل  ،لضـمان توجيـه ااهـول
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القطريــة ولعمهــا علــى النحــو اللــايف ،واعتمــال ــج إيليميــة يف الويــت الـ
من األزماق عرب الدول

نواجــه هيــه عــدلا متزايــدا

 - 80وابإلضــاهة إىل تن ي ـ ،ريقــة العمــل ااديــدة ،هخلننــا مصــممون علــى تعزيــز أوجــه ال ـتا مل ـ
خطــة عــام  2030وال ــاذ علــى السـ م ،مــع التكيــز علــى نــاء ماتســاق هعالــة وخاضــعة للمســاءلة
ومعااــة أتــباع النـزاي اا أيــة وتــيلون الــر مل ـ السـ م والتنميــة مهمــا وجــه خــاص يف تــياياق
النزاي أو ما عد النـزاي ،حيـي البـا مـا تعمـل عمليـاق األمـم املتحـدة ل ـظ السـ م واألهريـة القطريـة
جنبـا إىل جنــب وزالة االتــتكماأاق يف الويايـة ،وعلــى الصــعيد العــامل وعلـى مســتوس عيــع الركــائز،
أمــر حيــو أيضــا وإذا كانــت منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة أككــر متاتــلا وخضــوعا للمســاءلة عــن
النت ــائج عل ــى أأا الواي ــع هخل ــا ت ــتلون ي ــالأة أكك ــر عل ــى التع ــاون م ــع أكي ــزة الس ـ م طريق ــة تع ــاجل
االنقس ــاماق والتنايض ــاق ال ــيت تع ــوق حتقي ــق نت ــائج مكل ــى ل ائ ــدة ال ئ ــاق الض ــعي ة م ــن الس ــلان
وتــيلون مــن املهــم للتايــة إحـراز تقــدم يف هـ ا الصــدل للح ــاذ علــى السـ م وملاتـب التنميــة ،مــع
مراعاة الوايع الت تيل املتميز يف كل عاي من عاالق العمل
 - 81وللمضططي قططدما تارمقططة العمططأل اجلدمططدة وإسططهامها ا اططة عططام  2030مذبيفططي القيططام
مبا مليذ
األمطني العطام مطع م تط تذسطيق الشطالون اإلنسطانية وفرمطق األمطم
ين معمأل
(أ)
املتحدة اإلمنطا ي مطن يجطأل ’ ‘1تبسطيط السياسطا واملبطادل التوجيهيطة التشطيفيلية ا املقطر هبطدت
حتييططز وتيس ط االتسططاق ا امليططدان؛ ’ ‘2حتسططني التحليططأل والت اططيط والتتططة الشططاملة مل تلططد
الركططا ز؛ ’ ‘3اسططتعراض يداء املهططام املزدوجططة يو ثالثيططة األدوار ال ط تضططالع هبططا القيططادة العليططا
ل مم املتحدة على يرض الواقطع؛ ’ ‘٤حتدمطد طرا طق يومطأل مرنطة لطدعم تذطاء القطدرة علطى الت يطد
واألالط ططدات املشط ططفكة ا تط ططات العمط ططأل اإلنسط ططاين والعمط ططأل اإلمنط ططا ي ا األزمط ططا طوملط ططة األمط ططد
واالعفات يمضا إبسهاماهتا ا احلياظ على السالم؛
(ع) إنشططاء جلذططة توجيهيططة تضططم املسططالولني الر يسططيني لتعزمططز يوجططا التططبزر ا األعمططاو
اإلنسططانية واإلمنا يططة .وسططيفيا اللجذططة التوجيهيططة ط األمططني العططام ومتططوب القيططادة التذيي مططة
م ت تذسيق الشالون اإلنسانية ومذسق اإلغاثة ا ناال الاوارل ابإلضطافة إب تطر مى األمطم
املتح ططدة اإلمن ططا ي .وستض ططم اللجذ ططة يك ططت كي ططا األم ططم املتح ططدة التذ يي م ططة العامل ططة ا اجمل ططالني
اإلنسططاين واإلمنططا ي علططى نططد سططواء .وسططوت توجططا العمططأل اجلمططاعي املالططو مططن فرمططق األمططم
املتحططدة اإلمنططا ي واللجذططة الدا مططة املشططفكة تططني الوكططاال مططع الفكيططز علططى ي ططني طرمقططة العمططأل
اجلدمططدة علططى يرض الواقططع واعتمططاد الططذهى واالسططفاتيجيا اإلقليمي طة عذططد االقتضططاء ونشططد
العمططأل والططدعم العططامليني ا األزمططا ال ططتا .واللجذططة التوجيهيططة الططي وسططيلة جعططة وفعالططة مططن
نيط الت ليططة مططن يجططأل كيالططة موقططع للعالقططة تططني العمططأل اإلنسططاين والعمططأل اإلمنططا ي دا ططأل املقططر
يشيا مع الوالاي القا مة.
 - 82ولتحسني الرواتط تني التذمية املستدامة واحلياظ على السالم سذقوم مبا مليذ
توس ططيع نا ططاق اس ططتثمارا جل ططذدوق تذ ططاء الس ططالم ل ططدعم اإلجط طراءا املت امل ططة
(أ)
املتعلقة ابلوقامة وتدات مذع التصعيد ا ضم الذزاعا العذيية؛
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(ع) تذططاء رواتططط مشططفكة إب جان ط االسططتعراض املت طزامن صي ططأل السططالم واألمططن مططن
يجأل ض مان اتساق يفضأل مع ركيزة التذمية وتذيي األالدات اإلمنا ية ل ليية ودعمهما.

ابء  -على الصعيد اإلقليميذ جلو متماسك على مستوا السياسا
 - 83من املهم للتاية تعزيز موق األمم املتحـدة علـى مسـتوس السياتـاق علـى الصـعيد اإليليمـ
لتلبية مطالب خطة عام  2030أما اللاان اإليليمية ،هه دوأها ،عنصر أتات يف الدعامة اليت
تقوم عليها تياتة منظومة األمم املتحدة اإلعائية وه النسيج الرا مل املسـتوي العـامل واحمللـ ،
وااهــة املقدمــة لوجهــاق النظــر اإليليميــة ـ ن القضــاا العامليــة وتضــطلع اللاــان اإليليميــة ــدوأ
أئيسـ ـ ومـ ـ ها ع ــامع هلري ــة تع ــمل ابلسيات ــة العام ــة ،إذ أ ــا تق ــدم خ ــدماق البي ــاانق وامن ــدماق
التحليليــة وامل ــوأة السياتــاتية ملعااــة القضــاا اإليليميــة ،وتــدعم إعــدال عموعــة واتــعة مــن القواعــد
واملعاي واالت ايياق اإليليميـة وتقـوم ـدوأ منـا ر للعمـل مـع املاتسـاق اإليليميـة اللوميـة الدوليـة،
مــن أج ــل تب ــالي اآلأاء لاخ ــل األي ــاليم وهيم ــا ينه ــا ،مــن خ ـ ي ت ــوه أ ــلاي جدي ــدة م ــن التع ــاون
اإلعائ وال راكاق اإليليمية وتوتيع نطايها
 - 84ولليـ ــاان ق األمـ ــم املتحـ ــدة األخـ ــرس وجـ ــول إيليم ـ ـ أيضـ ــا أو مسـ ــاأ عمـ ــل إيليم ـ ـ  ،هـ ــرلا
أو ك عض ــاء يف األهري ــة اإليليمي ــة التا ع ــة جملموع ــة األم ــم املتح ــدة اإلعائي ــة وامله ــام األتات ــية املوكل ــة
ل هرية اإليليمية ه توه القيالة والتوجيه وتقد امندماق االتتاتياية ل هرية القطرية؛ واإل ـراف
علــى ضــمان ااــولة وأمــد أ،ــر األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلعائيــة ومبالأاهتــا امل ــتكة؛ والســهر علــى
إلاأة ألاء املنســق املقيمـ واألهريــة القطريــة؛ وحــل امل ــاكل يف الــاالق القطريــة الصــعبة ويف تســوية
املنازعاق
 - 85ي ــد أن امللات ــب اإليليمي ــة التا ع ــة ملختل ــف كي ــاانق األ م ــم املتح ــدة توج ــد مبعك ــرة يف مواي ــع
خمتل ــة ،كم ــا أن تعري ــف املن ــا،ق ال ــن أن تتل ــف م ــن كي ــان إىل رخ ــر أم ــا التنس ــيق عل ــى الص ــعيد
اإليليمـ ههــو لون املســتوس األمكــل ،ويتتــب علــى ذلـ أقـران مبا ـران مهــا( :أ) عــدم وضــو تقســيم
العم ــل عل ــى الص ــعيد اإليليمـ ـ  ،م ــع احتم ــاي ح ــدوق ت ــداخ ق ،ال تـ ـ يما عن ــدما تتعام ــل اللا ــان
اإليليميــة م ــع اللوم ــاق الو،ني ــة يف عــاي ن ــاء الق ــدأاق أو عن ــدما تن ــمل األهري ــة اإليليمي ــة التا ع ــة
جملموعــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة يف عــاي إنتــا الدأاتــاق واملنتاــاق املعرهيــة ـ ن القضــاا املطروحــة
علــى مــعيد املنطقــة أو علــى الصــعيد لون اإليليمـ ؛ (ع) االتــتخدام لون املســتوس األمكــل لقــدأاق
ـ ن القضــاا ذاق األمهيــة الامســة يف
املنظمــة السياتــاتية ـ ن األولــواق اإليليميــة ،ــا يف ذل ـ
جنا خطة عام  2030مكل متويل التنمية و ناء القدأاق اإلحصائية
 - 86وللمض يدما ،ومت يا مع التزامنا ابلتكيز على تعزيز القيالة ،ينبت متل اللاان اإليليميـة
وم ـ ها الص ــوق الرائ ــد ملنظوم ــة األم ــم املتح ــدة اإلعائي ــة ـ ن وض ــع السيات ــاق ،والبح ــي وإنت ــا
م ــاأيع املعرهــة علــى الصــعيد اإليليمـ الــيت تتـ التلامــل والتقيــيم املتـوازن ـ ن التنميــة املســتدامة
وينبتـ ـ أن حت ــاهظ األهري ــة القطري ــة ،ــدوأه ا ،عل ــى ال ــدوأ األتاتـ ـ يف لع ــم اللوم ــاق الو،ني ــة يف
التن يـ والرمــد واإل ـ غ ـ ن أهــداف التنميــة املســتدامة ومــن املهــم يف ه ـ ا الصــدل ،االتــتنال إىل
يــان التعــاون ـ اللاــان اإليليميــة وعموعــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة ،مــع مــا يتصــل ـ ل مــن أوجــه
املساءلة لضمان تقسيم واضف للعمل
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 - 87وكاـزء مـن هـ ه ااهـول ،هخلننـا نعتــزم العمـل ـلل وقيــق مـع اللاـان اإليليميــة حـن تــتملن
مــن التكيــز تــدأ يا علــى ق ـ ق مهــام أئيســية( :أ) الوهــاء ــدوأها وم ـ ها مراكــز ال لــر يف منظومــة
األمـم املتحــدة علــى الصــعيد اإليليمـ  ،وتــوه حتاليـل ومعــاأف عامليــة املســتوس ـ ن األولــواق علــى
معيد املنطقة ،واال تلاأ ،ومتويل التنمية ،والقضاا العا رة للحدول ،ومـن مث ،همـن الضـروأ أن تعـزز
اللاان ت اعلها مع إلاأة ال اون االيتصالية واالجتماعية من انحية ،ومـع األهريـة القطريـة مـن انحيـة
أخ ــرس؛ (ع) ت ــوه منت ــداق إيليمي ــة لتب ــالي أهض ــل املماأت ــاق ،ومتا ع ــة وات ــتعراا التق ــدم احمل ــرز
ن خطة عام  ، 2030هض عن حتليل التحداق القائمة واملسـتادة ،مـن خـ ي إ ـرا منظومـة
األمـ ــم املتحـ ــدة اإلعائيـ ــة األوتـ ــع نطايـ ــا؛ ( ) لعـ ــم وتعزيـ ــز القـ ــدأاق املعياأيـ ــة والسياتـ ــاتية ل هريـ ــة
القطريــة ،الــيت تــتعتمد ،يف أهضــل األح ـواي ،و صــوأة أككــر من هايــة علــى خ ـرباق اللاــان ،ــدال مــن
ااهــاق ال اعلــة امناأجيــة وينبت ـ أن يســت يد املنســقون املقيمــون واألهريــة القطريــة قــدأ أكــرب مــن
يـدأاق اللاـان اإليليميـة املتعلقـة ابلـدعوة يف عــاي السياتـاق يف املراحـل األوىل ،وهـ القـدأاق الــيت
تس ــعى البل ــدان املتوت ــطة ال ــدخل والبل ــدان ذاق ا الحتياج ــاق امنام ــة ،عل ــى وج ــه امنص ــوص ،إىل
االتت الة منها وابإلضاهة إىل أن ه ا الـنهج يتسـم ابل عالـة مـن حيـي التلل ـة ،همـن ـ نه أن يعـزز
االتساق يف األمم املتحدة وعملياق الت خيو وامل وأة
 - 88ويف ح أنه يتع يـان خصومـياق هـ ا التتيـب زيـد مـن الت صـيل ،تـتلون هنـا أوجـه
آتزأ وك ــاءة واض ــحة م ــن حي ــي التلل ــة يف تر ــيد وتعزي ــز اتس ــاق الض ــوأ امل ــال عل ــى الص ــعيد
اإليليم ـ وال ينبت ـ أن يس ـ ر ال ــنهج اادي ــد ع ــن وه ــوأاق يف التل ــاليف هحس ــب ،ــل واأله ــم م ــن
ذل  ،أن يولد خربة عالية ااولة ال الن أن توهرها توس األمم املتحدة مـن خـ ي ععهـا علـى ـو
هري ــد ـ ـ امل ــروعية املعياأي ــة ونط ــاق العملي ــاق وعن ــد النظ ــر يف املقتح ــاق ،ت ــنعمل م ــع كي ــاانق
منظومة األمم املتحدة اإلعائية من أجل ال اذ ،حسب االيتضاء ،علـى األعمـاي التن ي يـة الـيت تركـز
علــى البلــدان والــيت يضــطلع هبــا حاليــا أعضــاء األهريــة اإليليميــة يف عموعــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة
وتــيتم التكيــز علــى تعزيــز متاتـ القيــالة حــوي القضــاا املتعلقــة ابلسياتــاق والبيــاانق وتعزيــز أوجــه
التيتزأ اإلجراءاق على الصعيدين القطر واإليليم
 - 89ولتحسططني االتسططاق وتعزمططز جلططو سياسططي مونططد علططى الصططعيد اإلقليمططي سططوت يقططوم
قبأل اامة عطام  201٧ابسطت عراض للمهطام اإلقليميطة وقطدرا مذظومطة األمطم املتحطدة اإلمنا يطة ا
وذلك من يجأل ما مليذ
تاو السياسا وإدارة البيا
توضط ططي تقسط ططيم العمط ططأل تط ططني اللجط ططان اإلقليميط ططة وإدارة الشط ططالون االقتصط ططادمة
(أ)
واالجتماعية وال يا التذيي مة ا مذظومة األمم املتحدة؛
(ع) است شات إم انية االشفاك ا موقع واند يو جتميع قدرا املذظومطة ا تطاو
السياسا على الصعيد اإلقليمي تتذسيق شامأل من اللجان اإلقليميطة وذلطك مطن يجطأل ضطمان
ين ت ون املذظومة ممثلة لصو سياسي موند ذي يثر يكت؛
( ) اسططتعراض الياكططأل التذسططيق اإلقليميططة القا مططة التاتعططة ل مططم املتح طدة وارتباطهططا
آبليا التذسيق اإلقليمية ال ينش الا اجمللس االقتصادي واالجتماعي.

17-11562

23/32

A/72/124
E/2018/3

جيم  -علططى الصططعيد العططامليذ إعططادة تذظططيم التذميططة ا يعلططى مسططتواي املذظمططة مططن يجططأل دعططم
الذتا ى وتيس حتقيقها على الصعيد القاري
اآلليا العاملية ال تدعم التيف ا ا امليدان وتيسر حتقيقها
 - 90يف حـ ـ يتوام ــل التكي ــز عل ــى حتسـ ـ األلاء عل ــى أأا الواي ــع ،ت ــيعتمد تعزي ــز االتس ــاق
والقيـالة ال لريــة إىل حـد كبـ علـى مــا نقــوم ـه مــن أعمـاي علــى الصــعيد العـامل و البــا مـا كــان أقــر
جهول اإلم السا قة ودولا سبب االهتقاأ إىل ااهول املتناتبة أو عدم إحراز تقدم على مـعيد
املقر ويف املقا ق اليت أجريت مـع أعضـاء األهريـة القطريـة واملنسـق املقيمـ  ،أكـدوا مـراأاً وتلـراأاً
على املزيد من التنسيق واالتساق واملواءمة على الصعيد العامل ومـ ها ـرو،ا حامسـة لتحسـ ألاء
األهريــة القطريــة ووــة ــعوأ أبن عــل اإلجنــازاق ا للب ـ ة الــيت حتققــت يف العمــل معــا ــلل أهضــل
والد من العزلة على الصعيد امليداين تواكبها لائما إجنازاق اقلة يف املقر
 - 91وملعاا ــة هـ ـ ه املسـ ـ لة ال ــيت  ،ــاي أم ــدها ،ه ــخلين أعت ــزم أن أحتم ــل مس ــاوليايت كامل ــة صـ ـ يت
املســاوي التن يـ األوي يف األمــم املتحــدة وأتــوىل عــدلا لوأا ييــالا يف ااهــول الــيت تبـ ا املنظمــة يف
عـاي التنميــة املســتدامة ،لعمــا للـدوي األعضــاء وموب ينــا يف امليــدان ويـد ــرعنا يف إجـراء اتــتعراا
لعمــل علــب الرنتــاء التن يـ ي يف منظومــة األمــم املتحــدة املعـ ابلتنســيق ،للت كــد مــن أنــه يف وضــع
جيــد النــه مــن تــوه القيــالة وا ملســاءلة التطلعت ـ اللت ـ حتتاجهمــا املنظومــة ،وأنــه ألاة هعالــة لــدعم
العمل وتن ي الوالاق على نطاق املنظومة لعما للدوي األعضاء
 - 92وتــيقوم انئــب األم ـ العــام ــدوأ ميســر للتلامــل واالتســاق علــى نطــاق املنظومــة ،وكاهــة
منظمــة للمبــالأاق علــى الصــعيد العــامل مــن أجــل حتقيــق ا لتنميــة املســتدامة ،هض ـ عــن لوأ الوتــيمل
احملايــد يف العمليــاق امل ــتكة ـ الوكــاالق وإن ـ أعــوي علــى انئــب األم ـ العــام يف تعزيــز مســاءلة
منظومة األمم املتحدة اإلعائية ونزاهة أن ـطة املنظمـة يف عـاي التنميـة املسـتدامة ،واتسـايها وهعاليتهـا،
مــع االح ـتام اللامــل للقــدأاق ا لت ــتيلية ووالاق ه ـرالس الليــاانق وتيوامــل انئــب األم ـ العــام
أيضــا لعم ـ يف ييــالة عمليــة إعــالة تنظــيم املنظومــة اإلعائيــة وتــيتم عمــل كــل مــا تقــدم وهقــا لق ـراأ
اامعيــة العامــة  12/52ابء ،ال ـ أن ـ ق وجب ــه اامعيــة العامــة وبي ــة انئــب ل م ـ العــام م ــن
أجل ” النهوا صوأة األمم املتحدة ولوأها القيال يف اجملال االيتصال واالجتماع “
 - 93ولتعزمططز القيططادة واملسططاءلة علططى الصططعيد العططاملي تش ط ن تذسططيق مذظومططة األمططم املتحططدة
اإلمنا ية س قوم مبا مليذ
يكل ططد ط األم ططني العططام مب ططا ملططيذ ’ ‘1ين متططوب دور ر ططيس تموعططة األم ططم
(أ)
الر يس لطت مى األمطم املتحطدة اإلمنطا ي؛ ’ ‘2ين معمطأل
املتحدة اإلمنا ية مع إسذاد مذص
مط ططع مذظومط ططة األم ط ططم املتحط ططدة اإلمنا ي ط ططة السط ططتعراض تشط ط ط يلة تموعط ططة األم ط ططم املتحط ططدة اإلمنا ي ط ططة
ويسالي عملها؛
(ع) يدعيد تذظيم تلس الركساء التذيي مني لتعزمز التذسطيق واالتسطاق واملسطاءلة علطى
مستوا قيادة مذظومة األمم املتحدة.
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قيادة األمم املتحدة الي رمة تش ن التذمية املستدامة
 - 94لتعزيز القيالة ال لرية ل مم املتحدة على الصعيد العامل  ،ينبت أن نعـزز الدعامـة السياتـية
ملنظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة ،ابالتــت الة مــن امليــزة النســبية ال ريــدة ل مــم املتحــدة :يــدأهتا علــى
اإلتي ــان وجه ــاق نظ ــر م ــن املي ــدان و،رحه ــا للنق ــاش الع ــامل وع ــرا أهض ــل املماأت ــاق وامني ــاأاق
السياسة على احل وما
 - 95وتقــوم إلاأة ال ــاون االيتصــالية واالجتماعيــة ــدوأ حاتــم يف تعزيــز لوأ اللاــان اإليليميــة
واالتت الة من التحليل التصاعد من األهريـة القطريـة وعلـى ـراأ العديـد مـن ـركائنا ،هـخلين أتطلـع
ألن حتتل إلاأة ال اون االيتصالية واالجتماعية م ركز الصـداأة يف عـاي متويـل التنميـة وتياتـة التنميـة
املستدامة ،ا يف ذل يف اجملاالق ااانبية ااديدة النا ئة عن التقدم العلم والتلنولوج
 - 96وللمض ـ ـ يـ ــدما ـ ــو حتقيـ ــق ه ـ ـ ا ا ـ ــدف ،هخلننـ ــا نعتـ ــزم االتـ ــتنال إىل ي ـ ـراأ اامعيـ ــة العامـ ــة
 ، 299/70الـ ـ ،لب ــت هي ــه إيل ال ــدوي األعض ــاء أن أع ــزز ال عالي ــة والل ــاءة واملس ــاءلة والتنس ــيق
ال ــداخل إللاأة ال ــاون االيتص ــالية واالجتماعي ــة التا ع ــة ل مان ــة العام ــة ،م ــع مراع ــاة ض ــروأة جتن ــب
التداخل يف عملها وضمان أن ينظ َم عمل اإللاأة على و متلامل ومتمات ومنسق وتعاوين
 - 97والواليــة الـواألة يف يـراأ اامعيــة العامــة  299/70مطا قــة للــوالاق الـواألة يف يـراأ اامعيــة
 243/71ومتصلة هبا وإللاأة ال ـاون االيتصـالية واالجتماع يـة ،ومـ ها إلاأة ر عـة ل مانـة العامـة
موجولة يف املقر و ولة من امليزانية العالية ،وتضـطلع هـام معياأيـة وحتليليـة ومهـام نـاء القـدأاق ،ـا
لوأ هريــد ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة و ــب أن يلــون إمـ إلاأة ال ــاون االيتصــالية
واالجتماعيــة متســقا مــع اتــتعراا امل نظومــة اإلعائيــة امل ــاأ إليــه يف القـراأ  243/71وابإلضــاهة إىل
ذل ـ  ،هــخلن املناي ــاق اللوميــة الدوليــة ا امــة اااأيــة ـ ن مواءمــة جــداوي أعمــاي اامعيــة العامــة
واجمللب االيتصـال واالجتمـاع وهيئاتـه ال رعيـة ،تـاقر أيضـا يف ا للي يـة الـيت تقـدم هبـا اإللاأة الـدعم
املتلامل لتل العملياق
 - 98ولتعزم ططز اليعالي ططة وال ي ططاءة واملس ططاءلة والتذس ططيق ال ططدا لي إلدارة الش ططالون االقتص ططادمة
واالجتماعية سوت يقوم مبا مليذ
ت ليططد ط األمططني العططام ابإلش طرات علططى عمليططة االسططتعراض اجلارمططة لعمططأل
(أ)
إدارة الشطالون االقتصطادمة واالجتماعيططة مطن يجططأل حتقيطق يالططدات ر يسطية ثالثططة الطيذ ’ ‘1حتسططني
ال ط ط ط ط ططدعم الط ط ط ط ط ط ي تقدم ط ط ط ط ططا اإلدارة إب العملي ط ط ط ط ططا احل ومي ط ط ط ط ططة الدولي ط ط ط ط ططة املتعلق ط ط ط ط ططة ابلتذمي ط ط ط ط ططة
املستدامة؛ ’ ‘2زايدة قدرا اإلدارة على حتليطأل السياسطا وإنتطاج املعطارت؛ ’ ‘3إعطادة أتكيطد
يوقط ط ططع اإلدارة ا جلط ط ططدارة سياسط ط ططة التذميط ط ططة املسط ط ططتدامة علط ط ططى الصط ط ططعيد العط ط ططاملي مبط ط ططا ا ذلط ط ططك
توجل ططيها ’قاع ططدة تثبي ططق‘ لتموم ططأل التذمي ططة عل ططى الص ططعيد الع ططاملي تعم ططأل عل ططى و ططو وثي ططق م ططع
املالسسا املالية الدولية والبذك الدوت؛
(ع) دعط ططوة األمط ططني العط ططام املسط ططاعد للتذميط ططة االقتصط ططادمة ليقط ططوم تط ططدور كب ط ط اخلط ططتاء
االقتصادمني ا األمم املتحدة وم ون مسالوال عن قيادة يندث التحليال وسياسطا االتت طار
وابلتات إثراء الت ايط املت امأل االسفاتيجي دا أل مذظومة األمم املتحطدة اإلمنا يطة لطدعم الطدوو
األعضاء وللقيام تطدور احملطاور اليطين القطوي مطع املالسسطا املاليطة واالقتصطادمة الدوليطة؛ وعطالوة
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على ذلك فإن كب اخلتاء االقتصادمني سيعمأل تش أل وثيق مع اللجان اإلقليميطة ومطع مذظومطة
األمططم املتحططدة اإلمنا يططة ليفططرض االسططتيادة مططن املعططارت امليدانيططة اليرمططدة الط يل هططا املذظومططة مططن
يجأل توليد املساوا وحتدمد ش أل الذقاش العاملي.

امسا  -تعزمططز املسططاءلة لتوجيططا الططدعم ال ط ي تقدمططا مذظومططة األمططم املتحططدة اإلمنا يططة مططن
يجأل تذيي اة عام 2030
 - 99مــن الضــروأ تعزيــز مســاءلة منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة يف الويــت الـ ننتقــل هيــه ــو
املزي ــد م ــن االتس ــاق عل ــى نط ــاق املنظوم ــة ولض ــمان ي ــدأ أك ــرب م ــن ال ــدعم املتب ــالي والتمات ـ عل ــى
مســتوس أكــائز العمــل وهـ ا أمــر مهــم للتايــة أيضــا إلعــالة تنظــيم املنظومــة لعمــا منطــة عــام 2030
ويف حـ ينبتـ أن ُمتـ اأع الريا ــة ،أوال ويبــل كــل ـ ء ،مــن يبــل البلــدان علــى الصــعيد الــو ، ،هــخلن
تن ــيمل رلي ــة اإللاأة عل ــى الص ــعيد الع ــامل عام ــل حي ــو يف ال ــاذ عل ــى الط ــا ع املتع ــدل األ،ـ ـراف
ل مم املتحدة وزالة الواهز من أجل التعاون هيما الوكاالق
 - 100ووهقا لقراأ اامعية العامة  ، 243/71هقد ت اوأق عـن ككـب مـع وحـدة الت تـيش امل ـتكة
التتل ـاف السـبل الل يلـة تحسـ املسـاءلة وت نسـيق عمـل كيــاانق منظومـة األمـم املتحـدة اإلعائيــة
عمومــا وإ ـراف الــدوي األعضــاء عليهــا ومت ــيا مــع النظــام األتات ـ للوحــدة ،هقــد يــدمت امل ــوأة
املس ــتقلة ـ ـ ن املب ــال والب ــاأامتاق للمس ــاعدة عل ــى توجي ــه حتليلن ــا و ــن تن ــون لر ت ــة الوح ــدة
واميــع امل ت ـ مل ــاأكتهم يف ه ـ ا الص ـ دل ويــد يمنــا أيضــا ابتــتعراا متعمــق للدأاتــاق الســا قة
ومداوالق الدوي األعضاء ن القضاا املطروحة
 - 101ونت ــق مــع وحــدة الت تــيش امل ــتكة يف الـرأ القائــل إنــه لــئن كانــت ال ـوا ل املتصــلة تاــزن
رلياق األمم املتحدة ل لاأة واملساءلة مسـ لة مـا هتئـت تتلـرأ علـى مـدس تـنواق عديـدة ،هـخلن خطـة
عــام  2030تقــدم ز ــا متاــدلا وإ،ــاأا للسياتــة العامــة مــن أجــل التصــد ـ ه التحــداق صــوأة
مبا ــرة وتتــيف أهــداف التنميــة املســتدامة إ،ــاأا لتوجيــه كيــاانق األمــم املتحــدة علــى نطــاق املنظومــة
اإلعائية وهرمة لقيالة نقلة نوعية من املساءلة ااهاق املقدمة للخدماق وااهاق املسـت يدة إىل
املساءلة ااماعية عن النتائج اإلعائية
 - 102وتعوز هياكل الوكمة الالية علـى الصـعيد العـامل القـوة اللاهيـة لتعزيـز االتسـاق ولعـم ـج
ــامل للمنظومــة أبتــرها ابلقــدأ املطلــوع وجــب خطــة عــام  2030ويف ت اعلنــا ،أكــدق وحــدة
الت تــيش امل ــتكة علــى الاجــة إىل ييــالة أيــة تتي ـ اق وهقــا أل ـراا وــدلة ديــة ،مــع إي ـ ء اهتمــام
خــاص تحديــد املهــام الــيت تتطلــب حوكمــة علــى نطــاق املنظومــة وتقبــل هبــا وكمــا ينــت ذلـ وحــدة
الت تــيش امل ــتكة قو ــا ” نظ ـرا ألنــه يســبق أن كــان ــرل التعــاون األهق ـ والــنهج املتلاملــة أككــر
إلاحا أ داً ،هخلن السااي املطرو هو ما ه أهضل ،ريقة لتحقيق ذل مع احملاهظـة يف الويـت ن سـه
على الدينامية الناعة عن تباين تلوين جهاز األمم املتحدة اإلعائ “ وألا علـى ذلـ  ،هخلننـا تـوف
نركــز علــى ق قــة أ عــال أئيســية هـ  :املســاءلة وحتسـ أيا ــة الــدوي األعضــاء علــى لعــم منظومــة األمــم
املتح ــدة اإلعائي ــة منط ــة ع ــام  2030؛ وزالة ال ـ ـ اهية ـ ـ ن النت ــائج عل ــى نط ــاق املنظوم ــة؛ وتعزي ــز
املساءلة الداخلية إجناز املنظومة للوالاق املوكلة إليها
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يلد  -حتسني عمأل احلوكمة والرقاتة ال ي تقوم تا الدوو األعضاء

 - 103ـ ــب أن تقـ ــدم رليـ ــاق الريا ـ ــة اللوميـ ــة الدوليـ ــة التوجيـ ــه االت ـ ـتاتيا  ،جل
وحتمـ ـ ل املنظومـ ــة
املساولية عن النتائج وتتب ال اهية و ـب أن هتيـ أيضـا يئـة متلينيـة وتـوهر حـواهز للعمـل امل ـت
واال تلــاأ عل ــى نط ــاق منظومــة األم ــم املتح ــدة اإلعائيــة ،وه ـ ان ع ــام ن ضــروأان لتحقي ــق أه ــداف
التنميــة املســتدامة ومــن ـ املــرجف أن يــوهر هيلــل الوكمــة يف املنظومــة اإلعائيــة ،صــيتته الاليــة،
مســتوس الريا ــة املطلــوع لضــمان متاتـ لعــم املنظومــة اإلعائيــة لتن يـ خطــة عــام  2030والوكمــة
ليست عزأة هرالس ا يئاق اإللاأية هحسب ،هض عن ودوليـة الت اعـل ـ هـ ه ا يئـاق ومـع
اجمللــب االيتصــال واالجتمــاع  ،وللنهــا تواجــه أيضــا مــعوابق متزايــدة ســبب ت ــايم حصــة امل ـواأل
األتاتية اليت ر صيصها لتمويل عدل ال حيصى من امل ـاأيع الصـت ة ،الـيت ـر الت ـاوا
ا خاأ نطاق ا يئاق اإللاأية
 - 104وت ـ ــيتطلب امنض ـ ــوي للمس ـ ــاءلة أم ـ ــام ال ـ ــدوي األعض ـ ــاء ،يف عل ـ ــة أم ـ ــوأ ،التص ـ ــد ـ ـ ـ ه
التحداق ،لضمان االتساق التوجيهاق الصالأة عن ا يئـاق اإللاأيـة للمنظومـة مـع التوجيهـاق
املنبكقــة عــن اجمللــب االيتصــال واالجتمــاع  ،هض ـ عــن حتس ـ الريا ــة علــى النتــائج علــى مســتوس
املنظومـة وإين أقـ علــى األعمـاي ااا أيـة الــيت تضـطلع هبـا الــدوي األعضـاء مـن أجــل حتقيـق االتســاق
االتـتاتيا لعمــل اجمللــب واامعيــة العامــة مــع خطــة عــام  ، 2030وعلــى ااهــول الراميــة إىل تن ــيمل
أعم ــاي اامعي ــة العام ــة واا ــا الرئيس ــية وم ــن ـ ـ ن هـ ـ ا الت ــيد أن يس ــاعد عل ــى تعزي ــز التوجي ــه
االت ـتاتيا والريا ــة علــى األن ــطة التن ي يــة مــن أجــل التنميــة ،يف منظومــة األمــم املتحــدة يف املقــر
وعلى الصعيدين اإليليم والقطر
 - 105زالة عدل ااهاق ال اعلة واآللياق اليت تتقا،ع مع الطبقاق وامنطول املتعدلة ،واليت هـ
أيض ــا عنص ــر أتاتـ ـ لض ــمان الريا ــة وال ـ ـ اهية واملس ــاءلة يف املنظوم ــة ،هضـ ـ ع ــن االتس ــاق عل ــى
نطاق املنظومة:
عل ــى املس ــتوس السياتـ ـ  ،ي ــوهر املنت ــدس السياتـ ـ الرهي ــع املس ــتوس املعـ ـ ابلتنمي ــة
(أ)
املستدامة القيالة السياتية والتوجيه ويقدم التومياق ن تن ي ومتا عة خطة عام 2030؛
(ع) يقدم اازء املتعلق ابألن طة التن ي ية من اجمللب االيتصـال واالجتمـاع التنسـيق
والتوجيــه عمومــا للاهــول التن ي يــة علــى نطــاق املنظومــة؛ وعلــى الصــعيد القطــر  ،يــتم تنســيق الــدعم
الـ تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة ومواءمتــه مــع األولــواق القطريــة وجعلــه يتســم ابل ـ اهية
ابلنسبة اميع ااهاق ال اعلة ،من خ ي إ،اأ األمم املتحدة للمساعدة اإلعائية؛
( ) يف املق ــر ،تن ــدأ الريا ــة ،وال ـ ـ اهية واملس ــاءلة ض ــمن مس ــاولياق عل ــب الرنت ــاء
التن ي ي  ،وعموعة األمم املتحدة اإلعائية ،واللانة اإللاأية الرهيعة املستوس واللانـة الرهيعـة املسـتوس
املعنية ابلربامج
 - 106ومع ذل ال يزاي اإل غ على أتاع كـل كيـ ان علـى حـدة إىل عـالب إلاأة كـل منهـا ،هـو
القاعدة واألجهزة الرئيسية ا يدأة ودولة على مساءلة اللياانق ال رليـة عـن تن يـ الـوالاق علـى
مســتوس املنظومــة ويف الســنواق األخ ـ ة ،ونظ ـرا لتقــدم ـرانمج االتســاق علــى أأا الوايــع ،مــاأق
املس ــائل املطروح ــة عل ــى نط ــاق املنظوم ــة متي ــل إىل أن تل ــون يف املق ــام األوي م ــن اختص ــاص اآللي ــاق
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امل ــتكة ـ الوكــاالق ،مكــل علــب الرنتــاء التن يـ ي واجملموعــة اإلعائيــة ل مــم املتحــدة ،الــيت تعمــل
علــى أتــاع تواهــق اآلأاء ،مــن لون أن تلــون مســاولة أمسيــا أمــام عــالب اإللاأة و ُـحتـدق التتـ اق
ال حقــة يف وبي ــة التنســي ق أ تتيـ يف ،بيعــة هـ ا التتيــب ذ الطــا ع الطــوع والقــائم علــى تواهــق
اآلأاء ووــة قتــرة واضــحة علــى مســتوس املســاءلة يف عــاي ت اعــل منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة مــع
الدوي األعضاء ن املسائل اليت ال تنتم إىل أ هيئة إلاأة رلها ،ا يف ذلـ إجـراء اتـتعراا
للنتا ئج على نطاق املنظومة وتتيف خطة عام  2030هرمة لسد تل ال اوة يف عاي املساءلة
 - 107ولتعزمطز احلوكمططة والرقاتططة علططى ناططاق املذظومططة فيمطا متعلططق تططدعم مذظومططة األمططم املتحططدة
اإلمنا ية خلاة عام  2030نقفح اخليارا التالية لتذظر فيها الدوو األعضاءذ
إعططادة تصططميم اجلططزء املتعلططق ابألنشططاة التذيي مططة عططن طرمططق عقططدي اجتماعططا
(أ)
ش ططدمدة الفكي ططز م ططرتني ا الس ططذة .ت ــمل مهام ــه الرئيس ــية م ــا يلـ ـ  ‘1’ :تق ــد التوجي ــه يف ع ــاي
السياتــة العامــة علــى نطــاق املنظومــة والقيــام ــدوأ منــرب للمســاءلة هيمــا يتعلــق ابلــدعم اامــاع حــن
حتقق ااهول أهداف التنمية املستدامة ،وإجراء اتتعراا يسـتند إىل تقـاأير تـنوية خ ي ـة ،تركـز علـى
النتائج على نطاق املنظومة يف إ،اأ األهداف ،وينبت أن ي لل جزءا من متطلباق اإل غ الاليـة
ويست يد من هرالس عملياق اللياانق ،وذلـ مـن أجـل ت ـال ااهـول املرهقـة أو ازلواجيـة ااهـول،
وتــيلمل ذلـ ت قــديراق وتقييمــاق مســتقلة للنتــائج واأللاء علــى نطــاق املنظومــة؛ ’ ‘2القيــام ــدوأ
منرب لتنسيق عمل اجملالب التن ي ية ،ابالتتعاضة عن االجتماعاق امل تكة للماالب التن ي ية ،الـيت
ليســت ــا م ـ ة يانونيــة؛ ’ ‘3تعزيــز الصــلة ـ املهــام املعياأيــة واملهــام الت ــتيلية ،ــا يف ذل ـ ترعــة
املعاي العاملية الصالأة عن خمتلف أجزاء املنظومة إىل توجيهاق ت تيلية على نطاق املنظومة
(ع) العمط ططأل تط ططدرجييا علط ططى دمط ططى تط ططالس إدارا الصط ططذادمق والط ططتامى املوجط ططودة ا
نيومططورك ابالسططتيادة مططن املمارسططة احلاليططة املتمثلططة ا عقططد اجتماعططا اجمللططس املشططفك لططت مى
األ مم املتحدة اإلمنا ي/جلذدوق األمم املتحدة للس ان/م ت األمطم املتحطدة خلطدما املشطارمع
ومذظمة األمم املتحدة للايولة واليئة األمم املتحدة للمسطاواة تطني اجلذسطني وي طني املطرية .الـن
أن يلون ه ا االندما ذا أقر كب  ،ألن ه ه اللياانق تن جانبا كب ا من األن ـطة التن ي يـة علـى
أأا الوايــع وت ــتل مــا يقــرع مــن نصــف عمــوي مــوب منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة واملــان
اللياانق األخرس ،ا هيها الوكاالق املتخصصة ،أن حتاهظ علـى هيئـاق كـل منهـا ،وللـن مـع إيامـة
أوا ــمل أي ــوس م ــع اجملل ــب االيتص ــال واالجتم ــاع وت ــتكز عملي ــة االن ــدما عل ــى الوكم ــة األهقي ــة
للمنظومــة مــع زالة اأتــة الــدوي األعضــاء للتوجيــه االتـتاتيا والريا ــة والتكيــز علــى االتـتاتياية
والتخطيمل والنتائج امل تكة ،من أجـل تن يـ خطـة واحـدة ـلل أهضـل ومـع ذلـ  ،تـوف يوامـل
اجمللب امل ت توه حيز خمصو لبحي يضاا هـرالس الليـاانق ،لضـمان أن تظـل املسـاءلة الرأتـية
عــن النتــائج امنامــة لــل كيــان يويــة وتــتتطلب عمليــة اإللمــا اتــتعراا األلاء الــايل للماــالب
تيــة حتسـ االتســاق والل ــاءة وجــولة امل ــاأكة ،وال ـ اهية والريا ــة االتـتاتياية ،واملزيــد مــن املتا عــة
املنتظمـ ــة واالمتكـ ــاي للقواع ـ ــد الواضـ ــحة ،حسـ ــب التللي ـ ــف الصـ ــالأ عـ ــن اامعي ـ ــة العامـ ــة يف الق ـ ـراأ
243/71
( ) تعزمط ططز التياعط ططأل مط ططع الط ططدوو األعضط ططاء تش ط ط ن القضط ططااي املارونط ططة علط ططى ناط ططاق
ـ ن ال ــدعم
املذظوم ططة أأيــد أن أتعامــل ص ــوأة مبا ــرة أككــر مــع اجملل ــب االيتصــال واالجتمــاع
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املقدم على نطاق املنظومة للاهول الرامية إىل حتقيق األهداف اإلعائية ل ل ية ،و ن األن ـطة الـيت
تقع حتت مساولية علب الرنتاء التن ي ي وأعضاء عموعة األمم املتحدة اإلعائية ولئن كان يتع
أن يظــل ه ـ ان اجمللســان مــن رليــاق اإللاأة الداخليــة الوايعــة حتــت تصــرف األم ـ العــام ،هــخلن زالة
ال ـ اهية هيمــا يتعلــق تلـ األن ــطة وامل ــاأكة يف ح ـواأ ت ــاعل مــع الــدوي األعضــاء للت كــد مــن أن
عملهـا متـوائم مــع التوجيهـاق والتويعــاق املتعـدل األ،ـراف أمـر م يــد للاميـع وتــوف ننـايش ،رائــق
ه ا الت اعل مع أئيب اجمللب والدوي األعضاء

ابء  -زايدة الشيافية تش ن الذتا ى على نااق املذظومة
 - 108لتعزمططز املسططاءلة الدا ليططة هبططدت الوفططاء ابلططوالاي اجلماعيططة سططوت نعمططأل مططع مذظومططة
األمم املتحدة اإلمنا ية من يجأل إجناز املبادرا التاليةذ
اإلت ططال الس ططذوي ع ططن الذت ططا ى عل ططى نا ططاق املذظوم ططة عل ططى مجي ططع املس ططتواي .
(أ)
تــيار يف كــل لــد إعــدال تقريــر تــنو م ـ ت واحــد للحلومــاق املضــي ة يتعلــق ابلــدعم اامــاع
ل هــداف ،علــى النحــو املبـ يف امنطــمل اإلعائيــة الو،نيــة وابل عــل تقــوم العديــد مــن األهريــة القطريــة
اعدال تقرير واحـد عـن النتـائج للحلومـاق املضـي ة ـا ونـول أن تُعمـ م هـ ه املماأتـة وتُوحـ د تيسـ ا
إلملانيــة مقاأنــة البيــاان ق وجتميعهــا علــى الصــعيد العــامل وتبــدأ املســاءلة وال ـ اهية أمــام اللومــاق
املضي ة و ها من أمحاع املصلحة الو،ني اأتاء نظام يو من املنسق املقيم وحتس ،رق
اإل ـ غ عــن النتــائج احملققــة ،حــن يتســمل للحلومــاق وامل ـوا،ن علــى حــد ت ـواء ،ههــم لوأ منظومــة
األمــم املت حــدة اإلعائيــة وييمتهــا وإجنازاهتــا وعلــى الصــعيد اإليليمـ  ،تــتتوىل اللاــان اإليليميــة تنســيق
تقد التقاأير السنوية عن مسامهة املنظمة يف القضاا املتعلقـة ابلسياتـاق اإليليميـة وإنتـا املعـاأف
أم ــا عل ــى الص ــعيد الع ــامل  ،هستوام ــل املنظوم ــة اإلعائي ــة مواءم ــة نظ ــم إلاأة ياان هت ــا ونظمه ــا املتعلق ــة
ابإل غ من أجل تقد تقـاأير منتظمـة إىل اجمللـب االيتصـال واالجتمـاع عـن مسـامهاهتا ااماعيـة
يف ااهول الرامية إىل حتقيق األهداف ،ابالعتمال على املنهايـة الـيت ُوضـعت ألجـل امنطـول العريضـة
للمهام والقدأاق على نطاق املنظومة اليت مدأ هبا تلليف من اامعية العامة يف يراأها 243/71
(ع) تعزمز الشيافية تش ن الذيقا والذتا ى اخلاجلة ت طأل كيطان مطن طالو االنضطمام
إب املبططادرة الدوليططة للشططيافية ا املعونططة وذلططك لضططمان ين ت ططون الططدوو واملواطذططون مالعططني ا
الوقق احلقيقي على نيقاتذا .تتست يد اللياانق أيضا من التقدم اللب احملـرز يف نظـم اإل ـ غ عـن
النتائج اعل مسامهة املنظمة يف التنمية املستدامة واضحة وملموتة أككر
( ) هتيئططة القططدرا الالزمططة إلج طراء تقيططيم مسططتقأل ل نشططاة علططى ناططاق املذظومططة.
يتطلــب نظ ــام األم ــم املتح ــدة اإلع ــائ ي ــدأاق خمصصــة لت ــرا إج ـراء تقييم ــاق أكك ــر ت ـواترا واتس ــايا
ل ـ لاء والنت ــائج عل ــى مس ــتوس املنظوم ــة وإنن ــا ن ل ــر يف إن ــاء ملت ــب م ــت مس ــتقل ال ــن إلاي ــه
ابمللتب التن ي ل م العام أو ذلـ مـن رليـاق التنسـيق الداخليـة الـيت تقـدم الـدعم إىل نظـام
املنســق املقيمـ عــد جتديــده وتــيلون ـ ا امللتــب أقــر وتركيــز خ ي ـ علــى ضــمان االتســاق يف
عمل خمتلف ملاتب التقييم املستقل يف هرالس الليـاانق ،ينمـا يقـوم أيضـا تقييمـاق أللاء املنظومـة
اإلعائية لعما ل هداف ،على الصعيد العامل أو على الصعيد القطر
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جيم  -تعزمز املساءلة الدا لية من يجأل الوفاء ابلوالاي اجلماعية
 - 109لزايدة الشطيافية تشط ن الذتطا ى علطى ناط اق املذظومطة سطذعمأل مطع مذظومطة األمطم املتحطدة
اإلمنا ية على است ماو الفكيز احلات على الوالاي اخلاجلة ت أل كيان وعلى االمتثاو .وسيشطمأل
ذلك املبادرا التاليةذ
سلسططلة مططن التططدات الراميططة إب زايدة املسططاءلة ضططمن اإلدارة الدا ليططة وسليططا
(أ)
التذسططيق مثططأل تلططس الركسططاء التذيي ط مني وتموعططة األمططم املتحططدة اإلمنا يططة .كمــا أننــا نطلــب إىل
البلدان أن حتوي االت ايياق الدولية اليت جل
تصدق عليها إىل يوان و،نية ،همن الضروأ أن حيـتم كـل
عضــو يف منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة االت ايــاق واملعــاي امل ــتكة ـ الوكــاالق ويتتبعهــا ويقــدم
ا تقاأير إىل عالب إلاأهتا ،عن ،ريـق تقـاأير  ،وذلـ ابلت اعـل املبا ـر مـع اجمللـب االيتصـال
واالجتماع ويف اجملاي العام و ب أن تصـبف تلـ االت ايـاق واملعـاي جـزءا مـن امنطـمل وامليزانيـاق
والنتائج االتتاتياية ل رالس اللياانق
(ع) ليفططرا شططعور يقططوا ابالنضططبا الططدا لي سططوت نواجلططأل حتسططني إدارة األداء
مبططا ا ذلططك عططن طرمططق تبسططيط وترشططيد األدوا واآلليططا للت كططد مططن ين االتياقططا تططني كبططار
القططادة واألمططني العططام قا مططة علططى الذتططا ى وتدذيط  .يــوهر إ،ــاأ ييــالة منظومــة األمــم املتحــدة ااديــد،
ال ـ ـ اعتم ــده عل ــب الرنت ــاء التن ي ـ ـ ي يف نيس ــان/أ ريل ( 2017انظ ــر  ،CEB/2017/1املره ــق)،
أتات ــا ال ــن البن ــاء علي ــه وت ــوف يل ــون ملم ـ ل م ـ حاق املقتح ــة األخ ــرس الرامي ــة إىل تعزي ــز
مساءلة املنسق املقيم وأعضاء األهرية القطرية

سادسا  -حب ط اجتاالططا التمومططأل إلجنططاز اططة وانططدة معططاذ مططن يجططأل التوجلططأل إب اتيططاق
تش ن التمومأل
 - 110مــن الضــروأ تــوه التمويــل اللــايف ملنظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة حــن تــتملن مــن العمــل
كليــان واحــد وتــدعم تن ي ـ خطــة عــام  2030عاليــة وتــيار تنــاوي املس ـ لة األتاتــية مس ـ لة
أعــال التمويــل يف املنظومــة يف ضــوء خطــة عــام  2030زيــد مــن الت صــيل لــوي ايــة عــام ،2017
حسب التلليف الصالأ عن اامعية العامة يف ال قرة  20من يراأها 243/71
 - 111ولضـ ــمان املزيـ ــد مـ ــن االتسـ ــاق والل ـ ــاءة وال عاليـ ــة يف األمـ ــم املتحـ ــدة ،ـ ــب علـ ــى الـ ــدوي
األعضـ ــاء أن تـ ــوهر التمويـ ــل األتات ـ ـ ال ـ ـ يرتـ ــيف امللليـ ــة الو،نيـ ــة ،ويسـ ــاعد علـ ــى وضـ ــع نظـ ــام
ات ـتاتيا أككــر مرونــة ويــال اأت ــاي مســتواق التمويــل املخصــو إىل تقييــد يــدأة املنظومــة علــى
التن ي ـ طريقــة متســقة ،وتقــد الــدعم ال عــاي للــنهج املتعلقــة تلامــل السياتــاق ،وإلاأة البيــاانق،
و ن ــاء املاتس ــاق ،وال ـ ـراكة والتموي ــل ،وهـ ـ مه ــام تتلتسـ ـ عيعه ــا أمهي ــة متزاي ــدة يف املس ــتقبل
ويقوا مكل ه ا التمويل أيضا املساءلة عن النتائج على نطاق املنظومة
 - 112وت ـ األللــة املســتمدة مــن اتــتعراا مهــام ويــدأاق منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة ـ ء
إىل التحـداق املرتبطــة ابلتمويــل املخصـو ويف الويــت الـراهن ،ال ُاـوي تـوس ــو  20يف املائــة مــن
املنظوم ــة م ــن املـ ـواأل األتات ــية ،وي ــد ام ض ــت هـ ـ ه النس ــبة عل ــى م ــدس الس ــنواق الع ــر املاض ــية،
وال ت ـزاي تــنخ ل ويف الويــت ن ســه ،ــر توجيــه ــو  90يف املائــة مــن عيــع تــدهقاق امل ـواأل ـ
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األتات ــية إىل امل ــاأيع املمول ــة م ــن جه ــة ما ــة واح ــدة وين ـ ـ ها كي ــان واح ــد هالت ــتت والتقل ــب
مه ــا الظ ــاهررن الس ــائدان وت ــتتويف إع ــالة التنظ ــيم ال علـ ـ للمنظوم ــة اإلعائي ــة إىل ح ــد كبـ ـ عل ــى
إلخاي تتي اق متزامنة على اأتاق التمويل الالية
 - 113و ــب أن يلــون التمويــل املقــدم إىل منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة أككــر يا ليــة للتنبــا ــه
وأككــر اتــتدامة ومرونــة ومناتــبة مــن حيــي التوييــت ،وعلــى أتــاع متعــدل الســنواق ومــن الناحيــة
الت تيلية ،ـب أن يلـون تـوه املـواأل منظمـا علـى ـو حيقـق أيصـى يـدأ مـن النتـائج ااماعيـة علـى
الصعيد القطر ومن أقر األمم املتحدة يف الاالق الـيت الـن أن حيـدق هيهـا تتيـ ا هالتمويـل اجملـزأ،
يقسـ م املنظومــة ألنــه حي جل ـ ز علــى املناهســة ،ــدال مــن التعــاون ال ـ يُــكمر اتــتااابق متلاملــة و ــب
علينا معا أن نستل ـف السـبل الل يلـة تـوه مزيـد مـن التمويـل املبا ـر ل ن ـطة والـربامج امل ـتكة،
هض ـ عــن متويــل الــنُ هج الــيت ت ــاع علــى التلامــل واالتســاق وحــن تلــون املنظومــة اإلعائيــة مهي ـ ة
إلجناز خطة عام  2030يلزم أيضا توه القيالة والتنسيق على مستوس التمويل ،هض عن القدأاق
ومـ ـزيج السيات ــاق املنات ــبة لتحقي ــق النت ــائج املن ــولة ويتطل ــب ذلـ ـ أيض ــا هض ــاءاق مالي ــة تت ــيف
حتمـ ل املخـا،ر
إملانية االختباأ واال تلاأ ،ـا يف ذلـ معااـة يضـاا التـد حـن تـتملن البلـدان مـن ُّ
وتتقامسها وتديرها زيد من ال عالية وتلون أككر يدأة على الصمول يف وجه الصدماق
 - 114و ب على منظومة األمم املتحدة اإلعائية أيضا أن تلسب الكقة املطلو ة لتعبئة متويـل أككـر
يا ليــة للتنبــا ــه وأيــل صيصــا وتــوف ن عــل ذلـ  ،جزئيــا ،مــن خـ ي التزامنــا ابل ـ اهية واملســاءلة
إزاء عيـ ــع الـ ــدوي األعضـ ــاء الـ ــيت ه ـ ـ ملزمـ ــة ـ ــدوأها ـ ـ ل إزاء موا،نيهـ ــا ويـ ــد يـ ــدمنا عـ ــدلا مـ ــن
املقتحاق أع ه لتحس ك اءتنا ،ولنلون أككر ان تاحا لقبوي التدييق ونتبمل معياأ ال اهية
 - 115و ن على ققة أيضا يف أن التحوي التدأ إىل النتائج علـى نطـاق املنظومـة تـيلون عامـل
إيناي أيوس ل ركائنا لتمويل النتائج ااماعية ومهام التنسيق
 - 116ومل عاجلة جتزك التمومأل سذقوم مبا مليذ
ططالو األشططهر املقبلططة وعذططد إعططداد املقفنططا ال ط مذبيفططي تقططدنها ا كططانون
(أ)
األوو/دمسمت سوت نعد مقفنا تتعلق إبترام اتياق يومأل مطع الطدوو األعضطاء الست شطات
اخلي ططارا املعقول ططة الط ط ن ططن ين تس ططاعد عل ططى حتس ططني نوعي ططة امل ططوارد امل صص ططة ملذظوم ططة األم ططم
املتحدة اإلمنا ية وإم انية التذبطال هبطا مقاتطأل زايدة اليعاليطة والشطيافية واملسطاءلة عطن الذتطا ى علطى
نااق املذظومة؛
(ع) ستفكز جهطود علطى ضطرورة إعطادة تذطاء الثقطة ا امليزانيطا األساسطية ل يطا
األمم املتحطدة اإلمنا يطة ودعمهطا والقيطام ا الوقطق نيسطا تتحدمطد اآلليطا  -الصطذادمق اجملمعطة
يو غ الططا مططن مصططادر التمومططأل املبت ططرة  -ال ط ن ططن ين تسططاعد ا كيالططة نصططيري العذصططر غ ط
األساسي تدرجة يقأل تقييدا وتسهم ا حتقيق الذتا ى القارمة ا إطار يالدات التذمية املستدامة.
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ساتعا  -الارمق إب األمام
 - 117ــب علــى منظومــة األمــم املتحــدة اإلعائيــة أن تســتايب عاليــة ملطالــب امل ــهد اإلعــائ
ااديــد وخطــة التنميــة ااديــدة وتُعقــد رمــاي كب ـ ة علــى امل نظومــة اإلعائيــة لتت ـواءم عاليــة مــع خطــة
عــام  2030وتلــيب الطلبــاق الــيت أعر ــت عنهــا الــدوي األعضــاء يف إ،ــاأ عمليــة االتــتعراا ال ــامل
ر كل أأ ع تنواق
ال
 - 118ويتبـ مــن التحليــل الـ أُجـر ـ ا التقريــر أن هـ ه املنظومـة اإلعائيــة مســتعدة وجــاهزة يف
رن واحـد ،وللنهـا ليسـت عهـزة أو مصـممة ابللامـل يف الويـت الاضـر ل أتقـاء إىل مسـتوس ،مـو
خطة عام 2030
 - 119ومن الضروأ أن تعال منظومة األمم ا ملتحدة اإلعائية ابالنتقاي من االتساق والتنسيق إىل
تعزيز القيالة والتلامل واملساءلة عن النتائج على أأا الوايع
 - 120وه ا التقرير هـو خطـوة أوىل يف حتديـد اجملـاالق الـيت تتطلـب مزيـدا مـن العمـل ،وتـدا نـاء
الكقـة املتباللـة وتـبل جتديـد ـراكتنا إلجنـاز خطـة عـام  2030والت كـد مـن أن منظومـة األمـم املتحـدة
اإلعائيــة الــن أن تضــطلع ابلــدوأ الـ تطلبــه منهــا الــدوي األعضــاء وتــوف يصــدأ تقريــر رخــر يف
كــانون األوي/ليســمرب ،نــاء علــى ،لــب اامعيــة العامــة يف يراأهــا  243/71وتــتوهر ه ـ ه الوقيقــة
املزيد من الوضـو ـ ن التـدا واألهلـاأ املـ كوأة يف هـ ا التقريـر ،ال تـيما هيمـا يتصـل ابملقتحـاق
الداعيـ ــة إىل حتس ـ ـ نظـ ــام املنسـ ــق املقيم ـ ـ وت ـ ــوف تسـ ــتايب أيضـ ــا للـ ــدعوة إىل إعـ ــدال وقيق ـ ــة
ات ـتاتياية عل ــى نط ــاق املنظوم ــة ،كم ــا ت ــتقدم توم ــياق ـ ن اللي ي ــة ال ــيت ال ــن تطبيقه ــا ل ــزالة
م واءمة جهول التمويل مع العمل املطلوع أن تقوم ه األمم املتحدة اتتاا ة منطة عام 2030
 - 121وليب ه ا التقرير توس داية عملية تـتظهر مراحلهـا تـدأ يا حـن ايـة عـام  2017ويـد
،لبـت إيل الــدوي األعضــاء أن أكـون ،موحــا يف املقتحــاق املتعلقــة ضـمان أن تلــون األمــم املتحــدة
مهي ة لدعم البلدان من أجل إجناز خطة عـام  2030ولـ ل  ،هخلننـا نعـوي علـى اتـتمراأ ققـة الـدوي
األعضاء وم اأكتها
 - 122وكمـ ــا تطل ـ ـع ماتسـ ــو منظمتنـ ــا إىل املسـ ــتقبل البعيـ ــد عنـ ــدما مـ ــا وا ميكـ ــاق األمـ ــم املتحـ ــدة
واعتمدوه ،هنحن ك ل نتحمل مسـاولية عاعيـة عـن االتـتكماأ يف األمـم املتحـدة التـد والعـا الـ
نريد أن نراه يف عام  2030و عده
 - 123هالنــاع يف عيــع أ ــاء العــا يرايبوننــا وإن ـ ألعــوي علــى لعملــم و ــن عض ـ إىل األمــام
وابلعمل معا ،الننا أن نناز منظومة إعائية يوية تدعم البلدان من أجل حتقيق نتائج ملموتة لصاحل
الب ر وكوكب األأا
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