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 ن انخراط الصندوق في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةعتحديث 
 الغرض - أوال
بالبناء على مضمون الورقتين السابقتين اللتين أعدهما الصندوق وتقاسمهما مع المجلس التنفيذي عن نفس  -1

ممثلي الدول ( إحاطة 1التطورات بعين االعتبار، تقوم هذه الورقة بما يلي: ) ومع أخذ آخر 1الموضوع،
 األعضاء في المجلس التنفيذي باإلجراءات الجارية والمزمعة من جانب الصندوق لإلسهام في إصالح

 وجهات نظرهم والتماس التوجيه من أجل المضي قدما. العتطس( ا2منظومة األمم المتحدة اإلنمائية؛ )

 L.52/72 لألمم المتحدةالعامة قرار الجمعية  – ثانيا

إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة بعنوان  ، أصدر األمين العام تقريرا  2017في ديسمبر/كانون األول  -2
ر هذا التقرير األساس إلعداد القرار وقد وف   .2030اإلنمائية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

(A/72/L.52،)2  ويحدد القرار ستة مجاالت رئيسية 2018مايو/أيار  31الذي اتخذته الجمعية العامة في .
 –ويحدد القرار  وأهداف التنمية المستدامة. 2030لتحول منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في تنفيذ خطة عام 

ستة مجاالت رئيسية لتحويل منظومة األمم  - الذي يمكن الرجوع إليه بأكمله في الملحق المرفق بهذه الوثيقة
( 1وأهداف التنمية المستدامة. وهذه المجاالت هي التالية: ) 2030المتحدة اإلنمائية بغية إيصال خطة عمل 

تجديد النهج ( 3؛ )تنشيط دور نظام المنسقين المقيمين( 2؛ )جيل جديد من أفرقة األمم المتحدة القطرية
تمويل ( 5؛ )ستراتيجي والرقابة والمساءلة بشأن النتائج على نطاق المنظومةالتوجيه اال( 4؛ )اإلقليمي

متابعة الجهود المبذولة إلعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ( 6؛ )منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
 .على الصعد العالمي واإلقليمي والقطري

 إصالح األمم المتحدة والصندوق –ثالثا 

إن الصندوق يدعم وملتزم بالكامل بمنظومة األمم المتحدة المعاد تنشيطها واألكثر تماسكا لتنفيذ أهداف  -3
ف هذا القسم هو مناقشة إجراءات دوه وأهداف التنمية المستدامة. 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

ى نطاق هذا لكن بالنظر إلالتي حددها القرار. و  ةالصندوق الجارية والمزمعة في كل من المجاالت الست
 التحديث، ال يتم تناول سوى بعض المقترحات الواردة في القرار والتي تستحق النظر فيها من قبل المجلس.

مؤاٍت بشكل خاص بالنسبة للصندوق، إذ أنه يتزامن إلى  منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةوتوقيت إصالح  -4
 في الصندوق من أجل جعل المنظمة أكثر مواءمة مع الغرض.حد كبير مع التحوالت البعيدة المدى الجارية 
ر اإلطار الشامل إلصالحات الصندوق الداخلية، مما يسمح وعلى ذلك، فإن إصالح األمم المتحدة يوف  

 .هجيللصندوق باستيعاب أحكام قرار الجمعية العامة ذات الصلة بشكل من

                                                      

 ، على التوالي.2018أبريل/نيسان  12، و2017سبتمبر/أيلول  6بتاريخ  1
 من أجل النص الكامل. الملحقانظر  2



EB 2018/124/R.49 

2 

الح هو التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في بالنسبة للصندوق، أحد الجوانب األساسية لتنفيذ اإلص -5
روما. وفي هذا الصدد، سوف يعمل الصندوق بشكل استباقي مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

التي تعزز  وبرنامج األغذية العالمي على المستوى العالمي، واإلقليمي، والقطري لالستفادة من أوجه التآزر
تعمل على تعزيز تعددية األطراف، وزيادة التماسك ضمن منظومة األمم المتحدة، بعضها بعضا والتي 

 تنمية المستدامة بشكل فعال وكفؤ.وأهداف ال 2030نها من تنفيذ خطة عام وتمك  

أفرقة األمم المتحدة القطرية المعززة دورا مركزيا  لعبتسوف  جيل جديد من أفرقة األمم المتحدة القطرية. -6
مركزا شبه إقليمي، وثالثة مراكز  12في دعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع إنشاء 
المنشأة بالفعل  40المكاتب القطرية الـ  للمعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، باإلضافة إلى

ز عملية الالمركزية الجارية على مستوى المنظمة الحضور القطري للصندوق، وتجهزه عز  للصندوق، ست
بشكل أفضل للمشاركة في العمليات على المستوى القطري، وتنسيق العمل مع منظمات األمم المتحدة 
 وغيرها، وتعزيز مساهمته في حوار السياسات على المستوى الوطني، وتعزيز شراكاته مع الكيانات ذات

 التفكير المماثل، وتحديد فرص التمويل المشترك، بما في ذلك مع القطاع الخاص.

مشتركة مع منظمة األغذية تعمل في مواقع في المائة من مكاتب الصندوق في البلدان المتلقية  50أكثر من  -7
ك، وتوليد والزراعة أو برنامج األغذية العالمي لتعزيز عمليات األعمال المشتركة، وتمكين العمل المشتر 

بحلول عام  ةفي المائة من المباني المشترك 50"هدف الـ  وبعد تحقيقالكفاءات، والتآزرات، والتماسك. 
 البحث عن مواقع مشتركة جديدة حيثما أمكن ذلك.الصندوق "، سيواصل 2021

ائية اإلقليمية، فإن بالمقارنة مع الكيانات الكبيرة لألمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والمصارف اإلنم -8
لدى الصندوق حضور محدود في البلدان الشريكة. لذلك، عندما ال يتمكن موظفو الصندوق من المشاركة 
شخصيا في حوار السياسات، ستكون منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي في موقع يمكنهما 

 .يةأفرقة األمم المتحدة القطر من تعزيز أولويات الصندوق في 

المعاد تنشيطه أهم أداة لتعزيز أفرقة األمم المتحدة  األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةعمل إطار  سيكون -9
القطرية، وللتخطيط والتنفيذ على المستوى القطري. وسيضمن الصندوق أن مساعدته اإلنمائية مترسخة 

. وسوف ينسق المدراء القطريون ويستفيدون من الخبرة األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةعمل إطار ضمن 
األمم المتحدة عمل إطار التقنية للموظفين الموجودين في المراكز شبه اإلقليمية لدعم مشاركة الصندوق في 

كما سيعملون في شراكة وثيقة مع الوكاالت التي توجد مقارها في روما لضمان عرض . للمساعدة اإلنمائية
األمم المتحدة للمساعدة عمل إطار ندما ال يمكن تمثيل الصندوق في اجتماعات مشاغل الصندوق ع

. كما تقوم الوكاالت التي توجد مقارها في روما بصياغة ورقة موقف مشتركة عن كيفية مساهمتها اإلنمائية
من خالل االستعراضات والمدخالت  األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةعمل إطار بشكل جماعي في 

 من أهداف التنمية المستدامة. 2شتركة في سياق الهدف الم

يتم . يدعم الصندوق بشكل كامل نظام منسقين مقيمين غير متحيز، تنشيط دور نظام المنسقين المقيمين -11
 ينالمقيم ينعن مهام الممثل ينالمقيم ينفصل مهام المنسققترح مؤيد يو تمكينه وتزويده بموارد أفضل. 

مقيمين بدعم للمنسقين للللحد من تضارب المصالح المحتمل، وللسماح  اإلنمائيلبرنامج األمم المتحدة 
 بشكل مناسب. الكياناتفرادى 
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القطريين، الذين ستتاح لهم بدورهم  ائهلقد أشار الصندوق إلى دور المنسقين المقيمين في تقييم أداء مدر  -11
فرصة تقديم ردهم على تقييمات األداء التي أجراها المنسقون المقيمون. وسوف تكون هناك حاجة لوضع 

 تفي تقييمات الوكاال ر انتظاما  ن المنسقين المقيمين من المساهمة بشكل أكثمعايير ونظم تقييم متسقة تمك  
وبالمثل، وبينما يؤيد الصندوق اإلبالغ المزدوج، سيتعين النظر  القطرية.أعضاء أفرقة األمم المتحدة ألداء 

 لمثل هذا اإلبالغ مع المضي قدما.للوقت والموارد  ةضافيمضامين اإلبعناية في ال

نظام المنسقين المقيمين، وباإلضافة إلى زيادات األسعار القائمة الناجمة عن  فيما يتعلق بمساهمات تمويل -12
أن يضاعف مساهمته السنوية )من المستوى الحالي هو مطلوب من الصندوق الالمركزي، توسيع الحضور ال

وكما تمت اإلشارة إليه في االستعراض رفيع المستوى، فهذا يعني دوالر أمريكي(.  700 000البالغ حوالي 
اإلدارية مليون دوالر أمريكي( على الميزانية  1في المائة )حوالي  0.7زيادة اسمية موحدة تقدر بنسبة 

وعلى هذا الصعيد، السنوية للصندوق، األمر الذي يتطلب مصادقة المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين. 
الدول األعضاء لدعم جهود كيانات األمم المتحدة لتخصيص تلك الموارد كجزء من نائب األمين العام  دعا

 ميزانياتها.دورات 

ير غ"المساهمات  بصفة االمائة على ما أشير إليه في 1ويحيط الصندوق علما بضريبة التنسيق بنسبة  -13
باستثناء تقاسم الحكومة المحلية للتكاليف، والتعاون بين األساسية المخصصة ألغراض بعينها بشكل صارم )

وأثناء اجتماع شبكة ( إلى األنشطة المتصلة بالتنمية التي تنفذها األمم المتحدة." البلدان المشمولة بالبرنامج
، تم التأكيد على الحاجة إلى توضيح 2018المالية والميزانية لألمم المتحدة المنعقد في يونيو/حزيران 

بأن المكتب التنفيذي  المراقب المالي لألمم المتحدة أبلغ. وقد التعاريف والتنفيذ العملي المتصل بهذه الضريبة
أساس لخطة آلية التمويل ستقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمين العام يقوم بإعداد وثيقة تنفيذ ك

 أن تصبح أكثر وضوحا في هذا الصدد.لألمم المتحدة. وسوف يحدد الصندوق حصته من الضريبة بمجرد 

. يسعى الصندوق للمشاركة بنشاط أكبر في المنتديات اإلقليمية حول التنمية تجديد النهج اإلقليمي -14
 وشبه اإلقليمية.يمية في أنشطة المؤسسات اإلقل ارككما يشالمستدامة. 

نفس  قع عدد منها فيتوجد مواالتي  –يهدف إنشاء المراكز شبه اإلقليمية في األقاليم الجغرافية الخمسة  -15
إلى تقريب الصندوق من أرض الواقع. وقد تم إنشاء المراكز الثالثة  –أماكن مراكز رئيسية لألمم المتحدة 

ن بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في أديس أبابا، وبيجين، وبرازيليا لتعزيز دور الصندوق للمعرفة والتعاو 
 بشأن الحد من الفقر الريفي واستخدام التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيفي جمع المعارف ونشرها 
 كأداة لعملية التحول الريفي.

دارة المعرفة، توفر آلية المنح في الصندوق فرصا إلجراء أع -16 حوار السياسات على و مال وأبحاث تحليلية، وا 
المستوى شبه اإلقليمي واإلقليمي. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق بوضع تصور ألداة جديدة ستسمح له 

للتصدي للتحديات العديدة التي تتجاوز الحدود الوطنية من أجل تحقيق تحسينات  بتمويل عمليات إقليمية
 ل والرفاه.أوسع في الدخ

ه ي. فيما يتعلق بالتوجالنتائج على نطاق المنظومة بشأن، والمساءلة رقابةه االستراتيجي، واليالتوج -17
االستراتيجي، يقوم الصندوق بتعزيز شراكته مع المجلس التنفيذي، بما في ذلك من خالل تنظيم معتكفات 

باالشتراك مع  الصندوق ، يقوم2017دورية وزيارات سنوية للمشروعات الممولة من الصندوق. ومنذ عام 
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بتنظيم اجتماعات مشتركة غير رسمية بين المجلسين التنفيذيين  الوكاالت التي توجد مقارها في روما
للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي، ومجلس منظمة األغذية والزراعة كمنتدى 

 .للحوار حول القضايا ذات االهتمام المشترك

طار شامال ل اوالمساءلة، اعتمد الصندوق مؤخرا إطار  لرقابةوفيما يتعلق با -18 للقيمة مقابل  الفعالية اإلنمائية، وا 
م . ويتم توجيه انتباه متزايد إلى القياس الصارم للنتائج من خالل برنامج شامل لتقييمات األثر، وتدعيالمال

 اإلبالغ إلى الهيئات الرئاسية.

إدارة المخاطر المؤسسية أنه يتم تحديد المخاطر الرئيسية، وتطبيق تدابير التخفيف في وداخليا، تضمن لجنة  -19
إلدارة المخاطر في سياق نموذج عمله وهيكليته المالية ويقوم الصندوق بوضع نهج شامل  الوقت المناسب.

مولية إلدارة المتطورين، كما قام مؤخرا بتعيين مسؤول رئيسي إلدارة المخاطر. وسوف يستلزم نهج أكثر ش
دخال تدابير التخفيف الالزمة لتغطية المجاالت االستراتيجية، والتشغيلية،  المخاطر تقييم المخاطر وا 

 والمالية.

، وافق المجلس التنفيذي على 2017بعد رئيسي إلصالح األمم المتحدة. وفي ديسمبر/كانون األول والشفافية  -21
وعالوة على ذلك، وبما يتماشى مع أحد مقترحات  خطة عمل لتعزيز الشفافية من أجل مساءلة أكبر.

المعونة  لشفافية، كان الصندوق أحد الموقعين على المبادرة الدولية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
 .2011منذ عام 

حوار بشأن  ب الصندوق بوضع اتفاق للتمويل، يستند إلى. يرح  منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةتمويل  -21
 . والصندوق يشارك في هذه المداوالت من خالل مكتبه في نيويورك.2018التمويل في عام 

يؤكد قرار الجمعية العامة على الحاجة، من بين جملة أمور أخرى، إلى تحسين التمويل الطوعي والتمويل  -22
وتعزيز طبيعتها  ،مائيةمنظومة األمم المتحدة اإلنالقائم على المنح كعنصر رئيسي لنجاح إعادة تنظيم 

المتعددة األطراف. ومن المهم بالمثل التشديد على الموارد األساسية بالنظر إلى أنها ستبقى أساس الهيكلية 
 المنظور. في المستقبلالمالية للصندوق 

 األخرى غير أن النموذج المالي للصندوق مختلف عن نماذج الوكاالت المتخصصة، والبرامج، والصناديق -23
ة لألمم المتحدة. وقد كانت أداته الرئيسية تقليديا لتعبئة التمويل األساسي هي تجديدات الموارد الدورية، التابع

 حيث تقدم الدول األعضاء مساهمات طوعية.

ضافة إلى تعبئة التمويل األساسي، يقوم الصندوق بتنويع وتوسيع قاعدة موارده المالية من خالل اإلوب -24
النخراط في االقتراض السيادي، واالستعداد لالقتراض المحتمل من األسواق رة، واقروض الشركاء الميس  

 .من الدول األعضاء لتلبية الطلب المتزايد أبدا على المساعدة اإلنمائية

مهم بالنسبة للصندوق، وال سيما لتمويل  –مثل األموال المتممة والتكميلية  – كما أن التمويل غير األساسي -25
رئيسية واألنشطة المتعلقة بها ذات األولوية خارج التمويل المقدم من خالل نظامه األنشطة المواضيعية ال

لتخصيص الموارد على أساس األداء. ويوفر التمويل غير األساسي أيضا فرصة إلجراء أنشطة مشتركة 
اد على المستوى القطري، واإلقليمي، والعالمي. وبالنسبة لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ز 

الصندوق المستويات المستهدفة للتمويل المشترك )المحلية والدولية( دعما لبرنامجه للقروض والمنح. لذلك، 
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مركزية بالنسبة ألنشطة الصندوق، فإن التمويل غير األساسي سيكون  وفي حين ستبقى األموال األساسية
 ذكى بالكامل.أكبر، وأفضل، وأحيويا في السماح للصندوق بتحقيق طموحه في أن يكون 

العالمي، واإلقليمي،  صعيدعلى ال منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةعادة تنظيم إل المبذولة جهودالمتابعة  -26
. الصندوق داعم إلجراءات المتابعة المقترحة في قرار الجمعية العامة، مثل إعداد وثيقة استراتيجية والقطري
المناقشة. وباإلضافة إلى ذلك، سيدعم الصندوق األمين العام طاق المنظومة، ومستعد للمساهمة في نعلى 

محرز في الن التقدم علمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة إلى امدخالت للتقارير الالحقة  قديمبت
تنفيذ الواليات الواردة في القرار. ويتابع الصندوق عن كثب مداوالت فريق االنتقال الذي يقوده نائب األمين 

 عام وآخر التطورات.ال

 االستنتاج -رابعا 

بالمضي قدما بالمقترحات ذات الصلة الواردة في قرار الجمعية  ويلتزمإصالح األمم المتحدة  صندوقاليدعم  -27
بما يتماشى مع مهمته ووضعه كوكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة، ومؤسسة مالية دولية، العامة 

وكلما كان ذلك ممكنا، بالتعاون مع الوكاالت األخرى التي توجد مقارها في روما. وسيواصل الصندوق 
األمم ظومة منمن أجل اإلسهام في تعزيز تماسك  ويتخذ الخطوات الالزمةفي الحوار، مشاركته النشطة 

 .المتحدة اإلنمائية بكاملها
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 الدورة الثانية والسبعون
 )أ( من جدول األعمال 24البند 

األنشطط ة الفيذية ططة األنشطط ة الفيذية ططة مططا تنططة الفيميططة  
    الفي تض لع بها ميظومة األمم المفحدة ما تنة الفيمية

 مشروع قرار مقدم ما رئيس الجمعية العامة  
  

الطططة   إعطططاتة تيظطططيم ميظومطططة األمطططم المفحطططدة ا نمائيطططة لطططي  طططيا  ا  طططفعرا  الشطططامة   
األمطططم   جطططر  أطططة تربطططع  طططيواش لسيا طططة األنشططط ة الفيذية طططة الفطططي تضططط لع بهطططا ميظومطططة

 المفحدة ما تنة الفيمية
 

 إن الجمعية العامة، 
بشــ ا اتعــت را   ٢٠١٦كــان ا األول/سمربــم    ٢١املــخر   71/243قرارهــا  إذ تعيططد تيأيططد 

الشامل الذي جيري كل أربع عن ات لربياعة األنشطة التنفيذمة اليت تضطلع هبا منظ مة األمم املتحدة من 
أجــل التنميــة ومباسالــا الت جيليــة ال امــة ومباسالــا املت لمــة تنظ مــة األمــم املتحــدة ا  اايــة    ــل األنشــطة 

اليت تضـطلع هبـا األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة أقـدر علـل سعـم البلـداا ر جل سهـا الراميـة     التنفيذمة
2030تنفيذ خطة التنمية املربتدامة ل ام 

(1)  
مــع التمــدمر بتمــارمر األمــع ال ــام عــن اتعــت را  الشــامل للربياعــات الــذي  وإذ تحططيع علمططا 

  عاسة تنظيم منظ مة األمم املتحدة ا  ااية   وترحب جبل سه املبذولة (2)جيري كل أربع عن ات
  

  

__________ 

 .70/1المرار  (1) 

 (2) A/72/124-E/2018/3  وA/72/684-E/2018/7  وA/73/63-E/2018/8. 
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 نية ند د ما تلرقة األمم المفحدة الق ر ة -تو   
بإطـــار عمـــل األمـــم املتحـــدة للمربـــاعدة ا  اايـــة امل ـــاس تنشـــيط  واتعـــ اتي    ترحططط  - 1 

ــ  حتــ  اميــئ النتـااي وال ملــ  املنحــل  باعتبــاره ال عــيلة األهـم لت طــي ط وتنفيــذ أنشــطة األمــم واملـرا وامل جه
  الــذي عــيتم  عــداسه (1)٢٠٣٠املتحــدة ا  اايــة ر كــل بلــد  سعمــا لتنفيــذ خطــة التنميــة املربــتدامة ل ــام 

 ووض   ر صيغت  النلااية بالتشاور وباتتفاق التامع مع احلك مات ال طنية؛ 
األمم املتحدة ا  ااية    األمع ال ام قياسة ا ل س اليت تبذهلا كيانات منظ مة  ت ل  - 2 

من أجل الميام علل حت  ت اوين بتنفيذ جيل جدمد من أفرقة األمم املتحدة المطرمة  مك ا ل  وج س قطري 
مصـمم خصيصــا علــل أعــاا اتحتياجــات  ومــتم بنــا ه اعــتناسا     طــار عمــل األمــم املتحــدة للمربــاعدة 

ح وشـامل بــع احلك مـة املضــيفة ومنظ مـة األمــم ا  اايـة ووضـ   ر صــيغت  النلاايـة مــن خـصل حــ ار صـرم
املتحدة ا  ااية  ميربره املنربـئ املمـيم  لضـماا أفضـل تشـكيلة لتمـدم الـدعم ر امليـداا   ضـافة    ت  مـ  
تنربيئ األنشطة ا  اايـة لممـم املتحـدة وشـفافيتلا وكفاوأـا وأ رهـا  وفمـا للربياعـات والطـط واألول مـات 

 اية ال طنية؛واتحتياجات ا  ا
   األمـــع ال ـــام أا م مـــل  مـــن خـــصل دم عـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة  ت لططط  ت ضطططا - 3 

املربــتدامة وبالتشــاور مــع الــدول األعضــاو امل نيــة  علــل ادمــد امل ــامق املصامــة فيمــا مت لــئ ب جــ س أفرقــة األمــم 
رمـة واتحتياجـات الط ملـة األجـل و طـار عمـل املتحدة المطرمة وتك منلا  اعتناسا    األول مات ا  اايـة المط

 ؛األمم املتحدة امل تمد للمرباعدة ا  ااية  وفما ملباسئ ميثاق األمم املتحدة وق اعد األمم املتحدة وم امقها
  بإجراو ٧١/٢٤٣   األمع ال ام أا مم م  عمص بمرار ا م ية ال امة  ت ل  أةلك - 4 

اعــت را  لتشــكيلة املكاتــب املت ــدسة األقطــار وقــدرأا واحتياجاأــا مــن املــ ارس وسورهــا وخــدماأا ا  اايــة  
بالتشاور الكامل مـع البلـداا امل نيـة  مـن أجـل اربـع  عـلام املكاتـب ر التمـدم الـذي اـرحنه البلـداا حتـ  

صاسي واتجتماع  ر ا  و املت لئ باألنشطة التنفيذمـة   لتمدمي     اجمللس اتقت٢٠٣٠اميئ خطة عام 
 ؛2019من أجل التنمية من سورت  ل ام 

كيانــات منظ مــة األمــم املتحــدة ا  اايــة    ت  مــ  المــدرات واملــ ارس ودم عــات تططدعو  - 5 
تقتضـاو  امللارات مـن أجـل سعـم احلك مـات ال طنيـة ر اميـئ أهـداي التنميـة املربـتدامة  والميـام  عنـد ا

ببنـــاو المـــدرات والـــ ات ر  يـــع وكـــاتت األمـــم املتحـــدة وصـــناسمملا وبرادلـــا لت  مـــ  التمـــدم ا ـــرحن علـــل 
صــ يد األهــداي الــيت ت مــ ال اميملــا متــ خرا  وفمــا ل تمــة كــل منلــا وبنــاو علــل امل امــا النربــبية  وتملــي  

 الثغرات وأوج  التداخل واتحنسواجية فيما بع الكيانات؛
بالتدابق اليت اختذها األمع ال ام للنل   بال مليات املش كة لتيربق األعمال   ترح  - 6 

عنــد اتقتضــاو  تــا ر الــا مكاتــب الــدعم امل حــدة  وتــا تضــمنت  مــن هــدي  متمثــل ر ال صــ ل بنربــبة 
در أكـ  مـن   للتمكـع مـن ال مـل املشـ ق واميـئ قـ2021ر املااة حبلـ ل عـام  50املباين املش كة    

 ؛71/243الكفاوة والتآحنر واتترباق  وتطلب تنفيذ تلا التدابق وفما للمرار 
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 يشيع تور نظام الميسقيا المقيميات -ثانيا  
يـة أا تركيـ  نظـام املنربـمع املميمـع منبغـ  أا مظـل منصـبا علـل التنم تؤأد ما ند طد  - 7 

املربــتدامة  وأا المضــاو علــل الفمــر جبميــع أشــكال  وأب ــاسه منبغــ  أا مكــ ا هدفــ  الرايربــ   تــا متفــئ مــع 
  ومتشــيا مــع  طـــار عمــل األمــم املتحـــدة للمربــاعدة ا  اايــة والميـــاسة ٢٠٣٠الطــابع املتكامــل لطــة عـــام 

 وامللكية ال طنيتع؛
ملتحــدة ا  اايــة تتربــم باتعــتمصلية  نشــاو ملمــة تنربــيئ نصصــة ملنظ مــة األمــم ا تقططرر - 8 

والن اهــة والتمكــع وتركــ  علــل التنميــة املربــتدامة  والــا مــن خــصل فصــل ملــام املنربــئ املمــيم عــن ملــام 
املمثــل املمــيم ل نــامي األمــم املتحــدة ا  ــاا   باتعــتفاسة مــن خــ ة وأصــ ل  يــع كيانــات منظ مــة األمــم 

 اتت غق املميمة؛ املتحدة ا  ااية  تا ر الا ال ك
   األمع ال ام ت  م  علطة املنربمع املميمع علل أفرقة األمم املتحدة المطرمة ت ل   - 9 

هم ر قياسأا  ب صفلم ممثل  منظ مة األمم املتحدة ا  ااية األرفع رتبة  وت  م  املرباولة علـل نطـاق ور وس
املتحدة للمرباعدة ا  اايـة  وسعـم البلـداا ر تنفيـذ خطـة املنظ مة ر امليداا عن تنفيذ  طار عمل األمم 

   من خصل ما مل :٢٠٣٠عام 
ت  مــ  عــلطة املنربــئ املمــيم مــن أجــل كفالــة اتربــاق كــل مــن بــرامي ال كــاتت والتم مــل  )أ( 

ا ماع  املش ق بع ال كاتت من أجل التنمية مع اتحتياجات واألول مات ا  ااية ال طنية  وكذلا مع 
  طار عمل األمم املتحدة للمرباعدة ا  ااية  بالتشاور مع احلك مات ال طنية؛

 جــراو تمييمــات تامــة متباسلــة و اعيــة لــمساو مــن أجــل ت  مــ  املربــاولة والن اهــة  ممــي م  )ب( 
 املنربــم ا املميمــ ا ر  طارهــا أساو ر عــاو أفرقــة األمــم املتحــدة المطرمــة ومررب شــد فيلــا بــرأي ر عــاو أفرقــة

 األمم املتحدة المطرمة لتمييم أساو املنربمع املميمع؛
 نشاو   اج  بصغ م سوج وددول وواضح  مك ا أعضاو فرمئ األمم املتحدة المطـري  )ج( 

ر  طـــاره مربــــخولع أمـــام الكيانــــات الـــيت منتمــــ   ليلــــا كـــل مــــنلم ومرف ـــ ا  ليلــــا تمـــارمرهم بشــــ ا فــــراس  
  املنربـئ املمـيم بشـ ا أنشـطة كـل مـنلم وبشـ ا  عـلاماأم ر النتـااي ال تمات  وممـدم ا تمـارمر سورمـة  

علل الص يد المطـري  اعـتناسا  ٢٠٣٠ا ماعية ملنظ مة األمم املتحدة ا  ااية ر عبيل اميئ خطة عام 
     طار عمل األمم املتحدة للمرباعدة ا  ااية؛

ل ـام و   احلك مـة املضـيفة بشـ ا تنفيـذ تمدم تمارمر من املنربمع املميمع    األمع ا )س( 
  طار عمل األمم املتحدة للمرباعدة ا  ااية؛ 

 وضع آلية ممل كة  اعيا حلل املناحنعات الداخلية؛ )هـ( 
علــل أا وجــ س مت مــل كــاي وميكــن التنبــخ بــ  ومربــتدام لنظــام املنربــمع املميمــع  تشططدت - 10 

ضــــروري لتحميــــئ اتتربــــاق والف اليــــة والكفــــاوة واملربــــاولة ر اتعــــت ابة وفمــــا لصحتياجــــات واألول مــــات 
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  علـل أعـاا عـن ي (3)ال طنية  وتمرر ر هـذا الصـدس تـ فق التم مـل الكـار متشـيا مـع تمرمـر األمـع ال ـام
   من خصل ما مل :٢٠١٩كان ا الثاين/منامر   ١اعتبارا من 
ر املااــــة علــــل املربــــايات غــــق األعاعــــية امل صصــــة  ١فــــر  ضــــرمبة تنربــــيئ بنربــــبة  )أ( 

   األنشـطة املتصـلة بالتنميـة الـيت تنفـذها األمـم  (4)ألغرا  ب ينلا بشكل صارم وال ارسة من أطراي  الثة
 َبع؛ املتحدة  علل أا تردفع من املن  

مضاعفة ال تيبات احلالية اليت تنفذها دم عة األمم املتحدة ا  ااية لتماعم التكاليف  )ب( 
 فيما بع كيانات منظ مة األمم املتحدة ا  ااية؛ 

تمدم ت عات مت دسة الربن ات وميكن التنبخ هبـا    صـندوق اعـتينماين نصـ  لـدعم  )ج( 
 ف ة البدو؛
لـدول األعضـاو علـل التـ ص للصـندوق اتعـتينماين  ت عـيما بشـكل  يـع ا تحث بقوة - 11 

مربايات تردفع ممدما لبدو ال مل بنظام املنربمع املميمع امل اس تنشيط   ور ال قت املناعب  من أجـل  
 كفالة التم مل الصحنم والذي ميكن التنبخ ب  واملربتدام لف ة البدو؛ 

يينات التشرم ية اات الصلة  ميع كيانـات منظ مـة جبميع الدول األعضاو ر اهلتهي   - 12 
األمم املتحدة ا  ااية كفالة أا تضاعف  يع الكيانات مربـاياأا املتفـئ عليلـا ر  طـار ترتيبـات تماعـم 

 التكاليف اليت تطبملا دم عة األمم املتحدة ا  ااية حاليا؛ 
ت منظ مـة األمـم املتحـدة ا  اايــة     األمـع ال ـام الميـام  بالتشـاور مــع كيانـا ت لط  - 13 

ب ر  خطة تنفيذ لبدو ال مل بنظام املنربـمع املميمـع امل ـاس تنشـيط   تـا ر الـا بشـ ا تف يـل ترتيبـات 
 مت مل      ا م ية ال امة  قبل هنامة الدورة الثانية والربب ع؛

حنمــــاسة الكفــــاوة علــــل ضــــرورة كفالــــة التحميــــئ الكامــــل للمكاعــــب النا ــــة عــــن تشططططدت  - 14 
ونمــل هــذه املكاعــب النا ــة عــن حنمــاسة الكفــاوة     ر ال قــت املناعــب (٣)املت خــاة ر تمرمــر األمــع ال ــام

 األنشطة ا  ااية  تا ر الا التنربيئ؛ 
     اجمللـــس ٢٠١٩   األمـــع ال ـــام أا ممـــدم تمرمـــرا عـــن ما  ابتـــداو مـــن عـــام  ت لططط  - 15 

ا  و املت لئ باألنشطة التنفيذمة من أجل التنميـة مـن سوراتـ   عـن تنفيـذ نظـام اتقتصاسي واتجتماع  ر 
 املنربمع املميمع امل اس تنشيط   تا ر الا مت مل   من أجل ضماا املرباولة أمام الدول األعضاو؛

   األمــع ال ــام أا م ــر  علــل نظــر ا م يــة ال امــة  قبــل هنامــة سورأــا  ت لطط  ت ضططا - 16 
والربب ع  اعت راضا للت صيات املت لمة ب مل نظام املنربمع املميمع امل اس تنشيط   تـا ر الـا الامربة 

 ترتيبات مت مل ؛ 

__________ 

 (3) A/72/684-E/2018/7. 

مل الضرمبة علل ترتيبات تماعم التكاليف مع احلك مات ا لية والت اوا فيما بع البلداا املربتفيدة من ال امي (4)   .لن ار
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ا مــل مكتــب تنربــيئ ال مليــات ا  اايــة وا سارمــة لتــ ة امللــام ا سارمــة والرقابيــة  تؤ ططد - 17 
مللكيــة ا ماعيـة ألعضـاو دم عـة األمــم لنظـام املنربـمع املميمـع اـت قيــاسة أمـع عـام مربـاعد ور  طـار ا

املتحدة للتنمية املربتدامة  باعتباره مكتب تنربيئ قاام بذات  ساخل األمانة ال امة  ممدم تمـارمره    راـيس 
اجملم عــة  ومطلــب    راــيس اجملم عــة تمــدم تمرمــر شــامل علــل أعــاا عــن ي  تــا ر الــا عــن ا  انــب 

نشطة املكتب     اجمللس اتقتصاسي واتجتماع  ر ا  و املت لـئ باألنشـطة واملالية أل ةوا سارم التنفيذمة
 التنفيذمة من أجل التنمية؛

 

 تجد د اليهج ا قليمي  -ثالثا  
سور وملــام منظ مــة األمــم املتحــدة ا  اايــة علــل الصــ يد ا قليمــ    تؤأططد مططا ند ططد - 18 

ة ا قليميـة ملنظ مــة األمـم املتحــدة ا  اايـة  وتشــدس علــل ر الــا الل ـاا اتقتصــاسمة ا قليميـة واألفرقــ تـا
  و دمـــد ٢٠٣٠ضــرورة م اصـــلة ج للـــا مليــ ة لتحميـــئ الغـــر  املنشــ س منلـــا ر سعـــم تنفيــذ خطـــة عـــام 

 اهلياكل ا قليمية  مع ا قرار خبص صيات كل منطمة  ومراعاة عدم وج س هني واحد مناعب ا ميع؛
د الثغــرات وم ا ــة أوجــ  التــداخل علــل الصــ يد ا قليمــ   علــل احلاجــة    عــ تشططدت - 19 

وتخمد اتباص هني تدرجي  ر  دمد منظ مة األمم املتحدة ا  ااية علل الص يد ا قليم   ور هـذا الصـدس 
 تطلب    األمع ال ام أا مم م تا مل :

لــل النحــ  األمثــل مــن أا منفــذ  ر  طــار املرحلــة األو   التــدابق املم حــة لصعــتفاسة ع )أ( 
 امللام وأا م  حن الت اوا علل الص يدمن ا قليم  وسوا ا قليم ؛ 

أا م فر اليارات  علل أعاا كل منطمة علل حدة  من أجـل  عـاسة تشـكيل و عـاسة  )ب( 
هيكلة األص ل ا قليمية لممم املتحـدة علـل املـد  الط مـل  للم لـس اتقتصـاسي واتجتمـاع  ر ا ـ و 

 ؛٢٠١٩باألنشطة التنفيذمة من أجل التنمية من سورت  ل ام  املت لئ
  

 الفونيه ا  فراتيجي والرقابة والمساءلة بشين اليفائج على ن ا  الميظومة -رابعا  
تمـ   األمــع ال ــام بشــ ا  عــاسة تنظـيم ا ــ و املت لــئ باألنشــطة التنفيذمــة  تحططيع علمططا - 20 

مــن أجــل التنميــة للم لــس اتقتصــاسي واتجتمــاع   وتتطلــع    نتــااي اتعــت را  ا ــاري لتنفيــذ قــرار 
 ؛٢٠١٣أمل ل/عبتم   ٢٠املخر   ٦٨/١ا م ية ال امة 

تم   األمع ال ام الميام تدرجييا بدمي اجملـالس التنفيذمـة للصـناسمئ  تحيع علما ت ضا - 21 
وال امي اليت م جد ممرها ر ني م رق  واث الدول األعضاو علل م اصلة تطبيئ تغيقات عملية من أجل 

أا  تا ر الا م اصلة ت  م  أعاليب عمل اجملالس هبدي اربع كفاوة هياكل احل كمة وشفافيتلا وج س
 من خصل اختاا المرارات بش ا الرببل الكفيلة بتحربع ملام اتجتماص املش ق للم الس؛
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علل ضـرورة اربـع رصـد النتـااي وا بـصغ عنلـا علـل نطـاق املنظ مـة  وترحـب تشدت  - 22 
مـة  تــا ر الــا ر هـذا الصــدس بت  مـ  تــدابق التميـيم املربــتمل الـيت وضــ لا األمـع ال ــام علـل نطــاق املنظ  

 اربع المدرات الماامة؛ 
بمرار األمع ال ام أا ممدم  حاطـة    اجمللـس اتقتصـاسي واتجتمـاع  بصـفت   ترح  - 23 

راــيس دلــس الر عــاو التنفيــذمع ر منظ مــة األمــم املتحــدة امل ــن بالتنربــيئ  لضــماا الشــفافية الكاملــة ر 
 دول األعضاو وقابليت  لصعت ابة هلا؛ أنشطة اجمللس واربع تفاعل  الف ال مع ال
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 تمو ة ميظومة األمم المفحدة ا نمائية  -خامسا  
ب ا اميئ اربـن كبـق ر التم مـل الطـ ع  والمـاام علـل املـنح أمـر حيـ ي للن ـا   تقر   - 24 

ر  عــاسة تنظــيم منظ مــة األمــم املتحــدة ا  اايــة  وت  مــ  طاب لــا املت ــدس األطــراي  بغــر  اربــع الــدعم 
ول مات تا متماشل مع اتحتياجات واأل ٢٠٣٠املمدم    البلداا ر جل سها الرامية    تنفيذ خطة عام 

 ال طنية علل حت  متناعئ ومتكامل؛
بالنـــداو الـــذي وجلـــ  األمـــع ال ـــام  بـــرام اتفـــاق للتم مـــل ب صـــف  أساة حا ـــة  ترحططط  - 25 

األيية لت ظيم اعـتثمارات الـدول األعضـاو ر منظ مـة األمـم املتحـدة ا  اايـة وشـفافية املنظ مـة واملربـاولة 
 مـة  وتربـلم باحلاجـة    م ا ـة اتخـتصل بـع املـ ارس األعاعـية عن ا جـراوات والنتـااي علـل نطـاق املنظ

وامل ارس غق األعاعية  وايط علما تم حات األمع ال ام بش ا ال ص ل بامل ارس األعاعية    مربت   ت 
ر املااـــة ر الربـــن ات المـــس املمبلـــة  ومضـــاعفة صـــناسمئ التم مـــل ا مـــاع  املشـــ كة بـــع  ٣٠ممـــل عـــن 
بصمـــع مـــن سوترات ال تمـــات املتحـــدة  والصـــناسمئ امل اضـــي ية  ٤ ٣ت ليصـــل دمـــ ص مت مللـــا    ال كـــات

 ؛ ٢٠٢٣ملي ا سوتر حبل ل عام  800الاصة بكل كياا ليصل دم ص مت مللا    
تم حات األمع ال ام املت لمة بإنشاو صندوق مكرا للتنربيئ  ور هذا  ترح  ت ضا - 26 

مليـــــ ا سوتر لنظـــــام املنربـــــمع املميمـــــع   ٣٥األعضـــــاو    تمـــــدم ت عـــــات تبلـــــ   الصــــدس تـــــدع  الـــــدول
لمنشـــطة امليدانيـــة املضـــطلع هبـــا علـــل نطـــاق املنظ مـــة واملرتبطـــة بتنفيـــذ  طـــار عمـــل األمـــم املتحـــدة  سعمـــا

 للمرباعدة ا  ااية؛
شـ ق مـن الدول األعضاو    ا علام  علل أعاا ط ع   بر لة الصـندوق امل تدعو - 27 

 ملي ا سوتر عن ما؛ ٢٩٠تل   ٢٠٣٠أجل خطة التنمية املربتدامة ل ام 
بــالت ام األمــع ال ــام بإعــاسة تنظــيم منظ مــة األمــم املتحــدة ا  اايــة تــا متفــئ مــع  ترحطط  - 28 

  ور هـذا المـرار  تربـلم بـ ا ٧١/٢٤٣النداوات اليت وجلتلا الدول األعضاو واملنص ص عليلا ر المرار 
اتلت ام با صص  عنصر أعاع  من اتفاق التم مل  وبالتاة تطلـب    منظ مـة األمـم املتحـدة ا  اايـة  

 باعتبارها نمطة اتنطصق تلت املا باتفاق التم مل  الميام تا مل :
املنظ مة ألهداي التنمية املربـتدامة تمدم تمارمر عن مة بش ا الدعم املمدم علل نطاق  )أ( 

 ؛٢٠٢١وعر  م ل مات دم ة عن النتااي ا ممة علل نطاق املنظ مة حبل ل عام 
اتمتثــال ألرفــع م ــامق الشــفافية الدوليــة مــن أجــل ت  مــ  الشــفافية واربــع ال صــ ل     )ب( 

 امل ل مات املالية ر  يع كيانات منظ مة األمم املتحدة ا  ااية؛
ـــااي ا ممـــة  علـــل الصـــ د ال ـــامل   )ج(   جـــراو تمييمـــات مربـــتملة علـــل نطـــاق املنظ مـــة للنت

 وا قليم  والمطري؛
اتمتثال للربياعات الماامة تع ساس التكاليف كاملة من أجل م اصلة م اومة اع ساس  )س( 

ي متمام ة؛التكاليف من جانب فراس  كيانات منظ مة األمم املتحدة ا  ااية من خصل اتباص   هنر
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ر املااــة علــل األقــل مــن املــ ارس غــق  15الميــام  حربــب اتقتضــاو  بت صــي  نربــبة  )هـ( 
 األعاعية املرص سة من أجل التنمية    األنشطة املش كة؛

 براحن مربايات الدول األعضاو ر امل ارس األعاعية وصناسمئ التم مل ا ماع  والنتااي  )و( 
 اات الصلة هبا؛

 ؛(٣)اميئ مكاعب ر الكفاوة علل النح  الذي ت خاه األمع ال ام ر تمرمره )حن( 
 اميئ نتااي مش كة علل الص يد المطري؛ ) ( 
تمــــــ   األمــــــع ال ــــــام بشــــــ ا الشــــــروص ر حــــــ ار مت لــــــئ بالتم مــــــل ر  ترحطططططط  ت ضططططططا - 29 

منظ مــة األمــم املتحــدة  بغيــة وضــع الصــيغة النلاايــة تتفــاق للتم مــل مت ــذ شــكل التــ ام بــع ٢٠١٨ عــام
ا  اايـة والــدول األعضــاو  وتطلــب    األمــع ال ــام أا ممــدم تمرمــرا عــن نتــااي احلــ ار املت لــئ بالتم مــل ر 

  2019ا  و املت لئ باألنشطة التنفيذمة من أجل التنمية من سورة اجمللس اتقتصاسي واتجتمـاع  ل ـام 
ل الطـــ ع  ملنظ مــــة األمــــم املتحـــدة ا  اايــــة   ضــــافة    مـــع مصحظــــة أا اتفــــاق التم مـــل متصــــل بالتم مــــ

 املربايات األخر ؛
  

مفابعططة الجهططوت المبةولططة  عططاتة تيظططيم ميظومططة األمططم المفحططدة ا نمائيططة علططى  - ات ا  
 الصعد العالمي وا قليمي والق ر 

ار قيـاسة األمـع    ر عاو كيانات منظ مة األمم املتحدة ا  ااية الميام  ر  ط ت ل  - 30 
ال ــام  ت افــاة اجمللــس اتقتصــاسي واتجتمــاع  ر ا ــ و املت لــئ باألنشــطة التنفيذمــة مــن أجــل التنميــة مــن 

  ب  يمـة اعـ اتي ية علـل نطـاق املنظ مـة  لكـ  تنظـر فيلـا الـدول األعضـاو  والـا ر ٢٠١٩سورت  ل ـام 
  وللت كـد مـن أهنـا ةـدسة وملم عـة وهاسفـة ر ٧١/٢٤٣ض و هذا المرار ومتشـيا مـع قـرار ا م يـة ال امـة 

 عد الثغرات وم ا ة أوج  التداخل؛

الـــدور الـــذي تخسمـــ   سارة الشـــخوا اتقتصـــاسمة واتجتماعيـــة التاب ـــة لممانـــة  تعيطططد تيأيطططد - 31 
ال امة  وتتطلع    اتطصص علل امل ل مات املربتكملة اليت عيمدم  األمـع ال ـام    الـدول األعضـاو بشـ ا 

 ؛٢٠١٦مت حن/م لي   ٢٩املخر   ٧٠/٢٩٩وفما لمرار ا م ية ال امة  ٢٠٣٠م اومة ا سارة مع خطة عام 
   األمع ال ام أا مكفل اتنتمال املتربم بالف الية والكفاوة    منظ مة األمم  ت ل  - 32 

املتحــدة ا  اايــة امل ــاس تنظيملــا  وت عــيما    نظــام املنربــمع املميمــع امل ــاس تنشــيط   تــا ر الــا عــن 
عتبار ال اجب لدور برنامي األمـم املتحـدة ا  ـاا  الربـرمع اتعـت ابة ب صـف  منصـة الـدعم طرمئ  مصو ات

ملنظ مــة األمــم املتحــدة ا  اايــة الــذي مــخسي ملمــة اميــئ التكامــل سعمــا للبلــداا ر جل سهــا الراميــة    
 ؛٢٠٣٠تنفيذ خطة عام 

اتقتصـاسي واتجتمـاع  عـن     األمـع ال ـام أا ممـدم تمرمـرا    اجمللـس ت ل  ت ضا - 33 
  ر ٧١/٢٤٣التمدم ا رحن ر تنفيذ ال تمات ال ارسة ر هذا المرار وغقها من ال تمات الـ ارسة ر المـرار 
التنميـة مـن سورتـ   طار تمرمره الربن ي    املمدم    اجمللس ر ا ـ و املت لـئ باألنشـطة التنفيذمـة مـن أجـل 
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و   ا م يــــة ال امــــة ر سورأــــا الراب ــــة والربــــب ع مل اصــــلة النظــــر فيــــ  مــــن جانــــب ا م يــــة  ٢٠١٩ل ــــام 
وليررب شد في  ر الدورة التالية من اعت را  الشامل للربياعات الذي جيري كـل أربـع عـن ات الـيت عـتبدأ 

 .٢٠٢٠ر عام 
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