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 الدورة الثانية والسبعون

 من جدول األعمال  126البند 
بين األمم المتحدة والبرلمانات التفاعل 

   الوطنية واالتحاد البرلماني الدولي
 التفاعل بين األمم المتحدة والبرلمانات الوطنية واالتحاد البرلماني الدولي  

 
 تقرير األمين العام  

 
 مقدمة - أوال 

للحدود الوهن ا، تواجه إذ تشــتد التحدتاا الملامل ا املمــتمعة تمل  دا وتعاويا وتت اتد هاومللا الملاوع  - 1
 2٠٣٠ا املمـــــــــــــــتــدامـا لملــا  قـدتتنــا علل الت ــــــــــــــــدف دـا امتحــادـا عمـــــــــــــــ ا    ــد  ـا  اعتمــاد  يــا التنم ــ

( دل ال قوتا علل الت ا  اجملتمع الدويل وتوح ـد جلود  جيااد حلول اــــــــــــــــاملا ٧٠/1اجلممل ـا الملـاما  )قعات
د  واألمم املتحدة ال ت ال هي حجع ال اوتا يف ون ا  التملاو  الملاملي  غ  أدنا يف هذ  الب ئا تتجاوز احلدو 

اليت تشــــلد تا ط االهمئنا  إن الناا  املتملدد األهعاج  اجا ماىلــــا إن قدتد الا ا مذ  املناما وغ ها 
ع م ا الشــــــملوم  ح وماسا للممــــــا لا، من املناماا واملؤىلــــــمــــــاا الملامل ا  واليملاداا الوهن ا، اليت    ــــــ 

 مي نلا أ  ت و  اعت ا ح وتا يف جلوددا اجلماع ا العام ا إن  فالا أال تتخلف أحد عن الع ب  
وقد ىلـــــــاتا الدول األع ـــــــا  علل تشـــــــج ع املشـــــــات ا املت اتدة لليملاد   واملناماا اليملاد ا يف  - 2

أ  اليملـاد   عنــدمـا تؤدو  واجبــاسم ويعت ــا اــــــــــــــــاملـا أعمــال األمم املتحــدة  ويف الواقع، هنــاف اع اج وــ
و اضــــــــــــملا للممــــــــــــا لا و ملالا، وتتملاودو  عن  اب مع األمم املتحدة،  ع  ذل  مي  ن املناما من الملمط 
علل حنو أوثق مع اــــــــملوم الملاب، وهذا ودوت  تمــــــــلط إوال  األمم املتحدة عن اــــــــواغط تل  الشــــــــملوم 

ملاداا دا وضــــــــــــــع  عتد مي نلا من تمل ت  االتمــــــــــــــا  و  اليام  الوهن ا وتيلملاسا  وتعجع ذل  إن أ  الي 
والدول ا   اليملاداا قادتة علل إقعات تشـــــــــــــعتملاا قملط االلت اماا الدول ا ىلـــــــــــــاتتا املفملول، وعلل اعتماد 
م  اد اا تدعو إن تنف ذ تل  االلت اماا، ووضــــــــــع أىلــــــــــك املمــــــــــا لا عن و ا  احل وماا وتمللداسا أما  

مع الدويل وأما  مواهن لا أدفملم  ودوت اليملاداا يف حماىلبا احل وماا تن ط ما ممؤول ا حموتتا عن اجملت
املمـــاعدة علل إقاما ح وماا أم نا قادتة علل االىلـــتجاوا لليلباا، وذل  أحد الشـــواغط ذاا األولوتا 

 لدى الناس يف مج ع أحنا  الملاب 
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دا يف تمل ت  مشــــــــــــــــات ــا اليملــادــاا يف عمل ــاا األمم املتحــدة واملنامــاا اليملــاد ــا تؤدف دوتا تا ــ - ٣
وأدشـــــــيتلا  واالملاد اليملا، الدويل، واعتبات  املناما الملامل ا لليملاداا، تعوط و  اليملاداا الوهن ا ىلـــــــمل ا 

ملاد ا إن مل  ق قدت أ ي من الشفا  ا واملما لا واملشات ا علل ال مل د الملاملي  وإن جادب املناماا الي 
األ عى، تشـــــ ف االملاد اليملا، الدويل مع األمم املتحدة يف أدشـــــيا تشـــــمط ها فا واىلـــــملا من ال  ـــــاتا، 

 ومنلا المال  واألمن وح و  اجيدما  والتنم ا املمتداما  
وقد اىلـــتمع التملاو  املؤىلـــمـــي و  مناوما األمم املتحدة واالملاد اليملا، الدويل يف النمو  الل  - ٤

، قا  األم  الملا  لألمم املتحدة واألم  الملا  لالملاد 2٠16ة املشــــــمولا مذا الت عتع   في لوز/تول ه الف  
اليملا، الدويل والتوق ع علل اتفا  جدتد للتملاو ، وهو اتفا  من اــــــــــأده ملدتا الوث  ا األةــــــــــل ا املوقملا 

عف االتفا  اجلدتد ت   ما ، وإتىلـــا  تل  الملالقا املؤىلـــمـــ ا علل أىلـــاس اىلـــ ات جي أق1٩٩6عا   وى  وا 
للتيوتاا اليت حدثت علل مدى المل ـدتن املاضـــــــــــــــ  ، وتت ت منيا لتمل ت  التملـاو  يف تنف ـذ  يـا التنم ا 

، وحيدد جماالا الملمط املشــــــــــــــ ف األ عى اليت دا األولوتا  ويف وقت الحق، يف 2٠٣٠املمــــــــــــــتداما لملا  
تحدة واليملاداا الوهن ا واالملاد اليملا، الدويل،  تحت وشـــــــــــــــأ  التفاعط و  األمم امل ٧٠/2٩٨ال عات 

اجلممل ا الملاما البام أما  جماالا جدتدة للتملاو  يف ها فا واىلــــــــــــملا من ال  ــــــــــــاتا، منلا د   المـــــــــــال ، 
 والتملاو  و  ولدا  اجلنوم، وممألا ادجعة  

اا وشــأ  اجيهات اجيئا ي   ما وملد وأدا اليملاداا واملناماا اليملاد ا دوتا  ملاال هوال املفاوضــ - ٥
، ح ـا قـامـت وـالـدعوة و وة إن إدتاد األهـداج املتملل ـا وـاحل م الـدمي عاهي، علل ىلـــــــــــــــب ط 2٠1٥عـا  

، ملول حموت تع    التملــاو  و  األمم املتحــدة 2٠٣٠املاــال  ووملــد وضـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــ  ــا النلــا  ــا  يــا عــا  
ووضــــــــــــو  حنو التنف ذ  ودت جا لذل ،  ع  ت دي الدعم لتنف ذ واليملاداا الوهن ا واملناماا اليملاد ا اآل  

األوىلـــــع دياقا تشـــــ ط املبدأ الذف تنتام حوله هذا الت عتع   2٠٣٠أهداج التنم ا املمـــــتداما و يا عا  
 الفع  الاا، تع   علل تملاو  األمم املتحدة وشـــــ ط مبااـــــع مع اليملاداا الوهن ا ودعملا لتل  اليملاداا 

علل ديا  أوىلع؛ والفع  الاالا ت ف التملاو  و  األمم  2٠٣٠ألهداج اجيئا  ا و يا عا  يف مل  ق ا
املتحدة واالملاد اليملا، الدويل واملناماا اليملاد ا األ عى؛ والفع  العاوع تملعض توةـــــــــــــــ اا عن ىلـــــــــــــــبط 

 امل ي قدما  
 

للبرلمددداندددات األمم المتحددددة والبرلمددداندددات الوطنيدددةم تقدددديم الددددعم المبدددا ددددددددددر  - ثانيا 
 والبرلمانيين

تمـــــــــــــــتنــد التــاتت  اليوتــط من التملــاو  و  مناومــا األمم املتحــدة واليملــادــاا الوهن ــا إن اجيقعات  - 6
وال  ما امل ــا ا واملنا ع املتبادلا اليت تت حلا هذ  الشــعا اا عي ها فا واىلــملا من امللا  واألدشــيا  وملت 

الملاملي حل و  اجيدمـــا  وم اا  األمم املتحدة، ت د  جمموعان من مالا أهداج التنم ا املمـــتداما واجيعال  
  اداا مناوما األمم املتحدة دعملا إن اليملاداا الوهن ا وملدد من اليع  ووشـــــــــــــــأ  ها فا متنوعا من 

 ال  اتا  وتعد وةف وملض هذ  التفاعالا أددا ، علل العغم من أ  ذل  ال تش ط قا ما ممتف  ا 
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 2030ام لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام الدعم الع - ألف 
  وقــد أقع ذلــ  قــادة الملــاب يف قعات 2٠٣٠تملــد اليملــادــاا عن ـــــــــــــــعا حموتتــا يف تنف ــذ  يــا عــا   - ٧

ليملاداا األىلـــــــــــاىلـــــــــــي الذف ت ـــــــــــيلع وه اوالدوت ”منه  ٤٥، الذف اع  ت الف عة ٧٠/1اجلممل ا الملاما 
   “الوهن ا من  الل ىلن التشعتملاا واعتماد امل  اد اا ودوتها يف  فالا املما لا عن  ملال ا تنف ذ الت اماتنا

وعلل قمـــــــــــــــ د هذا اجيهات  2٠٣٠وإ  اليملاداا قادتة علل تمل ت  العؤتا الشـــــــــــــــاملا  يا عا   - ٨
ه ئاان لا ل ا،   م نلا أ  تماعد علل  فالا  الملاملي يف ىل اىلاا وهن ا قاولا للتيب ق  ومبا أ  اليملاداا

إاــــــعاف اجلم ع واملمــــــا لا وىلــــــ ادة ال ادو ، وهي اللبناا األىلــــــاىلــــــ ا يف ونا  التنم ا املمــــــتداما  وتتيلب 
املشـــات ا  املنتاما من جادب أع ـــا  اليملاداا أ  تبذل المـــلياا التنف ذتا والتشـــعتمل ا وال  ـــا  ا جلودا 

، أدشــأا عدة ولدا  يل اا ل ــما  مشــات ا وعملاداسا يف 2٠٣٠اعتماد  يا عا   مت ــا عة ومتأد ا  ومنذ
تنف ذ أهداج التنم ا املمتداما  وقد مشط ذل  اىلتخدا  األ عقا االىلتشاتتا اليملاد ا، واجيحاهاا اليملاد ا 

  ا  وه لدعم دوت ا اةـــــا، وإاـــــعاف اليملاد   يف يل اا اىلـــــتملعاض التنف ذ  وتاط هناف ال ا   ا تتمل  ال
   2٠٣٠اليملاداا يف تمل ت  واىلتملعاض تنف ذ  يا عا  

ووالناع إن أ  اليملاداا ل مت جمعد جلاا دا م لحا، وط هي من عوامط الد ع وملجلا تنف ذ  - ٩
،  ــع  ونــا  قــدتاا اليملــاد   تاــط من أولوتــاا األمم املتحــدة  ووعدــام  األمم املتحــدة 2٠٣٠ يــا عــا  

ي هو اجللا العا دة يف ت دي املمـــــاعدة الت ن ا إن اليملاداا يف مج ع أحنا  الملاب، إذ تملمط حال ا مع اجيئا 
( تمل د DP/2017/38) 2٠21-2٠1٨وعملادا  وا يا االىلـــــــــــــــ ات ج ا لليدام  اجيئا ي للف ة  ٧٠حوايل 

ات الت ا  اليدام  وتمل ت  الململ اا واملؤىلـمـاا اليملاد ا من أجط تشـج ع إاـعاف اجلم ع التأ  د علل اىلـتمع 
واحلعص علل الشــــــــــفا  ا واملمــــــــــا لا، واعتباتها أج ا  ال تتج أ من جلود  العام ا إن تمل ت  احلو ما الفملالا 

مه لليملاداا يف وضـــــع والشـــــاملا وا اضـــــملا للممـــــا لا  و الل الف ة املشـــــمولا والت عتع، قد  اليدام  دع
 يا اىلــــــ ات ج ا جيقاما أهع اــــــاملا تتمللدها اليملاداا من أجط إةــــــال  وتمل ت  اليملاداا يف ونن و اوو 

و مــــــــاو ومدغشــــــــ ع وىلــــــــا  تومي ووعتنمــــــــ   وىلــــــــ ال و   -   دف و وا دتفوات وجوتج ا والملعا  وغ ن ا
اد ا، قد  اليدام  دعمه إن اليملا  الوهين وإن البملاا   ويف أو ع (1)ومجلوتتا تن اد ا املتحدة وزامب ا و وىلو و

املشـــــــــــــــ  ا لت   م االحت اجاا اليت أو دها اليملا  األوتوع،  ا أدى إن وضـــــــــــــــع  عتيا هعتق اـــــــــــــــاملا 
لإلةــــــال   وودأ اليدام  أت ــــــا مشــــــاتتع متملددة البلدا  من أجط النلوض وأعمال اليملاداا يف جماالا 

  تتمللق وتمل ت  امللاتاا الت ن ا والوظ ف ا لليملاداا يف معاقبا األموال الملموم ا، وقد حمددة، ومنلا مشـــــــــــــــعو 
مشط ذل  إدشـــــــــــا   عتق عامط ت  ع املمـــــــــــتوى تشـــــــــــ ف   ه اللجا  اليملاد ا اململن ا وامل  اد ا يف أد وال و اوو 

 ل شيت  - و ماو وموزامب ق وىلا  تومي ووعتنم   وت موت -   دف وغ ن ا
ويف البلدا  اليت توجد   لا عمل اا جاتتا أو م عتة جيةـــــــال  الدىلـــــــتوت، ت د  اليدام  اجيئا ي  - 1٠

دعمــه يف  ا  من األح ــا  إن اليملــادــاا يف مملــاجلــا يثــات تلــ  الململ ــاا علل األدوات واملمـــــــــــــــؤول ــاا 
ول   ه ئاا الدعم اليملاد ا  وتشــــــــــمط هذا الدعم  املمــــــــــاعدةا علل تنا م املداوالا الدىلــــــــــتوتتا، وونا  

الع  مـــ ا، ودعم ةـــ اغا اجيةـــالحاا اليت مي ن أ  ت و  مبااوا أىلـــاس احل م العاـــ د  و الل الف ة ق د 
االىلــــــتملعاض، قد  اليدام  اجيئا ي دعمه لليملاداا يف غ ادا ول يتا ود بال والفلب  وىلــــــ ال و  وال ــــــومال 

 تف اليت ت و  ما وتع مادمتا  وتو الو يف عمل اا اجيةال  الدىلتو 
__________ 

  (1٩٩٩) 12٤٤ت و  مفلوما أ  أف إااتة إن  وىلو و هي يف ىل ا  قعات جملك األمن  (1) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/DP/2017/38
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
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وقد  اليدام  اجيئا ي دعمه إن وعملاداا وهن ا يف تنف ذ أدشـــــــــــــيا حمددة تمـــــــــــــاعد علل التوع ا  - 11
، وعلل ت   م املال ما املؤىلــــمــــ ا لل عض املنشــــود من أهداج التنم ا 2٠٣٠ودوت اليملاد   يف  يا عا  

مناةعف التنم ا  ويف األتد  ولبنا  وامل م   وةعو ا، املمتداما، وعلل تأت د اليملاد   ل ي ت بحوا من 
قد  اليدام  اجيئا ي دعمه لليملاداا لتجعف ت   ماا ذات ا ل دتاسا علل املمـــــاتا يف تنف ذ وتةـــــد  يا 

  وقد  اليدام  اجيئا ي أت ـــــــا دعمه لليملاداا يف تنا م قمملاا ومنتدتاا أو جلا  متملددة 2٠٣٠عا  
ا وأهداج التنم ا املمــــتداما يف د بال ووا مــــتا  وةــــعو ا وىلــــ ال و  وىلــــعف الد ا وأوغندا األهعاج ومملن 

وزمباووف، ويف إدماد أهداج التنم ا املمـــــتداما يف أعمال اللجا  ال ا ما يف جوتج ا وامل مـــــ   وةـــــعو ا 
ع اللجنا االقت ــادتا ، ااــ ف اليدام  اجيئا ي م2٠1٧ومجلوتتا تن اد ا املتحدة  ويف تشــعتن الاا،/دو مي 

واالجتماع ا ل عع يىلـــــــــــ ا يف تنا م حل ا دتاىلـــــــــــ ا لفا دة وعملاد   من املني ا الملعو ا مدج إذ ا  الوعي 
 علل ال مل د الوهين  2٠٣٠ودوتهم يف تنف ذ واىلتملعاض الت د  احملعز يف  يا عا  

 
 الدعم المقدم بشأن أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة - باء 

يف إجعا اا عمل ا، أقامت األمم  2٠٣٠واجيضـــــــا ا إن ت دي الدعم الملا  لتجمـــــــ د  يا عا   - 12
املتحدة واليملاداا الوهن ا اــــــــــعا ا للم ــــــــــي قدما يف تنف ذ جمموعا من األهداج احملددة يف جمال التنم ا 

  علل اجلو ، علل النحو املمتداما   مللل ىلب ط املاال، يف جماالا ال  ا  علل الف ع ومل  ق ال  ا  التا
من أهداج التنم ا املمـــــــــــــــتداما، تملمط   اداا األمم املتحدة مع اليملاداا من  2و  1املب  يف ادد   

أجط تعىلـــــ   المـــــ اىلـــــاا واليام  واألهع املتملل ا واألمن ال ذا ي والت ذوف يف التشـــــعتملاا  وأدى الدعم 
لألغــذتــا وال تاعــا إن اليملــاد   يف أمعت ــا الالت ن ــا  احملــدد األهــداج الــذف قــدمتــه منامــا األمم املتحــدة

قـادودـا وهن ـا وشــــــــــــــــأ  األمن ال ـذا ي والت ـذوف  واعف  2٠ومني ـا البحع ال ـاتت  إن اعتمـاد أ اع من 
البن  الدويل أت ــا ات ــاالا منلج ا مع اليملاد   وشــأ  املمــا ط املتملل ا واحلد من الف ع وتنم ا ال تاعا  

، قد   يا  البن  الدويل يف زامب ا إحاها إن اليملاد   وشـــــــــــــــأ  دوت 2٠1٧األول/أ تووع  ويف تشـــــــــــــــعتن
اجيدفا  الملا  يف جمال ال تاعا واعتباتها وىلــــــــ لا لتح  ق التنم ا املمــــــــتداما والتنوتع االقت ــــــــادف واحلد من 

ن  ت مشــــــعو  قادو  الف ع  ويف مالوف، أتدا مفوضــــــ ا األمم املتحدة المــــــام ا حل و  اجيدمــــــا  عمل ا ت
 ال ذا  والت ذتا، وأجعا مشاوتاا مع اليملاد   وشأ  احلق يف ال ذا  

ووالناع إن دوت أع ـــــا  اليملاداا يف ضـــــما  إم اد ا احل ـــــول علل الععاتا ال ـــــح ا للجم ع،  - 1٣
جماالا املتمللق وال ـــــــــــــــحا اجل دة والع ا  جماال هاما ي ع من  2٠٣٠الواتد يف  يا عا   ٣مياط اددج 

التملاو    خالل الف ة املشـــــــــمولا والت عتع، قد  وعدام  األمم املتحدة املشـــــــــ ف اململين وف وس د   املناعا 
ولدا  وهذ  املنتدتاا ت و  ودوت  2٠البشــــعتا/اجيتدز دعمه للمنتدتاا اليملاد ا الوهن ا اململن ا وال ــــحا يف 

احل و  ال ح ا والم اىلاا اجيئا  ا ويف الدعوة إن  حاىلم يف إاعاف اليملاد   يف املشاوتاا حول ق اتا
الت دف لإلتدز علل حنو  ملال وممتدا   ويف الوقت دفمه، دام ةندو  األمم املتحدة للم ا  دوتاا 
لتبادل اململاتج وىلـــلمـــلا من حل اا الملمط واملؤلعاا مع اليملاداا الوهن ا يف مج ع أحنا  الملاب من أجط 

 يف االىل ات ج اا واليام  الوهن ا   دم  ال حا اجيجناو ا
من أهداج التنم ا املمــــــــــتداما، قد  م تب األمم املتحدة اململين واملخدتاا  ٣ويف إهات اددج  - 1٤

واجلعميا املمـــــاعدة التشـــــعتمل ا أو املشـــــوتة ال ادود ا وشـــــأ  مشـــــاتتع ال واد  الوهن ا املتملل ا مبعاقبا املخدتاا 
قواد  المل وواا يف وول ف ا وو و  وقد  امل تب أت ـــــا توج لاا ت ن ا إن اليملا  التودمـــــي يف ةـــــ اغا  أو
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، و جلت الدعوة إن 2٠1٧  ويف تشـــــــعتن الاا،/دو مي 2٠16مشـــــــعو  قادو  وشـــــــأ  املخدتاا يف عا  
ا ووشـــأ  التداو  الفملالا امل تب ل خاهب اجلممل ا الوهن ا يف إ وادوت وشـــأ  الناا  الدويل ملعاقبا املخدتا

 للوقاتا والملالد من االضيعاواا الناائا عن تملاهي املخدتاا  
من أهداج التنم ا  ٥وقد أتا  التملاو  مع اليملاداا أت ـــــــــــــــا  عةـــــــــــــــا  تازة للنلوض واددج  - 1٥

لل احلق يف ح اة املمتداما املتمللق واملماواة و  اجلنم  ول   املعأة والفتاة   بالتشدتد علل التم   وع
، 2٠٣٠ ال ا من الملنف، تشـــــ ط هذا اددج ج  ا ال تتج أ من عمل ا مل  ق العؤتا الشـــــاملا  يا عا  

اليت تتو ل إقاما جمتمع  ال من التم     واليملاداا هي اجللاا الع  مـــــــ ا ةـــــــاحبا امل ـــــــلحا يف اعتماد 
 اجلنمــ   و الل الف ة املشــمولا والت عتع، ىلــاعد وتنف ذ األهع اململ اتتا والمــ اىلــات ا املتملل ا واملمــاواة و 

ةــندو  األمم املتحدة للمــ ا  اليملاداا يف م ــع ولبنا  واألتد  علل اعتماد تشــعتملاا تا دة من اــأ ا 
أ  تمـــاعد علل ةاتا املالت  من النمـــا  والفت اا املعاه اا من املماتىلـــاا ال ـــاتة وعلل تمل ت  ال واعد 

 مبحا ما معت   اجلعا م اجلنم ا  التنا م ا املتملل ا
وقدمت ه ئا األمم املتحدة للممــــــــــــاواة و  اجلنمــــــــــــ  ول   املعأة دعملا لليملاداا الوهن ا يف  - 16

مج ع أحنا  الملاب يف تمل ت  التشـــعتملاا اليت تشـــجع املمـــاواة و  اجلنمـــ ، وذل  ومـــبط منلا ونا  ال دتاا 
شـــيا الدعوة وإجعا  االت ـــاالا  وتواةـــط اد ئا أت ـــا إاـــعاف اليملاد   وت دي املمـــاعدة الت ن ا وتنف ذ أد

اليت أهل ت يف الملدتد من اليملاداا، وتلت   يف إهاتها أع ــــــا  ، “HeforShe”الذ وت ومــــــبط منلا ةلا 
ملعو ا، اليملا  الذ وت والملمط علل دعم املمـــــاواة و  اجلنمـــــ  ول   املعأة  ويف أوتووا الشـــــعق ا واملني ا ال

ع دا ه ئا األمم املتحدة للمعأة حل اا عمط إقل م ا لليملاد   لوضــــع اىلــــ ات ج اا وشــــأ  أدواتهم يف 
من أهداج التنم ا املمتداما وإدماد املناوت اجلنما، يف تنف ذ أهداج التنم ا املمتداما   ٥مل  ق اددج 

 2٠٣٠اتاا اجلنمــاد ا يف تنف ذ  يا عا  وقد ع  دا حل اا عمط قيعتا لليملاد   وشــأ  معاعاة االعتب
يف  مبودتا ومجلوتتا ال ود و الدمي عاه ا وداوتو وتواددا، ودامت دوتاا تدتتب ا ليملاد   من الملدتد من 
ولدا  مني ا البحع ال اتت  وشـــــــــأ  إضـــــــــفا  الياوع احمللي علل ممـــــــــألا معاعاة االعتباتاا اجلنمـــــــــاد ا يف 

يف مجلوتتا مولدو ا، قدمت اد ئا الدعم الت ين للنمـــــــــا  اليملاد اا من أجط أهداج التنم ا املمـــــــــتداما  و 
ال  ا  والدعوة إن اعتماد إةــــــــــالحاا قادود ا معاع ا لالعتباتاا اجلنمــــــــــاد ا وىلــــــــــن أح ا  قادود ا ل تادة 

 التما ط الم اىلي للمعأة  
ولدا، قدمت  ٤٠ا يف أ اع من وواجيضـــــا ا إن ت دي التدتتب احملدد األهداج للنمـــــا  اليملاد ا - 1٧

ه ئا األمم املتحدة للمعأة أت ــــا دعما   ــــ ــــا لتمل ت  التملاو  و  ال تط اليملاد ا النمــــا  ا يف  اوو   دف 
و ولومب ا وىلـــعف الد ا، اليت ستم وال  ـــاتا املشـــ  ا املتملل ا وتم   املعأة  ويف تواددا، قدمت اد ئا ا ية 

لوضع امل  اد اا املعاع ا للمناوت اجلنما، لفا دة اليملاد   يف احلاضع واملمت بط، الفن ا  الل إعداد دل ط 
وقدمت دعملا ليدام  االت ــــــــــــاالا اجملتممل ا الذف تمــــــــــــملل إن إذ ا  الوعي وال  ــــــــــــاتا اليت تؤثع علل 

دتاىلــا أجعاها  املمــاواة و  اجلنمــ  وح و  املعأة  وتملد الملنف ضــد املعأة يف المــ اىلــا، وهو ممــألا أوعزسا
، جماال ت  مــــــ ا ي ع من جماالا عمط ه ئا األمم املتحدة للمعأة  (2)2٠16االملاد اليملا، الدويل يف عا  

__________ 

-https://www.ipu.org/news/press-releases/2016-10/ipu-study-reveals-widespread-sexism-harassmentادــــــاــــــع  (2) 

and-violence-against-women-mps  

https://www.ipu.org/news/press-releases/2016-10/ipu-study-reveals-widespread-sexism-harassment-and-violence-against-women-mps
https://www.ipu.org/news/press-releases/2016-10/ipu-study-reveals-widespread-sexism-harassment-and-violence-against-women-mps
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  د د فذا أدشـــــــــيا مشـــــــــ  ا مع اليملاد   يف وول ف ا وامل مـــــــــ   من أجط إذ ا  الوعي واجيةـــــــــالحاا 
 التشعتمل ا يف هذا اجملال والنلوض ما  

ة و  اجلنمـــ  عن ـــعا ت  مـــ ا يف الملمط مع اليملاداا، وتشـــمط ونا  قدتاا اجيدا  وتملد املمـــاوا - 1٨
من أع ــــــــــا  اليملاداا والتجمملاا النمــــــــــا  ا، وت دي الدعم لتمل ت  عمل اا ةــــــــــ اغا ال واد  وامل  اد اا 

لبنا   املعاع ا لالعتباتاا اجلنمــــــــــــاد ا  و الل الف ة املشــــــــــــمولا والت عتع، دامت أدشــــــــــــيا حمددة األهداج
ال دتاا يف عدة ولدا ، ومنلا م ائات وأو عاد ا  ويف مجلوتتا أ عت  ا الوىلـــــــــــــــيل ومجلوتتا مولدو ا، تملاو  
وعدام  األمم املتحدة اجيئا ي مع املفوضــ ا المــام ا حل و  اجيدمــا  وه ئا األمم املتحدة للمعأة علل إجعا  

 اد قواد  وشأ  املماواة و  اجلنم   ات االا مع اجلممل ت  الوهن ت  ملماعدسما علل اعتم

وداعا للدوت احملوتف الذف تؤدته مما ط ح و  اجيدما  يف ل   املعأة، واةلت مفوض ا ح و   - 1٩
اجيدمــا  الملمط وشــ ط مبااــع مع عدد من اليملاداا الوهن ا ىلــمل ا إن مل  ق املمــاواة و  اجلنمــ   وتملد 

 ـا  علل التم    ضـد املعأة والتوةـ اا ال ـادتة عن االىلـتملعاض الدوتف تنف ذ توةـ اا اللجنا اململن ا وال 
الشـــامط جمللك ح و  اجيدمـــا  من األهداج الع  مـــ ا يف هذا ال ـــدد   في مدغشـــ ع علل ىلـــب ط املاال، 
قدمت لإلدا  من أع ـــا  اليملا   ت باا تت ـــمن ممللوماا عن عمط اللجنا وعن عمل اا االىلـــتملعاض 

 تئ امل تب اجيقل مي ملفوضـــــــــــ ا األمم املتحدة حل و  اجيدمـــــــــــا  يف مني ا أمعت ا  الدوتف الشـــــــــــامط  وما
الوىلــــــيل تشــــــاتف يف حوات متواةــــــط مع اجلممل ا التشــــــعتمل ا يف المــــــلفادوت للدعوة إن ال  ا  وعةــــــالحاا 

ا اململن ا تشـــعتمل ا يف جمال احل و  اجلنمـــ ا واجيجناو ا  ويف موتتتاد ا، عملت املفوضـــ ا مع اجملموعاا اليملاد 
  و  اجيدمــــا  والشــــؤو  اجلنمــــاد ا، وااــــ  ت يف تنا م مناقشــــاا ل ــــما  موا ما التشــــعتملاا املتملل ا 

 والتم    والملنف ال ا م علل دو  اجلنك مع اململات  الدول ا حل و  اجيدما   

ن عناةـــع وتملد املمـــا ط املتملل ا وعداتة األتاضـــي وح ـــول املعأة علل األتاضـــي وىلـــ يعسا عل لا م - 2٠
التم   اداما لتح  ق  يا املمــــاواة و  اجلنمــــ   ومل   ا دذ  ال اتا،  ع  اللجنا االقت ــــادتا أل عت  ا، 
من  الل املع   األ عت ي لمــ اىلــاا األتاضــي، واةــلت إذ ا  الوعي و  اليملاد   األ اتقا ويب ملا وديا  

د علل ضــعوتة إدماد هذ  الشــواغط يف يل اا إداتة ادملدا  أمن ح ازة املعأة لألتاضــي، واىلــتمعا يف التشــدت
األتاضي  ويف امل م  ، قدمت ه ئا األمم املتحدة للمعأة دعملا إن اليملاد   يف إدتاد املناوت اجلنما، 

 يف التشعتملاا املتملل ا واألتاضي 
ال وونا  وقد و ذلت جلود حمددة األهداج ل تادة عدد النمــــــــــا  من أع ــــــــــا  اليملا  يف ال ــــــــــوم - 21
ن  و ا  للجلود اليت تبذدا وملاا األمم املتحدة لت دي املمـــــــــــــــاعدة إن ال ـــــــــــــــومال، ووعدام  األمم سقدتا

املتحدة اجيئا ي، وه ئا األمم املتحدة للمعأة، وةـــــــــندو  األمم املتحدة لبنا  المـــــــــال  وغ هم من اد ئاا 
  وعلل العغم من 2٠16 ا االدتخاو ا يف عا  دوت أىلــاىلــي يف  فالا اتتفا  ممــتوى مشــات ا املعأة يف الململ

يف املا ا من امل اعد للمعأة ب تتح ق،  ع  دمــــــــــبا اجيدا  يف اليملا   ٣٠أ  اددج املتماط يف   ــــــــــ   
يف املا ا  وقامت البملااا المــــــــــ اىلــــــــــ ا ا اةــــــــــا التاوملا جيداتة الشــــــــــؤو   2٤إن  1٤اجلدتد اتتفملت من 

 ا والدعوة إن تمل   م تد من النما  يف مناةب ال  ادة وةنع ال عات  ويف الم اىل ا يف ولدا   الملعا  ول ب
، تولت وملاا األمم املتحدة للدعم يف ل ب ا تمــــــــل ط ع د أول اجتما  و  دمــــــــا  من أع ـــــــا  2٠16عا  

ا جملك النوام الل   ووعملاد اا من البلدا  اجملاوتة لتبادل اململاتج وشــــأ  أدوات النمــــا  من أع ــــا  اد ئا
 التشعتمل ا يف يل اا امل احلا الوهن ا وونا  المال  واحلوات والتفاوض 
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من أهداج التنم ا املمــتداما إن  11وتمــتند الدعم الذف ت دمه األمم املتحدة يف إهات اددج  - 22
االع اج ودوت اليملاداا يف منع ال وات  اليب مل ا  ويف هذا ال دد،  ع  م تب األمم املتحدة للحد من 
أ يات ال وات ، من  الل املبادتة اليملاد ا اليت ا ذها،  اف جلود  العام ا إن دعم أع ــــــــا  اليملاداا 
يف  لم وتنف ذ إهات ىلـــــــنداف للحد من  اهع ال وات   وسدج هذ  املبادتة إن ضـــــــما  اتبا     حي ق 

املمـــــتداما اليت دا ةــــلا  )وال ىلـــــ ما أهداج التنم ا 2٠٣٠االتمـــــا  و  تنف ذ إهات ىلـــــنداف و يا عا  
مبااـــعة وعهات ىلـــنداف وواىلـــيا مؤاـــعاا مشـــ  ا( واتفا  واتتك وشـــأ  املناد  ووف ـــط الدعم امل د  من 

قــادو  إداتة ال وات   2٠1٧م تــب األمم املتحــدة للحــد من  ــاهع ال وات ، اعتمــدا د بــال يف عــا  
ت  يط وأهع ىلـــ اىلـــات ا تتو ل احلد من واحلد من  اهعها، الذف تع   علل اجلادب الوقا ي   ما و ضـــمل

  اهع ال وات  يف م ائات وادند و  جي 
من أهداج التنم ا املمتداما، أىللام الدعم  1٣ويف جمال األعمال املتملل ا واملناد، يف إهات اددج  - 2٣

ىلـــــا أجعتت امل د  من األمم املتحدة يف اىلـــــتمعات ىلـــــن التشـــــعتملاا الوهن ا املتملل ا واملناد  وقد  شـــــفت دتا
من ال واد  املتملل ا واملناد قواد  ىلــــــــــــــاتتا  1 2٠٠،  ا  أ اع من 2٠1٧ولدا أ  يف عا   16٤مؤ عا يف 

  و الل الف ة املشــــــــــــــمولا والت عتع، قد  وعدام  األمم (٣)1٩٩٧قادودا يف عا   6٠املفملول، م اتدا  وايل 
املتحدة اجيئا ي دعمه إن املبادتاا اليملاد ا وشـــــــــــــــأ  اجيجعا اا املتملل ا واملناد يف عدد من البلدا    في 
وا مــــــــــــــتا  ود بال وووتا ، قد  اليدام  اجيئا ي دعما حمدد األهداج، من قب ط التدتتب وتيوتع األدواا، 

اليملاد   يف تمل ت  مملات لم وت   املناد ووأىلــــــــــــــال ب ةــــــــــــــ اغا امل  اد اا املعاع ا للمناد  ويف ونن  ملمــــــــــــــاعدة
والمــــن ال و وا دتفوات، ىلــــاعد اليدام  اجيئا ي النمــــا  علل اال عارب يف الملمط اليملا، وشــــأ  ىلــــ اىلــــاا 

 أهداج التنم ا املمتداما  من  1٣و  ٥الياقا اليت تتبمللا ولدا ن، ومن مث تويلا وتنف ذ ادد   
من أهداج التنم ا املمـــــــتداما املتمللق  ماتا النام اجيت ولوج ا اليتا ق ـــــــاتا  1٥وحيدد اددج  - 2٤

من قب ط إزالا ال اواا والت حع واعتباتها من التحدتاا الع  م ا يف جمال التنم ا املمتداما  و الل الف ة 
ت ـــــــــادتا أل عت  ا أعمادا من  الل املع   األ عت ي لمـــــــــ اىلـــــــــاا املشـــــــــمولا والت عتع، واةـــــــــلت اللجنا االق

األتاضــــــي مع اليملاداا الوهن ا من أجط زتادة الوعي يف ةــــــفوج اليملاد   واملمــــــا ط املتملل ا واألتاضـــــي، 
ىلـ ما االىلـتاماتاا الواىلـملا النيا   ويف  ولومب ا، ما  تئ وعدام  األمم املتحدة للممـتوهناا البشـعتا  وال

األمم املتحدة( تملمط مع اليملاد   احملل   يف ولدتا ووغوتا يف جمال اىلــــــــــتخدا  األتاضــــــــــي ووضــــــــــع  )مو ط
 يط ت  مـــــــــــــــي دذ  املدتنا  وواملاط، قد  مو ط األمم املتحدة الدعم الت ين إن اليملاد   يف امل مـــــــــــــــ   

  الل مناقشاسم وشأ  قواد  اىلتخدا  األتاضي 
ي اقا جدتدة ووةــفلا  2٠٣٠ج التنم ا املمــتداما،  تحت  يا عا  من أهدا 16ومع اددج  - 2٥

أول اتفا  دويل تمل ج وأت ا املؤىلــمــاا الفملالا والشــاملا للجم ع وا اضــملا للممــا لا يف مل  ق التنم ا  
وقد ع ز ذل  دوت اليملاداا واعتباتها مؤىلــــــمــــــاا تشــــــعتمل ا وتقاو ا ولا ل ا جوهعتا وجملللا مؤىلــــــمــــــاا 

األت ا جللود األمم املتحدة من أجط المــال  والملدالا  وو ــعج الناع عن دوت اليملاداا يف  اــعت ا وال ا
تدعوا  اليملاداا إن إتال   ٧-16و  6-16واجياـــــــــــــــعاج عل لا،  ع  ال اتت   2٠٣٠تنف ذ  يا عا  

المــال   وقد اهتما   اص للتنم ا املؤىلــمــ ا ا اةــا ما وقدتسا علل تمل ت  التماىلــ  االجتماعي وتوه د 
__________ 

 Michal Nachmany and others, Global Trends in Climate Change Legislation andادــــــــاــــــــع  (٣) 
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واةــــــط وعدام  األمم املتحدة اجيئا ي ت دي املمــــــاعدة لليملاداا يف تمل ت  قدتاسا املؤىلــــــمــــــ ا،  ما واةـــــط 
ت دي املمـــاعدة لليملاد   يف ونا  قدتاسم علل أدا  امللا  اليملاد ا األىلـــاىلـــ ا، اليت تشـــمط التما ط اليملا، 

يف عمل ا إعداد امل  اد ا الوهن ا، و للا أدشيا أىلاىل ا لتم    وىلن ال واد  والعقاوا، واالضيال  ودوتهم
   16اليملاداا من النجا  يف مل  ق اددج 

ومل   ا دذ  ال اتا، مشط الدعم امل د  لبنا  ال دتاا املؤىلـــــــــــــــمـــــــــــــــ ا تمل ت  ال دتاا البحا ا يف  - 26
ىلـــــمـــــي علل أعمال اللجا  اليملاد ا  ل مـــــوتو، وممـــــاعدة اد ئا التشـــــعتمل ا الملعاق ا علل إضـــــفا  الياوع املؤ 

وواةـــــــــــــــط اليدام  اجيئا ي دعم اجللود اليت تبذدا اليملاداا من أجط تمل ت  التما ط يف ولدا  ماط ووتا  
واـــــــــــ لي والوس وق غ  ىلـــــــــــتا  ومدغشـــــــــــ ع وواووا غ ن ا اجلدتدة  ويف ووتا ، قد  اليدام  اجيئا ي الدعم 

، وهو مناوما ل ن اليملاد   من التواةـــــــــط مع اجملتمملاا احملل ا Virtual Zomduلتوىلـــــــــ ع ديا  وعدام  
النا  ا عن هعتق التداول والف دتو،  ا تت ت مشـــــــــــــــات ا اجلملوت يف مملاجلا ال  ـــــــــــــــاتا يف الوقت احل   ي  
وىلــــاعد اليدام  اجيئا ي يف ونا  ال دتاا اليملاد ا علل اىلــــتملعاض وةــــ اغا وتن  ت ال واد  يف ولدا  ماط 

   ادمتا  ووول ف ا و وا دتفوات وةعو ا وجنوم أ عت  ا وتودك أ
ومي ن أ  تشــــــــــ ط مشــــــــــات ا اليملاد   أحد اجلوادب البال ا األت ا يف الدعم الذف ت دمه األمم  - 2٧

من أهداج التنم ا  16املتحدة من أجط ونا  جمتمملاا تمــــودها المــــال  وتشــــمط اجلم ع يف إهات اددج 
ا دذ  ال اتا،  ع  إداتة الشـــؤو  المـــ اىلـــ ا ت د  الدعم الت ين املبااـــع لليملاداا يف عدد املمـــتداما  ومل   

من البلدا ، وذل  يف امل ا  األول من  الل عدد من عمل اا المــــــــال  اليت تشــــــــعج عل لا اجيداتة   في 
االاـــــ اف مع ال ـــــومال علل ىلـــــب ط املاال، واةـــــلت وملاا األمم املتحدة لت دي املمـــــاعدة إن ال ـــــومال، و

اليدام  اجيئا ي، تملاو ا الوث ق مع اليملا  االملادف وشــــأ  أولوتاا ونا  الدولا، وال ىلــــ ما عمل ا معاجملا 
الدىلـــــتوت االملادف املؤقت  ويف أ  ادمـــــتا ، تتفاعط وملاا األمم املتحدة للممـــــاعدة يف أ  ادمـــــتا  وادتاا  

وذلــ  ألغعاض منلــا علل األ    ممل ــا الوهن ــا،وهي ال ع ــا الــدد ــا يف اجل، “جع ــهولمـــــــــــــــي ”مع ه ئــا 
اللجنت  اليملاد ت  اململن ت    و  اجيدمــــا  والشــــؤو  ال  ــــا  ا يف ةــــ اغا التشــــعتملاا وتعمجا املواد  دعم

 الداعما دا  
و ادت االت االا مع اليملاداا أت ا عن عا حموتتا يف اجللود اليت تبذدا إداتة الشؤو  الم اىل ا  - 2٨

ال الوىلاها يف األزما يف ل ب ا، ح ا قا   الو  عن المليا التشعتمل ا و  اغا مملام عناةع االتفا  يف جم
المــــــــ اىلــــــــي الل    ويف الملعا ، اد ــــــــب تع    وملاا األمم املتحدة لت دي املمــــــــاعدة إن الملعا  علل ت دي 

ال تط المـــــ اىلـــــ ا وو   عادى  املمـــــاعدة الت ن ا إن اللجا  اليملاد ا وعلل االضـــــيال  ودوت ت مـــــ ف و 
أع ـــــــــــا  اليملا   وإن جادب البملاا، ع زا و االا األمم املتحدة وةـــــــــــنادت لا ووعاجملا األ عى أت ـــــــــــا 
تملاو ا مع اليملاد   الملعاق  ، ومشط ذل  مما ط من قب ط إةال  ال يا  األمين وددتة امل ا  واملمتوهناا 

املمــــاعدة يف ةــــ اغا ال واد  التنا م ا العام ا إن تمل ت  الوظ فا العقاو ا غ  العمس ا  وقد  اليدام  اجيئا ي 
املنوها ولجنا األمن والد ا ، و نما دامت اللجنا االقت ـــــــــــــادتا واالجتماع ا ل عع يىلـــــــــــــ ا حل ا عمط يف 

لفا دة اد ئاا التشــــــــعتمل ا الملعاق ا علل ال ــــــــمل دتن الوهين واحمللي وشــــــــأ   2٠16 ادو  األول/دتمــــــــمي 
األاــــــــــــــخاص املشــــــــــــــعدتن دا ل ا والالجئ   ويف مني ا احل م الذاجل يف ووغادف ط يف واووا غ ن ا اجلدتدة، 
اا ف اليدام  اجيئا ي وإداتة الشؤو  الم اىل ا يف ت دي التدتتب احملدد األهداج ألع ا  جملك النوام، 

الل ةــــــندو  األمم املتحدة لبنا  ويف املمــــــاعدة علل ملمــــــ  اد ا ط األىلــــــاىلــــــ ا املادتا يف املني ا من  
المـــــــال   ومشط هذا الدعم أت ـــــــا إىلـــــــدا  املشـــــــوتة الت ن ا يف ةـــــــ اغا م اا   جيدشـــــــا  جلنا االىلـــــــتفتا  يف 
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ووغادف ط، وإن منتدى تنف ذ المــــــال  الذف أدشــــــئ مؤ عا وشــــــأ  املمــــــا ط املتملل ا وتفمل ط اتفا  ووغادف ط 
و مــاو ت دي دعمه يف جمال  - ملتحدة املت امط يف غ ن اللمــال   ويف الوقت دفمــه، واةــط م تب األمم ا

ونا  ال دتاا إن اللجنا التنا م ا للمؤلع الوهين اليت أدشـــــأسا اجلممل ا الوهن ا، ومشط ذل  حل اا الملمط 
ل شـــــيت لتبادل اآلتا  وشـــــأ  التجاتم يف  - التدتتب ا املتخ ـــــ ـــــا وال  ا  و تاتاا إن  وا دتفوات وت موت

 وهين وامل احلا الوهن ا احلوات ال
وتملاودت مفوضــــــ ا األمم املتحدة لشــــــؤو  الالجئ  وشــــــ ط وث ق مع عدد من اليملاداا الوهن ا  - 2٩

علل وضـــــع مشـــــاتتع ال واد  العام ا إن ملمـــــ  حالا األاـــــخاص املشـــــعدتن دا ل ا وضـــــما  إااد حلول 
ضــ ا أع ــا  اليملا  يف وضــع مبشــعو  قادو  للتشــعد الدا لي   في أو عاد ا علل ىلــب ط املاال، دعمت املفو 

من أجط   ـــــط إم اد ا االىلـــــتفادة من وعام  املمـــــاعدة االجتماع ا يف املناهق ا اضـــــملا لمـــــ يعة جلاا 
 ح وم ا عن تمج ط األاخاص املشعدتن دا ل ا  غ 
تشــــــعف ومبوجب والتتلا املتمالا يف اعتماد تشــــــعتملاا اــــــاملا وت مــــــ  عمل اا ةــــــنع ال عات اليت  - ٣٠

اجلم ع، لتل  اليملاداا ال دتة علل املمـــــــــــــــاعدة علل تفادف الاعوج املؤدتا إن ت اتد التيعج الملن ف 
والتأ د من أ  قواد  م ا حا اجيتهام قواد  اــــــاملا ولتاط لل واعد واململات  الدول ا ذاا ال ــــــلا  وهذا 

من  16هام ومنمله يف إهات اددج ما املط منلا جلاا اــعت ا أىلــاىلــ ا لألمم املتحدة يف م ا حا اجيت 
أهداج التنم ا املمــتداما  ويف هذا ال ــدد، تتفاعط املدتعتا التنف ذتا مل ا حا اجيتهام و ــوتة منتاما مع 
اد ئاا اليملاد ا الوهن ا يف ىلـــ ا  حواتها مع الدول األع ـــا  واملناماا اجيقل م ا، و ذل  أثنا  ال تاتاا 

شــــــمط ذل  توع ا اليملاد   وال اوط و  ىلــــــ ادة ال ادو  والتنم ا، وإذ ا  الوعي الت   م ا اليت ت و  ما  وت
وال واعد واململات  الملامل ا املتملل ا مب ا حا اجيتهام، وملدتد ىلـــــبط ق ا  اليملاداا وتمل ت  قدتاا احل وماا 

 علل م ا حا اجيتهام مع اح ا  ح و  اجيدما  
املناما والفمـــــــــــــــاد ومنع اجلعميا ومل  ق الملدالا اجلنا  ا، قد  م تب ويف جماالا م ا حا اجلعميا  - ٣1

األمم املتحـــدة اململين وـــاملخـــدتاا واجلعميـــا الـــدعم الت ين لملـــدة وعملـــادـــاا  ودعمـــا التفـــاق ـــا األمم املتحـــدة 
،  ما قدمت 2٠16مل ا حا اجلعميا املناما، ق دمت املماعدة التشعتمل ا إن أ  ادمتا  و   ت دا  يف عا  

  وواملاط، قا  2٠1٧-2٠16املمــــــــــاعدة قبط الت ــــــــــدتق أو قبط االد ــــــــــما  إن   جي وال اوا  يف الف ة 
وعدام  األمم املتحدة اجيئا ي يف  وا دتفوات وت مــــــــــــ  احلوات و  اليملا  واجملتمع املد، واجللاز التنف ذف 

و مــــاو، قد  اليدام  اجيئا ي  - من أجط م ا حا الفمــــاد وتمل ت  املؤىلــــمــــاا واحل م العاــــ د  ويف غ ن ا
دعمه لليملا  يف ةـــــــــــ اغا وإعداد أول دل ط لأل الق اا اليملاد ا يف البلد  ويف مدغشـــــــــــ ع، قد  اليدام  
اجيئا ي وغ   من الشــع ا  الدعم ل ــ اغا دل ط عمط اليملاد   يف م ا حا الفمــاد من أجط ونا  ال دتاا 

 الفماد  اليملاد ا يف جمال إجعا اا م ا حا
وتملتمد عمط اللجنا اململن ا مبماتىلــا الشــملب الفلمــي ين حل وقه غ  ال اولا للت ــعج علل الدعم  - ٣2

امل د  للحلول اجيقل م ا العام ا إن ونا  جمتمملاا تململا المــــال  وتشــــمط اجلم ع  ولشــــ ا مع قعات اجلممل ا 
 واليملا  اجيىلــــعا  لي ، تواةــــط اللجنا ات ــــاالسا مع أع ــــا  اجمللك التشــــعتملي الفلمــــي ين٧٠/2٩٨الملاما 

واجلممل ا اليملاد ا للبحع األو ض املتوىلـــط من أجط الملمط علل التوةـــط إن احلط ال ا م علل وجود دولت  
 الفلمي ين، ومن أجط زتادة الوعي واحلالا يف األتاضي الفلمي ن ا احملتلا  -للن ا  اجيىلعا  لي
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من أهداج التنم ا املمـــــتداما، ظط البن   1٧دج و  ما تتمللق والشـــــعا اا الملامل ا، يف إهات اد - ٣٣
الدويل اــــــــعت ا ت ل دتا قوتا لليملاداا، ىلــــــــوا  ووةــــــــفه أحد الشــــــــع ا  يف التموتط أو  م ــــــــدت للمملاتج 
واململلوماا   باجيضــــا ا إن تنا م زتاتاا منتاما لليملاد   إن مواقع املشــــاتتع، تدتع البن  الدويل وعداجما 

وعملا، علل ىلــبط تمل ت  الدوت العقاع املنورب  1٠ ٠٠٠ىت اآل  من تدتتب أ اع من لبنا  ال دتاا م ن ح
واليملا ، ال ىلـ ما   ما تتمللق وتنف ذ المـ اىلـاا واىلـتخدا  األموال الملاما  وتملد إداتة الشـؤو  االقت ـادتا 

او  اجيئا ي ويف واالجتماع ا أت ــا اــعت ا اىلــ ات ج ا ي ع تدعم إاــعاف اليملاداا يف منتدتاا وهن ا للتمل
 الململ اا ذاا ال لا 

 
م الحفاظ على السدد م والديمقراطية 2030المواضدديا التي تسدديم ني تنفيذ خطة عام  - جيم 

 والحكم الر يد وحقوق اإلنسان
 2٠16إ  مفلو  احلفاظ علل المـــــــــــــــال ، الذف ادباق عن ال عاتتن التاتع   اململتمدتن يف عا   - ٣٤

وقعات جملك األمن  ٧٠/262  ط األمم املتحدة لبنا  المــال  )قعات اجلممل ا الملاما واملتملل   واىلــتملعاض ه
وأ مللا  وعلل العغم من أ  التنم ا املمـــــــــــــــتداما غاتا يف  2٠٣٠(، ت يي  يا عا  (2٠16) 22٨2

ىلاس للمال  الدا م  وإ  تمل ت  الدمي عاه ا واحل م العا د حد ذاسا،  ع ا تش ط يف الوقت دفمه أ  ط أ
علل حد ىلــــــــوا    2٠٣٠وح و  اجيدمــــــــا  عناةــــــــع أىلــــــــاىلــــــــ ا للحفاظ علل المــــــــال  وتنف ذ  يا عا  

واليملاداا تؤدف وظا ف هاما يف جمال العقاوا، ودا دوت أىلاىلي يف ونا  مؤىلماا  ملالا وااملا و اضملا 
 عاه ا وح و  اجيدما   ومبا أ  اليملاداا هي ال  اداا التما ل ا الشاملا للمما لا وقادتة علل دعم الدمي

اليت اب أ  ت و  احل وماا ممـــــــــــــــؤولا أماملا،  ع  وعدام  األمم املتحدة اجيئا ي ت د  دا الدعم يف 
 اجيةالحاا املؤىلم ا والململ اا التشعتمل ا واجيداتتا اليت ت و  ما  

ئا ي وةـــــــــــــــندو  األمم املتحدة للدمي عاه ا مع اليملاداا من أجط تمل ت  وقد تملاو  اليدام  اجي - ٣٥
يل اا املشـــات ا وملمـــ  أدشـــيا االت ـــال والتوع ا اليملاد ا العام ا إن ت مـــ  االت ـــال واليملاداا والنمـــبا 

احملل ا وزتادة  للنا ب    في تودك، قا  ال ــندو  ودعوة اليملاد   إن إةــال  اجيهات ال ادو، للدمي عاه ا
مشات ا املواهن   ويف  اوو   دف، ىلاعد اليدام  اجيئا ي اليملا  يف وضع  يا عمط لالدفتا  اليملا،، 

، ووالتملاو  مع 2٠1٧وقد  الدعم ألو عاد ا يف وضـــــع اىلـــــ ات ج ا جدتدة لالت ـــــاالا اليملاد ا  ويف عا  
  اليدام  اجيئا ي دعمه إن وعملا  أو عاد ا يف اىلت ا ا اعا ا احل وماا املنفتحا وغ ها من الشع ا ، قد

 املؤلع الملاملي الاا، لالدفتا  التشعتملي 
، ت ع علل عاتق اليملاداا ممــــــــؤول ا تو   احلماتا ال ادود ا وواىلــــــــيا دمــــــــا اجيويف جمال ح و   - ٣6

و  اجيدما   ويف هذا ال دد، تملمط ال واد  الوهن ا وضما  توا ق ال واد  اليت تتم إقعاتها مع مملات  ح 
مفوضــــــــ ا األمم املتحدة حل و  اجيدمــــــــا  مع اليملاداا الوهن ا يف ثالثا جماالا ت  مــــــــ ا، هي املمــــــــاعدة 
الت ن ــا وونــا  ال ــدتاا ومبــادتاا الــدعوة  و الل الف ة املشـــــــــــــــمولــا وــالت عتع، عملــت امل ــاتــب اجيقل م ــا 

 أ عت  ا ووىلــــــــط يىلــــــــ ا ومني ا احمل ط ادادف واألمعت ت  مع ملفوضــــــــ ا األمم املتحدة حل و  اجيدمــــــــا  يف
اليملاداا الوهن ا من أجط الت دتق علل مملاهداا ح و  اجيدما  وتنف ذ التوة اا ال ادتة عن يل اا 
ح و  اجيدمـــــــــــا    في غ ن ا، دامت املفوضـــــــــــ ا دوتة للتوع ا واجيعال  لفا دة اليملاد   وشـــــــــــأ  املفاه م 

مــــ ا اليت ت و  عل لا عمل ا الملدالا االدت ال ا، وأىلــــدا دم املشــــوتة ال ادود ا أثنا  اىلــــتملعاض واآلل اا الع  
قادو  المل وواا وال ادو  املد، وةــــــ اغتلما واعتمادتا  ويف إث وو ا وجوتج ا، عملت املفوضــــــ ا علل ونا  

https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)


A/72/791 
 

 

18-03976 11/20 

 

يف جمال ح و  اجيدمــــــــا   ويف قدتاا اليملاد   ل متالوا لاللت اماا الوهن ا مبوجب أهع العةــــــــد واجيوال  
مجلوتتا ال ود و الدمي عاه ا، تملاو  امل تب املشـــــــــــ ف حل و  اجيدمـــــــــــا  التاوع لبملاا مناما األمم املتحدة 
لتح  ق االىلـــــــــــــــت عات يف مجلوتتا ال ود و الدمي عاه ـا مع اللجنـا الوهن ـا حل و  اجيدمــــــــــــــــا  يف الملمـط مع 

  مل  عن ح و  اجيدما   اليملاد   علل اعتماد قادو  حلماتا املدا
وتملاودت   اداا األمم املتحدة األ عى أت ــا مع اليملاداا وشــأ  ق ــاتا ح و  اجيدمــا    في  - ٣٧

، ااـــــــــــــــ ف وعدام  األمم املتحدة اجيئا ي مع االملاد اليملا، الدويل يف تنا م أول حل ا 2٠1٧لوز/تول ه 
من األع ـــــــا   ويف ألباد ا، عمط اليدام   ٣٥٠ها دتاىلـــــــ ا عن ح و  اجيدمـــــــا  يف وعملا  م ائات، ح ـــــــع 

اجيئا ي مع اللجا  اليملاد ا للتأ د من االمتاال للتملدتالا الدىلــتوتتا اليت ت ــمنت االلت اماا املن ــوص 
عل لا يف اتفاق ا ح و  األاـــــخاص ذوف اجيعاقا  ويف زامب ا، عمط اليدام  اجيئا ي مع اـــــع ا ه من أجط 

ليملا  واجملتمملاا احملل ا علل تةـــــــــــد إم اد ا احل ـــــــــــول علل احل و  االقت ـــــــــــادتا ونا  قدتاا أع ـــــــــــا  ا
واالجتماع ا والا ا  ا، وعلل التح ق من توا ع التمــــل الا ا اةــــا واألاــــخاص ذوف اجيعاقا يف اد ا ط 

 األىلاىل ا الملاما 
 

فيذ خطة األمم المتحدة والمنظمات البرلمانية واالتحاد البرلماني الدوليم تن - ثالثا 
 والنيوض بالمعايير العالمية 2030عام 

املناماا اليملاد ا أدواا ت  م ا لدعم تنف ذ االلت اماا الملامل ا علل ال مل د ال يعف، ىلوا  عن  - ٣٨
هعتق تمل ت  قدتاا اليملاداا علل االضــيال  وأدواتها التشــعتمل ا والعقاو ا والتما ل ا، أو عن هعتق ت وتدها 

زما عن عمل اا األمم املتحدة وأىلــال ب ةــنع ال عات اليت تتبمللا  وإذ ت ــم االملاد اليملا، واململلوماا الال
وعملادا وهن ا وت  م عالقاا مؤىلـــــــــــــــمـــــــــــــــ ا مع أهم اجملالك اليملاد ا اجيقل م ا يف الملاب،  لو  1٧٨الدويل 

املمـــــــــــــــتوى  وقد  مناما دول ا ذاا دفوذ علل ال ـــــــــــــــمل د الملاملي، وله ال دتة علل ع د اجتماعاا ت  ملا
مناوما األمم املتحدة واالملاد اليملا، الدويل علل مواةــــــلا  ٧٠/2٩٨اــــــجملت اجلممل ا الملاما يف قعاتها 

التملاو  وشــــ ط وث ق يف اــــىت امل ادتن، وال ىلــــ ما المــــال  واألمن والتنم ا االقت ــــادتا واالجتماع ا، وت   
جلنمـــــــــاد ا، والدمي عاه ا واحل م العاـــــــــ د  واللجنا املناد، وال ادو  الدويل، وح و  اجيدمـــــــــا ، وال  ـــــــــاتا ا

الدا ما لالملاد اليملا، الدويل اململن ا وشـــــؤو  األمم املتحدة هي اد  ط املع  ف املخ ـــــ  لتمل ت  الشـــــعا ا 
 و  األمم املتحدة واالملاد اليملا، الدويل 

ملتحدة مع جمموعا من املناماا وواجيضـــــــــــــــا ا إن االملاد اليملا، الدويل، تملمط مناوما األمم ا - ٣٩
والعاوياا اليملاد ا الدول ا واجيقل م ا ودو  اجيقل م ا  وتع   الملمط مع املناماا والتحالفاا اجيقل م ا يف 
ال الب علل اجملاالا املتخ  ا ماط ال حا ول   املعأة والوقاتا من ال وات ، إذ توجد هذ  املناماا 

من د ط يتا  أع ــا لا ووجلاا داع اليملاداا مبااــعة إن ةــم م عمل اا  اليملاد ا يف وضــع ج د مي نلا
 األمم املتحدة  

 
 الدعم المقدم ني تحقيق أهداف التنمية المستدامة - ألف 

ت ــــــــــــيلع االملاد اليملا، الدويل وغ   من املناماا اليملاد ا ودوت ها  يف ونا  قدتاا اليملاد    - ٤٠
   املشــات ا اليملاد ا يف األهع اجيقل م ا ودو  اجيقل م ا 2٠٣٠تنف ذ  يا عا  وحشــد دعملم المــ اىلــي ل

مي ن أ  ت مع قم د ىل اىلاا التنم ا املمتداما وفملال ا يف إجعا اا حمددة علل ال مل د الوهين  ومل   ا 
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ممت اىلــــــــــــ ات ج ا االملاد اليملا، الدويل للف ة  ل مدج ضــــــــــــما  أعل 2٠21-2٠1٧دذ  ال اتا، ةــــــــــــ 
ممـــتوى   ن من مشـــات ا اجملتمع اليملا، الملاملي يف تنف ذ أهداج التنم ا املمـــتداما  وعلل هام  دوتجل 

للمنتدى الم اىلي الع  ع املمتوى اململين والتنم ا املمتداما، دام االملاد اليملا، الدويل  2٠1٧و  2٠16
لل مل  ق األهداج اجيئا  ا، مبا يف ذل  من أدشـــــــــــيا جادب ا لتم   اليملاد   من ت   م الملمط اليملا، ع

حل اا دتاىلــــــــــ ا  1٠أجط إدماجلا يف ملاملم التشــــــــــعتمل ا والعقاو ا  ودام االملاد اليملا، الدويل أت ــــــــــا 
 ح عها  بات اليملاد   وممؤولو األمم املتحدة   2٠٣٠إقل م ا وشأ   يا عا  

التنم ا املمــــــــــــــتداما املتمللق وال  ــــــــــــــا  علل من أهداج  2ومع ال     ووجه  اص علل اددج  - ٤1
اجلو ، تملاودت أمادا االملاد اليملا، الدويل مع م تب تنم ق الشؤو  اجيدماد ا علل تمل ت  الملمط اليملا، 
يف جمال األمن ال ذا ي وعلل ا اذ تداو  التخف ف املناىلبا مل ا حا اجملاعا واجلفاج  ومل   ا دذ  ال اتا، 

 جلممل ـــا االملـــاد اليملـــا، الـــدويل اململ ودة يف دا ـــا يف د مـــــــــــــــــا / 1٣6ت هـــات  يف الـــدوتة مت اعتمـــاد قعا
   2٠1٧ أوعتط
من أهداج التنم ا املمتداما، جماال  ٣وتاط ال حا اجل دة والع ا ، املن وص عل لما يف اددج  - ٤2

، وعلل 2٠1٧و  2٠16هــامــا من جمــاالا التملــاو  و  األمم املتحــدة واملنامــاا اليملــاد ــا   في عــامي 
ملا، الدويل ومناما هام  الدوتت  التاىلــملا والمــت  والمــبمل  جلممل ا ال ــحا الملامل ا، ااــ ف االملاد الي 

ال ــحا الملامل ا يف تنا م اجتماعاا وشــأ  دوت اليملاد   يف ىلــد الفجوة و  األدلا والمــ اىلــاا ال ــح ا 
ووشـــــــــأ  اليملاداا ووةـــــــــفلا جلاا  اعلا ت  مـــــــــ ا يف تمل ت  إم اد ا احل ـــــــــول علل ا دماا ال ـــــــــح ا 

جيتدز، ااـــــــــــــ ف االملاد اليملا، الدويل للجم ع  وو  ا مواةـــــــــــــلا م ا حا   وس د   املناعا البشـــــــــــــعتا/ا
ووعدام  األمم املتحدة املشـــــ ف اململين وف وس د   املناعا البشـــــعتا/اجيتدز أت ـــــا يف تنا م دشـــــارب جاد  
ح  ع دا اجلممل ا الملاما لألمم املتحدة االجتما  الع  ع املمــــــــــــــتوى وشــــــــــــــأ  ال  ــــــــــــــا  علل اجيتدز يف 

ت اليملاداا الوهن ا واالملاد اليملا، الدويل يف املمــاعدة علل ، وذل  لتمــل ط ال ــو  علل دو 2٠16 عا 
 وقف تفشي هذا الووا  

من أهداج التنم ا املمتداما، واةط االملاد اليملا، الدويل جلود  العام ا إن  ٥ودعما لللدج  - ٤٣
ال يعتا  ويف تشـــــــــعتن  تمل ت  املمـــــــــاواة و  اجلنمـــــــــ  ول   املعأة والفتاة وتنا م املشـــــــــاتتع وحل اا الملمط

، ااـــــــــــــــ ف االملاد اليملا، الدويل وه ئا األمم املتحدة للمعأة واللجنا اململن ا وت ا ؤ 2٠16الاا،/دو مي 
الفعص و  املعأة والعجط التاوملا لليملا  ال  ي يف تنا م حل ا عمط لتدتتب النمــــا  اليملاد اا يف جماالا 

ىلا ط اجيعال   ويف الدوتة احلادتا والمت  للجنا وضع املعأة، اململ ودة ال  ادة واالت االا والملالقاا مع و 
، ااـــ ف االملاد اليملا، الدويل وه ئا األمم املتحدة للمعأة يف تنا م مناىلـــبا جادب ا 2٠1٧يف يذات/ماتس 

الملاد من أع ا  اليملاداا وشأ  التم   االقت ادف للمعأة  وااتف ا 2٠٠اىلت عقت توما  امال لفا دة 
اليملا، الدويل يف الدوتة العاوملا والمــــــت  للجنا اململن ا وال  ــــــا  علل التم    ضــــــد املعأة، اليت عمط  الدا 
 عتق عامط مش ف و  االملاد واللجنا علل ملدتد ىلبط تمل ت  التملاو  والنلوض مبشات ا أع ا  اليملا  يف 

االجتما  اليملا، المــــــنوف لالملاد اليملا، الدويل  ، اد ــــــب تع   2٠1٨تنف ذ االتفاق ا  ويف يذات/ماتس 
وه ئا األمم املتحدة للمعأة اململ ود أثنا  الدوتة الااد ا والمــــــــــــــت  للجنا وضــــــــــــــع املعأة علل ل   النمــــــــــــــا  

 والفت اا العتف اا 
اا وواةــط ةــندو  األمم املتحدة للمــ ا  أعماله مع املناماا اليملاد ا من أجط مناةــعة الفت  - ٤٤

يف احل ـــول علل ح وقلن وال  ـــا  علل املماتىلـــاا ال ـــاتة، مبا   لا تشـــوته األع ـــا  التناىلـــل ا لإلدا  
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، وواالاــــــــــــــ اف مع أع ــــــــــــــا  اليملا  األ عت ي، دام 2٠1٧وزواد األهفال   في تشــــــــــــــعتن األول/أ تووع 
ذها، ووتخ ـــــــ   ال ـــــــندو  مؤلعا إقل م ا أوةـــــــل وا اذ إجعا اا ل ـــــــما  اعتماد قواد  مناىلـــــــبا وإدفا

األموال وإ  ــــا  املؤىلــــمــــاا احل وم ا للممــــا لا، ووتوع ا اجملتمملاا احملل ا وملد  املمــــاواة و  اجلنمــــ  
 وواملماتىلاا ال اتة 

من أهداج التنم ا املمــــــتداما، تتملاو  م تب األمم املتحدة للحد من  11و  ما تتمللق واددج  - ٤٥
شب اا اليملاد ا اجيقل م ا ل تادة الوعي وتمل ت  تبادل اململلوماا  اهع ال وات  تملاودا وث  ا مع عدد من ال

وشـــــــأ  التشـــــــعتملاا املتملل ا وعداتة  اهع ال وات   وأدى التملاو  مع وعملاد   من مجاعا اـــــــع  أ عت  ا إن 
اعتماد وتنف ذ قادو  احلد من  اهع ال وات  وإداتسا يف اـــــع  أ عت  ا، وهو أول تشـــــعتع إقل مي من دوعه 
تملتمد يف أ عت  ا  وم ن التملاو  و  م تب األمم املتحدة للحد من  اهع ال وات  واليملا  األوتوع إن 

 أدم  إهات ىلنداف يف أولوتاا الم اىلا ا اتج ا لالملاد األوتوع  2٠1٧اعتماد قعات يف ح تعا /تود ه 
اليملا، الدويل واألمم املتحدة، اليت  أما جلمـــــا االىلـــــتما  اليملاد ا المـــــنوتا املشـــــ  ا و  االملاد - ٤6

تمــــــت ط عادة جيعداد ممــــــاتا وعملاد ا يف عمل اا األمم املتحدة الع  مــــــ ا،   د ةــــــبت ال     علل مؤلع 
من أهداج التنم ا املمـــــــــــــــتداما  حف  احمل ياا  1٤األمم املتحدة الع  ع املمـــــــــــــــتوى لدعم تنف ذ اددج 

  وأجعى 2٠1٧لتنم ــا املمـــــــــــــــتــدامــا، الــذف ع ــد يف د وتوتف يف عــا  والبحــات واملواتد البحعتــا من أجــط ا
 1٤اليملاد و  وممـــــــؤولو األمم املتحدة والمـــــــفعا  وا يا  مناقشـــــــاا حول ال ـــــــالا ال ا ما و  اددج 

(، و فــالــا ائــارب ممـــــــــــــــتــدامــا 1٣واألهــداج األ عى، ماــط ا ــاذ إجعا اا مل ــا حــا ت   املنــاد )ادــدج 
(، وغ  ذل  2 اددج(، وال  ـــــــا  علل اجلو  ومل  ق األمن ال ذا ي )12)اددج لالىلـــــــتلالف واجيدتاد 

 من األهداج،  ما قدموا توة اا تمتلدج ها فا من أةحام امل لحا  
املتمللق وتمل ت  المال  والملدالا واملؤىلماا ال وتا عن عا ت  م ا يف تملاو   16وتاط تنف ذ اددج  - ٤٧

ملاد ا    د واةـــــــــــــــط وعدام  األمم املتحدة اجيئا ي واالملاد اليملا، الدويل األمم املتحدة مع املناماا الي 
ااــ ا لما يف ت دي املمــاعدة إن عدد من اليملاداا، مبا يف ذل  يف جوتج ا و  جي  ويف م ائات، ع ب 

  األمم ، قــد  االملــاد اليملــا، الــدويل ووعدــام2٠16االدتخــاوــاا اليت أجعتــت يف تشـــــــــــــــعتن الاــا،/دو مي 
من أع ـــــــــــــــا  اليملاداا الوهن ا واجيقل م ا  ٧٠٠املتحدة اجيئا ي دعملما إن اليام  التملعتف ا أل اع من 

 ووعملاداا الوالتاا  
وضــــع اىلــــ ات ج اا مشــــ  ا لتمــــوتا الن اعاا  16ومن و  الشــــواغط الع  مــــ ا املتملل ا واددج  - ٤٨

عف ملـالف األمم املتحـدة وـاليع  المـــــــــــــــلم ـا واألدشـــــــــــــــيـا العام ـا إن منع ا جيتهـام والتيعج الملن ف  وا 
للح ــــــاتاا واىلــــــتمعات ات ــــــاالا مع العاوياا اليملاد ا يف إهات اجللود العام ا إن تمل ت  االح ا  املتبادل 
و  الشـــــــــــــــملوم من  تلف ادوتـاا الا ـا  ـا والـدتن ـا ودبـذ التيعج وقبول التنو   واالملـاد اليملـا، الـدويل 

اليملاد ا للبحع األو ض املتوىلـــــط ع ـــــوا  يف جمموعا أةـــــدقا  ملالف األمم املتحدة للح ـــــاتاا  واجلممل ا
وحي ــعا  مج ع االجتماعاا الع  ملا املمــتوى اليت تمل دها  وقد اــاتف االملاد اليملا، الدويل أت ــا ونشــارب 

لا  ، ح ا اــــــاتف يف تنا م أحدا  وشــــــأ  إىلــــــ2٠1٧و  2٠16يف أىلــــــبو  المــــــال  يف جن ف عامي 
 اليملاداا يف المال  املمتدا  ويثات عد  املماواة اجملتممل ا علل المال  املمتدا   

وقــا  م تــب األمم املتحــدة اململين وــاملخــدتاا واجلعميــا واالملــاد اليملــا، الــدويل وتملم ق التملــاو   - ٤٩
أهل ا مبادتة مشــ  ا وشــأ   االىلــ ات جي و نلما، ووالتملاو  الوث ق مع املدتعتا التنف ذتا مل ا حا اجيتهام،
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، ااـــــــــ ف امل تب اململين واملخدتاا 2٠1٧دوت اليملاداا يف منع اجيتهام وم ا حته  ويف اـــــــــبارب/ ياتع 
واجلعميا واالملاد اليملا، الدويل يف ع د حل ا عمط إقل م ا لليملاد   يف م ــــــــع حول موضــــــــو  التحدتاا 

تداو  الوقا  ا وتداو  الملدالا اجلنا  ا   ما ت د  امل تب اليت تشـــــــــــــــ للا التيعج املؤدف إن اجيتهام وال
اململين واملخدتاا واجلعميا الدعم إن الفعتق االىلــتشــاتف الع  ع املمــتوى الذف أدشــأ  االملاد اليملا، الدويل 
مؤ عا وشـــــــــــأ  م ا حا اجيتهام والتيعج الملن ف، وذل  وتو   منمـــــــــــق وعملا، عاملي للملمط التشـــــــــــعتملي 

ق مب ــا حــا اجيتهــام ومنع التيعج الملن ف  ومشلــت أعمــال امل تــب مع املنامــاا اليملــاد ــا األ عى املتملل
وشأ   2٠1٧االا اف مع اجلممل ا اليملاد ا للبحع األو ض املتوىلط يف تنا م مؤلع إقل مي يف يذات/ماتس 

املدتعتا التنف ذتا مل ا حا  التداو  التشــــــــعتمل ا و يط الملمط الوهن ا ملنع اجيتهام والتيعج الملن ف  وت د 
اجيتهام دعملا أت ـــــــــــــــا إن املناماا اليملاد ا، وهي تتفاعط وادتاا  مع االملاد اليملا، الدويل واجلممل ا 
اليملاد ا للبحع األو ض املتوىلـــــــط، وتشـــــــمط ذل  ما تتمللق وعدماد اجلعا م املن ـــــــوص عل لا يف ال ـــــــ وف 

 حملل ا ووضع اىل ات ج اا ااملا ومت املا مل ا حا اجيتهام  الدول ا مل ا حا اجيتهام يف ال واد  ا
من أهداج التنم ا املمـــتداما، ظلت املناماا اليملاد ا دااـــيا أت ـــا يف  1٧ولشـــ ا مع اددج  - ٥٠

 تمل ت  دوت اليملــادــاا يف ت وتــا الشـــــــــــــــعا ــاا الملــامل ــا من أجــط التنم ــا املمـــــــــــــــتــدامــا   في  ــادو  األول/
 ط املاال، وودعم من وعدام  األمم املتحدة اجيئا ي وإداتة الشــــؤو  االقت ــــادتا علل ىلــــب 2٠16 دتمــــمي

واالجتماع ا، دام االملاد اليملا، الدويل حدث  جادب    الل االجتما  الع  ع املمـــــتوى الاا، للشـــــعا ا 
دتاا اليملاداا  الملامل ا من أجط تملاو  إئا ي  ملال للتف   يف االحت اجاا الع  مـــــــــــــــ ا املتملل ا وبنا  ق

و الل الف ة املشـــــــــــــــمولا والت عتع، قد  اليدام  اجيئا ي دعمه أت ــــــــــــــــا لالملاد اليملا، الدويل يف تنا م 
املبادالا اجيقل م ا لليملاد   يف أ عت  ا ويىلــ ا من أجط ت مــ  االاــ اف يف اململاتج علل ال ــمل د اجيقل مي 

 وشأ  تنف ذ أهداج التنم ا املمتداما  
، واةــلت مناما التجاتة الملامل ا 1٧ودعما للمؤاــعاا ذاا ال ــلا والتجاتة اليت تتناودا اددج  - ٥1

إقـامـا حوات مفتو  مع املنامـاا اليملـاد ـا للممــــــــــــــــاعـدة علل تيوتع  لم أعمق لـدوت اليملـاد   يف الناا  
ملا، الدويل وادتاا  وتشــــــــاتف التجاتف املتملدد األهعاج  ويف هذا المــــــــ ا ، تتفاعط املناما مع االملاد الي 

املؤلعاا اليملـاد ـا المـــــــــــــــنوتـا اململن ـا وـالتجـاتة الملـامل ـا اليت تشـــــــــــــــ ف يف تنا ملـا االملـاد اليملـا، الـدويل  يف
 األوتوع   واليملا 

 
م الحفاظ على السددد ما والشدددبا ا 2030المواضددديا التي تسددديم ني تنفيذ خطة عام  - باء 

 سانوالديمقراطيةا وحقوق اإلن
ونا  علل دعوة من جلنا االملاد اليملا، الدويل الدا ما اململن ا والمـــــــــــــال  واألمن الدويل، اـــــــــــــاتف  - ٥2

جلممل ا االملاد اليملا، الدويل، اليت ع دا يف  1٣٧م تب األمم املتحدة لدعم ونا  المـــــــــــــــال  يف الدوتة 
ا  جلما وشأ  احلفاظ علل المال  ، أثن2٠1٧ىلادت ويعىلي  واالملاد العوىلي يف تشعتن األول/أ تووع 

 وىلــــ لا لتح  ق التنم ا املمــــتداما  و ادت تل  اجللمــــا  عةــــا جيعداد مشــــعو  قعات وشــــأ  احلفاظ علل 
ته يف الدوتة   جلممل ا االملاد اليملا، الدويل، اليت ىلـــــــــــــــتمل د يف جن ف يف يذات/ 1٣٨المـــــــــــــــال  ملناقشـــــــــــــــ

   2٠1٨ ماتس
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الدمي عاهي الشـــــامط للجم ع، تملمط االملاد اليملا، الدويل ونشـــــارب علل وىلـــــمل ا إن تمل ت  احل م  - ٥٣
  ووالتملاو  مع وعدام  األمم املتحدة اجيئا ي ووعملا  (٤)تمل ت  وتةــــــــــد لا ط الشــــــــــبام يف اليملاداا الوهن ا

 2٠1٧ ىلــــــــــعف الد ا، دام االملاد اليملا، الدويل اجتماعا إقل م ا لليملاد   الشــــــــــبام يف د مــــــــــا /أوعتط
ملناقشا دوتهم يف تمل ت  اجملتمملاا الملم ا والشاملا للجم ع ومنع التيعج الملن ف  ويف الوقت دفمه، يف 
الدوتة المــنوتا ملنتدى الشــبام الذف تععا  اجمللك االقت ــادف واالجتماعي، حعص االملاد اليملا، الدويل 

ام من أع ا  اليملاداا وادتاا   وقد أةبت و  اداا األمم املتحدة املشات ا يف التنا م علل إاعاف الشب
هذا املنتدى أحد أهم المــــــبط املؤىلــــــمــــــ ا اليت تتبمللا األمم املتحدة جياــــــعاف الشــــــبام وتمل ت  ممــــــاتاسم 

، ع د االملاد 2٠1٧احلامسا يف تنف ذ جداول األعمال وااللت اماا الملامل ا  ويف تشـــــــــــــــعتن الاا،/دو مي 
املي العاوع لليملاد   الشـــــــــبام يف أوتاوا،  ندا  وقد اـــــــــاتف   ه  الو  عن مناما اليملا، الدويل املؤلع المل

الملمط الدول ا ووعدام  األمم املتحدة املشـــــ ف اململين وف وس د   املناعا البشـــــعتا/اجيتدز، يف ح  أتىلـــــط 
 دتو عن اليملاد   مبملو  األم  الملا  لألمم املتحدة اململين والشــــــبام وت  ك اجلممل ا الملاما تىلــــــالت  والف

الشـــــبام ووةـــــفلم قوة دا ملا من أجط إاـــــعاف اجلم ع  واـــــاتف أع ـــــا  منتدى اليملاد   الشـــــبام التاوع 
لالملاد اليملا، الدويل أت ـــا ونشـــارب يف املنتدى اململين   و  اجيدمـــا  والدمي عاه ا وىلـــ ادة ال ادو ، الذف 

وت   علل ىلــــــــبط زتادة  2٠16شــــــــعتن الاا،/دو مي دامته مفوضــــــــ ا األمم املتحدة حل و  اجيدمــــــــا  يف ت
 مشات ا الشبام يف ةنع ال عاتاا الم اىل ا 

وهوال الف ة املشــــــمولا والت عتع، اىلــــــتمعا ممــــــاتاا االملاد اليملا، الدويل واملناماا اليملاد ا  - ٥٤
ب  وتتماط أحد األهداج األ عى يف توه د الدمي عاه ا وتمل ت  ح و  اجيدما  وةاتتلا يف مج ع أحنا  الملا

الع  مـــــ ا يف ملمـــــ  إىلـــــلا  اليملاداا يف أعمال جملك ح و  اجيدمـــــا  ويف تنف ذ توةـــــ اا اىلـــــتملعاضـــــه 
الدوتف الشامط  ومل   ا دذ  ال اتا، اا  ت املفوض ا المام ا حل و  اجيدما  واالملاد اليملا، الدويل يف 

  2٠16لاالث  جمللك ح و  اجيدمـــــــــــا ، اململ ودة يف عا  تنا م حل ا د اش علل هام  الدوتة العاوملا وا
وواجيضــــا ا إن ذل ، واىلــــتجاوا ليلب اجمللك يف دوتته ا اممــــا والاالث ، تمل ف االملاد اليملا، الدويل 

وشأ    ف ا تمل ت   2٠1٨واملفوض ا المام ا حل و  اجيدما  علل إعداد دتاىلا ىلت دت يف ح تعا /تود ه 
اليملاداا واجمللك واالىلتملعاضاا الدوتتا الشاملا  وو  ا امل ي يف تمل ت  تملاو  اليملاداا أوجه التازت و  

مع اد ئاا الدول ا حل و  اجيدمـــــــا  وتشـــــــج مللا علل املمـــــــاتا يف تنف ذ توةـــــــ اا االىلـــــــتملعاض الدوتف 
يف تنا م  الشــــامط، ااــــ ف وعدام  األمم املتحدة اجيئا ي ومفوضــــ ا ح و  اجيدمــــا  والشــــب اا الشــــعت ا

   2٠16مؤلع إقل مي يف   جي يف تشعتن الاا،/دو مي 
 

 التعاون ني مجالي المساعدة اإلنسانية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - جيم 

تشـــــــــــــــمط التملاو  و  األمم املتحدة واالملاد اليملا، الدويل واملناماا اليملاد ا األ عى ها فا  - ٥٥
   ف ما تتمللق واململودا اجيدمــــــاد ا،  اف 2٠٣٠ليت دا ةــــــلا مبااــــــعة  يا عا  واىلــــــملا من اجملاالا غ  ا

م تب تنم ق الشؤو  اجيدماد ا تملاوده مع املناماا اليملاد ا، وال ىل ما االملاد اليملا، الدويل  واىلتجاوا 
جلممل ا  1٣٧ليلباا الو ود اليملاد ا وتنا م مناقشـــــــــــا هات ا وشـــــــــــأ  حالا اـــــــــــملب العوه ن  ا أثنا  الدوتة 

االملاد اليملا، الدويل، قد  م تب تنمــــ ق الشــــؤو  اجيدمــــاد ا إحاها عن احلالا علل أتض الواقع، ععض 
  لا احت اجاا التموتط وأاـــات إن مؤلع إعال  التيعاا الواـــ   االدمل اد  وقد ا ذ قعات تل ب   وما 

__________ 

 ( 2٠16)جن ف،  IPU, Youth participation in national parliaments, 2016اداع  (٤) 

http://archive.ipu.org/pdf/publications/youthrep-e.pdf
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ليت تتملعض دا اـــــــــملب العوه ن  ا، ودعت م ائات أ  تنلي علل الفوت أعمال الملنف والتشـــــــــعتد ال مـــــــــعف ا
اليملاداا إن دعم االىلــــــتجاوا اجيدمــــــاد ا يف م ائات وون الدت   ويف الوقت دفمــــــه، تفاعلت و الا األمم 
املتحدة جيغاثا وتشــــــــــــ  ط الالجئ  الفلمــــــــــــي ن   يف الشــــــــــــع  األد  مع اليملاداا واد ئاا اليملاد ا اليت 

ن   من أولوتاسا وح اما  ادت للدول األع ـــــــــا  م ـــــــــلحا يف حط الن ا  ح و  الالجئ  الفلمـــــــــي  تملتي
 الفلمي ين الذف هال أمد   - اجيىلعا  لي

وواةــــــــــــــــط االملــاد اليملــا، الــدويل واملنامــاا اليملــاد ــا األ عى دتاىلــــــــــــــــا ال  ف ــا اليت مي ن مــا  - ٥6
تنف ذ ملاملم علل حنو  ملال  ومل   ا لت نولوج ا اململلوماا واالت ــــــــــــاالا احلدتاا أ  تدعم اليملاد   يف 

، اا ف االملاد اليملا، الدويل ووعدام  األمم املتحدة اجيئا ي واع ا  2٠16دذ  ال اتا، يف ح تعا /تود ه 
ي عو  يف تنا م املؤلع الملاملي لليملاداا اجيل  ود ا يف  الباتاتمـــــــــو، اـــــــــ لي  و ا  املؤلع حمفال ملناقشـــــــــا 

 ن ما للت نولوج ا أ  ملمــن التما ط اليملا، وعمل اا وضــع ال واد  وملا  العقاوا، وزتادة ال  ف ا اليت مي
املؤلع الت عتع الملاملي االدفتا  وىلــــلولا الوةــــول و ملال ا اليملاداا و  ــــوعلا للممــــا لا  وع عض أثنا  هذا 

لوج ا يف جملـط اليملـادـاا أ اع ، الـذف ت   علل األثع التحوتلي للت نو 2٠16لليملـادـاا اجيل  ود ـا لملـا  
 افا  ا وأقعم إن الناس 

 
 تطوير األدوات ومنتجات المعرنة - دال 

و  ا ت دي الدعم للتملاو  املنلجي والواىلـــــــــــــــع النيا  و  األمم املتحدة واليملاداا واملناماا  - ٥٧
 اليملاد ا، اىلتمع تيوتع املواد اجيتاادتا  الل الف ة املشمولا والت عتع  

و ا  من النوات  الع  م ا والنمبا ليدام  األمم املتحدة اجيئا ي واالملاد اليملا، الدويل اجيةدات  - ٥٨
جلممل ا االملاد اليملا، الدويل   1٣٧، الذف أ دت  والتشــــاتف وع عض يف الدوتة للت عتع اليملا، الملامليالاا، 

 واىلــــتملعاض أدا لم يف  اتىلــــا ملا  العقاوا  ومن املنتجاا وتمــــملل الت عتع إن إااد أىلــــاس ل  ا  اليملاد  
ادـامـا األ عى جمموعـا أدواا الت   م الـذاجل اليت أعـدهـا اليدـام  اجيئـا ي واالملـاد اليملـا، الـدويل لفــا دة 
اليملاد   وشـــــــــــــــأ  دوتهم يف تنف ذ أهداج التنم ا املمـــــــــــــــتداما، و ت ب عن دوت اليملاداا يف تنف ذ تل  

هداج، وقد ااـــــــــــ ف يف إعداد   ط من اليدام  اجيئا ي، والبن  اجيىلـــــــــــالمي للتنم ا، واملناما الملامل ا األ
لليملاد   املناه ــــــــ  للفمــــــــاد  و ط هذ  املنتجاا تمــــــــاعد اليملاداا علل ملل ط الا عاا علل ال ــــــــمل د 

   البلد  علل ديا 2٠٣٠الوهين، مث علل ملدتد وتنف ذ إجعا اا منم ا لدعم إعمال  يا 
وااـــــــــــــــ  ت   اداا األمم املتحدة واملناماا اليملاد ا يف تيوتع جمموعا من األدواا األ عى   - ٥٩

اليت أدشــــــأها اليدام  اجيئا ي واالاــــــ اف مع جمموعا البن   ،(٥)(AGORAوتملد البواوا اجيل  ود ا أغوتا )
الدويل واـــــع ا  ي عتن، حموتا جامملا لتبادل اململاتج وشـــــأ  التيوتع اليملا، يف ةـــــفوج أع ـــــا  اليملاداا 

، أةـــــدتا مفوضـــــ ا 2٠16واملوظف  اليملاد   واجملتمع املد، وعمو  جمتمع املماتىلـــــا اليملاد ا  ويف عا  
اجيدمـا   دل ط ح و  ”اجيدمـا  واالملاد اليملا، الدويل ةـ  ا من حا من ال ت ب الشـل  اململنو  ح و  

  وواجيضــــا ا إن ذل ، ااــــ ف اليدام  اجيئا ي واــــب ا 2٠٠٥الذف ةــــدت أول معة يف عا  ، “اليملاد  
إدماد املال اا واملال   وعملاد و  من أجط عمط عاملي يف دشع إتااداا لليملاد   وشأ  ح و  اجيدما  و 

  وقامت ه ئا 2٠1٧وم دوجي امل ط اجلنمـــــي وم اتعف ادوتا اجلنمـــــ ا وحاملي ةـــــفاا اجلنمـــــ  يف عا  
__________ 

 (٥) https://www.agora-parl.org/  

https://www.agora-parl.org/
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، وعلل هام  2٠1٧األمم املتحدة للمعأة ودوت دشـــــط يف إعداد أدواا جدتدة أت ـــــا   في يذات/ماتس 
مم املتحدة للمعأة واالملاد اليملا، الدويل يف الدوتة احلادتا والمــــــت  للجنا وضــــــع املعأة، ااــــــ  ت ه ئا األ

  ويف مني ا البحع ال اتت ، يف (6)إةـــــــــــــــدات هبملا جدتدة من  عتيتلما الملامل ا للمعأة يف المـــــــــــــــ اىلـــــــــــــــا
، ااــــــ  ت ه ئا األمم املتحدة للمعأة والشــــــب ا املمــــــت لا ألع ــــــا  وعملاداا البلدا  األمعت  ا 2٠1٧ عا 

(ParlAmericasــــ ــــا للتمللم علل اجيد دــــت لفــــا ــــدة ، “ParlTools”ا ( يف ععض وواو ــــا تفــــاعل  وهي وواو
، ااـــ ف االملاد اليملا، الدويل وه ئا األمم املتحدة 2٠1٧اليملاد   يف املني ا  ويف تشـــعتن الاا،/دو مي 

 iKNOW”للمعأة واليدام  اجيئا ي واململلد الدويل للدمي عاه ا واملمـــــــــــــــاعدة االدتخاو ا يف إهال  موقع 

Politics“ ، وهو من ا إل  ود ا تدعم مشات ا و ملال ا املعأة يف احل اة الم اىل ا 
و  ما تتمللق والمـــــ اىلـــــاا االقت ـــــادتا، ااـــــ ف ةـــــندو  الن د الدويل وجمموعا البن  الدويل يف  - 6٠

اململلوماا من اليملاد    وتت ت هذ  الشب ا منيا للحوات وتبادل  1 ٥٠٠إدشا  اب ا تعوط و  أ اع من 
وال  ا  والدعوة من أجط زتادة ا  ــــــــــو  للممــــــــــا لا والشــــــــــفا  ا يف التملاو  اجيئا ي  ويف الوقت دفمــــــــــه، 
اىلــــــــتمعا الشــــــــعا ا و  مناما الملمط الدول ا واالملاد اليملا، الدويل يف جمال الت ــــــــدتق علل ال ــــــــ وف 

ذها  ومن املنتاع االدتلا  من إعداد ال ادود ا الدول ا ل ــــــــو  املباد  واحل و  األىلــــــــاىلــــــــ ا يف الملمط وإدفا
   2٠1٨دل ط اليملاد   ال ادت و وتة مش  ا حول موضو  الملمط ال معف يف د ما /أوعتط 

 
 الشراكات والتفاع ت الرنيعة المستوى - هاء 

 اىلـــــــــــتمعا اجللود العام ا إن تمل ت  التفاعط االىلـــــــــــ ات جي و  األمم املتحدة واملناماا اليملاد ا - 61
ومــــــبط منلا وضــــــع اتفاقاا الشــــــعا ا والتفاعالا املنتاما الع  ملا املمــــــتوى  وقد م ن توق ع األم  الملا  

علل اتفـا  جـدتـد للتملـاو  و   2٠16يف لوز/تول ـه  لألمم املتحـدة واألم  الملـا  لالملـاد اليملـا، الـدويل
دا   مللل ىلــــــــــب ط املاال، ااــــــــــ ف املنامت  من  تت اليعتق أما  االتفا  علل اــــــــــعا اا أ عى أ اع ملدت

وعدام  األمم املتحدة اجيئا ي واالملاد اليملا، الدويل واع ا  ي عو  يف وضع جمموعا من املباد  املش  ا 
لت دي الدعم إن اليملاداا، وهي مباد  سدج إن تمل ت  التملاو  والتنمـــــــــــــ ق و  الو االا ل تادة الفملال ا 

 ما إ  االملاد اليملا، الدويل واليدام  اجيئا ي و ـــدد وضـــع اللممـــاا األ  ة   يف ت دي الدعم اليملا، 
 علل مذ عة تفاهم جدتدة 

وأوعمت األمم املتحدة يف اآلودا األ  ة اتفاقا مع اليملا، الدويل لمل د ىلـــلمـــلا من االجتماعاا  - 62
الشعا اا  واا ف األم  الملا  لالملاد  المنوتا لل  اداا الملل ا ملواةلا إضفا  الياوع املنلجي علل هذ 

اليملا، الدويل ودا ب األم  الملا  لألمم املتحدة يف ت اىلـــا االجتما  الاا، من تل  المـــلمـــلا يف تشـــعتن 
  وىلــــاعدا املناقشــــاا علل ملدتد امل تد من الفعص املتاحا علل ال ــــمل دتن الوهين 2٠1٧الاا،/دو مي 

 والملاملي 
املشــــــمولا والت عتع، واةــــــلت املناماا اليملاد ا مشــــــات تلا يف  تلف االجتماعاا  و الل الف ة - 6٣

الع  ملا املمــــــتوى اليت تمل دها األمم املتحدة، ىلــــــوا  يف اجلممل ا الملاما أو اجمللك االقت ــــــادف واالجتماعي 
علل  وجملك ح و  اجيدمـــــــــــــا  وغ  ذل    دعما لململ ا األمم املتحدة وشـــــــــــــأ  االتفا  الملاملي لللجعة،

ىلــــــب ط املاال، تون ت  ك االملاد اليملا، الدويل ق ادة و د إن االجتما  الت   مي الذف اىلــــــت ــــــا ته األمم 
__________ 

 (6) https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2017-03/women-in-politics-2017  

https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2017-03/women-in-politics-2017
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يف ووتعتو واالتتا وامل مــ    و ا  ممــألا ادجعة أت ــا يف  2٠1٧املتحدة وع د يف  ادو  األول/دتمــمي 
 الدويل واألمم املتحدة يف د وتوتف يف ةـــــــــــــــم م جلمـــــــــــــــا االىلـــــــــــــــتما  اليملاد ا اليت ع دها االملاد اليملا،

من أع ــا  اليملاداا إن جادب  ال  ت  ملي املمــتوى  2٠٠، واليت اــاتف   لا حنو 2٠1٨اــبارب/ ياتع 
عن األمم املتحدة والدول األع ـــــا   وعالوة علل ذل ، و دل ط علل االلت ا  املشـــــ ف وتحمـــــ  ال ـــــحا 

 ط ” الدويل إن الفعتق االىلــــــــتشــــــــاتف الع  ع املمــــــــتوى اململين مببادتة الملامل ا، اد ــــــــم ت  ك االملاد اليملا،
الذف أدشــأ  األم  الملا  لألمم املتحدة، يف ح  أ  األم  الملا  لالملاد اليملا، الدويل  “امعأة،  ط هفط

 ع ون يف الفعتق ال  ادف حلع ا ملم  ممتوى الت ذتا 
هم وادتاا  يف االجتماعاا اليت تناملا االملاد اليملا، واــــاتف  بات موظفي األمم املتحدة ودوت  - 6٤

الدويل واملناماا اليملاد ا األ عى  وال ت ال مجمل اا االملاد اليملا، الدويل د ـــــــف المـــــــنوتا لاط  عةـــــــا 
 تازة للتملاو  االىلــــــــ ات جي والناع إن أ ا قتذم  ال  ت  ملي املمــــــــتوى من مج ع وعملاداا الملاب ت عتبا  

جلممل ا االملاد اليملا، الدويل، أل ل األم  الملا  املمـــاعد للشـــؤو  المـــ اىلـــ ا  لما  1٣6ومبناىلـــبا الدوتة 
ا تتاح ا واجتمع مع أع ـــــــا  اللجنا الدا ما لالملاد اليملا، الدويل اململن ا وشـــــــؤو  األمم املتحدة ملناقشـــــــا 

ا   ما إ  املدتع التنف ذف مل تب األمم املتحدة الفعص املتاحا للتملاو  علل تمل ت  وعملاداا البلدا  امل ـــــ ف
 جلممل ا االملاد اليملا، الدويل   1٣٧اململين واملخدتاا واجلعميا أل ل  لما يف الدوتة 

 
 استنتاجات وتوصيات - رابعا 

ت د  هذا الت عتع داعة عاما عن ديا  التفاعط و  األمم املتحدة واجملتمع اليملا،  الل المنت   - 6٥
املاضــــ ت   وتتيع  إن التملاو  علل  ط من ال ــــمل د الملاملي واجيقل مي والوهين مج ع جماالا المــــ اىلــــاا 
الملاما ت عتبا وميتد عي اململامالا المــــــ اىلــــــ ا ل شــــــمط اجلوادب التشــــــ  ل ا  وأدا أعت د اعت ادا تاىلــــــخا وأ  

 ا املتملددة أةحام امل لحا علل حنو مواةلا تمل ت  هذ  الشعا ا ىل  و  أمعا ح وتا يف تنف ذ وعاجمنا الملامل
 تشمط اجلم ع وع ع للمما لا 

وىلـــــــــــــــ اط تنف ذ أهداج التنم ا املمـــــــــــــــتداما يف ةـــــــــــــــم م التملاو  و  األمم املتحدة واليملاداا  - 66
واملناماا اليملاد ا  وتتيلب قمــــ د هذا اجيهات اد  لي اليمو  يف ىلــــ اىلــــاا عاما وهن ا قاولا للتنف ذ 

ب أ  عمل ا اـــــاملا ا 2٠٣٠وذل جلود مت ـــــا عة تشـــــمط  ط جمتمع وعمته  وت ع يف ةـــــم م  يا عا  
ت ـــــم الناس مج ملا يف  ط معحلا، اوتدا  من الت ـــــم م األويل للمـــــ اىلـــــاا وادتلا  إن تنف ذها وتةـــــدها  
واجملتمع اليملـــا، ميلـــ  األدواا الالزمـــا لتح  ق ذلـــ ، واألمم املتحـــدة ملت مـــا وـــاالىلـــــــــــــــتمعات يف ت ـــدي 

 الالز   الدعم
ة واد ئاا اليملاد ا، ال ود دذ  اجللاا  للا ومن أجط امل ي يف تمل ت  الشعا ا و  األمم املتحد - 6٧

أ  تت ـــــدى لملدة ملدتاا  و ا ا ما ت ف ةـــــملوواا الب ئا املال ا حجع عاعة أما  تنف ذ اليام  واملشـــــاتتع 
املش  ا،  ا ت تد يف أت ا ملدتد أوجه التازت وامل اتا املت املا أ اع من أف وقت م ل  وح اما ب ت تمط 

ف  المــجالا وةــ ادتلا، تشــتد  اهع   دا  اململاتج املؤىلــمــ ا املعتبيا ودوتا  أع ــا  تيوتع قدتاا ح
اليملاداا يف أع ام االدتخاواا   ما إ  من احملتمط أ  ت تد الدوتاا اليملاد ا ال  ــــــــــ ة املدة دمــــــــــب ا يف 

األمم املتحدة علل وملض البلدا  يف تمل  د ظعوج موا ما املماعدة مع الململ اا الوهن ا،  ا اي   اداا 
 مياو ا توق ت دوتاا املشاتتع والتموتط مع الدوتاا اليملاد ا 
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وبغية تعزيز الشدددددددددراكة بين منظومة األمم المتحدة والمجتما البرلمانيا نمني أعر  مجددا  - 6٨
عن التزامي بمواصدددددددددددلدة العمدل ما الدول األعتدددددددددددداءا والمنظمدات البرلمدانيدةا والمجتما المددنيا 

فاعلة األخرى من أجل تعميق الشدددددددددددراكات القاعمة وليادة عدد البلدان التي يقدم نييا والجيات ال
الدعم إلى البرلمانات الوطنية لتقوم بتطوير قدراتيا على تنفيذ ورصدددددددددددد خطة التنمية المسدددددددددددتدامة 

ا وخطة عمل أديس أباباا واتفاق باريس بشددددددأن تغير المنااا وإطار سددددددندا  للحد من 2030 لعام
 وارث. وينبغي أن يشمل الدعم المقدم العمليات التاليةممخاطر الك

تقييم اسدددددددددددتعدددداد البرلمددداندددات لتحقيق أهدددداف التنميدددة المسدددددددددددتددددامدددة وتحدددديدددد  )أ( 
 االستراتيجيات واآلليات والشراكات ال لمة لدعم التنفيذ الفعال لتلك األهداف؛ 

األسدددددددداسدددددددديةا وهي تمثيل تسددددددددريا وتيرة بناء القدرات على أداء الميام البرلمانية  )م( 
  السكانا وصياغة القوانينا وميام الرقابة؛

اسددتعراض الميزانيات واإلطار التنظيمي لتيسددير ليادة االسددتثمار ني تنفيذ أهداف  )د( 
 التنمية المستدامة؛

 ضمان تقديم ما يكفي من المساعدة اإلنماعية واإلنسانية ني الوقت المناسب؛ )د( 
ي بدداألهدددافا ومندداصدددددددددددرة مسددددددددددددداعددل محددددة تتعلق بددالتنميددة تعزيز الوعي المحل )ه( 

 المستدامةا وتسريا وتيرة التقدم نحو الوصول إلى أكثر الفئات تخلفا عن الركب؛
ضددددددددددمان قدر أكبر من المشدددددددددداركة البرلمانية ني عمليات المسدددددددددداءلة عن تحقيق  )و( 

الصددددددعيد الوطنيا وني  أهداف التنمية المسددددددتدامةا بما نييا االسددددددتعراضددددددات الوطنية الطوعية على
  المنتدى السياسي الرنيا المستوى للتنمية المستدامة

وينبغي لمنظومدددة األمم المتحددددة واالتحددداد البرلمددداني الددددوليا بدددالتعددداون ما المنظمدددات  - 6٩
الشدددددددددريكة األخرىا أن يكثفا الجيود الرامية إلى مسددددددددداعدة البرلمانات على أداء دورها الرقابي ني 

ة حقوق اإلنسددددانا ويشددددمل الك دورها ني تنفيذ التوصدددديات المنبثقة عن عملية مجال تعزيز وحماي
 االستعراض الدور  الشامل التي يتطلا بيا مجلس حقوق اإلنسان.

وينبغي لمنظومدددة األمم المتحددددة واالتحددداد البرلمددداني الددددوليا بدددالتعددداون ما المنظمدددات  - ٧٠
انات الوطنية ني مجال التوعية بالعنف ضددددددددد الشددددددددريكة األخرىا أن يزيدا الدعم المقدم إلى البرلم

  المرأة ني الحياة السياسية ومكانحته.
وينبغي لمنظومدددة األمم المتحددددة واالتحددداد البرلمددداني الددددوليا بدددالتعددداون ما المنظمدددات  - ٧1

الشددددددريكة األخرىا أن يقدما الدعم للبرلمانات الوطنية ني االسددددددتفادة من وضددددددعيا الفريد باعتبارها 
لتمثيلية اات الشدددرعية القانونية والسدددياسدددية واالجتماعية ني مجال منا نشدددو  النزاعاتا الييئات ا

والك بسددددبل منيا كفالة وضددددا تشددددريعات  دددداملة للجمياا والدخول ني حوار بناء ما المجتمعات 
المحلية. وأنا أهيب بالبرلمانيين ني جميا أنحاء العالم أن يغتنموا نرص منا نشدددددددددددو  النزاعات 

 ولوية ليذه القتايا ني مداوالتيم.وإعطاء األ
وينبغي لمنظومدددة األمم المتحددددة أن تتخدددذ مزيددددا من الخطوات للتشدددددددددددجيا على ليدددادة  - ٧2

المشدددددددددددداركة التي يطبعيا االتسدددددددددددداق والنظام ني العمل ما البرلمانات والمنظمات البرلمانية على 
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واسدددتراتيجياتيا الرعيسددديةا أن تبرل الصدددعيدين القطر  والعالمي. وينبغي ل مم المتحدةا ني تقاريرها 
  بمزيد من المنيجية دور البرلمانات ني معالجة المشاكل العالمية التي يشيدها عصرنا.

وتحت قيادة ناعب األمين العاما تظل األمم المتحدة ملتزمة بعقد اجتماع للقيادة العليا  - ٧٣
ذا الحوار يكتسددي أهمية بالغة وجلسددات عمل ما االتحاد البرلماني الدولي على أسدداو سددنو . ني

  لتمان االتساق االستراتيجي بين المنظمتين نيما يتعلق بأولوياتيما اإلنماعية والسياسية.
وختددامدداا ني هددذه الفترة المليئددة بددالتحددديددات العددالميددة المعقدددة والمترابطددةا نددمني أحدد   - ٧٤

ي على كفالة المشداركة النشدطة من الييئات الحكومية الدولية والمنتديات اإلقليمية والمجتما الدول
جانب البرلمانات والبرلمانيين ني أعماليا بغية تعزيز أصددوات الشددعو  ني عمليات اتخاا القرارات 

  العالمية
 


