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 .10:00 افتتحت اجللسة الساعة 
من جدد وا امامدداان امنشددددددددددد ددة التن يدد يددة من  جدد   25البندد  

 (A/73/417 و A/73/455) )تابع(التنمية 
امنشدددددد ة التن ي ية التع تضدددددد لع بما منمومة امم  المتح    )أ( 

 A/73/320 و A/73/63-E/2018/8) )تـــابع( من  جددد  التنميدددة
 (A/73/320/Add.1/Corr.1 و A/73/320/Add.1 و A/73/320/Corr.1 و

 فيمددددا بين بلدددد ا  الجنو  من  جدددد  التنميددددة التعدددداو  )ب( 
 A/73/321 و A/73/311/Add.1 و A/73/311))تــــــابع( 

 ( A/73/383 و A/73/376 و
)بـاكســـــــــــــــتـان(: قـالـت إن منظومـة األمم  السدددددددددددي   لود ع - 1

املتحدة اإلمنائية تواصـــــل القيام بدور حاســـــم يف دعم الدول األعضـــــاء 
وينبغي أن تواصـــــــــــــل  ،2030لعام يف تنفيذ خطة التنمية املســـــــــــــتدامة 

وإن حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة بال   ؛تركيزها القوي على التنمية
األمهية يف ظل التمســـــأ ابدأ املســـــنولية الوانية والقيادة الوانية ايلة 

 ،وبالنظر إىل عدم وجود هنج واحد مناســـــــــب اجلميع .العملية اإلمنائية
 ،بطريقة مرنة وشـــــــــــاملة لل ميع ينبغي للمنســـــــــــقني املقيمني أن يعملوا

وينبغي أن ختول احلكومات الوانية بالســـــــــــــلطة الكاملة يف  ال تنفيذ 
أار عمل األمم املتحدة للمســـــــــــــاعدة اإلمنائية وتشـــــــــــــكيل أفرقة األمم 

وينبغي أن يتقرر وجود وتكوين األفرقـــــة القطريـــــة  .املتحـــــدة القطريـــــة
نادا إىل أولوياهتا اســـــــــــت ،بالتشـــــــــــاور الوثيق مع الدول األعضـــــــــــاء املعنية

وال بد من ضـــــــــــــمان حتقيق توا ن  ،اإلمنائية واحتياجاهتا الطويلة األجل
 .مع إعطــــاء األولويــــة للمواانني املنهلني ،جغرايف يف اختيــــار األفرقــــة

وينبغي أن يبقى التســـلســـل الرئيســـي ملســـاءلة املنســـقني املقيمني وتقد  
األفرقة القطرية وينبغي أن تواصــــــــــــــل  ؛التقارير على املســــــــــــــتو  القطري

تقــد  تقــارير دوريــة إىل احلكومــات املضـــــــــــــــيفــة عن اريق املنســـــــــــــــقني 
اــا يف كلــأ موارد لتغطيـة  ،وال يزال توفري موارد مــاليــة كــافيــة .املقيمني

أمراً  ،وال ســـــــــيما تكاليف نظام املنســـــــــقني املقيمني ،التكاليف اإلدارية
وينبغي االستمرار يف استشارة الدول األعضاء وإشراكها  .بال  األمهية

 .بطريقة فعالة أثناء مرحلة تنفيذ اإلصالحات
وأضــــــافت قائلة إن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يكتســـــي  - 2

 ،أمهيــة حيويــة متزايــدة يف تــدعيم القــدرات اإلنتــاجيــة للبلــدان النــاميــة
درات التكنولوجية وينعش وحيســـن الق ،ويعز  الت ارة والتدفقات املالية

لكنه يشــــــكل تكملة للتعاون بني بلدان الشــــــمال  ،النمو االقتصــــــادي
وأضــــــافت قائلة إن حكومة بلدها تشــــــارك  .واجلنوب وليس بديال عنه

على نطاق واســـــــــــــع يف تعزيز برامج وأنشـــــــــــــطة التعاون فيما بني بلدان 
من  وتوفر التـــدريـــب والـــدعم التقين واملوارد األخر  للعـــديـــد ،اجلنوب

ويشـكل املمر االقتصـادي بني الصـني وباكسـتان مثاال  .البلدان النامية
كبريا على هذا التعاون الذي من شـــــــــــــــانه أن يعود بفوائد بعيدة األثر 

 .على املنطقة باسرها وخارجها
)إيران(: قالت من املهم مراعاة املبادئ  السي   سارفستانع - 3

ار اجلمعيـــــة العـــــامـــــة التوجيهيـــــة والواليـــــات املنصـــــــــــــــو  عليهـــــا يف قر 
املتعلق باالســـتعرال الشـــامل الذي  ري كل أربع ســـنوات  71/243

لسـياسـة األنشـطة التنفيذية اليت تضـطلع هبا منظومة األمم املتحدة من 
و ــب أن تكون منظومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة املعــاد  .أجــل التنميــة

وينبغي أن  ،ظيمهــا مســـــــــــــــتقلــة ولــايــدة وقــائمــة على امللكيــة الوانيــةتن
وينبغي أن تُتخذ مجيع  .تكفل القدرة على التنبن واالستدامة والشفافية

من  ،التــدابري بــالتشــــــــــــــــاور واالتفــاق الكــاملني مع احلكومــات الوانيــة
خالل حوار مفتوح وشــامل بني البلد املضــيف ومنظومة األمم املتحدة 

ووفق ســـــــــياســـــــــات إمنائية وانية تصـــــــــمم خصـــــــــيصـــــــــاً ملراعاة  ،اإلمنائية
ويتعني أن  .األولويـــات وتلبيـــة االحتيـــاجـــات على املســـــــــــــــتو  القطري

تتناول األنشــــطة التنفيذية من أجل التنمية مســــالة القضــــاء على الفقر 
ألن كلأ أساسي يف التصدي للتحديات اليت تواجه  ،كاولوية قصو 
نظام املنســقني املقيمني قوياً ومت اوباً و ب أن يكون  .البلدان النامية

متشــياً مع أار عمل  ،مع خطط البلدان املضــيفة وأولوياهتا واحتياجاهتا
و ب على املنســــــقني املقيمني أن  .األمم املتحدة للمســــــاعدة اإلمنائية

يتفاعلوا عن كثب مع احلكومات املضــــــــيفة يف حتديد وســــــــد الف وات 
 .داء منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةالقائمة بني الواقع على األرل وأ

وتشـــــــــــــــكل التنمية هدفا يف حد كاهتا وهي جوهر اإلاار الشـــــــــــــــامل 
 .لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة من أجل التنمية

وأضــــــــــافت قائلة إن االختالل بني املوارد األســــــــــاســــــــــية وغري  - 4
ية هي دعامة فاملوارد األســـــــاســـــــ .األســـــــاســـــــية ما  ال يثري قلقا شـــــــديدا

 .األنشـــــــــطة التنفيذية اليت تضـــــــــطلع هبا األمم املتحدة من أجل التنمية
و ـــب أن تنتقـــل منظومـــة األمم املتحـــدة اإلمنـــائيـــة إىل هيكـــل ل دارة 
يتســـم بالشـــفافية ومضـــع للمســـاءلة ويلل احتياجات الدول األعضـــاء 
ويكون قادراً على تعزيز تنســــــــــيق تلأ األنشــــــــــطة واتســــــــــاقها وفعاليتها 

ســواء يف كل مســتو  أو فيما بني املســتويات ليتســ  تيســري  ،وكفاءهتا
التخطيط االســــــــــــــرتاتي ي على نطاق املنظومة هبدف حتســــــــــــــني الدعم 

  .الذي يقدم من أجل تنفيذ أهداف خطة التنمية املستدامة
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وأردفت قائلة إن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يشـــــــــــــــكل  - 5
ة من أجل التنمية ويســــــــهم إســــــــهاما جزءاً هاماً من األنشــــــــطة التنفيذي
وقد كثفت إيران على مد  العامني  .إ ابيا يف تعزيز تعددية األاراف

املاضـــــيني مناقشـــــاهتا مع مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان 
اجلنوب هبدف تبســــيط ســــياســــاهتا يف  ال التعاون اإلمنائي من خالل 

اا يف كلأ مبادرات  ،تحدةالعمليات الشـــــــــــائعة اليت تدعمها األمم امل
وتتمثل مبادرتان من  .التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

هذه املبادرات يف ندوة وانية بشان النهول بالدبلوماسية االقتصادية 
مع الرتكيز بوجــه خــا  على النهج اجلــديــدة واالبتكــاريــة إ اء التعــاون 

وجائزة  ،يف اهران 2018أكتوبر /ُعقدت يف تشـــــــرين األول ،اإلمنائي
واليت متثل جهداً مشرتكاً مع مكتب األمم  ،مصطفى اليت أالقت منخرا

املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وســــــــــــــُتمنر كل ســــــــــــــنتني لكبار 
 .الباحثني والعلماء من الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي

)املغرب(: قالت إن االضــــــــــطال  بعمل  السددددددددي    م ونع - 6
دويل متضــــافر واعتماد هنج منشــــط متعدد األاراف ضــــروريان للتغلب 

ويف هذا  .على التحديات اليت تواجه تنفيذ أهداف التنمية املســــــــتدامة
تنيد حكومة بلدها تاييدا تاماً إعادة تنظيم منظومة األمم  ،الصـــــــــــــــدد

إىل  ،كي تكلل بالن اح  ،وســـــــــــــــتحتاج هذه العملية ؛املتحدة اإلمنائية
 ،والشفافية ،والقيادة ،تعزيز مبدأ تويل  مام املبادرة على الصعيد الواين

واملســـــــــــــــاءلة القوية من أجل مســـــــــــــــاعدة احلكومات على تنفيذ نظام 
 ب اعتماد هنج شامل  ،وعالوًة على كلأ .املنسقني املقيمني اجلديد

مع  ،ملنسقني املقيمنيفيما يتعلق بالعملية اجلارية إلعادة تنشيط نظام ا
وخطـــة  2030إيالء نفس القـــدر من األولويـــة لكـــل من خطـــة عـــام 

عمل أديس أبابا الصـــــــــــــــادرة عن املنمتر الدويل الثالة لتمويل التنمية 
واتفاق باريس املعتمد اوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلاارية بشـــــــــــــــان 

دت وشـــــــــــــــد .من خالل التنفيذ احلقيقي على أرل الواقع ،تغري املناخ
مع جتنب  ،على أنه ينبغي احرتام منوكج التنمية لكل بلد وخصــوصــياته

وهنـــاك حـــاجـــة أيضـــــــــــــــــا إىل حتقيق  .تطبيق منوكج موحـــد على اجلميع
اليت ال تزال  ،التوا ن بني مصــــادر التمويل األســــاســــية وغري األســــاســــية

تشـــكل جزءا هاما من إمجايل املوارد الال مة لتمويل األنشـــطة التنفيذية 
 .التنميةمن أجل 

 ،وأضــــــافت قائلة إن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يرتســــــ  - 7
وينبغي تعزيز أوجــه التــف ر فيمــا بني بلــدان اجلنوب والتعــاون فيمــا بني 

ومن املهم أيضـــــا  .بلدان الشـــــمال واجلنوب من خالل التعاون الثالثي

أن يتخذ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب اابعا منســـســـيا يف األنشـــطة 
 .تنفيذية من أجل التنميةال
واختتمـــت كالمهـــا قـــائلـــة إن العمـــل املشـــــــــــــــرتك القـــائم على  - 8

التضــــامن والشــــراكات القوية املعتمدة على املصــــار املتبادلة ضــــروريان 
وتامل حكومة بلدها يف  .ملواجهة التحديات املتصـــــــــلة بالتنمية بفعالية

إىل ظهور هذا الصـــــــــــــــدد يف أن يندي التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
وحتقيقا  .أفريقيا مت ددة تثق يف ااقاهتا الكامنة وتتبع هن اً اســتشــرافيا

 ،عـــامـــاً  15خالل فرتة مـــدهتـــا  ،وقعـــت حكومـــة بلـــدهـــا ،هلـــذه الغـــايـــة
بلـــدًا إفريقيـــاً فيمـــا يتعلق  ملـــة أمور  28اتفـــاق تعـــاون مع  1 000

ومتلأ حكومة  .منها التعليم والصحة والتدريب والب  التحتية والزراعة
وتبـــادل  ،بلـــدهـــا خفة معرتف هبـــا يف  ـــاالت منهـــا نقـــل التكنولوجيـــا

وإقامة الشـــــــــــــــراكات بني القطاعني العام وا ا  والتدريب  ،املعارف
 .والتعليم العايل

)مجهورية الو الدميقرااية الشعبية(: قال إن  السي  لوانغكوم - 9
األمم املتحـدة  تركيز األنشـــــــــــــــطـة التنفيـذيـة اليت تضـــــــــــــــطلع هبـا منظومـة

اإلمنائية  ب أن يتواصـــل على االحتياجات اإلمنائية ألشـــد  موعات 
أي أقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الســـــــــــــاحلية  ،البلدان ضـــــــــــــعفا

اليت حتتاج إىل مســـــــتويات مرتفعة من  ،والدول اجلزرية الصـــــــغرية النامية
نظومة و ب مواءمة امل .االســـــــــــــتثمار لضـــــــــــــمان أال ترتك خلف الركب

من أجـــل متكني األمم املتحـــدة من  2030اإلمنـــائيـــة مع خطـــة عـــام 
تقد  است ابة تتسم باملزيد من الفعالية وا ضو  للمساءلة متشياً مع 

و ب  .االحتياجات واألولويات الوانية للبلدان املستفيدة من الفامج
  .أن تظل التنمية أولوية عليا لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية

وأضـــــــــــــــاف قائالً إنه بالرغم من أن زة حاجة إىل تعزيز قدرة  - 10
 ،منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وإعادة تنشيط نظام املنسقني املقيمني
فإن اختالل التوا ن بني التمويل األســـاســـي وغري األســـاســـي واســـتمرار 
 .اخنفال املسامهات يف التمويل األساسي مها أمران يبعثان على القلق

حال اســـــــــــتمر هذا االجتاه فهو ســـــــــــينثر ســـــــــــلباً يف أداء الوكاالت ويف 
دعا البلدان  ،ويف هذا السـياق .والفامج اإلمنائية على الصـعيد القطري

 .إىل الوفاء بالتزاماهتا بتقد  املساعدة اإلمنائية الرمسية
ومضــى يقول إن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب هو مســعى  - 11

وإن أســاســه  ؛لتضــامن فيما بني البلدان الناميةمجاعي يقوم على مبدأ ا
 .هو التعـاون التقين وتبـادل ا فات واملعـارف فيمـا بني بلـدان اجلنوب
وينبغي أن يكون تكملة للتعاون بني بلدان الشـــــــــــــمال واجلنوب وليس 

 .بدياًل عنه
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)إثيوبيا(: قال إن إصــــــــــــــالح منظومة األمم  السدددددددددددي   اييتو - 12
وال ســيما أقل  ،بل ضــرورة للبلدان النامية ،خيارااملتحدة اإلمنائية ليس 

اليت حتتاج إىل شــراكة أقو  مع املنظمة لدعم تنفيذ خطة  ،البلدان منواً 
وينبغي أن يركز إصـــــــالح منظومة  .على املســـــــتو  الواين 2030عام 

مع إيالء اهتمام خا   ،األمم املتحدة اإلمنائية على التنمية املســتدامة
ناء القدرة على الصـــــــــــــــمود لتحقيق التنمية يف للقضـــــــــــــــاء على الفقر وب

ط  .األجل الطويل نشــــــ  ــــــــــــــــــــُ وينبغي أن يقدم نظام املنســــــقني املقيمني املـ
الدعم للدول األعضــــــــــــاء اا يتماشــــــــــــى مع ا طط واالســــــــــــرتاتي يات 

وينبغي أن تقوم عملية اإلصــالح على أســاز تعزيز املســنولية  .الوانية
الســـــــــــت ابات مع الســـــــــــياق وأن تكفل تناســـــــــــب ا ،والقيادة الوانيتني

وأن جتعل  ،“الواحد املناســــب لل ميع”القطري بدال من اتبا  النهج 
 .التنفيذ على الصعيد القطري مقياساً للن اح

وأضــــاف قائالً إن تامني متويل مســــتدام ميكن التنبن به لنظام  - 13
املنســــق املقيم اجلديد ســــيكون حامسا لكفالة االنتقال الســــلس وجتنب 

ي على  يادة جتزؤ منظومة األمم املتحدة على الصـــعيد أي خطر ينطو 
ويتســـــــــم أيضـــــــــا وجود فريق قطري لألمم املتحدة يكون وفري  .القطري

املوارد واملوظفني باألمهية لدعم تنفيذ أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة على 
 .الصعيد الواين

واختتم كالمه قائالً إن حكومة بلده تســــــتضــــــيف أحد أكف  - 14
 ،وكــالــة 28إك يضـــــــــــــــم الفريق  ،املتحــدة القطريــة يف العــامأفرقــة األمم 

أحد أكف أشــــــكال الوجود  ،أديس أبابا ،وتســــــتضــــــيف عاصــــــمة بلده
ويتســــــــــــم اتبا  هنج مبســــــــــــط ومنســــــــــــق على  .اإلقليمي لألمم املتحدة

الصــعيد اإلقليمي بامهيته األســاســية للحد من اال دواجية واإلســهام يف 
 .تحدة على الصـــــــــــــعيد اإلقليميحتقيق وجود أكثر متاســـــــــــــكا لألمم امل

 ،وينكد وفد بلده أمهية تامني متويل كاٍف إلصــــــالح األنشــــــطة اإلمنائية
نظرا ألن تعبئة املوارد  ،إىل جانب املشـــــــــــــــاركة اندية لشـــــــــــــــركاء التنمية

الكافية ومعاجلة اختالل التوا ن بني املوارد األســـاســـية وغري األســـاســـية 
ومن  . تنفيذ خطة اإلصـــــالحســـــيظالن أمرين بالغي األمهية للن اح يف

املهم أيضـــــــــــاً تنشـــــــــــيط التعاون فيما بني بلدان اجلنوب باعتباره تكملة 
 .للتعاون فيما بني بلدان الشمال واجلنوب وليس بدياًل عنه

)بوتان(: قال إن بوتان تنيد املبادئ الرئيسية  السي  دورجع - 15
األمم املتحدة اليت ينبغي أن تدفع قدماً باإلصـــــالحات اجلارية ملنظومة 

ومســـــــــــــــــاءلــة  ؛أي تركيز هــذه املنظومــة على العمــل اإلمنــائي ،اإلمنــائيــة
وحتقيق التكـافن بني  ؛املنســـــــــــــــقني املقيمني أمام احلكومات املضـــــــــــــــيفـة

واملســـــــــنولية  ؛اجلنســـــــــني والتوا ن اجلغرايف يف اختيار املنســـــــــقني املقيمني

تحـــدة والقيـــادة الوانيتني اللتني تســـــــــــــــتنـــد إليهمـــا أار عمـــل األمم امل
اــــا يف كلــــأ الوجود القطري  ،املنشـــــــــــــــطــــة للمســـــــــــــــــــاعــــدة اإلمنــــائيــــة

  .املتحدة لألمم
وأضــــــــــــــــــاف قــــائاًل إن كاًل من إعــــادة تنظيم منظومــــة األمم  - 16

املتحدة اإلمنائية ونظام املنسقني املقيمني املعاد تنشيطه سيوفر للبلدان 
تشـــــــــتد املســـــــــتفيدة من الفامج التوجيه والدعم االســـــــــرتاتي يني اللذين 

ويبـــذل هـــذا اجلهـــد يف  .2030احلـــاجـــة إليهمـــا يف تنفيـــذ خطـــة عـــام 
نظرا ألنه يتزامن مع بدء انتقال بوتان من وضـــــــــــــــع أقل البلدان  ،حينه
 2023وســـــــــــتســـــــــــمر فرتة ا مس ســـــــــــنوات االنتقالية ح  عام  .منوا

كل ما يلزم من   ،بدعم من الشـــــــــــــــركاء يف التنمية ،حلكومته بان تتخذ
تكون عمليــة رفع بلــده من قــائمــة أقــل البلــدان منوا التــدابري لكفــالــة أن 

وســــــــــــــتبذل حكومة بلده كل جهد  .عمليًة مســــــــــــــتدامة وال رجعة فيها
ممكن للتــــاكــــد من أن وضـــــــــــــــع بوتــــان اجلــــديــــد لن يندي إىل عكس 
املكاســـب اإلمنائية نتي ة ســـحب تدابري الدعم الدويل بصـــورة مفاجئة 

ألمــل بــان تشـــــــــــــــ ع واختتم كالمــه بــاإلعراب عن ا .بعــد عمليــة الرفع
مســامهة حكومته املتواضــعة يف صــندوق التفعات االســتئما  ا خرين 
على دعم التنفيذ الســــــــــلس لنظام املنســــــــــقني املقيمني من خالل توفري 

 .التمويل الكايف
)الفا يل(: قال إن وفد بلده يرحب باالجتما   السي   وف - 17

قني املقيمني يف مقر العاملي الذي ُعقد بني نائبة األمني العام واملنســـــــــــــــ
والذي مكن الدول األعضـــاء من  ،األمم املتحدة يف األســـبو  الســـابق

التعرف على خفات املنسقني املقيمني على املستو  امليدا  وتوقعاهتم 
ومكن املنســـــــــقني املقيمني من أن يعرفوا من  ،بشـــــــــان والياهتم اجلديدة

ية قدرهتم وال ســــــــــيما من ح ،الدول األعضــــــــــاء ما الذي يُتوقع منهم
  .على حتقيق النتائج بسرعة

وأضاف قائالً إن حكومة بلده تنكد أن إعادة تنظيم منظومة  - 18
األمم املتحــــدة اإلمنــــائيــــة  ــــب أن تنطلق من املســـــــــــــــنوليــــة والقيــــادة 

واالعرتاف  ،اا يتواءم مع األولويات واالحتياجات الوانية ،الوانيتني
و ب  .“مناســـــــــــــب اجلميعواحد ”بانه ال ميكن أن يكون هناك هنج 

على املنســـــــــــــــقني املقيمني اتبـــــا  هـــــذه املبـــــادئ بـــــالتعـــــاون الوثيق مع 
وســـــــــــــــتكون أار عمـــل األمم املتحـــدة اجلـــديـــدة  ؛احلكومـــات الوانيـــة

للمســــــــــاعدة اإلمنائية أداة فعالة ملســــــــــاعدة البلدان على حتقيق أهداف 
 .التنمية املستدامة

يشـــــــــــــكل  71/243ومضـــــــــــــى يقول إن قرار اجلمعية العامة  - 19
أســـــاســـــا صـــــلبا وحيدد التوجه الرئيســـــي للســـــياســـــات يف منظومة األمم 

https://undocs.org/AR/A/RES/71/243
https://undocs.org/AR/A/RES/71/243
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املتحدة اإلمنائية لتقد  دعم أفضـــــــــــــــل للبلدان يف جهودها الرامية إىل 
و ب فهم نظام املنســـــــقني املقيمني  .تنفيذ أهداف التنمية املســـــــتدامة

ولئن كان يســـــــــــــــاور وفد بلده نفس  .اق كلأ القراراجلديد يف ســـــــــــــــي
 ،الشــــواغل اليت أُعرب عنها بشــــان احتياجات هذا النظام من التمويل

وكك ر يف  .يســــــاوره أيضــــــاً قلق بال  إ اء متويل األنشــــــطة اإلمنائية ككل
اليت تشــــــكل  ،هذا الصــــــدد بان املوارد األســــــاســــــية هي دعامة املنظومة

  .هلا وليس بديال عنهااملوارد غري األساسية تكملة 
واختتم كالمـه قـائاًل إن التعــاون فيمــا بني بلــدان اجلنوب هو  - 20

وســـــــــــــــيلة هامة للتعاون اإلمنائي  ب أن تقوم األمم املتحدة بتعزيزها 
مع اضـــــــــــــــطال  مكتــب  ،يف هنج يُتبع على نطــاق املنظومــة ،ودعمهــا

 .ا الشاناألمم املتحدة للتعاون بني بلدان اجلنوب بدور رئيسي يف هذ
ودعا إىل املشاركة البناءة للدول األعضاء يف سياق العملية التحضريية 
ملنمتر األمم املتحــدة الرفيع املســـــــــــــــتو  املعين بـالتعــاون فيمــا بني بلــدان 

الذي سـيكون فرصـة مناسـبة لوضـع سـرٍد إ اي ودقيق بشـان  ،اجلنوب
التنو  و  .2030مسامهة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف خطة عام 
 .والقيادة الوانية مها من بني أهم مزايا هذا التعاون

)اجلمهورية الدومينيكية(: قالت إنه ينبغي أن  السدددددددددي   لونا - 21
ينصـــــــــب الرتكيز يف عمل نظام املنســـــــــقني املقيمني اجلديد على التنمية 

وينبغي للمنســـــــــــــقني  .اا يف كلأ الفقر املدقع ،والقضـــــــــــــاء على الفقر
ة القطرية العمل بالتشـــــــاور املباشـــــــر مع ســـــــلطات البلد املقيمني واألفرق
عنـــد  ،مع مراعـــاة االحتيـــاجـــات احملـــددة للبلـــدان املعنيـــة ،املضـــــــــــــــيف

ينبغي أن  ،وباإلضـــافة إىل كلأ .التخطيط لألنشـــطة على أرل الواقع
ياخذ النهج اإلقليمي املت دد يف احلســـــــــــــبان االحتياجات واألولويات 

 .“هنج واحد مناســـــــــــــــب لل ميع”د إك ال يوج ،اجلوهرية لكل منطقة
 ب حتســـــــــــني التعاون على الصـــــــــــعيدين اإلقليمي  ،ويف هذا الصـــــــــــدد

وينبغي االعرتاف بالدور احملوري الذي تنديه الل ان  ،اإلقليمي ودون
االقتصــــادية اإلقليمية يف تقد  التوجيه إىل الدول بشــــان تنفيذ ومتابعة 

وكررت التــاكيــد على دعم بلــدهــا لعمــل الل نــة  .2030خطــة عــام 
 .االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريل

وأضـــــــــــــــافت قائلة إن للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب دوراً   - 22
ليس باعتباره بديالً  ،رئيســـــــــــــــياً يف حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة
ووضـــــــــــــــعت حكومة  .للتعاون بني الشـــــــــــــــمال واجلنوب وإمنا تكملة له

ســـياســـة بشـــان التعاون  ،يف إاار اســـرتاتي يتها اإلمنائية الوانية ،بلدها
اإلمنائي الدويل تتوخى تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 

مع االعرتاف بإمكانات بلدها يف تبادل القدرات والت ارب  ،الثالثي

بني بلـــدان وتعـــد ارائق التعـــاون فيمـــا  .مع بلـــدان أخر  يف اجلنوب
اجلنوب والتعـــاون الثالثي والتعـــاون بني الشـــــــــــــــمـــال واجلنوب مكملـــة 

اليت تُربط  ،لل هود الوانيــة يف إاــار االســـــــــــــــرتاتي يــة اإلمنــائيــة الوانيــة
  .باهداف التنمية املستدامة

 .وأردفت قائلة إن بلدها قام بتنســـــــــــــــيق وتلقي موارد التعاون - 23
استناداً إىل خفهتا يف  ،لفةفقد شاركت حكومة بلدها يف مبادرات خمت

باالشـــــــرتاك مع شـــــــركاء تقليديني مثل  ،تنفيذ مشـــــــاريع التعاون الثالثي
وكذلأ كشـــريأ  ،أملانيا وإســـبانيا والواليات املتحدة األمريكية واليابان

يف التعــــاون فيمــــا بني بلــــدان اجلنوب مع كــــل من شـــــــــــــــيلي الفا يــــل 
  .وكوستاريكا والسلفادور وهاييت

عن أمـــل وفـــد بلـــدهـــا يف أن يكون ملنظومـــة األمم وأعربـــت  - 24
املتحـــدة اإلمنـــائي املعـــاد تنظيمهـــا األدوات الال مـــة لـــدعم البلـــدان يف 

مع التنســـــيق  ،على حنو أكثر فعالية وكفاءة 2030تنفيذها  طة عام 
والتقيد التام بالواليات اليت أنشــــــــــــئت يف إاار  ،الشــــــــــــفاف واملتســــــــــــق

  . ري كل أربع سنوات االستعرال الشامل للسياسات الذي
)غينيا(: قال إن التعاون فيما بني بلدان  السدددددددي  سددددددديسدددددددع - 25

 ،اجلنوب مُيك ن البلدان من تعزيز استقالهلا الذايت وروابطها االقتصادية
ولكنه ليس بديال عن التعاون بني الشـــــــــــــــمال واجلنوب بل هو مكمل 

ل فعالة وينطوي التعاون الثالثي أيضـــــــــــــــا على إمكانية توفري حلو  .له
ويســـــهم  ؛وإنشـــــاء مبادرات للية مكيفة مع الســـــياق ا ا  بكل بلد

نقل املعارف وا فات فيما بني بلدان اجلنوب إســـــــــــهاماً ملموســـــــــــاً يف 
 ب  ،ويف هذا الصدد .حتسني مستويات معيشة السكان املستفيدين

 يــادة اجلهود اجلــاريــة لتعزيز التعــاون فيمــا بني بلــدان اجلنوب والتعــاون 
الثي اليت يضطلع هبا كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة الث

بغيــة  ،والصـــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة وبرنــامج األغــذيــة العــاملي
ألن تلأ اجلهود ُتســــهم  ،حتســــني فر  احلصــــول على الطعام املغذي

بشـــــــــكل كبري يف جعل التعاون متعدد القطاعات منوكجا حيتذ  به يف 
  .فقر املدقع ال مكافحة ال

وأضـــــاف قائال إن كلأ هو الســـــياق الذي قدمت فيه غينيا يف  - 26
اســــــــــتعراضــــــــــها الواين الطوعي بشــــــــــان حتقيق أهداف  2018يوليه /متو 

 ،2015-2011اســـتناداً إىل خطتها ا مســـية للفرتة  ،التنمية املســـتدامة
 ،2020-2016وخطتها الوانية للتنمية االقتصــادية واالجتماعية للفرتة 

وأعرب عن ترحيــب وفـد بلــده  .2040ورؤيتهـا االســــــــــــــتشــــــــــــــرافيـة لعـام 
بالتوصـــيات الواردة يف تقرير األمني العام وأعرب أيضـــا عن أمله يف أن 
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يوفر انتمع الدويل اســـــت ابات مناســـــبة يف منمتر األمم املتحدة الرفيع 
 .املستو  الثا  املعين بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

)غانا(: قالت إن األنشـــــــــــــطة التنفيذية اليت  امالسددددددددددي   بو  - 27
تضـــــــــــــــطلع هبـا األمم املتحـدة من أجـل التنميـة قـدمـت دعمـاً ال يقـدر 
بثمن لل هود اإلمنائية الوانية فيما يتعلق ببناء القدرات وتنفيذ خطة 

وأعربـــت عن ترحيـــب حكومـــة بلـــدهـــا بـــإعـــادة تنظيم  .2030عـــام 
فيذ نظام املنســـــــــــــــقني املقيمني منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وخبطة تن

وعن أملهـا يف أن يكون االنتقـال إىل كلأ  ،اجلديد املعـاد تنشـــــــــــــــيطـه
وتدعم احلكومة أيضـــــــــا دور مكتب تنســـــــــيق  .النظام اجلديد ســــــــــلســــــــــاً 

العمليات اإلمنائية املعز  باملهام اإلدارية والرقابية لنظام املنســقني املقيمني 
نظر إىل الدور احلاســـم لل زء وبال .اجلديد حتت قيادة أمني عام مســـاعد

املتعلق باألنشــــــــــــــطة التنفيذية من أجل التنمية يف انلس االقتصـــــــــــــــادي 
قـالـت إهنا  ،2030واالجتمـاعي يف تيســــــــــــــري تنفيـذ البلـدان  طـة عـام 

 .68/1تتطلع إىل تعزيز كلأ اجلزء يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
ومضـــــــــــت تقول إن هناك حاجة مســـــــــــتمرة إلشـــــــــــراك الدول  - 28

ينبغي  ،ولـــذلـــأ .األعضـــــــــــــــــاء يف حتـــديـــد األولويـــات اإلمنـــائيـــة الوانيـــة
االســـــــــتمرار يف إبرام أار عمل األمم املتحدة للمســـــــــاعدة اإلمنائية من 
خالل عملية تضــــــــــم أصــــــــــحاب مصــــــــــلحة متعددين وهنج منطلق من 

ميــة لتالئم احتيــاجــات وينبغي أن تصـــــــــــــــمم مشــــــــــــــــاريع التن .القــاعــدة
مع التاكد من أهنا تسري يف املسار الصحير  ،وأولويات فراد  البلدان

 .حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة
وككرت أن وفـــدهـــا يالحل مع القلق عـــدم التوا ن احلـــايل بني  - 29

املوارد األســــاســــية واملوارد غري األســــاســــية يف وقت تف  فيه حتديات إمنائية 
فاملوارد العادية اليت ميكن التنبن هبا تتســـــــم بامهية أســـــــاســـــــية للتنفيذ  ؛هائلة

وحثت الدول األعضاء على النظر يف مصادر  .2030الفعال  طة عام 
اا يف كلأ التمويل  ،التمويل املختلفة لصندوق األمم املتحدة االستئما 

 العام وقالت إن وفد بلدها يتطلع إىل تقارير األمني .من املصـــــــــادر ا ريية
اا يف كلأ ترتيباته  ،بشــــــــــــــان اســــــــــــــتعرال أداء نظام املنســــــــــــــقني املقيمني

  .72/279على النحو املنصو  عليه يف قرار اجلمعية العامة  ،التمويلية
وأردفت قائلة إن للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب إمكانات  - 30

يتعلق اســــــــــــــــاعــدة البلــدان النــاميــة على تنفيــذ خطــة عــام  هــائلــة فيمــا
على الرغم من أن التعاون بني الشمال واجلنوب ال يزال ميثل  ،2030

وينبغي بـالتـايل تعزيز مكتب  .جـانبـاً هـامـاً من جوانـب التعـاون الـدويل
ألن إمكاناته يف إقامة  ،األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

لدان النامية ميكن أن تســاعد يف تعزيز الســالم واألمن شــراكات بني الب

وينبغي أال تتــداخــل واليتــه مع واليــة برنــامج األمم املتحــدة  .والتنميــة
بل ينبغي أن توجه حنو استمرار االنس ام وتعزيز التعاون مع  ،اإلمنائي

جهات التنســــــــــيق التابعة لكيانات األمم املتحدة املكرســــــــــة ألنشــــــــــطة 
متشـــــــــــــــيـــًا مع قرار اجلمعيـــة العـــامـــة  ،بلـــدان اجلنوبالتعـــاون فيمـــا بني 

ــــدهــــا يف أن يعز  منمتر األمم  .72/237 ــــت عن أمــــل وفــــد بل وأعرب
املتحدة الرفيع املســــــــــــــتو  الثا  املعين بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

ز لتشـــــــــــ يع وتنفيذ كلأ التعاون على أســـــــــــاز خطة عمل بوينس  ير 
التعاون التقين فيما بني البلدان النامية ووثيقة نريوي ا تامية ملنمتر األمم 

  .املتحدة الرفيع املستو  األول املعين بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
)كولومبيا(: قال إن التعاون فيما بني  السدددددددددددي   نيكو دا ا - 31

بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي مها من أولويات الســـــــــــياســـــــــــة ا ارجية 
ه حنو تبـــادل ا فات والـــدرايـــة التقنيـــة كات  ،حلكومـــة بلـــده اليت توجـــ 

القيمــة العــاليــة مع البلــدان النــاميــة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحر 
ا تســـــاعد هذه اجلهود على متركز البلد يف كم  .الكاريل و ســـــيا وأفريقيا

من خالل التنويع اجلغرايف  ،الســــــــــــــــاحتني املتعـددة األاراف واإلقليميـة
وتساهم يف نفس الوقت يف تعزيز  ،واملواضيعي جلدول األعمال الدويل

ويســتند التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون  .العالقات الســياســية
بيــــا على مبــــادئ االنتشــــــــــــــــــار األفقي الثالثي اللــــذان تقيمهمــــا كولوم

ومها  ،والتضامن والثقة واملصلحة واملنفعة املشرتكتني وتقاسم التكاليف
يســـهمان بذلأ يف التصـــدي املشـــرتك لتحديات التنمية ودفع املصـــار 
املشـــــــــــرتكة حنو حلول ابتكارية قابلة للتعديل وقابلة لالســـــــــــتنســـــــــــاخ يف 

 ،ف أن وفد بلده ما فتئوأضـــــــا .الســـــــياقات الوانية للبلدان املشـــــــاركة
يروج لست اسرتاتي يات إقليمية تقوم على التعاون  ،2010منذ عام 

فيما بني بلدان اجلنوب وتشــــــمل التعاون مع أفريقيا وأمريكا الوســــــطى 
باإلضـــــافة إىل  ،ومنطقة البحر الكاريل وجنوب شـــــرق  ســـــيا وأوراســـــيا

يا من وتنكد كولومب .اســـــــــــــــرتاتي ية للتعاون من أجل األمن الشـــــــــــــــامل
بوصــفها عضــواً يف الل نة الرفيعة املســتو  املعنية بالتعاون فيما  ،جديد

دعمهــــا ملبــــدأ أن هــــذا التعــــاون  ــــب أن يكون  ،بني بلــــدان اجلنوب
تكملة للتعاون فيما بني الشـــــــــــــــمال واجلنوب وليس بديالً عنه وتكرر 
التـاكيـد على أمهيـة التعـاون فيمـا بني بلـدان اجلنوب كوســـــــــــــــيلـة لتنفيذ 

ه االنتبــاه إىل االجتمــا   ،ويف هــذا الســـــــــــــــيــاق .2030عــام خطــة  َوجــ 
الثامن لرؤســـــــــــــــاء الل نة املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب الذي 
ُعقـــد يف مقر الل نـــة االقتصـــــــــــــــــاديـــة ألمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحر 

وإىل االتفاقات الســــــتة اليت  2018أكتوبر /الكاريل يف تشــــــرين األول
 .ها فيما بني بلدان املنطقةجر  التوصل إلي

https://undocs.org/AR/A/RES/68/1
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وختم كالمه قائالً إن حكومة بلده مهتمة اواصــــــــــــــلة اجلهود  - 32
اليت بدأت منذ عدة ســـنوات بشـــان التحديد الكمي للتعاون فيما بني 

وكلأ عن اريق وضـــــــــــــــع  ،بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وتقييمهما
 هبـــدف حتســـــــــــــــني جودة وتوقيـــت ،وتنفيـــذ منه يـــات وأدوات التقييم

 .وتوافر املعلومات النوعية والكمية عن اريقة التعاون الدويل تلأ
)جنوب أفريقيا(: قالت إن جهود انتمع  السدددي   رابو الع - 33

الدويل الرامية إىل تعزيز األنشـــــــــــــــطة التنفيذية من أجل التنمية ملنظومة 
األمم املتحدة اإلمنائية ينبغي أن تســــــــــرتشــــــــــد باالســــــــــتعرال الشــــــــــامل 

وباألمهية القصــو  للقضــاء  ،ذي  ري كل أربع ســنواتللســياســات ال
ويلزم تقد  الدعم املســــتمر للبلدان املســــتفيدة من الفامج  .على الفقر

ملســــــــــــــــاعـدهتـا على تلبيـة احتيـاجـاهتـا اإلمنـائيـة وتنفيـذ االتفـاقـات املتفق 
وينبغي لنائبة األمني العام  .2030وخباصـــــــــــــــة خطة عام  ،عليها دولياً 

فة اجتماعات منتظمة مع املنســــــقني املقيمني من أن تنظر يف اســــــتضــــــا
كما   .أجل املســــــاعدة يف تنفيذ الفامج اإلمنائية على املســــــتو  القطري

ينبغي عقد جلســـــــــــــــات إحااة منتظمة بشـــــــــــــــان تنفيذ منوكج التمويل 
الذي يامل وفد بلدها يف أال يلحق الضـــــــــــــــرر باالحتياجات  ،املقرتح

 .مجاإلمنائية للبلدان املستفيدة من الفا
وشـــــــــــددت على ضـــــــــــرورة الرتكيز على حتســـــــــــني اريقة إ ا   - 34

ويلزم يف  .األنشــــــــطة التنفيذية من أجل التنمية على املســــــــتو  القطري
هذا الصـــدد إجراء املشـــاورات بطريقة ســـليمة واحرتام احليز الســـياســايت 

و ب أن يعرتف املنســــــــقون املقيمون ومنظومة األمم املتحدة  .للبلدان
ـــادة الوانيتني على املســـــــــــــــتو  القطري ـــاملســـــــــــــــنوليـــة والقي  .اإلمنـــائيـــة ب

ينبغي أال يســـــــــيس دور املنســـــــــقني املقيمني بل  ،وباإلضـــــــــافة إىل كلأ
ينبغي أن يرتكز بشـــــــــكل قوي على التنمية املســـــــــتدامة والقضـــــــــاء على 

  .طط واألولويات واالحتياجات الوانيةاا يتماشى مع ا  ،الفقر
ومضـــــــــــــــت تقول إن حكومة بلدها تواصـــــــــــــــل إيالء األولوية  - 35

للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب كوســـــيلة هامة لتحقيق أهداف التنمية 
لكنها تشــــــدد على أنه ليس بديال عن املســــــاعدة اإلمنائية  ،املســــــتدامة
بادئ احرتام الســــيادة وينبغي أن يظل هذا التعاون يســــرتشــــد ا .الرمسية
 ،وتويل  مــام األمور واالســـــــــــــــتقالليــة على الصـــــــــــــــعيــد الواين ،الوانيــة

 ،وعدم التدخل يف الشنون الداخلية ،وعدم فرل الشروط ،واملســــــــاواة
و ــب على كــل من منظومــة األمم املتحــدة  .وحتقيق املنفعــة املتبــادلــة

اإلمنائية واألمانة العامة والشـــــــــــــــركاء يف التنمية االعرتاف  اجة البلدان 
النامية ملمارســة حقها يف التنمية واالضــطال  بدور القيادة يف املســائل 

وينبغي  .املتعلقة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب واحرتام تلأ احلاجة

الرفيع املستو  الثا  املعين بالتعاون فيما بني بلدان  أن يسرتشد املنمتر
 ؛اا يف كلأ وثيقـة نريوي ا تـامية ،اجلنوب خبطـة عمـل بوينس  يرز

وســـــــــــــــتندي أي لاولة إلعادة تعريف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
إىل نتائج عكســـــــــــية وســـــــــــتزيد من اتســـــــــــا  الف وة اإلمنائية بني بلدان 

 .الشمال واجلنوب
وختمــت كالمهــا بــالقول إن منظومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة  - 36

 اجة إىل مواصــــــــــــلة دعم البلدان املســــــــــــتفيدة من الفامج يف جهودها 
الرامية إىل حتقيق التنمية املســـــتدامة اا يتماشـــــى مع خططها وأولوياهتا 

وينبغي للمنســـــــــــقني املقيمني واألفرقة القطرية العمل بشـــــــــــكل  .الوانية
كما ينبغي   .ان املضـــيفة وجتنب العمل اقاصـــد متعارضـــةوثيق مع البلد

أن تراعي منظومة األمم املتحدة اإلمنائية األعباء املالية اليت تنشــــــــــا من 
ال سيما إكا ُأخذ كلأ يف احلسبان على أساز نصيب الفرد  ،الفامج

  .من الدخل القومي اإلمجايل يف البلدان املستفيدة من الفامج
 

ن نحو إقددامددة ادددددددددددرا ددات اددالميدة امامدداامن جدد وا  27البندد  
(A/73/186 و A/73/186/Add.1 و A/73/326) 

)رئيســــة مكتب العالقات احلكومية الدولية  السدددي   ما ينوا - 37
وأفريقيا يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة(: عرضت تقرير األمني العام 

 ،تعزيز التعــاون بني األمم املتحــدة ومجيع الشـــــــــــــــركــاء املعنيني”املعنون 
إن ثالث ســنوات قد  وقالت ،(A/73/326“ )وخاصــة القطا  ا ا 

مرت على بدء مســــــــــرية حتقيق أهداف التنمية املســــــــــتدامة و ب على 
األمم املتحدة ا ن أن ترتقي على وجه الســـــرعة إىل مســـــتو  التحدي 
املتمثل يف إاالق اإلمكانات الكاملة للشـــــــــــــــراكات والتحالفات من 

فمن املســـلم به على نطاق واســـع  .أجل حتقيق العام الذي نصـــبو إليه
هناك حاجة إىل بذل جهود أكف وإقامة تنســــــيق أقو  على نطاق  أن

على حنو مـــا جر  التـــاكيـــد عليـــه يف  ،املنظومـــة لتحقيق هـــذا اهلـــدف
تقرير األمني العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من 

: وعدنا بان نكفل 2030أجل تنفيذ خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام 
 .(A/72/684ر والســــالم على كوكب ينعم بالصــــحة )الكرامة واال دها

ومن املش ع جداً أن هُنج الشراكة تتطور يف كافة أحناء منظومة األمم 
 ،املتحدة صوب إقامة تعاون أكثر عمقا واتساما بالطابع االسرتاتي ي

ومن أجل  .والقابلية للتوســــع ينصــــب الرتكيز فيه على االبتكار والتاثري
زــة حــاجــة إىل  يــادة التحول  ،دعم وتســـــــــــــــريع هــذه التطورات املهمــة

صـــوب الشـــراكات اليت حتشـــد بشـــكل أكثر فعالية املوارد وا فات من 
كما أن األمم املتحدة تسعى إىل االضطال    .مجيع أصحاب املصلحة
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بتكــار بــدور حتفيزي أقو  يف إاالق موجــة جــديــدة من التمويــل واال
 .الضروريني لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

وأضـــــافت قائلة إن التقرير يوفر بيانات مســـــتفيضـــــة و موعة  - 38
وهو  .متنوعة من األمثلة على الشـــــــــــــــراكات احلالية يف خمتلف املنااق

 مل أيضـــــا عدداً من التوصـــــيات من أجل تيســـــري االضـــــطال  بنهج 
 أنه ينبغي أال يغيب عن غري .أقو  للشـــــــــــــــراكات على نطاق املنظومة

األكهان أن الشـــــراكات ليســـــت ســـــو  جزء واحد من  موعة معقدة 
تدامة وبالتايل  ،من اإلجراءات الال مة لتحقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــ

ينبغي اعتبارها دائماً تكملة لألشكال التقليدية للتعاون اإلمنائي وليس 
 ،يف هذا الصــــــــــددو  .وخباصــــــــــة املســــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية ،بديال عنها

ينبغي أن تســــعى الشــــراكات املفمة بني األمم املتحدة ودوائر األعمال 
وأصـــــــحاب املصـــــــلحة ا خرين إىل توســـــــيع نطاق العمل البال  األمهية 
الذي تضـــطلع به الدول األعضـــاء يف  ال التنمية املســـتدامة وتســـريعه 

املتحدة  ولكفالة أن يكون االتفاق العاملي لألمم .وإضـــــــافة القيمة إليه
ُأجري اســتعرال شــامل للحوكمة والنزاهة  ،مالئماً للغرل املنشــود منه
وقد أصـــبر أكثر من نصـــف املشـــاركني ا ن  ؛فيه خالل العام املاضـــي

من  ،وهم يضـــمون مجيع أنوا  أصـــحاب املصـــلحة ،من البلدان النامية
وينمل  .الشركات متعددة اجلنسيات إىل منظمات انتمع املد  احمللية

يف أن يوفر التقرير وتوصياته خيارات واقعية وملموسة إلحداث التغيري 
 .عن اريق االرتقاء بالشراكات إىل املستو  التايل

)وحدة التفتيش املشـــرتكة(: تكلم عن اريق  السددي  ديمتريو - 39
وعرل تقرير وحــدة التفتيش املشـــــــــــــــرتكــة املعنون  ،اتصــــــــــــــــال بــالفيــديو

ظومــة األمم املتحــدة والقطــا  ا ــا  يف ترتيبــات الشـــــــــــــــراكــة بني من”
وقال إن  ،(A/73/186) “2030ســـياق خطة التنمية املســـتدامة لعام 

اهلدف من التقرير هو اقرتاح ســــــــبل كفيلة بتحســــــــني الرتتيبات القائمة 
املي  طة مما يعكس النهج التكاملي والع ،للتعاون مع القطا  ا ا 

وأضـــاف قائال إنه لن يكون من الســـهل تنفيذ التغيريات  .2030عام 
مثل احلاجة إىل تنقير القواعد  ،املطلوبة بســــــــــــــبب عوامل موضــــــــــــــوعية

واألنظمــة اليت م تصـــــــــــــــمم للعمــل يف ســـــــــــــــيــاق العالقــة مع األعمــال 
مثــــل عـــدم الرغبــــة يف ا روج من املنــــااق  ،وعوامـــل كاتيــــة ،الت ــــاريـــة

 .مما يستلزم وقتا وجهدا للتغلب عليها ،شخصية ا منةاملنسسية أو ال
 ،ال ميكن لألمم املتحدة تغيري العام ما م تغري نفســـــــــــــــها ،ومع كلأ

األمر الذي يســـــتتبع إجراء تغيريات ملموســـــة وفعالة يف إاار الرتتيبات 
ومن األهداف الرئيســــــــية للتقرير  .املعيارية واإلدارية والتشــــــــغيلية احلالية

على نطاق املنظومة من أجل القضـــــــــــــــاء على اال دواجية  اقرتاح حلول

ومن الضـــــــــــــــروري التفــاعــل فيمــا بني  ؛وهــدر املوارد املــاليــة والبشـــــــــــــــريــة
  .وحشد املوارد وتبادل املعارف ،الوكاالت

ومضـــــى يقول إن التقرير اســـــرتشـــــد أيضـــــا باحلاجة إىل إجراء  - 40
 ،املخصـــــصـــــة حتول تدر ي بعيداً عن اجلهود التعاونية القصـــــرية األجل

يركز يف املقـام األول على تعبئـة املوارد حنو أشـــــــــــــــكـال متعـددة واويلة 
 .األجل وأكثر اســــــــــرتاتي ية واســــــــــتقراراً من التعاون مع القطا  ا ا 

 ،منظمة مشــــاركة و الس إدارهتا 28وباإلضــــافة إىل أن التقرير يتناول 
يت فإنه يهدف أيضــــا إىل نقل رســــائل رئيســــية إىل الشــــركات ا اصــــة ال

يف شـــــــــراكات مع األمم  ،أو هي مســـــــــتعدة لالخنراط ،اخنرات بالفعل
 .املتحدة من أجل تعزيز االستدامة يف مناكج تسيري أعماهلا

وككر عـــددا من  ـــاالت التكـــامـــل بني توصـــــــــــــــيـــات وحـــدة  - 41
التفتيش املشــــرتكة واالجتاه العام ل صــــالحات اليت يضــــطلع هبا األمني 

مف ا بصــفة خاصــة التوصــية اهلامة املتعلقة باجلهود املبذولة على  ،العام
نطاق املنظومة يف تقرير األمني العام بشان إعادة تنظيم منظومة األمم 

 2030املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيذ خطة التنمية املســـــــــــتدامة لعام 
(A/72/684). توصــــيات وحدة التفتيش املشــــرتكة من  ُتلهمتوقد اســــ

  .ومن قبل القطا  ا ا  ،قبل املمارسني يف املقر ويف امليدان
وأردف قائال إن إحد  التوصـــيات الرئيســـية الواردة يف تقرير  - 42

وحدة التفتيش املشــــــــــرتكة تتمثل يف أنه ينبغي لل معية العامة أن تنظر 
املتعلقــة بـاألخـذ بنهج قـائم  يف إجراء اســـــــــــــــتعرال للمبــادئ التوجيهيــة

على املبادئ إ اء التعاون بني األمم املتحدة وقطا  األعمال يف ســـياق 
( 1-)د 92دون اإلخالل بقرار اجلمعيــة العــامــة  ،2030خطــة عــام 

واهلدف من كلأ هو مواءمة  .1946ديســمف /كانون األول  7املنرخ 
يف ضـــــــــــــــوء  ،2018األهداف اإلمنائية لألمم املتحدة مع حقائق عام 

 .1945التغيريات اليت ارأت منذ إنشاء األمم املتحدة يف عام 
)كبرية موظفي إدارة الفامج يف  لس  السددددددي   بييتراتشددددددع - 43

الرؤســـاء التنفيذيني املعين بالتنســـيق(: عرضـــت املذكرة من األمني العام 
اليت حييل فيها تعليقاته وتعليقات  لس الرؤســـاء التنفيذيني على تقرير 

منظومــة األمم املتحــدة: ترتيبــات ”حــدة التفتيش املشـــــــــــــــرتكــة املعنون و 
الشـــــراكات مع القطا  ا ا  يف ســـــياق خطة التنمية املســـــتدامة لعام 

2030“ (A/73/186/Add.1)،  وقالت إن منســســات منظومة األمم
وهي أشارت إىل أن  ،لتقرير وتوصياتهاملتحدة تنيد عامًة استنتاجات ا

تعاوهنا مع القطا  ا ا  ال ميكن أن يســــرتشــــد بنهج واحد مناســــب 
وكلأ ألن احتياجاهتا وأهدافها احملددة تسرتشد بش  املهام  ،لل ميع
وأكدت املنســســات أيضــا على أمهية مراعاة خصــوصــيات  .والواليات

https://undocs.org/AR/A/73/186
https://undocs.org/AR/A/72/684
https://undocs.org/AR/A/73/186/Add.1
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ودعت وحدَة  ،إلبالغكل منها على حدة وهياكلها املعنية باإلدارة وا
 ،التفتيش املشــــــــرتكة إىل توخي الوضــــــــوح يف صــــــــياغة توصــــــــياهتا املقبلة

ســـــــــــــــيما عندما تكون هذه التوصـــــــــــــــيات موجهة للهيئات اإلدارية  وال
وكلأ بغية تسهيل  ،لكيانات األمم املتحدة إىل جانب اجلمعية العامة
وأيدت املنســــســــات  .املتابعة واإلبالغ كي الصــــلة يف الوقت املناســــب

بشــــــان تعزيز دور شــــــبكة جهات التنســــــيق التابعة للقطا   5التوصــــــية 
بشــــــــان إنشــــــــاء قاعدة بيانات على  6ا ا  وأيدت جزئيا التوصــــــــية 

 .مع لفــت االنتبــاه إىل ا ثــار املرتتبــة على التكــاليف ،نطــاق املنظومــة
الحظت املنســـــــــســـــــــات أن الدور احملدد  ،8وباإلشـــــــــارة إىل التوصـــــــــية 

للدول األعضاء يف هيكل إدارة االتفاق العاملي لألمم املتحدة  بوضوح
 .قد ثـُب ت من خالل إنشاء مقعد دائم يف  لس االتفاق العاملي

)مــاليزيــا(: تكلم بــالنيــابــة عن رابطــة أمم  السددددددددددديدد  يع و  - 44
يتطلب  يادة  2030وقال إن حتقيق خطة عام  ،جنوب شــــــرق  ســــــيا

ال ســـيما  ،الشـــراكات بصـــورة كبريةاجلهود وتوســـيع نطاق التحالفات و 
وأضاف قائال إنه ينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن  .مع القطا  ا ا 

تعرتف بان رابطة أمم جنوب شـــــــــــــرق  ســـــــــــــيا تتالف من بلدان تواجه 
أي هي من أقــل البلــدان منوا والبلــدان النــاميــة  ،أوضــــــــــــــــاعــا خــاصــــــــــــــــة

ن املتوســـــــــــــطة الســـــــــــــاحلية والدول اجلزرية الصـــــــــــــغرية النامية والبلدا غري
وأن تســــــــتحدث حوافز وأاراً مصــــــــممة خصــــــــيصــــــــا يف  ال  ،الدخل

النهول بالشــــــــــراكات القائمة على أســــــــــاز التحديات واالحتياجات 
ويتســــــــم تنشــــــــيط الشــــــــراكة العاملية  ية تيســــــــر  .احملددة ا اصــــــــة هبا

وتنكد  ؛2030املشـــــــــــــــاركة العاملية املكثفة باألمهية البالغة  طة عام 
دعمها للدور احملوري الذي تنديه األمم املتحدة يف الرابطة من جديد 
  .وتعزيزها 2030تنسيق خطة عام 

ومضـــــــــــــى يقول إن تعددية األاراف ال تزال تُعتف من املنافع  - 45
وســـــــــــــــتظل خطة  .العامة العاملية لتهيئة بيئة مناتية للتنمية املســـــــــــــــتدامة

دة للفرتة العمل املشرتكة بني رابطة أمم جنوب شرق  سيا واألمم املتح
األداة الرئيســــــــية للنهول باملشــــــــاركة وحتقيق أهداف  2016-2020

 2030واهلـــدف من خطـــة عـــام  2025رؤيـــة مجـــاعـــة الرابطـــة لعـــام 
وحتتل األمم املتحدة موقعا  .املتمثل بعدم ترك أي أحد خلف الركب

فريــد ميكنهــا من تعزيز التعــاون الــدويل من أجــل النهول بــالتنميــة يف 
من شـــان إدماج البلدان النامية يف الشـــراكة العاملية أن و  .ســـياق العوملة

ميكنهــا من االســـــــــــــــتفــادة الكــاملــة من مجيع إمكــانــاهتــا لتحقيق النمو 
و ب على األمم املتحدة أن تضـــــــــــــطلع بدور  .االقتصـــــــــــــادي والتنمية

وينبغي حتديد  االت  .أســــاســــي يف تعزيز التعاون الدويل والنهول به

زيز الشـراكة بني الرابطة واألمم املتحدة من التعاون اجلديدة يف إاار تع
ومنع  ،أجــل التصـــــــــــــــــدي للتحــديــات األمنيــة العــابرة للحــدود الوانيــة

وحتقيق أهـــداف  ،وتعزيز متكني املرأة ،التطرف املصـــــــــــــــحوب بـــالعنف
التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة وإدمــاج انتمع اإلقليمي والعــاملي يف عــام يــاخــذ 

  .اابعا رقميا بشكل متزايد
قائال إن الت ارة من العوامل املســـــــــــــــاعدة الرئيســــــــــــــية  وأردف - 46

دعم من خالل  ،لتحقيق أهـــداف التنميـــة املســـــــــــــــتـــدامـــة و ـــب أن تـــُ
وقد  .اإلجراءات املدروسة يف  ال السياسة العامة والشراكات العاملية

عقد أول حوار لل ماعة االقتصـــــــــــــــادية التابعة للرابطة يف جاكرتا يف 
دف مبـــادرة حتقيق التكـــامـــل يف وهتـــ .2018أكتوبر /تشـــــــــــــــرين األول

الرابطة إىل تضـــــــــــــييق ف وة التنمية عن اريق تقد  الدعم إىل مجهورية 
الو الدميقرااية الشــــــــــــعبية وفييت نام وكمبوديا وميامنار من أجل تعزيز 
قـــدرهتـــا على تنفيـــذ االتفـــاقـــات اإلقليميـــة والتع يـــل بعمليـــة التكـــامـــل 

 .اإلقليمي ككل
ه على الرغم من أن الرابطة تواصـــــــــــــــل واختتم كالمه قائال إن - 47

إعطـــاء األولويـــة ل نفـــاق على الب  التحتيـــة من أجـــل احلفـــا  على 
تتســـــــــــــم مشـــــــــــــاركة القطا  ا ا  يف املنطقة بنفس أمهية متويل  ،النمو

والشـــــــراكة  .القطا  العام من أجل مجاعة اقتصـــــــادية قوية تابعة للرابطة
مهمة لصــــــــــــنا  القرار من  بني القطاعني العام وا ا  هي بالتايل أداة

وينبغي للشـــــــــــــــراكـات  .أجـل تعزيز التنميـة االقتصــــــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة
اإلمنــائيــة مع القطــا  ا ــا  أن متتثــل امتثــااًل تــامــاً األولويــات اإلمنــائيــة 

على النحو املبني يف شـــــــــبكة الرابطة للمســـــــــنولية االجتماعية  ،للبلدان
  .للشركات

)الســــــلفادور(: تكلم باســــــم  السدددددي  إسدددددكاننتع  اسدددددبو  - 48
وقال إن اجلماعة  ،مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريل

اا يف كلأ القطا  ا ا   ،ترحب اســــــــــــامهة مجيع الشــــــــــــركاء املعنيني
ا ريية واألوســـــــاط األكادميية  املنســـــــســـــــاتواملنظمات غري احلكومية و 

مترات القمـة اليت تعقـدها يف تنفيـذ نتـائج املنمترات ومن  ،وانتمع املد 
اـــا يف  ،األمم املتحـــدة وحتقيق األهـــداف اإلمنـــائيـــة املتفق عليهـــا دوليـــا

وســــــــلط الضــــــــوء على الدور احملوري  ،كلأ أهداف التنمية املســــــــتدامة
الذي تنديه الســـياســـات العامة على الصـــعد العاملي واإلقليمي والواين 

صلحة املتعددين وميكن أن تساعد الشراكات بني أصحاب امل .واحمللي
يف  ،يف حشـــــــــد وتقاســـــــــم املعارف وا فات والتكنولوجيا واملوارد املالية

ــــة ودعم حتقيق أهــــداف التنميــــة  إاــــار اســـــــــــــــتكمــــال اجلهود احلكومي
فاحلكومات تندي دورا حيويا  .ال ســـيما يف البلدان النامية ،املســـتدامة
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ذهلا يف تشـــــــــ يع املمارســـــــــات الت ارية املســـــــــنولة ودعم اجلهود اليت تب
  .األمم املتحدة يف إاار العمل مع القطا  ا ا 

وأضــــــــــــاف قائال إن الدول األعضــــــــــــاء يف اجلماعة تنيد بقوة  - 49
إعادة تنشــــيط الشــــراكة العاملية من أجل التنمية اســــامهة مجيع البلدان 

وكذلأ نقل املعرفة من خالل  ،على أساز قدراهتا املالية والتكنولوجية
اجلنوب وفيمـــا بني بلـــدان اجلنوب والتعـــاون التعـــاون بني الشـــــــــــــــمـــال و 

مع االســــــــتفادة من توافق  راء مونتريي للمنمتر الدويل لتمويل  ،الثالثي
 ،التنمية وإعالن الدوحة بشـــــــــــان متويل التنمية وخطة عمل أديس أبابا
ونتائج منمتر األمم املتحدة للتنمية املســـــــــــــــتدامة والنتائج األخر  كات 

 .سائل خطة التنمية بطريقة كلية ومتوا نةاليت أد ت مجيع م ،الصلة
ومضـــــــــــــــى يقول إن اجلمـــاعـــة تعرتف بـــالـــدور احليوي الـــذي  - 50

من خالل خمتلف منـــاكج  ،يضـــــــــــــــطلع بـــه القطـــا  ا ـــا  يف التنميـــة
وتعزيز إمكانية  ،الشــــراكات وعن اريق إ اد فر  العمل واالســــتثمار
تــدريــب وتوفري ال ،احلصـــــــــــــــول على التكنولوجيــات اجلــديــدة وتطويرهــا

وحفز النمو االقتصــادي املطرد والشــامل لل ميع واملنصــف مع  ،املهين
 ،املراعاة الواجبة لعدم التمييز واملســـــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني ومتكني املرأة
 .واالمتثال التام ملبادئ تويل البلدان  مام أمر االسرتاتي يات اإلمنائية

اكات وأردف قائال إنه ينبغي اعتماد هنج مســــــــنول يف الشــــــــر  - 51
وال سيما فيما يتعلق اشاركة القطا  ا ا   ،اليت تضم األمم املتحدة

مع إيالء االعتبار الواجب جلوانب  ،واملنسسات ا ريية وانتمع املد 
مثل الشـــــــــــفافية واالتســـــــــــاق وامللكية واإلشـــــــــــراف احلكومي الدويل من 

 وينبغي أن تواصـــل .جانب الدول األعضـــاء والتاثري والرصـــد واملســـاءلة
وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها وبرا ها التعاون بنشاط 

اا يف كلأ انتمع املد  والقطا   ،مع أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة ا خرين
هبدف تنويع املصــــادر احملتملة لتمويل أنشــــطتها  ،ا ا  واملنســــســــات

اا يتسق مع  ،وخصوصا التمويل األساسي ،التنفيذية من أجل التنمية
ســاســية ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية ومن منطلق االحرتام املبادئ األ

وتتســـــــــــــــم  .التــام لألولويــات الوانيــة للبلــدان املســـــــــــــــتفيــدة من الفامج
األشـــــــــــــــكال اجلديدة للتفاعل بني احلكومات واألوســـــــــــــــاط األكادميية 
ــــة يف  ــــال تعزيز تطوير العلم واالبتكــــار  ــــاألمهي ــــاجي ب والقطــــا  اإلنت

وينبغي متابعة  .ونشرها بشروط تفضيلية وتيسريية والتكنولوجيا ونقلها
اجلهود املنســـــــــــــــقة للشـــــــــــــــركاء من كال القطاعني العام وا ا  هبدف 
التع يل بالتنمية الشــاملة لل ميع والقوية واملســتدامة يف مجيع  االت 

 .وفقا لالحتياجات واألولويات الوانية ،االقتصاد

قال إن اجلماعة ترحب باجلهود  ،ويف ســـــــــــــــياق اتفاق باريس - 52
اليت تبذهلا اجلهات صـــــــــــــــاحبة املصـــــــــــــــلحة من غري األاراف من أجل 

اا يف كلأ اجلهود اليت يبذهلا انتمع املد   ،التصـــــــــــــــدي لتغري املناخ
والقطا  ا ا  واملنســـســـات املالية واملدن وغريها من الســـلطات دون 

ات الراميــة إىل احلــد ودعــاهــا إىل  يــادة اجلهود ودعم اإلجراء ،الوانيــة
من االنبعاثات وبناء القدرة على الصــــــــــمود واحلد من أوجه الضــــــــــعف 

  .أمام ا ثار الضارة املرتتبة على تغري املناخ
)ملديف(: تكلمت باســـــــــــــــم حتالف الدول  السدددددددددددي    ا ر - 53

وقالت إنه بالرغم من أن الشـــــــــــراكات تنطوي على  ،اجلزرية الصـــــــــــغرية
 النهول بتحقيق التنمية املســـــــــــــــتدامة إمكانات كبرية للمســـــــــــــــاعدة يف

وتكتســــــــــي أمهية يف حشــــــــــد وتقاســــــــــم املعارف وا فات والتكنولوجيا 
 ب على انتمع الدويل وغريه من أصــــحاب املصــــلحة  ،واملوارد املالية

 .املعنيني القيام باملزيد لزيادة هذه اجلهود وضمان أن حتقق  ثارا إ ابية
اليت  ب أن تظل  ،اإلمنائية الرمسيةوالشراكات متثل تكملة للمساعدة 

  .وليس بديال عنها ،ا لية األساسية لتمويل التنمية
وأضـــــــــــــــافت قائلة إن إجراءات العمل املع َّل للدول اجلزرية  - 54

الصغرية النامية )مسار ساموا( متنر األولوية للشراكات بوصفها وسيلة 
واملوقع  من خالل إاار الشـــــــــــــــراكة ا ا  هبا ،من وســـــــــــــــائل التنفيذ

ومن خالل  ،الشـــــــــبكي ملنصـــــــــة أعمال الدول اجلزرية الصـــــــــغرية النامية
وحتدد فرصـــــــــاً  ،جلنتها التوجيهية للشـــــــــراكات اليت ترصـــــــــد الشـــــــــراكات

وقد حدد تقرير األمني  .جديدة وتضــــــــــــــمن التنفيذ الكامل لاللتزامات
( حتديات وف وات A/73/226العام عن متابعة وتنفيذ مســـار ســـاموا )

وعوائق لتملة واســـــــــــعة النطاق مرتبطة بنقا الســـــــــــالمة املالية وا ثار 
وتاثريات تغري  ،الســــــلبية املرتتبة على الفروق الســــــياســــــية والســــــياســــــاتية

والتوصــــيات الواردة يف التقرير بشــــان  يادة  .املناخ وأعباء الديون املالية
 ،ونقل املعرفة ،و يادة مشــــــــــاركة الشــــــــــباب ،ةمشــــــــــاركة انتمعات احمللي

ومشــــــــــاريع الطاقة املســــــــــتدامة ميكن أن تســــــــــاعد على إحرا  مزيد من 
ولكنها لن تندي بالضــــــــــــرورة إىل التغلب على االنتكاســــــــــــات  ،التقدم

حية حتالف الدول اجلزرية الصــــــغرية على  ،ولذلأ .املالية األســــــاســــــية
 ،مة شـــراكات جديدةبســـبل منها إقا ،مواصـــلة دعم مبادرات الشـــراكة

اشاركة وثيقة لضمان متكنها من إجراء حتسينات ملموسة على أرل 
  .2030على النحو املنصو  عليه يف خطة عام  ،الواقع
 .رئاسة اجللسة ،نائب الرئيس ،توىلَّ السيد براكييت )موناكو( - 55
)أملانيا(: تكلم باســـم االحتاد األوروي والدول  السدددي  لورنتز - 56

وقال إن املوارد والقدرات اإلبداعية واالبتكارية املتوافرة  ،األعضــــــــاء فيه

https://undocs.org/AR/A/73/226
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ــــة واألكــــادمييــــة  للقطــــا  ا ــــا  وانتمع املــــد  واألوســـــــــــــــــــاط العلمي
والســـــــــــلطات احمللية ال غ  عنها بوصـــــــــــفها تكملة لل هود اليت تبذهلا 

أهــداف التنميـــة املســـــــــــــــتـــدامــة يف الوقــت  احلكومــات من أجــل حتقيق
أن تســـــتفيد من املال العام  ،وينبغي هلا ،وميكن للشـــــراكات .املناســـــب
 ية تطلق العنان للتدفقات املالية اجلديدة وتســـــــــــاعد على  ،وا ا 

توجيــه التمويــل ا ــا  حنو االســـــــــــــــتثمــار املطلوب لتحقيق األهــداف 
ه اجلهود إىل ما وراء ينبغي أن يتوســــــــــع نطاق هذ ،ومع كلأ .اإلمنائية

واســتخدام اإلبدا   ،املوارد املالية ليشــمل تســخري املعارف والتكنولوجيا
والقوة االبتكارية للقطا  ا ا  وانتمعات على نطاق أوســـــــــــــــع من 

وســـيســـاعد  .أجل التصـــدي للتحديات اليت تفرضـــها التنمية املســـتدامة
الفاعلة املختلفة  أيضـــــــــــــــا جتميع كل املوارد املالية وغري املالية واجلهات

واالبتكـار واملعـارف والتكنولوجيا بطريقـة شــــــــــــــــاملـة على االســـــــــــــــتفـادة 
القصــــــو  من املوارد العامة من أجل حتويل العام إىل مســــــار مســــــتدام 

مع مراعـــاة التـــاثريات العـــامليـــة  ،اقتصـــــــــــــــــاديـــا واجتمـــاعيـــا وبيئيـــا ،ومرن
  .ل جراءات الوانية

د من االهتمام لشـــــراكات وأضـــــاف قائال إنه ينبغي إيالء مزي - 57
 ،أصـــــــحاب املصـــــــلحة املتعددين االســـــــرتاتي ية املســـــــتندة إىل االبتكار

ويف  ؛ال تزال غري مســـــــــــــــتغلة بالكامل ،وإن كانت تاخذ بالنمو ،واليت
 ب مواصـــــــــــــــلة تعزيز قدرات األمم املتحدة ووكاالهتا  ،هذا الصـــــــــــــــدد

ملي وبرا ها بوصــفها جهات ميســرة لتلأ الشــراكات على الصــعد العا
ولن تكون الشـــراكات كات مغز  إال إكا التزمت  .واإلقليمي والقطري

وتتســــــــم املمارســــــــات  .باملبادئ والقيم اليت قامت عليها األمم املتحدة
الت ــاريــة املســـــــــــــــنولــة على حنو مــا يــدعو إليهــا االتفــاق العــاملي لألمم 

اا يف كلأ  ،2030املتحدة باألمهية األســـــــــاســـــــــية لتحقيق خطة عام 
وق العمال ومراعاة املعايري البيئية والصـــحية الدولية واالمتثال محاية حق

 .للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان
وأردف قائال إن الشـــــــــــــــراكات املوجهة حنو النتائج ينبغي أن  - 58

تكون متســـــــــــــــقـــة مع االســـــــــــــــرتاتي يـــات واألولويـــات اإلمنـــائيـــة الوانيــة 
ومن املهم معاجلة  .ومتماشـــــــــــــــية مع األار القانونية والتنظيمية الوانية

ألســــــباب ليس أقلها ضــــــمان  ،املســــــائل املتعلقة بالشــــــفافية واملســــــاءلة
وينبغي باألحر   يادة الرتكيز على اتبا  هنج  .ســــــــــــالمة األمم املتحدة

مع ترك قــدر كــاف من  ،متســـــــــــــــق على نطــاق منظومــة األمم املتحــدة
  .ا هااملرونة للتكيف مع الواليات املختلفة لوكاالت األمم املتحدة وبر 

)بيالروز(: قال إن حتقيق خطة عام  السددددددي  اددددددومسددددددكع - 59
ســـيتطلب بذل جهود متضـــافرة وإقامة شـــراكات وتعاون أوثق  2030

بني الدول واألعمال الت ارية والقطا  ا ا  واملنظمات غري الت ارية 
وأعرب عن ســـــــــــرور وفد  .على املســـــــــــتويات الواين واإلقليمي والدويل

كمــا ورد يف تقرير األمني العــام   ،بلــده إ اء تطور عالقــات الشـــــــــــــــراكــة
(A/73/326)، ومع  ؛لتتخذ أحد أشــــــكال التعاون األكثر اســــــرتاتي ية

أظهر التقرير أيضـــــــــــــــــا أنـــه ال يزال هنـــاك اجتـــاه قوي للنظر إىل  ،كلـــأ
ا  من حية األعمال الت ارية وباعتباره مصـــــــــــــــدرا ملوارد القطا  ا 

بدال من النظر إليه بوصــــــــفه شــــــــريكا  ،إضــــــــافية من املاحنني فحســــــــب
وينبغي البحة عن أشــــــــكال  ،و ب مقاومة هذا املوقف  زم .كامال

وتتير أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة  فاقا  .جديدة من التعاون والتفاعل
وفرصـــــــــــــــا  ،األعمال وتطويرها واســـــــــــــــعة للقطا  ا ا  من حية منو

وينبغي للدول أن تنشئ الب  التحتية  ؛جديدة للمبادرات واالبتكارات
وســـتعز  مشـــاركة وكاالت منظومة األمم  ،والبيئة الال متني هلذا الغرل

 .املتحدة قيمة مسامهتها يف العملية برمتها
وأضــــــــــــــــاف قــائال إن بيالروز تعتمــد نظــامــا متطورا لتحقيق  - 60

فقد أنشـــــئ حتت قيادة منســـــق واين فريق  ؛تنمية املســـــتدامةأهداف ال
يتالف  ،مفتوح العضــــــوية معين بالشــــــراكات لتحقيق التنمية املســــــتدامة

من ممثلني عن الرابطــات العــامــة واملنظمــات الــدوليــة والقطــا  العلمي 
ســــــُيعقد  لس واين  ،2019ويف أوائل عام  .وبالطبع قطا  األعمال

 ،2030ســــــــــــــُينظر فيه يف تنفيذ خطة عام  ،حول التنمية املســــــــــــــتدامة
اشــــــــــــــــاركــة مجيع  ،الراهنــة ومنــااق النمو اجلــديــدة املــف قيف كلــأ  اــا

  .اا يف كلأ القطا  ا ا  ،أصحاب املصلحة
وأعرب عن أمـــل وفـــد بلـــده يف أن ييســـــــــــــــر النظـــام اجلـــديـــد  - 61

للمنســـــــقني املقيمني واألفرقة القطرية إقامة روابط الشـــــــراكة على نطاق 
وإعداد مشـــــاريع مشـــــرتكة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية  ،ظومةاملن

وارح الوفد بالتايل مبادرة إلنشـــــــاء شـــــــبكة  .ازيد من الفعالية ،لأللفية
شـــراكة للمنســـقني الوانيني للتنمية املســـتدامة وأعرب عن األمل يف أن 
يش ع املنتد  السياسي الرفيع املستو  املعين بالتنمية املستدامة على 

 .الشرو  يف هذه املبادرة
أولت  2030)قطر(: قالت إن خطة عام السدددددددددي   البا ر  - 62

وتضـــــــطلع األمم املتحدة  ،ملســـــــالة الشـــــــراكات العاملية اهتماما خاصـــــــا
وينكد كل من رؤية قطر  .بدور خا  يف تشــــــــــ يع تلأ الشــــــــــراكات

أمهية  2022-2018 واســــــــرتاتي يتها للتنمية الوانية 2030الوانية 
وإك يدرك بلدها أن التعاون  .إقامة شـــــــــــــــراكات عاملية من أجل التنمية
العوامل األســــــاســــــية يف حتقيق بني بلدان اجلنوب ميكن أن يكون أحد 

باإلضـــــافة  ،يقوم بتقد  املســـــاعدة املباشـــــرة إىل البلدان النامية ،التنمية

https://undocs.org/AR/A/73/326
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وقد اســـــــتضـــــــاف عددا من املنمترات  .إىل املســـــــاعدات اإلمنائية الرمسية
وقد ناقشـــــت قطر بع   .الدولية الرامية إىل تعزيز الشـــــراكات اإلمنائية
من أهداف التنمية  17ف اإلســـــــــــــــهامات اليت تقدمها يف تنفيذ اهلد

املســـتدامة بشـــان الشـــراكات العاملية من أجل التنمية املســـتدامة عندما 
قدمت اســــــــــتعراضــــــــــها الواين الطوعي إىل املنتد  الســــــــــياســــــــــي الرفيع 

والشــــــــــراكات الدولية اليت تراعي  .املســــــــــتو  املعين بالتنمية املســــــــــتدامة
نية تنطوي على اختالف ظروف البلدان املختلفة وحترتم أولوياهتا الوا

 .إمكانات كبرية للنهول بالتنمية
)تايلند(: قال إنه ينبغي الســــعي باســــتمرار السدددي  ووتيوون   - 63

إىل إقامة شـــــــــــــراكات جديدة بني البلدان واجلهات األخر  صـــــــــــــاحبة 
 ،املصــــــــلحة على الصــــــــعيدين الثنائي واجلماعي على مجيع املســــــــتويات

 ؛2030إىل تنفيذ خطة عام بغية تســــــــــــريع وترية وتقدم اجلهود الرامية 
 .وينبغي توسيع الشراكات القائمة من حية النطاق والتاثري

وأعرب عن ترحيب وفد بلده بتوصــيات األمني العام املتعلقة  - 64
بتمكني وكــاالت األمم املتحــدة من إاالق اإلمكــانــات الكــاملــة اليت 
تنطوي عليها الشـــــراكات مع أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني وعن تاييده 

لكـــامـــل لعمـــل االتفـــاق العـــاملي لألمم املتحـــدة الرامي إىل تشـــــــــــــــ يع ا
األعمــال الت ــاريــة يف مجيع أحنــاء العــام على اعتمــاد ســـــــــــــــيــاســــــــــــــــات 
وإجراءات مستدامة ومسنولة اجتماعياً اا يتماشى مع املبادئ العشرة 

تضـــــــطلع الشـــــــبكات  ،ويف هذا الصـــــــدد .2030لالتفاق وخطة عام 
وكانت الشبكة احمللية لتايلند من  .ور أساسياحمللية لالتفاق العاملي بد

جانبها نشـــــطة يف توفري التدريب وتبادل أفضـــــل املمارســـــات والدروز 
وهي  ،يف  االت منها األعمال الت ارية وحقوق اإلنســـان ،املســـتفادة

ســـــــرتحب بزيادة مشـــــــاركة املنشـــــــفت الصـــــــغر  والصـــــــغرية واملتوســـــــطة 
بان التقدم احلقيقي حنو  ويعتقد وفد بلده اعتقادا راســـــــخا .وإشـــــــراكها

من  حتقيق أهداف التنمية املستدامة يتطلب تنفيذ سلسلة إمداد أقو 
وينبغي تعزيز التعاون والتنســـيق بني الشـــبكات  .جانب القطا  ا ا 

 ،احمللية لالتفاق العاملي ومنظومة األمم املتحدة على الصـــــــــعيد القطري
األمم املتحدة اإلمنائية ويتعني يف الســـياق احلايل إلعادة تنظيم منظومة 

أن يقوم املنســـــــقون املقيمون والشـــــــبكات احمللية لالتفاق العاملي لألمم 
بــــاملزيــــد من أجــــل النهول  ،وكــــذلــــأ األعمــــال الت ــــاريــــة ،املتحــــدة

 .باألهداف
أعرب عن ترحيب وفد بلده باجلهود  ،وعلى الصــــعيد العاملي - 65

دة ومكتـــب األمم اليت يبـــذهلـــا كـــل من االتفـــاق العـــاملي لألمم املتحـــ
املتحدة للشـــــراكات وإدارة الشـــــنون االقتصـــــادية واالجتماعية لتنســـــيق 

العمــل فيمــا بينهــا وتعزيز الشـــــــــــــــراكــات بني املنظمــة واجلهــات األخر  
نظرا ألن كلأ يتســــــــــم باألمهية البالغة  ،صــــــــــاحبة املصــــــــــلحة وتنفيذها

وينبغي للقطا   .لتحســـــــــــــــني تاثرياهتا وتعزيز اتســـــــــــــــاقها وتفادي جتزؤها
ا ا  أن يعز  مشــــــــــــــاركته ومســــــــــــــامهته يف لافل األمم املتحدة كات 

ومنمتر قمة قادة  ،اا يف كلأ املنتد  السياسي الرفيع املستو  ،الصلة
ومنتـــد  األمم املتحـــدة املعين بـــاألعمـــال الت ـــاريـــة  ،االتفـــاق العـــاملي

ملضيف بوصفها البلد ا ،وقد قامت تايلند .وحقوق اإلنسان يف جنيف
ملنمتر القمة الثامن الســـــــــــــــرتاتي ية التعاون االقتصـــــــــــــــادي بني أيياوادي 

بدعوة القطا  ا ا   ،2018يونيه /وتشــــاو فرايا وميكون  يف حزيران
إىل املســـــامهة يف ا طة الرئيســـــية ا مســـــية األوىل من أجل تعزيز ترابط 

 .املنطقة دون اإلقليمية واندماجها يف سلسلة اإلمداد العاملية
وأردف قائال إن إعادة تنشـــــيط الشـــــراكات بني البلدان على  - 66

الصعيدين الثنائي واجلماعي وتوسيع نطاقها من أجل تنفيذ خطة عام 
ينبغي أن يتبع هن ا قائما على الطلب وأن يســــــــــعى إىل تعزيز  2030

وباإلضـــــــــــــافة إىل التعاون التقليدي بني الشـــــــــــــمال  .مواان قوة البلدان
بلــــــده بقوة التعــــــاون بني بلــــــدان اجلنوب تــــــدعم حكومــــــة  ،واجلنوب

نظرا ألن أشـــكال التعاون هذه تســـاعد البلداَن على  ،والتعاون الثالثي
تنفيذ أهداف التنمية املســـــــتدامة واســـــــتكمال العمل الذي م يُنَ ز يف 

وقد تقامست تايلند مع شـــــــــــــركائها يف  .إاار األهداف اإلمنائية لأللفية
جتاه التنميـة املســـــــــــــــتـدامة القـائم على  مجيع أحناء العـام هن هـا الواين

وهي تتطلع إىل العمل مع مزيد من األاراف  ،فلسفة اقتصاد االكتفاء
 .املهتمة
وأشــــــــار إىل أن انلس االقتصــــــــادي واالجتماعي يندي دورا  - 67

يا يف تشـــــــــــــــ يع وتعزيز الشـــــــــــــــراكات العاملية من أجل التنمية  رئيســـــــــــــــ
تســـــــخري  لياته من قبيل ينبغي مواصـــــــلة  ،يف هذا الصـــــــدد .املســـــــتدامة

منتد  التعاون اإلمنائي ومنتد  الشــــــــــــــراكات واالســــــــــــــتفادة منها بغية 
 .التوصل إىل نتائج أكثر فائدة وجدو 

)إكوادور(: قال إن مرسوما تنفيذيا موقَّعا يف  السي   اردونا - 68
يف السياسة العامة  2030أدمج خطة عام  2018أبريل /نيسان 19

يتواءم مع خططهـا وتنميتهـا على الصـــــــــــــــعيد على حنو  ،حلكومـة بلـده
وســـــــــــــــينفــذ املرســـــــــــــــوم من خالل خطــة التنميــة الوانيــة للفرتة  .الواين
اليت تتضمن عناصر مبتكرة تضمن للناز حقوقهم  ،2017-2021

وتشـــــكل املشـــــاركة الدميقرااية الواســـــعة النطاق يف  .اوال دورة حياهتم
بتكرا لتحقيق وضــــــع الســــــياســــــات العامة ومتابعتها وتقييمها عنصــــــرا م

التنمية املســــتدامة على املســــتو  الواين ولضــــمان الشــــفافية يف اإلدارة 
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تضـــــــــــــــمن التقرير الطوعي الذي قدمته  ،وعلى ســـــــــــــــبيل املثال .العامة
 2018حكومة بلده إىل املنتد  الســـــــــــياســـــــــــي الرفيع املســـــــــــتو  لعام 

مدخالت من القطا  ا ا  واألوســـــــــــــــاط األكادميية وانتمع املد  
عكست روح املسنولية املشرتكة واملشاركة اجلماعية  ،ت احملليةوالسلطا

ــــة  يف تعزيز النمو االقتصـــــــــــــــــــادي املطرد والشـــــــــــــــــــامــــل لل ميع والتنمي
  .االجتماعية ومحاية البيئة ومكافحة عدم املساواة والتمييز

وأردف قــائال إن عمــل الشــــــــــــــراكــات التعــاونيــة العــامليــة يت ــاو   - 69
وتنكد حكومة بلده من جديد دعمها للحوار املســــــــــــــتمر  ؛اجلهود الوانية

واإلصـــغاء بعناية  ،وكذلأ املعاملة باملثل باعتبارها مبدأ توجيهيا ،والتعددية
 .إىل أولئأ الذين ميرون  االت معقدة من أجل إ اد حلول مشرتكة

ومضـــــــــى يقول إن جهود التنمية املســـــــــتدامة ينبغي أن تراعي  - 70
ألهنا تولد اإلنتاج والرخاء وفر  العمل والرفاه  ،رةمباشــرَة األعمال احل
 ،وتتســـــــــــم مشـــــــــــاركة الشـــــــــــباب باألمهية البالغة .واحرتام الذات واحلرية

على  ،الذي ميكن أن يقوم ،وكذلأ الدعم املقدم من القطا  ا ا 
بدور فعال يف اجلهود العاملية الرامية إىل حتقيق مشول  ،الصـــــــعيد العاملي

يف  ،وقعت إكوادور ،وحتقيقا هلذه الغاية . دهاراجلميع والســــــــــــالم واال
اتفاقية اســــــــتثمار مع شــــــــركات  100أكثر من  ،2018يونيه /حزيران

 9هبدف اجتذاب أكثر من  ،قطاعا إنتاجيا 13من القطا  ا ا  يف 
باليني دوالر من االســـــــتثمارات وخلق فر  العمل يف ســـــــياق من األمن 

وهي تطبق أيضــــــــــــــا برنا ا  .الضــــــــــــــريبيةوإمكانية التنبن واحلوافز  ،القانو 
 .لتحفيز الشباب ومتكينهم واالرتقاء اهاراهتم وتوفري فر  أكف هلم

وأردف قـائال إن االســـــــــــــــتنتـاج الـذي خلصــــــــــــــــت إليـه وحـدة  - 71
ا  وهو أن القط ،(JIU/REP/2017/8التفتيش املشـــــــــــــــرتكة يف تقريرها )

ا ا  ال يزال  اجة إىل معلومات بشــــــان أهداف التنمية املســــــتدامة 
ميث ل شـــــــــــــــاغال يتعني على منظومة األمم  ،وإىل فهم ابيعتها ونطاقها

 .املتحدة وعلى البلدان معاجلته
)الفا يل(: قال إن الشــــــــــراكات عنصــــــــــر  السدددددددي  بافا  لوبيز - 72

وخطة  2030أساسي يف النهج الذي تتبعه الفا يل يف تنفيذ خطة عام 
مثلما يتضــــــــــــــر من خالل شــــــــــــــبكتها احمللية لالتفاق  ،عمل أديس أبابا

وتضــم أكثر  ،اليت تصــنَّف باعتبارها ثالة أكف شــبكة يف العام ،العاملي
مما  ،شــخا 22 000 قرابةواليت قدمت التدريب ل ،شــريكاً  750من 

 .ساعد على التوعية وااللتزام ابادئ التنمية املستدامة
وأضـــاف قائال إن الشـــراكات  ب أن تســـتند إىل ســـياســات  - 73

وهي ستكون حامسة يف سد الف وة التمويلية  ،وأنظمة وحوافز مناسبة

وعلى الرغم من أن احلكومــات  .2030احلــاليــة يف إ ــا  خطــة عــام 
فإن أهداف التنمية  ،نولية الرئيســـــــــــــــية عن متويل التنميةتتحمل املســـــــــــــــ

املستدامة لن تتحقق من دون املشاركة النشطة من جانب الشركاء من 
اســـــــــــــــرتاتي يتهــا  ،2017يف عــام  ،وأالقــت الفا يــل .القطــا  ا ــا 

اليت كانت نتي ة شـــراكات وثيقة مع  ،الوانية الرائدة لالســـتثمار املنثر
يا معنيا ومع القطا  ا ا  واألوســـــــــــــــاط قطاعا حكوم 60أكثر من 

وأعرب عن ترحيـــب وفـــد بلـــده  .العلميـــة واألكـــادمييـــة وانتمع املـــد 
وال ســــــــــــيما مبادرة أســــــــــــواق  ،باملبادرات املذكورة يف تقرير األمني العام

وتعمل الفا يل من جانبها على حنو وثيق مع  .األوراق املالية املستدامة
د قو  القطـــــاعني ا ـــــا  واملـــــايل االتفـــــاق العـــــاملي من أجـــــل توحيـــــ

 .واحلكومات الستكشاف أدوات التمويل املستدام
وأردف قائال إن الزيادة يف عدد الشراكات يف كيانات األمم  - 74

املتحـــدة  ـــب أن تقـــابـــل بزيـــادة ممـــاثلـــة يف اجلهود الراميـــة إىل اعتمـــاد 
 ،ويف هذا الصــــــدد . ليات حوكمة وســــــياســــــات لددة إلدارة املخاار

تلزم  ،ويف الفا يــل .ر مبــادئ االتفــاق العــاملي نقطــة انطالق جيــدةتوف
وينبغي لألمم  .بع  منسسات الدولة عمالءها بالتقيد بتلأ املبادئ

وســــــوف تبعة  يادة  .املتحدة أن تكون مثاال حُيتذ  يف هذا الصــــــدد
االتســــاق مع مبادئ االتفاق العاملي رســــالة قوية ومتســــقة بشــــان أمهية 

 ارية املســـــــنولة واالســـــــتدامة على مســـــــتو  الشـــــــركات املمارســـــــات الت
ومن الضروري أيضا تعزيز مهام الدعم املتعلقة ببذل  .والشفافية العامة

العنــايــة الواجبــة لتفــادي تعــامــل األمم املتحــدة مع شـــــــــــــــركــات لــديهــا 
ســــــــ الت مشــــــــكوك فيها يف  ال احرتام حقوق اإلنســــــــان أو معايري 

  .املساواة بني اجلنسنيالعمل واملعايري البيئية أو تعزيز 
ومضـــــــــــــــى يقول إن زـة حـاجـة إىل هيـاكـل حوكمـة من أجل  - 75

 ؛مواءمة التمويل ا ا  مع توافق ا راء الدويل بشان التنمية املستدامة
فعدم كفاية اإلبالغ واملســــــاءلة يضــــــع الدول األعضــــــاء أمام تقييم غري 

ويشـــــــــــــــكل اســـــــــــــــتمرار االجتاه املتمثل يف  يادة متويل  .مكتمل للنتائج
أنشـــــــــــــطة األمم املتحدة من تفعات الدول األعضـــــــــــــاء ومن التفعات 

واملوارد األساسية  .ا اصة مصدر قلق يف سياق تنفيذ واليات املنظمة
هي الركيزة اليت تعتمد عليها األنشـــطة التنفيذية اليت تضـــطلع هبا األمم 

على الرغم من  ،واملوارد غري األســـــــــــــــاســـــــــــــــية ،املتحدة من أجل التنمية
وأعرب عن أمل وفد  .تشـــــــــــــــكل تكملة هلا وليس بديال عنها ،أمهيتها

بلده يف أن تفضـــــي املفاوضـــــات بشـــــان هذا البند من جدول األعمال 
إىل اإلقرار بضرورة حتسني الشفافية واملساءلة وحوكمة الدول األعضاء 

https://undocs.org/AR/JIU/REP/2017/8
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وأن تقدم  ،ملتحدة ارفا فيهافيما يتعلق بالشـــراكات اليت تكون األمم ا
 .إيضاحات بشان كيفية املضي قدما يف معاجلة تلأ الشواغل

)مجهورية كوريا(: قالت إنه على الرغم من  السدددددددددددي   جا  - 76
إحرا  تقــدم يف اجلهود اليت تبــذهلــا األمم املتحــدة لبنــاء اجلســـــــــــــــور بني 

ومن ظهور مبادرات جديدة  ،البلدان واجلهات صـــــــــــــــاحبة املصـــــــــــــــلحة
يتعني تع يل وترية التقدم احملر  حنو  ،حاب املصــــــــلحة املتعددينألصــــــــ

ميكن مواصلة تعزيز  ،ويف هذا الصدد .حتقيق أهداف التنمية املستدامة
الشـــــــــــــراكات من خالل  يادة اجلهود اجلماعية الرامية إىل االســـــــــــــتفادة 

بوســـــــــــائل  ،الكاملة من املبادرات القائمة داخل منظومة األمم املتحدة
تعزيُز التعــاون مع مكتــب األمم املتحــدة  ،ســـــــــــــــبيــل املثــال على ،منهــا

واالتفاق العاملي لألمم املتحدة والشـــــبكات احمللية التابعة  ،للشـــــراكات
واالســـــــــــــــتفادُة من احملافل  ،ومبادرة األثر األكادميي لألمم املتحدة ،له

ـــابع للم لس االقتصــــــــــــــــــادي  القـــائمـــة مثـــل منتـــد  الشـــــــــــــــراكـــات الت
ويتعني  .ا  ا ـــا  التـــابع لألمم املتحـــدةواالجتمـــاعي ومنتـــد  القطـــ

على املنظمة كذلأ تكثيف اجلهود اجلارية من أجل تغيري نفســـها أوال 
ومضــــاعفة اجلهود اليت تبذهلا لكســــر حالة التقوقع  ،قبل أن تغري العام

وإ اد أوجه تف ر بني كياناهتا لتحقيق أهداف التنمية املســــــــتدامة على 
عربت يف هذا الصـــــــدد عن أمل وفد بلدها وأ .حنو أكثر كفاءة وفعالية

يف أن يندي تعيني مدير تنفيذي ملكتب األمم املتحدة للشـــــراكات يف 
ا ونــــة األخرية إىل مســـــــــــــــــــاعــــدة هــــذا املكتــــب على أن يكون مركزا 

  .للشراكات داخل األمم املتحدة وبني املنظمة وانتمع املد 
نطاق  ومضــــــــــــــت تقول إنه ينبغي لألمم املتحدة أن توســــــــــــــع - 77

جهودهــا الراميــة إىل االســـــــــــــــتفــادة من اهتمــام القطــا  ا ــا  املتنــامي 
وتثمن اجلهــات الشـــــــــــــــريكــة يف قطــا  األعمــال  .بـالتنميــة املســـــــــــــــتــدامـة

لكن الكثري منها ال يزال  د  ،الت ارية األمم املتحدة ألســــــباب شــــــ 
ومن أجل احلصــــول على تريليونات  .صــــعوبة يف العمل معها كشــــريأ

 ،االستثمارات الال مة لتحقيق أهداف التنمية املستدامةالدوالرات من 
ينبغي لألمم املتحدة أن تســــعى جاهدة إىل تبســــيط النهج الذي تتبعه 

  .يف التعاون مع جهات خارجية وتيسري التعاون مع القطا  ا ا 
اســــــــتنادا إىل  ،واختتمت بالقول إن بلدها قد ناد  بنشــــــــاط - 78

ية االقتصـــــــــــادية واالجتماعية عن اريق جتربته ا اصـــــــــــة يف حتقيق التنم
إىل إقامة شــراكات مع أصــحاب املصــلحة املتعددين وهو  ،الشــراكات

سيواصل تقاسم خفته مع انتمع الدويل واإلسهام بنشاط يف إاالق 
إمكانات القطا  ا ا  وانتمع املد  باعتبارمها شـــــــــــــــريكني ال غ  

 .عنهما يف التنمية املستدامة

)توغو(: قالت إن حكومة بلدها ترحب  وبوديناالسدددددددددي     - 79
 هود األمني العام إلصـــــــــــــــالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وتعزيز 

وتتســـم تلأ الشـــراكات  .الشـــراكات مع أصـــحاب املصـــلحة املتعددين
باهنا ضــــرورية لتعبئة املعارف واملهارات والتقنيات واملوارد املالية وتبادهلا 

وال ســــيما  ،تنمية املســــتدامة يف مجيع البلدانمن أجل حتقيق أهداف ال
 ،يف إاار عملية شـــــــــــــــاملة لل ميع ومتعددة األاراف ،البلدان النامية

وميثل القطا   .هبدف بناء  تمعات مســـــــــتدامة وقادرة على الصـــــــــمود
را أســـــــــــاســـــــــــيا يف حتقيق أهداف التنمية  ا ا  شـــــــــــريكا إمنائيا وميســـــــــــ 

 ،وتشـــــــــــــــ يع احللول املبتكرة ،واقدوره إ اد فر  عمل .املســـــــــــــــتدامة
وحل املشاكل  ،واالرتقاء باملهارات على أساز التكنولوجيات اجلديدة

  .املتصلة بالطاقة والب  التحتية
وأضــافت قائلة إن حكومة بلدها تدرك ضــرورة التماز وبناء  - 80

وتركز خطتهـا  .شـــــــــــــــراكــات مبتكرة مع القطــا  ا ــا  وانتمع املــد 
جلديدة بشـــكل خا  على حتســـني بيئة األعمال من اإلمنائية الوانية ا

خالل  موعة من اإلصــــــــالحات الرئيســــــــية اليت تدعم القطا  ا ا  
وتســـــعى حكومة بلدها إىل العمل مع  .بوصـــــفه لركا أســـــاســـــيا للتنمية

القطا  ا ا  للتشــــــــــ يع على إنشــــــــــاء مراكز لتحويل الزراعة ومراكز 
ميكنها إ اد فر  عمل  للصــناعة التحويلية والصــناعات االســتخراجية

وقد أُقيم حوار مســـــــــــــتمر بشـــــــــــــان تنفيذ أهداف التنمية  .وتوليد الثروة
 ،واســـتضـــافت حكومة بلدها .املســـتدامة بني احلكومة والقطا  ا ا 

منتد  وانيا ثانيا للم تمع املد  بشـــــــــــــــان  ،يف كلأ اليوم نفســـــــــــــــه
و  أهداف التنمية املســـــــــتدامة بغية معاجلة هذه األهداف على املســـــــــت

وتش يع إحداث نقلة  ،وغرز الشعور بتويل  مام هذه العملية ،احمللي
وأشــــارت إىل  .نوعية على صــــعيد اجلهات الشــــعبية صــــاحبة املصــــلحة

فدعت إىل تعبئة أكف لدعم التعاون الدويل  ،خطة عمل أديس أبابا
 .القائم على تعزيز الشراكة بني القطاعني العام وا ا 

يا(: قال إنه ليس من املغاالة التشديد )ني ري  السي  فيكتور - 81
ال ســيما مع القطا   ،على أمهية توســيع نطاق التحالفات والشــراكات

وتشــــكل  .فالقطا  ا ا  يضــــطلع بدور أســــاســــي يف التنمية .ا ا 
الشــــــراكات املســــــنولة اجتماعيا مع القطا  ا ا  لركا رئيســــــيا للنمو 

النمو االقتصـــــــــــــــادي وحتفيز  ،الشـــــــــــــــامل لل ميع وإل اد فر  العمل
وعلى الرغم من أمهية املســـــــــــــــاعدة اإلمنائية  .املنصـــــــــــــــف واحلفا  عليه

ميكن للشـــــــــــــــراكــات  ،ال ســـــــــــــــيمــا بــالنســـــــــــــــبــة للبلــدان النــاميــة ،الرمسيــة
  .االسرتاتي ية مع القطا  ا ا  أن تيسر متويل التنمية أيضا
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وأضاف قائال إن حكومة بلده استفادت من إقامة شراكات  - 82
وهي تويل  ،قطا  ا ا  وانتمع املد  والدول األعضــــــــــــاءبناءة مع ال

ورأ  أن اقدور شــــــراكات من هذا القبيل  .األولوية لتلأ الشــــــراكات
وأن تـــاخـــذ يف نفس  ،أن تســـــــــــــــفر عن نتـــائج مفيـــدة جلميع األاراف

الوقت ابدأ املســـــنولية الوانية فيما يتعلق باالســـــرتاتي يات والعمليات 
ة منخرا فريقا استشاريا للقطا  ا ا  معنيا وأنشات احلكوم .اإلمنائية

أمال منها يف أن يساعد القطاُ  ا ا  يف  ،باهداف التنمية املستدامة
إىل جانب مسامهته يف  ،وضع معايري االستدامة يف العمليات الت ارية
 .تعبئة املوارد متشيا مع خطة عمل أديس أبابا

عزيز التنسـيق على وأردف قائال إن وفد بلده يوافق على أن ت - 83
على  ،وأنه يلزم ؛2030نطاق املنظومة ضـــــــــــــــروري لتحقيق خطة عام 

بـــذل املزيـــد من اجلهود إلاالق تـــدفقـــات مـــاليـــة  ،وجـــه ا صـــــــــــــــو 
وميثل  .وال سـيما من جانب املسـتثمرين املنسـسـيني الرئيسـيني ،جديدة

اســـــرتداد األصـــــول كات املصـــــدر غري املشـــــرو  بالنســـــبة ملعظم البلدان 
رادعا ناجحا يف مكافحة هذه ا فة ومســاعدة  ،ومنها ني رييا ،النامية

ويتعني بالتايل إقامة شـــــــــــــــراكات  .الدول على متويل أولوياهتا اإلمنائية
عاملية أقو  ملكافحة التدفقات املالية غري املشـــروعة وتعزيز املمارســـات 

ويدعو وفد بلده  .اجليدة بشــــان اســــرتداد األصــــول من املالكات ا منة
ادة التعاون على مجيع املســـــــــــــــتويات يف  ال تقد  املســـــــــــــــاعدة إىل  ي

القانونية املتبادلة يف التحقيق يف اجلرائم املتصـــــــــلة بعوائد األصـــــــــول غري 
 ،يف ســياق متويل التنمية ،ومن الضــروري .املشــروعة ومقاضــاة مرتكبيها

 .أن تكون هذه املساعدة مرنة فيما يتعلق بالقانون احمللي
إك يقر ابــــادرات التمويـــل  ،وفـــده بلــــده ومضـــــــــــــــى يقول إن - 84

ا اصة باالتفاق العاملي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومبادئها ا اصة 
يشدد على أمهية وضع السياسات وتعزيز األار  ،باالستثمار املسنول

التنظيميــة لتحســـــــــــــــني مواءمــة مبــادرات القطــا  ا ــا  مع األهــداف 
الدور احليوي الذي تقوم به ويرحب الوفد يف هذا الصـــــــــــــــدد ب .العامة

بالفعل بع  الدول األعضـــــــــــــــاء يف تشـــــــــــــــ يع املمارســـــــــــــــات الت ارية 
ويــدعو القطــا  ا ــا  إىل تســـــــــــــــخري قــدراتــه اإلبــداعيــة  ،املســـــــــــــــنولــة

واالبتكارية إل اد حلول لتحديات التنمية املســــــتدامة يف ظل االحرتام 
ضـــــمن  ،ةاملطلق حلقوق العمال واملســـــتهلكني واملعايري الصـــــحية والبيئي

  .املعايري األخر  املتفق عليها دوليا
 .12:30رُفعت اجللسة الساعة  

 


