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 2020  تموز/يوليه   22 قرار اتخذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   
  

 ])E/2019/15/Add.2( بناء على توصية اللجنة االقتصادية ألوروبا[  
  

  التما   للجةم  االقتصمممممممممماديم   ورو ماتغيير اسمممممممممم المريا العماممل المعةي  مال ممممممممميخوخم   2020/19 
 واختصاصاته المةقح   

 
 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

، الذي 2019نيســـــانل بريل  10( المؤرخ 68بمقرر اللجنة االقتصـــــادية ألوروبا واو   إذ يحيط علما 
ال ريل الوــامــل الــداعم المون  ”قررت اللجنــة بموجبــي ت يير اســــــــــــــم ال ريل الوــامــل المون  بــال ــــــــــــــي و ــة  لى 

 ،ى اال تصاصات المنقحة لل ريل الوامل الداعمووافقت عل “بال ي و ة

ت يير اســــــــــــــم ال ريل الوــامــل الــداعم المون  بــال ــــــــــــــي و ــة التــاب  للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة ألوروبــا   يقر 
 وا تصاصاتي المنقحة، على النحو المبين ف  مرفل هذا القرار.

 2020تموزليوليي  22
 

  

https://undocs.org/ar/E/2019/15/Add.2
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 المرفا  
التمما   للجةمم    االختصمممممممممماصمممممممممماا المةقحمم  للمريا العممامممل الممدا م المعةي  ممال ممممممممميخوخمم   

 و ا ور  االقتصادي 
 

 الوالي  - ألف 

ال ريل الوــامــل الــداعم المون  بــال ــــــــــــــي و ــة هو هيعــة حتوميــة دوليــة تــابوــة للجنــة التن يــذيــة، ويقــدم   - 1
نجـازاتي. ويبن  ال ريل الوـامل الداعم على ال برة ال وـالة   لى اللجـنة التن ـيذية تـقارير بانت ـام عن برنامل عمـلي واا

تانون  ت ال ريُل الوامل المون  بال ـــــــي و ة الذي  ن ـــــــ  ف والمثمرة الت  حصـــــــلما على مدن ع ـــــــر ســـــــنوا
 .2008األوللديسمبر 

وتنب  واليــة ال ريل الوــامــل الــداعم من القرارات األ يرة و    الومــل الوــالميــة التــاليــة  قرار الجمويـة  - 2
ب ـــــان متابوة الجموية الوالمية الثانية لل ـــــي و ة،   2017للديســـــمبر تانون األو  19المؤرخ   144ل72الوامة 

2030و  ة التنمية المســــــــتدامة لوام 
، واالســــــــتراتيجية و  ة الومل الوالميتان لمن مة الصــــــــحة الوالمية (1 
2020-2016ب ـــــــــــــــان ال ــــــــــــــي و ــة والصــــــــــــــحــة 

  (3 وبرنــامل عمــل المؤتمر الــدول  للســــــــــــــتــان والتنميــة (2 
 .2014 بود لما
 

 ا هداف -  اء 

ــادية ألوروبا على  - 3 يمدف ال ريل الوامل الداعم  لى مســـــــاعدة جمي  البلدان ف  من قة اللجنة االقتصـــــ
 دماج  ـــــي و ة الســـــتان ف    ارها الســـــياســـــات  والتن يم  من  جل التتيف م  الت يرات الديمو رافية و لل 

عم ال ريل الوامل تحقيل مبادئ بيعة مواتية لتحقيل تامل اإلمتانات ال ردية والمجتموية للويش فترة   ول. ويد
2002الســياســة الوامة المنصــوا عليما ف    ة عمل مدريد الدولية لل ــي و ة،  

واســتراتيجيتما اإلقليمية  (4 
اللجنة. ويســـــــوى جاهدا  لى  للتن يذ واإلعالنات الوزارية الالحقة ب ـــــــان ال ـــــــي و ة بين الدول األع ـــــــاء ف 

ــلة بتن  ــتراتيجية التن يذ اإلقليمية، واألن ــــ ة تحقيل التآزر ف  األن ــــ ة المتصــ  يذ ورصــــد   ة عمل مدريدلاســ
واأل ر اـلدولـية األ رن  2030المتصــــــــــــــلـة ـبالمـتابوـة اإلقليمـيةلالو نـية لتن ـيذ   ـة التنمـية المســـــــــــــــتدامـة لوـام 

واســــــــتراتيجية   2014الصــــــــلة بالســــــــتان مثل برنامل عمل المؤتمر الدول  للســــــــتان والتنمية لما بود عام  ذات
 .2020-2016ة الصحة الوالمية و  ة عملما الوالميتين ب ان ال ي و ة والصحة لل ترة من م
 

_________________ 

 .1ل70قرار الجموية الوامة  (1  
 .WHA69/2016/REC/1ان ر من مة الصحة الوالمية، الوثيقة  (2  
(، A.95.XIII.18قم المبي    من ــورات األمم المتحدة، ر   1994 يلوللســبتمبر    13-5تقرير المؤتمر الدول  للســتان والتنمية، القاهرة،   (3  

 ، المرفل.1ال صل األول، القرار 
(، A.02.IV.4 من ـــــــورات األمم المتحدة، رقم المبي     2002نيســـــــانل بريل   12-8تقرير الجموية الوالمية الثانية لل ـــــــي و ة، مدريد،  (4  

 .، المرفل الثان 1ال صل األول، القرار 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/144
https://undocs.org/ar/A/RES/72/144
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 العضوي  - جيم 

يتالف  ع ـاء ال ريل الوامل الداعم من جمات التنسـيل الو نية المونية بال ـي و ة الت  تمثل الدول  - 4
تتون تلك   ول،  ن  متن، و ناألع ـــــاء ف  من قة اللجنة. ومن المتوق  تويين جمات تنســـــيل و نية ل ترة  

الجمات قادرة على  بالغ جمي  الوزارات والوتاالت ذات الصــلة بمبادرات ال ريل الوامل و ن ــ تي. وباإل ــافة 
 لى ذلـك، يمتن  ي ـــــــــــــــا دعوة ممثل  المن مـات الـدوليـة والمن مـات  ير الحتوميـة وجمـات الق ـا  ال ـاا 

 متثاال لقواعد وممارسات األمم المتحدة ف  هذا الصدد.واألوسا  األتاديمية ذات الصلة تمراقبين، ا
 

 ا ة ط  - دال 

ُيومد  لى ال ريل الوامل الداعم، عامال ف    ار ســــياســــات األمم المتحدة، بتن يذ الونصــــر الســــتان   - 5
دارة األرا ـــــ  والســـــتان التاب  للجنة. ويبا ـــــر ال ريل الوامل  ن ـــــ تي بناء ع لى للبرنامل ال رع  لإلســـــتان واا

ال لب ويرتز على ق ــايا  ــي و ة الســتان والوالقات بين األجيال، ويمدف  لى المســاهمة ف  التن يذ ال وال 
سيما التزامات  لاللتزامات الت  تومدت بما الدول األع اء ف  مؤتمرات القمة الدولية ب ان ق ايا الستان، ال

 ، وذلك عن  ريل ما يل  2030المستدامة لوام   ة عمل مدريدلاستراتيجية التن يذ اإلقليمية و  ة التنمية 

توزيز التواون الدول  وتبادل ال برات ومناق ـــة الســـياســـات المتولقة بال ـــي و ة والوالقات    ( 
 بين األجيال م  مراعاة حالة فرادن البلدان واحتياجاتما الم تل ة؛

 ؛ ة الستانو   مبادئ توجيمية وتوصيات سياساتية للحتومات ب ان ق ايا  ي و   ب( 

ــية لتن يذ   ة عمل   ج(  ــتوراذ والتقييم ال مســــ ــيل عمليات االســــ ــد وتنســــ دعم  ن ــــــ ة الرصــــ
 مدريدلاستراتيجية التن يذ اإلقليمية؛

 ؛توفير  دمات است ارية ف  مجال السياسات و ن  ة   رن لبناء القدرات بناء على ال لب   د( 

  نحاء من قة اللجنة؛التوعية ب ي و ة الستان وآثارها ف  جمي    ه( 

 يجاد  وجي تآزر م      الومل ذات الصــــــــــــلة المتولقة بالســــــــــــياســــــــــــات والتواون دا ل   و( 
 و ارجما. اللجنة

يومـل ال ريل الوـامـل اـلداعم وفقـرا لبرـنامل عمـل متوـدد الســــــــــــــنوات يرتتز على االســــــــــــــتوراذ والتقييم   - 6
ــتراتيجية التن يذ اإل ــتدامة الدوريين لتن يذ   ة عمل مدريدلاســـــــــ قليمية وتذلك تن يذ ومتابوة   ة التنمية المســـــــــ

 .2030 لوام

يتواون ال ريل الوامل الداعم ويحدد  ن ـــــــــــ تي باالتصـــــــــــال الوثيل م  وتاالت األمم المتحدة األ رن  - 7
والمن مات الدولية، الحتومية و ير الحتومية، الواملة ف  مجال ال ـــــــي و ة لتجنب االزدواجية والترتيز على 

ات مو ــــــــــــــ  االهتمــام ال ــاا لــدن الــدول األع ـــــــــــــــاء ف  اللجنــة. ويوزز ال ريل الوــامــل التوــاون التحــديــ 
 المن مات الدولية وي ج  ال راتة بين الق اعين الوام وال اا ف  موالجة آثار  ي و ة الستان. م 
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 أعضاء المكتب - هاء 

ــار وفقــار لل ر  ال ــام   - 8 من المبــادئ التوجيميــة المتولقــة ينت ــب ال ريل الوــامــل الــداعم متتبــار ورعيســـــــــــــ
 .(5 بإجراءات وممارسات هيعات اللجنة

 
 االجتماعاا - واو 

المتتب  يجتم  ال ريل الوامل الداعم ســنويا. ويؤدي عملي ف  ال ترة ال اصــلة بين الدورات بتوجيي من - 9
ات وممارســــات هيعات على النحو المنصــــوا عليي ف  ال ر  الســــاد  من المبادئ التوجيمية المتولقة بإجراء

 اللجنة. وتقدم  مانة اللجنة ال دمات لل ريل الوامل ومتتبي.
 

_________________ 

 .، التذييل الثالث1ل2013القرار  (5  

https://undocs.org/ar/E/RES/2013/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/1

