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ــ   - 70/298 ــاد    التفاعــ ــة واال ــ ــا  الو نيــ ــدة واليملاوــ ــم املتحــ ــم األمــ بــ
 الدويل اليملاين

 
 ،إن اجلمعية العامة 
يقـد  ةـة مـامعة عـن التفاعـ  بـم األمـم         الـذ   (1)يف تقرير األمـم العـا    وقد نظرت 

ععـ   يشهد ععـ  التعـاون الواسـل الن ـاجل واجلـولر  القـائم       و املتحدة والدوائر اليملاوية العاملية
، الـذ  يتمتـل بةـفة مراقـ      بم األمم املتحدة واال اد اليملاين الـدويل  مدى السنتم املاضيتم

 يف اجلمعية العامة واملنظمة العاملية لعيملاوا  الو نية،
بالقرارا  الـ  اختـذلا اال ـاد اليملـاين الـدويل وعمــمم يف اجلمعيـة         وإذ حتيـط علمـا 

 ال  اض ععم هبا لذه املنظمة دعما لألمم املتحدة،العامة وباألوش ة العديدة 
 2000األعــوا  ملــرمترا  العامليــة لر ســاء اليملاوــا  املعقــودة يف  ا وتــائ  تالحــ وإذ  

اليملــــاين  ، الــــ  ترلــــد التــــ ا  اليملاوــــا  الو نيــــة واال ــــاد 2015 و 2010 و 2005 و
أجــ  ســد الفاــوة الدةقرا يــة بــدعم عمــ  األمــم املتحــدة وموااــعة بــذل اجلهــود مــن  الــدويل

 العالقا  الدولية، يف
ــدويل      وإذ تأخــيف ا اعارار ــا   ــاون بــم األمــم املتحــدة واال ــاد اليملــاين ال اتفــاجل التع

 الذ  أرس  أسس التعاون بم املنظمتم، (2)1996 لعا 

_______________ 

(1) A/70/917. 

(2) A/51/402.املرفق ، 

http://undocs.org/ar/A/70/L.59
http://undocs.org/ar/A/70/917
http://undocs.org/ar/A/51/402
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املي والوثيقــة ااتاميــة ملــرمتر القمــة العــ  (3)إىل إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة وإذ تشــر 
ال  أععن فيها ر ساء الدول واحلكوما  عـ مهم ععـ  موااـعة تع يـ  التعـاون       (4)2005 لعا 

بــم األمــم املتحــدة واليملاوــا  الو نيــة مــن اــالل منظمتــها العامليــة، اال ــاد اليملــاين الــدويل،  
 مجيل ميادين عم  األمم املتحدة، يف

، الـذ   2002تشـرين الاـاين/ووفمي    19املـرر    57/32إىل قرارلا  وإذ تشر أيضا 
إىل فيـه اال ـاد اليملـاين الـدويل إىل املشـارلة يف أعمـال اجلمعيـة العامـة بةـفة مراقـ ، و           يدع

تشــرين   8املــرر   59/19 و 2002 تشــرين الاــاين/ووفمي  21املــرر   57/47القــرارا  
املــرر   63/24 و 2006تشــرين األول/ألتــوبر  20املــرر   61/6 و 2004الاــاين/ووفمي 

 ،2008تشرين الااين/ووفمي  18
ــاإىل  وإذ تشـــــر  ــرر   65/123 قراراهتـــ ــمي  13املـــ ــاوون األول/ديســـ  2010لـــ

الــ  ، 2014أيار/مــايو  19املــرر   68/272 و 2012 أيار/مــايو 29املــرر   66/261 و
اجلمعيــة العامــة، يف مجعــة أمــور، أن تشــتر  مــل اال ــاد اليملــاين الــدويل بةــورة    ا قــرر  فيهــ

منهايـــــة يف تنظـــــيم العمعيـــــا  التداوليـــــة الرئيســـــية لألمـــــم املتحـــــدة واســـــتعرا    ألاـــــر
ــها  فيهـــا، وإخ تريـــد مـــرة أاـــرى    الدوليـــة وإدمـــا  عنةـــر  االلت امـــا  ــاين فيهـــا وافسـ برملـ
 ،  ةاملذلور القرارا 
جبعســـا  االســـتماو الســـنوية لعيملاوـــا  الـــ  تعقـــد يف األمـــم املتحـــدة  رحـــ توإذ  

واالجتماعا  اليملاوية املتخةةـة األاـرى الـ  ينظمهـا اال ـاد اليملـاين الـدويل بالتعـاون مـل          
ــ  تعقــدلا األمــم املتحــدة   لتتوافــق مــل  األمــم املتحــدة   ــ   املــرمترا  واملناســبا  الرئيســية ال ما

الــدورا  الســنوية لعانــة وضــل املــرأة ومــرمترا  األ ــرام يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اف اريــة 
ــة بشــ ن مشــكعة           ــة العام ــرارا اجلمعي ــدهتا م ــ  عق ــدورة االســتانائية ال ــا  وال ــن املن بشــ ن ت 

بشـــ ن فـــنوا وقـــ  املناعـــة     لعامعيـــة فيـــل املســـتوى املخـــدرا  العامليـــة واالجتمـــاو الر  
 البشرية/افيدز،

ــا واألمــم املتحــدة مناســبة      وإذ ترحــ  أيضــا   ــة الكــيى لترلي ــة الو ني بتنظــيم اجلمعي
االل اسـتعرا  منتةـا املـدة الشـام  والرفيـل املسـتوى لتنفيـذ بروـام  عمـ            موازيةبرملاوية 

، املعقــود يف أو اليــا يف الفتــرة مــن  2020-2011ســ نبول لةــال أقــ  البعــدان دــوا لععقــد   ا
 ،2016أيار/مايو  29إىل  27

_______________ 

 .55/2القرار  (3)

 .60/1القرار  (4)

http://undocs.org/ar/A/RES/57/32
http://undocs.org/ar/A/RES/57/47
http://undocs.org/ar/A/RES/ 59/19
http://undocs.org/ar/A/RES/ 61/6
http://undocs.org/ar/A/RES/ 63/24
http://undocs.org/ar/A/RES/65/123
http://undocs.org/ar/A/RES/ 66/261
http://undocs.org/ar/A/RES/ 68/272
http://undocs.org/ar/A/RES/55/2
http://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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مـن   اليملـاين العمـ   مبا يقو  به اال ـاد اليملـاين الـدويل حلشـد      بوجه خاصتسلم وإذ  
ــ   ــا     أجـ ــتدامة لعـ ــة املسـ ــة التنميـ ــذ ا ـ ــار  (5)2030تنفيـ ــندا وإ ـ ــا ر    سـ ــن  ـ ــد مـ لعحـ

ــال أ ال ، وبروـــام (6)2030-2015لعفتـــرة  الكـــوار   قـــ  البعـــدان دـــوا لععقـــد   عمـــ  لةـ
ــة       ،(7)2011-2020 ــة األمــم املتحــدة اف اري ــاريس املعتمــد يف إ ــار اتفاقي ــاجل ب ــدعم اتف ول

 ،(8)بش ن ت ن املنا 
بالــدور املتنــامي الــذ  تهــ عل بــه العانــة الدائمــة لال ــاد اليملــاين الــدويل   وإذ تســلم 

ــاويم واملســرولم        ــم اليمل ــتظم ب ــي لعتفاعــ  املن ــوفن من ــة بشــرون األمــم املتحــدة يف ت يف املعني
ــة املســتدامة لعــا      املتحــدة، األمــم ــذ  ،2030مبــا يف خلــأ بشــ ن ا ــة التنمي واســتعرا  تنفي

، وتيسن إقامة عالقـا  أوثـق بـم أفرقـة األمـم املتحـدة الق ريـة واليملاوـا          االلت اما  الدولية
 الو نية، واملساعدة يف  ديد مك  إسها  اليملاوا  يف عمعيا  األمم املتحدة الرئيسية،

باألعمال ال  يه عل هبا اال اد اليملـاين الـدويل يف الـاال  املسـاواة      وإذ تسلم أيضا 
املرأة ومكافحة العنا ضـد املـرأة، وبالتعـاون الوثيـق بـم اال ـاد اليملـاين        بم اجلنسم ومتكم 

لياـة األمــم املتحـدة لعمسـاواة بـم اجلنســم     وال سـيما  الـدويل ولياـا  األمـم املتحــدة املعنيـة،     
ومتكم املرأة )لياة األمـم املتحـدة لعمـرأة(، وجلنـة وضـل املـرأة، والعانـة املعنيـة بالقهـاء ععـ            

 املرأة، التميي  ضد
واهلياـا  املعنيـة يف    الـدويل  اليملـاين  اال ـاد  هبـا  يهـ عل  ال  باألعمال حتيط علماوإذ  

منظومة األمم املتحدة لتع ي  التعاون دعما لتنفيـذ االلت امـا  الدوليـة يف ميـدان عـد  االوتشـار       
 وو و السالح،

 األمـم  ةمـ منظو ولـاال   هبا بنـاء ععـ   عـ     علامله  باألعمال أيضا علما حتيطوإذ  
 مجيـل  يف الو نيـة  لعيملاوـا   دعمـا  افدائي، املتحدة األمم بروام  خلأ يف مبا وبراالها، املتحدة
 العامل، أحناء

بدور اليملاوا  الو نية فيما يتععق باا ط واالستراتيايا  الو نية وضـمان   وإذ تقر 
ومبســروليتها  ، قيــق م يــد مــن الشــفافية واملســاءلة ععــ  لــ  مــن الةــعيدين الــو   والــدويل 

 خلأ، عن
_______________ 

 .70/1لقرار ا (5)

 ، املرفق الااين.69/283القرار  (6)

أيار/مــايو  13-9املاحــدا الرابــع املعــ  بأقــن الرلــدان وــوار ااــ نرو ر تر يــار   األمــمتقريــر مــ  ر  (7)
2011 (A/CONF.219/7)الفة  الااين ،. 

 ، املرفق.  CP.21/1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اوظر  (8)

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.219/7
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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بافجراءا  الـ  اختـذلا اال ـاد اليملـاين الـدويل لععمـ  بشـك  ألاـر          ترح  - 1 
 ة؛منهاية مل األمم املتحد

األمــم املتحــدة واال ــاد اليملــاين الـدويل ععــ  موااــعة العمــ  بشــك    تشـعع  - 2 
وثيق يف مـ  امليـادين، وصااـة يف ميـادين السـال  واألمـن والتنميـة االقتةـادية واالجتماعيـة،          
وت ن املنا ، والقاوون الدويل، وحقوجل افوسـان واملسـائ  اجلنسـاوية، والدةقرا يـة واحلولمـة      

واضــعم يف االعتبــار الفوائــد الكــبنة لعتعــاون بــم املنظمــتم الــ  يشــهد هبــا تقريــر     الرمــيدة،
 ؛(1)العا  األمم

األمــم املتحــدة واال ــاد اليملــاين الــدويل ععــ  تع يــ  تعاو مــا     أيضــا تشــعع - 3 
ميادين احلوار بم احلهارا ، والاقافة، والتععيم ، وتكنولوجيا  املععومـا  واالتةـاال ،    يف

 واحلد من  ا ر الكوار ، ومتوي  التنمية؛
لعمـ   عع  موااعة اال اد اليملاين الدويل املشارلة النش ة يف حشد ا تشعع - 4 
، وتشــدد ععــ  أميــة موااــعة األمــم املتحــدة التنميــة املســتدامةتحقيــق ألــدام دعمــا لاليملــاين 

اليملاوا  عع  الةـعيد الـو  ،    واال اد اليملاين الدويل العم  معا بشك  وثيق هبدم تشايل
 ة التنميـة تنفيـذ ا ـ  دعـم  مسامتها يف  واال اد اليملاين الدويل عع  الةعيد العاملي، عع  تع ي 

 ؛(5)2030املستدامة لعا  
مـن اـالل   األمم املتحدة واال اد اليملاين الدويل ععـ  تع يـ  التعـاون     تشعع - 5 

 تنفيذ اتفاقا  األمم املتحدة خا  الةعة؛إمرا  اليملاويم يف اجلهود الرامية إىل موااعة دعم 
األمـم   مقراوعقد يف املرمتر العاملي الرابل لر ساء اليملاوا ، الذ  ب حتيط علما - 6 
والـذ  قـد ، يف مجعـة    ، 2015 أيعول/سـبتمي  2آب/أغسـ س إىل   31الفتـرة مـن    يفاملتحدة 

تحدة من أج  اعتماد ا ـة التنميـة   أمور، مسامة برملاوية رفيعة املستوى يف مرمتر قمة األمم امل
 ؛2015ملا بعد عا  
ــود       ترحــ  - 7  ــا  التشــريعية يف الوف ــرا  أعهــاء اهليا ــة يف إم ــة املتماع باملمارس

ــ  تعقــدلا األمــم املتحــدة، حســ        ــدة إىل االجتماعــا  واملناســبا  الرئيســية ال ــة املوف الو ني
ــل املســتوى ا    ــدى السياســي الرفي ــدى  االقتهــاء، مبــا يف خلــأ املنت ــة املســتدامة ومنت ملعــ  بالتنمي

الشباب التابل لعماعس االقتةـاد  واالجتمـاعي، وتـدعو الـدول األعهـاء إىل موااـعة اتبـاو        
 لذه املمارسة ب ريقة ألار اوتظاما ومنهاية؛

الدول األعهاء إىل موااعة النظر يف إجيـاد سـب  لععمـ  بشـك  منـتظم       تدعو - 8 
إدما  عنةر برملاين يف مـرمترا  األمـم املتحـدة الرئيسـية      تيسن مل اال اد اليملاين الدويل عع 
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ــا        وجعــ  عالقــة جعســة االســتماو الســنوية لعيملاوــا  الــ  تعقــد يف األمــم املتحــدة بالعمعي
 ألار وثاقة، مبا يساعد يف إثراء لذه املداوال  من منظور برملاين؛ لألمم املتحدةالرئيسية 
ــة املتبعــة يف جعســة     الــدول األعهــاء ععــ  ا   تشــعع - 9  ــر يف ت بيــق املمارس لنظ

االســــتماو اليملاويــــة املشــــترلة بـــــم األمــــم املتحــــدة واال ـــــاد اليملــــاين الــــدويل ععـــــ         
اليملاويـة األاـرى الـ  تعقـد بـاالقتران مـل املـرمترا  والعمعيـا  الرئيسـية لألمـم            االجتماعـا  

رة السـنوية لعانـة وضـل املـرأة، هبـدم      املتحدة ما  االجتماو اليملاين الذ  ينظم مبناسـبة الـدو  
مســـامة ر يـــة يف عمعيـــا  األمـــم املتحـــدة     لإدرا  وتـــائ  لـــذه االجتماعـــا  اليملاويـــة    

 الةعة؛ خا 
ــوجل افوســان،       ترحــ  - 10  ــس حق ــ  الع ــدويل يف عم ــاين ال ــاد اليمل بإســها  اال 

يف عمـ   من اـالل تقـدم مسـامة برملاويـة أقـوى يف االسـتعرا  الـدور  الشـام  و         سيما الو
األمـم املتحـدة املنشــ ة مبوجـ  معالـدا  حقـوجل افوســان، ععـ  غـرار التعـاون الــذ           لياـا  

ــ           مت ــ  التميي ــة بالقهــاء عع ــة املعني ــدويل والعان ــاين ال ــم اال ــاد اليمل يف الســنوا  األاــنة ب
 الو نية لعبعدان قيد االستعرا ؛  املرأة واليملاوا ضد

لياـة األمـم   لياة األمم املتحدة لعمساواة بـم اجلنسـم ومتكـم املـرأة )     تشعع - 11 
العم  بشك  وثيـق مـل    عع واهلياا  املعنية األارى يف منظومة األمم املتحدة  (املتحدة لعمرأة

يف    منــها، وبنــاء ععــ  ال عــ ،واليملاوــا  الو نيــة، وفقــا لواليــة لــ  اال ــاد اليملــاين الــدويل
 مبـا يف خلـأ يف منـل وشـوب التاعـا       متكـم املـرأة،  املسـاواة بـم اجلنسـم و   الاال  مـن قبيـ    
وتعميم مراعاة املسائ  اجلنساوية عع  اـعيد املرسسـا ، ودعـم اليملاوـا       وعمعيا  السال ،

املــرأة يف اليملاوــا ،  متايــ   يف وضــل تشــريعا  مراعيــة لالعتبــارا  اجلنســاوية، وال يــادة يف     
 ؛خا  الةعة ومكافحة العنا ضد املرأة وتنفيذ قرارا  األمم املتحدة

ــاين اال ــاد إســها ب ترحــ  - 12  ــدويل اليمل ــدى عمــ  يف ال ــل السياســي املنت  الرفي
 جـاو   برملـاين  اجتمـاو  بعقـد  اليملـاويم،  مشـارلة  االل من ،املع  بالتنمية املستدامة املستوى
الـــذ  تقـــو  بـــه اليملاوـــا  فضـــفاء ال ـــابل املرسســـي ععـــ  ألـــدام   العمـــ بشـــ ن  منـــتظم
 املستدامة؛   التنمية

واهلياــا  املعنيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة      اال ــاد اليملــاين الــدويل   تــدعو - 13 
يف تيسـن اهلاـرة وتنقـ  األمـخاى ععـ  حنـو       تع ي  التعـاون فيمـا بينـها لـدعم احلكومـا        إىل

ومنتظم ومتسم باملسرولية، بوسائ  منها تنفيذ سياسا  اهلارة املخ ط هلا والـ   منظم وآمن 
 تتسم حبسن افدارة؛
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مــل اال ــاد اليملــاين الــدويل ععــ  توثيــق التعــاون      األمــم املتحــدة و  تشــعع - 14 
اليملاوــا  ععــ  الةــعيد الــو  ، مبــا يشــم  تع يــ  قــدرا  اليملاوــا  وتو يــد ســيادة القــاوون  

 واملساعدة عع   قيق االتساجل بم التشريعا  الو نية وااللت اما  الدولية؛
باملبــادا املشــترلة لــدعم اليملاوــا ، الــ  تــوىل اال ــاد اليملــاين    علمــا حتــيط - 15 

ــائي    ــم املتحــدة افد ــام  األم ــدويل وبرو ــدرا       ال ــ  ق ــذلا هبــدم موااــعة تع ي ــادة يف تنفي الري
 مبهامها؛اليملاوا  عع  االض الو 

أن تقــو ، يف إ ــار والياهتــا وبنــاء ععــ     فرقــة األمــم املتحــدة الق ريــة ب هتيــ  - 16 
 ريقــة ألاـر تنظيمــا وتكــامال يف العمــ  مــل اليملاوــا   باســتحدا    عـ  الســع ا  الو نيــة، 

ــة، ــها إمــرا  اليملاوــا  يف املشــاورا  املتععقــة    مــن اــالل اتليــا  املناســبة،  الو ني بســب  من
 ؛، عند االقتهاءايا  التنمية الو نية وفعالية املعووة افدائيةباستراتي
منظومة األمم املتحدة عع  املساعدة يف تيسن قـدر ألـي مـن التعـاون      تشعع - 17 

فيمـا بــم بعــدان اجلنــوب والتعــاون الاالثــي بـم اليملاوــا  واليملــاويم، ضــمن املــوارد املتاحــة،   
 لدويل؛بالتعاون مل اال اد اليملاين ا

مرسســا  ولياــا  منظومــة األمــم املتحــدة ععــ  االســتعاوة ععــ          تشــعع - 18 
ألاــر منهايــة بــااية الفريــدة لال ــاد اليملــاين الــدويل واليملاوــا  األعهــاء فيــه يف الــال   حنــو

مبرحعـة    او و/أو البعدان ال  متـر ـتع ي  املرسسا  اليملاوية، وصااة يف البعدان ااارجة من الن
 اوتقال إىل الدةقرا ية؛

لكـ  مـن األمـم     إىل إجراء تبادل سنو  منتظم لآلراء بم افدارة الععيا تدعو - 19 
وتع يـ  التنسـيق    ال اد اليملاين الدويل من أج  زيـادة االتسـاجل بـم عمـ  املنظمـتم     املتحدة وا

واحلةــول ععــ  ليملــاين الــدويل، التعــاون بــم األمــم املتحــدة واليملاوــا  الو نيــة واال ــاد ا  يف
أقة  قدر ممكن من الـدعم اليملـاين لألمـم املتحـدة واملسـاعدة ععـ  إقامـة مـرالة اسـتراتياية          

 بم املنظمتم؛  
ديـد بـم األمـم املتحـدة واال ـاد اليملـاين الـدويل،        اجلتعـاون  الاتفـاجل  ب ترح  - 20 
هــل العالقــة يالســنوا  املاضــية و جيســد التقــد  اةــرز والت ــورا  احلااــعة ععــ  مــدى الــذ  

 املرسسية بم املنظمتم عع  أساا اع ؛  
 ميــة التعــاون وازديــاد التفاعــ  بــم لياوــا  األمــم املتحــدة ، تســعيما بتقــــرر - 21 

ــة العامليــة يف تنفيــذ ألــدافها العامليــة املشــترلة، أن تعــ ز  رائــق لــذا التعــاون      والــدوائر اليملاوي
بــم التفاعـ   ”السـبعم البنـد املعنـون    و الااويــة عمـال املرقـم لـدورهتا   تـدر  يف جـدول األ   أنو
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  قـد أن ي، وت ع  إىل األمـم العـا    “األمم املتحدة واليملاوا  الو نية واال اد اليملاين الدويل
 يف إ ار لذا البند. اتقرير
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