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النهوض بالتنمية للجميع

األمم  يف  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  تساعد 

املتحدة البلدان حول العالم عىل مواجهة تحّدياتها االقتصادية 

املتحدة  األمم  خطة  من  عملنـا  وينبثق  والبيئية.  واالجتماعية 

للتنمية: وهو رؤية مشرتكة للتقدم اإلنساني متجذرة يف قيم الحرية 

واملساواة والتضامن والتسامح واحرتام الطبيعة واملسؤولية املتبادلة.

وتمثل خطة األمم املتحدة للتنمية توافق آراء عاملي لم يسبق له مثيل 

بشأن مسائل ترتاوح بني الحّد من الفقر والصحة وتمكني املرأة وبني 

الحوكمة والتمويل والبيئة.

خطة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  وتشكل 

أيضاً  الخطة  تضم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  للتنمية.  املتحدة  األمم 

وُسبل  الناس  حياة  عىل  تؤثر  التي  الجامعة  املسائل  من  طائفة 

معيشتهم، وتشمل هذه املسائل أوجه عدم املساواة فيما بني البلدان 

وداخلها، والحوكمة االقتصادية العاملية، واألزمات العاملية، بما فيها 

تغّي املناخ، والعالقة بني التنمية والرصاعات.

النهوض  االقتصادية واالجتماعية عىل  الشؤون  إدارة  وتعمل 

ويعكس  تعرضاً.  األكثر  الفئات  سيما  وال  للجميع،  بالتنمية 

الكبية  البلدان  داخل  واملساواة  باإلنصاف  أساسياً  اهتماماً  ذلك 

والصغية، واملتقدمة والنامية، وفيما بينها.

يف  أساساً  العاملية وتتمثل  االتفاقات  للجميع  التنمية  تتجاوز 

العمل. ويقوم املجتمع الدويل، من خالل األمم املتحدة، بتحديد أكثر 

املشاكل الدولية إلحاحـاً ويقيِّم خيارات السياسات الالزمة ملعالجتها. 

عىل  اآلراء  توافق  لبناء  جميعاً  املصلحة  أصحاب  جهود  وتتضافر 

األهداف واملبادئ اإلرشادية والحلول. وتلتزم البلدان بمسارات عمل 

محّددة وأهداف محّددة زمنياً. وتتم ترجمة االلتزامات إىل إجراءات 

وتقييم  رصد  ويتم  والقطرية.  واإلقليمية  العاملية  املستويات  عىل 

لصالح  سيما  وال  النتائج،  وتحقيق  التنفيذ  لضمان  املحرز  التقدم 

األشّد عوزاً. وتقوم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بدعم كل 

هذه اإلجراءات.

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

يف منظومة األمم املتحدة

تعترب إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية جزًءا من أمانة األمم املتحدة، 
تنظيم  أُعيد  وقد  األعضاء.  الدول  من  عادية  مقررة  بأنصبة  تمّول  التي 
ويقوم  زوكانغ.  شا  ويرأسها   1997 عام  الحايل  شكلها  لتتخذ  اإلدارة 
العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية،  السيد شا، بصفته وكيل األمني 
االقتصادية  التنمية  بشأن  العام  لألمني  املشورة  اإلدارة، ويسدي  بإدارة 
واالجتماعية املستدامة، ويدعم رشاكات رئيسية مع الحكومات، ووكاالت 
األمم املتحدة، ومنظمات املجتمع املدني. ويقوم وكيل األمني العام بالدعوة 
لعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية، التي 
التابعة لألمانة فيما يتعلق بالتخطيط املشرتك واملبادرات  تمثل الشبكة 
املشرتكة يف مجال التنمية، كما أنه يضطلع بدور مدير الربامج الخاصة 
بتنفيذه  تقوم  الذي  املتحدة  لألمم  العادية  امليزانية  يف  التنمية  بحساب 

عرشة كيانات تابعة ألمانة األمم املتحدة.

املعني  املتحدة  األمم  ملؤتمر  العام  األمني  منصب  أيضاً  السيد شا  ويشغل 
بالتنمية املستدامة، املعروف أيضاً باسم ريو+20.

الشؤون  إدارة  وإدارة  بتوجيه  قيامه  يف  العام،  األمني  وكيل  ويحظى 
االقتصادية  للتنمية  العام  األمني  مساعد  بدعم  واالجتماعية،  االقتصادية 

ومساعد األمني العام لتنسيق السياسات والشؤون املشرتكة بني الوكاالت.

تشكيل توافق عاملي لآلراء
تنفرد األمم املتحدة برتكيزها عىل مشاركة جميع الشعوب والدول بصورة 
منصفة، مما يضفي عىل الخطة اإلنمائية مرشوعيتها العاملية. وقد قامت 
مؤتمرات  تنظيم  خالل  من  واالجتماعية،  االقتصادية  الشؤون  إدارة 
البلدان  بمساعدة  األعضاء،  الدول  من  بتفويض  عاملية  قمة  ومؤتمرات 
مسائل  بشأن  عمل  خطط  وصياغة  مشرتكة  أرضية  إىل  التوصل  عىل 
تشمل التنمية املستدامة، والسكان، والتنمية االجتماعية، وتمويل التنمية، 
املؤتمرات مجتمعة،  الرئيسيـة. وقـد بلورت هذه  وغي ذلك من املجاالت 
اسرتاتيجيات إنمائية لتحقيق مستويات معيشة أفضل يف جو أرحب من 

الحرية – كاملتوخاة يف امليثاق.

توافق  وبناء  املداوالت  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  وتساند 
التابع  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  ويف  العامة  الجمعية  يف  اآلراء 
لألمم املتحدة، وهيئاته الفرعية. وتسعى اإلدارة إىل رعاية انخراط رفيع 
املستوى بشأن املسائـل اإلنمائيـة العامليـة وتدعم التشاور مع أصحاب 
املصلحة املتعّددين، بما فيهم مؤسسات منظومة األمم املتحدة والقطاع 

الخاص واملجتمع املدني.

وإبان العقد املايض، أصبحت عملية بناء توافق اآلراء أكثر شموالً بكثي عن 
املتحدة.  األمم  املدني يف مداوالت  املجتمع  طريق زيادة مشاركة منظمات 
مستفيدين  املعتمدين،  املدني  املجتمع  ممثيل  من  كبي  عدد  اآلن  ويقوم 
دورات  بحضور  املستهدف،  الجمهور  إىل  الوصول  يف  اإلدارة  أنشطة  من 

املجلس االقتصادي واالجتماعي وكذلك لجانه الفنية ومنتدياته كل عام.
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أمانة  بوصفها  الشعبـة،  وتنهض  والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  بني 
املشاركة  من  أشكال جامعة  املستدامة عن طريق  بالتنمية  املستدامة،  التنمية  للجنة 
تنفيذ  الشعبة  وتدعم  القدرات.  وبناء  التقني  التعاون  طريق  عن  وكذلك  والرشاكة، 
جدول أعمال القرن الحادي والعرشين وتنفيذ خطة عمل جوهانسربغ، باإلضافة إىل 
برنامج عمل بربادوس، واسرتاتيجية موريشيوس للتنمية املستدامة للبلدان الجزرية 
الصغية النامية. وتقوم اللجنة أيضاً، مع موظفني منتدبني من منظومة األمم املتحدة، 

بدور األمانة ملؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، ريو+20.

unstats.un.org اإلحصاءات

تلتزم شعبة اإلحصاءات بتعزيز نظام اإلحصاءات العاملي. وتقوم بدور األمانة للجنة 
األمم املتحدة اإلحصائية، وتنّسق األنشطة اإلحصائية العاملية، كما تقوم بجمع ونرش 
الُنظم اإلحصائية  املعلومات اإلحصائية، وتطوير معاييـر وقواعد منهجية، وتساند 
تشمل  التي  اإلحصائية  املتحدة  األمم  موارد  إىل  الوصول  الشعبة  وتيّس  الوطنية. 
والبيئية  والديمغرافية  واالجتماعية  االقتصادية  البيانات  مصادر  من  واسعة  طائفة 
والجغرافية املتاحة مجاناً عىل شبكة اإلنرتنت عن طريق موقع بيانات األمم املتحدة 

.)UNdata(

www.unpopulation.org السكان

والسياسات  االتجاهات  وترصد  السكانية  الديناميات  السكان  شعبة  تدرس 
الديمغرافية عىل الصعيد العاملي. وإن التقديرات واإلسقاطات السكانية التي تعدها 
الدولية،  البلدان – بشأن مسائل كالخصوبـة، والوفيـات، والهجرة  الشعبة لجميع 
والتحّض، وكذلك بشأن األحجام والبنى السكانية – يتم استعمالها عىل نطاق واسع 
من جانب كيانات منظومة األمم املتحدة الستخالص مؤرشات أخرى وألغراض وضع 
النماذج، ومن جانب الحكومات لرسم السياسة وتصميم الربامج، ومن جانب املجتمع 
به  تضطلع  الذي  الدور  خالل  من  الشعبة  وتقوم  والدعوة.  اإلعالم  ألغراض  املدني 
عن رصد  أيضاً  املسؤولية  بتويّل  والتنمية،  السكان  للجنة  أمانة موضوعية  بوصفها 
التقدم املحرز صوب تحقيق مؤرشات مختارة لتحسني صحة األمهات يف إطار الهدف 

5 من األهداف اإلنمائية لأللفية.

www.un.org/esa/policy تحليل السياسات اإلنمائية

األمم  يف  الرئيسية  التنمية  أبحاث  وحدة  والتحليل  اإلنمائية  السياسات  شعبة  تعترب 
العاملي،  اإلنمائي  التعاون  لتعزيز  التحلييل  األساس  توفي  يف  هدفها  ويتمثل  املتحدة. 
املتكامل  العاملي  االقتصاد  من  االستفادة  من  وسكانها  البلدان  جميع  تمّكن  وضمان 
بصورة متزايدة. ومن بني وظائفها الرئيسية رصد االقتصاد العاملي، وإجراء أبحاث 
بشأن آليات تنسيق السياسات االقتصادية الكلية، وتحليل االتجاهات اإلنمائية الطويلة 
األجل اآلخذة يف النشوء لتحسني تنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية، واستعراض قائمة 
إلدماج  التحليلية  القدرات  تعزيز  يف  النامية  للبلدان  الدعم  وتوفي  نمواً،  األقل  البلدان 

السياسات االقتصادية الكلية واالجتماعية بصورة أفضل.

www.unpan.org/dpadm اإلدارة العامة

بناء مؤسسات عامة  البلدان يف  التنمية بمساعدة  العامة وإدارة  اإلدارة  تقوم شعبة 
وقدرات الحكومات لتعزيز التنمية املستدامة، ودعم إصالح القطاع العام، وتحسني 
القدرات  وبناء  التدريب  مجال  يف  الشعبة  أنشطة  وتعزز  الخدمات.  تقديم  عملية 
واملساءلة  الشفافية  أساس  عىل  املواطنني  لخدمة  املوّجه  والفّعال  الكفء  الحكـم 

تعزيز قدرات البلدان النامية من أجل 
التنمية  تقوم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، عند 

الطلب، بإسداء املشورة للحكومـات بشأن ترجمـة أُطر السياسات، 
التي تمت صياغتها يف مؤتمرات األمم املتحدة وقممها، إىل اسرتاتيجيات 

وبرامج عىل الصعيد القطري. وباإلضافة إىل ذلك، تساهم اإلدارة يف 
بناء القدرات الالزمة لتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية ناجحة. 
كما أنها توفر العديد من األدوات التحليلية واملنهجية الستعمالها من 

جانب الرشكاء عىل الصعيد القطري.

من االلتزامات العاملية إىل اإلجراءات 
الوطنية  يف إطار خطة األمم املتحدة للتنمية، تقوم كل شعبة 
ومكتب ضمن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، بأداء مهمة 

حاسمة يف النهوض بالتنمية للجميع.

قيام املجلس االقتصادي واالجتماعي بالدعم والتنسيق
www.un.org/esa/coordination

يقوم مكتب الدعم والتنسيق التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمساعدة الجمعية 
ويقوم  العاملية.  اإلنمائية  املسائل  بشأن  اآلراء  توافق  إىل  التوصل  يف  واملجلس  العامة 
بذلك عن طريق تيسي املفاوضات بني الدول األعضاء عىل أساس التحليل املوضوعي 
املتحدة.  األمم  االقتصادية واالجتماعية ومنظومة  الشؤون  إدارة  واملشورة من جانب 
ويسدي املكتب املشورة بشأن متابعة خطة األمم املتحدة للتنمية ال سيما عن طريق 
االستعراض الوزاري السنوي ومحفل التعاون اإلنمائي ألصحاب املصلحة املتعّددين. 
الدولية،  والتجارية  املالية  املؤسسات  فيها  بما  املتحدة،  األمم  املكتب وكاالت  ويحاور 
ويتواصل مع املجتمع املدني. وتتقّدم كل عام أعداد كبية من املنظمات غي الحكومية 

بطلب الحصول عىل الوضع االستشاري لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي.

www.un.org/index التنمية االجتماعية

للمسائل  والتفاهم  التوعية  بنرش  االجتماعية  والتنمية  السياسات  شعبة  تنهض 
االجتماعية األساسية املتمثلة يف استئصال الفقر، وتوليد العمالة، والتكامل االجتماعي 
عن طريق عملها يف مجايل التحليل وإرساء املعايي. وتقوم الشعبة بمساعدة الحكومات 
ومنظمات املجتمع املدني يف صياغة سياسات اجتماعية تساهم يف نشوء مجتمعات أكثر 
أمناً وحرية وعدالة وشموالً: أي مجتمعات يشارك جميع األفراد فيها بصورة ناشطة 
الشعوب  من  أم  إعاقة  ذوي  أشخاصاً  فقراء،  أم  أغنياء  كباراً،  أم  صغاراً  كانوا  سواء 
يف  املتمثلة  االجتماعية  للركيزة  بالنسبة  حيوية  بأهمية  الشعبة  عمل  ويتسم  األصلية. 
واملنتدى  االجتماعية،  التنمية  للجنة  األمانة  بدور  اللجنة  تقوم  كما  املستدامة.  التنمية 

الدائم املعني بمسائل الشعوب األصلية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

www.un.org/esa/dsd التنمية املستدامة

األمم  الفنية ضمن منظومة  للخربة  مرجعياً  املستدامة مصدراً  التنمية  تعترب شعبة 
املتحدة بشأن التنمية التي تدرك حقوق األجيال الحالية واملستقبلية، وتحقق التكامل

باإلدارة  يتصل  فيما  مبتكرة  أساليب  اعتماد  عىل  الشعبة  وتركز  املدنية.  واملشاركة 
مجتمع  وتوسيع  اإللكرتونية  الحكومة  وسائل  تسخي  طريق  عن  وبخاصة  العامة 

املعلومات.

www.un.org/esa/forests الغابات

أساس  عىل  للغابات  املستدامة  باإلدارة  للغابات  املتحدة  األمم  منتدى  أمانة  تنهض 
ريو،  وإعالن  والعرشين،  الواحد  القرن  أعمال  جدول  يف  املحّددة  وااللتزامات  األهداف 
امللزم  الغابات، والصك غي  العاملية بشأن  بالغابات، واألهداف  الخاصة  املبادئ  وبيان 
املتحدة بشأن  لألمم  التابعة  التنسيق  األمانة هيئة  الغابات. وتعترب  أنواع  بشأن جميع 
الخاصة  السياسات  وضع  يف  املنتدى  عمل  ودعم  بالغابات  املتصلة  املسائل  جميع 
بالغابات وتنفيذها وتنسيقها عىل الصعيد العاملي. وتقوم األمانة أيضاً بتقديم املعلومات 
بشأن املسائل الحاسمة األهمية املتصلة بالغابات، بما فيها تمويل الغابات، وتحليلها. 
وتضطلع األمانة أيضاً، من أجل تعزيز التعاون عىل نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن 

الغابات، بدور األمانة للرشاكة التعاونية الخاصة بالغابات.

www.un.org/esa/ffd تمويل التنمية

يوفر مكتب تمويل التنمية دعم األمانة للمتابعة املستمرة، عىل جميع األصعدة، لالتفاقات 
وااللتزامات الواردة يف توافق آراء مونتيي وإعالن الدوحة. وتحقيقاً لهذا الغرض، يقوم 
بدعم عملية حكومية دولية شاملة، بمشاركة جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، حتى 
يتم، بطريقة مرتابطة ومتكاملة، معالجة مجاالت مثل تعبئة املوارد املحلية، وتدفقات 
رأس املال الخاص، والتجارة الدولية، واملساعدة اإلنمائية الرسمية، والدين الخارجي، 

والنظام املايل واالقتصادي العاملي، والبنية املالية واالقتصادية العاملية.

www.un.org/esa/cdo/ تنمية القدرات

يدعم مكتب تنمية القدرات وكيل األمني العام الذي يرأس إدارة الشؤون االقتصادية 
ويقوم  القدرات.  تنمية  ألغراض  املوارد  استخدام  عىل  اإلرشاف  يف  واالجتماعية 
بمساعدة  اإلدارة،  لدى  النسبية  القوة  أوجه  من  مستفيداً  القدرات،  تنمية  مكتب 
الدول األعضاء عىل تطوير اسرتاتيجيات مرتابطة لتنمية القدرات. ويقوم املكتب 
أيضاً بدعم اإلدارة يف املشاركة الناشطة كعضو يف مجموعة األمم املتحدة اإلنمائية، 
والتحليل،  املعاييـر  إرساء  مجايل  يف  اإلدارة  أعمال  بني  األوارص  املكتب  ويعزز 
التعاون  آليات  ذلك عن طريق  بما يف  املتحدة،  األمم  ملنظومة  التنفيذية  واألعمال 
عىل  اإلدارة  أيضاً  املكتب  يساعد  كما  القطري.  املستوى  عىل  والتعاون  اإلقليمي 

تعبئة رشاكات لدعم أنشطتها يف مجال تنمية القدرات.

التخطيط االسرتاتيجي

www.un.org/en/development/desa/about/strategic-planning

األهداف  تحديد  يف  العام  األمني  وكيل  االسرتاتيجي  التخطيط  وحدة  تدعم 
االسرتاتيجية إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والسعي إىل تحقيقها، وتيّس 
اإلجراءات املتخذة عىل نطاق اإلدارة يف مجاالت مختارة، وتعمل عىل تعزيز روابط 
اإلدارة وتعاونها مع الدول األعضاء، واألمم املتحدة وغيها من الرشكاء فيما يتصل 
التنفيذية  للّجنة  األمانة  بدور  الوحدة  وتضطلع  رئيسية.  موضوعية  بأولويات 
املعنية بالشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبدور هيئة التنسيق ملشاركة اإلدارة يف 
لجنة السياسات وغيها من عمليات التخطيط االسرتاتيجي. كما أنها تقود عمل 

فرقة العمل التابعة لإلدارة واملعنية بالرصاعات والكوارث والتنمية.

األبحاث الرائدة
بإجراء  الفنية  الفئة  من  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  موظفو  يقوم 
والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  املسائل  من  واسعة  طائفة  بشأن  أبحاث 
رضورياً  عملهم  ويعترب  السياسات.  خيارات  ويحلّلون  االتجاهات  ويحّددون 
ملفاوضات األمم املتحدة وتسرتشد به جهود التعاون التقني العاملي. ويتم توزيع 

منشورات اإلدارة كل عام بشكل مطبوع وبصيغة إلكرتونية حول العالم.

يف  واالجتماعية  االقتصادية  للحالة  تقييمات  لإلدارة  التحليلية  األعمال  وتشمل 
أربعينات  منذ  التنمية  بشأن  العاملي  الحوار  دعائم  من  دعامة  شّكلت  العالم، 
القرن املايض. وتستعني اإلدارة، لدى إجراء دراساتها االستقصائية، بالخرباء يف 
الجامعات، ومنظمات األبحاث الخاصة، والوكاالت الحكومية، واملصارف املركزية 

يف أكثر من 60 بلداً.

يف  مركزياً  االقتصادية واالجتماعية دوراً  الشؤون  إدارة  وعالوة عىل ذلك تؤدي 
بما  واالجتماعي،  االقتصادي  بالتقدم  املتعلقة  العاملية  االلتزامات  وتنفيذ  رصد 
التنمية  الوطنية عن  التقارير  بني  الجمع  ويتم  لأللفية.  اإلنمائية  األهداف  فيها 
بيانات  وبني  والغابات  السكان،  وشيخوخة  االجتماعية،  والتنمية  املستدامة، 
وتحاليل الستعراض أوجه التقدم عىل جبهات عديدة، بما فيها تمويل التنمية، 

والطاقة، واملياه والرصف الصحي، واالستهالك واإلنتاج، واإلدارة العامة.

وإسقاطات  تقديرات  وُتعّد  العاملي  اإلحصاءات  نظام  عىل  أيضاً  اإلدارة  وُترشف 
العالم أجمع. وتوفر هذه اإلحصاءات أساساً  سكانية مرجعية يتم استعمالها يف 
األهداف  لتحقيق  االسرتاتيجيات  وتصميم  املعلومات  أساس  عىل  القائم  للتقييم 

اإلنمائية.

مؤتمر املتابعة الدويل املعني 
بتمويل التنمية الستعراض 

تنفيذ توافق آراء مونتيّي

املناسبة رفيعة املستوى 
بشأن األهداف اإلنمائية 

لأللفية

مؤتمر القمة العاملي لعام 
2005

استعراض إعالن وبرنامج عمل 
كوبنهاغن بعد عرش سنوات من 

اعتمادهما

استعراض إعالن ومنهاج عمل 
بيجني بعد عرش سنوات من 

اعتمادهما

املؤتمر الوزاري الدويل 
للبلدان غي الساحلية 
النامية وبلدان املرور 

العابر النامية

مؤتمر القمة العاملي 
ملجتمع املعلومات

املؤتمر الدويل املعني بتمويل التنمية

مؤتمر القمة العاملي للتنمية 
املستدامة

الجمعية العاملية الثانية للشيخوخة

الدورة االستثنائية للجمعية العامة 
املعنية باألطفال

مؤتمر القمة العاملي لألغذية + 5

مؤتمر قمة األلفية 

املنتدى العاملي للتعليم

مؤتمر القمة العاملي للتنمية االجتماعية + 5

الدورة االستثنائية للجمعية العامة الستعراض 
وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد 

خمس سنوات من اعتمادهما

مؤتمر األمم املتحدة 
الثاني املعني 

باملستوطنات البرشية 
)املوئل الثاني(

مؤتمر القمة العاملي 
لألغذية

املؤتمر العاملي الرابع 
املعني باملرأة

مؤتمر القمة العاملي 
للتنمية االجتماعية 

املؤتمر الدويل املعني 
بالسكان والتنمية

املؤتمر العاملي املعني 
بالتنمية املستدامة للدول 
الجزرية الصغية النامية

مؤتمر األمم املتحدة 
املعني بالتنمية 

املستدامة - ريو + 20 

مؤتمر األمم املتحدة 
الرابع املعني بأقل 

ً البـلدان نمـوا

استعراض الخمسة عرش عاماً إلعالن وبرنامج عمل 
كوبنهاغن

استعراض الخمسة عرش عاماً إلعالن ومنهاج عمل بيجني

الجلسة العامة الرفيعة املستوى للجمعية العامة املعنية 
باألهداف اإلنمائية لأللفية

استعراض الخمس سنوات السرتاتيجية موريشيوس لتنفيذ 
برنامج عمل بربادوس للتنمية املستدامة للدول الجزرية 

الصغية النامية 

مؤتمر األمم املتحدة املعني باألزمة 
املالية واالقتصادية العاملية وأثرها 

عىل التنمية

موتمر القمة العاملي حول األمن 
الغذائي

املؤتمر الرفيع املستوى املعني 
بتغيرُّ املناخ

مؤتمر األمم املتحدة 
املعني بالبيئة 

والتنمية

املؤتمر الدويل املعني 
بالتغذية
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