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 موجز تنفيذي  
تن وي اعتينوعوجنيز  اجلديدة واعستتتتتتتتتقي ة اعت وذ، مع  اع كزي االتتتتتتتتت نزعي واعتينوعوجنيز احليوية  

يل، عةى إميزنز  م تةة َتِ د  زعنموض  قفزل ا نستتتتتز . وتي تن وي  ي تتتتتز وعةوي املواد وعةم اعتحيم اآل
 عةى إميزنز  قد تف ي إىل توعيد مزيد من عدي املسزواة ومزيد من اع نف.

دعم منظومة األمم املتحدة استتتتتتتتلداي  يةواهلدف من ت ل ااستتتتتتت اتي ية اعدا ةية تو حتديد كيف 
، وتيستتتتتتتتتتتتتتتم تواقممز مك اع يم 2030اعتنمية املستتتتتتتتتتتتتتتتدامة ع زي ت ل اعتينوعوجنيز  عةت  ي     ز    ة 

 امليقسة   ميعزن األمم املتحدة، وا ع   اع زملي حل ون ا نسز ، وقواعد وم زيم اع زنو  اعدويل.
وستتتتتتتتتتتتتتتيت   عةينتتز    ن متت    اذتدتتزح ويي  مك جتتتتتتتتتتتتتتتقكتتزي جنتتدد و تتزعي  من  جنتت  اعت ةتت  عةى  

وا ستتتتتتتتيمز   وزا  احصتتتتتتتتولتتتتتتتتية و  ون ا نستتتتتتتتز ، واأل  قيز ، اعتحديز  واعتوفي     املصتتتتتتتتز ، 
 واملسزواة واعتيزفؤ، واعسيزدة واملسؤوعية، واعشفزفية واملسزيعة.

وقد َ دَّدُ ، استتتتتنزدا إىل مشتتتتزوذا  مة  منظومة األمم املتحدة  سستتتتقتز، جستتتتة مدزد  توجن   
 ت زم  األمم املتحدة مك اعتينوعوجنيز  اجلديدة، تي:

محزية اع يم اع زملية وت زيزتز: جي     يقتيز عمةنز عةى اع يم وااعتزامز  املدينة   ميعزن األمم  - 1
 املتحدة وا ع   اع زملي حل ون ا نسز .

تش يك ا دمزج واعشفزفية: جي     نوفق حمف  يتيح عةحيومز ، واعشقكز  امللتصة، واجملتمك  - 2
   مجزعية  شس  اعتينوعوجنيز  اجلديدة.املدين  شىت  جنيزع  إجنقاي ا تيزذا

 اجلمز  اعفزعةةمن  وموعةاع م  املقتيز عةى اعشتتتتتتقاكة: جي     نشتتتتتت ك إقزمة جتتتتتتقاكز      - 3
 عزيزدة امل زذف اجلمزعية، وا تدزذ األفيزذ، وتوسيك ن زن احلواذ.

اعتينوعوجنيز  اجلديدة ضتتتتقوذيز عصتتتتو  ااستتتتتنزد إىل اع دذا  واعوايز  اع ز مة: ي د ت زمةنز مك  - 4
وا يشتتتتتتتتتتتتي  ت ا واية  -اع يم امليقستتتتتتتتتتتتة   ميعزن األمم املتحدة وتنفي  اعوايز  اع ز مة ع مم املتحدة 

 جنديدة.
اعتحةي  زعتواضتتتك وموالتتتةة اعت ةم: ا ت د األمم املتحدة،   نظق كعم من مؤستتتستتتز  اعصتتتنزعة  - 5

وع ا يت   عةينز  -اهليئز  احليومية، جقييز  ديميز  شس  ت ل املسز   امللتصة ومجزعز  اجملتمك املدين و 
    نتوال  مك    نز    ز و   يت ةم ك  منز من اآل ق.

 
 واستنزدا إىل ت ل املدزد ،  ُعةن  ذ  ة اعتزامز  اس اتي ية تي:

تدذي  املوظف ، سسعز  قدذة األمم املتحدة عةى اعت زم  مك اعتينوعوجنيز  اجلديدة: عن طقي   
و يزدة م زذفنز، و  ز نز عةى دذاية  سوجن  اعت دي اعتينوعوجني اعق يستتتتتتتية، كي يتستتتتتتت  ملوظفي األمم 
املتحدة    يتوالتتتتتةوا  صتتتتتوذة  ف تتتتت  مك اجلمز  امل نية اعق يستتتتتية  شتتتتتس  ك   من املنزفك وامللزطق 

 . تفوي نز املقتد ة هب ل اعت وذا ، وذعك من  يث لةتمز
سستوسك   اعتوال  واعتفزع : عن طقي  اعتحدث مك جقكزي متنوع ، وتوجني  اانتدزل إىل منزفك  

اعتينوعوجنيتتتز  اجلتتتديتتتدة وقتتتزطقتتتتزي وقتتتد  نظق   ت ي  مد وث م ع  تتتزعتينوعوجنيتتتز    ع تتتز  
 اع م  امل  ةك    من جنزن  اعفقي  اعقفيك املستوى امل ع  زعت زو  اعققمي.
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تشتتتتتتتتتتت يك احلواذ  شتتتتتتتتتتتس  األطق امل يزذية واعت زونية: عن طقي  دعم تنفي  ااتفزقز  ستتتتتتتتتتتنوالتتتتتتتتتتت   
واعتولتيز  اع ز مة، وت زيز اآلعيز  اع ز مة اع  ت تم جنمز  م نية مت ددة. وستسنشتخ، كل وة 
 وىل، فقي ز ذفيك املستوى من اع  زع اع زي واع  زع احزص واع  زع املدين كي يسدي إيلَّ املشوذة 

 زذج اعت زو  اجلديدة. شس  من
ستتتتنزيد اعدعم امل دي إىل اعدوع األع تتتتزي: عن طقي  ت وية اع دذا  اعوطنية وا قةيمية، وضتتتتمز   

فقص اعولتتتتتتوع اجلزد إىل امل زذف واملنزقشتتتتتتز  املت ة ة  زعستتتتتتيزستتتتتتز ، وذ   احليومز   زألفيزذ 
 واعشقكزي واحلةوع.

 زقز عةمنظمة. وستتتتنقفك، مك م تتتتينز   اعتوالتتت  وتشتتتتي  ت  ااعتزامز  جنزيا من حتوع  وستتتتك ن 
واعت ةم، مستتتتتوى طمو نز عن تتتتمن    ُتصتتتتمم اعتينوعوجنيز  اجلديدة وتداذ وتستتتتتلدي  ز     

 منف ة اجلميك.
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 مقدمة  
ستتتتتتتتتُت ز  ت ل ااستتتتتتتتت اتي ية قدذة األمم املتحدة عةى استتتتتتتتتتلداي اعتينوعوجنيز  اجلديدة عتح ي   

 .2030األمم املتحدة، وا ع   اع زملي حل ون ا نسز ، و  ة عزي األتداف امليقسة   ميعزن 
غم    ت ل ااستتت اتي ية عيستتت  غزية   ذالز. فزع قض منمز تو    تستتتمم   اجلمود األوستتتك  

ن زقز اعقامية إىل إلتتتتتتتتتتتت ت املنظمة كي تستتتتتتتتتتتتت يك    تفي  زعتزامز  ميعزقنز   اع ق  احلزدي واع شتتتتتتتتتتتتقين. 
مم املتحدة ا منز ية يستدعي ت زيز قدذتنز عةى اكتسز  دذاية  زعديزنز  وتينوعوجنيتمز ف ل ت منظومة األ

ومج مز وحتةيةمز، وإلتتتتت ت ا داذة يستتتتتتوجن  استتتتتتلداي  دوا  تينوعوجنية جنديدة عزيزدة اعشتتتتتفزفية دا   
مد جتتتتتزم  يقمي األمزنة اع زمة وإ اي اعدوع األع تتتتتزي. وع ا يند ي اعنظق إىل ت ل ااستتتتت اتي ية عةى   ز جن

إىل ت زيز اعتوجن  ااستتتتتتت اتي ي عةمنظمة إ اي اعتينوعوجنيز، واعتصتتتتتتتدي ملز ين م عن ذعك من حتديز  عةى 
 مستوى اعسيزسز  واع مةيز  وا داذة.

و عت د    عةينز    نتحةى، عدى تنفي  ت ل اعستتتيزستتتة،  زع موت واعتواضتتتك   ذ  م ز. إذ جي   
عتينوعوجني ت ل وتستتتتتتلدي عتح ي  اعنفك املشتتتتت  ،  ز يفستتتتتح اجملزع    ن تتتتتمن    ُتصتتتتتمم  وجن  اعت دي ا

عستتتتمزع لتتتتو  من يتسيقو   زعتينوعوجنيز  اجلديدة، وي ز  قدذة اعدوع األع تتتتزي مجي ز عةى ا زذ ققاذا  
لتتت دة عةى لتتت يد اعستتتيزستتتز . وجي   ي تتتز    نُ َكلق مجيك األطقاف اعفزعةة  زعتزامزلز و  يمنز املشتتت كة. 

نستتت ى،   اعوق  نفستتت ، إىل ني  ولتتتو  املصتتتداقية كشتتتقيك   دوذل    يستتتزعد اجلمز  امل نية  وجي    
  ك   حنزي اع زمل عةى تد  اعستتتتتتتتتتتتتتتد  اعيفيةة  تحديد وإداذة ذيزذ اعتينوعوجنيز  اجلديدة وان يزستتتتتتتتتتتتتتتزلز 

  شي  ف زع، واع ويج استلداممز عةى حنو مسؤوع.
 تتتتتتتتز  ُ دل يقكز عةى  وضتتتتتتتتزعنز اعدا ةية. فم قفة األمم املتحدة وع ا ف   ت ل ااستتتتتتتت اتي ية هلز  ي 

 زان يزستتتتتتز  التمةة عةتينوعوجنيز  اجلديدة جي     حُتدث وت وذ  صتتتتتتوذة مستتتتتتتمقة. و ديا من اع مة، 
   نتوالتتتت   صتتتتوذة استتتتتدزقية مك اعقواد واملدتيقين    -من امل ق إىل املستتتتتوى اع  قي  -جي  عةينز مجي ز 

عوجنيز ومك متل ي اع قاذا  املت ة ة هبز ومك مستتتتتتتتتتتلدميمز. وجي     يفمم ك  موظف كيف وزع اعتينو 
تؤيق اعتينوعوجنيز  اجلديدة عةى وزع عمة ، وجي     يتزت ع  اجملزع عيستتتتتتتتتتتتتتتيشتتتتتتتتتتتتتتف و ت  كيف  ين  

 ااستفزدة من اعتينوعوجنيز ألداي ممزم   شي   ف  .
عةتينوعوجنيز، عن نتمين من  ةوغ  تداف اعتنمية استتتتلداي موستتتك و صتتتيف ومستتتؤوع  فمن غم 

املستتتتتدامة، وستتتتنمدذ فقلتتتتز ملنك اعنزاع ولتتتتو  اعستتتت ي. ومن   ع اعة وي عةى ن زن  وستتتتك إىل اعت ديد 
 زستتتتتتلداي اعتينوعوجنيز اجلديدة،  ين عع زفة ا داذة   األمم املتحدة    تصتتتتتدح  كعق كفزية و كعق ممزذة 

 نتز ج  ف   عصز   ع ز نز. و   حت   -و كعق استدزقز 
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 التكنولوجيات الجديدة وأفق جديد لألمم المتحدة - 1 
وفق  األمم املتحتتتدة، اع  وعتتتد  مك ف ق اع صتتتتتتتتتتتتتتتق اعتتت ذي، منتتت   يتتتزممتتتز األوىل، حمف  يتيح  

 ااستفزدة من منزفك اعتينوعوجنيز  اجلديدة ويسزعد عةى ا تواي قزطقتز.
اعققمية واعتينوعوجنية اعستتقي ة اع  نشتتمدتز اعيوي إىل حلظة  قجنة   قى. وقد  ولتتةتنز اعتحوا   

فم ل اعتحوا  تد ث األم    حت ي  منزفك تز ةة   دوذتز    تنمض  سوضتتتتتتتتتتتتتزع اعدشتتتتتتتتتتتتتق   ك  ميز . 
و وستتتتتتت نز    ندصتتتتتتتق مستتتتتتتت د  َ وع  م زمل  اآلا  اع زدذة عةى اعت ةم، واع كزي االتتتتتتت نزعي، واجلينز  

واعستتيزذا  اع اتية اع يزدة، واع م   غم اعصتتزدذة من دوع، واعستتفق احزص   اعف تتزي. وتن وي امل دعة، 
ت ل اعتينوعوجنيز  اجلديدة عةى وعود م تةة عقفزل ا نستتتتتتتتتتتتتتتز . فمي تندخ  ستتتتتتتتتتتتتتتت د  يُ وع في  اع   

 ة مستتتتتتتتتتتتتتتتدامة عةى ع  تيزجنز  اعفقدية، وتنلفض في  األو ئة، وَتقوج في  امل زذف، ويُداذ في  املنزخ   قي
ن زن عزملي، ويتسزذع في  ا دمزج املزيل وإنشزي املشزذيك احلقة،    واستلقاج املواد احزي من اعيوييدز . 
وتوفق ت ل اعتينوعوجنيز  عنز سد  جنديدة قوية   ز  اعتزامزتنز املش كة فيمز  ص ك  تدف من  تداف 

 اعتنمية املستدامة.
لتتزطق، و  ض تتت ل املتن وي عةى وعود كدمة، فتت  تتز ا  ةو من  يتتد    تتت ل اعتينوعوجنيتتز   

امللزطق يعم اع ة     ويعم اعفزع. فمي  ين    تستلدي ع زيز  جقيقة  و    ييو  هلز نتز ج سةدية غم 
م صتتتودة. فشتتتديز  اعتوالتتت  ااجنتمزعي ا عي ونية تتيح عنز اع عوذ عةى  جتتتلزص ي زذ وننز   اعتفيم، 

م  ي تتتتتتتتتتتز من   ز  اعيقاتية، وتستتتتتتتتتتتمم   وُتوستتتتتتتتتتتك من  قية اعت دم وا  داع اعدشتتتتتتتتتتتقي. عينمز ت تتتتتتتتتتتل
ااستتت  ز  اع ققي واعستتيزستتي، وتستتم  هنيد ا ذتز ي . وَتِ د األكتة واع كزي االتت نزعي وعةم اعتحيم 
اآليل  زيزدة اعنمو ااقتصتتزدي، عين   دوذ ت ل اعتينوعوجنيز   ي تتز    تفزقم عدي املستتزواة دا   األمم 

عة. وحتم  اعشتتتتتتتتتتديز  اع صتتتتتتتتتتدية واعت ةم اع مي   شتتتتتتتتتتقى اع مجة اآلنية، وفيمز  ينمز، و   تستتتتتتتتتتمم   اعد ز
ي ق نز مجي ز من    تتتتنز    تتتتز. عين  وستتتتك ت ل اعتينوعوجنيز  ي تتتتز    تت ةم حتيزاتنز وت تتتتلممز، فتزيد  ممز

عين  ي قت  ي تتز  -من   د    تتنز عن   ض. ويتيح منو ا ن ن  وإن ن  األجتتيزي فقلتتز اقتصتتزدية تزمة 
 منية تت ة   واجنمة اا  ان واملقاقدة غم املشقوعة.ق زيز  

و  اعوق  اع ي  لدح في  اعف زي ا عي وين ذكيزة ك  جنزن  من جنوان   يزتنز اعيومية ت قيدز،  
ا عي وين وانتشتتتتتزذل يشتتتتتي   اآل  جتتتتتزغ  ذ يستتتتتيز  “ان داي األمن” ز  من املستتتتتةم     ي تتتتتز    ن زن 
 ة إستتتتتتتتتتتتتنزد وحتديد املستتتتتتتتتتتتتؤوعية عن اهل مز  ا عي ونية، من اعنز يت  يد ث عةى اع ة . وتؤدي لتتتتتتتتتتتتت و 

اعسيزسية واعت نية، إىل تش يك   ض األطقاف عةى ا زذ مواقف عدوانية، وا يصدن ت ا فيمز    اعدوع 
فحستتتتتتتت ،    يصتتتتتتتتدن  ي تتتتتتتتز عةى جنمز  مستتتتتتتتةحة وإجنقامية من غم اعدوع، مجزعز  كزن   و  فقادا، 

 يز ة قدذا   ين    تتستتد     عزعة ااستتت قاذ، وتي  نسى من اع  ز  إىل  تستت ى إىل استتتحداث  و
 د   يد. و  دوذ ت ل احلزعة    ت تتتتتتتتتتتتتتت ف اعتوا   اعدقي  ملدد  امل زمةة  زملع  ونظزم  اع ي ي وي عةي  

 جنزن  كدم من اعدنيز  األمع اعدويل امل زلق.
سيزسز ، ومسز   ل دة تتص   زملسؤوعيز  و  ت ا اعسيزن، يت   م زجلة م     تت ة   زع 

اعتنظيمية واعققز ية وطدي تمز ون زقمز. وتشتتتتتتتي  مواكدة ن زن اا تيزذ وستتتتتتتقعت  حتديز    د ذالز. فيعم 
من اعتينوعوجنيز  تصتتتتمم وت وذ وتنشتتتتق      حتتية  و   ف تتتتزيا  تظ   زذج واية  ي دوعة  فقدتز. 

تشتتتتتتتتتتتتتتي  اعت ق ة اعيومية عة مموذ  زت  تيمن  شتتتتتتتتتتتتتتي  متزايد ا   وعةى  ي  زع، ف   اع قاذا  اع  
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اعصتتيو  اع زنونية      ذمو  اع ويز ، وتتل  ا من جنزن  مستتؤوع  منتلد    وزعا نيز ية    من 
 جنزن  عةمزي ومدتيقين ي مةو     يئز   زلة. وا تيزذا  تؤاي سي دد لداتز جني  وذاي جني .

تزايد، اعستتتؤاع األتم امل قوت عةى األمم املتحدة تو: كيف ن تتتمن    وتي ا  لتتتدح،  شتتتي  م 
ُتستتتتتتتتتتتمك  لتتتتتتتتتتتوا  وجتتتتتتتتتتتواغ  من  ين    يتسيقوا تسيقا كدما  زعتينوعوجنيز  اجلديدة،  ىت إ  كزن  ت ل 
 اعتينوعوجنيز  تستحدث   اع قف اآل ق عةيوك ، و ىت إ  كزن  ذيزذتز وان يزسزلز مل تت ح   د؟

 ل اعتحديز   واذا واس ز وجزم  عة ميك، وت زونز عةى ك  املستويز  مك وست ت ي م زجلة ت 
األطقاف اعفزعةة كزفة، أل  اعوعد اع ي تن وي عةي  تينوعوجنيز م ينة عن يتستتتتتتتتتتتتتتت  حت ي   إا إذا  ظي 
 دعم اجملتمك. وت ا  مق يستتتتتتتتتتتحي  توفمل إ  مل نين مجي ز واضتتتتتتتتتتح   شتتتتتتتتتتس  املدزد  واع يم وااعتزامز  

 ؤوعيز  اع  يند ي    توجن  تصميم وت ويق واستلداي اعتينوعوجنيز  اع  حتوع وتم زتنز.واملس
واحليومز  واجملتم ز  تي اع  تتحم ،   دي ة احلزع، املستتؤوعية اعق يستتية عن حتديد كيف تقيد  

د. و     تُ ظم إىل  قصتتتتى  د منزفك اعتينوعوجنيز  اع  تصتتتتوغ مستتتتت دةمز و   ت ة  قزطقتز إىل  د   
اعوق  نفستتتتتتتت ، ف   ع مم املتحدة دوذا تزمز تؤدي    دعم اعدوع األع تتتتتتتتزي فيمز واجلمز  امل نية األ قى 
عةى مواجنمة اعتحديز  اجلديدة املت ة ة  زعستتتتتتتتيزستتتتتتتتز  وامل زيم، وا ستتتتتتتتيمز اعتحديز  اع  تؤيق  شتتتتتتتتي  

هلز  زست ز ز  عزملية مجزعية. وت قت مدزجق عةى امل زلد واملدزد  اجلوتقية عةمنظمة واع  يت   اعتصدي 
 ، اذ اعتينوعوجنيز  اجلديدة واعنزجتتتتتتتئة،  ز هلز من تسيم يتل ى احلدود، ت ا اعنوع من اعتحديز  حتديدا. 

م مح اعدوذ األكعق اتستتتتتتتتتتتتتتتزمز  زعقوية واعف زعية اع ي  ين    تؤدي  األمم املتحدة   ت ا اجملزع مز تي 
  دةة؟   ع اع  ود امل

ع د  د   األمم املتحدة  زعف      داي دوذ   تشتتتتتتت يك من يصتتتتتتتممو  اعتينوعوجنيز  اجلديدة  
وي وذو ز وينشتتتقو ز عةى ضتتتمز  اتفزقمز مك قيمنز اع زملية املشتتت كة، اع  هستتتدتز اع واعد وامل زيم اعدوعية 

ممق   اع زمل، إذ ت  ي مستتتتتتتتز ت  اع ز مة. ففي م وي، عةى ستتتتتتتتدي  املعزع،  نشتتتتتتتتس  األمم املتحدة  ك  
كيةوم  مق ك، ا تدزذ اع ز قا  املستتتتتتتمة عن   د   قض استتتتتتتتلداممز   اعت دي ز    13 000 كعق من 

، ي وي فيمز ت دي  قز م ‘‘ ستتتتتوان إعي ونية عةمزاذع ’’ا نستتتتتزنية. و   امديز، تدعم األمم املتحدة إنشتتتتتزي 
 ض الزلي  املتوافقة عدى املزاذع   زع ة  اعنزجخ عةيمز من قد  عةى منصة عةت زذة ا عي ونية  ق   فوا

  ستتتتتتتتتتيزقز  تتصتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتنك اعستتتتتتتتت ي املشتتتتتتتتتت ين. وتُد ع  زعيز جنمود كدمة عت دي  تينوعوجنيز  جنديدة 
 اعس ي. و فظ

وتتتتدعم األمم املتحتتتدة  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتز عتتتددا من اآلعيتتتز  احليوميتتتة اعتتتدوعيتتتة  و املت تتتددة اجلمتتتز  اع   
امل ةومز ،  و  يزدة اع دذا ،  و استتتتتتيشتتتتتزف م زيم جنديدة،  و تصتتتتتميم  طق تنظيمية  تستتتتتتمدف تدزدع

جنديدة،  و ُتشتتتتتتتتتتزذ    ت ل اآلعيز   شتتتتتتتتتتي  مدزجتتتتتتتتتتق. وقد اُستتتتتتتتتتتحدي  عدة  دوا  من  جن  اعنموض 
 زستتتتتتتتتتتتلداي اعتينوعوجنيز عتح ي   تداف اعتنمية املستتتتتتتتتتتتدامة، كز  منمز  نك اعتينوعوجنيز ألق  اعدةدا  منوا 

ي  نشتتتتتتتتخ مؤ قا. وَتستتتتتتتتتلدي كيزنز  متنوعة تز  ة ع مم املتحدة  زعف   اعتينوعوجنيز  اجلديدة دعمز اع 
 ،  ز   ذعك من   ع قت ا  اا تيزذ.تفوي مز  عتنفي  

غم    األمق ي ت تتتتتي مز تو  كعق من ذعك. ف ةى اعصتتتتت يد اجلمزعي، يت   عةى األمم املتحدة  
اعةحظة، و   تتصدى ملواجنمة امللزطق وك عك اغتنزي اعفقص. فد م  ج  كعق ذوية    تستفيد من إحلزت 

وتنظيمز وكزستتتتيز وطمو ز يُ د  عةى ن زن منظومة األمم املتحدة  سستتتتقتز، قد ا نتمين من ت د  دعم 
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كزف إىل اعدوع األع تتتتتتتتتزي واجلمز  امل نية األ قى من  جن  اعتصتتتتتتتتتدي  صتتتتتتتتتوذة ف زعة عةتحديز  اعدوعية 
 مل قو ة عةينز اآل  فيمز  ص اعسيزسز  وامل زيم واع دذا .ا

واستتتتتتتتتتتنزدا إىل اع م  املنف  عةى ن زن املنظمة، واعنتز ج اع   ةص إعيمز ااجنتمزع اع ي ع دت   
واعدوذة اع  ع دتز وةا اعققستتتتتتتتتتتتتزي  2017اعة نة اعقفي ة املستتتتتتتتتتتتتتوى امل نية  زع امج    يةوع ستتتتتتتتتتتتتدتم  

، ف   ت ا اعنداي عة م  2017ة األمم املتحدة امل ع  زعتنستتتتتي    تشتتتتتقين اععزين نوفم  اعتنفي ي  ملنظوم
يستتتتمدف  يزدة قدذتنز اعدا ةية ومصتتتداقيتنز عةى    ندعم  صتتتوذة ف زعة إجتتتقا  مجيك األطقاف اعفزعةة   

تمتتزعيتتة ضتتتتتتتتتتتتتتتمتتز     ت ود اعتينوعوجنيتتز  اجلتتديتتدة  تتزعنفك عةى اجلميك، إىل جنتتزنتت  ت ةيتت  قتتزطقتتتز ااجن
 وااقتصزدية واألمنية إىل  د   د   اعوق  نفس .

 
 المبادئ الموجهة اللتزام األمم المتحدة 1-1 

   مز يت تتتتتتتتتتتتتتتح عة يز ، مك  زوغ  وجن  اعت دي اعتينوعوجني ت ل ومز تن وي عةي  من إميزنز   
 وقزطق، تو ضقوذة    نؤدي عمةنز  شي  قتةف. 

مشتتتتزوذا  مة  منظومة األمم املتحدة  سستتتتقتز، جستتتتة مدزد  توجن  وقد َ دَّدُ ، استتتتتنزدا إىل  
 ت زم  األمم املتحدة مك اعتينوعوجنيز  اجلديدة   اعسنوا  امل دةة.

محتتتزيتتتة اع يم اع تتتزمليتتتة وت زيزتتتتز: ستتتتتتتتتتتتتتتمتيز ت تتتزمتتت  األمم املتحتتتدة مك اعتينوعوجنيتتتز  اجلتتتديتتتدة،  - 1
اعتزامز  اع  ُ دد    ميعزن األمم ت ق   من مستتز   تتصتت   زعستتيزستتز ، عةى اع يم وا ومز

املتحدة وا ع   اع زملي حل ون ا نستتتتتتتتتتتتتز ، واع  ي ت تتتتتتتتتتتتتيمز إ ز   تداف اعتنمية املستتتتتتتتتتتتتتدامة. 
وتيمن   لتتتتتتتتتتتتتتتميم ت ل امل زيم قيم مع  املستتتتتتتتتتتتتتتزواة واعتيزفؤ. ويند ي    تيو  ت ل اع يم تي 

 جنيز  اجلديدة.املدزد  اع   تدي هبز   ك  مز ن وي     شس  اعتينوعو 
تشتتتتتتتتتتت يك ا دمزج واعشتتتتتتتتتتتفزفية: جي     ييف  اعتزامنز    تظ  األمم املتحدة ستتتتتتتتتتتز ة تةت ي    - 2

ذ زهبز احليومز  ومؤسسز  اعصنزعة امللتصة واألوسزح األكزد ية، واجملتمك املدين واألطقاف 
وجتتتتتتتتتتتتتتتفزفة  األ قى،  جنقاي ا تيزذا  مجزعية  شتتتتتتتتتتتتتتتس  اعتينوعوجنيز  اجلديدة،   قي ة منفتحة

و زاستتتتتنزد إىل قيمنز املشتتتت كة. وجي     نصتتتتدح  كعق انفتز ز عةى األفيزذ واأللتتتتوا  اجلديدة 
اع   زعف  ستتتتتتتتزعيدنز املؤستتتتتتتتستتتتتتتتية املسعوفة    داي اع م ، و   نتيح ع مم املتحدة    تتفزع  مك 

م مصتتتةحة اعشتتتقكزي   قي ة تتمتك  زملصتتتداقية. وستتتيشتتتم  ت ا إستتتنزد دوذ تزي عةشتتتدز ، اع ين هل
 فقيدة   ت ل اا تيزذا ،  زاست زنة   م  مد وث األمم املتحدة امل ع  زعشدز .

اع م  املقتيز عةى اعشتتقاكة: فزاعتزاي اعف زع  زعتينوعوجنيز  اجلديدة يت ة   شتتي  واضتتح قيزي  - 3
جتتتتتتقاكة ويي ة مك طز فة من اعشتتتتتتقكزي   لتتتتتتفوف احليومز  ومؤستتتتتتستتتتتتز  اعصتتتتتتنزعة امللتصتتتتتتة 

زح األكزد ية واجملتمك املدين. ويصدن ت ا  وجن   زص عةى اعتينوعوجنيز  اجلديدة أل  واألوس
 اع  زع احزص تو اع ي ي ود جنزندز كدما من اعت دي.

ااستنزد إىل اع دذا  واعوايز  اع ز مة: يند ي اعنظق إىل ت زمةنز مك اعتينوعوجنيز  اجلديدة عةى  - 4
ا عةى  ن  يشتتي  واية جنديدة. وحت ي ز هل ل  -في ا نزجنحز  ن  عنصتتق ضتتقوذي عتنفي  وايتنز تن

اع زية، جي     نزيد ون ز  اجلمود اهلزمة املد وعة   اعوق  احلزضتتتتتتتتتتتتتتتق عةى ن زن املنظومة إىل 
 جنزن  جنمود ا ل ت اجلزذية.
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 اعتحةي  زعتواضتتتك وموالتتتةة اعت ةم: ا ت د األمم املتحدة،   نظق كعم من مؤستتتستتتز  اعصتتتنزعة - 5
امللتصتتتتتتتتتتتة، و  نظق اعد ض    وستتتتتتتتتتتزح اجملتمك املدين واحليومز ، جتتتتتتتتتتتقييز  ديميز فيمز  ص 
اعتينوعوجنيز  اعنزجتتتتتتتتتئة. وجي     نيو  مستتتتتتتتتت دين وحنن ن ز  اعتزامنز اجلمزعي،    وحنن ن وي 
 واجندنز   ت كم مجيك األطقاف  زعتزامزلز ومستتتتتتتتتتؤوعيزلز املشتتتتتتتتتت كة، ع ع اف  سننز ا ن قف ك  

يي   ت ا اجملزع امل  د، وعتحفيز ي زفة ا تيزذية ييو  فيمز ك  من اعن زت واعفشتتتتتتتتتتتتتتت    جتتتتتتتتتتتتتتت
اعت زم  مك اعتينوعوجنيز  اجلديدة مصتتتتتتتتتتتتتتتدذا عةت ةم ومقجتتتتتتتتتتتتتتتدا  ستتتتتتتتتتتتتتتمزمنز   احلواذا  املت ة ة 

األ م،   سماع زعسيزسز . وهل ا اعسد  تظ  ت ل ااس اتي ية، كمز سسجقت  شي   وىف   
 ية، وستتتتتتتت وذ  قوذ اعوق  مك استتتتتتتي ز نز ألف تتتتتت  ستتتتتتد  اعت زم  مك اعتينوعوجنيز، ودعم  ويي ة

 اعتحوا  اعتينوعوجنية عةدوع األع زي.
 

 2019-2018االلتزامات االستراتيجية للفترة  1-2 
حتدد ااستتتتتت اتي ية، استتتتتتتنزدا إىل اجلمود واملدزدذا  اع ديدة اع  ت تتتتتت ةك هبز ميونز  قتةفة    

املتحدة، وا ستتتتتيمز اجلمود واملدزدذا  املنف ة عةى املستتتتتتوى اع  قي،  ذ  ة اعتزامز  استتتتت اتي ية من  األمم
جنزنيب ومن جنزن  اع تزدة اآل قين ملنظومة األمم املتحتدة. وَهمك ت ا ااعتزامز     عنتزلتتتتتتتتتتتتتتتق اعت زم  

تينوعوجنيز  اجلديدة ومشتتتتتتتتتتتتتتتزذكتنز فيمز واعدعم احزذجني  واعتدا م اعدا ةية اعقامية إىل ااذت زي   قفتنز  زع
 وتش يك نظزي ي وي عةى اعت ةم واا تيزذ وذوت املدزدذة.

 
 : تعميق القدرات الداخلية لألمم المتحدة واإللمام بالتكنولوجيات الجديدة1االلتزام   

تتصتتتتتتتتتتتتتتتدى ميونز  كعمة   منظومة األمم املتحدة  زعف   عةتحديز  اعتنفي ية واعتيتييية اع   
ت ق متتز اعتينوعوجنيتتز  اجلتتديتتدة. وَتستتتتتتتتتتتتتتتتلتتدي عتتدة وكتتزا  وإداذا  تتتز  تتة ع مم املتحتتدة اعت ةم اآليل، 
واعتحيم اآليل، واع ةوي احلزستتتتتتتتتتتتتو ية   تنفي  وايزلز، وعزيزدة ف زعيتمز وتي ت وي   عك. غم    ميونز  

   حت  مشتتتزك  اع ق   م ينة من املنظومة مز  اع  ت م  كمؤستتتستتتة من مؤستتتستتتز  اع ق  اع شتتتقين حتزوع
 احلزدي واع شقين.

، جيتتت     ييو  ااذت تتتزي  فممنتتتز عةتينوعوجنيتتتز  اجلتتتديتتتدة وإملتتتزمنتتتز هبتتتز من 2018و  عتتتزي  
األوعويز  املتو زة. فم ل تي  ستتتتتتتقع و كفس طقي ة تستتتتتتتت   هبز األمم املتحدة   اعتوالتتتتتتت  مك احليومز  

تمك املدين وتي كق  زعتحوا  اعتينوعوجنية واألطقاف اعفزعةة   مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتز  اعصتتتتتتتتتتتنزعة امللتصتتتتتتتتتتتة واجمل
 .هبز احزلة

وحت ي ز هل ل اع زية، ستتتتتتتتتتتتتتتسطة  إىل قزدة األمم املتحدة    يشتتتتتتتتتتتتتتت  وا املدزدذا  املنف ة عةى ك   
املستتتتتتتتتتويز  و شتتتتتتتتتزذكة مجيك املوظف  من  جن  ت مي  فممنز عةتينوعوجنيز  اجلديدة وتسيمتز عةى وايز  

وعةى واية املنظومة  سستتتتقتز، وعييفية استتتتتلداي ت ل اعتينوعوجنيز  عدعم تنفي  ك  كيز  تز ك عةمنظومة 
اعوايز ، وملز نستتتتت يك مجي ز    نت ةم  منمز. و  ت ا اعصتتتتدد، ستتتتتةتما األمم املتحدة ستتتتد  عتحستتتت  

 ز    تتدذيت  املوظف  عةى ت ويق املمتزذا  اعت نيتة واح ا  املت ة تة  تزا تيتزذ واعتينوعوجنيتز  اجلتديتدة،
ذعك من   ع تدزدع املوظف  واستتتتتتتتيشتتتتتتتزف طقن عزيزدة توظيف  جتتتتتتتلزص  ةيو  اعدذاية اعتينوعوجنية 

 واعققمية امل ةو ة   املستويز  امللتةفة وعإلسقاع   .
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وعم  عةى ت تتتد  مزيتتتد من اعتتتدعم جلمود اعت ةم اع  تدتتت هلتتتز املنظمتتتة، اعتزي وةا اعققستتتتتتتتتتتتتتتتتزي  
امل ع  زعتنستتتتتتتتتتتتتي   س  ي    اع م  اعتحةيةي امل م   شتتتتتتتتتتتتتس  ذيزذ اعتينوعوجنيز  اعتنفي ي  ع مم املتحدة 

، ستتتتتت وي 2018اجلديدة، و   يستتتتتتند إعي    ت زيز دعم  اجلمزعي ألتداف اعتنمية املستتتتتتدامة. و  عزي 
 زعة اعة نة اعقفي ة املستتتتتتتوى امل نية  زع امج، ضتتتتتتمن مجةة  موذ،  زستتتتتتتيشتتتتتتزف امل زمل املستتتتتتت دةية جملزيل اعد

واألمن اع تت ا ي، و تتز وتتزا   قجنتتز  من املقجنح    يُةح  هبمتتز اعت تتدي اعتينوعوجني واع ةمي اضتتتتتتتتتتتتتتت قا تتز 
عمي ز. وسيت   إتز ة ت ل اجلمود اعتحةيةية جلميك املوظف ، وسس فز   دذ  ك  عةى إجزعة ي زفة ت وي 

ملديقين ع تتتتتتمز  اعتزاممم عةى نشتتتتتتق   دث امل زذف عةى ن زن املنظمة. وستتتتتتيشتتتتتتم  ت ا مستتتتتتزيعة كدزذ ا
  زحلةوع اعتينوعوجنية اجلديدة واعتمزدتز    داي وايزلم.

وعم  عةى مؤا ذة تةك اجلمود،  َنشتتسُ  قت ا ع  تيزذ   إطزذ امليت  اعتنفي ي ع م  اع زي.  
ملعةى، ويتمع  تدف امللت    تشتتتتتتتتتتت يك ودعم اا تيزذ عةى ن زن األمزنة اع زمة، وتدزدع املمزذستتتتتتتتتتتز  ا

ودعم اجلمود املد وعة   املنظومة من  جن  حتفيز وت زيز احلةوع اا تيزذية احلزعية وامل دةة عةت  ي     ز  
 تتداف اعتنميتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتة. وستتتتتتتتتتتتتتتُيَيةَّف قت  اا تيتزذ املةح   تزمليتت  اعتنفيت ي ع م  اع تزي  تنظيم 

تيقين واعقواد اعتينوعوجني  احتتتزذجني . وتتتت ا مدتتتزدا  منتظمتتتة  تتتزفزة  عمتتتزع اعفيق    املنظمتتتة واملد
امللت  مل يُنشتتتتتتس عينستتتتتت  اا تيزذا  اع  تستتتتتتتحديمز كيزنز  األمم املتحدة، وإمنز عيدعم املدزدذا  اع ز مة 

 ويتيح فقلة عت زيزتز عند ااقت زي.
ت ة  و دعو  ي تتتتتتتتتتتز إىل موالتتتتتتتتتتتةة دعم جتتتتتتتتتتتدية األمم املتحدة ع  تيزذي و زاستتتتتتتتتتتتنزد إىل عمةمز امل 

 زعتينوعوجنيز  اعنزجتتتتتتتئة، مع  تينوعوجنيز ستتتتتتتةستتتتتتتةة اعستتتتتتت    واع كزي االتتتتتتت نزعي واا تيزذا  املتصتتتتتتتةة 
 زعديزنز ، ستتتتُيوستتتتك ن زن اعشتتتتدية عيشتتتتم  دعم اا تيزذ   إطزذ منظمز  األمم املتحدة  وذعك مع  عن 

اعتنفي ي  ملنظومة األمم املتحدة  طقي  اعتموي ، واملش يز ، واعشقاكز (، وإسداي املشوذة إىل وةا اعققسزي
 امل ع  زعتنسي   شس  سد   يزدة اعتش يك عةى استلداي اعتينوعوجنيز  اجلديدة عةى ن زن املنظمة.

 
 : زيادة الفهم والترويج والحوار 2االلتزام   

   عةينز  ي ز عةينز    نتحةى  زعتواضك وحنن ن  ف حبدود م زذفنز وتسيمنز التم ، ف ينمز جي   
   ن دذ املزايز اعنستتتتتتدية اعفقيدة ملنظومة األمم املتحدة و   نيو  مميسين ع ستتتتتتتفزدة منمز. ومن ت ل املزايز 
لتت  ية املنظمة اعفقيدة واع زملية   اعدعوة إىل ااجنتمزعز ، وتي ميزة يند ي    نستتت ةمز عة ويج  صتتفة 

 اف  مك قيمنز اع زملية املش كة.ة تتو مستمقة استلداي اعتينوعوجنيز  اجلديدة   قي 
حمةنز اا تيزذ عتزي  و  األجتتتتتتتتمق امل دةة،   عف  اانتدزل اع زملي إىل املستتتتتتتتز   اجلمزعية اع  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ

اعتينوعوجني عةى مواجنمتمز. إذ  ود     جتتتتتتتتتتتت ك، من   ع  يزدة املشتتتتتتتتتتتتزوذا  وااتصتتتتتتتتتتتتزا  واعيةمز  
ز  اعصتنزعة امللتصتة واألوستزح األكزد ية واجملتمك املدين اع زمة، قزدة األمم املتحدة واحليومز  ومؤستست

عةى ااستتت داد  صتتوذة كزفية ع يق اعتحويةي عةتينوعوجنيز  اجلديدةي ومن  معةة ذعك األيق، مز ع كتة من 
وقك عةى فقص اع متتت ،  و متتتز ألوجنتتت  اعت تتتدي اع  حت  تتت  مؤ قا   وتتتزع اعديوعوجنيتتتز اعتلةي يتتتة  و وتتتزع 

 يوعوجنية من ان يزسز  عةى ل يد األ  قيز .اهلندسة اجل
وتدوذ األستتتتتئةة اجلمزعية اع  يت   عةينز ا جنز ة عنمز  وع اع يم واملنزفك واعت زو . و وا، كيف  

 ين    ن تتتتتتتتتتتتتتمن اذتيز  اعتينوعوجنيز  اجلديدة عةى اع يم امليقستتتتتتتتتتتتتتة   ميعزن األمم املتحدة وا ع   
 جتتتتت ك املنزقشتتتتتز  اعدا قة مك جتتتتتقكز نز   اع  زع  احزص واع زي، من  اع زملي حل ون ا نستتتتتز ؟ و ود   
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اجلديدة نظزي احلةوع احلسز ية منظوذ قز م عةى احل ون و   قي وجفزف، فيمز تت ة   تصميم واستلداي 
 وامل  دة، واعتينوعوجنيز  اع اتية اعتش ي ، واعديزنز ، واعشديز  ا عي ونية.

ويزنيز، كيف  يننز    ن تتتتتتتتتتتتتتتمن تقويج منزفك ت ل اعتينوعوجنيز  اجلديدة و   نيف    اعوق   
نفستتتتتتت  اعتلفيف من قزطقتز؟ ومن ذعك مع ، كيف ندعم من يف دو  فقص عمةمم  ستتتتتتتد  تينوعوجنيز 
جنديدة، وكيف ن تتتمن، عةى مستتتتوى اجنتمزعي  وستتتك ن زقز،  ا تشتتتي  اعتحوا    اع وة اع  تستتتتند 

  ل اعتينوعوجنيز  اجلديدة لديدا عةسةم واألمن اعدوعي   و اعتمتك حب ون ا نسز ؟إىل ت
املسزواة،  ويزععز، كيف يست يك عم  األمم املتحدة مك اعدوع األع زي    ي من  ا يتفزقم عدي 

و زلتتة عندمز نقى    ت ل اعتينوعوجنيز  ُتستتتحدث  ستتزستتز   وموعة لتت مة من اعدةدا  و   وموعة 
  مة من املنظمز ؟ل

 تن د   نفا اع دذ   اع زمل اعققمي  ي ز. “ ا ي     د يتلةف عن اعقك ”فزع قوذة املتمعةة    
وإين ألت مد،   اعتزامي    د اجنتمزعز  منتظمة أللتتتتتتتتتتحز  املنظوذا  امللتةفة  شتتتتتتتتتتس  منزفك  

 شتتتس  كيفية ت ويق اعتينوعوجنيز  اعتينوعوجنيز  اجلديدة وقزطقتز،  ز نصتتتز  عةشتتتدز  و زلتتتة عققيتمم 
اجلديدة واستتتلداممز. وستتسعم  مك وموعة اع زدة اعشتتدز  اع ين ا تزذلم األمم املتحدة من  جن  إذكزي 

 اعوعي، وااستفزدة من طزقتمم وقدذالم و فيزذتم   إيقاي احلواذا  املت ة ة  زعسيزسز .
امل ي    يزدة اعدعم اع ي ت دم  األمم  وسسستيشف، مك اع يزدة اع ةيز ع مم املتحدة، كيفية 

املتحدة عصتتتتتتتتز دز  املشتتتتتتتتزذيك احلقة   اجملزا  اعتينوعوجنية، وكيفية  يزدة مشتتتتتتتتزذكتمن   منتديز  األمم 
 املتحدة اع  تُ زجل فيمز املسز   املت ة ة  زعتينوعوجنيز  اجلديدة.

قي ة اع  تتوالتت  وتتفزع  هبز األمم و ود  ي تتز    ُ َ ولع، من   ع اعتينوعوجنيز  اجلديدة، اع  
قد    نز  ز ز  تزمة   استلداي وسز   اعتوال  ااجنتمزعي و  و ينمز  املتحدة مك اع زمل احزذجني. 

ت وية   وذنز اعققمي، ف ننز ن  ف   قوذة اعت م املستمق إذا مز  ذدنز    نظ  مؤتة  عةممزي املنوطة  نز، 
   عةى قدذتنز عةى اعولتتتتتتتتتوع إىل اعنزحن   مجيك  حنزي اع زمل من   ع املنصتتتتتتتتتز  اع  و   حنزفظ عيا ف

 يستلدمو ز و زعة ز  اع  يفممو ز،    و   ن ز  ت ل اع دذة  ي ز.
و  ما، عم  عةى تيستتتم اعتفزع   اجلزدة    منظومة األمم املتحدة ولتتتنزعة اعتينوعوجنيز، قد  

زعتينوعوجنيز    ع ز  اع م  امل تتتتت ةك    من جنزن  اعفقي  اعقفيك املستتتتتتوى  نظق   ت ي  مد وث م ع  
 امل ع  زعت زو  اعققمي.

 
 : دعم الحوار بشأن األطر المعيارية والتعاونية3االلتزام   

كعما مز يُنظق إىل األمم املتحدة عةى   ز حمف  مويون    تستتتتتتتتتتتتتتتت يك في  اجلمز  امل نية تدزدع  
طمئنز  واعع ة. غم  ننز حنتزج  صتتتتتتتتتتتتتتتوذة عزجنةة، مك تزايد وضتتتتتتتتتتتتتتتوت مز تن وي عةي  جتتتتتتتتتتتتتتتواغةمز و نزي اا

اعتينوعوجنيز  اجلديدة  و اعنزجتتتتتتتتتئة من حتديز  قد تيو   ك    مز، إىل ت زيز األطق امل يزذية واعت زونية 
 زيز اع  حتيم اعتينوعوجنيز  اع ز مة وامل تتتتتتتتتتتي هبز قدمز. ويت   إجنقاي منزقشتتتتتتتتتتتز  عزمة  وستتتتتتتتتتتك ن زقز وت

اعتنسي  واعت زو  دا   اجملتم ز  وفيمز  ينمز  شس  اعوجنمة احلزعية عةت م اع ي ت ودل اعتينوعوجنيز واعنتز ج 
 ند ي    تقتيز عةيمز تةك اعق ةة.املنشودة ع ، و شس  اع يم واملدزد  اع  ي
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املدين عي دي وستتتسنشتتتخ فقي ز ذفيك املستتتتوى ي تتتم قيزدا  من اع  زع اع زي واع  زع احزص واع  زع  
تولتتتيز  مستتتت ةة عن كيفية ضتتتمز  ااستتتتلداي اعدنزي عةتينوعوجنيز اعققمية اآل  و  املستتتت د . ودو  استتتتدزن 
 نتز ج عم  اعفقي ، ف   مداوات   ين    تشم  منزذج اعت زو ، وت زيز  وجن  اعتآ ذ    املدزدذا  اع ز مة.

ملت ة ة  زعسةم واألمن اعدوعي  من  جن  تش يك وسسعز  اعتزاي األمم املتحدة  زعصيو  اع ز مة ا 
اعت دي،  ز   ذعك  شتتتتتتس  تنفي  اع واعد املتف  عةيمز  و املولتتتتتتى هبز  زعف  ، وحتديد اع دذا  واعف وا  
ذا  اعصتتةة اع  ت ون اعتنفي ، ودعم اعدوع األع تتزي   حتديد كيفية ستتد ت ل اعف وا . وستتستشتتزوذ   

قاف اعفتتزعةتتة عتحتتديتتد كيف  ين ملنظومتتة األمم املتحتتدة    توفق حمف  تتت ا اعصتتتتتتتتتتتتتتتتدد مك عتتدد من األط
عةتوالتتتت   شتتتتس  اع  تتتتزيز املتصتتتتةة  زعتينوعوجنيز  اعنزجتتتتئة اع  قد تشتتتتي  لديدا عةستتتتةم واألمن اعدوعي ، 

 وعين ا ت  يمز اعصيو   و اع مةيز  اع ز مة.
كيفية موالتتتةة دعم املدزدذا    وستتتسوعز  ي تتتز إىل كيزنز  األمم املتحدة امللتصتتتة    تستتتتيشتتتف 

اع ز مة،  ز   ذعك اجلمود اعقامية إىل ااست ز ة عتوليز  ااجنتمزع امل ع  زست قاض نتز ج اع مة اع زملية 
، ودذاستتتتتتة 242 72و  125 70جملتمك امل ةومز    د م تتتتتتي عشتتتتتتق ستتتتتتنوا ، وققاذي اجلم ية اع زمة 

ع ز مة ومن اآلعيز  اع  ت تتتتم جنمز  م نية مت ددة، مع  كيفية ااستتتتتفزدة   دذ  ك  من ذعيز  احلواذ ا
 منتدى  وكمة ا ن ن .

وستتتتتتتتتتتتتسجتتتتتتتتتتتتت ك عةى إجنقاي حتةي   وىف عةت زذيق عن اع مةيز  واملدزدذا  امل يزذية احلزعية املتصتتتتتتتتتتتتتةة  
 زعتينوعوجنيز املنف ة عةى ن زن األمم املتحدة   ميزدين اعستتتتتتتتتتتتتتتةم واألمن اعدوعي ، واع م  ا نستتتتتتتتتتتتتتتزين، 

 ون ا نستتتتتتتتتتز ، واع م  ا منز ي، مك تستتتتتتتتتتةي  اع تتتتتتتتتتوي عةى اجملزا  اع  حت   فيمز ت دي   اعتنفي ، و 
 واجملزا  اع  تيمن فيمز اعتحديز ، واع قي ة اع  جيقي اعتصدي هبز عتةك اعتحديز .

 
 : تعزيز الدعم المقدم من منظومة األمم المتحدة لتنمية قدرات الحكومات4االلتزام   

تتوافق م ومز  ااستتتتتتتتتتتتتتتدامة ع  تيزذا  اجلمزعية  شتتتتتتتتتتتتتتس  تةك اعتينوعوجنيز ، جي      وعيي 
ُتشتتتتَق  فيمز ك  اجلمز  اع  يةح مز تسيم تزي و   تُزود  ز يتيح هلز ت د  إستتتتمزي. عين اعف وا  اع ز مة 

اجلمود اعقامية إىل  زعيز    قدذا  اعدوع األع تتزي تد ث عةى اع ة  واانشتت زع. وت وض ت ل اعف وا  
 نزي اعتواف  وإىل ااتفزن عةى  ةوع تيو  عزدعة   نظق اجلميك، وييو   وستتتتتتتتتتتتتتتك اجلميك تنفي تز. وت ا 
 مق ي قض عةل ق اع  يص ااجنتمتتزعي عةتينوعوجنيتتز  اجلتتديتتدة. وت يف   ض كيتتزنتتز  األمم املتحتتدة 

 ع فيمز. زعف   عةى دعم قدذا  اعدوع األع زي. وت ل اجلمود جي  ا سقا 
وستتتت    قيزدة األمم املتحدة اجلمود اعقامية إىل ضتتتمز  ولتتتوع اعدوع األع تتتزي املتيزفخ واجلزد  

إىل مز ت وي    األمم املتحدة   وزا  تدزدع امل ةومز  واعتوعية ونشتتق امل زذف  شتتس   يق اعتينوعوجنيز  
ع  قية واعة ز  ا قةيمية، ومن   ع اجلديدة عةى اعص يد اع زملي، وذعك من   ع  فققة األمم املتحدة ا

 ميزت  األمم املتحدة   نيويوذ  وجننيف وفيينز.
واستنزدا إىل ت ييم جزم  ملز تتمتك    األمم املتحدة من قدذا  وملز   ق ت  من نتز ج  ىت تزذ  ،  

ألع تتزي ستتسستتتيشتتف اعفقص املشتت كة عت د  دعم متيزم  من جنزن  األمم املتحدة عدنزي قدذا  اعدوع ا
 شتتتس  ذستتتم اعستتتيزستتتز  ووضتتتك اعتشتتتقي ز  اعوطنية. وعةى املستتتتوى اع  قي، ستتتتستتتتيشتتتف  فققة األمم 
املتحدة اع  قية ستتتد   يزدة اعدعم امل دي عتصتتتميم وتنفي  ااستتت اتي يز  اعتينوعوجنية اعوطنية،  ز   ذعك 

تستتتت   األفققة املوجنودة   شتتتس  نظم ااستتتت ز ة ع واذ  تينوعوجنيز امل ةومز  وااتصتتتزا . وستتتسطة    
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  امليتتتتدا  عةى اعوجنتتتت  األكمتتتت    تتتتدذة املنظمتتتتة عةى توفم اعتحةي  ، وتصتتتتتتتتتتتتتتتميم احيتتتتزذا  املت ة تتتتة 
 زعستتتيزستتتز ، وذ   احليومز   زألطقاف اعفزعةة عةى اعصتتت يدين ا قةيمي واعدويل. وستتتيستتتت ز    تنفي  

 واآلعيز  اع ز مة املت ة ة  ز جقاف وا   غ. ااعتزامز  املدينة   إطزذ ت ل ااس اتي ية  زعوسز  
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كزجتتتتتتيز مك اجلمود اعقامية إىل إلتتتتتت ت املنظومة ا منز ية ع مم املتحدة جل ةمز  كعق ف زعية وهزو ز  

َمج املدزدذا  املنف ة عةى املستتتتتتتتتتتتتتتتوى اع  قي   عم   فققة األمم  عةى املستتتتتتتتتتتتتتتتوى اع  قي، يند ي    ُتدمل
املتحدة اع  قية و   يت ةى ذعك   عمةيز  اعتل ي  وا   غ اع ز مة عند ااقت تتتتتتتزي. وعةى املستتتتتتتتوى 
اع تتزملي، ستتتتتتتتتتتتتتتي قى من   ع اعة نتتة اعتنفيتت يتة ت ييم منتظم ملتدى كستتتتتتتتتتتتتتتينتتز  تزاعتزامتز  املدينتتة   تت ل 

دة امل ع  زعتنستتتتي  دوذا ااستتتت اتي ية. كمز ستتتتيؤدي وةا اعققستتتتزي اعتنفي ي  عققستتتتزي منظومة األمم املتح
جنوتقيز   توفم اعتوجني  عة مود املد وعة عةى ن زن املنظومة وف ز هل ل ااستتتت اتي ية، وستتتتيوفق حمف  ت دي 
إعي  إ زطز  مجيك اعييزنز  عن   دث مز   ق ت    جنمودتز اعقامية إىل ت زيز اا تيزذ وااستتتتتتتتتتتتتتتتلداي 

 املسؤوع  عةتينوعوجنيز  اجلديدة.
و دة اعتل ي  ااستت اتي ي واعقلتتد املةح ة  يتيب اعتنفي ي، حت  قيزدة األم  اع زي  وستتتتوىل 

املستتتتتزعد عةتنستتتتتي  ااستتتتت اتي ي، تنستتتتتي  تنفي  ااستتتتت اتي ية، وت د  اعدعم ملنزقشتتتتتز  اعة نة اعتنفي ية. 
وذا تزمز وستتتتتتحظى اعو دة  دعم من فقي  مقجن ي لتتتتت م م ع  زعتينوعوجنيز  اجلديدة، وتو فقي   دى د

  تصتتتتتتتميم ت ل ااستتتتتتت اتي ية. وعم  عةى ضتتتتتتتمز  إملزي األمزنة اع زمة  زا تيزذا  اعتينوعوجنية اجلديدة 
اع  تتح   عةى املستتتتتتتوى اع  قي، ستتتتتتسنظم اجنتمزعز فصتتتتتتةيز  شتتتتتتس  اعتينوعوجنيز  واا تيزذا  اجلديدة 

قيزدة األمم املتحدة، وتشتتتتتقت كيفية  تستتتتتت يك امليزت  اع  قية    ت دي فيمز مدزجتتتتتقة املشتتتتتزذيك اجلديدة إىل
 استلداممز عةتينوعوجنيز  اجلديدة   اعوفزي  زعتزامزلز، وكيفية  فيفمز من امللزطق املقتد ة هبز.

و  ما، يُ صتتد هب ل ااستت اتي ية    تيو  ت وذية واستتتدزقية. فمك اطقاد م قفتنز  ز     اع قض  
تي ية وحنديمز، كزفة  م يمتمز عدعم ي زفة اا تيزذ، وانتفزع املنشتتتتتتتتتتود ومز ا     ، ستتتتتتتتتتنقاجنك ااستتتتتتتتتت ا

 جنمودنز اع زملية من اح ا  امليتسدة عةى املستوي  اع  قي وا قةيمي.
وحت ي تتز هلتت ل اع تتزيتتة، ستتتتتتتتتتتتتتتي متت  ميتيب، إىل جنتتزنتت  إداذة جتتتتتتتتتتتتتتتؤو  ا ع ي وميتتت  تينوعوجنيتز  

نوعوجنيز  اجلديدة، مك جنزم ة األمم املتحدة  نشتتتتتتزي امل ةومز  وااتصتتتتتتزا  واعفقي  املقجن ي امل ع  زعتي
متنوعة من األطقاف اعفزعةة  شتتس   وموعةمنصتتة ذقمية تشتتزذكية. وستتت مك ت ل املنصتتة ذذاي و  ا  من 

كيفية حتستتتتتتتتتتتت  تفزع  األمم املتحدة م مز ومك اعتينوعوجنيز  اجلديدة. وستتتتتتتتتتتتُند   ت دي   دوذية عةى 
 ويي ة عتحس  اعدعم امل دي إىل اعدوع األطقاف واعش و    ك   حنزي اع زمل.اعنمج املد    ت ل اع

 


