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 (A/73/539بناء على تقرير اللجنة الثانية )]  
 
 

والتنمية الحضتترية نتائج مؤتمري األمم المتحدة للمستتتواناا البيتترية وان تت ان  تنفيذ  - 73/239
 للمستواناا البيرية )موئل األمم المتحدة(المستدامة وتعزيز برنامج األمم المتحدة 

 

 ،إن الجمعية العامة 
ذات الصــــــلة املتتلقة بتنايج نتار  مممر األمم املتحدة للمتــــــتة نات الب ــــــرية  اإىل قراراهتإذ تيتتتتير  

)املةرل الثاين( ومممر األمم املتحدة املتين باإلســــــــــيا  والتنمية اداــــــــــرية املتــــــــــتدامة )املةرل الثال ( وبتت ي  
املمرخ  32/162 ابرنام  األمم املتحدة للمتـــــــــــــتة نات الب ـــــــــــــرية )مةرل األمم املتحدة(،  ا   ذل  قراراهت

 65/165 و 2001كانة  األول/ديتـــــــــــم    21املمرخ  56/206 و 1977كانة  األول/ديتـــــــــــم   19
 2011كـــــــانة  األول/ديتــــــــــــــم   22املمرخ  66/207 و 2010 كـــــــانة  األول/ديتــــــــــــــم   20املمرخ 

كــانة  األول/ديتــــــــــــــم    27املمرخ  68/239 و 2012كــانة  األول/ديتــــــــــــــم    21املمرخ  67/216 و
كـــــــانـــة   22املـــمرخ  70/210 و 2014األول/ديتــــــــــــــــمـــ   كـــــــانـــة  19املـــمرخ  69/226 و 2013

املمرخ  72/226و  2016كـــــانة  األول/ديتــــــــــــــم    21املمرخ  71/235 و 2015األول/ديتــــــــــــــم  
 ،2017كانة  األول/ديتم   20

عاملنا:  حتةيل”، املتنة  2015أيلةل/ســـــــــــــــبتم   25املمرخ  70/1قرارها وإذ تؤكد من جديد  
، الجي اعتمدت فيه جممةعة من األهداف والغايات التاملية ال املة “2030خطة التنمية املتتدامة لتام 

والبتيدة املدى املتتلقة بالتنمية املتــــــــــــــتدامة، الا ترك  على الناح وتااــــــــــــــل إىل التحةل، والت ام ا بالتمل 
، وإدراك ـا أ  القاــــــــــــــــاء على الاقر  مي  2030كلـل من أجـل تنايـج ا طـة بـاليـامـل ملةل عـام  دو 

غىن عنه لتحقيق التنمية  صـــــــــةر، وأبتاد،،  ا   ذل  الاقر املدق ، هة أك  حتد يةاج ه التا  و ـــــــــر   ا
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على  -ااجتماعل والبيئل ااقتصـــادي و  -املتـــتدامة، والت ام ا بتحقيق التنمية املتـــتدامة بابتادها الث  ة 
حنة متةاز  ومتيامل، وبااســـــتاادة من اإل ازات الا حتققط   إ ار األهداف اإل ارية ل لاية والتـــــتل 

 ،  يناج من تل  األهداف إىل استيمال ما
ب ا  خطة عمل أديس  2015مةز/يةليه  27املمرخ  69/313قرارها أيضا  وإذ تؤكد من جديد 

يتج أ من خطة التنمية املتـــتدامة  أبابا الصـــادرة عن املممر الدول الثال  لتمةيل التنمية، الا ت ـــيل ج ءا ا
، وتدعُم ا وتيمُل ا وتتــــــاعد على تةاــــــيا ســــــياس غاياهتا املتصــــــلة بةســــــارل التنايج من خ ل 2030لتام 

ملية، وتتيد تاكيد االت ام التــــــياســــــل القةي بالتصــــــدي لتحدي التمةيل وهتيئة بيئة ســــــياســــــات وإجراءات ع
 ،التاملل مماتية على مجي  املتتةيات لتحقيق التنمية املتتدامة، بروٍح من ال راكة والتاامن على الصتيد

 اف  األ ر و على تنايج، تنايجا تاما،  هاأل راف في مجي  ت ـــــج إذ و ، (1)اتااس باريسبرحب وإذ ت 
الا   تقم بتد بإيداع صـــــيةي تصـــــديق ا أو قبة ا  (2)  اتااقية األمم املتحدة اإل ارية ب ـــــا  تغا املناخ

 سرع وقط ممين،أ  على القيام بجل  مةافقت ا أو انامام ا، حتب ااقتااء،  أو
املـتـنـة   2016كــــــــانـة  األول/ديتــــــــــــــــمـ    23املـمرخ  71/256قـرارهــــــــا إىل  تيتتتتتتتتتتتتيروإذ  

األمم املتحدة الجي أيدت فيه ا طة اداـــــــــــــرية ا ديدة الا اعتمدها مممر “ اداـــــــــــــرية ا ديدة ا طة”
إىل  17املتين باإلســـــــــــــــيا  والتنمية اداـــــــــــــــرية املتـــــــــــــــتدامة )املةرل الثال ( املتقةد   كيتة   الا ة من 

 ،، الةاردة   مرفق القرار املجكةر أع ،2016 ت رين األول/أكتةبر 20
ب ا  ااستتراض  2016كانة  األول/ديتم    21املمرخ  71/243قرارها  جديد من تؤكدوإذ  

املتحدة من  ال ــامل الجي يري كل أرب  ســنةات لتــياســة األن ــطة التنايجية الا تاــطل  ما من ةمة األمم
 31املمرخ  72/279قرارهـــــا  كـــــجلـــــ و  الةاردة فيـــــه، التـــــامـــــة املبـــــاد التةجي يـــــة و  وا طة أجـــــل التنميـــــة 

الجي  ــــــا  إعادة تن يم من ةمة األمم املتحدة اإل ارية   ســــــياس ااســــــتتراض ال ــــــامل ب 2018 أيار/ماية
 أرب  سنةات لتياسة األن طة التنايجية الا تاطل  ما من ةمة األمم املتحدة من أجل التنمية،يري كل 

االت ام بتنمية حاــرية ورياية تتمحةر حةل اإلنتــا  وحتمل اليةكب  وإذ تؤكد من جديد أيضتتا 
تيتــــــــا بإعمال مجي  حقةس اإلنتــــــــا  وادريات األســــــــاســــــــية، و و وتراعل ااعتبارات التمرية وا نتــــــــانية، 

وإهنــاء مجي  أ ـــــــــــــــيــال التميي  والتنر، والتميع  مي  األفراد وااتمتــات ا ليــة، م  إتــاحــة  ،التتــاي 
بتت ي  الثقافة واح ام التنةع واملتـــاواة  االت ام كجل إذ تمكد  و  ،الارصـــة  ا للم ـــاركة م ـــاركة تامة وجمدية

 مدننا ومتتة ناتنا الب رية،باعتبارها عناصر رريتية   إاااء الطاب  اإلنتاين على 

االت ام بتت ي  ااســـتمدام املن جل لل ـــراكات بع أصـــحا  املصـــلحة  ؤكد من جديد كذلكتوإذ  
املتتددين   عمليات التنمية اداـــــرية، حتـــــب ااقتاـــــاء، م  واـــــ  ســـــياســـــات وااـــــحة و ـــــاافة، وأ ر 

 ، راكات بع أصحا  املصلحة املتتددينوإجراءات مالية وإدارية، فا ً عن املباد  التةجي ية للتمطيط لل

د ب وإذ ت رر تأكيد  ا  بـ ااع افأحـد خلر الركـب، وإذ تمكـد من جـديـد  أيتري  تـدمالتت ـد
وقد  2030 لتامخطة التنمية املتـــــتدامة  وغاياتأهداف    رؤية واألملكرامة اإلنتـــــا  أمر أســـــاســـــل، 

بالتــــتل للةصــــةل أوا إىل من هم  االت امااتم  كافة، وإذ جتدد  لائاتمي  األمم وال ــــتة  و   طحتقق
 ،أ د ختلاا عن الركب

__________ 

 .21- م أ/1 ، املقررFCCC/CP/2015/10/Add.1اعتمد   إ ار اتااقية األمم املتحدة لتغا املناخ   الة يقة  (1) 
 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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أا يتملر أي بلد أو أحد عن الركب، وب كي  ج دنا حي  ياالة ب تزاملاال رر تأكيد وإذ ت 
 تية  التحديات أك  ما تية ، بُتبل من ا كاالة إدماج أ د الناح ختلاا عن الركب وم اركت م،

نــداي للحــد من  ــا ر اليةار  للا ة  ذ تالحظوإ  ميين أ   (3)2030-2015أ  إ ــار ســـــــــــــــر
 ،يت م   تنايج ا طة ادارية ا ديدة

دور مةرل األمم املتحدة وخ ته، ن راً لدور، اـــــــــــــــمن إ ار من ةمة األمم وإذ تؤكد من جديد  
نات الب ـــرية،  ا   ذل  دور،   بالتةســـ  اداـــري املتـــتدام واملتـــتة  ااملتحدة بةصـــاه مرك  تنتـــيق متني

 ،، بالتتاو  م  كيانات من ةمة األمم املتحدة األخرى اواستتراا ت اومتابت تنايج ا طة ادارية ا ديدة
أ  تنايج ا طة اداــرية ا ديدة يتــ م   تنايج خطة التنمية املتــتدامة  على ت رر التأكيدوإذ  

تد التاملل واإلقليمل والة ين بطريقة متياملة ومنتـــقة على الصـــ  وإاـــااء الطاب  ا لل علي ا  2030لتام 
 ،ودو  الة ين وا لل، و  اركة مجي  ا  ات املتنية صاحبة املصلحة

تتـــــــــــــليم ا با  متـــــــــــــموليات مةرل األمم املتحدة قد تغات، على مر  أيضتتتتتتتتتتا تأكيد وإذ ت رر 
 ،نطاق ا وتتق دها من حي التنةات، تغاا ملمةسا 

املتنة   2017أيار/ماية  12املمرخ  26/8إىل قرار جملس إدارة مةرل األمم املتحدة  تيتتتتيروإذ  
 ،(4)“تت ي  التنايج الاتال للمطة ادارية ا ديدة ومتابتت ا واستتراا ا”

 ااقتاـــــــــــاء، ، حتـــــــــــبية وا ليةبالدور الجي تمديه اديةمات الة نية ودو  الة ن وإذ تستتتتتتتتلم 
ذل  تقرير      تنايج ا طة ادارية ا ديدة خ ل سا التملية باكمل ا،  ا املتنية ا  ات من وغاها

والرصـــد، فاـــ ً عن مةيل ا دمات وتقدمي ا  تت دالتـــياســـات والتمطيط والتصـــميم والتنايج والت ـــغيل وال
  ،  الةقط املناسب

الص تد  على أ  التنايج الاتال للمطة ادارية ا ديدة يتطلب أ راً سياساتية ميينية دركوإذ ت 
 ا   ذل   ،ووســـــــــــارل تنايج فتالة ، حتـــــــــــب ااقتاـــــــــــاء،التاملل واإلقليمل والة ين ودو  الة ين وا لل

  ا،على أســــــــــاح  ةعل ووفق  ــــــــــرو  متاق علي ا قلتينةلةجيا ونالالتمةيل وبناء القدرات واســــــــــتحدا  
  راكات ذات مناتة متبادلة،تةافر و 

أمهية املتـــاءلة وال ـــاافية وحتتـــع اإلدارة القارمة على النتار  وتقد  تقارير  وإذ تؤكد من جديد 
أكثر اتتــاقا وتركي ا على النتار  من أجل زيادة مةيل األن ــطة التنايجية كما ونةعا، م  ااع اف باداجة 

،  ا   ذل  مةارد، املتحدة األمم ملةرلونةعا ل ن ـــطة التنايجية واملتيارية  إىل اـــما  التمةيل اليا  كما
  ،كااءة وفتاليةو   باتااألساسية، واداجة إىل جتل التمةيل أكثر 

  ،مةرل األمم املتحدة وقيادهتا له ورقابت ا عليه األعااء زمام أمةر الدول بارورة تةل وإذ تسلم 
التنمية م ــــــــيا م  ا طة اداــــــــرية ا ديدة وخطة  ،ل األمم املتحدةأ  تركي  عمل مةر وإذ تؤكد 

إ ار التنمية املتــــــــتدامة، وأ  القاــــــــاء على الاقر  مي   اــــــــمنينبغل أ  ي ل ، 2030 تاماملتــــــــتدامة ل
 ؛2030، م يا م  الطاب  املتيامل  طة عام أ ياله وأبتاد، ينبغل أ  ي ل هدفه ال امل

__________ 

 ، املرفق الثاين.69/283القرار  (3) 
 (، املرفق.A/72/8) 8الة ارق الرمسية للجمتية التامة، الدورة الثانية والتبتة ، امللحق رقم ان ر  (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/26/8
https://undocs.org/ar/A/RES/26/8
https://undocs.org/AR/A/RES/69/283
https://undocs.org/AR/A/RES/69/283
https://undocs.org/AR/A/72/8
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للمتـــــــــــــــتة نـــات األمم املتحـــدة  يمع التـــام عن تنايـــج نتـــار  مممر بتقرير األ وإذ تحيط علمتتا 
واإلســـــــــيا  والتنمية اداـــــــــرية املتـــــــــتدامة وتت ي  برنام  األمم املتحدة للمتـــــــــتة نات الب ـــــــــرية  الب ـــــــــرية
 ،(5)األمم املتحدة( )مةرل

أصحا  املصلحة   مي عاملل دعةة حال كماملنتدى اداري التاملل  دور ؤكد من جديد وإذ ت 
تتر  عن إذ و  ،استنادا إىل  ابته غا الت ريتل، والتةس  اداري املتتدام املتتة نات الب ريةال   جم

 13إىل  7تقديرها ديةمة مالي يا وملدينة كةااملبةر اســـــــــــــــتاـــــــــــــــافة دورة املنتدى التاســـــــــــــــتة   الا ة من 
 ا على تنايج ا طة اداــرية ا ديدة املتتمدة ، الا كانط أول دورة ترك    مةاــةع2018 ــبا /ف اير 

  ،  املةرل الثال 
 

 (موئل األمم المتحدةبرنامج األمم المتحدة للمستواناا البيرية )إدارة   
الاريق التامل املاتةح التاـــــةية الجي أن ـــــا، رريس  نة املمثلع الدارمع  بتملرحب ت - 1 

، 72/226 قرار ا متية التامةعم  ب ،(ةرل األمم املتحدةة )مل نام  األمم املتحدة للمتتة نات الب ري
 ، وتميد استنتاجاته وتةصياته املتتلقة بتغيا هييل اإلدارة   مةرل األمم املتحدة؛ (6)وكجل  بتقرير،

حل جملس إدارة مةرل األمم املتحدة بةصاه ج ازاً فرعاً للجمتية التامة واستبداله  قررت - 2 
 أياــاوتقرر  ،مل املاتةح التاــةيةاالتالاريق وتةصــيات  اســتنتاجاتم   م ــيا متية مةرل األمم املتحدة، 

 يةالتحاــــــــا  عمالانط قا من األ، 2019أيار/ماية تقد الدورة األوىل  متية مةرل األمم املتحدة   أ  تُ 
 عند بدء يصـــــبا هجا ســـــاريا ت بالاتل للدورة التـــــابتة والت ـــــرين الس اإلدارة، وتقرر كجل  أ    الا أ
 ؛األوىلالدورة 

دورتـــه األوىل   ناود ملـــدة    ـــة أيـــام    االس التنايـــجي يتقـــد أ  أيضتتتتتتتتتتتتتا قررت - 3 
 ؛انتمبط أعااء،قد مجتية مةرل األمم املتحدة  أ  تية ، بتد 2019 عام

أ  تقةم  نـــة املمثلع الـــدارمع ملةرـــل األمم املتحـــدة بـــإعـــداد م ـــــــــــــــروع  قرر كتتذلتتكت - 4 
   مةعـــد أقصـــــــــــــــــا، نيتـــــــــــــــــا /أبريــل يُنج  ذلـــ الـــداخلل  متيـــة مةرـــل األمم املتحـــدة، على أ   الن ـــام

 ة؛متية مةرل األمم املتحد اعتماد،   الدورة األوىل  ليل يري، 2019 أيار/ماية أو
 

 ضمان التمويل ال افي وتحسين المعلوماا الالزمة لرصد اتجاهاا التمويل  
 دمة عمليات اإلدارة   ا ال زمةأ  مةَّل املةارد املالية اإلاـــــــــــــــافية املطلةبة،  ا في تقرر - 5 

ت، ا ياكل القارمة وعن  ريق تر ـــــــــــــــيد التمليا من قبلاديةمية الدولية ا ديدة ملةرل األمم املتحدة، 
 ؛و باهتات من أجل استدامة املةارد املالية ت عا ج  الدول األعااء على تقد  تو 

الدول األعاــــــــاء وا  ات املاحنة الدولية والثنارية واملمســــــــتــــــــات املالية إىل تقد   تدعو - 6 
املقدمة ، وا ســيما الت عات غا املمصــصــة إســ امات ملةرل األمم املتحدة عن  ريق زيادة الت عات املالية

ملمســــــــتــــــــة األمم املتحدة للمةرل واملتــــــــتة نات الب ــــــــرية،  ا   ذل  الصــــــــندوس ااســــــــتئماين للمدمات 

__________ 

 (5) A/73/307. 

 (6) .A/73/726 

https://undocs.org/AR/A/RES/72/226
https://undocs.org/AR/A/RES/72/226
https://undocs.org/AR/A/73/307
https://undocs.org/ar/A/73/726
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األســــاســــية اداــــرية وســــارر الصــــناديق ااســــتئمانية للتتاو  التقين، وتدعة اديةمات وغاها من ا  ات 
تامهاهتا غا املمصصة صاحبة املصلحة إىل إتاحة مةيل مامة  على مدى سنةات متتددة وإىل زيادة م

 كاالةإىل املدير التنايجي ملةرل األمم املتحدة  ، وتطلب ألن ـــــــــطة بتين ا دعماً لتنايج الةاية املنة ة باملةرل
  امنبتـــبل ذل  و أ  يتتـــم اإلب ن عن التمةيل بال ـــاافية ويتـــ ل على الدول األعاـــاء اا  ع عليه، 

 الية ذات الصلة؛ إن اء سجل على اإلن نط يتامن املتلةمات امل
قدم متــــــامهات مالية  صــــــصــــــة ل ن ــــــطة التنايجية الا تمجي  الدول األعاــــــاء دعو ت - 7 

م  أولةيات  وم ـي اهج، املةارد ماما م  ا طة ااسـ اتيجية للمةرل إىل كاالة اتتـاس ملةرل األمم املتحدة 
 الدول األعااء املتتايدة من هج، املتامهات؛ 

 
 لحضرية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذ الخطة ا  

، ملــا كــانــط تتيــد الن ر    ريقــة (7)أ  ا طــة اداـــــــــــــــريــة ا ــديــدة تؤكتتد من جتتديتتد - 8 
التمطيط للمد  واملتـــــتة نات الب ـــــرية وتصـــــميم ا، و   ريقة مةيل ا وإعمارها وإدارهتا وتدبا  ـــــموهنا، 

 مي  أ ـــــــــــياله وأبتاد،، و  ادد من أوجه التااوت، ف ل ســـــــــــتتـــــــــــاعد على واـــــــــــ  هناية للاقر وا ةع 
والت جي  على النمة ااقتصادي املطرد وال امل للجمي  واملتتدام، وحتقيق املتاواة بع ا نتع وميع 
مجي  النتـــاء والاتيات، وذل  ل ســـتاادة على الةجه األكمل من إســـ ام ن اديةي   التنمية املتـــتدامة، 

 البيئة؛ ورفاه م، وحتتع القدرة على التيير ومحايةوحتتع صحة الب ر 
  التنمية  أ  تاطل  به لمد  واملتتة نات الب ريةلبالدور ا ةري الجي ميين  لمتس - 9 

املتـــــــــتدامة، وحت  مةرل األمم املتحدة على مةاصـــــــــلة دعم امل ـــــــــاركة املت ايدة من جانب اديةمات على 
مجي  املتـــــــــــــــتةيات واملن مات اإلقليمية   تنايج ا طة اداـــــــــــــــرية ا ديدة وأهداف التنمية املتـــــــــــــــتدامة 

قد  املتـــاعدة التقنية الرامية إىل الصـــلة باملد  واملتـــتة نات الب ـــرية األخرى، وا ســـيما عن  ريق ت ذات
ختطيط وتنايج برام   على ،اديةمات على مجي  املتـــــــــــــتةيات، وا ســـــــــــــيما   البلدا  النامية درةتطةير ق

 ؛وم اري  التةس  اداري املتتدام واملتتة نات الب رية
ا لل تد الة ين ودو  الة ين و بامهية تنايج ا طة اداـــــــرية ا ديدة على الصـــــــ   تستتتتتلم - 10 

واإلقليمل والتــاملل، م  مراعــاة اخت ف واق  كــل بلــد وقــدراتــه ومتـــــــــــــــتةى تنميتــه، واح ام الت ـــــــــــــــريتـات 
 واملمارسات الة نية، فاً  عن التياسات واألولةيات الة نية؛

مةرل األمم املتحدة على مةاصــــــــــلة واــــــــــ   رارق وهن  ومباد  تةجي ية مبتيرة  تحث - 11 
الرصـــــــــد والتنايج مدف دعم الدول األعاـــــــــاء، وا ســـــــــيما البلدا  النامية، عند  م  البيانات والتحليل و 

 اداجة،   التتامل م  التحديات والارص النا ئة   املنا ق ادارية؛ 
مةرل األمم املتحدة القدرة املناســـــــــبة على لدى ية  تباداجة إىل اـــــــــما  أ   ستتتتتتتلمت - 12 
اســـــــــــتناداً إىل عمله املتياري  ،القارمة على األدلة ياـــــــــــر اد ةســـــــــــ التاملتتلقة بون ـــــــــــر متارفه  ةتةليد وإدار 
ة ل يادة الةعل التام ةجةدالصـــــــــــيةي والتقييمات و ـــــــــــبيات املتلةمات الدولية امل وانط قا منوالتنايجي، 

 النا ئة؛ و ادرجة  التةس  اداريقاايا ب

__________ 

 ، املرفق.71/256القرار  (7) 
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والتنايجية متةازنة، مةرل األمم املتحدة على كاالة أ  تية  أن ـــــــــــــــطته املتيارية حث ت - 13 
ه عملـُـه املتيــاري عملــ ه التنايــجي وأ  يية  مــدجمــا فيــه، وأ  تغــجي ا  ات   امليــدا  التنايــجي  وأ  يةجــد

 عمل ه املتياري؛
مةرل األمم املتحدة على مةاصـــــــلة التمل ب ـــــــيل و يق م  الييانات األخرى  تيتتتتتج  - 14 

  التةاصل  ةأسـاسـي ة ـرييج ات   اإلقليمية، باعتبارها التابتة ملن ةمة األمم املتحدة،  ا   ذل  اللجا
م  الدول األعاـــــــــــــــاء   املنا ق من أجل التنايج الاتال للمطة اداـــــــــــــــرية ا ديدة واألبتاد املتصــــــــــــــلة 

 ؛ (8)2030تام التنمية املتتدامة لباملتتة نات ادارية والب رية من خطة 
، أ  اومةارده اة، كل   إ ار وايت  مســـــــــــــتـــــــــــــات من ةمة األمم املتحدة املتني تهيب - 15 

 تيال عدم ختلر أي أحد وأي بلد عن الركب   تنايج هجا القرار؛ 
واإلقليمية مةرل األمم املتحدة على مةاصلة تتاونه م  املصارف اإل ارية الدولية  تيج  - 16 

ارات اداــرية الةاســتة والقطاع ا اص لياالة اتتــاس الدعم   جمال التــياســات التامة، ومةاءمة ااســتثم
بةســارل النطاس م  مباد  ا طة اداــرية ا ديدة، وتيتــا زيادة ااســتثمار   التةســ  اداــري املتــتدام 

املتـــــــتدامة،  مرفق التنايج املتتدد ال ـــــــركاء من أجل التنمية اداـــــــرية ،على ســـــــبيل املثال ا ادصـــــــرمن ا، 
 ؛ةاملناخي اتالتاملية، وصندوس التيير، وصناديق ااستثمار لمناخ، ومرفق البيئة لصندوس األخار الو 
 

 اال تعراض والتنفيذ  
لغرض متـــــــاعدة للت عات إىل األمع التام إن ـــــــاء صـــــــندوس اســـــــتئماين خاص  تطلب - 17 

األعاــــــــاء مجتية مةرل األمم املتحدة وجملتــــــــه التنايجي، وتدعة الدول دورات البلدا  النامية   حاــــــــةر 
اليـة الـدوليـة والةكـاات املـاحنـة واملن مـات اديةميـة الـدوليـة واملن مـات غا اديةمية واملمســـــــــــــــتــــــــــــــــات املـ

 واأل ماص الطبيتيع وااعتباريع إىل تقد  متامهات مالية لصندوس الت عات ااستئماين؛ 
إىل األمع التــام أ  يقــدم تقريرا مرحليــا إىل ا متيــة التــامــة   دورهتــا  أيضتتتتتتتتتتتتا تطلتتب - 18 

متابتة تنايج ا طة اداــرية ا ديدة وتت ي  برنام  األمم ”ة والتــبتع عن تنايج هجا القرار بتنةا  امتــا 
 ؛“املتحدة للمتتة نات الب رية )مةرل األمم املتحدة(

  جدول األعمال املمقط أ  تدرج ، متـــــــــتقب ن رها   هجا املةاـــــــــةع  ، لغرضتقرر - 19 
األمم املتحدة وتت ي  برنام   ةا ديد ةاداــري ا طةمتابتة تنايج ”ةا  لدورهتا ا امتــة والتــبتع، بندا بتن

 .“لمتتة نات الب رية )مةرل األمم املتحدة(ل
 

 62ا لتة التامة 
 2018كانة  األول/ديتم    20
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