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نســتهل هــذه المشــاركة برســم صــورة للمشــهد العالمــي فــي عــام ٢٠٢٣، مــع تســليط 
الضــوء علــى الحاجــة إلــى العمــل العالمــي وتعدديــة األطــراف، ونوضــح النقــاط 
العريضــة لجــدول أعمــال األمــم المتحــدة حــول المســتقبل، ونســتعرض إســهامات 
مصــر فــي تعدديــة األطــراف، ونختتــم هــذه المقالــة بالنظــر عــن كثــب إلــى الــدور 

الــذي تلعبــه األمــم المتحــدة فــي مصــر علــى مــدار الســنوات الخمــس القادمــة.

وفــي هــذا الصــدد نشــير إلــى مــا صــرح بــه الســيد/ أنطونيــو جوتيريــش - األميــن 
العــام لألمــم المتحــدة:

»إن ما نتخذه اليوم من خيارات أو ما نتقاعس عن اتخاذه يمكن أن يقود إلى االنهيار 
أو التعافي والمضي نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأفضل حاًلا وأكثر أماًنا.«

المشهد العالمي في عام ٢٠٢٣ 
مــع بدايــة عــام ٢٠٢٣، نقتــرب ســريًعا مــن منتصــف رحلــة الخمــس عشــرة ســنة 
للوفــاء بالتزاماتنــا فــي جــدول أعمــال ٢٠٢٣ للتنميــة المســتدامة. ويبقــى أمامنــا 
دنــا بعــدم  ثمانــي ســنوات للوفــاء بالتزاماتنــا فــي أهــداف التنميــة المســتدامة وتعُهّ
إغفــال أحــد. لــم يُْعــِط عــام ٢٠٢٢ فرصــة للعالــم ليتعافــى مــن جائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد )كوفيــد-١٩(، بــل وضــع أمامــه تحديــات جديــدة فــي صــورة 
نزاعــات عالميــة واضطرابــات اقتصاديــة وماليــة وكــوارث كبــرى. ففــي العــام األخيــر 
كان هنــاك ١٠٠ مليــون شــخص حــول العالــم فــي حالــة فــراٍر مســتمٍر مــن الحــروب، 
وحرائــق الغابــات، والجفــاف، والفقــر، والجــوع )*(. وفــي ظــل مواجهاتنــا المســتمرة 

مستقبل تعددية األطراف في 
ظل عالم متغير: من منظور األمم 

المتحدة في مصر

ــدة/ إيـــلـــيـــنـــا بـــانـــوفـــا ــيــ ــســ الــ

المنسق المقيم لألمم المتحدة في مصر

)*( فيديو رسالة األمين العام لألمم المتحدة في العام الجديد ٢٠٢٣
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-12-28/secretary-generals-new-years-video-message-2023-scroll-
down-for-french-version
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

اتجاهات مستقبلية

لتداعيــات التغيــر المناخــي المتســارع، يناضــل العالــم مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق 
بشــأن حلــول مشــتركة. فنحــن حالّيًــا بصــدد نقطــة تحــوُّل فــي التاريــخ: أفعالنــا 
ــا فــي مســتقبل أخضــر  ــا وأحفادن ــب أبنائن خــال الســنوات القادمــة ســتحدد نصي

أفضــل آمــن وحيــاة كريمــة. 

تعددية األطراف: خيارنا الوحيد
تعتمــد تعدديــة األطــراف علــى مــدى قدرتنــا علــى تعزيــز األهــداف المشــتركة 
والموازنــة بيــن المصالــح المتنافســة وتنظيمهــا، فهــي التــزاٌم بنظــام دولــي قائــم علــى 
القواعــد والتعــاون الدولــي، بمــا يتوافــق مــع أغــراض ومبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة 
ــأزم، وال تــزال  ــة مــن الت والقانــون الدولــي. وبــا شــك تمــر تعدديــة األطــراف بحال

تتعاظــم الحاجــة إلــى المنهــج متعــدد األطــراف أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

ا حتـى إنـه ال تسـتطيع البلـدان  وتواجـه البشـرية اليـوم تحديـات كبيـرة ومعقـدة جـّدً
التعامـل معهـا بمفردهـا؛ حيـث جـاء على لسـان األمين العام لألمـم المتحدة أنطونيو 
جوتيريـش: »فـي ظـل هـذا االختبـار الكبيـر المشـترك بيننـا منـذ الحـرب العالميـة 
الثانية، تجد البشرية نفسها أمام اختيار صريح وعاجل: إما االندثار أو االنتصار«، 
وقد أردف قائلًا: »من أزمة المناخ إلى تعدد النزاعات، وال سـيما الحرب المسـتمرة 
فـي أوكرانيـا، وحوكمـة أسـلحة الدمـار الشـامل، والحـاالت الصحيـة الطارئـة مثـل 
فيـروس كورونـا المسـتجد، ونظـام الحمايـة الدوليـة لاجئيـن«، وال تـزال التحديـات 
خطيـرة. وفـي حيـن حطمـت تركيـزات غـازات االحتبـاس الحـراري، وارتفاع منسـوب 
البحـر، والمحتـوى الحـراري للمحيطـات، أرقاًمـا قياسـية جديـدة فـي عـام ٢٠٢٢، 
يواجـه نصـف البشـر مخاطـر الفيضانـات، والجفـاف، والعواصـف العاتيـة، وحرائـق 
الغابـات، ومـا مـن أمـة بمنـأى عـن ذلك؛ وهذا هو بالتحديد سـبب حاجتنا إلى العمل 
مًعـا، ولمـاذا نحتـاج إلـى تعدديـة األطـراف. إنهـا خيارنـا الوحيـد، ألنـه ال توجـد دولـة 

أو جهـة فاعلـة أخـرى يمكنهـا حـل التحديـات التـي تنتظرنـا بمفردهـا.

جدول األعمال العالمي ومستقبله
عـــام ينبغـــي أن نركـــز جهودنـــا متعـــددة األطـــراف؟ فـــي الوقـــت الـــذي يوجـــد فيـــه 
انشـــقاق كبيـــر فـــي المنتديـــات متعـــددة األطـــراف، مـــا زالـــت االتفاقـــات البـــارزة منـــذ 
ــل  ــا لتمويـ ــال أديـــس أبابـ ــدول أعمـ ــن جـ ــر كل مـ ــث يتضافـ ــة؛ حيـ ــام ٢٠١٥ قائمـ عـ
التنميـــة، وإطـــار ِســـنداي للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث، وجـــدول أعمـــال ٢٠٣٠ 
للتنميـــة المســـتدامة الـــذي يشـــمل ١٧ هدًفـــا للتنميـــة المســـتدامة، واتفـــاق باريـــس 
ـــة،  ـــه للســـنوات القادم ـــا علي ـــلًا استرشـــادّيًا متفًق ـــا دلي ـــاخ لتشـــكل جميعه ـــر المن لتغي
وهـــي تمدنـــا بصفتهـــا جـــداول أعمـــال عالميـــة بقائمـــة مهـــام عالميـــة ينبغـــي علـــى 

جميـــع الـــدول تنفيذهـــا.

تعتمد تعددية األطراف 
علـــى مدى قدرتنـــا على تعزيز 
األهداف المشتركة والموازنة 
المتنافســـة  المصالـــح  بيـــن 
وتنظيمها. وهـــو التزام بنظام 
القواعـــد  علـــى  قائـــم  دولـــي 
والتعـــاون الدولي، بما يتوافق 
ومبـــادئ ميثـــاق  أغـــراض  مـــع 
والقانـــون  المتحـــدة  األمـــم 

الدولـــي.  
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ـــا ال نســـتطيع  ـــى اإلقـــرار بأنن ـــة المســـتدامة واتفـــاق باريـــس عل تقـــوم أهـــداف التنمي
ــتدامة.  ــاخ واالسـ ــة بالمنـ ــراءات الخاصـ ــر واإلجـ ــى الفقـ ــاء علـ ــن القضـ ــل بيـ الفصـ
ويكمـــن المنظـــور اإلدراكـــي الـــذي رســـخه المجتمـــع العالمـــي فـــي هـــذه االتفاقـــات 
فـــي حصـــول جميـــع النـــاس علـــى حيـــاة كريمـــة مزدهـــرة؛ فعلينـــا أن نفكـــر فـــي 
الكوكـــب الـــذي نعيـــش عليـــه والبيئـــة التـــي حولنـــا. ففـــي الغالـــب، ال يقـــع الضـــرر 
الناجـــم عـــن التدهـــور البيئـــي واآلثـــار الســـلبية للتغيـــر المناخـــي فقـــط حيثمـــا كان 
المنشـــأ، بـــل فـــي واقـــع األمـــر نجـــد الفئـــات األكثـــر فقـــًرا واألكثـــر ضعًفـــا فـــي العالـــم 
ــا أي دور  ــن لهـ ــم يكـ ــا لـ ــن أنهـ ــي فـــي حيـ ــر المناخـ ــن التغيـ ــرًرا مـ ــد تضـ ــي األشـ هـ
ـــق أهـــداف  ـــود لتحقي ـــد الجه ـــى تجدي ـــاج إل ـــا نحت ـــمَّ فإنن فـــي هـــذه المســـألة. ومـــن ثَ
ـــاق  ـــذ اتف ـــي تنفي ـــع اإلســـراع ف ـــة المســـتدامة الســـبعة عشـــر فـــي كل مـــكان، م التنمي
باريـــس؛ ولذلـــك تَُعـــد خطـــوة االتفـــاق التاريخـــي بشـــأن إنشـــاء صنـــدوق الخســـائر 
واألضـــرار فـــي مؤتمـــر األطـــراف الســـابع والعشـــرين التفاقيـــة األمـــم المتحـــدة 
ـــا بهـــا لتحقيـــق  ًب اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ الـــذي اســـتضافته مصـــر خطـــوًة ُمَرحَّ
ــات التـــي  ــاخ علـــى المجتمعـ ــر المنـ ــار تغيـ ــة آثـ ــبيلًا لمعالجـ ــة، وسـ ــة المناخيـ العدالـ

تضـــررت فيهـــا األرواح وســـبل المعيشـــة.

ـــام لألمـــم المتحـــدة،  ـــن الع ـــا بإرشـــادات األمي ـــا نســـتعين فـــي منظـــور عملن كمـــا أنن
ــج  ــره »برنامـ ــي تقريـ ــة فـ ــة المقدمـ ــي الرؤيـ ــي وردت فـ ــو جوتيريـــش، والتـ أنطونيـ
العمـــل المشـــترك الخـــاص بنـــا« مـــن ســـبتمبر ٢٠٢١، وهـــذا التقريـــر قـــد أعـــده 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة ِبنـــاًء علـــى طلـــب الـــدول األعضـــاء فـــي اإلعـــان 
الـــذي يشـــكل الذكـــرى الخامســـة والســـبعين لألمـــم المتحـــدة. ويَُعـــد »برنامـــج 
ــة  ــيط تعدديـ ــم لتنشـ ــال مصمـ ــدول أعمـ ــو جـ ــا« هـ ــاص بنـ ــترك الخـ ــل المشـ العمـ
األطـــراف واإلســـراع مـــن تنفيـــذ االتفاقـــات القائمـــة، وال ســـيما أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة. وقـــد اقتـــرح األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة بعـــض التوصيـــات فـــي 
أربعـــة نطاقـــات واســـعة، هـــي: )١( اتفـــاق عالمـــي جديـــد إلعـــادة توزيـــع الطاقـــة 
والمـــوارد وتجديـــد العقـــد االجتماعـــي، )٢( التركيـــز علـــى المســـتقبل مـــع اتخـــاذ 
ـــد  ـــال القادمـــة فـــي الحســـبان عن بعـــض الخطـــوات لشـــمول الشـــباب وألخـــذ األجي
اتخـــاذ قـــرارات السياســـات، )٣( بـــذل الجهـــود لتقديـــم الســـلع العامـــة وإدارة 
ـــث مـــن األمـــم المتحـــدة؛  ـــر، )4( تحدي ـــة أكث ـــة بفعالي الصدمـــات واألزمـــات العالمي
حتـــى نكـــون مجهزيـــن بشـــكٍل أفضـــل لدعـــم الحكومـــات فـــي إيجـــاد الحلـــول متعـــددة 
األطـــراف وتنفيذهـــا. لذلـــك، يســـعى »برنامـــج العمـــل المشـــترك الخـــاص بنـــا« إلـــى 
تصحيـــح المســـار، وفًقـــا إلرشـــادات ميثـــاق األمـــم المتحـــدة لبنـــاء العالـــم اآلمـــن 
ــال ٢٠٣٠  ــدول أعمـ ــي جـ ــح فـ ــو موضـ ــا هـ ــموالً، كمـ ــر شـ ــوًدا واألكثـ ــر صمـ واألكثـ

وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة.

عـــن  الناجـــم  الضـــرر 
واآلثـــار  البيئـــي  التدهـــور 
المنـــاخ  لتغيـــر  الســـلبية 
حيثمـــا  فقـــط  يقعـــان  ال 
كان المنشـــأ، بـــل فـــي واقع 
األمر نجـــد الفئات األكثر 
فقـــًرا واألكثـــر ضعًفـــا فـــي 
العالـــم هـــي األشـــد تضرًرا 
من تغيـــر المناخ في حين 
أنهـــا لـــم يكـــن لهـــا أي دور 

فـــي هـــذه المســـألة.  
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جديـر بالذكـر أن األميـن العـام لألمـم المتحـدة قـد دعا إلى عقد قمة عن المسـتقبل 
في سبتمبر ٢٠٢4 لتمثل »فرصة تأتي في كل جيل مرة واحدة فقط لتنشط حراك 
العمـل العالمـي وتجـدد االلتـزام بالمبـادئ األساسـية وتزيـد مـن تطويـر أُطـر تعدديـة 
األطـراف حتـى تكـون مائمـة للمسـتقبل«. وسـيقدم عـام ٢٠٢٣ عـدًدا مـن فـرص 
تعدديـة األطـراف لوضـع أساسـات قمـة المسـتقبل، هـذا إلـى جانـب مؤتمـر األمـم 
ا في شـهر مارس،  المتحـدة للميـاه ومؤتمـر األمـم المتحـدة المعنـي بأقـل البلدان نمّوً
وتقييـم منتصـف المـدة إلطـار ِسـنداي للحـد مـن مخاطـر الكـوارث فـي شـهر مايـو. 
وسـيمثل كلٌّ مـن قمـة األمـم المتحـدة بشـأن أهداف التنمية المسـتدامة وقمة طموح 

المنـاخ فـي شـهر سـبتمبر لحظـات رئيسـة لإلسـراع مـن وتيـرة الحـراك العالمي.

إسهامات مصر في تعددية األطراف
بصفتـي الُمنسـق الُمقيـم لألمـم المتحـدة، فإنـه مـن دواعـي سـروري أن أعمـل فـي 
مصـر وهـي أحـد األعضـاء المؤسسـين لألمـم المتحـدة ولديهـا سـجل ُمَميَّـز حافـل 
باإلنجـازات علـى مـدار ٧٧ عاًمـا بصفتهـا شـريًكا ضمـن األطـراف المتعـددة يتسـم 
بالمسـؤولية وااللتـزام باإلضافـة إلـى دوره الجوهـري. ففي عام ٢٠٢٢، احتلت مصر 
المرتبـة السادسـة كأكبـر منسـق لألمـم المتحـدة فـي عمليات حفظ السـام. ويرجع 
الـدور الريـادي التاريخـي الـذي تلعبـه مصـر إلـى تأسـيس حركـة عـدم االنحيـاز عـام 
١٩٦١، وال يـزال هـذا الـدور يُـَرى إلـى يومنـا هـذا متمثـلًا فـي صـوت السـلطة الـذي 
تنهـض بـه مصـر فـي مجموعـة السـبع وسـبعين، وقـد َمثَّلتـه شـخصياٌت بـارزة مثل د. 
مصطفـى كمـال طلبـة، المديـر التنفيـذي لبرنامـج األمـم المتحـدة للبيئـة منـذ عـام 
١٩٧٥ حتـى ١٩٩٢، ود. بطـرس بطـرس غالـي، األميـن العـام لألمـم المتحـدة منـذ 
عـام ١٩٩٢ حتـى ١٩٩٦، والسـيدة غـادة والـي، المديـر التنفيـذي الحالـي لمكتـب 
األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة. ويتمثـل التـزام مصـر المسـتمر فـي 
نجـاح اسـتضافتها للمؤتمـر السـابع والعشـرين لألطـراف في اتفاقيـة األمم المتحدة 
اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ (COP27) فـي شـرم الشـيخ؛ حيـث شـهدت توقيـع 
اتفـاق بـارز بشـأن إنشـاء صنـدوق للخسـائر واألضـرار. وِبنـاًء علـى هـذا النجـاح، 
سـتواصل مصـر تحملهـا مسـؤولية الرئاسـة حتـى مؤتمر األطراف الثامن والعشـرين 
التفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ (COP28)، وسـتلعب دوًرا 

ـا علـى سـاحة األطـراف المتعـددة. مهّمً

وباإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت مصــر واحــدة مــن أولــى الــدول التــي تبنت جــدول أعمال 
٢٠٣٠ للتنميــة المســتدامة ومــا يشــمله مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وينعكــس 
هــذا فــي االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، ويتــم تأكيــده بتقديــم مصــر 
لثاثــة تقاريــر وطنيــة طوعيــة إلــى منتــدى األمــم المتحــدة السياســي رفيــع المســتوى 

المعنــي بالتنميــة المســتدامة؛ ممــا لقــي إشــادة واســعة علــى النطــاق الدولــي.

 2023 عـــام  ســـيأتي 
فـــرص تعدديـــة  مـــن  بعـــدٍد 
األطـــراف لوضـــع أساســـات 
هـــذا  المســـتقبل،  قمـــة 
إلـــى جانـــب مؤتمـــر األمـــم 
المتحـــدة للميـــاه ومؤتمـــر 
المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم 
فـــي  ا  نمـــّوً البلـــدان  بأقـــل 
وتقييـــم  مـــارس،  شـــهر 
إلطـــار  المـــدة  منتصـــف 
ِســـنداي للحد من مخاطر 
مايـــو.  شـــهر  فـــي  الكـــوارث 
وسُيمثل كلٌّ من قمة األمم 
أهـــداف  بشـــأن  المتحـــدة 
المســـتدامة  التنميـــة 
فـــي  المنـــاخ  وقمـــة طمـــوح 
لحظـــات  ســـبتمبر  شـــهر 
رئيســـة لإلســـراع مـــن وتيرة 

العالمـــي.   الحـــراك 
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اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

األمم المتحدة في مصر: شريك ملتزم
ــد نطــاق تمثيــل األمــم المتحــدة فــي مصــر مــن أوســع النطاقــات فــي المنطقــة؛  يَُع
بمــا لديهــا مــن مكاتــب تمثيــل يبلــغ عددهــا ٣٨ مكتًبــا، منهــا ١٨ مكتًبــا إقليمّيًــا. 
وبتتبــع مســار شــراكة األمــم المتحــدة مــع مصــر الــذي يرجــع إلــى عــام ١٩٥٢، نجــد 
أن هنــاك فــي الوقــت الحالــي أكثــر مــن ٢٣٠٠ موظــف تابــع لألمــم المتحــدة بمصــر. 
كمــا يمثــل وجودنــا طويــل المــدى وواســع النطــاق مــدى قــوة ارتباطنــا بمصــر. هــذا 
ويُلَحــظ دور األمــم المتحــدة علــى ســاحة التنميــة فــي مصــر مــن خــال ثــاث ميــزات 

نســبية، وهــي كاآلتــي:

أواًل: تقدم األمم المتحدة كلًّا من المشورة المتعلقة بالسياسات والدعم البرامجي للوفاء 
بالتزامهـا فـي تنفيـذ أهـداف التنميـة المسـتدامة. وهنـاك بعـض وكاالت األمـم المتحـدة 
التـي تقـدم علوًمـا وخبـرات فنيـة قيَِّمـة القتـراح حلـول تنميـة مسـتدامة متكاملـة، مثـل: 
منظمـة األغذيـة والزراعـة )فـاو(، والصنـدوق الدولـي للتنمية الزراعيـة )إيفاد(، ومنظمة 
العمـل الدوليـة، ومنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة )اليونسـكو(، ومنظمة 
للمسـتوطنات  المتحـدة  األمـم  وبرنامـج  )يونيـدو(،  الصناعيـة  للتنميـة  المتحـدة  األمـم 
البشـرية )موئـل األمـم المتحـدة(، ومنظمـة الصحـة العالميـة. وِبناًء علـى معرفة وخبرات 
المنظومـة التنمويـة لألمـم المتحـدة بأكملهـا، نأتـي ببعـض المناهـج االبتكاريـة لتقديـم 
إثبـات مفهـوم يمكـن دعمـه مـن ِقبَـل الحكومـة وغيرهـا مـن شـركاء التنميـة. وهنـاك مثاٌل 
ُمَميَّز على ذلك في مجال التكيف مع الظروف المناخية، أال وهو مشـروع تطوير شـبكة 
سـدود فـي دلتـا النيـل فـي مواجهـة البحـر المتوسـط مـع االسـتعانة بحلـول تعتمـد علـى 
ـذه برنامـج األمـم المتحـدة للتنميـة، وقـدم  الطبيعـة وإشـراك المجتمـع المحلـي؛ حيـث نفَّ

صنـدوق المنـاخ األخضـر الدعـم المالـي للمشـروع.

ثانًيــا: تتمتــع األمــم المتحــدة فــي مصــر بقــدرة فريــدة مــن نوعهــا فــي مجــال الحشــد 
والتنظيــم بصفتهــا شــريًكا ذا موثوقيــة وجــدارة فــي الحكومــة والمجتمــع الدولــي 
والقطــاع  المدنــي،  المجتمــع  مثــل:  التنميــة،  فــي  المصلحــة  ومختلــف أصحــاب 
الخــاص. ونحــن نعــزز هــذه القــدرة؛ وذلــك لجمــع الجهــات الفاعلــة المختلفــة مــن 
ــم  ــرة، وتقدي ــات شــراكة مبتك ــي، وإنشــاء عاق ــاون اإلنمائ ــود التع أجــل تنســيق جه
ــاٌل  ــاك أيًضــا مث ــا االســتراتيجية الناشــئة. وهن ــادة فكــري بشــأن القضاي نمــوذج ري
توضيحــي جيــد علــى ذلــك، أال وهــو المنصــة المشــتركة للمهاجريــن والاجئيــن 
فــي مصــر التــي تــم إطاقهــا فــي شــهر نوفمبــر لعــام ٢٠٢١، كمبــادرة مــن الحكومــة 
الســامية لألمــم  للمفوضيــة  الفنيــة  الريــادة  تحــت  فــي مصــر  المتحــدة  واألمــم 
المتحــدة لشــؤون الاجئيــن ومنظمــة الهجــرة الدوليــة؛ حيــث جمعــت جهــات فاعلــة 
مختلفــة لتقديــم مســاعدة أفضــل للفئــات المســتضعفة مــن المهاجريــن والاجئيــن 

ــات المســتضيفة. ــدى المجتمع ــى الصمــود ل وتحســين القــدرة عل

تمثيـــل  نطـــاق  ُيَعـــد 
األمم المتحـــدة في مصر 
مـــن أوســـع النطاقـــات فـــي 
لديهـــا  بمـــا  المنطقـــة؛ 
مـــن مكاتـــب تمثيـــل يبلـــغ 
منهـــا  مكتًبـــا،   38 عددهـــا 
ـــا، فضـــًلا  18 مكتًبـــا إقليمّيً
عـــن وجـــود أكثر مـــن 2300 
لألمـــم  تابـــع  موظـــٍف 
فـــي  بمصـــر  المتحـــدة 

الحالـــي.   الوقـــت 
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ثالًثــا: تقــدم األمــم المتحــدة دعًمــا مباشــًرا مســتهدًفا ألشــخاص معينيــن فــي مصــر 
والذيــن هــم معرضــون لخطــر تغافلهــم. ويشــمل هــذا الدعــم تقديــم بعــض الخدمــات 
فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم والطعــام والتغذيــة لــكٍلّ مــن المهاجريــن والاجئيــن 
وغيرهــم ممــن يعانــون مــن ضعــف أحوالهــم. وهكــذا تســعى وكاالت األمــم المتحــدة 
الرائــدة )مثــل: برنامــج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة مــرض نقــص المناعــة 
البشــرية )اإليــدز(، وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، وصنــدوق الطــوارئ الدولــي 
للطفولــة )اليونيســف(، وكيــان األمــم المتحــدة المعنــي بالمســاواة بيــن الجنســين 
ــى  ــة العالمــي( إل ــم المتحــدة للمــرأة«، وبرنامــج األغذي ــة األم ــن المــرأة »هيئ وتمكي

االســتجابة لتعهــد أهــداف التنميــة المســتدامة بعــدم إغفــال أي أحــد.

ــع إلــى المســتقبل، ســتعمل األمــم المتحــدة فــي مصــر علــى تعزيــز  وختاًمــا، بالتطل
ــاون  ــم المتحــدة للتع ــل األم ــم إطــار عم ــد تقدي ــاث عن ــزات النســبية الث هــذه المي
فــي مجــال التنميــة المســتدامة )٢٠٢٣ - ٢٠٢٧(، وهــي الوســيلة االســتراتيجية 
بيــن الحكومــة ومنظومــة األمــم المتحــدة فــي مصــر، مــع توجيــه األنشــطة التنمويــة 
لألمــم المتحــدة لدعــم تنفيــذ جــدول أعمــال ٢٠٣٠. وســيأتي هــذا اإلطــار التعاونــي 
بثمــاره فــي خمســة مجــاالت تشــمل تقديــم خدمــات ذات جــودة لجميــع األفــراد، 
ونظــام اقتصــادي يتميــز بالشــمولية والمنافســة والتنــوع واالســتدامة، وإدارة المــوارد 
الطبيعيــة المســتدامة والقــدرة علــى الصمــود أمــام الظــروف المناخيــة، والشــفافية 
والحوكمــة الجيــدة وســيادة القانــون، والمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. 
وِبنــاًء علــى عاقــة شــراكة اســتمرت لســبعة عقــود، ســنواصل النضــال بصفتنــا 
شــريًكا موثوًقــا للحكومــة لكــي تخــرج اتفاقــات األطــراف المتعــددة إلــى النــور ولكــي 
نَِفــي بتعهدنــا فــي أهــداف التنميــة المســتدامة بعــدم إغفــال أي أحــد. وخــال هــذا 
ــن  ــا ل ــد »أنن ــذي أك ــم المتحــدة ال ــام لألم ــن الع ــن األمي ــام م المســار، نســتمد اإلله

ــا عــن عملنــا إلعــادة بنــاء حيــاة كريمــة للجميــع«. نتخلــى مطلًق

تتمتـــع األمـــم المتحدة 
فـــي مصـــر بقـــوة فريـــدة مـــن 
الحشـــد  مجـــال  فـــي  نوعهـــا 
شـــريًكا  بصفتهـــا  والتنظيـــم 
ذا موثوقيـــة وجدارة بالنســـبة 
للحكومة والمجتمع الدولي 
ومختلف أصحاب المصلحة 
مثـــل:  التنميـــة،  عمليـــة  فـــي 
المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع 

الخـــاص.  


