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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/426( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

 حنو إقامة شراكات عاملية - ٦٢/٢١١
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٠ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢١ املــــــؤرخ٥٥/٢١٥ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري 
ــؤرخ٥٦/٧٦ و ــانون األول١١ املــ ــسمرب/ كــ ــؤرخ٥٨/١٢٩ و٢٠٠١ديــ ــان١٩ املــ ون كــ

 ،٢٠٠٥ديسمرب/ كانون األول٢٢ املؤرخ٦٠/٢١٥ و٢٠٠٣ديسمرب/األول
ــةوإذ تؤكــد مــن جديــد  ــة العام ــك اجلمعي ــا يف ذل ــم املتحــدة، مب ــدور احليــوي لألم ال

 والس االقتصادي واالجتماعي، يف تعزيز الشراكات يف سياق العوملة،
ور الرئيـسي للحكومـات على الطابع احلكومي الدويل لألمم املتحـدة والـدوإذ تشدد 

 ومسؤوليتها يف صنع السياسات على الصعيدين الوطين والدويل،
ــة، علــى الــصعيدين الــوطين والعــامليوإذ تعيــد تأكيــد تــصميمها  ــة بيئ  علــى علــى يئ

 ستدام والتخفيف من حدة الفقر واالستدامة البيئية،املقتصادياالنموفضي إىل ال، تالسواء
 العامل،  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف أحناءددع بتزايدوإذ حتيط علما 
ــواردة يف إعـــالنوإذ تـــشري  ــداف الـ ــم إىل األهـ ــةل املتحـــدةاألمـ ــيما)١(أللفيـ ، وال سـ

مؤمتر القمةنتائجيفمن إعادة تأكيدتلك األهدافما حظيت بهاألهداف اإلمنائية لأللفية، و
ها بإقامـة شـراكات عـن طريـق إتاحـة فـرص أكـرب ما يتعلق منـخباصة، و)٢(٢٠٠٥العاملي لعام

لتمكني القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واتمـع املـدين بـصفة عامـة مـن اإلسـهام يف
 حتقيق أهداف املنظمة وبراجمها، وخباصة يف السعي إىل حتقيق التنمية والقضاء على الفقر،

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )١(
 .٦٠/١انظر القرار )٢(
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 شـجع علـى اتبـاع ممارسـات٢٠٠٥ إىل أن مؤمتر القمـة العـاملي لعـاموإذ تشري أيضا 
 األعمال التجارية،جمالمسؤولة يف

ــشدد  ــنيوإذ ت ــاون ب ــى أن التع ــم عل ــيني، املتحــدةاألم ــشركاء املعن ــع ال ــهمومجي  ومن
، وميكـن أن يـسهم املتحـدةاألمـمالقطاع اخلاص، سيعزز املقاصد واملبـادئ اـسدة يف ميثـاق

ق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــةبــشكل ملمــوس يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــ
 املتحــدةاألمــمعقــدهاتنتــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيتكــذلكلأللفيــة، و

سـيجري التنميـة والقـضاء علـى الفقـر، وها بشأا، وخباصـة يف جمـايليرجتواالستعراضات اليت
 حيادها واستقالهلا،ذا التعاون على حنو حيفظ نزاهة املنظمة و االضطالع

على أمهية مسامهة القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واتمـعوإذ تشدد أيضا 
األمــم املتحـدة يف امليـدانني االقتــصادي واالجتمـاعي وامليــادين  مـؤمتراتنتــائجاملـدين يف تنفيـذ

 املتصلة ما،
قطــاع اخلــاص يف، يف هــذا الــصدد، مبــشاركة كيانــات اتمــع املــدين والوإذ ترحــب 

الـيت عرضـت نتائجهـاوبشأن متويل التنميةاملتعددوناملصلحةأصحابريهاجياملشاورات اليت
 ٢٤ و٢٣يف احلوار الرفيـع املـستوى املتعلـق بتمويـل التنميـة الـذي أجـري يف نيويـورك يـومي

 ،٢٠٠٧أكتوبر/تشرين األول
ــضاء، بتعزيــز قــدراعنــد بــضرورة القيــام،وإذ تعتــرف  ــى االقت ت الــدول األعــضاء عل

املشاركة بشكل فعال يف الشراكات على مجيع الصعد، وفقا لألولويات الوطنيـة والتـشريعات
 الوطنية، وإذ تشجع على تقدمي الدعم الدويل لبذل هذه اجلهود يف البلدان النامية،

القطـاع اخلـاص، اإلسـهامومنـهم على أنه مبقدور مجيع الشركاء املعنـيني،وإذ تشدد 
 التــصدي للعقبــات الــيت تواجــه البلــدان الناميــة يف تعبئــة املــوارد الالزمــة لتمويــل تنميتــهايف

 عديـدة، مـن بينـها تـوفري املـواردوسـائل ب املتحـدةألمماملستدامة ويف حتقيق األهداف اإلمنائية ل
وقايـةاملالية واحلصول على التكنولوجيا وتوفري اخلـربة يف جمـال اإلدارة وتقـدمي الـدعم لـربامج ال

والــسلواملالريـا)اإليـدز(متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب/مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية
 ختفـيض أسـعار األدويـة،بطرق منهاا،والعالج للمصابنيواألمراض األخرى وتوفري الرعاية

 عند االقتضاء،
ــيني،وإذ ترحــب  ــشركاء املعن ــع ال ــذهلا مجي ــيت يب ــاجلهود ال ــهمب ص، القطــاع اخلــاومن

ــيهم و ــد علـ ــزمني يعتمـ ــشركاء ملتـ ــة كـ ــة التنميـ ــشاركة يف عمليـ ــةملللمـ ــار اإلمنائيـ ــاة اآلثـ راعـ
واالجتماعية واآلثار املتعلقة حبقـوق اإلنـسان وباملـسائل اجلنـسانية والبيئيـة، ولـيس جمـرد اآلثـار

 قبـولإىلبـصفة عامـة، ،للـسعيما يضطلعون به مـن أعمـال، ولى عاملترتبةاالقتصادية واملالية
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، أي جعل هذه القيم واملسؤوليات تؤثر يف والوفاء ااملسؤولية االجتماعية والبيئية للشركات
سلوكها وسياساا القائمة على حوافز الربح، مبا يتماشى مع القوانني واألنظمـة الوطنيـة، وإذ

 تشجع على بذل املزيد من هذه اجلهود،
 أمانتـهان طريقنة التنمية املستدامة ع باجلهود املستمرة اليت تبذهلا جلوإذ ترحب أيضا 

 مـن بينـها إنـشاء وتوسـيع قاعـدة،لتعزيز الشراكات مـن أجـل التنميـة املـستدامة بعـدة وسـائل
علومات عن الشراكات وتيسري تبـادلإلتاحة امل بوصفها منهاجابيانات تفاعلية على اإلنترنت

أثنــاءيفبـشكل منـتظمت إقامـة معـارض للـشراكاطريـقنعـاخلـربات وأفـضل املمارسـات، و
 دورات اللجنة،

ــا  ــيط علمـ ــدير وإذ حتـ ــمـــع التقـ ــدم احملـ ــالرز بالتقـ ــدة يف أعمـ ــم املتحـ ــصلةاألمـ  املتـ
ــشراكات، وخباصــة يف إطــار العديــد مــن مؤســسات األمــم املتحــدة ووكاالــا وصــناديقها بال

ــا، ــا ومبادراــها وجلا ــة عمل ــل اوبراجمهــا وأفرق ــذي أمث ــاملي ال ــاق الع ــالتف ــامهعلن  األمــني الع
 األمـمصـندوق و)٣(تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت والتنميـةمن أجلوالتحالف العاملي

علـى الـصعيد امليـداينعدد كبري من الشراكاتبإقامةللشراكات الدولية، وإذ ترحباملتحدة
، مثـلوالشركاء غري احلكوميني والدول األعضاء املتحدةاألممدخل فيها العديد من وكاالت

 بني القطاعني العام واخلاص ألغراض التنمية الريفية، املتحدةاألممحتالف
ومجيـع املتحـدةاألمـمعـن تعزيـز التعـاون بـني العاماألمنيبتقريرحتيط علما - ١ 

 ؛)٤(اصة القطاع اخلاصخبالشركاء املعنيني، و
ميـة أن الـشراكات عالقـات طوعيـة وتعاونيـة بـني أطـراف عـدة، حكوتؤكد - ٢ 

، يتفــق فيهــا املــشاركون مجيعــا علــى العمــل معــا لتحقيــق غــرض علــى الــسواءوغــري حكوميــة
القيام مبهمة معينة وعلـى تقاسـم املخـاطر واملـسؤوليات واملـوارد والفوائـد، حـسبما مشترك أو

 يتفق عليه فيما بينهم؛
  أمهيـة مــسامهة الـشراكات الطوعيــة يف حتقيـق األهــداف اإلمنائيــةتؤكـد أيــضا - ٣ 

التأكيـد علـى أـا مكملـةإعـادةاملتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية، مـع
لاللتزامات اليت قطعتها احلكومات على نفسها بغية حتقيق هذه األهـداف، ولـيس املقـصود ـا

 أن تكون بديال عن تلك االلتزامات؛

_______________

)٣( A/62/89-E/2007/76املرفق ،. 
)٤( A/62/341. 
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ع القـوانني الوطنيــةلـشراكات أن تكـون متـسقة مـينبغـي ل هأنـتؤكـد كـذلك - ٤ 
واالسـتراتيجيات واخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة، وكــذلك مــع أولويــات البلــدان الــيت جيــري تنفيــذ

 الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيه الذي تقدمه احلكومات فيما يتصل بذلك؛
 رحــب باإلسـهامات اإلجيابيــة٢٠٠٥ إىل أن مــؤمتر القمـة العــاملي لعـامتـشري - ٥ 

الـيت قــدمها القطـاع اخلــاص واتمـع املــدين، مبــا يف ذلـك املنظمــات غـري احلكوميــة، يف تعزيــز
وتنفيذ الربامج املتعلقة بالتنمية وحقوق اإلنسان، وتشري أيضا إىل أن مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام

على تعزيز إسهام املنظمـات غـري احلكوميـة واتمـع املـدين والقطـاع عزمه أعرب عن٢٠٠٥
يف جهــود التنميـة الوطنيــة، وكــذلك يف تعزيــز الــشراكةاآلخــرين املــصلحةأصــحاباخلـاص و

:العاملية من أجل التنمية، وشجع الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف اـاالت التاليـة
ــدة ــة والــصحة والزراعــةتــوفري اســتثمارات وفــرص عمــل جدي ــل التنمي وحفــظ الطبيعــة ومتوي

 لموارد الطبيعية وإدارة البيئة والطاقة والغابات وأثر تغري املناخ؛املستدام لستخداماالو
 بالدور الذي ميكن أن تؤديه الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاصعترفت - ٦ 

ا بـضرورة كفالـة متاشـي أنـشطة أيـضعتـرفيف اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر واجلـوع، وت
 كـذلكعتـرفاالستراتيجيات اإلمنائية، وتالسيطرة الوطنية علىتلك الشراكات متاما مع مبدأ

 بضرورة املساءلة الفعالة والشفافية يف تنفيذها؛
 تقـوم علـى تعـدد ـجعلـى اتبـاعتـشجيعالواصـلأن ي باتمع الدويليب - ٧ 

 يات التنمية يف سياق العوملة؛يف التصدي لتحد أصحاب املصلحة
علـــى مواصـــلة تطـــوير ـــج عـــام وموحـــد األمـــم املتحـــدةمنظومـــة تـــشجع - ٨ 
 بقـدر أكـرب علـى التـأثري والـشفافية واملـساءلة واالسـتدامة،شددلشراكات اليت تدخل فيها، يـل

لمبــادئل يف اتفاقــات الــشراكة، ومــع إيــالء االعتبــار الواجــبا ال لــزوم هلــصــرامةدون فـرض
مزايــا غـري عادلــة ألي شــريكأيـةاملــشترك والـشفافية وعــدم مــنحالقـصد:اتلــشراكلتاليـة لا

ــادل واملــساءلة واحتــرام لألمــم املتحــدة ــرام املتب  األمــم املتحــدةطرائــقواملنفعــة املتبادلــة واالحت
لناميـةوالبلـدان ا والسعي إىل حتقيق التمثيل املتوازن للشركاء املعنيني من البلدان املتقدمـة النمـو

غــرايف وعــدم املــساساجلقطــاعي وال تــوازنالمبرحلــة انتقاليــة و والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداا
 ها؛باستقالل األمم املتحدة وحياد

االتفاق العاملي لألمم املتحدة بوصفه تنفذ يف إطاراليتنشطةاأل تشجع أيضا - ٩ 
 املتحـدة ومبمارسـات األعمـاللنهوض بقيم األمملشراكة مبتكرة بني القطاعني العام واخلاص

أوسـاط األعمـال التجاريـة العامليـةبـني مـا منظومـة األمـم املتحـدة وفيداخـلالتجارية املسؤولة
مبا حيظى به االتفـاق العـاملي مـن إدارة ودعـم قر زيادة عدد الشبكات احمللية، وتبوسائل، منها
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تنــوععــن رب خصيــصاممــا يعــداخــل منظومــة األمــم املتحــدة،وهيكــل متــويلي وموقــع خــاص
أصحاب املصلحة املعنيني به، وتالحظ أنشطة مكتب االتفاق العاملي يف هذا الـصدد وتـشجعه

 مواصلة تبادل الدروس املستفادة ذات الـصلة واخلـرباتوخباصة يفعلى مواصلة بذل جهوده،
 اإلجيابية املستمدة من الشراكات؛

ة الثـاين لزعمـاء االتفـاق العـامليبنتـائج مـؤمتر القمـحتيط علمـا مـع االهتمـام - ١٠ 
،٢٠٠٧يوليــه/ متــوز٦ و٥لألمــم املتحــدة، املعقــود مبكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف يــومي

 ؛استهالهلاوبالشراكات اليت جرى
بالعمــل اجلــاري الــذي تــضطلع بــه األمــم املتحــدة يف جمــال الــشراكات،تقــر - ١١ 

ا وصــناديقها وبراجمهــا وفــرق عملــها يف إطــار مؤســسات األمــم املتحــدة ووكاالــوخباصــة
تقدمي التدريب الـوايف،على الصدد، يف هذا،املختلفة، ضمن والية كل منها، وتشجع وجلاا
 االقتضاء؛ حسب

 علــى تبــادل الــدروساملعنيــة األمــم املتحــدة ووكاالــاؤســسات متــشجع - ١٢ 
، مبــا يف ذلــك مــع أوســاطاملـستفادة ذات الــصلة واخلــربات اإلجيابيــة املــستمدة مـن الــشراكات

 ألمم املتحدة؛لأكثر فعالية شراكاتتطويراألعمال التجارية، كمسامهة يف
ــا - ١٣  ــيط علمـ ــدير حتـ ــودمـــع التقـ ــني جبهـ ــاماألمـ ــة ال العـ ــسني إدارةراميـ  إىل حتـ

 تعزيــز التــدريب املالئــم علــى مجيــع املــستويات ذات الــصلة والقــدراتطريــقنعــالــشراكات
ب القطرية والتركيـز االسـتراتيجي وتـويل زمـام األمـور حمليـا وتبـادل أفـضلاملؤسسية يف املكات

مـناملمارسات وحتسني عمليـات اختيـار الـشركاء وتبـسيط املبـادئ التوجيهيـة لألمـم املتحـدة
 القطــاع اخلــاص،ومنــهمالــشراكات بــني األمــم املتحــدة ومجيــع الــشركاء ذوي الــصلة،أجــل

 طة، حسب االقتضاء؛وتطلب مواصلة االضطالع ذه األنش
 إىل األمـني العـام أن يقـوم، بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء ويف حـدودتطلب - ١٤ 

مـناملوارد القائمة، بتعزيز آليـات تقيـيم أثـر الـشراكات، مـع مراعـاة أفـضل األدوات املتاحـة،
ــة ــشراكات بفعالي ــة إدارة ال ــتعلم الفعــال مــن حــاالتأجــل كفال ــسري ال  وضــمان املــساءلة وتي

 جاح واإلخفاق على حد سواء؛الن
ســتخدام الــشراكات كوســيلة لتنفيــذ األهــدافال بالنــهج املبتكــرةترحــب - ١٥ 

ــضل، وخباصــة يف ــربامج بــشكل أف ــموال ــر،دع ــى الفق ــة والقــضاء عل ــق التنمي ــسعي إىل حتقي ال
 اإلمكانــات،هــذه حبــث ووكاالــا ذات الــصلة علــى مواصـلة املتحـدةألمــموتـشجع هيئــات ا

ات بريتون وودز ومنظمـة التجـارة العامليـة إىل القيـام بـذلك، آخـذة يف االعتبـاروتدعو مؤسس
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اختالف والياا وأساليب عملها وأهدافها، وكذلك األدوار اخلاصة اليت يضطلع ا الـشركاء
 املعنيون غري احلكوميني؛

ــعتوصــي - ١٦  ــى مجي ــضا القــضاء عل ــشراكات أي ــزز ال ــأن تع ــسياق، ب ، يف هــذا ال
 مييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس نوع اجلنس، يف جمال العمالة واملهن؛أشكال الت

 :طلبهاتكرر - ١٧ 
الـيت تـدخل يف شـراكات أن املتحـدةاألمـممجيع اهليئـات داخـل منظومـةإىل )أ( 

تكفل نزاهة املنظمة واستقالهلا وأن تـدرج معلومـات عـن الـشراكات فيمـا تقدمـه مـن تقـارير
  وبغري ذلك من الوسائل؛اإلنترنتالقتضاء، يف مواقعها علىبصفة منتظمة، حسب ا

ــات وإىل ا )ب(  ــدموا إىل احلكومــ ــرين املــــصلحةأصــــحابلــــشركاء أن يقــ   اآلخــ
ووكاالت األمم املتحدة وهيئاا ذات الصلة وغريها من املنظمات الدولية اليت يتعـاملون معهـا

 التقـارير، مـع توجيـهبوسـائل، منـهاماملعلومات ذات الصلة وأن يتبادلوها معها على حنو مالئ
 العملية؛ أمهية تبادل املعلومات فيما بني الشراكات بشأن خربااإىلاهتمام خاص

 يف دورا الرابعـة والـستنيالعامة اجلمعيةأن يقدم إىل العاماألمني إىلتطلب - ١٨ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٧٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ربديسم/ كانون األول١٩

 


