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إعالن سياسي بشأن تعزيز التعاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات       - ٦٩/٢٧٧
 اإلقليمية ودون اإلقليمية

  

 ،إن اجلمعية العامة  

 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ تسترشد  

يثاق وإىل مجيـع مـا اختذتـه األمـم املتحـدة يف      املإىل أحكام الفصل الثامن من وإذ تشري   
هــذا الشــأن مــن قــرارات ذات صــلة بالتعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون   

 اإلقليمية،

 اإلعالن السياسي التايل:تعتمد   

واملنظمـــات اإلقليميـــة   ملتحـــدةاإلعـــالن السياســـي بشـــأن تعزيـــز التعـــاون بـــني األمـــم ا      
  اإلقليمية  ودون

 حنــن، املمــثلني الرفيعــي املســتوى للــدول األعضــاء واملــراقبني اــتمعني يف نيويــورك يف   

 ، نعلــن أن املناقشــة املواضــيعية الرفيعــة املسـتوى بشــأن تعزيــز التعــاون بــني ٢٠١٥أيار/مـايو   ٤

 رصــة هامــة ملواصــلة البنــاء علــى األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة تشــكل ف 

ــا.        ــة وتعزيزه ــة ودون اإلقليمي ــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي ــني األم الشــراكة االســتراتيجية ب
 ولذلك فإننا:

ــدة      نرحـــب  - ١   ــم املتحـ ــني األمـ ــاون بـ ــز التعـ ــة إىل تعزيـ ــة الراميـ ــاجلهود اجلاريـ بـ
ــن      ــها، م ــة كــل من ــة، يف حــدود والي ــة ودون اإلقليمي ــة    واملنظمــات اإلقليمي ــادة فعالي أجــل زي

 الشراكة وكفاءا واتساقها؛

الـدور اهلـام الـذي تقـوم بـه املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، وفقـا           نؤكد  - ٢  
مليثاق األمم املتحدة، يف جماالت السالم واألمن، والتنمية وحقـوق اإلنسـان، ونسـلم بـأن هـذه      
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تواجـه مناطقهـا بسـبب قرـا اجلغـرايف      املنظمات مهيأة جيدا لفهم التحديات والديناميات اليت 
ــا        ــاطق املشــمولة بواليا ــزاع حمــددة يف املن ــة وحــاالت ن ــارخيي مــن حــاالت حملي والثقــايف والت

لــــديها مــــن معلومــــات تتعلــــق بتلــــك احلــــاالت، ولإلســــهام يف منــــع نشــــوب تلــــك    ومــــا
 وحلها؛  زاعاتـالن

ــا  - ٣   ــات اإل   نؤكـــد أيضـ ــم املتحـــدة واملنظمـ ــاون بـــني األمـ ــة ودون أن التعـ قليميـ
اإلقليمية قد تطور على مر السنني وأن تعزيز هذه الشراكات يتسـم بأمهيـة اسـتراتيجية لتوطيـد     

 مبدأي امليزة النسبية والتكامل؛

 تصـميمنا علـى دعـم اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز التعـاون بـني         نؤكد من جديـد   - ٤  

ي للتحـديات الـيت تواجـه منطقـة     األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف التصـد   
األمـم   كل منها واتمع الدويل، والتزامنا بدعم هذه اجلهود، ونعترف بأن تعزيـز التعـاون بـني   

متكامـل   املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية هـدف عـام ومشـترك يتطلـب اتبـاع ـج      
 يثاق والقانون الدويل؛امليتفق متاما مع مقاصد ومبادئ 

مجيــع الــدول األعضــاء علــى تشــجيع ودعــم تعزيــز التعــاون بــني األمــم   ثحنــ   - ٥  
املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية نظرا حلجم وتعقيد التحـديات الـيت تواجـه اتمـع     
الدويل وعلى القيام بأمور منها حشد الدعم الدويل من أجـل بنـاء قـدرات املنظمـات اإلقليميـة      

نع نشوب الرتاعات وحلها، مبا يف ذلك الوساطة واملصـاحلة، وحفـظ   ودون اإلقليمية يف جمال م
 يثاق واملبادئ األساسية لعمليات حفظ السالم، وبناء السالم؛املالسالم وفقا ملقاصد ومبادئ 

على أن املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة مسـؤولة عـن تـدبري      نكرر التأكيد  - ٦  
ستية وغريها من املوارد، بوسائل منها املسـامهات الـيت   ما يلزمها من موارد بشرية ومالية ولوج

 يقدمها أعضاؤها والدعم الـذي تتلقـاه مـن الشـركاء، ونرحـب بالـدعم املـايل القـيم املقـدم مـن          

 الشركاء يف هذا الصدد؛

بأنه يف احلاالت اليت تقوم فيها منظمات إقليمية أو دون إقليميـة بنشـر   نعترف   - ٧  
من جملس األمن، فإـا تسـهم يف صـون السـالم واألمـن الـدوليني،       عمليات حلفظ السالم بإذن 

يثـاق، ونؤكـد ضـرورة أن تتلقـى املنظمـات اإلقليميـة       املمبا يتسق مع أحكام الفصل الثـامن مـن   
لس متويال يتسم مبزيـد مـن إمكانيـة التنبـؤ     اعند اضطالعها حبفظ السالم مبوجب تكليف من 

 به واالستدامة واملرونة؛

األمم املتحدة علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون        نشجع  - ٨  
مكافحـة اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره       ـدف اإلقليمية، بتعزيـز الشـراكة ودعـم اجلهـود     

فضــال عــن مكافحــة التطــرف العنيــف، ونكــرر اإلعــراب عــن إدانتنــا القويــة لإلرهــاب جبميــع    
ان ارتكابه وأيـا كانـت أغراضـه، نظـرا لكونـه أحـد       أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه أو مك

 أخطر التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان؛
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ضــرورة أن تضــطلع املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة،   نؤكــد مــن جديــد   - ٩  
جلان األمم املتحدة اإلقليمية ومكاتبـها دون اإلقليميـة، بـدور هـام يف التشـجيع علـى        فضال عن

األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة بشكل متـوازن يف منطقـة كـل     تكامل
منها، ونشجع يف هذا الصدد على زيادة التعاون فيما بني املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة،   

 جماالت منها املساعدة التقنية وبناء القدرات وتبادل املعلومات؛ يف

التزامنــا بتعزيــز التعــاون الــدويل للتصــدي للتحــديات   انؤكــد مــن جديــد أيضــ  - ١٠  
املستمرة املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة، مـن خـالل القضـاء علـى الفقـر جبميـع أبعـاده، والـتخلص            

اجلــوع، وحتقيــق النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل للجميــع، وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة  مــن
، ونشدد علـى احلاجـة   ٢٠١٥طة التنمية ملا بعد عام االستدامة البيئية، يف سياق خوواملساواة، 

 إىل دعــم املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، عــن طريــق منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا، يف

 تفعيل مفهوم التنمية املستدامة وتنفيذه بشكل فعال؛

األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة علــى أن تقــوم،    نشــجع  - ١١  
لوالية كل منها ومبادئ القانون الدويل، بزيادة تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيـز احلريـة   وفقا 

واحترام مجيع حقـوق اإلنسـان، واملسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وسـيادة القـانون علـى           
الصــــعيدين الــــوطين والــــدويل، وااللتــــزام عمومــــا بإقامــــة جمتمعــــات عادلــــة ودميقراطيــــة         

 اجلميع؛  تستوعب

على أمهية التعاون والشراكات بني املنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون    نشدد  - ١٢  
اإلقليمية واألمم املتحدة وكذلك مع بعضها البعض، ونشجع على إجراء حوار بصـفة منتظمـة   
بشأن كيفية مواصلة تعزيز التعـاون، وتبـادل اآلراء واملعلومـات والـدروس املسـتفادة، وحتسـني       

 الترابط والتكامل يف إطار والية كل منها؛التعاون والتنسيق و

برئيس اجلمعية العامة يف دورا التاسـعة والسـتني لعقـد هـذا االجتمـاع       نشيد  - ١٣  
األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ملشــاركتها     الــدول الرفيــع املســتوى وجبميــع   

  قدمته من مسامهات.  وما

  ٨٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٥

 


