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  2015كانون األول/ديسمرب  22 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/479) على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

حنو إقامة شراكات عاملية: هنج قـامم عىـا املبـادت لتع يـ  التعـاون       - 70/224
 بني األمم املتحدة ومجيع الشركاء املختصني

 
 ،إن اجلمعية العامة 

 2000كــــــانون األول/ديســــــمرب  21املــــــ ر   55/215إىل قراراهتــــــا  إذ تشييييي   
كــــانون  19املــــ ر   58/129 و 2001كــــانون األول/ديســــمرب  11املــــ ر   56/76 و

 62/211 و 2005ون األول/ديســمرب كــان 22املــ ر   60/215 و 2003 األول/ديســمرب
ــ ر   ــ ر   64/223 و 2007كــانون األول/ديســمرب   19امل كــانون األول/ديســمرب   21امل
املــــــ ر   68/234 و 2011كــــــانون األول/ديســــــمرب  22املــــــ ر   66/223 و 2009
 ،2013كانون األول/ديسمرب  20

 املعنـــون ،2015أيىول/ســـبتمرب  25املـــ ر   70/1قرارهـــا  وإذ تؤكييين مييي   نيييين 
ــتدامة لعــا       ” ــة التنميــة املس ــع عاملنــا: ال ــذ   ،“2030حتوي ــداال ــهعتم جمموعــة مــن   ت في
الـ  تركـ  عىـا    املتعىقـة بالتنميـة املسـتدامة،    العاملية الشامىة والبعيدة املـد   والغايات ف هدااأل

الت امها بالعمع دون كىع من أجع تنفيذ هـذ  اطلـة   تعيد تأكيد الناس وتفضي إىل التحول، و
ــا   بالكا ــاد ،   2030مـــع لىـــول عـ ــاء عىـــا الفقـــر بميـــع  ـــور  وأبعـ ، وإدراكهـــا أن القضـ
غــع عنــه لتحقيــم التنميــة   ال ه العــاو وشــر هــذلــا الفقــر املــدقع، هــو أكــرب حتــد يواج  يف مبــا

ــة     ــة املســتدامة بأبعادهــا ال    ــم التنمي االقتصــاد  واالجتمــاعي   -املســتدامة، والت امهــا بتحقي
اإلجنـــازات الـــ  حتققـــ  يف إ ـــار  وباالســـتناد إىلوازن ومتكامـــع، عىـــا حنـــو متـــ -والبيئـــي 

 ،ُينّفذ من تىا األهدافو  ما إىل استكمال سعيالاألهداف اإلمنامية لأللفية و

بشـأن   2015متوز/يوليـه   27املـ ر    69/313قرارهـا   أيضيا  وإذ تؤكن مي   نيين   
 عمع أديس أبابا الصـادرة عـن املـ متر الـدوث ال الـو لتمويـع التنميـة، الـ  تشـكع جـ ءا          الة 

http://undocs.org/ar/A/70/479
http://undocs.org/ar/A/RES/55/215
http://undocs.org/ar/A/RES/ 56/76
http://undocs.org/ar/A/RES/ 58/129
http://undocs.org/ar/A/RES/ 60/215
http://undocs.org/ar/A/RES/ 62/211
http://undocs.org/ar/A/RES/ 64/223
http://undocs.org/ar/A/RES/ 66/223
http://undocs.org/ar/A/RES/ 68/234
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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توضـي    عىـا هـا وتسـاعد   ها وتكمُىوتـدعمُ  ،2030يتج أ من الة التنميـة املسـتدامة لعـا      ال
تأكيــد تعيــد و ،سياســات وإجــراءات عمىيــة مــن اــ ل التنفيــذاملتصــىة بوســامع  ســياغ غاياهتــا

اتيـة عىـا مجيـع املسـتويات      التمويـع وهتيئـة بيئـة م    بالتصـد  لتحـد   لقـو   االلت ا  السياسي ا
 بروٍح من الشراكة والتضامن عىا الصعيد العاملي، ،لتنمية املستدامةا لتحقيم

وخبا ـة فيمـا يتعىـم بمقامـة شـراكات عـن  ريـم إتا ـة         إىل هذ  األهداف،  وإذ تش  
مـن   لتمكينـها  واجملتمـع املـدب بوجـه عـا     ىقلاع اطاص واملنظمات غري احلكوميـة  لفرص أكرب 

املســتدامة يف الســعي لتحقيــم التنميــة  ال ســيمااإلســها  يف حتقيــم أهــداف املنظمــة وبراجمهــا، و 
 والقضاء عىا الفقر،

 ال ســيماعىــا أن التعــاون بــني األمــم املتحــدة ومجيــع الشــركاء املعنــيني، و  وإذ تشيين  
 اســم األمــم املتحــدة أو شــعارها، ســيخد   ومجيــع الشــراكات الــ  تســتخد  القلــاع اطــاص، 

املقا د واملبادت اجملسدة يف مي اغ األمم املتحدة، وأن االضل ع هبـذا التعـاون سـيجر  عىـا     
 حنو حيفظ ويع ز ن اهة املنظمة و يادها واستق هلا،

ــات      وإذ ترحييي   ــاص واملنظمـ ــاع اطـ ــهم القلـ ــيني، ومنـ ــركاء املعنـ ــع الشـ ــامجة مجيـ  مبسـ
ــة وامل غــري ــة  احلكومي ــة   سســات اطريي ــدعم،   واألوســا  األكادةي ــر  وت ــ  حتت ــدب، ال  واجملتمــع امل

االقتضــاء، القــيم واملبــادت األساســية لألمــم املتحــدة، يف تنفيــذ نتــامج املــ مترات ومــ مترات    ســ 
القمة ال  تعقدها األمم املتحدة واستعراضاهتا يف امليادين االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة وامليـادين     

 ،التنمية املستدامةحتقيم األهداف اإلمنامية املتفم عىيها دوليا، مبا فيها أهداف  املتصىة هبا، ويف
ــيني،        وإذ تشيين   ــع الشــركاء املعن ــم املتحــدة ومجي ــني األم ــاون ب ــدور التع ــا أن مبق عى

القلــاع اطــاص، أن يســهم يف التصــد  لىعقبــات الــ  تواجههــا البىــدان الناميــة          ســيما الو
ا تـرا  مبـادت االتفـاغ العـاملي لألمـم      مـن قبيـع    ،مارسـات راريـة مسـ ولة   العمع مبا ل  من

مبا يف ذلا تعبئـة املـوارد ال زمـة لتمويـع تنميتـها املسـتدامة        ،جراءات ال زمةاملتحدة واختاذ اإل
 وحتقيم األهداف اإلمنامية املتفم عىيها دوليا يف البىدان النامية،

يف ســياغ تع يــ  التعــاون بــني األمــم املتحــدة ومجيــع شــركامها املعنــيني،    ،وإذ ترحيي  
ــا مــن اــ ل الشــراكات املتعــددة أ ــحا      مبــا ــ، املصــىحةيف ذل ــ   ب ــة إىل تع ي اجلهود الرامي

ــاون ــرزر التع ــدولي والت ــاس       نيال ــا أس ــا واالبتكــار عى ــو  والبحــوك والتكنولوجي يف جمــال العى
لة، مـع التركيـ  عىـا ا تياجـات البىـدان الناميـة وتنفيـذ الـة         املصىحة املشتركة واملنفعة املتباد

 ،2030عا  التنمية املستدامة ل
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باجلهود ال  يبذهلا مجيع الشركاء املعنـيني، ومنـهم القلـاع اطـاص،      أيضا وإذ ترح  
شـركاء مىتـ مني يعتمـد    بصـفتهم  لىمشاركة يف عمىيـة التنميـة   وتشجعهم عىا بذل امل يد منها 

وملراعـــاة ار ــار اإلمناميـــة واالجتماعيـــة وار ــار املتعىقـــة لقــوغ اإلنســـان وباملســـامع    عىــيهم،  
ــا        ــة عىـ ــة املترتبـ ــادية واملاليـ ــار االقتصـ ــرد ار ـ ــيس جمـ ــة ولـ ــانية والبيئيـ ــا اجلنسـ ــلىعون  مـ يضـ

أعمـــال، ولىســـعي بصـــفة عامـــة لقبـــول املســـ ولية االجتماعيـــة والبيئيـــة لىشـــركات،   مـــن بـــه
 وليات تــ  ر يف ســىوكها وسياســتها القاممــة عىــا  ــواف  الــرب ،  هــذ  القــيم واملســ جعــع أ 
 يتماشا مع القوانني واألنظمة الو نية، مبا

مبادت ومبادرات االتفاغ العاملي لألمم املتحدة، م ع إ ار تسـخري قلـاع    وإذ تالحظ 
 األعمال من أجع سيادة القانون،

ن، وكـــذلا املـــوارد لشـــراكات بـــني أ ـــحا  املصـــىحة املتعـــددياإىل أن  وإذ تشييي  
مهــم يف  شــد  ردوســيكون هلــا  املعنــيني  ــحا  املصــىحةألواملعــارف والقــدرات اإلبداعيــة 

املعارف واطـربات والتكنولوجيـا واملـوارد املاليـة وتبادهلـا، وتكميـع اجلهـود احلكوميـة، ودعـم          
 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، وخبا ة يف البىدان النامية،

قـامم عىـا املبـادت     األاـذ بنـهج  حتديو املبـادت التوجيهيـة املتعىقـة ب    إىل أيضاتش   وإذ 
اتسـاقها التـا     الذ  اضلىع بـه مـن أجـع كفالـة     ،التعاون بني األمم املتحدة وقلاع األعمالإزاء 

تنفيـذ إ ـار األمـم املتحـدة     : اإلنسـان  األعمـال التجاريـة و قـوغ   املتعىقـة ب مع املبادت التوجيهية 
 ،(1)“اال ترا  واالنتصافاحلماية و”املعنون 
ــة ا إىل أنكييي ل  وإذ تشييي    ــتدامة الـ ــة املسـ ــا   لتنميـ ــأدوار  ت 2030لعـ ــرف بـ عتـ

ومسامجات اجملتمع املدب واألوسا  العىمية والتكنولوجيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة وكـذلا      
ميـة املتعـددة   املنظمات الدولية املعنية األار ، مبا فيها امل سسات املالية الدولية واملصارف اإلمنا

 األ راف، يف النهوض بالتنمية املستدامة،
بـأن تنفيـذ التنميـة     تعتـرف أيضـا   2030لعـا    لتنمية املستدامةالة اإىل أن   وإذ تش 
املشـاركة   رهن املشاركة الفعالـة لىقلـاعني العـا  واطـاص، وإذ تعتـرف بـأن       سيكوناملستدامة 

 حتقيم التنمية املستدامة،الفعالة لىقلاع اطاص قادرة عىا اإلسها  يف 

_______________ 

(1) A/HRC/17/31املرفم ،. 

http://undocs.org/ar/HRC/17/31
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وأ ـر  إىل أن م متر األمم املتحدة لىتنمية املستدامة أيد األ ر التنظيمية  أيضاوإذ تش   
الو نية ال  متكن قلاع األعمال والصناعة من النهوض باملبـادرات يف جمـال التنميـة    السياسات 

 القلاعني العا  واطاص،املستدامة، بسبع منها األداة اهلامة املتم ىة يف الشراكات بني 
تع يـ    مبسامجات مجيع الشركاء املعنيني، مبا يف ذلا القلـاع اطـاص، يف   منها واعترافا 

االستقرار ودعم االنتعاش من ا ل اىم فرص العمع ودفع عجىـة التنميـة االقتصـادية، وتلـوير     
 ،وبناء األمنالبنية التحتية، واإلسها  عند االقتضاء يف إشاعة ال قة وحتقيم املصاحلة 

أن األزمة املالية واالقتصادية برهن ، يف مجىة أمور، عىـا ضـرورة االلتـ ا      وإذ تالحظ 
احلـدود  و بالقيم واملبادت يف جمال األعمال التجارية، مبا يف ذلا املمارسات التجاريـة املسـتدامة،  

 ،لىجميع الكرمي وتع ي  العمالة الكامىة واملنتجة وتوفري العمع ،الدنيا لىحماية االجتماعية
مت التو ـع عىـا الصـعيد     أنه مبادت التنمية املستدامة، وإذ تشدد عىا وإذ تعين تأكين 

القيم واملبادت األساسية ال  مـن شـأهنا تع يـ  تنميـة اقتصـادية      العاملي إىل توافم يف ارراء بشأن 
ىشـركات عنصـر   مستدامة وعادلة ومنصفة وملردة، وعىا أن املسـ ولية االجتماعيـة والبيئيـة ل   

 التوافم، ذلا مهم يف
يف ســـياغ تع يـــ  التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة ومجيـــع  اطـــاصالقلـــاع  وإذ تشيييج  

 تغري املنا ، مكافحةيف  تهتع ي  مشاركشركامها املعنيني عىا 
بــأن وجــود قلــاع اــاص مســ ول اجتماعيــا ةكــن أن يســهم يف تع يــ     وإذ تعتيير  

 قوغ اللفع وتعىيمه من ا ل املبادرات ذات الصـىة باملوضـوع م ـع مبـادرة  قـوغ اللفـع       
 ومبادت األعمال التجارية وإ ار إشراك قلاع األعمال يف التعىيم،

 البىـدان و ـع بـني   باملكانـة الفريـدة لألمـم املتحـدة باعتبارهـا  ـىة        وإذ تعتر  أيضيا  
ــع  ــم املتحــدة يف جمــال الشــراكات،      ، وأ ــحا  املصــىحة ومجي ــال األم ــد  ازــرز يف أعم بالتق

األمم املتحدة ووكاالهتا و ناديقها وبراجمها وأفرقـة عمىـها    م سساتوخبا ة يف إ ار خمتىف 
أبرمتـها  وجلاهنا ومبادراهتـا، وحتـيع عىمـا بالشـراكات الـ  أقيمـ  عىـا الصـعيد امليـداب والـ            

ــذلا      ــاء وكـ ــدول األعضـ ــوميني والـ ــري احلكـ ــركاء غـ ــدة والشـ ــم املتحـ ــاالت األمـ خمتىـــف وكـ
 ،لشراكات بني أ حا  املصىحة املتعددينا

سيضـلىع   التنميـة املسـتدامة  املعـ  ب ملنتد  السياسي الرفيع املسـتو   إىل أن اوإذ تش   
ــدور مركــ   يف  ــة   ر ب ــة  ــد أنشــلة متابع ــتدامة ال ــة املس ــا   التنمي  هاواستعراضــ 2030لع

 ،الصعيد العاملي اعى
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عىــا أمجيـة املنتــد  السياسـي الرفيــع املسـتو  املعــ  بالتنميـة املســتدامة يف      وإذ تشين   
يف عمىــي    ــا بة املصــىحةاجلهــات املعنيــة غريهــا مــن دعــم مشــاركة اجملموعــات الرميســية و
ــرار    ــا لىق ــة واالســتعراض وفق ــه  9املــ ر   67/290املتابع ــدعو هــذ   2013متوز/يولي ، وإذ ت

 ،2030التنمية املستدامة لعا   األ راف إىل اإلب غ عن مسامجتها يف تنفيذ الة
ي ال ي ديـه مكتـ  االتفـاغ العـاملي لألمـم املتحـدة        ال بالدور احليو  الذ  ملتسوإذ  
درة األمم املتحدة كشـريا اسـتراتيجي لىقلـاع اطـاص، وفقـا لىواليـة املسـندة إليـه         يف تع ي  ق

من اجلمعية العامة لىنهوض بقيم األمم املتحدة واملمارسـات التجاريـة املسـ ولة دااـع منظومـة      
 األمم املتحدة وفيما بني أوسا  األعمال التجارية العاملية،

عـن تع يـ  التعـاون بـني األمـم املتحـدة ومجيـع          ابتقرير األمني العـ  حتيط علما - 1 
 ؛(2)الشركاء املعنيني، واا ة القلاع اطاص

أن الشـراكات ع قـات تعاونيـة و وعيـة بـني أ ـراف عـدة،  كوميـة          تؤكن - 2 
وغري  كومية عىا السواء، يتفم فيها املشـاركون مجيعـا عىـا العمـع يـدا يف يـد لتحقيـم غايـة         

معينـة وعىـا االشـتراك يف حتمـع املخـا ر واملسـ وليات وتقاسـم        مشتركة أو االضل ع مبهمة 
 املوارد والفوامد،  سبما يتفم عىيه فيما بينهم؛

ــم     تؤكيين أيضييا  - 3  ــة يف حتقي ــة مســامجة الشــراكات اللوعي ــة  أمجي أهــداف التنمي
، مـع إعــادة التأكيـد عىــا أهنـا مكمىــة ل لت امـات الــ  تعهـدت هبــا احلكومـات بغيــة       املسـتدامة 

 تكون بدي  عن تىا االلت امات؛ أن م تىا األهداف، وليس املقصود هباحتقي
أنــه ينبغــي لىشــراكات أن تكــون متســقة مــع القــوانني الو نيــة  تؤكيين كيي ل  - 4 

واالستراتيجيات واطلع اإلمنامية الو نية ومـع أولويـات البىـدان الـ  تـر  تنفيـذ الشـراكات        
 احلكومات فيما يتصع بذلا؛فيها، مع مراعاة التوجيهات ال  تقدمها 

عىــا الــدور احليــو  الــذ  ت ديــه احلكومــات يف تشــجيع املمارســات   تشيين  - 5 
التجارية املس ولة، مبا يف ذلا توفري األ ر القانونيـة والتنظيميـة ال زمـة وضـمان إنفاذهـا وفقـا       

مـم املتحـدة   لىتشريعات الو نية وأولويات التنمية، وتدعوها إىل موا ىة تقدمي الدعم جلهود األ
 الرامية إىل االشتراك مع القلاع اطاص،  س  االقتضاء؛

بالدور احليو  الذ  يضـلىع بـه القلـاع اطـاص يف التنميـة، بوسـامع        تعتر  - 6 
مــن بينــها الــداول يف منــاذا شــك مــن الشــراكات وإتــاد فــرص العمــع الكــرمي واالســت مار،     

_______________ 

(2) A/70/296. 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/290
http://undocs.org/ar/A/70/296
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وإتا ــة أنشــلة التــدري   دة وتلويرهــا، وتــوفري إمكانيــة احلصــول عىــا التكنولوجيــات اجلديــ 
مــع املراعــاة الواجبــة لعــد   ،و فــ  النمــو االقتصــاد  الشــامع واملنصــف وامللــرداملهــ  الفــ ، 

ضرورة كفالة أن تتماشـا أنشـلة   لاالعتبار وإي ء التميي  واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، 
 االستراتيجيات اإلمنامية؛ توث البىدان زما  أمر مبدأتىا الشراكات متاما مع 

بت ايــد عــدد األعمــال التجاريــة الــ  تتــبع منوذجــا أساســيا لألعمــال     ترحيي  - 7 
، وتشـجع وحتـو   أنشـلتها يأاذ يف االعتبار ار ار البيئيـة واالجتماعيـة واإلداريـة املترتبـة عىـا      

دعم عمـع  مجيع األعمال التجاريـة عىـا اعتمـاد مبـادت األعمـال واالسـت مارات املسـ ولة، وتـ        
 يف هذا الصدد؛ لألمم املتحدة االتفاغ العاملي

، مبـا   ـا بة املصـىحة   ملسامجات املختىفة جلميع اجلهات املعنيةابأمجية تعتر   - 8 
ــة    وحتــيع عىمــا يف هــذا   ،(3)2030عــا  ل املســتدامةيف ذلــا القلــاع اطــاص، يف الــة التنمي

تنفيـذ الـة عـا      دعـم الشـبكات ازىيـة ل تفـاغ العـاملي يف      سـت ديه الصدد بالدور اهلـا  الـذ    
التنمية املستدامة مـن اـ ل مجىـة أمـور     والعمع عىا حتقيم وتع ي  القضاء عىا الفقر  ،2030

 ىمس ولية االجتماعية؛الشركات ل منها ممارسة
مجيـع  وبع   األمني العا  عىا حتسـني سـبع التعـاون بـني األمـم املتحـدة        ترح  - 9 

ركاء املعنيني، مبا يف ذلا القلاع اطاص، وتع ي  قدرات منظومة األمم املتحدة هبدف تع ي  الش
 ؛األعضاء شاورات مع الدولاملوتقر بأمجية استمرار  ،النتامج ال  حتقق  من ا ل الشراكات

بالت ا  األمني العا  مبوا ىة  ون سـ مة االتفـاغ العـاملي لألمـم      ترح  أيضا - 10 
 دور  الفريد؛املتحدة و
ــادرة تــوفري اللاقــة     تالحييظ ميي  التقيينير  - 11  ــادرات األمــني العــا ، مبــا فيهــا مب مب

املستدامة لىجميع، ومبادرة كع امرأة، كع  فع، ومبادرة التعىيم أوال العاملية، ومبـادرة حتـد    
مــع التشــديد عىــا مبــادت الشــفافية واالتســاغ   القضــاء عىــا اجلــوع، ومبــادرة النــب  العــاملي 

 وإبداء العناية الواجبة؛لتأ ري واملساءلة وا
ــة شــراكات،       تيينع  - 12  ــد النظــر يف إقام ــم املتحــدة إىل الســعي، عن ــة األم منظوم

لىتعامع بأسىو  أك ر اتسـاقا مـع كيانـات القلـاع اطـاص، مبـا يف ذلـا امل سسـات التجاريـة          
مي ـاغ األمـم    يف ةالصغرية واملتوسلة احلجم، ال  تـدعم القـيم األساسـية لألمـم املتحـدة الـوارد      

ــات و  املتحــدة ــادت االتفــاغ   وغــري  مــن االتفاقي ــ   مبب املعاهــدات ذات الصــىة باملوضــوع، وتىت

_______________ 

 .70/1القرار  (3)

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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العــاملي لألمــم املتحــدة بتحويىــها إىل سياســات تنفيذيــة لىشــركات ومــدونات لقواعــد الســىوك 
 ونظم لإلدارة واملراقبة واإلب غ؛

منظومة األمـم املتحـدة وضـع هنـج عـا  ومو ـد       عىا ضرورة أن تتوىل  تشن  - 13 
وبـذل  ا، يرك  بقدر أكرب عىا الشفافية واالتساغ والتـأ ري واملسـاءلة   ىشراكات ال  تسهم فيهل

 ل و  له عىا اتفاقات الشراكات؛ ال العناية الواجبة، دون فرض أ  تشدد
ــربامج   ،يف هــذا الصــدد ،إىل األمــني العــا  تطليي  - 14  بالتعــاون مــع الصــناديم وال

 :يىي ما والوكاالت املتخصصة وهيئات وآليات األمم املتحدة األار  املعنية
التعـاون  األاـذ بنـهج قـامم عىـا املبـادت إزاء      املبادت التوجيهية املتعىقة ب تنفيذ )أ( 

 بني األمم املتحدة وقلاع األعمال، مبا يف ذلا من منظور جنساب؛
الشركاء واملسامجات واألمـوال ال زمـة لكـع الشـراكات املربمـة      الكشف عن  ) ( 

 يف هذا الصدد، مبا فيها تىا املربمة عىا الصعيد القلر ؛
الــ  ةكنــها احلفــا  عىــا وإدارة املخــا ر تع يــ  تــدابري إبــداء العنايــة الواجبــة  )ا( 

 مسعة املنظمة وضمان بناء ال قة؛
ا حنــو متســم يف التقــارير الــ  ترســىها هــذ  العنا ــر عىــ انعكــاسالتأكـد مــن   )د( 

 ناديم األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتـا،  سـ  االقتضـاء، عـن أنشـلة الشـراكة إىل جمىـس        
 ؛إدارة كع منها

ــن   (هـ)  ــد م ــاسالتأك ــاغ املنظومــة،       انعك ــا نل ــارير عى ــذ  العنا ــر يف التق يف وه
 لتنظر فيها الدول األعضاء؛التقارير املتعىقة مببادرات األمني العا  ال  يقدمها 

ويف هـــذا  ،مبســـامجة الشـــراكات يف حتقيـــم أهـــداف وبـــرامج املنظمـــة  تسيييلم - 15 
منتـد   يف  ،الصدد، تلى  إىل منتد  شركاء اجملىـس االقتصـاد  واالجتمـاعي إجـراء مناقشـة     

بشـأن أفضـع املمارسـات والسـبع الكفيىـة بتحسـني       ، 2016يف عا  الذ  سيعقد  الشراكات 
بينـها الشـفافية، واملسـاءلة، وتبـادل اـربات الشـراكات املتعـددة أ ـحا  املصـىحة،          أمور مـن  

الـدور الـذ  تضـلىع بـه الـدول األعضـاء        ال سيماووبشأن استعراض ور د هذ  الشراكات، 
 االستعراض والر د؛ عمىية يف

، يف هذا السياغ، عىا أمجية تدابري النـ اهة الـ  يأاـذ هبـا ويـدعو إليهـا      تشن  - 16 
 االتفاغ العاملي لألمم املتحدة؛
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 ــناديم األمــم املتحــدة وبراجمهــا عىــا موا ــىة التعــاون بنشــا  مــع    تشييج  - 17 
أ حا  املصىحة ارارين، مبـا يف ذلـا اجملتمـع املـدب والقلـاع اطـاص وامل سسـات، هبـدف         

فيذيـة مـن   تنويع املصادر ازتمىة لىتمويع، واصو ا التمويع األساسي، ال زمـة ألنشـلتها التن  
أجع التنمية، مبا يتسم مع املبادت األساسية جلهاز األمم املتحدة اإلمنامي ومن منلىـم اال تـرا    

 التا  لألولويات الو نية لىبىدان املستفيدة من الربامج؛
ــة لىمــوارد األساســية،      تسييلم - 18  ــأن هــذ  الشــراكات ينبغــي أن تعلــي األولوي ب

وارد غــري األساســية مــن الشــركاء تتســم باملرونــة  وت  ــظ يف الوقــ  نفســه ضــرورة جعــع املــ 
 واالتساغ مع اطلع االستراتيجية واألولويات الو نية؛

ــ ز  تطليي  - 19  ــاغأن يع ــرأة، و     االتف ــادت متكــني امل ــم املتحــدة مب ــاملي لألم أن الع
يشجع الشبكات ازىية ل تفاغ العاملي عىا إتاد وعي باللرغ العديـدة الـ  ةكـن هبـا لـدوامر      

ــي       األ ــني اجلنســني يف مكــان العمــع والســوغ واجملتمــع ازى ــ  املســاواة ب ــة تع ي ، عمــال التجاري
 ؛وتشجع القلاع اطاص عىا اإلسها  يف حتقيم املساواة بني اجلنسني

بأمجية تقارير الشركات عن مد  توافر مقومات االستدامة يف أنشـلتها،   تقر - 20 
يف البور ـــات والشـــركات الكـــرب ،  الشـــركات املســـجىة  ال ســـيماوتشـــجع الشـــركات، و

النظـــر يف دمــــج معىومـــات االســــتدامة يف دورة اإلبـــ غ، وتشــــجع دوامـــر الصــــناعة      عىـــا 
واحلكومــات املهتمــة واجلهــات املعنيــة عىــا أن تقــو ، بــدعم مــن منظومــة األمــم املتحــدة،           

تقــارير  عىـا إدراا االقتضـاء، باسـتحداك منـاذا ألفضـع املمارسـات وتسـهيع العمـع          سـ  
 اطــربات املكتســبة مــن األ ــر القاممــة، وإيــ ء اهتمــا  اــاص    مــع مراعــاةاالســتدامة، ىــم بتتع

ال تياجات البىدان النامية، مبا يف ذلا بناء القدرات، وتر   يف هذا السياغ بتعاون االتفـاغ  
 املستدامة؛ العاملي لألمم املتحدة مع مبادرة اإلب غ العاملية وجمىس األعمال العاملي لىتنمية

  التنفيـذ الفعـال لىمبـادت التوجيهيـة     يـ ع وا ـع ت إىل األمـني العـا  أن ي   تطل  - 21 
 التعاون بني األمم املتحدة وقلاع األعمال؛األاذ بنهج قامم عىا املبادت إزاء املتعىقة ب
ــع،        تشييج  - 22  ــن أجــع العم ــة م ــد الشــراكات العاملي ــا تو ي ــدوث عى ــع ال اجملتم

املي اغ العاملي لتوفري فـرص العمـع الـذ  اعتمدتـه منظمـة العمـع        تب إ ار الشراكات، عىا  يف
، ، والدعوة املوجهة الختاذ إجـراءات مـن أجـع تـوفري فـرص العمـع لىشـبا ، وإنفاذمجـا        الدولية

 الو نية؛ وفقا لىخلع واألولويات
ــم الــة      تيينع  - 23  ــة إىل املســامجة يف حتقي ــة والعىمي ــة والبح ي األوســا  األكادةي
، وتنو  يف هذا الصدد بالدور اهلا  ملبادرة األ ـر األكـادةي لألمـم    2030عا  لستدامة التنمية امل
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بـدور هـا  ومت ايـد يف تع يـ       االضـل ع عىـا   هااملتحدة، مـن بـني مبـادرات أاـر ، وتشـجع     
املوا نة العاملية وسد ال غرات يف املعارف وتيسري فهم أفضع لىمبادت واألنشلة األساسـية الـ    

 األمم املتحدة؛تضلىع هبا 
أمجية وضع اسـتراتيجيات و نيـة لتشـجيع األنشـلة املسـتدامة واملنتجـة        تؤكن - 24 

، وتشـجع احلكومـات عىـا هتيئـة منـا       مـن اـ ل الشـراكات    يف جمال مباشرة األعمـال احلـرة  
 النساء ال مي ةارسن األعمال احلرة وزيادة  جم أعماهلن التجارية؛ يفضي إىل زيادة عدد

عقد منتد  األمم املتحدة السنو  لىقلاع اطـاص الـذ     م  التقنير تالحظ - 25 
 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛ عىا 2015يف عا   رك 

ــا االنضــما         تشييج  - 26  ــاملي عى ــاغ الع ــة ل تف ــاع اطــاص والشــبكات ازىي القل
وعىــا الســعي  “الســ   يف ادمــة األعمــال قلــاع”برنــامج االتفــاغ العــاملي لألمــم املتحــدة  إىل
ــم أقصــا   إىل ــة  حتقي ــادة يف املســامجات املقدم ــة   زي ــع إىل أد    ،لصــاا الســ   والتنمي ــع التقىي م
ــن  ــد ــا    م ــار الســىبية عى ــا ر ار  ــن  خم ــدان املتضــررة    كــع م ــع يف البى ــال واجملتم ــاع األعم قل
 ؛الزناعات من

بأمجيــة بالعمــع الــذ  تضــلىع بــه الشــبكات ازىيــة ل تفــاغ العــاملي و  تعتيير  - 27 
التعــاون بــني منظومــة األمــم املتحــدة عىــا الصــعيد ازىــي والشــبكات ازىيــة ل تفــاغ العــاملي،   

تدعم،  س  االقتضاء وعىا حنو مكمع لىشبكات القاممـة، تنسـيم وتلبيـم الشـراكات      لكي
 العاملية عىا الصعيد ازىي؛

األمـم   لنشـر قـيم   اةقنـ  تـوفر بأن الشبكات ازىية ل تفاغ العـاملي   تعتر  أيضا - 28 
 املتحدة ومبادمها ولتيسري إقامة شراكات واسعة النلاغ مع قلاع األعمال؛

بمنشاء شبكة جهـات التنسـيم بـني األمـم املتحـدة والقلـاع اطـاص الـ           تن ه - 29 
تــروا ل يــادة االتســاغ وبنــاء القــدرات دااــع املنظمــة يف جمــال األنشــلة الــ  تشــمع أوســا    
األعمال، وتعميم االبتكارات ذات الصىة بمشراكها عىا نلاغ املنظومة، وبعقـد االجتماعـات   

األمـم املتحـدة والقلـاع اطـاص الـ  تظـع تشـكع  افـع          السنوية جلهات التنسيم بني منظومـة 
ــادل أفضــع املمارســات والــدروس املستخىصــة واالبتكــارات      هامــة ملنظومــة األمــم املتحــدة لتب

 جمال الشراكات املربمة مع القلاع اطاص؛ يف
إىل األمني العا  أن يقد  إىل اجلمعية العامة يف دورهتا ال انيـة والسـبعني    تطل  - 30 

يف “ حنــو إقامــة شــراكات عامليــة ”عــن تنفيــذ هــذا القــرار، وتقــرر إدراا البنــد املعنــون   ارتقريــ
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ذلــا يف املناقشــات  غـري عىــا فـم  تُيو  مــا جـدول األعمــال امل قـ  لــدورهتا ال انيـة والســبعني،   
 املتعىقة بتنشيع أعمال الىجنة ال انية.

 
 81اجللسة العامة 

 2015كان ن األول/ يسمرب  22
 


