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الدورة التاسعة والستون
البند  123من جدول األعمال
التعاون بني األمـم املتحـدة واملنظمـا
اإلقليمية واملنظما األخرى
مشروع قرار مقدم من رئيس اجلمعية العامة

إع ـ ن سياســأ بشــين اعتعــت التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــا اإلقليميــة
ودون اإلقليمية
إن اجلمعية العامة،
إذ تسترشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ ت شري إىل أحكــام الل ــث الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة وإىل يـ مــا ا اــه
األمم املتحـدة ذـ ا الشـين مـن قـرارا لا صـلة بالتعـاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـا
اإلقليمية ودون اإلقليمية،
تعتمد اإلع ن السياسأ التايل:

اإلع ن السياسأ بشين اعتعـت التعـاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـا
ودون اإلقليمية

اإلقليميـة

حنــن ،املمــثلني الر يعــأ املســتوى للــدول األع ــا واملــراقبني اتجمــتمعني ييوعــور
 4أعار/مــاعو  ،2015يعلــن أن املناقشــة املواةــيعية الر يعــة املســتوى بشــين اعتعــت التعــاون
بــني األمــم املتحــدة واملنظمــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة اشــكث رصــة ذامــة ملواصــلة البنــا
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على الشراكة االستراايجية بني األمم املتحدة واملنظمـا اإلقليميـة ودون اإلقليميـة واعتعتذـا.
ول لك إينا:
 - 1نرحري ري بـــاجل ود اجلارعـــة الراميـــة إىل اعتعـــت التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة
واملنظمــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ،حــدود والعــة كــث من ـ ا ،مــن أجــث عــادة عاليــة
الشراكة وكلا هتا وااساق ا؛
 - 2نؤكريريد الــدور امــام الـ اقــوم بــه املنظمــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ،و قــا
مليثاق األمم املتحدة ،جماال الس م واألمن ،والتنميـة ،وحقـوق اإليسـان ،ويسـلم بـين ذـ
املنظما م يية جيدا لل ـم التحـدعا والـدعناميا الـا اواجـه منابق ـا بسـبا قراـا اجل ـرا
والثقــا والتــارنأ مــن حــاال الليــة وحــاال يــتاع الــددة املنــاب املشــمولة بوالعاهتــا
وما لدع ا من معلوما اتعل بتلك احلاال  ،ولإلس ام من يشوب الك النـتاعا وحل ا؛
 - 3نؤكريريريد ا ريريريا أن التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــا اإلقليميـــة ودون
اإلقليمية قد اطور على مر السنني وأن اعتعت ذ الشراكا عتسم بيمهيـة اسـتراايجية لتوبيـد
مبدأ امليتة النسبية والتكامث؛
 - 4نؤكريريد مريريي د ريريد ا ــميمنا علــى دعــم اجل ــود الراميــة إىل اعتعــت التعــاون
بــني األمــم املتحــدة واملنظمــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة الت ــد للتحــدعا الــا اواجــه
منطقة كث منـ ا واتجمتمـ الـدويل ،والتتامنـا بـدعم ذـ اجل ـود ،ويعتـر بـين اعتعـت التعـاون
بــني األمــم املتحــدة واملنظمــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ذــد عــام ومشــتر عتطلــا اابــاع
هنج متكامث عتل متاما م مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقايون الدويل؛
ي ـ الــدول األع ــا علــى اشــجي ودعــم اعتعــت التعــاون بــني األمــم
 - 5حن ري
املتحدة واملنظما اإلقليمية ودون اإلقليمية يظرا حلجم واعقيد التحـدعا الـا اواجـه اتجمتمـ
الدويل وعلى القيام بيمور من ا حشد الدعم الدويل من أجـث بنـا قـدرا املنظمـا اإلقليميـة
ودون اإلقليمية جمال من يشوب الزناعا وحل ا ،مبا للك الوسابة وامل احلة ،وحلـ
الس م و قا ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واملبـادئ األساسـية لعمليـا حلـ السـ م،
وبنا الس م؛
 - ٦نكرر التأكيد على أن املنظما اإلقليمية ودون اإلقليمية مسؤولة عـن اـدب
ما علتم ا من موارد بشرعة ومالية ولوجستية وغ ذا من املوارد ،بوسائث من ا املسـامها الـا
عقــدم ا أع ــاوذا والــدعم ال ـ اتلقــا مــن الشــركا  ،ويرح ـا بالــدعم املــايل القــيم املقــدم
من الشركا ذ ا ال دد؛
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 - ٧نعترف بييه احلاال الا اقوم ي ا منظما إقليمية أو دون إقليمية بنشـر
عمليا حلل الس م بإلن من جملس األمن ،إهنـا اسـ م صـون السـ م واألمـن الـدوليني،
مبــا عتس ـ م ـ أحكــام الل ــث الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ،ويؤكــد ةــرورة أن اتلقــى
املنظما اإلقليمية عند اةط ع ا حبل الس م مبوجا اكليف من جملس األمن متوع عتسـم
مبتعد من إمكايية التنبؤ به واالستدامة واملروية؛
 - ٨نشجع األمم املتحدة على أن اقـوم ،بالتعـاون مـ املنظمـا اإلقليميـة ودون
اإلقليميــة ،بتعتعــت الشــراكة ودعــم اجل ــود امــاد تني إىل مكا حــة اإلرذــاب ميــ أ ــكاله
عن مكا حة التطـر العنيـف ،ويكـرر اإلعـراب عـن إدايتنـا القوعـة لإلرذـاب
ومظاذر
مي أ كاله ومظاذر  ،أعا كان مراكبو أو مكان اراكابه وأعا كايت أغراةـه ،يظـرا لكويـه
أحد أخطر الت دعدا الا عتعرض ما الس م واألمن الدوليان؛
 - ٩نؤكريريريد ةـــرورة أن ا ـــطل املنظمـــا اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة ،ـــ
عن جلان األمم املتحدة اإلقليمية ومكااب ا دون اإلقليمية ،بدور ذام التشـجي علـى اكامـث
األبعاد االقت ادعة واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة بشـكث متـوا ن منطقـة كـث منـ ا،
ويشــج ذ ـ ا ال ــدد علــى عــادة التعــاون يمــا بــني املنظم ـا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة،
جماال من ا املساعدة التقنية وبنا القدرا وابادل املعلوما ؛
 - 10نؤكريريريد اريريريداا ا ريريريا التتامنـــا بتعتعـــت التعـــاون الـــدويل للت ـــد للتحـــدعا
املستمرة املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة ،مـن خـ ل الق ـا علـى اللقـر ميـ أبعـاد  ،والـت ل
مــن اجلــوع ،ويقيـ النمــو االقت ــاد املطــرد والشــامث للجميـ  ،واعتعــت العدالــة االجتماعيــة
واملساواة ،واالستدامة البيئية ،سياق خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015ويشدد علـى احلاجـة
إىل دعــم املنظمــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ،عــن برع ـ منظومــة األمــم املتحــدة وغ ذــا،
العيث مل وم التنمية املستدامة وانلي بشكث عال؛
 - 11نشجع األمم املتحدة واملنظما اإلقليمية ودون اإلقليمية على أن اقـوم ،و قـا
لوالعة كث من ا ومبادئ القايون الدويل ،بتعادة اكثيف ج ودذا الرامية إىل اعتعت احلرعة واحترام
ي حقوق اإليسـان ،واملسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة ،وسـيادة القـايون علـى ال ـعيدعن
الوبين والدويل ،وااللتتام عموما بإقامة جمتمعا عادلة ودميقرابية استوعا اجلمي ؛
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 - 12نشدا على أمهية التعاون والشراكا بني املنظما الدولية واإلقليميـة ودون
اإلقليمية واألمم املتحدة وك لك م بع ا البعض ،ويشج على إجرا حوار ب ـلة منتظمـة
بشين كيلية مواصلة اعتعت التعـاون ،وابـادل اارا واملعلومـا والـدرو املسـتلادة ،ويسـني
التعاون والتنسي والترابط والتكامث إبار والعة كث من ا؛
 - 13نشيد برئيس اجلمعية العامة دورهتا التاسـعة والسـتني لعقـد ذـ ا االجتمـاع
الر ي ـ املســتوى و مي ـ ال دول األع ــا واملنظمــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ملشــاركت ا
وما قدمته من مسامها .
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