
االتفاق العاملي
لألمم املتحدة

حتّلي الشركات بروح املواطنة
في االقتصاد العاملي



واالتفاق العاملي لألمم املتحدة، الذي أطلقت مبادرته في متوز/يوليه 
2000، عبارة عن منهاج عمل للسياسات وإطار عملي للشركات 
التي التزمت باالستدامة ومبمارسات املؤسسات التجارية املسؤولة. 
وهذا االتفاق، باعتباره مبادرة خاصة بالدور القيادي أقّرها الرؤساء 
التنفيذيون، يسعى إلى اّتساق عمليات واستراتيجيات املؤسسات 

التجارية في كل مكان مع عشرة مبادئ مقبولة عامليًا في مجاالت حقوق 
اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. 

ويهدف االتفاق العاملي لألمم املتحدة، من خالل مجموعة عريضة 
من مسارات العمل املتخصصة، وأدوات اإلدارة، واملوارد، والبرامج 

املواضيعية، إلى النهوض بهدفني يتّمم كل منهما اآلخر:

•  تعميم املبادئ العشرة في أنشطة املؤسسات التجارية حول العالم.
•   إجراءات مساعدة للتعجيل دعمًا ألهداف أوسع نطاقًا تنشدها األمم 

املتحدة، مبا في ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية.

وإذ تضطلع املؤسسات التجارية بهذا، فإنها بصفتها العامل الرئيسي 
الذي يحرك العوملة، تستطيع املساعدة على ضمان نهوض األسواق 

والتجارة والتكنولوجيا واملوارد املالية بطرق تفيد االقتصادات 
واملجتمعات في كل مكان وتسهم في وجود اقتصاد عاملي مستدام 

وشامل.

 وال يعتبر االتفاق العاملي لألمم املتحدة أداة تنظيمية، بل هو باألحرى 
مبادرة طوعية تعتمد على املساءلة  العامة والشفافية واإلفصاح إلكمال 

الرقابة التنظيمية وإلفساح مجال لالبتكار.

ما هو االتفاق العاملي لألمم املتحدة؟
لم يحدث في التاريخ من قبل اتساق أكبر بني األهداف التي ينشدها املجتمع الدولي وتلك األهداف التي يبتغيها عالم 

ضت األهداف املشتركة مثل إنشاء األسواق، ومحاربة الفساد، وصون البيئة وحتقيق  املؤسسات التجارية والصناعية. فقد متخَّ
االندماج االجتماعي، عن شراكات لم يسبق لها مثيل وعن انفتاح غير مسبوق بني قطاع األعمال، واحلكومات، واملجتمع 

املدني، والقوى العاملة، واألمم املتحدة.



•  اعتماد إطار للسياسات الراسخة واملعترف بها على الصعيد العاملي من 
أجل التنمية والتنفيذ واإلفصاح عن السياسات واملمارسات البيئية 

واالجتماعية وسياسات وممارسات اإلدارة الرشيدة.

•  تقاسم أفضل املمارسات وما ينشأ من املمارسات للنهوض باحللول 
واالستراتيجيات العملية ملواجهة التحديات املشتركة.

•  النهوض بحلول تتسم باالستدامة في الشراكة مع طائفة من أصحاب 
املصالح، مبا في ذلك الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، ومع احلكومات، 

واملجتمع املدني والقوى العاملة واملصالح األخرى غير املؤسسات 
التجارية. 

•  ربط وحدات املؤسسات التجارية وفروعها عبر سلسلة األنشطة 
املضيفة للقيمة مع الشبكات احمللية التابعة لالتفاق العاملي لألمم 

املتحدة في أنحاء العالم - وكثير من هذه يوجد في األسواق النامية 
واألسواق الناشئة. 

•  إتاحة ُسبل الوصول إلى املعرفة واخلبرات املستفيضة لدى األمم املتحدة 
مع مسائل االستدامة والتنمية.

•  االنتفاع من أدوات إدارة االتفاق العاملي لألمم املتحدة وموارده، 
وفرصة املشاركة في مسارات العمل املتخصصة في املجاالت البيئية 

واالجتماعية واإلدارة الرشيدة.

ملاذا يتعينَّ على الشركات أن تشارك في االتفاق العاملي املذكور؟
يسعى االتفاق العاملي لألمم املتحدة إلى أن يضم بني دفتيه أفضل اخلصائص املميزة لألمم املتحدة، مثل السلطة املعنوية 
وقدرتها على جتميع األطراف، مع مواطن القوة واملوارد لدى القطاع اخلاص في إيجاد احللول، واخلبرة الفنية وقدرات 

أصحاب املصلحة األساسيني اآلخرين. وتعتبر املبادرة ذات طابع عاملي ومحلي؛ وهي خاصة وعامة؛ وهي طوعية، بيد أنها 
خاضعة للمساءلة.

املشاركة في االتفاق العاملي لألمم املتحدة يتيح مجموعة عريضة من الفوائد العملية:



االلتزام العام من جانب الشركات باالتفاق العاملي ومبادئه
يعتبر االتفاق العاملي لألمم املتحدة مبادرة خاصة بالدور القيادي، وهو 

يتطلب التزامًا يوقعه الرئيس التنفيذي للشركة، وحسب االقتضاء، 
تصادق عليه أعلى هيئة إدارية للمنظمة. وفي إطار هذا االلتزام، من 

املتوقع ألية شركة تشارك في هذه املبادرة القيام مبا يلي:

•  جعل االتفاق العاملي لألمم املتحدة ومبادئه جزءاً أساسيًا من 
استراتيجية املؤسسة التجارية وعملياتها اليومية وثقافتها التنظيمية؛ 

•  إدراج االتفاق العاملي لألمم املتحدة ومبادئه في عمليات صنع القرار لدى 
أعلى هيئة إدارية )أي املجلس(؛ 

•  الدخول في شراكات للنهوض باألهداف اإلمنائية األوسع نطاقًا )مثل 
األهداف اإلمنائية لأللفية(؛

•  تدرج الشركة في تقريرها السنوي )أو في أي وثيقة عامة مماثلة، 
مثل تقرير االستدامة( وصفًا بالطرق التي تنفذ بها املبادئ وتدعم 
األهداف اإلمنائية األوسع نطاقًا )واملعروفة أيضًا باسم ”اإلبالغ عن 

م احملرز“(؛  التقدُّ

•  النهوض باالتفاق العاملي لألمم املتحدة واحلالة املتعلقة مبمارسات 
املؤسسات التجارية املسؤولة من خالل استقطاب الدعم والتأييد 

والتوعية الفعالة لألقران والشركاء والعمالء واملستهلكني وعامة 
اجلمهور. 

كيف ميكنكم االنضمام إلى االتفاق العاملي لألمم املتحدة؟
للمشاركة في االتفاق العاملي، يجب على املؤسسة أن: 

•  تعد رسالة التزام موقعة من طرف الرئيس التنفيذي للمؤسسة )وحسب 
اإلمكان املصادقة عليها من لدن املجلس اإلداري( إلى الكاتب العام 

لألمم املتحدة، معربة عن دعمها لالتفاق العاملي ومبادئه.

•  تكمل استمارة التسجيل وحتمل النسخة الرقمية لرسالة االلتزام املوقعة 
من طرف الرئيس التنفيذي عبر األنترنيت.

التسجيل الرقمي ومناذج رسائل االلتزام يوجدان في قسم كيف تتم 
املشاركة "how to participate"من املوقع اإللكتروني لالتفاق العاملي 

 )www.unglobalcompact.org( لألمم املتحدة

املساهمات املالية
باإلضافة إلى هذه اإلجراءات، ُيطلب إلى الشركات املشاركة، بعد 

املصادقة، تقدمي مساهمة مالية سنوية للمعاونة على دعم أعمال االتفاق 
دت مستويات املساهمة العامة كما يلي: العاملي لألمم املتحدة. وُحدِّ

•  فيما يتعلق بالشركات ذات املبيعات/اإليرادات السنوية التي تبلغ 1 
بليون أو أكثر من الدوالرات األمريكية، يقترح أن تكون املساهمة 

السنوية مببلغ 000 10 دوالر أمريكي؛

•  فيما يتعلق بالشركات ذات املبيعات/اإليرادات السنوية التي تتراوح 
ما بني 250 مليون و1 بليون من الدوالرات األمريكية، يقترح أن 

تكون املساهمة السنوية مببلغ 000 5 دوالر أمريكي؛

•  فيما يتعلق بالشركات ذات املبيعات/اإليرادات السنوية التي تقل عن 
250 مليون دوالر أمريكي، تبلغ املساهمة السنوية املقترحة 500 

دوالر أمريكي.

ويوجد املزيد من فرص الرعاية متاحة فيما يتعلق باملناسبات ومسارات 
العمل املتخصصة. 

وتعمل مؤسسة االتفاق العاملي لألمم املتحدة باعتبارها الوسيط املالي فيما 
 يتعلق بجميع املساهمات

.)www.globalcompactfoundation.org( 

" نحن بحاجة إلى مؤسسات جتارية وصناعية لتعطي املعنى العملي وتسعى 
إلى بلوغ القيم واملبادئ التي تربط الثقافات والشعوب في كل مكان."

- بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة

املشاركة في االتفاق العاملي لألمم املتحدة



الشبكات احمللية لالتفاق العاملي:
تؤدي الشبكات احمللية فيما يزيد على 80 بلداً أدوراً متزايدة األهمية 

في ترسيخ مبادئ االتفاق العاملي لألمم املتحدة في مختلف اأُلطر الوطنية 
والثقافية. وهذه الشبكات احمللية، باعتبارها هيئات ذاتية احلكم مؤلفة 

من العديد من أصحاب املصلحة وتتصدرها املؤسسات التجارية، تدعم 
الشركات فيما تبذله من جهود في تنفيذ االتفاق العاملي )الشركات 

والفروع احمللية للشركات األجنبية(، وفي الوقت نفسه إيجاد فرص أيضًا 
للمزيد من املشاركة والعمل اجلماعي. وهذه تؤدي أيضًا دوراً أساسيًا 
م احملرز وصون السالمة العامة  في تيسير بالغات املشاركني بشأن التقدُّ

والعالمة املمّيزة لالتفاق العاملي. ولالطالع على مزيد من املعلومات 
بشأن الفرص احمللية للمشاركة، يرجى زيارة املوقع الشبكي لالتفاق 

العاملي على اإلنترنت. 

 احلوارات والتعلُّم: 
ن مستمر في  م أمراً أساسيًا من أجل إحراز حتسُّ تعتبر ثقافة احلوار والتعلُّ
األداء. وقد عمل االتفاق العاملي منذ إنشائه على دعم وتعزيز احلوار بني 
املؤسسات التجارية وغيرها من أصحاب املصالح حول التحديات الهامة 

للغاية، حيث يغطي هذا طائفة متنوعة من قضايا االستدامة. وهذه 
الندوات العاملة واحلوارات بشأن السياسات تنعقد على املستويات 
العاملية واإلقليمية واحمللية، وميكن االطالع على مزيد من املعلومات 

بشأن هذه املسائل واملناسبات على املوقع الشبكي لالتفاق العاملي على 
اإلنترنت.

 مسارات العمل املتخصصة:
رت بشكل هام حركة املسؤولية اخلاصة بالشركات، حيث   لقد تطوَّ
تتناول احلاجة إلى وضع تركيز أقوى على مجاالت املسائل األساسية 

التي حترك البرنامج العاملي. وقد استجاب االتفاق العاملي لهذه االجتاهات 
بإطالق العديد من مسارات العمل املتخصصة بشأن املسائل الهامة 

ر املناخ )العناية باملناخ(، واملاء )تكليف الرؤساء التنفيذيني  مثل تغيُّ
برعاية موضوع إدارة املياه( والتثقيف في مجال اإلدارة )املبادئ املتعلقة 
بالتوعية بشأن اإلدارة املسؤولة( أو االستثمار املسؤول )املبادئ املتعلقة 

باالستثمار املسؤول(. وهذه البرامج تتيح للمشاركني في االتفاق العاملي 
لألمم املتحدة فرصًا إضافية للمشاركة، بهدف النهوض باحللول العملية 

وإعداد السياسات العامة املناسبة.

 مشاريع الشراكة:
 يطلب االتفاق العاملي لألمم املتحدة من املشاركني السعي إلى التماس 

شراكات دعمًا ألهداف األمم املتحدة األوسع نطاقًا، مثل األهداف 
اإلمنائية لأللفية، ويعتبر املفهوم األساسي للشراكات بسيطًا وأمراً سهاًل 

ال صعوبة فيه - الستبانة أرض مشتركة بني القطاعني اخلاص والعام، 
وللجمع بني مواردهما ومهاراتهما وخبراتهما الفنية لتحسني النتائج. 

ويعتبر االتفاق العاملي، بصفته نقطة الدخول األساسية للمؤسسات 
التجارية إلى منظومة األمم املتحدة، في وضع فريد يؤهله لتوجيه الطاقات 

ز  والقدرات لدى املشاركني فيه وغيرهم من أصحاب املصالح. وتركِّ
الشراكات على املجاالت الكثيرة حيث تستطيع اجلهات الفاعلة اخلاصة 
واملؤسسات العامة املشاركة في عالقات يربح فيها اجلميع، مثل احلد من 

وطأة الفقر، والصحة والتعليم وتنمية املجتمعات احمللية.

تعظيم املشاركة في االتفاق العاملي لألمم املتحدة
االتفاق العاملي لألمم املتحدة: يعرض مناهج عديدة للعمل واالبتكار على املشاركني إلظهار الدور القيادي بشأن املسائل 

الهامة للغاية والنهوض باملبادئ العشرة.



حقوق اإلنسان
يتعنيَّ على املؤسسات التجارية دعم حماية حقوق اإلنسان املعلنة دوليًا واحترامها؛ 

يتعنيَّ عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسان.

العمل
 يتعنيَّ على املؤسسات التجارية احترام حرية تكوين اجلمعيات واالعتراف

 الفعال بحقها في املفاوضة اجلماعية؛
يتعنيَّ القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل اجلبري؛

يتعنيَّ عليها اإللغاء الفعلي لعمل األطفال؛
يتعنيَّ عليها القضاء على التمييز في مجال التوظيف واملهن.

البيئة
يتعنيَّ على املؤسسات التجارية التشجيع على اتباع نهج احترازي إزاء التحديات البيئية.

يتعنيَّ عليها االضطالع مببادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن البيئة.
يتعنيَّ عليها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها.

مكافحة الفساد
يتعنيَّ على املؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، مبا في ذلك االبتزاز والرشوة.

املبدأ 1:
املبدأ 2:

املبدأ 3:

املبدأ 4:
املبدأ 5:
املبدأ 6:

املبدأ 7:
املبدأ 8:
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املبادئ العشرة لالتفاق العاملي لألمم املتحدة
األساسية في  القيم  أن تشمل وتؤيد وتسن مجموعة من  الشركات  إلى  املتحدة  العاملي لألمم  االتفاق  يطلب 

مجاالت حقوق اإلنسان واملعايير اخلاصة بالعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد:

هذه املبادئ نشرها مكتب االتفاق العاملي لألمم املتحدة، تشرين األول/أكتوبر 2000.
معلومات خاصة باالتصال:
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www.unglobalcompact.org 
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