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Distr.: General
11 March 2008

 الثانية والستونالدورة
 من جدول األعمال)ج (٥٩البند

07-47629

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/424/Add.3( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب - ٦٢/٢٠٩
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــد   الــذي١٩٧٨ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٣٣/١٣٤ قرارهــاإذ تعيــد تأكي

،)١(ون التقين فيما بني البلدان الناميةأقرت فيه خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعا
 ٦٠/٢١٢و ٢٠٠٣يونيـه/ حزيـران٢٣ بـاء املـؤرخ٥٧/٢٧٠ إىل قراريهاوإذ تشري 

 والقرارات األخـرى ذات الـصلة بالتعـاون فيمـا بـني٢٠٠٥ديسمرب/ كانون األول٢٢املؤرخ
 بلدان اجلنوب،

 ،)٢(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعامنتائج إىلوإذ تشري أيضا 
 ٢٠٠٤ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٩/٢٥٠ إىل قرارهــاوإذ تــشري كــذلك 

أن تـدمج يفأمـور عـدة منـهامؤسسات وهيئات منظومة األمم املتحـدة علـىالذي حثت فيه
براجمها ومن خالل األنشطة اليت تضطلع ا علـى املـستوى القطـري ومكاتبـها القطريـة طرائـق

 ان اجلنوب،لدعم التعاون فيما بني بلد
 بـشأن عقـد١٩٩٤ديـسمرب/ كـانون األول١٩ املؤرخ٤٩/٩٦ هاإىل قراروإذ تشري 

اجلنـوب، وإذ ترحـب بالتأييـد الـذي أعـرب عنـهبلـدانبـنيفيمامؤمتر لألمم املتحدة للتعاون
دور األمــمتعــاظملتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، وإذ تــسلم بللعقــد مــؤمتر لألمــم املتحــدة

 دعم األنشطة املضطلع ا يف جمال التعاون االقتصادي فيما بني البلدان النامية، يفاملتحدة
_______________

ــرس، )١( ــوينس آي ــة، ب ــدان النامي ــني البل ــا ب ــتقين فيم ــاون ال ــين بالتع ــم املتحــدة املع ــؤمتر األم ــر م  ٣٠تقري
ــسطس/آب ــول ١٢ -أغـ ــبتمرب/أيلـ ــشورا (١٩٧٨سـ ــم املبيـــعمنـ ــم املتحـــدة، رقـ  A.78.II.A.11ت األمـ

 .، الفصل األول)والتصويب
 .٦٠/١انظر القرار )٢(
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 الـذي اعتمـده مـؤمتر قمـةبرنـامج عمـل هافانـا باملبادرات الـواردة يفوإذ حتيط علما 
 )٤(بـني بلـدان اجلنـوبفيمـا التعاوناملتعلق بتنفيذ وإطار عمل مراكش)٣(اجلنوب األولبلدان

 ،)٥(وخطة عمل الدوحة
 بتقرير اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوبترحب - ١ 

 ؛)٦(عن دورا اخلامسة عشرة وباملقررات املتخذة يف تلك الدورة
 ؛)٧(بتقرير األمني العام عن حالة التعاون فيما بني بلدان اجلنوبحتيط علما - ٢ 
 مـن عناصـرهمـاماجلنوب، باعتباره عنـصراأن التعاون فيما بني بلدان تؤكد - ٣ 

ــة، ــن أجــل التنمي ــدويل م ــيحالتعــاون ال ــردييت ــة يف ســعيها الف ــدان النامي ــة للبل  فرصــا حقيقي
  حتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة؛إىلواجلماعي

لتعـاون فيمـاعـن ا أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ليس بـديالأيضا تؤكد - ٤ 
  عنصر مكمل له؛بل إنه بلدان الشمال واجلنوب،بني

، يلـزم بـذل املزيـدال أنه على الرغم من التقدم احملـرز يف هـذا اـعلىشددت - ٥ 
 تعزيـزمـن أجـلبشكل أفـضلفهم ج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وإمكاناتهلمن اجلهود

  منها تنمية القدرات الوطنية؛بوسائل،فعالية التنمية
 اتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك املؤســسات املاليــة الدوليــة، علــى دعــمتــشجع - ٦ 

  من بينها التعاون الثالثي؛،جهود البلدان النامية بعدة وسائل
 بـني القطــاعنياملـشتركةليــاتاآل املبـادرات والترتيبــات، مبـا يف ذلـكتـشجع - ٧ 

زيـز التعـاون بـني البلـدان الناميـة يف يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل تعضطلع ـاالعام واخلاص، املـ
ــىت ــاالت شـ ــات،جمـ ــات املعلومـ ــى تكنولوجيـ ــصول علـ ــوع واحلـ ــر واجلـ ــة الفقـ ــها مكافحـ  منـ

 واالتصاالت والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والثقافة والصحة والتعليم والتنمية البشرية؛
نوب والـس اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلتدعو - ٨ 

، حـسب إىل النظـرالتنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان

_______________

)٣( A/55/74املرفق الثاين ،. 
)٤( A/58/683املرفق الثاين ،. 
)٥( A/60/111املرفق الثاين ،. 
 .(A/62/39) ٣٩الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم )٦(
)٧( A/62/295. 



A/RES/62/209

3

 داخـللتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوبلزيادة تعزيز الوحدة اخلاصةلتدابرياختاذاالقتضاء، يف
ا بـني بلـدان تنـسيق للتعـاون فيمـجهـةصفها كيانـا مـستقال وو ب،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

خباصـة عـناجلنوب يف منظومة األمم املتحدة، لتمكينـها مـن االضـطالع مبـسؤولياا كاملـة، و
 التعـاونبوسـائل، منـها تعبئة املوارد من أجل النهوض بالتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوبطريق

 الثالثي؛
ــتــسلم - ٩  ــدم ب ــيم التق ــم املتحــدةضرورة مواصــلة تقي ــاز األم  الــذي أحــرزه جه
 إتاحـة املـوارد للتعـــاونخباصـة عـن طريـقإلمنائي يف دعمه للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وا

 إدمـاجوكـذلكفيما بيــن بلــدان اجلنـوب وحـشــد املــــوارد التقنيـة واملاليـة للتعـاون الثالثـي،
وكــاالتالالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يف عمــل صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــــا و

 امليدان؛هذااملتخصصة يف
 بــضرورة حــشد مــوارد إضــافية لتعزيــز التعــاون فيمــا بــني بلــدانتـسلم أيــضا - ١٠ 

ــدعو اإلســهام اجلهــات املاحنــة، مبــا فيهــا الــدول األعــضاء، إىل، يف هــذا الــصدد،اجلنــوب، وت
رييـروصـندوق األمـم املتحـدة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وصـندوق برييـز غيف بـسخاء

ــا ــة، وفقــا لقراره ــدان النامي ــني البل ــتقين فيمــا ب  ٥٧/٢٦٣االســتئماين للتعــاون االقتــصادي وال
 ؛٢٠٠٢ديسمرب/ كانون األول٢٠املؤرخ

لتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوبل أن أنشطة الوحدة اخلاصةتؤكد من جديد - ١١ 
ــو ــة املت ــها مــن املــوارد العادي ــشجع الوحــدة ااسيتواصــل متويل ــى استكــشاففرة، وت خلاصــة عل

 الجتـذاب املزيـد مـن املـوارد،االضطالع ـامبادرات مكثفة ومبتكرة وإضافية حلشد املوارد و
الـيتألنشطةمن أجل ا األخرىاألموالاملالية والعينية على حد سواء، لتكميل املوارد العادية و

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛يشملها
اء علـى تعميـق التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب مجيع الـدول األعـضتشجع - ١٢ 

 منها التعـاون الثالثـي، باعتبـار ذلـك عمليـــة مـستمرة،وتكثيفه وتعزيزه جبميع جوانبه بوسائل
لتحديات اليت تواجهها بلدان اجلنوب، وال سـيمال التصدي للمساعدة يفيضطلع اوحيويــة

الـيت متـرية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدانأقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحل
 واألزمات؛مبرحليت ما بعد انتهاء الصراع

ــسلم - ١٣  ــادة تت ــوب وزي ــدان اجلن ــني بل ــاون فيمــا ب ــز التع ــضرورة تعزي ــشيطه ب ،ن
 التعاون فيمـا بـني بلـدانبشأن لألمم املتحدةرفيع املستوى  عقد مؤمتر، يف هذا الصدد،وتقرر

ناسبة الذكرى السنوية الثالثني العتماد خطة عمـل بـوينس آيـرس لتـشجيع وتنفيـذاجلنوب، مب
،٢٠٠٩يف موعد ال يتجاوز النـصف األول مـن عـام ،)١(التعاون التقين فيما بني البلدان النامية
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 رئيس اجلمعية العامة إىل رئيس اللجنة الرفيعة املـستوى املعنيـة بالتعـاون فيمـاأن يعهدوتطلب
 ،اجلنوب بالقيام باملشاورات الضرورية مع الدول األعضاء لإلعـداد للمـؤمتر املقتـرحبني بلدان

قــررا بــشأن طبيعــة املــؤمتر وموعــده وأهدافــهمحــىت تتخــذ اجلمعيــة يف دورــا الثانيــة والــستني
  القائمة ملنظومة األمم املتحدة؛نسيقوطرائقه، باالستعانة بآليات الت

قدمت به حكومة األرجنتني الستضافة مؤمتر بالعرض السخي الذي تترحب - ١٤ 
 األمم املتحدة الرفيع املستوى املعين بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

ــدالالــستنيالرابعــة و أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدوراتقــرر - ١٥  بن
ني العـام وتطلـب إىل األمـ،“التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنميـة”عنون املفرعيال

 .ن تنفيذ هذا القرارــعشامال راـــتقرييف تلك الدورةاــأن يقدم إليه
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩
 


