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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.20( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 لتعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربيةا - ٦٣/١٧
 ،إن اجلمعية العامة 
  إىل قراراا السابقة بشأن التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية،إذ تشري 
 عن التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـةير األمني العام يف تقروقد نظرت 

 ،)١(واملنظمات األخرى
 إىل جملـس يعهد مبوجبهااليت )٢( من ميثاق جامعة الدول العربية٣ إىل املادةوإذ تشري 

 يف املـستقبلقـد تنـشأ الدوليـة الـيتاملنظمـات مـع اجلامعـة وسـائل تعـاونحتديـدهمةمباجلامعة
 األمن وتنظيم العالقات االقتصادية واالجتماعية،السالم والةلكف

ــدانتوطيــد رغبــة املنظمــتني يفوإذ تالحــظ  ــروابط القائمــة بينــهما يف كــل مــن املي  ال
ــساين والثقــايف والــتقين واإلداري  ويف تطــوير هــذه،الــسياسي واالقتــصادي واالجتمــاعي واإلن

 الروابط وزيادة تعزيزها،
ــام املعنــونرهــاوإذ تأخــذ يف اعتبا  ــر األمــني الع ســيما  وال،)٣(“خطــة للــسالم” تقري

 ،)٤(“طة للسالمخلملحق” الفرع السابع املتعلق بالتعاون مع الترتيبات واملنظمات اإلقليمية و
باحلاجة إىل استغالل املوارد االقتصادية واملالية املتاحة مبزيد من الكفـاءةواقتناعا منها 

 هداف املشتركة للمنظمتني،والتنسيق بغرض تعزيز األ
_______________

)١( A/63/228-S/2008/531و Corr.1. 
 .٢٤١، الرقم٧٠، الد املعاهداتجمموعةاألمم املتحدة، )٢(
)٣( A/47/277-S/24111. 
)٤( A/50/60-S/1995/1. 
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باحلاجة إىل زيادة توثيق التعاون بني منظومة األمم املتحدة وجامعـة الـدول تسلموإذ 
 لمنظمتني،املشتركة لهدافاألغايات وال حتقيقمن أجلالعربية ومنظماا املتخصصة

 ؛)١( بتقرير األمني العامحتيط علما مع االرتياح - ١ 
تواصلة الـيت تبـذهلا جامعـة الـدول العربيـة يف سـبيل تعزيـز على اجلهود املتثين - ٢ 

ــة، وتطلــب إىل منظومــة األمــم املتحــدة أن ــدول العربي التعــاون املتعــدد األطــراف فيمــا بــني ال
 تواصل دعمها هلا؛

 لألمــني العــام ملــا اختــذه مــن إجــراءات ملتابعــة تنفيــذتعــرب عــن تقــديرها - ٣ 
ألمــم املتحــدةة العامــة لمانـاألالـيت عقــدت بــني ممثلــياملقترحـات الــيت أقــرت يف االجتماعــات

ــة ومنظماــا ــة العامــة جلامعــة الــدول العربي وســائر مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة واألمان
حتقيــق” بــشأن موضــوع٢٠٠٥ الــذي عقــد يف عــاماملتخصــصة، ومنــها االجتمــاع القطــاعي

بـشأن واالجتماع العـام“ املنطقة العربيةلأللفية والتنمية املستدامة يف اإلمنائيةومتويل األهداف
 ؛٢٠٠٦الذي عقد يف عام التعاون

 إىل األمانة العامة لألمم املتحدة واألمانـة العامـة جلامعـة الـدول العربيـةتطلب - ٤ 
، على زيادة تكثيـف التعـاون بينـهما بغيـة حتقيـق املقاصـدا كل يف ميدان اختصاصه،أن تعمال
والتنميـة االقتـصادية م واألمـن الـدوليني وتعزيـز الـسال األمم املتحدة يف ميثاقاسدةواملبادئ

ـــزع الــسالح وإــاء االســتعمار وتقريــر املــصري  والقــضاء علــى مجيــع أشــكالواالجتماعيــة ون
 العنصرية والتمييز العنصري؛

 إىل األمني العام أن يواصل جهوده لتعزيز التعاون والتنسيق بـني األمـمتطلب - ٥ 
سائر مؤسسات منظومة األمم املتحـدة ووكاالـا وجامعـة الـدول العربيـة ومنظماـااملتحدة و
 بغية زيادة قدرا على خدمة املصاحل واألهداف املـشتركة للمنظمـتني يف كـل مـن،املتخصصة

 امليدان السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلنساين والثقايف واإلداري؛
 هـا وبراجماتحدة املتخصصة وسـائر مؤسـساوكاالت منظومة األمم املب يب - ٦ 

 :يلي االقيام مب
ا بينـها ومـع جامعـة الـدول العربيـةمـأن تواصل التعـاون مـع األمـني العـام وفي )أ( 

ومنظماا املتخصـصة يف متابعـة املقترحـات املتعـددة األطـراف الـيت ـدف إىل تعزيـز وتوسـيع
 تحدة وجامعة الدول العربية ومنظماا املتخصصة؛التعاون يف مجيع امليادين بني منظومة األمم امل
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أن تعمــل علــى تعزيــز قــدرات جامعــة الــدول العربيــة ومؤســساا ومنظماــا )ب( 
الستفادة من العوملـة وتكنولوجيـا املعلومـات ومواجهـة حتـديات التنميـة يف األلفيـةلاملتخصصة
 اجلديدة؛

 جامعـة الـدول العربيـةمـاتمنظأن تعمل على تكثيف التعاون والتنـسيق مـع )ج( 
  احللقات الدراسية والدورات التدريبية وإعداد الدراسات؛تنظيماملتخصصة يف جمال

أن تعمل على مواصلة وزيادة االتـصاالت وحتـسني آليـة التـشاور مـع الـربامج )د( 
 واملنظمات والوكاالت املناظرة هلا فيما يتعلق باملشاريع والربامج بغية تيسري تنفيذها؛

 مع منظمات جامعة الـدول العربيـة ومؤسـساا،أن تشترك، مىت أمكن ذلك )هـ( 
 يف تنفيذ وإجناز املشاريع اإلمنائية يف املنطقة العربية؛

ــام )و(  ــني الع ــغ األم ــة أن تبل ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــا م ــدم احملــرز يف تعاو بالتق
 بــشأن املقترحــات املتعــددةومنظماــا املتخصــصة، وبــصفة خاصــة بــإجراءات املتابعــة املتخــذة
 األطراف والثنائية املعتمدة يف االجتماعات السابقة بني املنظمتني؛

 اوكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة املتخصــصة وســائر مؤســساب أيــضا يــب - ٧ 
 التعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة ومنظماــا املتخصــصة يف القطاعــات ذاتزيــادة هــاوبراجم

 والتعلــيماألحزمــة اخلــضراء، والتــدريب والتــصحروالتنميــة الريفيــة،وقــة،األولويــة، وهــي الطا
تطـويرواملـوارد املائيـة،و،والتمويلالتجارةو والبيئة، واإلعالم والتوثيق،،التكنولوجياواملهين،

ــات،والنقــل،متكــني املــرأة،والقطــاع الزراعــي،  دور القطــاعوتعزيــز واالتــصاالت واملعلوم
 درات؛بناء القواخلاص،

 بالتعـاون مـع األمـني العـام، إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة أن يعمـلتطلب - ٨ 
جلامعـة الـدول العربيـة، علـى تـشجيع التـشاور دوريـا بـني ممثلـي األمانـة العامـة لألمـم املتحــدة

 بإجراءاتالتعجيلواألمانة العامة جلامعة الدول العربية الستعراض وتعزيز آليات التنسيق بغية
يف االجتماعـاتاملعتمـدةنفيـذ ومتابعـة املـشاريع واملقترحـات والتوصـيات املتعـددة األطـرافت

 املعقودة بني املنظمتني؛
مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة ومجيــع بــأن تقــوم األمــم املتحــدةتوصــي - ٩ 

ــة يف املــشاريع الــيت تقــام يف ــة العربي  باالســتفادة قــدر اإلمكــان مــن املؤســسات واخلــربات الفني
 املنطقة العربية؛

 لغرض تعزيز التعاون واستعراض وتقيـيم التقـدم، أنه ينبغي،من جديدتؤكد - ١٠ 
منظومـة األمـم املتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة،ممثلـيعقد اجتماع عام مرة كـل سـنتني بـني
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ــرة كــل ســنتني ــني وكاالمــا م ــة مــشتركة ب ــاولوعقــد اجتماعــات قطاعي  اــاالت ذاتلتن
يـتم االتفـاق عليـه بـني  وذات األمهية الكبرية يف تنمية الدول العربيـة، علـى أسـاس مـااألولوية

 منظومة األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماا املتخصصة؛
ــدتؤكــد - ١١   القطــاعي بــني األمــم املتحــدة أمهيــة عقــد االجتمــاع أيــضامــن جدي

 العـام املتعلـق وعقد االجتمـاع٢٠٠٩اموجامعة الدول العربية ومنظماا املتخصصة خالل ع
بالتعـاون بـني ممثلـي أمانـات مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة واألمانـة العامـة جلامعـة الـدول

 ؛٢٠١٠العربية ومنظماا املتخصصة خالل عام
اخلامـــسة إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــاتطلـــب - ١٢ 

 ذ هذا القرار؛تقريرا عن تنفيوالستني
البنــداخلامـسة والـستني أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدوراتقـرر - ١٣ 

 .“التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية”املعنونالفرعي
 ٤٢اجللسة العامة

 ٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين١٠
 


