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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/67/442/Add.2( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[
  

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  - ٦٧/٢٢٧
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 الــذي ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٤/٢٢٢قرارهــا إذ تعيــد تأكيــد   
ويب اخلتامية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الرفيـع املـستوى املعـين بالتعـاون فيمـا بـني                    أقرت فيه وثيقة نري   

  بلدان اجلنوب،

 ١٩٧٨ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٣٣/١٣٤إىل قراراهتـــــا وإذ تـــــشري   
ــؤرخ  ٥٧/٢٧٠ و ــاء املــ ــران٢٣ بــ ــه / حزيــ ــؤرخ ٦٠/٢١٢و  ٢٠٠٣يونيــ ــانون ٢٢ املــ  كــ

 ٦٣/٢٣٣ و ٢٠٠٧ديــسمرب /انون األول كــ١٩ املــؤرخ ٦٢/٢٠٩ و ٢٠٠٥ديــسمرب /األول
 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦ املـؤرخ    ٦٤/١ و   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩املؤرخ  

ــؤرخ ٦٤/٢٢١ و ــانون األول٢١ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٦/٢١٩  و٢٠٠٩ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ
   والقرارات األخرى املتصلة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب،٢٠١١ديسمرب /األول

  ،)١(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام أيضاري وإذ تش  

  ؛)٢(بتقرير األمني العام عن حالة التعاون بني بلدان اجلنوبحتيط علما   - ١  

_______________ 

 .٦٠/١القرار  )١(

)٢( A/67/208.  
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بتقريــر اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بالتعــاون فيمــا بــني  حتــيط علمــا أيــضا   - ٢  
مـايو ويف   / أيـار  ٢٥ إىل   ٢٢ت يف الفترة مـن       اليت عقد  بلدان اجلنوب عن دورهتا السابعة عشرة     

  ؛)٤(املتخذة يف تلك الدورةالقرارات ترحب بو، )٣(٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٢

صـــناديق منظومـــة األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــا ووكاالهتـــا املتخصـــصة  تـــشجع   - ٣  
بـني   لتعميم مراعاة دعم التعاون فيمـا    عمليةوالكيانات األخرى التابعة هلا على أن تتخذ تدابري         

إعـداد  أعماهلـا العاديـة يف جمـال    بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي بـشكل فعـال يف سياسـاهتا ويف           
ــربامج ــذا  ال ــب يف ه ــسياق، وتطل ــك املنظمــات   إىل ال ــاون     إىلوتل ــم املتحــدة للتع ــب األم مكت

  املؤسسية والتقنية؛ اآلخرمن قدرات كل منها  أن يستفيدبني بلدان اجلنوب  فيما

ــة التابعــة لألمــم املتحــدة أن تــضطلع بــدور حفــاز يف    بالهتيــب   - ٤   لجــان اإلقليمي
تشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي ويف تعزيـز مـا تقدمـه للبلـدان الواقعـة                    

  جمايل السياسات العامة والبحوث؛يف يف مناطقها من دعم يف اجملال التقين و

د لتعزيـز التعـاون فيمـا بـني بلـدان          وارمـا يكفـي مـن املـ        ضرورة حـشد  بـ تسلم    - ٥  
اجلنوب والتعاون الثالثي، وتدعو يف هذا السياق مجيـع البلـدان الـيت بوسـعها اإلسـهام يف دعـم                    

 غرييـرو االسـتئماين للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب               -هذا التعاون بسبل منها صندوق برييز       
ذلـك، ويف هـذا الـسياق       أن تفعـل    بني بلدان اجلنـوب إىل      فيما  وصندوق األمم املتحدة للتعاون     

بادرات إضـافية   مب االضطالعلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب على       األمم املتحدة ل  تشجع مكتب   
 ترتيبـات  كثـرة جتنـب  و اجتذاب مزيد مـن املـوارد املاليـة والعينيـة      بغرضاملوارد   حشدمن أجل   
  ذاته؛ الوقت يفوتشتتها التمويل 

ــرر   - ٦   ــة عــش  تق ــدورة الثامن ــد ال ــاون    عق ــة بالتع ــستوى املعني ــة امل ــة الرفيع رة للجن
، على أن يـسبقها اجتمـاع       ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٢ إىل   ١٩بني بلدان اجلنوب يف الفترة من        فيما

مكتـب الـدورة الثامنـة عـشرة        أعـضاء    النتخـاب رئـيس و     ٢٠١٤مايو  / أيار ٥ يفتنظيمي يعقد   
  للجنة الرفيعة املستوى؛

_______________ 

 ).A/67/39 (٣٩الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  )٣(

 .املرجع نفسه، الفصل األول )٤(
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البنـد   ألعمال املؤقت لدورهتا الثامنة والستني    أن تدرج يف جدول ا    تقرر أيضا     - ٧  
األنـشطة التنفيذيـة    ” يف إطـار البنـد املعنـون         “بني بلدان اجلنـوب    التعاون فيما ”الفرعي املعنون   

، قبــل بــدء الــدورة، إىل اجلمعيــة العامـة يقــدم ، وتطلــب إىل األمـني العــام أن  “مـن أجــل التنميــة 
  .دان اجلنوب عن حالة التعاون فيما بني بل شامالاتقرير

  ٦١اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


