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  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/473/Add.2(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[

  

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  - ٦٩/٢٣٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــد     ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب   ٢١املــؤرخ  ٦٤/٢٢٢قرارهــا  إذ تؤكــد مــن جدي

يقة نـريويب اخلتاميـة ملؤمتـــر األمـم املتحـدة الرفيـع املسـتوى املعـين بالتعـاون          الذي أقــرت فيــه وث

  فيما بني بلدان اجلنوب،

ــد أيضــا     ــا  وإذ تؤكــد مــن جدي ــؤرخ  ٣٣/١٣٤قراره كــانون األول/ديســمرب   ١٩امل

بـني   شـجيع وتنفيـذ التعـاون الـتقين فيمـا     الذي أقـرت فيـه خطـة عمـل بـوينس آيـرس لت       ١٩٧٨

  ،)١(البلدان النامية

 ٦٠/٢١٢ و ،٢٠٠٣حزيران/يونيـه   ٢٣باء املؤرخ  ٥٧/٢٧٠إىل قراراا  وإذ تشري  

كــانون األول/ديســمرب  ١٩املــؤرخ  ٦٢/٢٠٩ و ،٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ٢٢املــؤرخ 

تشـرين   ٦املـؤرخ   ٦٤/١ و ،٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرخ  ٦٣/٢٣٣ و ،٢٠٠٧

 ٦٧/٢٢٧ و ،٢٠١١كانون األول/ديسـمرب   ٢٢املؤرخ  ٦٦/٢١٩ و ،٢٠٠٩األول/أكتوبر 

كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املــؤرخ  ٦٨/٢٣٠ و ،٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب  ٢١املــؤرخ 

  بني بلدان اجلنوب،  الصلة بالتعاون فيما  ، والقرارات األخرى ذات٢٠١٣

ــظو   ــاون        إذ تالحـ ــدة للتعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــدير مكتـ ــيني مـ ــام تعـ ــني العـ ــالن األمـ إعـ

  بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب،   امعني ا لهاجلنوب مبعوث بلدان  بني  فيما

_______________ 

  .٢٠١٥آذار/مارس  ١٧أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  

 -آب/أغسـطس   ٣٠مؤمتر األمـم املتحـدة للتعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة، بـوينس آيـرس،           ر تقري )١(

 .والتصويب)، الفصل األول A.78.II.A.11(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٧٨أيلول/سبتمرب   ١٢
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بتقريــر اللجنــة الرفيعــة املســتوى املعنيــة بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان  حتــيط علمــا  - ١  

ــرة   ــة عشـ ــا الثامنـ ــن دورـ ــدورة  )٢(اجلنـــوب عـ ــذة يف تلـــك الـ ــاملقررات املتخـ ــة )٣(وبـ ، وخباصـ

يف  الـــــدورات  املعقـــــود بـــــني  ، واملقـــــررات الـــــيت اختـــــذت يف االجتمـــــاع   ١٨/١ املقـــــرر

  ؛٢٠١٣  حزيران/يونيه  ٤

ــا   - ٢   ــيط علمـ ــا حتـ ــني        أيضـ ــا بـ ــاون فيمـ ــة التعـ ــن حالـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ بتقريـ

  ؛)٤(اجلنوب  بلدان

ــا   - ٣   ــاون     كــذلك  حتــيط علم ـــة بشــأن التع ـــش املشتركـ ـــدة التفتيـ ـــر وحــ بتقريــ

، مبـــا يف ذلـــك )٥(مـــم املتحـــدةبـــني بلــــــدان اجلنـــوب والتعـــاون الثالثـــي يف منظومـــــة األ فيمـــا

  ؛)٦(ذكرة األمني العام ذات الصلةمب، وهالتوصيات الواردة في

بأمهية التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب وماضـيه الفريـد وخصوصـياته،        تسلّم  - ٤  

وتؤكــد مــن جديــد رأيهــا بــأن التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب مظهــر مــن مظــاهر التضــامن   

سهم يف رفاهيتها الوطنية واعتمادها على الذات، وطنيـا ومجاعيـا،   شعوب اجلنوب وبلداي بني

ــة       يف و ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــك األه ــا يف ذل ــا، مب ــا دولي ــق عليه ــة املتف ــق األهــداف اإلمنائي ، حتقي

رسـم مسـاره وأن   تمعاملـه و بلـدان اجلنـوب   التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب ينبغـي أن حتـدد       أنبو

ــادئ احتـــرام  يظـــل ـــي،    مسترشـــدا مببـ ــة واالســـتقالل الوطنـــ ــيادة الوطنيـــة، وامللكيـــة الوطنيـ السـ

  واملســاواة، وعدم فرض الشروط، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، وحتقيق املنفعة املتبادلة؛

بــأن التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب هــو شــراكة بــني أطــراف  تســلّم أيضــا  - ٥  

نظــر إليــه كنــوع مــن أنــواع املســاعدة اإلمنائيــة ينبغــي ال ال متســاوية تقــوم علــى التضــامن، وأنــه

الرمسية، وتقر يف هذا الصدد بضرورة تعزيز الفعاليـة اإلمنائيـة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب        

ــادة شــفافيته،       ــة وزي ــز خضــوعه للمســاءلة املتبادل  تنســيقفضــال عــن  مــن خــالل مواصــلة تعزي

، يف امليــدانإلمنائيـة األخـرى املوجـودة    يف إطـاره مــن مبـادرات مـع املشـاريع والــربامج ا     يـتم  مـا 

وفقا خلطط وأولويات التنمية الوطنية، وتسلم كذلك بأنه ينبغي تقيـيم تـأثري التعـاون فيمـا بـني      

  بلدان اجلنوب بقصد حتسني نوعيته بطريقة تركز على النتائج، حسب االقتضاء؛

_______________ 

 ).A/69/39( ٣٩الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم   )٢(

 املرجع نفسه، الفصل األول.  )٣(

)٤(  A/69/153. 

)٥(  A/66/717. 

)٦(  A/66/717/Add.1. 
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ــدورة التاســعة والســت    تطلــب  - ٦   ــاء ال ــام أن يقــدم، أثن ــة إىل األمــني الع ني للجمعي
العامـــة، املزيـــد مـــن املعلومـــات بشـــأن املهـــام والواجبـــات الـــيت سيضـــطلع ـــا مـــدير مكتـــب  

املتحــدة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، مبــا يشــمل أي آثــار ماليــة ومؤسســية ميكــن    األمــم
  بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ عيناملألمني العام ا تعيينه مبعوث  تنشأ عن  أن

صــناديق والــربامج والوكــاالت املتخصصــة وغريهــا مــن كيانــات       ال تشــجع  - ٧  
، حسـب االقتضـاء، لتعمـيم دعـم     احملـددة  منظومة األمـم املتحـدة علـى اختـاذ املزيـد مـن التـدابري       

بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي بشكل فعـال يف سياسـاا ويف املسـار العـادي      بني التعاون فيما
د من تلك املنظمات ومن مكتب األمم املتحـدة للتعـاون   إلعداد براجمها، وتطلب يف هذا الصد

  من قدرات مؤسسية وتقنية؛ى كل منها بني بلدان اجلنوب االستفادة مما لد  فيما

 ،بضــرورة مواصــلة اإلثــراء املتبــادل للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب   تســلّم  - ٨  
التعــاون فيمــا بــني بلــدان مــن املستخلصــة  اخلــربات واملمارســات اجليــدة املتنوعــةإىل  باالســتناد

ــاون بـــني    ــي والتعـ ــاون الثالثـ ــدان اجلنـــوب والتعـ ــرورة  بلـ ــمال واجلنـــوب، وبضـ ــلة الشـ مواصـ
  استكشاف أوجه التكامل والتآزر بني أنواع التعاون هذه؛

ــدعو  - ٩   ــادل أفضــل املمارســات       ت ــدول األعضــاء ذات الصــلة إىل تشــاطر وتب ال
 املضـي يف حتسـني  بغية وإدارة املعلومات واملعارف جماالت التخطيط والتنفيذ ومجع البيانات  يف
لتنميـة  ا يفأثـر  مـن   مبادرات التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي     يترتب على  ما

  املستدامة؛

 بلـدان  أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ليس بـديال عـن التعـاون بـني     تؤكد  - ١٠  
  ؛الشمال واجلنوب، بل هو مكمل له

بأمهية إيالء االعتبار للتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي      سلّمت  - ١١  
  ؛٢٠١٥يف سياق إعداد خطة التنمية ملا بعد عام 

ــة والــدور املركــزي  تؤكــد مــن جديــد   - ١٢   كتــب األمــم املتحــدة للتعــاون  مل الوالي
بلـدان   بـني  ن فيمـا بني بلدان اجلنـوب بوصـفه مركـز التنسـيق املعـين بتعزيـز وتيسـري التعـاو         فيما

اجلنوب والتعـاون الثالثـي مـن أجـل التنميـة علـى الصـعيد العـاملي وعلـى نطـاق منظومـة األمـم             
الصادر عن اللجنة الرفيعة املستوى املعنيـة بالتعـاون فيمـا بـني      ١٨/١املتحدة، وتشري إىل املقرر 

إىل اللجنـة  سـيقدمه   تقرير الشامل الذيالضمن يم أن ، وتطلب إىل األمني العا)٣(بلدان اجلنوب
، بالتشـاور مـع   ٢٠١٥ يف عـام الـدورات   املقـرر عقـدها بـني    الرفيعة املستوى يف دورا اخلاصة

الــدول األعضــاء ومكتــب التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،  
انبني املـايل والبشـري وفيمـا يتعلـق بامليزانيـة،      هـذا املكتـب، مـن اجلـ    تعزيز  مقترحا شامال بشأن

ألمـني  ل املمثـل اخلـاص   وذلك حتت إشراف برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بطـرق منـها تعـيني      
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برنــامج  أن يقــدمالوقــت نفسـه بــ  التوصــية يفوعــين بالتعــاون فيمـا بــني بلــدان اجلنـوب،   املالعـام  
الـدول   علـى  سيتعني هذا التغيري، مشرية إىل أنهإسهامات حمددة يف إطار  األمم املتحدة اإلمنائي

املـداوالت بشـأن اخليـارات املطروحـة يف تقريـر األمـني العـام عـن          أن جتري املزيد من األعضاء
قبـل البـت يف فكـرة     )٧(اجلنوب تعزيز مكتب التعاون فيما بني بلدان مواصلة التدابري الرامية إىل

عـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      مستقلة  جهةجعل مكتب التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
  من الناحية التشغيلية؛

بربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن يستكشـف وينفـذ مبـادرات مكثفـة          يب  - ١٣  
ومبتكرة حلشد موارد إضافية من أجل اجتذاب املزيد من املوارد، املالية منها والعينيـة، لتكملـة   

 رى الالزمـة لألنشـطة املتعلقـة بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب        املوارد العادية واألمـوال األخـ  
املتحـدة   حتياجات الدول األعضاء ومنظومة األمـم البفعالية وكفاءة  االستجابة متكينه منبغية 

  فيما يتصل بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

ــوه  - ١٤   ــة إىل    تن ــات املضــطلع ــايف إطــار اجلهــود الرامي ــادرات والترتيب ــز باملب  تعزي
التعاون بني البلدان الناميـة يف عـدد مـن اـاالت منـها القضـاء علـى الفقـر واجلـوع، واملسـاواة           

املعلومــات واالتصــاالت،  تاجلنســني، ومتكــني املــرأة، وفــرص احلصــول علــى تكنولوجيــا  بــني
 هابطــرق منــ والعلــوم والتكنولوجيــا، والبيئــة، والثقافــة، والصــحة، والتعلــيم، والتنميــة البشــرية،

 ،والقطاعني العـام واخلـاص   تعدديناملصلحة املأصحاب  بني املتعددة األطراف الشراكات إقامة
  تلك املبادرات والترتيبات؛ وتشجع

 الشـامل تقريـر  ال نطـاق  قـوم، يف تأن  ةاألمم املتحدة اإلمنائيمنظومة  إىل تطلب  - ١٥  

فيمـا يتعلـق بتـوفري     ال سـيما قدمـه، و ت، مبواصلة تقييم التقدم احملرز يف الدعم الـذي  ألمني العامل
وكـذلك   املوارد الكافية وتعبئة املوارد التقنية واملالية الالزمة للتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،    

وكــاالت التعمــيم التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب يف عمــل صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا و يف 
  املتخصصة العاملة يف امليدان؛

واصل العمل علـى حتسـني   تأن  ةاألمم املتحدة اإلمنائيمنظومة  إىل تطلب أيضا  - ١٦  
للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي ورصـد        التعزيز دعمه االتنسيق بني وكاال

منظومـة   قدمـه ت واصل تقييم الـدعم الـذي  تالتقدم احملرز على الصعيدين العاملي واإلقليمي، وأن 
  األنشطة؛ لتلك ةاألمم املتحدة اإلمنائي

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بصــفتها      تطلــب  - ١٧   يف هــذا الصــدد إىل مــديرة برن
رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، إنشاء آلية مشتركة بني الوكاالت تكون معـززة ورمسيـة   

_______________ 

)٧(  SSC/18/3. 
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بقــدر أكــرب، يتــوىل تنســيقها مكتــب األمــم املتحــدة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، ــدف  
على تقدمي الدعم املشترك ملبادرات التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي،        التشجيع

وتبادل املعلومات عن األنشطة اإلمنائية وعن النتائج اليت حتققها خمتلف املنظمات كل مـن خـالل   
 ويــب ،منــوذج العمــل الــذي تنتهجــه دعمــا للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي 

وتطلـب إىل   ،عني جهات تنسـيق متثيليـة لكـي تنضـم إىل اآلليـة     تأن  ةاألمم املتحدة اإلمنائي ظومةمبن
لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب الفرصة ليكون متثيله أكثـر انتظامـا   ا مديرة الربنامج أن تتيح ملكتب

ائل الـيت تـؤثر يف   موعة اإلمنائية عند مناقشة املسـ ايف اآلليات االستراتيجية وآليات التنسيق لدى 
  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛

إىل مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بصفتها رئيسة جمموعـة   تطلب أيضا  - ١٨  
األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، تقــدمي توصــيات حمــددة بشــأن الــدعم اإلضــايف الــذي ميكــن أن تقدمــه  

مبــا قــد  لتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي،منظومــة األمــم املتحــدة وكياناــا ل
االنتداب الطوعي للموظفني وتعيني موظفني فنيني مبتدئني لـدى مكتـب األمـم املتحـدة      يشمل

  للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

ــة  إىل تطلــب  -  ١٩   ــم املتحــدة اإلمنائيــ  منظوم ــة القصــوى لتيســري   ت أن ةاألم عطــي األولوي
ــدان  أن تســاعداريع املتعلقــة بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي و   الــربامج واملشــ بل

أن تكــون االســتدامة   بغيــة كفالــة  يف تنفيــذ تلــك الــربامج واملشــاريع    اجلنــوب، بنــاء علــى طلبــها،   
  عناصرها األساسية؛ من

ــائي واملنظمــات األخــرى ذات الصــلة يف     يــب  - ٢٠   ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  بربن
البلـدان الناميـة يف تنفيـذ مشـاريع     القيام، عنـد الطلـب، مبسـاعدة     ةاألمم املتحدة اإلمنائينظومة م

  بلدان اجلنوب، مبا يتفق وواليات تلك املنظمات وخططها االستراتيجية؛  التعاون فيما بني

بضرورة حشد املوارد الكافية لتعزيـز التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب        تسلّم  - ٢١  
الثالثي، وتدعو يف هذا الصدد مجيع البلدان اليت لـديها القـدرة إىل دعـم هـذا التعـاون      والتعاون 

ــوب، وأيضــا          ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــم املتحــدة للتع ــن خــالل املســامهة يف صــندوق األم م
ــز   يف ــا         -صــندوق بريي ــا لقراره ــوب، وفق ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــتئماين للتع ــرو االس غريي

، وأن تـدعم املبـادرات األخـرى املتخـذة     ٢٠٠٢ن األول/ديسـمرب  كانو ٢٠املؤرخ  ٥٧/٢٦٣
  لفائدة مجيع البلدان النامية، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا فيما بني البلدان النامية؛

شــجع علــى نقــل التكنولوجيــات تأن  ةاألمــم املتحــدة اإلمنائيــمنظومــة  إىل تطلــب  -  ٢٢  
  املستدامة؛  جلة مسأليت القضاء على الفقر وحتقيق التنميةيعود بالنفع على البلدان النامية بغية معا مبا

بأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي يـدعم أحـدمها اآلخـر     تسلّم   -  ٢٣  
مــن حيــث املســاعدة التقنيــة واملاليــة، وتشــدد يف هــذا الصــدد علــى أمهيــة مواصــلة تنشــيط التعــاون    
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بلـدان اجلنـوب     بـني   دول األعضـاء إىل تعزيـز التعـاون فيمـا    بني بلدان اجلنوب، وتدعو مجيـع الـ    فيما
 إشـراك مجيـع أصـحاب املصـلحة    و والتعاون الثالثي، مع التركيز علـى األولويـات اإلمنائيـة املشـتركة    

  املتطوعني؛جمموعات  يشمل يف احلكومات والقطاع اخلاص واتمع املدين، مبا ذوي الصلة

قتضـاء، إىل مواصـلة االسـتفادة مـن شـبكة      اللجان اإلقليمية، حسـب اال  تدعو  - ٢٤  

والقدرات التقنية والبحثية دعما لتعزيز التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب       اتاملعارف والشراك

على الصعد دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي وإىل االستفادة من االجتماعـات الـيت تعقـدها    

نطـاق املنظومـة    يـز التعـاون والتنسـيق علـى    التنسيق اإلقليمية، حسب االقتضاء، كأداة لتعز ةآلي

  دعما للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب على الصعيد اإلقليمي؛

النــهوض  ةاألمــم املتحــدة اإلمنائيــ منظومــةإىل مجيــع الــدول األعضــاء و تطلــب  - ٢٥  

ــي        ــوب والتعــاون الثالث ــدان اجلن ــني بل ــدان الشــمال واجلنــوب وفيمــا ب ــني بل بأوجــه التكامــل ب

، الشــاملة القــائم علــى األدلــة بشــأن املســائل االســتراتيجية السياســايت وارزيــز احلــتعخــالل  مــن

ــدف تطبيــق العلــوم والتكنولوجيــا واالبتكاروإدمــاج املنظــور اجلنســاين يف مســاعي  ســيما الو

  حتقيق التنمية املستدامة؛

عـة  إىل اللجنـة الرفي إىل األمني العام أن يعرض يف التقرير الذي سيقدمه  تطلب  - ٢٦  

 معلومـات مسـتكملة   يف دورا التاسـعة عشـرة   املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوباملستوى 

منظومـة   تعزيـز التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب ضـمن       ملواصـلة  حمـددة   اختذ من خطوات عما

  ؛ةاألمم املتحدة اإلمنائي

بعنـوان   فرعياأن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا السبعني بندا  تقرر  - ٢٧  

األنشـطة التنفيذيـة   ”يف إطار البنـد املعنـون   “ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية”

، وتطلـب إىل األمـني العــام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامــة يف دورـا الســبعني      “مـن أجـل التنميــة  

، مبــا يشــمل تقريــرا شــامال عــن حالــة التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب يف ســياق تنفيــذ هــذا القــرار 

اليت اختذا منظومة األمم املتحـدة لتحسـني الـدعم الـذي تقدمـه للتعـاون        احملددة للتدابري تقييما

  فيما بني بلدان اجلنوب، وعن حالة تنفيذ هذا القرار.

  

  ٧٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


