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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.11( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

التعاون بـني األمـم املتحـدة واملنظومـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة              - ٦٧/١٢
  الكارييب ومنطقة البحر

  
  ،إن اجلمعية العامة  

التعـاون  ب املتعلـق  ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٣ املؤرخ   ٦٣/١٢ إىل قرارها    إذ تشري   
  بني األمم املتحدة واملنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،

 االتفاق املربم بني األمم املتحـدة واملنظومـة االقتـصادية ألمريكـا       وإذ تضع يف اعتبارها     
عـاون بينـهما    الـذي اتفـق فيـه الطرفـان علـى توثيـق عـرى الت           )١( ومنطقة البحر الكـارييب    الالتينية

وتوســيع نطاقــه يف املــسائل موضــع االهتمــام املــشترك يف ميــدان اختــصاص كــل منــهما وفقــا      
  لنظامه األساسي،

ــا    ــات       وإذ حتــيط علم ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ــاون ب ــن التع ــام ع ــني الع ــر األم  بتقري
  ،)٢(اإلقليمية واملنظمات األخرى

ــصادية أل  وإذ تالحــظ   ــة االقت ــني املنظوم ــاون ب ــة البحــر    أن التع ــة ومنطق مريكــا الالتيني
  الكارييب واألمم املتحدة قد تطور على مدى السنوات القليلة املاضية وتنوعت جماالته،

اعتمـدا   اللـذين  ٢٠١٢ بإعالن كاراكاس وخبطة عمل كاراكاس لعام        وإذ حتيط علما    
 الـذي  امـل والتنميـة  التكب املعـين  الثالث ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب     يف مؤمتر القمة  

  ،)٣(٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ و ٢عقد يف كاراكاس يف 

_______________ 

، جمموعـة املعاهـدات  املتحـدة،   األمـم (اتفاق مربم بني األمم املتحدة واملنظومة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة          )١(
 .)١٠٦١، الرقم ١٦٥١الد 

)٢( A/65/382-S/2010/490. 

)٣( A/66/647املرفق ،. 
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عـن  معاجلة املواضيع املتصلة مبنظومة األمم املتحدة       يف   بالتقدم الذي أحرز   وإذ ترحب   

   االتصاالت الوثيقة بوفود الدول األعضاء املشاركة يف املداوالت،طريق

 ايب حلالة تنفيذ االتفاق املـربم بـني األمـم       بالتقييم اإلجي  حتيط علما مع االرتياح     - ١  

 تعزيــز وبإمكانيــة )١( ومنطقــة البحــر الكــارييبمريكــا الالتينيــةاالقتــصادية ألنظومــة املاملتحــدة و

  املنظمتني؛ التعاون مستقبال بني

 بعقـد االجتمـاع العـادي الثـامن والـثالثني لـس أمريكـا الالتينيـة                 حتيط علما   - ٢  

 ١٩ إىل ١٧قتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف الفتـرة مـن   التابع للمنظومة اال  

عالقــات التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظومــة   عــنالتقرير وبــ ٢٠١٢أكتــوبر /تــشرين األول

  ؛٢٠١٢-٢٠٠٨االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للفترة 

لالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب علــى      اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا ا  حتــث  - ٣  

مواصلة تكثيف أنـشطتها يف جمـايل التنـسيق والـدعم املتبـادل مـع املنظومـة االقتـصادية ألمريكـا                 

  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛

 الوكــاالت املتخصــصة وغريهــا مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة   حتــث  - ٤  

سيما منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الـصحة العامليـة     وصناديقها وبراجمها، وال  

ــامج األمــم املتحــدة        ــاملي وبرن ــة الع ــامج األغذي ــصناعية وبرن ــة ال ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنمي

اإلمنائي ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                   

ــم امل  ــة األم ــوارث       ومنظم ــن الك ــة للحــد م ــم املتحــدة الدولي ــتراتيجية األم ــة واس تحــدة للطفول

واملنظمة الدولية للهجرة علـى مواصـلة دعمهـا ألنـشطة املنظومـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة                 

وتوثيـق أواصـر التعـاون معهـا واإلسـهام يف جهـود مـشتركة               ه  وتكثيفـ ومنطقة البحـر الكـارييب      

ــة امل  ــواردة يف إعــالن األمــم     لتحقيــق األهــداف اإلمنائي ــا، مبــا فيهــا األهــداف ال تفــق عليهــا دولي

  لالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛، يف أمريكا ا)٤(املتحدة لأللفية

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة والـستني            تطلب  - ٥  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٤٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ نوفمرب/لثاين تشرين ا١٩

  

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )٤(


