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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.13( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

   بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصاديالتعاون  - ٦٧/١٤
  

  ،اجلمعية العامةإن   

 الــذي منحــت ١٩٩٣أكتــوبر / تـشرين األول ١٣ املــؤرخ ٤٨/٢ إىل قرارهــا إذ تـشري   

  ،نظمة التعاون االقتصاديمبوجبه مركز املراقب إىل م

ــضا    ــسابقة  وإذ تــشري أي ــة إىل قراراــا ال ــني األمــم املتحــدة ومنظمــة   ب املتعلق التعــاون ب

ــيت دعــت فيهــا خمتلــف الوكــاالت املتخصــصة وغريهــا مــن        مؤســساتالتعــاون االقتــصادي ال

لراميـة إىل  واملؤسـسات املاليـة املعنيـة إىل املـشاركة يف اجلهـود ا         وبراجمهـا    منظومة األمم املتحـدة   

  ،حتقيق أهداف وغايات منظمة التعاون االقتصادي

جلهود اليت تبـذهلا منظمـة التعـاون االقتـصادي لتعزيـز عالقاـا مـع منظومـة                  ا وإذ تقدر   

اتيـة للتقـدم   ؤيئـة الظـروف امل   بغـرض املعنيـة  األمم املتحـدة ومـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة            

وضع مشاريع وبـرامج مـشتركة يف اـاالت         وسائل منها   ب،  االجتماعي واالقتصادي يف املنطقة   

  ،هاوتنفيذ شتركاملهتمام اال موضع

اإلقليميـة  واجلهود الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة         الحظ  وإذ ت   

ــة  ــة  لاملعني ــة واملالي ــرامج وضــع  بغــرضمنظمــة التعــاون االقتــصادي  إىل تقــدمي املــساعدة التقني ب

تــشجعها علــى إذ  و،هاوتنفيــذ املنطقــةة بالتقــدم االجتمــاعي واالقتــصادي يف  متــصلومــشاريع 

   تقدمي هذا الدعم،مواصلة
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ــذ   حتــيط علمــا مــع التقــدير    - ١   ــام عــن تنفي ــر األمــني الع ــرار ال بتقري  ٦٥/١٢٩ق

  ؛التعاون بني املنظمتنيتنامي ب وتنوه )١(٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٣املؤرخ 

قمـة منظمـة التعـاون االقتـصادي     اجتماع  الصادر يف   اكو   بإعالن ب  حتيط علما   - ٢  

الـذي    التعـاون االقتـصادي  أو حكومات الدول األعضاء يف منظمـة  /الثاين عشر لرؤساء دول و    

  ؛)٢( يف باكو٢٠١٢أكتوبر /األول تشرين ١٦يف  عقد

لتجــارة اإللكترونيــة  املتعلقــة باالتعــاون االقتــصادي  منظمــة مبــادرة الحــظ ت  - ٣  

ــام الواســتخدام  ــدة  نظ ــذة الوحي ــة لناف ــشأ   يف املنطق ــهادات املن ــادل ش ــة تب ــائق اإللكتروني والوث

ــصلة   ــرى ذات الـ ــوع األخـ ــدود  باملوضـ ــرب احلـ ــاون    عـ ــة التعـ ــضاء يف منظمـ ــدان األعـ ــني البلـ بـ

اللجنــة االقتــصادية  وخباصــة ،اووكاالــ  وتــدعو مؤســسات األمــم املتحــدة املعنيــة،االقتــصادي

ــة  ــة و   آلســيا واحملــيط  واالجتماعي ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــم  اهلــادئ ومــؤمتر األم شــبكة األم

النظــر يف تقــدمي الــدعم الــتقين   إىل ،املتحــدة خلــرباء التجــارة الالورقيــة يف آســيا واحملــيط اهلــادئ 

  ؛الالورقيةلتجارة ل هابرناجميف تنفيذ واملايل إىل منظمة التعاون االقتصادي 

بـني منظمـة التعـاون    املقتـرح  روع املـشترك  التقدم احملـرز يف املـش   الحظ أيضا   ت  - ٤  

البلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول      واالقتصادي ومكتب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان منـوا        

اجلزرية الصغرية الناميـة بـشأن تعزيـز التعـاون يف جمـال النقـل العـابر بـني البلـدان غـري الـساحلية                

 املقتـرح  ةمـشروع الدراسـ   إىل النظـر يف دعـم       ب  كتـ املوتـدعو   يف املنطقـة،    وبلدان املرور العـابر     

مــوانئ يف لبلــدان غــري الــساحلية بــشروط ميــسرة إىل اإمكانيــة تقــدمي خــدمات للــهيئتني بــشأن 

  ؛املتاحةملنطقة يف حدود املوارد ايف يف بلدان املرور العابر خمتارة 

ية ومنظمـة   منظمة األمم املتحدة للتنمية الـصناع     حاليا بني   لتعاون القائم   اقدر  ت  - ٥  

تعــرب عــن االرتيــاح ، ولــدول األعــضاءلالتعـاون االقتــصادي يف جمــال بنــاء القــدرات التجاريــة  

، وتــدعو منظمــة األمــم املتحــدة  بنجــاحمــشروعهما املــشترك يف هــذا امليــدانالختتــام مــرحليت 

ة النظـر يف دعـم تنفيـذ املرحلـ    املعنيـة إىل  وغريهـا مـن وكـاالت األمـم املتحـدة      للتنمية الـصناعية   

  ؛الثالثة من املشروع

ومنظمـة التجـارة العامليـة ومركـز        مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة         تدعو  - ٦  

اقتـصادات  تـؤدي إىل دمـج      تحريـر التجـارة ميكـن أن        لالتجارة الدولية إىل وضـع اسـتراتيجيات        

  وعامليا؛ إقليميااألعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي الدول 

_______________ 

  .، الفرع الثاينA/67/280-S/2012/614انظر  )١(

)٢(  A/67/581املرفق ،.  
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توســيع نطــاق التجــارة داخــل لنظمــة التعــاون االقتــصادي مــشروع مالحــظ ت  - ٧  

البـائعني  و للمـشترين اجتماعـات   وعمـال يف جمـال األ تنظيم منتديات    الواحدة عن طريق  نطقة  امل

بــني تبــادل الوفــود متخصــصة ومعــارض جتاريــة إقامــة و تجــارةال لتــرويجأنــشطة االضــطالع بو

يف جمـال  البحـوث  إجـراء   ور الرئيـسية التـصدي وعقد ندوات بـشأن قطاعـات       البائعني  املشترين و 

  ؛النظر يف دعم هذه املبادراتاملعنية إىل  امؤسساو األمم املتحدةوكاالت ، وتدعو التجارة

علـى خطـة منظمـة التعـاون االقتـصادي لتطـوير            وافقـة   امل تالحظ مع االرتياح    - ٨  

ــسكك احل      ــات ال ــة يف االجتمــاع احلــادي عــشر لرؤســاء هيئ ــسكك احلديدي ــة شــبكات ال ديدي

املاليـة  املؤسـسات   وتـدعو مجيـع    ،٢٠١٢يونيه  /أنقرة يف حزيران  يف   الذي عقد للدول األعضاء   

 الــدور آخــذة يف االعتبــارالنظــر يف املــشاركة يف تنفيــذ اخلطــة، املعنيــة إىل الدوليــة املتخصــصة و

بريـا  نظمة التعاون االقتصادي بوصـفها جـسرا        تؤديه شبكة السكك احلديدية مل    األساسي الذي   

  ؛وأوروبا بني آسيا

التوصـيات الـصادرة عـن حلقـة العمـل املـشتركة بـني منظمـة التعـاون             تالحظ    - ٩  

الـيت  قـانون موحـد للـسكك احلديديـة     واملعنيـة بوضـع   االقتصادي واللجنـة االقتـصادية ألوروبـا     

، فيما يتعلق بوضع قـانون موحـد للـسكك احلديديـة           ٢٠١٢يونيه  /حزيرانأنقرة يف   يف  عقدت  

لتيسري النقل بواسطة الـسكك   ونقل الركاب عن طريق السكك احلديدية     ن الدويل   ينظم الشح 

  ؛النظر يف تنفيذ التوصياتاملعنية إىل تدعو وكاالت األمم املتحدة و ،نطقةاملاحلديدية يف 

مل تنــضم  مجيــع البلــدان األعــضاء يف منظمــة التعــاون االقتــصادي الــيت تــشجع  - ١٠  

ــة االإىل بعــد  ــدويل بااملتعلقــة تفاقي ــة لنقــل ال ــة املتعلقــة  )٣( بالــسكك احلديدي ــة اجلمركي  واالتفاقي

 علـى   )٤() الـربي  اتفاقيـة النقـل الـدويل     ( الدويل الربي    لبالنقل الدويل للبضائع مبقتضى دفاتر النق     

  االنضمام إليهما؛

لنقـل الـربي   اهلادفـة إىل إنـشاء ممـرين ل   منظمة التعاون االقتـصادي     جهود  قدر  ت  - ١١  

أفغانـستان   وطاجيكـستان مجهورية إيران اإلسالمية وتركيـا وبـني قريغيزسـتان و         وبني باكستان   

وعلـى وجـه اخلـصوص     املعنية،  اإلقليمية  الدولية و ، وتدعو املنظمات     اإلسالمية إيرانومجهورية  

ــة         ــك اإلســالمي للتنمي ــادئ والبن ــيط اهل ــيا واحمل ــة آلس ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــة اللجن واللجن

الـــيت الدراســة   يف املــشاركة يف  ،يف إطــار واليــة كــل منــها    ،  إىل النظــر ،االقتــصادية ألوروبــا  

_______________ 

 .٢٣٣٥٣، الرقم ١٣٩٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(

 .١٦٥١٠، الرقم ١٠٧٩املرجع نفسه، الد  )٤(
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 العـرض قوافـل  يف و هـذين املمـرين   إلنـشاء منظمة التعـاون االقتـصادي      شروع  ستجرى بشأن م  

  ؛إطاره واألنشطة األخرى املتوخاة يف العملي

ــذهلا   اجلهــود الحــظت  - ١٢   ــيت تب ــا ال ــدء العمــل منظمــة التعــاون االقتــصادي  حالي  لب

، )“نظـام البطاقـات البيـضاء     ”(قبل الغـري    سؤولية  لنظام املؤقت للتأمني على السيارات ضد امل      اب

منظمـــة التعـــاون دعـــم كاتـــب إىل النظـــر يف وجملـــس املوتـــدعو اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا  

  ا؛موالية كل منهيف تنفيذها هلذا النظام، يف حدود االقتصادي 

إىل النظــر يف التعــاون مــع منظمــة التعــاون  االقتــصادية ألوروبــا  اللجنــة تــدعو  - ١٣  

ــصادي  ــن أجــل االقت ــشجيع  م ــضمام دوهلــ ت ــل   األعــضاء إىل اان ــق بالنق ــاق األورويب املتعل االتف

  ؛)٥( بالطرق الربيةالدويل للبضائع اخلطرة

ــظ ت  - ١٤   ــود الحـ ــا اجلهـ ــة حاليـ ــل   املبذولـ ــدء العمـ ــصقاتلبـ ــاون   مبلـ ــة التعـ منظمـ

النقـل  جمـال  يف  العـاملني األشـخاص  وغريهم من سائقني  للةوحداملالدخول  تأشرية  لاالقتصادي  

يف إطــار كـل  ، إىل النظـر  املعنيــةاملؤسـسات الدوليـة واإلقليميـة     والعـابر، وتـدعو األمـم املتحــدة   

املوحـدة هـذا    الـدخول   إنشاء نظام تأشرية    ، يف التعاون مع منظمة التعاون االقتصادي يف         تهوالي

  ؛طقةاملن دف تيسري النقل العابر يف

مـؤخرا للـشروع    منظمة التعـاون االقتـصادي      اليت بذلتها   اجلهود  الحظ أيضا   ت  - ١٥  

مـوانئ الـدول األعـضاء يف رابطـة     الربط بني موانئ دوهلا األعضاء و تعزيز  لدراسات جدوى   يف  

األعـضاء يف منظمـة التعـاون    الـدول غـري الـساحلية    نفاذ  أمم جنوب شرق آسيا كوسيلة لتعزيز       

  ؛ألسواق الدوليةإىل ااالقتصادي 

ــا    - ١٦   ــيط علمــ ــاون   حتــ ــل للتعــ ــة العمــ ــال  خبطــ ــةيف جمــ ــنفط /الطاقــ ــرةالــ   للفتــ

كفـاءة  ال يف وضع برامج إقليميـة يف جمـال مـصادر الطاقـة املتجـددة و               وخباصة،  ٢٠١٥-٢٠١١

النظــر يف التعــاون مــع املعنيــة إىل ، وتــدعو هيئــات األمـم املتحــدة  هاوتنفيــذ الطاقــةيف اسـتخدام  

ــة منظمــة   ــذ   أمان ــصادي يف رصــد تنفي ــاون االقت ــات املنوطــة  يف إطــار خطــة العمــل،  التع الوالي

  حاليا؛ ا

التعاون البيئي واالحترار العـاملي     ب املتعلقةخطة العمل اإلطارية    اعتماد  الحظ  ت  - ١٧  

ــرة     ــصادي للفتـ ــاون االقتـ ــة التعـ ــة منظمـ ــة  و، ٢٠١٥-٢٠١١يف منطقـ ــدعو منظمـ ــاون تـ التعـ

 مبا يف ذلـك املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة          ،لوكاالت املتخصصة إىل التعاون مع ا   االقتصادي  

  ، حسب االقتضاء؛ للبيئةوبرنامج األمم املتحدة
_______________ 

  .٨٩٤٠، الرقم ٦١٩املرجع نفسه، الد   )٥(



A/RES/67/14 بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصاديالتعاون  
 

5/8 

ألغذيـة  األمم املتحـدة ل ال سيما منظمة و ،كاالت األمم املتحدة املعنية    و تدعو  - ١٨  

تنفيـذ  يف قتـصادي  نظمة التعاون االمركز التنسيق اإلقليمي ملالنظر يف التعاون مع إىل   ،والزراعة

  ؛ أنقرةيفالكائن مقره  ملنظمة التعاون االقتصاديالتابع الربنامج اإلقليمي لألمن الغذائي 

ــة  ترحــب  - ١٩   ــادرة منظم ــم املتحــدة ل  مبب ــاون   األم ــة ومنظمــة التع ــة والزراع ألغذي

ربامج الــتنفيــذ  مــن أجــلمــشروع لتقــدمي املــساعدة التقنيــة  شأن بــاالقتــصادي إلعــداد مقتــرح 

ألمن الغـذائي ملنظمـة التعـاون االقتـصادي يف إطـار الربنـامج العـاملي للزراعـة واألمـن               ل ةاإلقليمي

اللجنة التوجيهية للربنامج إىل النظر يف تقـدمي الـدعم   وتدعو  الغذائي الذي يديره البنك الدويل،      

  تنفيذ الربامج اإلقليمية؛لالتقين واملايل 

دعـم أنـشطة رابطـة البـذور       نيـة إىل النظـر يف       ألمم املتحدة املع  ا وكاالت   تدعو  - ٢٠  

  ؛يف املنطقةومشاريعها املتعلقة بتطوير قطاع البذور نظمة التعاون االقتصادي التابعة مل

نظمـة العامليـة   اصـة امل خباملعنيـة، و األمم املتحدة إىل التعاون بني وكاالت   تدعو  - ٢١  

برنـامج  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      و ألغذية والزراعة األمم املتحدة ل  منظمة   و لألرصاد اجلوية 

 تــوفريلنظــر يف وغريهــا مــن املؤســسات واملنظمــات، ل األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك الــدويل  

إدارة اجلفــاف ملنظمــة التعــاون االقتــصادي املتعلقــة بــ اإلقليميــة لمــشاريع لالــدعم املــايل والــتقين 

ارة خماطر الكـوارث الطبيعيـة يف مـشهد،    مركزها اإلقليمي إلد  األرصاد اجلوية، ودعم برامج     وب

  يف أنقرة؛ بيانات األرصاد اجلوية، ومركزها ملعايرة جمال الزراعةمجهورية إيران اإلسالمية، يف 

  إنـشاء اللجنـة  ٢٠١٠ يف عـام     قـرار منظمـة التعـاون االقتـصادي        ب حتيط علما    - ٢٢  

 ،بــادآ راض الزراعــة يف إســالماســتخدام امليــاه ألغــواملركــز املعــين بكفــاءة يف طهــران البيطريــة 

عمليـــــة إنـــــشاء هـــــاتني دعـــــم يف وتـــــدعو وكـــــاالت األمـــــم املتحـــــدة املعنيـــــة إىل النظـــــر  

  وأنشطتهما؛ اهليئتني

ــه منظمــة التعــاون االقتــصادي   عــرب عــن ارتياحهــا ت  - ٢٣   يف  للتقــدم الــذي أحرزت

ومكافحــة  اتاألمهــوفيــات و بوفيــات األطفــال فيمــا يتعلــقحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  

 واملالريـا وغريمهـا مـن       )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /فريوس نقص املناعة البـشرية    

 ، وال سـيما برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      املعنيـة شجع وكـاالت األمـم املتحـدة        تـ األمراض، و 

ملناعــة متالزمــة نقــص ا/فــريوس نقــص املناعــة البــشريةاملعــين ببرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك و

منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومنظمـة       و  للـسكان  وصندوق األمم املتحدة   )اإليدز(املكتسب  

ــة،  ــتقين واملــايل إىل منظمــة التعــاون االقتــصادي،    عالــصحة العاملي لــى النظــر يف تقــدمي الــدعم ال

  ؛حسب االقتضاء
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يف جمـال   جلهود الـيت تبـذهلا منظمـة التعـاون االقتـصادي لتعزيـز التعـاون                اتقدر    - ٢٤  

وكـاالت املتخصـصة، وال سـيما منظمــة    الالـصحة يف املنطقـة بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة و      

منظمــة األمــم واجلمعيــة الدوليــة لنقــل الــدم وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   والــصحة العامليــة

 على مواصلة دعم أنشطة منظمـة      ها وتشجع ،املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة للسكان     

  ؛لتعاون االقتصادي يف جمال الصحةا

مانــة  األ وخباصــة   املعنيــة،املتخصــصة واملنظمــات الدوليــة  الوكــاالت   تــدعو  - ٢٥  

لـشؤون  اتنـسيق  مكتـب   والسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث       لاملشتركة بـني الوكـاالت      

لجنـــة الو )موئـــل األمــم املتحــدة   (برنــامج األمــم املتحـــدة للمــستوطنات البــشرية    واإلنــسانية  

يف إىل النظـر  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،         واالقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ          

توسيع نطاق التعاون يف جمـال إدارة خمـاطر الكـوارث الطبيعيـة مـع منظمـة التعـاون االقتـصادي          

رة خمـاطر   التقين واملايل ألنشطة منظمة التعـاون االقتـصادي يف جمـال إدا            هادعمتقدمي  النظر يف   و

  ؛نطقةاملالكوارث الطبيعية يف 

ــع ترحــب  - ٢٦   ــاق اال بتوقي ــق مبــشاريع  تف ــتقين  املتعل ــاون ال ــم  التع ــني منظمــة األم ب

نظــام تنفيــذ وتطــوير إطــار   دعم لــاملتحــدة لألغذيــة والزراعــة ومنظمــة التعــاون االقتــصادي      

مـن أجـل    االقتـصادي   يف بلدان منظمة التعـاون املعلومات اإلحصائية القطرية لألغذية والزراعة   

يف املنطقـــة الـــذي ســـتطبق مرحلتـــه األوىل يف أفغانـــستان علـــى الزراعيـــة تطـــوير اإلحـــصاءات 

  التجربة؛ سبيل

ألمـم  ا يف ءاتمنظمـة التعـاون االقتـصادي وشـعبة اإلحـصا        بـني   لتعـاون   اقدر  ت  - ٢٧  

ظمــة  منلبلــدان األعــضاء يف  عمــل يف املنطقــة ل حلقــات  وتنظــيم دورات تدريبيــة يف املتحــدة 

تـصميم  ل إىل النظر يف تقدمي الدعم التقين واملـايل         ءاتتدعو شعبة اإلحصا  ، و التعاون االقتصادي 

  ؛املنطقةتطوير اإلحصاءات يف من أجل  هوتنفيذ ءاإلحصايف جمال بناء القدرات لبرنامج 

املخــدرات واجلرميــة  مكافحــةتبــذهلا وحــدة تنــسيق جلهــود الــيت قــدر أيــضا ات  - ٢٨  

ة ملنظمـة التعـاون االقتـصادي جلمـع بيانـات متـصلة باملخـدرات ونـشرها وتنظـيم                املنظمة التابعـ  

أجهــزة ووكــاالت تعزيــز اخلــربة التقنيــة والفنيــة للمــوظفني العــاملني يف  ــدف بــرامج تدريبيــة 

يف يف إطــار مــشروع ممــول مــن االحتــاد األورويب مكافحــة املخــدرات املعنيــة لــدوهلا األعــضاء، 

 مثــل املفوضــية ،وتــشجع الوكــاالت املاحنــة مــة التعــاون االقتــصادي،  البلــدان األعــضاء يف منظ

النظـر يف تقـدمي املـساعدة    علـى   ،املعـين باملخـدرات واجلرميـة   األمـم املتحـدة   األوروبيـة ومكتـب   

اجلـرائم املتعلقـة باملخـدرات وغريهـا        ملكافحـة   إىل الوحدة فيما تبذلـه مـن جهـود          التقنية واملالية   

  ؛املتصلة بذلكمن اجلرائم 
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ملــسامهات الــيت قدمتــها منظمــة التعــاون االقتــصادي مــن أجــل  اتقــدر كــذلك   - ٢٩  

ــستان،    ــة يف أفغان ــتعمري والتنمي ــسامهاا ال   ال ــشطة وم ــشاركتها الن ــشيد مب ــادرات  وت ــاءة يف مب بن

الـدعم الـذي تقدمـه املنظمـة إىل          ، وتقـدر بـشكل خـاص      أفغانستاندولية خمتلفة بشأن    إقليمية و 

ــق األساســي   ــستوى  الرفالفري ــع امل ــشاؤه    ي ــذي مت إن ــة ال ــديات اإلقليمي ــاء العــامني للمنت يف لألمن

مـؤمتر التعـاون االقتـصادي    و ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ١٩يف  الـذي عقـد  اجتمـاع اهليئـات اإلقليميـة    

 لألمن والتعاون اإلقليمـيني مـن أجـل حتقيـق األمـن      أفغانستان وعملية اسطنبولاملعين ب اإلقليمي  

  ؛)٦(واالستقرار يف أفغانستان

تعزيـز التعـاون مـع    باملعهـد الثقـايف ملنظمـة التعـاون االقتـصادي      اهتمام   تالحظ  - ٣٠  

وتـشجع  اصة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،        خباملعنية، و مؤسسات األمم املتحدة    

 منظمـة التعـاون االقتـصادي يف      دعـم   النظر يف   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة على        

  ؛تلك املشاريعتنفيذ يف و منطقةللأن تعزز التراث الثقايف الثري  ميكنوضع مشاريع 

ــة  بـــدء عمـــل قـــدر ت  - ٣١   ــة ملنظمـ ــاون االقتـــصادي يف مؤســـسة العلـــوم التابعـ التعـ

التعــاون  املتخصــصني لتعزيــز    فرعيهــا يف أنقــرة، باعتبارمهــا    التعليمــي  هامعهــد وبــاد  آ إســالم 

ــيمميــداين العلــوم  يفبــني دوهلــا األعــضاء  اإلقليمــي  تــشجع الوكــاالت و علــى التــوايل، ،والتعل

منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم          اصـة   خب و ،ألمم املتحـدة  املعنية التابعة ملنظومة ا   املتخصصة  

مـع   املتاحـة ويف حدود املوارد الواليات املنوطة ا نطاق يف العمل على حنو وثيق   والثقافة على   

ــز العلــوم حــديثا يف إعــداد مــشاريع مناســبة   هــاتني اهليئــتني املنــشأتني  ــيم لتعزي الــدول يف والتعل

  ؛هانفيذتيف و األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي

  إنــشاءمــن أجــل  التعــاون االقتــصاديمنظمــةالــيت تبــذهلا هــود اجلقــدر أيــضا ت  - ٣٢  

ع املنظمـات  مـ بالتعـاون  داخـل األمـم املتحـدة و    سفراء دوهلا األعـضاء للقيـام   تضم  أفرقة اتصال   

تعبئــة املــساعدة التقنيــة واملاليــة الالزمــة لتنفيــذ   منــها أمــور جبملــة اإلقليميــة والدوليــة األخــرى  

 هتمـام اال موضـع وتنـسيق مواقفهـا بـشأن املـسائل     التعاون االقتصادي املشاريع اإلقليمية ملنظمة    

اإلقليميـة   ويـة ، وتـدعو املنظمـات الدول   أو استهالل عمل ما هو قائم مـن تلـك األفرقـة            شتركامل

  ؛املتاحةمساعدة أفرقة االتصال هذه يف نطاق الوالية املنوطة ا ويف حدود املوارد املعنية إىل 

والـستني  التاسعة  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا           تطلب  - ٣٣  

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

_______________ 

)٦(  A/66/601-S/2011/767املرفق ،.  
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البنــد  والــستنيالتاســعة لــدورا  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت  تقــرر  - ٣٤  

ــد “التعــاون بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة التعــاون االقتــصادي   ”الفرعــي املعنــون   يف إطــار البن

  .“خرىالتعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األ”املعنون 

  ٤٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين١٩

  


