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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/493/Add.2( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب - ٦٠/٢١٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ،٢٠٠٣ديسمرب/ كانون األول٢٣ املؤرخ٥٨/٢٢٠قرارها إىلإذ تشري 
 ،)١(٢٠٠٥ إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعاموإذ تشري أيضا 
،٢٠٠٤ديـسمرب/ كـانون األول٢٢ املـؤرخ٥٩/٢٥٠ إىل قرارهـاوإذ تشري كـذلك 

 يف براجمهـا،أن تـدمجإىلمؤسسات وهيئات منظومة األمم املتحدة مجلة أمور،يف،ادعالذي
ومن خالل األنشطة اليت تضطلع ا على املـستوى القطـري ومكاتبـها القطريـة، طرائـق لـدعم

 ،دان اجلنوبالتعاون فيما بني بل
 اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوببتقريرترحب - ١ 

 ؛)٣(، وباملقررات املتخذة يف تلك الدورة)٢(عن دورا الرابعة عشرة
 ؛)٤(بتقرير األمني العام عن حالة التعاون فيما بني بلدان اجلنوبحتيط علما - ٢ 
ا بني بلدان اجلنوب، باعتباره عنـصرا مهمـا مـن عناصـر أن التعاون فيمؤكدت - ٣ 

ــردي ــة يف ســعيها الف ــدان النامي ــة للبل التعــاون الــدويل مــن أجــل التنميــة، يــوفر فرصــا حقيقي
 ؛واجلماعي من أجل حتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة

_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١(
 .(A/60/39) ٣٩، امللحق رقمالستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٢(
 .املرجع نفسه، الفصل األول )٣(
)٤( A/60/257. 
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ز التعـاون فيمـااملسؤولية األساسية عـن تعزيـ النامية تتحملالبلدان بأنتسلم - ٤ 
 بـديال للتعـاون بـني بلـدان الـشمال وبلـدان اجلنـوب،ليس بوصفه،قيقهبني بلدان اجلنوب وحت

ضـرورة دعـمعلـىتأكيـدال سياق،يف هـذا الـ ،تكـرروله،  مكمالا عنصرباألحرى بوصفهبل
ــد ــاون فيمــا بــني بل ــة لتوســيع نطــاق التع ــدان النامي ــذهلا البل ــيت تب ــدويل للجهــود ال اناتمــع ال

 ؛اجلنوب
 اتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك املؤســسات املاليــة الدوليــة، علــى دعــمتــشجع - ٥ 

  التعاون الثالثي؛بينها من،وسائلعدةجهود البلدان النامية، ب
بـني البلـدان الناميـة متثـل شـكالفيمـابـأن مبـادرات التكامـل اإلقليمـي تسلم - ٦ 
 وأن التكامل اإلقليمي يـشكل خطـوة،ان اجلنوبهما وقيما من أشكال التعاون فيما بني بلدم

 تصاد العاملي؛قباجتاه االندماج اإلجيايب يف اال
كـل مـن الـصعيدعلـىكات اجلاري االضطالع ااوالشر باملبادراتترحب - ٧ 

بـني القطـاعني والعاملي من أجل إنشاء آليات للشراكة، واألقاليمي، واإلقليمي،دون اإلقليمي
ــزدف إىلاخلــاص ــ والعــام ــوب يف جمــايلوتوســيع نطــاق تعزي ــاون فيمــا بــني بلــدان اجلن التع

 ؛التجارة واالستثمار
 بانطالق اجلولة الثالثة من املفاوضات املتعلقـة بالنظـامحتيط علما مع التقدير - ٨ 

ــاره أداة مهمــة ــة باعتب ــدان النامي ــني البل ــة فيمــا ب ــضليات التجاري ــزالعــاملي لألف ــاونلتحفي  التع
 ني بلدان اجلنوب؛ب فيما

باملـسامهة املهمــة لترتيبـات التعــاون فيمـا بــني بلـدان اجلنــوب، الـيت تعــززتقـر - ٩ 
 األنشطة اإلمنائية يف البلدان النامية؛

 بأمهيــة املبــادرات والترتيبــات، مبــا يف ذلــك اآلليــات املــشتركة بــنيتقــر أيــضا - ١٠ 
تعزيـز التعـاون فيمـا بـني البلـدانة إىلاالضـطالع بـاجلهود الراميـالقطاعني العـام واخلـاص، يف

ــا،،الناميــة يف ميــادين شــىت  منــها تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت، والعلــم والتكنولوجي
 والثقافة، والصحة، والتعليم؛

البلـدان الناميـة، يف سـياق التعـاون فيمـا بـنياملقدمـة مـن باملـسامهاتترحب - ١١ 
 بوسـائل منـهامبـا يف ذلـكملنكوبـة بـالكوارث الطبيعيـة، البلدان والشعوب اإىلبلدن اجلنوب،

 وإعمـارتأهيـللتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف إطـارللتربعاتصندوق االستئماينال
صــندوق اجلنــوبمــن خــاللالبلــدان املتــضررة مــن كارثــة تــسونامي يف احملــيط اهلنــدي، و

 للمساعدة اإلمنائية واإلنسانية؛
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ــع ثحتــ - ١٢  منظمــات األمــم املتحــدة واملؤســسات املتعــددة األطــراف ذاتمجي
لتعـاون فيمـا بـني بلـداناسـتخدام ا تكثـف جهودهـا لكـي تعمـم بـشكل فعـالأنعلـىالصلة

تنظـر يف زيـادة املخصـصات مـنتصميم براجمها العاديـة وصـياغتها وتنفيـذها، وأنيفاجلنوب
 ،م مبادرات التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب، وحتـيط علمـااملوارد البشرية والتقنية واملالية لدع

مـؤمتر قمـة اجلنـوبالـذي اعتمـده باملبادرات الـواردة يف برنـامج عمـل هافانـا،يف هذا الصدد
 وخطــة عمــل، التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوبحقيــق وإطــار عمــل مــراكش لت،)٥(األول

 ؛)٦(الدوحة
بلــدانبــنيضــافية لتعزيــز التعــاون فيمــامــوارد إتعبئــة باحلاجــة إىلتــسلم - ١٣ 

ــ ــذا الـ ــرر، يف هـ ــاسياقاجلنـــوب، وتكـ ــه يف قرارهـ ــا قررتـ ــانون٢٠ املـــؤرخ٥٧/٢٦٣، مـ  كـ
 التعـاون فيمـا بـنيتعزيـزالـصندوق االسـتئماين للتربعـات لدرجأن تـ، بـ٢٠٠٢ديسمرب/األول

 دام الـصندوق امـةيف مـؤمتر األمـم املتحـدة إلعـالن التربعـات لألنـشطة اإلمنائيـ بلدان اجلنـوب
صــندوق برييــس غرييــرو االســتئماين للتعــاون االقتــصادي والــتقينقائمـا، وتــذكر بقــرار إدراج

، وتــدعو مجيــع البلــدان، وال ســيما إعــالن التربعــات نفــسه يف مــؤمترفيمــا بــني البلــدان الناميــة
عــدةالثــي، بالبلــدان املتقدمــة النمــو، إىل دعــم التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الث

 منها هذان الـصندوقان، مـع مراعـاة ضـرورة اسـتمرار هـذين الـصندوقني يف اسـتعمال،وسائل
 تلك املوارد بفعالية؛

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إىل تغــيري اســمتــدعو - ١٤  ــبرن االســتئماينصندوقال
عيــة العامــةلتربعــات لتعزيــز التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، الــذي أنــشئ وفقــا لقــرار اجلمل

، ليصبح صـندوق األمـم املتحـدة للتعـاون١٩٩٥ديسمرب/ كانون األول٢٠ املؤرخ٥٠/١١٩
 بوصفه صـندوقاإلشارة إليه و،فيما بني بلدان اجلنوب، مع االحتفاظ بواليته وطابعه الطوعي

اتلتعزيز ودعم املبادرات فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب واملبـادر األمم املتحدة االستئماين الرئيسي
 الثالثية؛

اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والـس تدعو - ١٥ 
النظر يف اختـاذ تـدابريبـ، حـسب االقتـضاء، إىل القيـامالتنفيذي لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي

م املتحـدةلتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب داخـل برنـامج األمـلالوحـدة اخلاصـةلزيادة تعزيـز
 منظومــةيفلتعـاون فيمــا بـني بلـدان اجلنـوبلصـفها كيانـا مــستقال وجهـة تنـسيقواإلمنـائي، ب

_______________

)٥( A/55/74املرفق الثاين ،. 
)٦( A/60/111املرفق الثاين ،. 
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تعبئــة عــن طريــقخباصــةكاملــة، والاألمـم املتحــدة، لكــي تــتمكن مــن االضــطالع مبـسؤولياا
 بوسائل منها التعاون الثالثي؛مبا يف ذلكبلدان اجلنوب،بنياملوارد للنهوض بالتعاون فيما

الستني بنـدا فرعيـاالثانية و أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدوراتقرر - ١٦ 
 وتطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم،“التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية”معنونا

إليهـا تقريــرا شــامال يف تلـك الــدورة عــن حالــة التعـاون فيمــا بــني بلـدان اجلنــوب وعــن تنفيــذ
 .القرار هذا

 ٦٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢


