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 ](A/71/L.83) اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
 

مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاين املعين ابلتعااون فيماا  ا   - 71/318
  لدان اجلنوب

 
 ،إن اجلمعية العامة 
الــ أ رقــر   1978كــان ن األول/دمســم    19املــخر   33/134قرارهــا  إذ تعيااد يديااد 

 ،(1)خطة عمل ب منس آمرس لتشجيع وتنفي  التعاون التقين فيما بني البلدان النامية فيه
الــ أ  2009ألول/دمسـم  كـان ن ا  21املـخر   64/222قرارهــا  وإذ تعياد أيااا يدياد 

ــــر األمـــم املتحـــدة الرفيـــع املســـت   املعـــين  لتعـــاون فيمـــا بـــني  ــــه ورييقـــة نـــملومت ارتاميـــة ملخةـ ــــر  فيـ رقـ
 بلدان اجلن ب،

 الـــ أ قـــرر  2016كـــان ن األول/دمســـم    19املـــخر   71/244إىل قرارهـــا  وإذ تشااار 
فيـــه عقــــد مـــخةر رفيــــع املســـت   لتمــــم املتحـــدة معــــين  لتعـــاون فيمــــا بـــني بلــــدان اجلنـــ ب  ناســــبة 

متجــاوا الن ــو األول  الــ كر  الســن مة األربعــني العتمــاد خطــة عمــل بــ منس آمــرس،   م عــد ال
 ،2019من عام 
رن التعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــ ب لـــيس بـــدمل عـــن التعـــاون بـــني الشـــمال  وإذ تؤداااد 

 ه  عن ر مكمل له، واجلن ب، بل
م بتعـــا م  ألمهيـــة املتدامـــدة للتعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــ ب، وإ  تســـل   وإذ حتااايل الماااا 

دور األمــم املتحــدة   دعــم األنشــطة امليفــطلع لــا   اــال التعــاون االقت ــادأ والتقــين فيمــا بــني 
 وك لك األشكال األخر  للتعاون الثلريي، ،البلدان النامية

_______________ 

 -آب/رغســطس  30تقرمــر مــخةر األمــم املتحــدة املعــين  لتعــاون التقــين فيمــا بــني البلــدان الناميــة، بــ منس آمــرس،  (1)
 .والت  مب(، الف ل األول A.78.II.A.11)منش را  األمم املتحدة، رقم املبيع  1978م  رمل ل/سبت 12

https://undocs.org/ar/A/71/L.83
https://undocs.org/ar/A/RES/33/134
https://undocs.org/ar/A/RES/64/222
https://undocs.org/ar/A/RES/71/244
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رن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـ ب،  عتبـارا عن ـرا معمـا مـن عنانـر التعـاون  إذ تؤددو  
الــدوم مــن رجــل التنميــة، مــ فر فرنــا حقيقيــة للبلــدان الناميــة   مســاعيعا الفردمــة واجلماعيــة مــن 

 رجل حتقيق النم  االقت ادأ املطرد والتنمية املستدامة،
ا  ال ــلة  لتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــ ب وإىل إىل قــرارا  األمــم املتحــدة   وإذ تشاار 

نتــــائؤ املــــخةرا  الرئيســــية ومــــخةرا  القمــــة الــــمل تعقــــدها األمــــم املتحــــدة   امليــــدانني االقت ــــادأ 
واالجتمــاعي وامليــادمن املت ــلة لمــا، وإ  تقــر بــ انمؤ عمــل هافــاان املعتمــد   مــخةر القمــة األول 

، وخطـة عمـل (3)كش لتحقيـق التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـ ب، وإطـار عمـل مـرا (2)لبلدان اجلن ب
 ،(4)الدوحة المل اعتمدها مخةر القمة الثاين لبلدان اجلن ب

فيمــا متعلــق  ــخةر األمــم املتحــدة الرفيــع املســت   الثــاين املعــين  لتعــاون فيمــا  تقاارر - 1 
 بني بلدان اجلن ب ما ملي:

 ؛2019آ ار/مارس  22إىل  20من سُيعقد   ب منس آمرس   الفرتة  ()ر 
 سُيعقد على رعلى مست   ممكن، وسيشمل رؤساء الدول واحلك ما ؛ )ب( 
آ ار/مــارس مــن الســاعة العاشــرة نــباحا  20سيتيفــمن جلســا  عامــة تُعقــد    )ج( 

حــا الســاعة ال احــدة بعــد الاعــر ومــن الســاعة الثالثــة بعــد الاعــر حــا الســاعة السادســة مســاء ، 
/مـــارس مـــن الســـاعة العاشـــرة نـــباحا حـــا الســـاعة ال احـــدة بعـــد الاعـــر؛ وحلقـــا  آ ار 21 و 

آ ار/مــارس مــن الســاعة العاشــرة نــباحا حــا  21نقــات تفاعليــة بشــان امل افــيع الفرعيــة تُعقــد   
الســـاعة ال احـــدة بعـــد الاعـــر  لتـــ ااأ مـــع اجللســـة العامـــة، ومـــن الســـاعة الثالثـــة بعـــد الاعـــر حـــا 

آ ار/مـــارس مـــن الســـاعة العاشـــرة نـــباحا  22؛ وجلســـة ختاميـــة تُعقـــد   الســـاعة السادســـة مســـاء
 حا الساعة ال احدة بعد الاعر؛

ســـتنبثق عنـــه ورييقـــة ختاميـــة مـــ جدة ومركـــدة وتطلعيـــة وعمليـــة املنحـــى مُتفـــق عليعـــا  )د( 
 ال عيد احلك مي الدوم؛ على

 ستنبثق عنه رميفا م جدا  معدها الرئيس؛ (ه) 
العــام تقــد  كــل مــا ملــدم مــن مســاعدة إىل العمليــة التحيفــملمة  إىل األمــني تطلاا  - 2 

واملخةر الرفيع املست  ،  ا    لك إعداد تقرمـر شـامل،  ـا متسـق مـع امل فـ م الشـامل للمـخةر   
، واســـتعراجت اااهـــا  التعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــ ب 2018متجـــاوا آب/رغســـطس  م عـــد ال

_______________ 

(2) A/55/74املرفق الثاين ،. 

(3) A/58/683 ،املرفق الثاين. 

(4) A/60/111 ،املرفق الثاين. 

https://undocs.org/ar/A/55/74
https://undocs.org/ar/A/58/683
https://undocs.org/ar/A/60/111
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رحـراا اتتمـع الـدوم، واألمـم املتحـدة خانـة، مـن تقـدم   دعـم   ا    لك مـا لريي،والتعاون الث
 حا  املقدمة للتغلب عليعا؛اه ا التعاون وتعدمدا وحتدمد الفرص اجلدمدة والتحداي  واالقرت 

إىل األمــــني العــــام إعــــداد ورقــــة معل مــــا  رساســــية، بنعامــــة كــــان ن  تطلاااا  أياااااا - 3 
 فــ م الشــامل للمــخةر الرفيــع املســت   مــع مراعــاة ، تتيفــمن مقرتحــا  بشــان امل2018الثاين/منــامر 

الــدور امــام للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــ ب والتعــاون الثلريــي   تنفيــ  خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 
 وامل افيع الفرعية حللقا  النقات احل ارمة، لتنار فيعا الدول األعيفاء؛ (5)2030
ن فيمـا بـني بلـدان اجلنـ ب م انـلة تقـد  إىل مكتب األمم املتحدة للتعاو  تطل  - 4 

 ملدم من الدعم الفين والتقين إىل العملية التحيفملمة للمخةر الرفيع املست  ؛ ما
الــدول األعيفــاء وشــركاءها،  ــا    لــك املنامــا  غــمل احلك ميــة، علــى  تشاا ع - 5 

التعــاون الثلريــي الناــر علــى رســاس طــ عي   إعــداد تقــارمر عــن التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــ ب و 
املـــــخةر الرفيـــــع املســـــت  ، آخـــــ ة   اعتبارهـــــا م افـــــيع املـــــخةر ونتـــــائؤ االجتماعـــــا   لتقـــــدلعا إىل
 اإلقليمية رو القطاعية المل تعقدها األمم املتحدة قبل املخةر؛ دون اإلقليمية رو
، 2018إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة رن مبــدر، بنعامــة تشــرمن الثــاين/ن فم   تطلاا  - 6 

مفاوفا  حك ميـة دوليـة غـمل ر يـة مفت حـة وشـاملة وشـفافة مـع ليـع الـدول األعيفـاء   م عـد 
مناســب مســمر ءجــراء مناقشــة وافيــة مــن رجــل نــياغة مشــروم ورييقــة ختاميــة  لــ ل شــبا /ف امر 

 رفيع املست  ؛ال خةرقبل انعقاد امل 2019
الرفيــــع املســــت   وعمليتــــه احلكــــ مي الــــدوم فــــتر  ب املشــــاركة   املــــخةر  تقاااارر - 7 

األعيفــاء   األمــم املتحــدة وليــع األعيفــاء   ال كــاال  املت   ــة  التحيفــملمة رمــام ليــع الــدول
 اجلمعية العامة؛ المل ما مركد املراقب لد 

عنيـة،  ـا فيعـا مخسسـا  األمـم املتحـدة سـائر اجلعـا  نـاحبة امل ـلحة امل تداو - 8 
ـــــة  ـــــة واملنامـــــا  غـــــمل احلك مي ـــــة واملخسســـــا  املاليـــــة الدولي ـــــة الدولي وهيئاهتـــــا واملنامـــــا  احلك مي
ومنامـــا  اتتمـــع املـــدين واملخسســـا  األكادليـــة واألوســـا  العلميـــة والقطـــام ارـــاص واملنامـــا  

ــــمل مت ــــع املســــت  ،  ــــلارملمــــة، ال إىل املشــــاركة ب ــــفة مراقــــب   املــــخةر و   عملعــــا  ملــــخةر الرفي
 ، وتق م  ا ملي:عمليته التحيفملمة

املنامـا  غـمل احلك ميـة  ا  املركـد االستشـارأ لـد  اتلـس االقت ـادأ تـدع   (ر) 
الرفيـع احلكـ مي الـدوم واالجتماعي إىل التسجيل لد  األمانة العامة مـن رجـل املشـاركة   املـخةر 

 املست  ؛

_______________ 

 .70/1القرار  (5)

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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إىل رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة رن ميفـــع قائمـــة ا ـــاء ممثلـــي املنامـــا  غـــمل  تطلـــب )ب( 
احلك ميــــة املعنيــــة األخــــر  ومنامــــا  اتتمــــع املــــدين واملخسســــا  األكادليــــة واألوســــا  العلميــــة 
والقطـام ارــاص واملنامــا  ارملمــة الـمل مت ــل عملعــا  ملــخةر الرفيـع املســت  ، الــ من قــد مشــارك ن 

ه التحيفملمة كمراقبني، مـع مراعـاة مبـدرأ الشـفافية والتمثيـل اجلغـرا  العـادل، ورن وعمليت ر  املخة
إىل الـــدول األعيفـــاء للناـــر فيعـــا علـــى رســـاس مبـــدر عـــدم االعـــرتاجت، ورن املقرتحـــة مقـــدم القائمـــة 

 ؛(6)معرجت القائمة على اجلمعية العامة
ر الرفيــــع املســــت   إىل األمــــني العــــام رن مبــــدر الرتتيبــــا  التنايميــــة للمــــخة تطلاااا  - 9 

 حك مة األرجنتني، ورن م افيعا   كرة عن اجل انب التنايمية للمخةر؛  لتعاون مع
ليــــع الــــدول األعيفــــاء ورنــــحاب امل ــــلحة املعنيــــني ا خــــرمن الــــ من  تشاااا ع - 10 

ب ســـععم تقـــد  الـــدعم ملشـــاركة البلـــدان الناميـــة، ووانـــة رقـــل البلـــدان  ـــ ا، علـــى الناـــر   القيـــام 
ك، بطــرم منعــا تقــد  الت عــا  عــن طرمــق نــندوم األمــم املتحــدة للتعــاون فيمــا بــني بلـــدان بــ ل

 املشاركة على روسع نطام ممكن؛ فلاجلن ب، على حن  مك
الـــــمل قــــــرر  فيعـــــا رن ةـــــ ل ليــــــع  71/244مــــــن قرارهـــــا  30إىل الفقـــــرة  تشااااار - 11 

 يو  ا  ال لة  ملخةر الرفيع املست   واعماله التحيفملمة من امل ارد ارارجة عن امليدانية؛التكال
 لعرجت الس ي الـ أ قدمتـه حك مـة األرجنتـني الستيفـافة املـخةر الرفيـع  ترح  - 12 

 املست   وحتمل ليع تكاليفه؛
لتعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان أتجيـــل الـــدورة العشـــرمن للجنـــة الرفيعـــة املســـت   املعنيـــة   تقااارر - 13 

 .2019إىل م م مناسب   حدمران/م نيه  2018اجلن ب المل كان من املقرر عقدها   عام 
 

 95 اجللسة العامة
 2017 آب/رغسطس 28

 

_______________ 

ستتيفــمن القائمــة األ ـــاء املقرتحــة واأل ــاء النعائيـــة. وســيجرأ إعـــلم مكتــب رئــيس اجلمعيـــة العامــة ومقـــدم  (6)
الـدول  بتعا واحدة رو ركثر من الدول األعيفـاء   األمـم املتحـدة روالطلب  ألساس العام ألأ اعرتافا ، إ ا طل

 .األعيفاء   ال كاال  املت   ة

https://undocs.org/ar/A/RES/71/244

