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  2017 أيلول/سبتمرب 11 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](Add.1و  A/71/L.87) اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
 

 التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة الكاريبية - 71/329
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، وإىل مجيــق قرارا ــا 1991تشــر ن األول/توتــ  ر  16ملــخر  ا 46/8إىل قرارهــا  إذ تشيير 

املــخر   69/265الالحقــة املتعةقــة التعــاون  ــمل األمــم املتحــدة واجلماعــة الهار بيــة،  ــا  ي ــا القــرار 
 ،2015 نا ر  وان ن الثاين/  16

فصـــل الثـــامن مـــن ميثـــاة األمـــم املتحـــدة املتعةقـــة تحهـــال ال وإذ تضييي  يف اعتبار يييا 
ووــاال  إقةيميــة ملعاجلــة املســائل املتصــةة  صــ ن الســالل واألمــن الــدوليمل    جــ د ترتيبــا  تو

 ومبادئ ا، واألنشطة األخرى املتسقة مق مقاصد األمم املتحدة  ا  تناسب والعمل اإلقةيمي
ماعـــة الهار بيـــة مـــاح األمـــم املتحـــدة اســـتمرار التـــدال الـــدول األع ـــاء   اجل وإذ ترحييي  

 اعتبارها املنتدى الرئيسي لةتعاون املتعدد األطراف،
إىل اتفــــاة التعــــاون املــــ ل  ــــمل األمانــــة العامــــة ل مــــم املتحــــدة وتمانــــة اجلماعــــة  وإذ تشيييير 
 ، وإذ ت ق   اعتبارها تنشطة التعاون امل طةق هبا عمال هبذا االتفاة،(1)الهار بية
عةــا اســتمرار تايــة الت اصــل املنــتمم  ــمل املنممتــمل،  ــا   ذلــ  االتصــاال   دوإذ تشييد 

اليت مرى  مل األممل العال ل مم املتحـدة ورسسـاء حه مـا   ةـدان اجلماعـة الهار بيـة، وت  ـا  ـمل 
األمـــمل العـــال ل مـــم املتحـــدة واألمـــمل العـــال لةقماعـــة الهار بيـــة،  قصـــد ت طيـــد عالقـــا  التعـــاون 

 ملشرتك،والعمل ا

_______________ 

(1) United Nations, Treaty Series, vol. 1978, No. 1197. 

https://undocs.org/ar/A/71/L.87
https://undocs.org/ar/A/RES/46/8
https://undocs.org/ar/A/RES/69/265
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،   هـــذا الصـــدد، عقـــد االجتمـــام العـــال الثـــامن  ـــمل  ثةـــي اجلماعـــة الهار بيـــة وإذ تالحييي  
مـــن تجـــل اســـتعراا التقـــدل ا ـــر     2015ومنم مـــة األمـــم املتحـــدة   ج رجتـــاون      /  ليـــ  

لبحــر الهــار   تنفيــذ يليــة التنســيد  قيــادة مم عــة األمــم املتحــدة اإللائيــة ألمر هــا الالتينيــة ومنطقــة ا
ومناقشـــــة املســـــائل الـــــيت حـــــدد ا تمانـــــة اجلماعـــــة الهار بيـــــة  ـــــمن األولـــــ   ،  شـــــيا مـــــق ا طـــــة 

ــــــ  االقتصــــــاد 2019-2015االســــــرتاتيقية لةقماعــــــة لةفــــــرتة  ، ومن ــــــا التهامــــــل اإلقةيمــــــي، وتثبي
ل، الهةـــي، و نـــاء القـــدرة عةـــا التنـــا ل مـــن تجـــل اقيـــد النمـــ  وتـــ     ـــر  العمـــل، والنمـــ  الشـــام

وتنميــة رتا املــال البشــرن، والن ــ ا الصــحة والر ــاح، وتمــن املــ اطنمل والعدالــة، والتهيــ  مــق ت ــ  
يتر الهـــــ ارا وإدار ـــــا،  املنـــــا  والتمفيـــــ  مـــــن يتر انبعـــــات  فـــــا ا  الد ي ـــــة، والتمفيـــــ  مـــــن
 وتهن ل جيا املعة ما  واالتصاال ، وتثقي  اجلم  ر واإلعالل والدع ة،

االجتمــام العــال التاســق الــذن اختــتم تعمالــ  مــخخرا  ــمل  ثةــي اجلماعــة  اوإذ تالحيي  أيضيي 
، مل اصــــةة 2017   /  ليــــ   21 و 20الهار بيــــة ومنم مــــة األمــــم املتحــــدة، املعقــــ د   ني  ــــ رك   

اســتعراا التقــدل ا ــر    تنفيــذ يليــة التنســيد واــ  مــاال  التعــاون األخــرى، يخــذة   االعتبـــار 
األايــة لةــدول اجلدر ــة الصــ  ة الناميــة   ا،ونــة األخــ ة،  ــا   ذلــ  خطــة التنميــة التطــ را  ذا  
، وخطــــة عمــــل تد ــــل تاا الصــــادرة عــــن املــــخ ر الــــدو  الثالــــ  لتم  ــــل (2)2030املســــتدامة لعــــال 

إطـار ، و (4)، واتفاة ار ـل املعتمـد   جـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطار ـة  شـملن ت ـ  املنـا (3)التنمية
ـــــ ، وا طـــــة ا  ـــــر ة اجلد ـــــدة الـــــيت (5)2030-2015ندان لةحـــــد مـــــن رـــــاطر الهـــــ ارا لةفـــــرتة س 

اعتمــدها   ويتــ  مــخ ر األمــم املتحــدة املعــت اإلســهان والتنميــة ا  ــر ة املســتدامة )امل ئــل الثالــ ( 
مـــن  14، والنـــداء لةعمـــل الـــذن اعتمـــدح مـــخ ر األمـــم املتحـــدة لـــدعم تنفيـــذ ا ـــدف (6)2016عـــال 

واملـ ارد البحر ـة واسـتمدام ا عةـا سـ  مسـتدال  تهداف التنميـة املسـتدامةح حفـحمل ا يطـا  والبحـار
 ،(7)لتحقيد التنمية املستدامة

إ اء التحــد   اجلد ــدة واملســتمرة  ــا  ي ــا ت ــر ا ــد مــن  وإذ ال يييلال يسيياور ا الييق ال ليي  
  ، والــــد  ن املرهقــــة، وا ــــرو  مــــن الف ــــة املمــــاطر عةــــا املخسســــا  املاليــــة   منطقــــة البحــــر الهــــار 

ــــة لالســــتفادة مــــن التم  ــــل اإللــــائي  شــــروا تف ــــيةية، وانعــــدال ســــبل ا صــــ ل عةــــا الطاقــــة  املخهة
_______________ 

 .70/1القرار  (2)

 .، املر د69/313القرار  (3)

 .، املر د21-/ل ت1، القرار FCCC/CP/2015/10/Add.1انمر  (4)

 ، املر د الثاين.69/283القرار  (5)

 ، املر د.71/256القرار  (6)

 .، املر د71/312انمر القرار  (7)

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/312
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وخــدما  الطاقــة ا د ثــة املســتدامة، واجلرفــة والعنــ ، واإلمــار فــ  املشــروم املمــدرا  واألســةحة، 
راا فـ  املعد ـة، وانعـدال األمـن ال ــذائي، وا،تر و د ـد اإلرهـاو والعنـ  املتطـرف، ومها حـة األمـ

الســةبية لت ــ  املنــا ، ومن ــا الهــ ارا الطبيعيــة البطي ــة النشــ ء، ووة ــا ع امــل تد  إىل تعميــد توجــ  
ال ـــع    الـــدول األع ـــاء   اجلماعـــة الهار بيـــة وإىل   دة حـــدة التحـــد   املا ةـــة تمـــال ج ـــ د 

 عةا س  خط ،التنمية املستدامة اليت تبذ ا 
عةـــا توجـــ  ال ـــع  الفر ـــدة ا اصـــة الـــدول اجلدر ـــة الصـــ  ة الناميـــة وااللتـــدال  وإذ تشيييدد 

العــاملي اذــاذ إجــراءا  عاجةــة وعمةيــة لةتصــدن ألوجــ  ال ــع  تةــ    ســائل من ــا التنفيــذ املطــرد 
لناميـــة ومتا عت ـــا، وهـــي والفعـــال لة تئـــد ا تاميـــة لةمـــخ را  الدوليـــة املعنيـــة الـــدول اجلدر ـــة الصـــ  ة ا

واســرتاتيقية م ر شــي ا  (8) ــرجما العمــل مــن تجــل التنميــة املســتدامة لةــدول اجلدر ــة الصــ  ة الناميــة
وإجــراءا   (9)تجــل التنميــة املســتدامة لةــدول اجلدر ــة الصــ  ة الناميــة مل اصــةة تنفيــذ  ــرجما العمــل مــن

 ،(10)ار سام ا(العمل املعقَّل لةدول اجلدر ة الص  ة النامية )مس
الــــدعم الــــذن تقدمــــ  األمــــم املتحــــدة إىل الــــدول األع ــــاء   اجلماعــــة  وإذ تعيييي   

الهار بية و رورة م اصةة تقـد  هـذا الـدعم   مـا تبذلـ  مـن ج ـ د ترمـي إىل الن ـ ا  تنفيـذ 
يــــة املــــخ را  الدوليــــة املعنيــــة الــــدول اجلدر ــــة الصــــ  ة النام النتــــائا املتفــــد عةي ــــا املنبثقــــة عــــن

 والنتائا األخرى املتفد عةي ا دوليا،
وـــان ن   12إىل اســـتمرار تعـــا  هـــا يت مـــن يتر الدلـــدال املـــدمر الـــذن  ـــرهبا    وإذ تشييير 
ومــا تــالح مــن الع اصــ  واألعاصــ  املدار ــة الــيت تســبب    خســائر وبــ ة    2010 نــا ر  الثــاين/

ــــة األرواح وت ــــرار واســــعة النطــــاة، وإذ تخوــــد ا اجــــة املةحــــ ة إىل االهتمــــال املتقــــدد املطــــرد ا ال
هــا يت وإىل ال  ــاء التع ــدا  املقط عــة  ســاعدة هــا يت   تعا ي ــا عةــا املــدى  ا رجــة الســائدة  

 الط  ل و  مبادرا  التنمية املستدامة،
وــــــان ن األول/د ســــــم    16ملــــــخر  تلــــــ  ا 71/161إىل قرار  ــــــا  وإذ تشيييييير أيضييييييا 
الةــــذ ن تعــــاد   ي مــــا  ويــــد  ــــا  2017   /  ليــــ   13اء املــــخر   71/161 و 2016

_______________ 

تقر ـــــر املـــــخ ر العـــــاملي املعـــــت التنميـــــة املســـــتدامة لةـــــدول اجلدر ـــــة الصـــــ  ة الناميـــــة،  ر ـــــدجتاون،  ـــــرادوا،  (8)
ـــــــق  1994ت ر/مـــــــا    6 -نيســـــــان/ت ر ل  25 والتصـــــــ  بان(،  A.94.I.18)منشـــــــ را  األمـــــــم املتحـــــــدة، رقـــــــم املبي

 .الثاين، املر د 1األول، القرار  الفصل

تقر ــر االجتمـــام الــدو  الســـتعراا تنفيـــذ  ــرجما العمـــل مـــن تجــل التنميـــة املســـتدامة لةــدول اجلدر ـــة الصـــ  ة  (9)
)منشـــ را  األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــق  2005وـــان ن الثاين/ نـــا ر   14-10لـــ  ل، م ر شـــي ا،  الناميـــة،  ـــ ر 

A.05.II.A.4  الثاين ، املر د1والتص  ب(، الفصل األول، القرار. 

 .، املر د69/15القرار  (10)

https://undocs.org/ar/A/RES/71/161
https://undocs.org/ar/A/RES/ 71/161
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
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األمـــــم املتحـــــدة اجلد ـــــد لةتصـــــدن لةهـــــ ل ا   هـــــا يت،  ـــــا   ذلـــــ  إنشـــــاء صـــــندوة األمـــــم 
الشرواء ملها حة اله ل ا   ها يت، وإذ تالححمل قـرار مةـل األمـن االست ماين املتعدد  املتحدة

ـــة  إبنشـــاء  عثـــة متا عـــة  فـــحمل الســـالل   هـــا يت، هـــي  عثـــة األمـــم املتحـــدة لـــدعم نمـــال العدال
 ها يت،  

اســـتمرار مـــا  ـــرن مـــن تعـــاون ومشـــاورا  وتبـــادل لةمعة مـــا   ـــمل  وإذ تالحييي  مييي  الت يييدير 
ر بيـة والـدول األع ـاء   اجلماعـة هبـدف تعد ـد التعـاون والقـدرا  اإلقةيميـة األمم املتحدة واجلماعة الها

صـــعيد طائفــــة واســـعة مــــن ايـــاال  مثــــل التنميـــة املســــتدامة، واألمـــراا فــــ  املعد ـــة، واملمــــدرا   عةـــا
واجلرفــــة، واإلحصــــاءا ، واالنتمــــاا  ا ــــرة والند  ــــة، والصــــحة النباتيــــة وا ي انيــــة، وســــالمة األفذ ــــة، 

 ،ماال  تخرى من 
 ــــرورة   دة ت ســــيق وتعميــــد التعــــاون القــــائم الفعــــل  ــــمل اجلماعــــة الهار بيــــة  وإذ تؤكييييد 

وووــــــاال  األمــــــم املتحــــــدة وصــــــناد ق ا و رام ــــــا،   مــــــاال  من ــــــا  ــــــخون ا  ومــــــة، وتســــــم  
تهن ل جيــا املعة مــا  االتصــاال  ألفــراا التنميــة، واإلعــالل، واإلصــالحا  املخسســية، مــن تجــل 

الشـــراوة  ـــمل األمـــم املتحـــدة واجلماعـــة الهار بيـــة والـــدول األع ـــاء    د ـــد االتســـاة والفعاليـــة  تع
 اجلماعة،
  رورة تنسيد استمدال امل ارد املتاحة من تجل تعد د األهداف املشـرتوة  واقتناعا منها 

 ،لةمنممتمل
ملنممــــا   تقر ــــر األمــــمل العـــال عــــن التعــــاون  ـــمل األمــــم املتحــــدة وا حتييييل علمييييا - 1 

املتعةقـة اجلماعـة الهار بيـة الـيت  49إىل  40، وال سـيما الفقـرا  (11)اإلقةيمية واملنمما  األخـرى
 اليت تتناول اجل  د املبذولة من تجل تعد د وتعميد التعاون؛

األمــــمل العــــال ل مــــم املتحــــدة تن   اصــــل، اال ــــرتاك مــــق األمــــمل العــــال  هتييييي  - 2 
اإلقةيميــــة ذا  الصــــةة، تــــ    املســــاعدة عةــــا تعد ــــد وصــــ ن لةقماعــــة الهار بيــــة ومــــق املنممــــا  

 منطقة البحر الهار بـي؛ السالل واألمن  
ت ـهال التعـاون اجلـارن  ـمل األمـم املتحـدة واجلماعـة الهار بيـة   ا،ونـة  تالح  - 3 

 األخــــ ة، وال ســــيما االتفاقــــا  الــــيت وقعت ــــا تمانــــة اجلماعــــة وهي ــــة األمــــم املتحــــدة لةمســــاواة  ــــمل
اجلنسمل و همل املـرتة )هي ـة األمـم املتحـدة لةمـرتة( واالتفاقـا  الـيت وقعت ـا ال والـة الهار بيـة إلدارة 
حــاال  الطــ ارر املرتبطــة الهــ ارا وال والــة الهار بيـــة لةصــحة العامــة مــق ال والــة الدوليــة لةطاقـــة 

 الذر ة؛
_______________ 

(11) A/71/160-S/2016/621. 

https://undocs.org/ar/A/71/160-S/2016/621
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را  ـــمل  ثةـــي االجتمـــام العـــال التاســـق الـــذن اختـــتم تعمالـــ  مـــخخ تالحييي  أيضيييا - 4 
 اجلماعة الهار بية ومنم مة األمم املتحدة؛

إىل األمــــمل العــــال ل مــــم املتحــــدة واألمــــمل العــــال لةقماعــــة الهار بيــــة  تطليييي  - 5 
قـدرة    اصـال، وـل   إطـار وال تـ ، تعاو مـا وتن  عـد ا االتسـاة   ت اصـة ما مـن تجـل   دة تن

 ي ـا ت ـ  املنـا   اد حةـ ل لةتحـد   العامليـة،  ـااملنممتمل عةا اقيد تهدا  ما والسعي إىل إ ـ
ومن ـا الفقـر وعـدل املسـاواة،  وا د من راطر اله ارا والتحد   املا ةة تمال التنمية املسـتدامة،

 لةحدود ال طنية، واإلرهاو؛ املنممة العا رة املعد ة، واجلرفة وا د من املماطر، واألمراا ف 
وال وــــاال  املتمصصــــة التا عــــة ملنم مــــة األمــــم املتحــــدة  األمــــم املتحــــدة هتييييي  - 6 

وصــناد ق ا و رام ــا تن تقــ ل، مــق مراعــاة توجــ  ال ــع  ا اصــة   الــدول األع ــاء   اجلماعــة 
الهار بيــة،  تهثيــ  املســاعدة الــيت تقــدم ا إىل تةــ  الــدول لتمهين ــا مــن م اج ــة مــا تطرحــ  توجــ  

يـــة املســـتدامة، وذلـــ    ســـائل من ـــا التنفيـــذ املطـــرد ال ـــع  تةـــ  مـــن اـــد   تمـــال اقيـــد التنم
، واســرتاتيقية (8)والفعــال لــ جما العمــل مــن تجــل التنميــة املســتدامة لةــدول اجلدر ــة الصــ  ة الناميــة

ــــة الصــــ  ة  ــــة املســــتدامة لةــــدول اجلدر  ــــرجما العمــــل مــــن تجــــل التنمي ــــذ   م ر شــــي ا مل اصــــةة تنفي
ـــل لةـــدول اجلدر ـــة الصـــ  ة الناميـــة )مســـار ســـام ا((9)ميـــةالنا ، وخطـــة (10)، وإجـــراءا  العمـــل املعقو

لـــ  ، وخطـــة عمـــل تد ـــل تاا الصـــادرة عـــن املـــخ ر الـــدو  الثا(2)2030التنميـــة املســـتدامة لعـــال 
، واتفــــاة ار ــــل املعتمــــد   جــــب اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة اإلطار ــــة  شــــملن ت ــــ  (3)لتم  ــــل التنميــــة

ـــــــــــــــــــــــ(4)املنـــــــــــــــــــــــا   ندان لةحــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن رــــــــــــــــــــــــاطر الهـــــــــــــــــــــــ ارا لةفــــــــــــــــــــــــرتة، وإطــــــــــــــــــــــــار س 
، وا طة ا  ر ة اجلد ـدة الـيت اعتمـدها مـخ ر األمـم املتحـدة املعـت اإلسـهان (5)2015-2030

، ومـن خـالل تنفيـذ األهـداف (6)2016والتنمية ا  ر ة املستدامة ) امل ئـل الثالـ (   ويتـ  عـال 
 االسرتاتيقية لةقماعة؛

ألمـــم املتحــدة لةبي ـــة مــن تجـــل تنفيـــذ الـــدعم الــذن مـــا  تــان  قدمـــ   ــرجما ا تييرب  - 7 
الــ اما البي يــة و ــراما التنميــة املســتدامة الــيت و ــعت ا اجلماعــة الهار بيــة ولبنــاء القــدرا  مــن تجــل 
إاتحــــة اذــــاذ تــــدا    عالــــة مل اج ــــة ت ــــ  املنــــا  عةــــا الصــــعيد اإلقةيمــــي، وتشــــقق وــــذل  عةــــا 

 وال طنية املتصةة هبا؛ املخسسا  اإلقةيمية استمرار التعاون مق اجلماعة ومق
منممـــة األفذ ـــة والدراعـــة ل مـــم املتحـــدة عةـــا م اصـــةة العمـــل  شـــهل  تشييي   - 8 
تمانــة اجلماعــة الهار بيــة  شــملن تنفيــذ اســرتاتيقية األفذ ــة والت ذ ــة اإلقةيميــة لةقماعــة  و يــد مــق

لةقماعــة مــن و  تطــ  ر سالســل القيمــة الــيت ســددها مةــل التقــارة والتنميــة االقتصــاد ة التــا ق 
 ؛التقت خالل  راما التعاون
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الشــراوة  ــمل هي ــة األمــم املتحــدة لةمــرتة واجلماعــة الهار بيــة  تالحيي  ميي  الت ييدير - 9 
ل  ـق لـ ذ  اجلماعـة الهار بيـة ملخ ــرا  املسـاواة  ـمل اجلنسـمل مــن تجـل رصـد االلتدامـا  املتعةقــة 

 اجلنسمل   تهداف التنمية املستدامة؛ املساواة  مل
ــــ  إدارة الشــــخون االقتصــــاد ة واالجتماعيــــة   األمانــــة  تنييييو  - 10  ــــدعم الــــذن قدمت ال
اجلماعــة الهار بيــة لتعد ــد القــدرة عةــا صــيافة ورصــد وتقيــيم سياســا  متعةقــة الشــباو  العامــة إىل

األدلــة اســتمدال مخ ــرا  متفــد عةي ــا دوليــا، ومــن خــالل إعــداد اســرتاتيقية إقةيميــة  ترتهــد عةــا
اإللهرتونيــة   منطقــة البحــر الهــار   وإطــار مفــاهيمي  شــملن ا ه مــة اإللهرتونيــة مــن لةحه مــة 

  الــــدول اجلدر ــــة الصــــ  ة الناميــــة   منطقــــة  2030التنميــــة املســــتدامة لعــــال  تجــــل تنفيــــذ خطــــة
البحـــر الهـــار  ، وتشـــقق م اصـــةة تقـــد  الـــدعم إىل الـــدول األع ـــاء   اجلماعـــة   تعد ـــد تنفيـــذ 

 ؛2030خطة عال 
عةــــا التعـــــاون النشـــــل القـــــائم  ــــمل الةقنـــــة االقتصـــــاد ة ألمر هـــــا الالتينيـــــة  تشيييييدد - 11 

ومنطقــــة البحــــر الهــــار   واجلماعــــة الهار بيــــة،  ــــا  شــــمل عةــــا وجــــ  ا صــــ   دعــــم املنطقـــــة   
التح ـــ  لةمـــخ را  الرئيســـية، واســـمل قـــدرة اجلماعـــة الهار بيـــة عةـــا مجـــق واةيـــل البيـــاج  وعةـــا 

ةية ــا لةتقــارة  يمــا  ــمل  ةــدان املنطقــة ومار ــا ا ارجيــة، وعةــا الت ســق   ت  ــي  مف ــ ل تعميــد ا
ال ع    سياة خرو   عض الدول األع ـاء  ي ـا مـن   ـة تقـل البةـدان لـ ا، وتشـقق وـذل  عةـا 

 م اصةة التعاون مق اجلماعة ومق الدول األع اء  ي ا؛
 ــــرجما األمــــم املتحــــدة اإللــــائي   األساســـي الــــذن ا ــــطةق  ــــ   الــــدور تالحيييي  - 12 

إنشــــــاء  ر ــــــد عامــــــل   ــــــم البنــــــ  الــــــدو ، ومنممــــــة التعــــــاون والتنميــــــة   امليــــــدان االقتصــــــادن، 
 ، من تجل دراسة مسمللة ال ع ؛واله من ل 
لةقماعــة الهار بيــة ومنممــة الصــحة العامليــة ومنممــة الصــحة  تعييرع عييد ت ييدير ا - 13 

ترتيبــا   ــراوة ق  ــة  ين ــا  شــملن مها حــة األمــراا فــ  املعد ــة،  لةبةــدان األمر هيــة ملــا و ــعت  مــن
وتشــيد الــدور الــداعم القــيو م الــذن تخد ــ  منممــة الصــحة العامليــة ومنممــة الصــحة لةبةــدان األمر هيــة 
مـن خـالل تقــد  املـ ارد التقنيــة واملـ ارد األخــرى لةقماعـة لبـدء عمــل ال والـة الهار بيــة لةصـحة العامــة 

 العامة؛ لةتعاون والتنسيد   مجيق تساء املنطقة   مال سياسا  الصحة  صف ا يلية 
إىل اإلعــــالن السياســــي الجتمــــام اجلمعيــــة العامــــة الر يــــق املســــت ى املعــــت  تشيييير - 14 

وال  يقـة ا تاميــة الجتمــام اجلمعيــة العامــة الر يــق  (12)األمــراا فــ  املعد ــة ومها حت ــا ال قا ـة مــن
ســتعراا والتقيــيم الشــامةمل لةتقــدل ا ــر    ال قا ــة مــن األمــراا فــ  املعد ــة املســت ى املعــت اال

_______________ 
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وتعيــد  ويــداا، وتشــدد   هــذا الصــدد عةــا تن م اصــةة  ــذل اجل ــ د وتعد دهــا  (13)ومها حت ــا
تمــر ال فــه عنــ  لةت صــل إىل عــاأل خــال مــن األمــراا فــ  املعد ــة،   ســائل من ــا تنفيــذ عمةيــا  

عــا  و عالــة مــن حيــ  التهةفــة  ســتفيد من ــا الســهان وهــل، وتــ    مــ ارد  تــدخل متعــددة القطا
وا ية ومستدامة فهن التنبخ هبا، مـن خـالل القنـ ا  الداخةيـة والثنائيـة واملتعـددة األطـراف،  ـا   

 ذل  يليا  التم  ل التقةيد ة والط عية املبتهرة؛
مل  شـــملن األمـــراا فـــ  الـــذورى الســـن  ة العا ـــرة إلعـــالن  ـــ ر  توف ســـب تالحييي  - 15 

املعد ــــة واالجتمــــام التاســــق لفرقــــة عمــــل األمــــم املتحــــدة املشــــرتوة  ــــمل ال وــــاال  املعنيــــة ال قا ــــة مــــن 
املعد ـــة ومها حت ـــا، واـــيل عةمـــا  قـــرار ايةـــل االقتصـــادن واالجتمـــاعي ذن الصــــةة  األمـــراا فـــ 

ــــدع  إىل التعــــاون ال  يــــد  ــــمل األمــــم   تم  ــــل اإلجــــراءا  املتعةقــــة  ها حــــة األمــــراا فــــ  املعد ــــة، وت
عقــــدح    املتحــــدة واجلماعــــة الهار بيــــة ا ــــ ا لةمــــخ ر العــــاملي املعــــت األمــــراا فــــ  املعد ــــة، املقــــرر

، ولالجتمــــــام الر يــــــق املســــــت ى الثالــــــ  2017 توتــــــ  ر تشــــــر ن األول/ 20إىل  18م نتيفيــــــد   مــــــن 
 ؛2018 يعقد   عاللةقمعية العامة املعت األمراا ف  املعد ة، الذن س

مل اصـــةة األمـــم املتحـــدة دعـــم الشـــراوة الهار بيـــة مـــن تجـــل  تعيييرع عيييد ت يييدير ا - 16 
مها حــة  ــ وا نقــع املناعــة البشــر ة/متال مة نقــع املناعــة املهتســب )اإل ــد ( وتشــقيع ا  قــ ة 

املناعــة  مل اصــةة تداء دورهــا اعتبارهــا يليــة اســتقا ة إقةيميــة لةحــد مــن انتشــار و  ــ   ــ وا نقــع
البشـر ة واإل ـد ، مـن خـالل نمـال  تـي  لةقميـق االسـتفادة مـن خـدما  ال قا ـة مـن  ـ وا نقـع 

 ورعا ت م ودعم م؛ املناعة البشر ة وعال  املصا مل   
التعـــاون القـــائم  ـــمل منممـــة األمـــم املتحـــدة لةرت يـــة والعةـــم  تالحييي  مييي  الت يييدير - 17 

 م اصــةة تعميــد ذلــ  التعــاون   مــاال  مــن قبيــل إســ ال والثقا ــة واجلماعــة الهار بيــة، وتــدع  إىل
تهن ل جيــا املعة مــا  واالتصــاال    التعةــيم وقا ــة م اقــق الــرتاا العــاملي   اجلماعــة، والتحــدن 
املتمثــل   قصــ ر التحصــيل األوــادفي لــدى الــذو ر ودور الصــناعا  الثقا يــة   اقتصــادا  دول 

 املنطقة؛
إقامــة نصــب تــذوارن دائــم   مقــر األمــم املتحــدة ل ــحا   حتالحيي  ميي  االرتيييا  - 18 

الـــرة ومـــارة الرقيـــد عـــ  ا ـــيل األطةســـي، وهـــي مبـــادرة  قيـــادة مشـــرتوة  ـــمل الـــدول األع ـــاء   
 اجلماعة الهار بية ومم عة الدول األ ر قية   األمم املتحدة؛

لتعاو ـــا املســـتمر  إلدارة  ـــخون اإلعـــالل   األمانـــة العامـــة تعيييرع عيييد ت يييدير ا - 19 
عةــا إقامــة االحتفــال الســن ن اليــ ل الــدو  إلحيــاء ذوــرى  ــحا  الــرة ومــارة الرقيــد عــ  ا ــيل 

_______________ 
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يذار/مـارا، وملـا تقدمـ  مـن دعـم ومـا تبد ـ  مـن تعـاون   تنفيـذ مبـادرة النصـب  25 األطةسـي  
 التذوارن الدائم، و قا لقرارا  اجلمعية العامة ذا  الصةة؛

اجل ـــــ د املســـــتمرة الـــــيت  بـــــذ ا مروـــــد األمـــــم املتحـــــدة    مييييي  الت يييييديرتالحييييي - 20 
اإلقةيمــي لةســالل ونــدم الســالح والتنميــة   تمر هــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الهار ـــ   تقــد  
املســاعدة التقنيـــة لةــدول األع ـــاء   اجلماعـــة الهار بيــة و نـــاء قــدرا ا   مـــاال  من ـــا إدارة 

ة واألســـةحة ا فيفـــة وذخائرهـــا وتـــدم  األســـةحة النار ـــة والـــذخائر رـــدوج  األســـةحة الصـــ   
 واملتفقرا  املتقادمة واملصادرة؛

إبعــادة  ــت  مهتــب األمــم املتحــدة املعــت املمــدرا  واجلرفــة   املنطقــة  ترحيي  - 21 
املنممــة  لتعد ــد اجل ــ د الــيت تبــذ ا دول املنطقــة   مها حت ــا ل  ــا  املرتا طــة املتمثةــة   اجلرفــة

العـــا رة لةحـــدود ال طنيـــة،  ـــا   ذلـــ  اإلمـــار املمـــدرا ، واجلـــرائم العنيفـــة، واإلرهـــاو، واإلمـــار 
 ف  املشروم األسةحة الص  ة واألسةحة ا فيفة؛

 ــا تقدمــ  األمــم املتحــدة مــن دعــم   و ــق اســرتاتيقية اجلماعــة الهار بيــة  تنييو  - 22 
الـــدو ،  ـــا   ذلـــ  مجيـــق ا ي ـــا  ذا  الصـــةة   منم مـــة ملها حـــة اإلرهـــاو، وتشـــقق ايتمـــق 

 تقد  الدعم لةقماعة   تنفيذح،  ناء عةا طةب ا؛ األمم املتحدة، عةا
إىل األمــمل العــال تن  قــدل إىل اجلمعيــة العامــة   دور ــا الثالثــة والســبعمل  تطليي  - 23 

 تقر را عن تنفيذ هذا القرار؛
ألعمـال املخقـ  لـدور ا الثالثـة والسـبعمل البنـد الفرعـي تن تـدر    جـدول ا ت رر - 24 
التعـــاون  ـــمل ”  إطـــار البنـــد املعنـــ ن “ التعـــاون  ـــمل األمـــم املتحـــدة واجلماعـــة الهار بيـــة”املعنـــ ن 
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