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 الدورة الثالثة والسبعون

 )ف( من جدول األعمال 128البند 

بين األمم المتحدة والمنظمات  التعاون
 اإلقليمية والمنظمات األخرى

بين األمم المتحااااادة وراب اااااة  التعااااااون
 جنوب شرق آسيا أمم

  
 : مشروع قرار*سنغافورة  

 
 التعاون بين األمم المتحدة وراب ة أمم جنوب شرق آسيا  

 
 ،إن الجمعية العامة 
إىل أهداف ومقاصـــد طا أم أمم جنشر  ـــا، املـــةا، املالاملـــم ك إعؤر  ا الش  امل ط   إذ تشااير 

وال ملــــــةما إعامم وثاور وثةر وم ما مم املنلمال الدولةم واةعاةمةم القا مم  ،(1)1967ار/أغســــــأ   8
 اليت هلا أهداف ومقاصد مماثام،

ر  ــا، املــةا الخل  يز  ة  إىل املقاصــد واملبا ا املالاملــم ك مة ا، طا أم أمم جنش  وإذ تنوه 
، وال ملـــــــةما واق املتثاقم  التمســـــــق حة ا، األمم املتحدة (2)2008كا شر األول/ يســـــــم    15النفاذ ك 

 والقا شر الدويل،
 ومبا  ها، أر أ شأم طا أم أمم جنشر  ا، املةا وتفر ومقاصد األمم املتحدة ارتياحبوإذ تالحظ  
املتثاقم  التثاور  ني األمم املتحدة وطا أم أمم جنشر  إىل مجةم القااطال الســـــــــــــا قموإذ تشااااااااااير  
 ،(3) ا، املةا

_________________ 

  املم الدول األعضاء ك األمم املتحدة األعضاء ك طا أم أمم جنشر  ا، املةا. * 
 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 1331, No. 22341. 

 .46745، الاعم 2624املاجم  فسه، اجملاد  (2) 

 .71/255 و 69/110و  67/110و  65/235و  63/35و  61/46و  59/5و  57/35القااطال  (3) 
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الخكاى الســـنشيم انيمســـني ة شـــاء طا أم أمم جنشر  ـــا، املـــةا ك إىل  اشل  أيضاااتشااير  وإذ 
 متشز/ 19امل ط   71/317، وإىل عااطهــــا ، واليت وت امن مم وشيل الفابني ط ــــاملــــــــــــــــــم الاا أــــم2017عــــا  
 ،اال تفال  الخكاى السنشيم انيمسني لاا أم أمم جنشر  ا، املةا شأر  2017 يشلةه

 ،(4) تقايا األمني الثا  وإذ تحيط علما 
حشاطكم طا أم أمم جنشر  ا، املةا ك االجتماعال الافةثم املستشى اليت وثقد  ني  وإذ ترحب 

األمم املتحدة واملنلمال اةعاةمةم، و التثاور  ني طا أم أمم جنشر  ــــــــــــا، املــــــــــــةا والا نم االعت ــــــــــــا يم 
املـــــــــــــــةـا  املنلمــال اةعاةمةــم ك واالجتمــاعةــم  ملـــــــــــــــةــا وازةا اهلــا ا من أجــز وث ي  ا شاط والتثــاور  ني

 اهلا ا، وازةا
املشــــــــاكم  ني طا أم أمم جنشر  ــــــــا، املــــــــةا  التاملــــــــمإىل م متاال القمم األول إىل وإذ تشااااااير  
املتحدة، وإىل الت ا  عا ة طا أم أمم جنشر  ـــا، املـــةا واألمني الثا  لتمم املتحدة حشاصـــام وثمةر  واألمم

 الشااكم الشامام  ني املنلمتني،
: 2025طا أم أمم جنشر  ــــا، املــــةا ك أفر عا  ر كشاالملبشط  شــــأر  اعتما  إعؤ وإذ ترحب 

خمأا  :ه وحخأأاوه ال ؤثم جلماعال طا أم أمم جنشر  ــــــا، املــــــةا و  ،املضــــــ  عدما مثا يأة   ة م
 ، وخمأا اجلماعم االعت ا يم2025 لثا  التا ثم لاا أم أمم جنشر  ا، املةاالسةاملةم واألمنةم  اجلماعم

التا ثم لاا أم أمم وخمأا اجلماعم االجتماعةم ال قافةم  2025لثا   أمم جنشر  ـــــا، املـــــةاالتا ثم لاا أم 
 ،ك م متا القمم الســـا م والثشـــاين لاا أم أمم جنشر  ـــا، املـــةا ، وذلق2025لثا   جنشر  ـــا، املـــةا

 ،2015املثقش  ك كشاالملبشط ك وشاين ال اين/ شفم  
 شـــــــــــأر اعتما  مبا طة يأم الثمز ال ال م لاا أم أمم   اعتما  إعؤر فةةنتةار وإذ ترحب أيضااااااااا 

جنشر  ـــا، املـــةا، وإعؤر فةةنتةار  شـــأر اعتما  انيأم الا ةســـةم لتحقةر التشاصـــز ك طا أم أمم جنشر 
املثقش   ،ك م متا القمم ال امن والثشــــاين لاا أم أمم جنشر  ــــا، املــــةاوذلق ، 2025 ــــا، املــــةا لثا  

 ،2016  فةةنتةار، ك أياشل/ملبتم ك
وا ب ك هخا إذ  اجلهش  اليت وبخهلا طا أم أمم جنشر  ــا، املــةا لتث ي  م ملــســا ا و  وإذ تسلم 

 ،2015كا شر األول/ يسم    31ال د   إ شاء مجاعم طا أم أمم جنشر  ا، املةا ك 
 شــــــــــأر ثقافم الشعايم من أجز إعامم طا أم أمم جنشر  ــــــــــا، املــــــــــةا  اعتما  إعؤر ترحب وإذ  
صـــــــــــــــح  ومتنــاغم  ــــــــــــــــامــز لا مةم ينثم  ــالســـــــــــــــؤ  ويتمتم  ــالقــدطة عاة مشاجهــم األزمــال ك جمتمم 
 ،املتثار   قافم السؤ  جدول أعمال األمم املتحدة، الخل يالّمز 2017 عا 

، 2025 التقد  ازاز ك ونفةخ طؤيم مجاعم طا أم أمم جنشر  ــــا، املــــةا لثا   ترحب - 1 
 مني والنمش االعت ــا ل املأا  واالز هاط املشــا  والتقد  االجتماع  اليت ملــتالفز الســؤ  واالملــتقااط الدا

 ك املنأقم؛
الت ا  األمم املتحدة وطا أم أمم جنشر  ــا، املــةا  تأشيا الشــااكم القا مم  تعيد تأكيد - 2 

 ؛2007أياشل/ملبتم   27 ني املنلمتني، كما هش مبنين ك مخكاة التفاهم املشعثم ك 

_________________ 

 .، اجل ء ال اينhttp://undocs.org/ar/A/71/160 A/73/328-S/2018/592ا لا (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/317
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طا أم أمم جنشر  ـــــــا، املـــــــةا واألمم املتحدة ك ملـــــــبةز مشاصـــــــام وال ة   جبهش  تنوه - 3 
ووث ي  مســـتشى وإ اط التثاور القا م  ني املنلمتني من يؤل ونفةخ اةعؤر املشـــا  املتثار  إعامم  ـــااكم 

عن  2011وشاين ال اين/ شفم   19ك  امام  ني طا أم أمم جنشر  ا، املةا واألمم املتحدة، ال ا ط 
ووا ب  ،القمم الاا م املشـــا   ني طا أم أمم جنشر  ـــا، املـــةا واألمم املتحدة، الخل عقد ك  ايل م متا

تنفةخ اةعؤر املشــــا   شــــأر الشــــااكم الشــــامام  ني طا أم أمم جنشر  ــــا، املــــةا ل اعتما  يأم الثمز 
 ( و التقد  ازاز ك ونفةخها؛2020 - 2016)واألمم املتحدة 

تحدة، حا ك ذلق الا نم االعت ـــــــــــا يم واالجتماعةم  ملـــــــــــةا وازةا األمم امل تشااااااااج  - 4 
اهلا ا ووكاالل األمم املتحدة األياى ذال ال ــــــام عاة مشاصــــــام الثمز عن ك ب مم طا أم أمم جنشر 

ك طا أم أمم جنشر  ــا، املــةا  مجاعم وطؤيم (5)2030 ــا، املــةا ك ونفةخ يأم التنمةم املســتدامم لثا  
ز وث ي  أوجه التالامز  ةنهما ضـــــــــــما ا ةملـــــــــــها  جهش  التالامز اةعاةم  املبخولم ك ، من أج2025عا  

من يؤل وضــــم يايأم  ،طا أم أمم جنشر  ــــا، املــــةا ك وث ي   اشا أهداف التنمةم املســــتدامم والثال 
تنفةخ ل اير إعاةمةم، فضـــــــؤ عن األ شـــــــأم واملشـــــــاطيم الثماةم األياى املضـــــــأام  ا ك إ اط يأم الثمز 

 ةعؤر املشا   شأر الشااكم الشامام؛ا
التنمةم املســـــــتدامم وا م  ا شاط  شـــــــأردطاملـــــــال و لا اجلهش  الاامةم إىل إ شـــــــاء ماك   تقر - 5 

من أجز وث ي  التثاور  شأر التنمةم املستدامم  ني  2019لاا أم أمم جنشر  ا، املةا ك واياند ك عا  
 طا أم أمم جنشر  ا، املةا والشاكاء انياطجةني، حا ك ذلق األمم املتحدة والشكاالل املثنةم؛

لتمم املتحــدة، ووزطاء يــاطجةــم الــدول عاة ط ة  اجلمثةــم الثــامــم، واألمني الثــا   تثني - 6 
األعضـــــاء ك طا أم أمم جنشر  ـــــا، املـــــةا، واألمني الثا  لاا أم أمم جنشر  ـــــا، املـــــةا ملا يبخلش ه من 
جهش  لثقد اجتماعال ملـــــنشيم أثناء الدوطال الثا يم لا مثةم الثامم، وذلق  وةم مشاصـــــام وث ي  الشـــــااكم 

ونفةخ هخا  من يؤل املـــــــــتثاا األمم املتحدة، حا ك ذلق القا مم  ني طا أم أمم جنشر  ـــــــــا، املـــــــــةا و 
 ووشجةهه؛واة ااف عاةه القااط 

األمم املتحدة وطا أم أمم جنشر  ــــــا، املــــــةا عاة مشاصــــــام عقد اجتماعال  تشااااج  - 7 
ثقد   وم متاال القمم عاة أملـــــاظ منتلم، ووا ب ك هخا ال ـــــد واالجتماعال الشزاطيم كباط املســـــ ولني 

 وشــــــــــــاين ال اين/ 13ك  ما ةؤلاا أم أمم جنشر  ــــــــــــا، املــــــــــــةا واألمم املتحدة ك  التاملــــــــــــمم م متا القم
 ؛2017  شفم 

األمني مم عا ة طا أم أمم جنشر  ــــــــــــا، املــــــــــــةا  عقده ن اح االجتماع الخل  ترحب - 8 
نق الدويل ك ل ــــــــــندو، النقد الدويل، وط ة  الب ماة اطي ةالثا  لااا أم واألمني الثا  لتمم املتحدة واملديا 

 الدوط الخل وقش   ه ، والخل أكد من جديد أمهةم2018وشـــــاين األول/أكتش ا  11 ايل، إ دو ةســـــةا، ك 
ك النهش   تثد يم األ ااف، ومشاصـــــام وث ي  التثاور القا م وإعامم وثاور  طا أم أمم جنشر  ـــــا، املـــــةا

يأم التنمةم املســـــــــــــــتدامم  ونفةخأجز وثةر مم صـــــــــــــــندو، النقد الدويل والبنق الدويل واألمم املتحدة من 
 ؛  اداهنا حتسني  ةاة  ثشروك  ،2030 لثا 

_________________ 

 .70/1القااط  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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التا ثم لاا أم أمم جنشر  املثنةم آللةالل األمم املتحدة عاة وقدمي  عم مث ز تشااااااج  - 9 
ال ـــــــام،  عةا  ا،  ســـــــبز منها وبا ل اني ال ذال الاا أم اليت وتشىل ذال ال ـــــــام ااوةبالل ـــــــا، املـــــــةا و 

 اال اا  املتبا ل؛أملاظ  و ناء القدطال عاة ،واملثاشمال، وأفضز املماطملال والدطوظ املستفا ة
أمهةم وث ي  األمن والتثاور اةعاةمةني ووســــــــــــــشيم املنازعال  الشملــــــــــــــا ز  ؤكد من جديدت - 10 

تحدة، ومة ا، الســامةم من أجز وث ي  الســؤ  واالملــتقااط واالز هاط، وفقا ملقاصــد ومبا ا مة ا، األمم امل
 والقا شر الدويل؛ ،ومثاهدة ال داعم والتثاور ك جنشر  ا، املةا ،طا أم أمم جنشر  ا، املةا

عقد  اقال الثمز وا اقال الدطاملةم املشاكم  ني طا أم أمم جنشر  ا، املةا  تؤيد - 11 
حا ك ذلق منم  شــــــــشر  واألمم املتحدة من أجز وث ي  ا شاط  شــــــــأر املســــــــا ز األمنةم اةعاةمةم والثاملةم،

و  ع السؤح وعد  اال تشاط، وأمن الفضاء اةلالاوين، وعماةال  فظ  الن اعال، والد اشماملةم الشعا ةم،
، عاة عندما يفضــــ  إىل اةطهار ومنم التأاف الثنة  الســــؤ ، واجلاربم ع  الش نةم، ومالافحم اةطهار

 ا  املتبا ل؛أملاظ ال قم املتبا لم وامل احل املشاكم واال ا 
التثاور  ني األمم املتحدة وطا أم أمم جنشر  ـــــــــــا، املـــــــــــةا من أجز وبا ل  تشاااااااااج  - 12 

املالتســبم ك مالافحم اةطهار والفالا املتشــد   والت اطراني ال وأفضــز املماطملــال والدطوظ املســتفا ة 
دل لا اربم ع  وكخلق ك الت ـــــــ ،عندما يفضـــــــ  إىل اةطهار امل  ل إىل اةطهار ومنم التأاف الثنة 

الش نةم والتحديال الثا اة لاحدو   سبز منها التثاور اةعاةم  الفثال  وةم وث ي  األمن والاا ا واالز هاط 
 ؛ طا أم أمم جنشر  ا، املةاك مجاعم 
ك جمال  قش،  التثاور  ني األمم املتحدة وطا أم أمم جنشر  ا، املةا أيضا تشج  - 13 

التا ثم لاا أم أمم جنشر  ا، الا نم ا الشمةم الدولةم املثنةم حبقش، اة سار  اة سار، وياصم عن  اير
 ناء عاة ، لاا أم أمم جنشر  ـــا، املـــةا موالا نم املثنةم  تث ي   قش، املاأة والأفز ومحايتها التا ثاملـــةا، 

، اة سار و ةار  نش   نه  شأر اعتما  إعؤر  قش  ا،إعؤر  قش، اة سار لاا أم أمم جنشر  ا، املة
الدولةم  وا لةال  ــــــالش الوملــــــا ا  (6)لاا أم أمم جنشر  ــــــا، املــــــةا، واةعؤر الثامل   قش، اة ســــــار

 الدول األعضاء ك طا أم أمم جنشر  ا، املةا أ اافا فةها؛مجةم قش، اة سار اليت وديز املتثاقم حب
 األمم املتحــدة  ني التثــاور البحال، حــا ك ذلــق التثــاور األم، البحال،  ــأمهةــم تنوه - 14 

 وبا ل الت اطر واملثاشمالعقد  اقال عمز ودطيبةم و طا أم أمم جنشر  ـــا، املـــةا،  شملـــا ز من  ةنها و 
وأفضــــز املماطملــــال والدطوظ املســــتفا ة ملشاصــــام وث ي  ملــــةا ة القا شر وونفةخ أ الا  القا شر  ال ــــام ذال
ال ــــــــالش  الدولةم، وو كد  وغريها من (7)يل ذال ال ــــــــام، حا فةها اوفاعةم األمم املتحدة لقا شر البحاطالدو 

 ا اجم إىل مشاصام وث ي  هخا التثاور من أجز مثاجلم القضايا والتحديال ذال ال ام  املشضشع؛
ملــــــــةا، أمهةم التالامز اةعاةم  ووث ي  التشاصــــــــز ك منأقم جنشر  ــــــــا، ا تكرر تأكيد - 15 

وإملهامهما ازتمز ك حتقةر السؤ  والاياء والتنمةم املستدامم عاة ال ثةدين اةعاةم  والثامل ، ووش م 
ك هخا ال ــد  التثاور  ني طا أم أمم جنشر  ــا، املــةا واألمم املتحدة من أجز وضــةةر الف شة اة ا ةم 

 ؛هاطا أم أمم جنشر  ا، املةا وفةما  ةنالدول األعضاء ك  ايز 

_________________ 

 (.3-أل  )  217القااط  (6) 

 (7) United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363. 
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التثاور  ني األمم املتحدة وطا أم أمم عاة مشاصـــــــــــــــام اجلهش  املبخولم ووث ي   تشاااااااااااج  - 16 
االعت ـــا  الثامل  من أجز  كجنشر  ـــا، املـــةا  وةم وش ةد التالامز االعت ـــا ل ملـــشاء  ايز املنأقم أو 

أا اجلماعم انيدمال االملـــــــــــــــتشـــــــــــــــاطيم ك ونفةخ خموشفري وث ي  املنافم املتبا لم من يؤل  ناء القدطال و 
ك جماالل من عبةز الت اطة، واالملـــت ماط،  2025االعت ـــا يم التا ثم لاا أم أمم جنشر  ـــا، املـــةا لثا  

 املشاط ؛  امل ملسال ال واى وال ورية واملتشملأم، واأل ا التنلةمةم، وملؤملز اةمدا  الثاملةم، وإ اطة وونمةم
 إ شاء  بالم املدر الخكةم التا ثم لاا أم أمم جنشر  ا، املةا ك إ اط جهش   ترحب - 17 

 ني فةما زيا ة التثاور  م عاةالتآزط  ني جهش  التنمةم، ووشـــــ  ملـــــتحقراا أم، واليت الالتالامز اليت وبخهلا 
م وا ضـــــــــــا م ونمةم املدر الخكةووتشىل عةا ة مبا طة املدر األعضـــــــــــاء والقأاع انياا والشـــــــــــاكاء انياطجةني، 

طا أم أمم جنشر  ـــــــا، املـــــــةا  املـــــــتخدا   الدول األعضـــــــاء ك دف حتســـــــني  ةاة مشا ،  ،املســـــــتدامم
 2030ا ونفةخ يأم عا  ا من الثناصـــــــــــــــا التمالةنةم، ووةســـــــــــــــّ التالنشلشجةا والبنةم التحتةم الاعمةم  اعتباطمه

 وأهداف التنمةم املستدامم الشاط ة فةها؛
و شجه ياا عةا  ا، طا أم أمم جنشر  ـــا، املـــةا  وتشىلاليت  الاوةبال ب أيضااا ترح - 18 

 شأر خمتا  املسا ز التا م لااا أم الثامز املث،  ثماةال  فظ السؤ   اني اء ووزطاء الدفاع اجتماع فاير
اهلامم املت ام  ثماةال  فظ السؤ ، حا ك ذلق حتسني املشاطكم اجملديم لانساء الثامؤل ك جمال  فظ 

طا أم أمم جنشر  ـــــا، املـــــةا عاة مجةم املســـــتشيال وك مجةم املناصــــب  الدول األعضـــــاء ك  من الســـــؤ
فظ الســـــؤ  و ناء الســـــؤ  حبالا ةســـــةم، ووشـــــ م اجلهش  الاامةم إىل ونفةخ األ شـــــأم املشـــــاكم ذال ال ـــــام 

 ــــا، املــــةا  إ اط يأم الثمز لتنفةخ اةعؤر املشــــا   شــــأر الشــــااكم الشــــامام  ني طا أم أمم جنشر ك
 (؛2016-2020واألمم املتحدة )

ــــــــــــ  طا أم أمم جنشر  ا، املةا اةعاةم  ا ماألمم املتحدة و عاة التثاور  ني  تشج  - 19  كـ
ملالافحم األلوا ، حا ك ذلق وبا ل اني ال وأفضـــــــــــــــز املماطملـــــــــــــــال، وأ شـــــــــــــــأم التدطيب و ناء القدطال 

 طضةم واملتف اال من خمافال ا ار؛ األلوا  األ ذال ال اممثاجلم اجلشا ب اة سا ةم  ك
 عاة وشثةر التثاور  ني األمم املتحدة وطا أم أمم جنشر  ـــــــا، املـــــــةا أيضاااااا تشاااااج  - 20 

وذلق من   شــــــــــأر إ اطة الالشاطم من أجز ضــــــــــمار الت ــــــــــدل لاالشاطم الأبةثةم وإ اط ا عاة  ش فثال،
شر  ـــا، املـــةا واألمم املتحدة ك جمال يؤل ونفةخ يأم الثمز االملـــااوة ةم املشـــاكم  ني طا أم أمم جن

، ووث ي  عدطال ماك  ونســـــــةر املســـــــاعدة اة ســـــــا ةم ة اطة الالشاطم 2020-2016إ اطة الالشاطم لافاة 
 التا م لاا أم أمم جنشر  ا، املةا وما يقدن  له من  عم ف،؛

 الثمز املتشاصـــــــــــــــز الخل يقش   ه ماك  ونســـــــــــــــةر املســـــــــــــــاعدة  حيط علما م  التقديرت - 21 
اة ســـــــــــا ةم ة اطة الالشاطم التا م لاا أم أمم جنشر  ـــــــــــا، املـــــــــــةا ك جمال إ اطة الالشاطم واالملـــــــــــت ا م 

 املساعدة اة سا ةم ك املنأقم؛وقدمي  االل الأشاطا و  ك
مم جنشر  ـــــــــا، املـــــــــةا عاة زيا ة وشثةر التثاور  ني األمم املتحدة وطا أم أ تشاااااااج  - 22 
الســــــتم الشاط ة ك إعؤر  االجتاهالحا ك ذلق من يؤل  ، قافم الســــــؤ   جدول األعمال املتثار شــــــأر 

 امز  شأر ثقافم الشعايم من أجز إعامم جمتمم صح  ومتناغم  2017طا أم أمم جنشر  ا، املةا لثا  
 القدطة عاة مشاجهم األزمال؛يتمتم  ينثم  السؤ  و لا مةم 
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عاة التثاور ووضــافا اجلهش   ني األمم املتحدة وطا أم أمم جنشر  ــا،  أيضااا  تشااج - 23 
االملتدامم البةئةم وووري املنا ، ومحايم ووامةم النلم اةيالشلشجةم ال يم والسا اةم  مسا ز املةا  شأر مثاجلم

، ووا ب وا ّد منه لمنم ا أا  البؤملـــتةال  البحا  حا ك ذلقوالبحايم واملـــتخدامها عاة  ش مســـتدا ، 
واألمم املتحدة  شـــــأر البةئم وووري املنا   طا أم أمم جنشر  ـــــا، املـــــةا اعتما  يأم الثمز املشـــــاكم  ني 

 ؛2017ك أياشل/ملبتم  ( 2017-2020)
طا أم أمم جنشر  ا، املةا واألمم املتحدة عاة حبث التدا ري الالفةام  كذلك  تشج  - 24 
تنفةخ اةعؤر املشـــا  لت شـــأم املشـــاكم ك إ اط يأم الثمز ل الفثال وك الشعت املناملـــب تنفةخال تث ي  

 ؛(2016-2020) ني طا أم أمم جنشر  ا، املةا واألمم املتحدة   شأر الشااكم الشامام
عاة إجااء االملتثاا  السنشل املتبا ل  ني األما م الثامم لتمم املتحدة وأما م  تشج  - 25 
لتنفةخ الشــــــــااكم الشــــــــامام  وةم حتديد التحديال ومناعشــــــــم الأاا ر الثماةم اليت متاّلن األما تني من الاا أم 

وحتةا عاما مم التقديا  اةملها   فثالةم ك وث ي  التثاور  ني طا أم أمم جنشر  ا، املةا واألمم املتحدة
يأم الثمز اليت وســـــــــــــــاهم ك ونفةخ  ،الاا أم وأما ماألما م الثامم لتمم املتحدة   التفاعؤل اجلاطيم  ني

 اةعؤر املشا   شأر الشااكم الشامام؛لتنفةخ 
والســــبثني وقاياا  انيامســــمإىل األمني الثا  أر يقد  إىل اجلمثةم الثامم ك  وط ا  ت لب - 26 

 ؛عن ونفةخ هخا القااط
الفاع   والســـــــــــــــبثني البند انيامســـــــــــــــمأر ودطج ك جدول األعمال امل عت لدوط ا  تقرر - 27 
التثاور  ني ”ك إ اط البند املثنشر  “التثاور  ني األمم املتحدة وطا أم أمم جنشر  ـــــــا، املـــــــةا”املثنشر 

 .“األمم املتحدة واملنلمال اةعاةمةم واملنلمال األياى
 


