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 الدورة الثالثة والسبعون
 )ط( من جدول األعمال 128البند 

بين األمم المتحاااادة والمت ماااااي ا   يميااااة  التعاااااون
 والمت مااااااي األالتع التعااااااون بين األمم المتحااااادة

 ومت مة التعاون اال تصادي
   

 أوزبكستان، غيتيا، غيتيا االستوائية، طاجيكستان،  يلغيزستانع مشلوع  لار  
  

 التعاون بين األمم المتحدة ومت مة التعاون اال تصادي  
 

 إن الجمعية العامة، 
لذي منحت مب جبه مر ز ا 1993تشـــــــر/ن األول/  ت  ر  13املؤرخ  48/2إىل قرارها إذ تشااااايل  

 املراقب إىل منظمة التعاون االقتصادي،
إىل قراراهتا الســـــــــــــــا عة املتع عة  التعاون  م األمم املتحدة ومنظمة التعاون وإذ تشااااااااااايل أ  اااااااااااا  

االقتصـــــادي ال  دعت خمتلا ات ك ال  االخ املتوصـــــصـــــة ومنها من مؤمـــــســـــاخ منظ مة األمم املتحدة 
ة املعنتة إىل املشــــــار ة د املل د املبذولة لتحعتف  هداخملا والاا/اخ ال  تســــــع  و راجملا واملؤمــــــســــــاخ املالت

 إلتلا منظمة التعاون االقتصادي،
املل د ال  تبذهلا منظمة التعاون االقتصادي لتعز/ز عالقاهتا مع منظ مة األمم املتحدة وإذ تقدر  

ر/ع والربامج وتنفتذها د اجملاالخ م ضـــــــــع ومع املنظماخ الدولتة واإلق تمتة املعنتة من  جل وضـــــــــع املشـــــــــا
 االهتمام املشرتك،

املل د ال  تبذهلا منظ مة األمم املتحدة واملنظماخ الدولتة واإلق تمتة املعنتة لتعدمي وإذ تالحظ  
املســــــــاعدة التعنتة واملالتة إىل منظمة التعاون االقتصــــــــادي  ارر وضــــــــع  رامج ومشــــــــار/ع متصــــــــ ة  التعدم 

 قتصادي وتنفتذها، وإذ تشجعلا ع   م اص ة تعدمي هذا الدعم،االجتماعي واال

https://undocs.org/ar/A/RES/48/2
https://undocs.org/ar/A/RES/48/2
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املؤرخ  71/16 تعر/ر األمم العـــــــام عن تنفتـــــــذ العرار تحيط ع ماااااا مق التقاااااد ل  - 1 
 ، وتن ه  تنامي التعاون  م املنظمتم؛(1)2016تشر/ن الثاين/ن خممرب  21

ملنظمة التعاون االقتصـادي وإعالن إمـالمباد الصـادر/ن  2025 رؤ/ة عام  تحيط ع ما - 2 
د اجتماع قمة رؤمـــــا  دول و/ و ت  ماخ الدول األع ـــــا  د منظمة التعاون االقتصـــــادي، الذي ععد 

 ؛2017آذار/مارس  1د إمالمباد، د 
 عشــــــر لرؤمــــــا  دول  إعالن  ا   الصــــــادر د اجتماع العمة الثاين أ  اااااا تحيط ع ما - 3 

 تشــر/ن األول/ 16و/ و ت  ماخ الدول األع ــا  د منظمة التعاون االقتصــادي الذي ععد د  ا   د 
 ؛(2)2012  ت  ر 

 إعالن دوشــــــــان  الصــــــــادر د االجتماع الثال  والعشــــــــر/ن جمل    تحيط ع ما كذلك - 4 
 ؛2018نتسان/  ر/ل  17وزرا  منظمة التعاون االقتصادي، الذي ععد د دوشان ، د 

املل د املت اصـــــــــــــ ة املبذولة لتعز/ز التعاون العاألم  م منظمة األمم املتحدة ل تنمتة  تقّدر - 5 
الصناعتة ومنظمة التعاون االقتصادي، ال متما د جمال  نا  العدراخ التجار/ة ل دول األع ا ، وتالتظ 

، الرامي إىل تعز/ز قــدرة الــدول 2017شـــــــــــــــرتك د عــام  ــارتتــاا إتــام تنفتــذ املرت ــة الثــالثــة من  رنــاجملمــا امل
األع ـــــــــــــــا  خمتما /تع ف  تع /ة هتا  لا األمـــــــــــــــامـــــــــــــــتة ل معا/ن والعتاس واال تبار و فالة امل دة، وتدع  

 مؤمساخ األمم املتحدة وو االهتا املعنتة إىل النظر د دعم تنفتذ املرت ة الرا عة من هذا املشروع؛
تحـــدة ل تجـــارة والتنمتـــة ومنظمـــة التجـــارة العـــاملتـــة ومر ز التجـــارة مؤتر األمم امل تاادعو - 6 

الدولتة إىل وضع امرتاتتجتاخ لتحر/ر التجارة وتعز/ز االمتثمار املباشر األجن  لفاألدة الدول األع ا  د 
 منظمة التعاون االقتصادي هبدف تتسن دمج اقتصاداهتا ع   الصعتد/ن العاملي واإلق تمي؛

عدم احملرز د  رنامج تتسن التجارة التا ع ملنظمة التعاون االقتصادي، وتدع  الت تالحظ - 7 
منظمة التجارة العاملتة ومؤمـــــــــــــــســـــــــــــــاخ األمم املتحدة وو االهتا املعنتة، وال مـــــــــــــــتما ال جنة االقتصـــــــــــــــاد/ة 

خلربا  واالجتماعتة آلمـــــــــــــــتا واحملتأل اهلادت ومؤتر األمم املتحدة ل تجارة والتنمتة وشـــــــــــــــب ة األمم املتحدة 
التجارة الالورقتة والنعل د آمــتا واحملتأل اهلادت، إىل دعم منظمة التعاون االقتصــادي د إعداد امــرتاتتجتة 
واتفاق لتتســن التجارة، وتيبتف نظام الناخمذة ال اتدة د الدول األع ــا ، وإبالق   ا ة الشــب ة التجار/ة، 

 مال د املنيعة وتعز/ز التجارة اإلق تمتة؛وت تتد نظام التأشناخ لتتسن عمل رجال ومتداخ األع
جل د منظمة التعاون االقتصـــــــادي الرامتة إىل تنفتذ اتفاق التجارة ملنظمة التعاون  تقّدر - 8 

من  جل تعز/ز التجارة دا ل املنيعة، وتدع  منظمة التجارة العاملتة ومؤتر األمم املتحدة  (3)االقتصــــــــــــادي
الدولتة إىل النظر د تعدمي املســـــاعدة التعنتة إىل منظمة التعاون االقتصــــادي  ل تجارة والتنمتة ومر ز التجارة

من  جل تنفتذ اتفاق التجارة ووضـــع وتنفتذ امـــرتاتتجتاخ شـــام ة ملســـاعدة الدول األع ـــا  د املنظمة د 
 عم تة تتسن التجارة مبا /ف ي إىل دمج اقتصاداهتا ع   الصعتد/ن اإلق تمي والعاملي؛

__________ 

 ، الفرع الثاين.A/73/328-S/2018/592انظر  (1) 
 (2) A/67/581.املرخمف ، 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2562, No. 45696انظر  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/16
https://undocs.org/ar/A/RES/71/16
https://undocs.org/ar/A/73/328
https://undocs.org/ar/A/67/581
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النتاألج ال   مـــــــفر عنلا االجتماع التامـــــــع ل زرا  النعل د الدول األع ـــــــا  د  تلحب - 9 
، وال   شـــارخ 2018 /ار/ما/   3منظمة التعاون االقتصـــادي، املعع د د تر مانباشـــي، تر مانســـتان، د 

ل /ة إىل حتســـــــن  دا  النعل العا ر د منيعة منظمة التعاون االقتصـــــــادي وإىل املشـــــــار/ع الرألتســـــــتة ذاخ األو 
احملددة  النســــــــــبة ل مســــــــــتعبل العر/ب، مع خمعالتة تنفتذ  هداف التنمتة املســــــــــتدامة املتع عة  النعل، مبا خمتلا 

 2017 ان ن األول/د/ســـــــــــــــمرب   20املؤرخ  72/212املمعتة العامة و / ـــــــــــــــا قرار  ،(4)17و  9اهلدخمان 
 د املنيعة؛ “ملستدامةتعز/ز الروا أل  م مجتع وماألأل النعل لتحعتف  هداف التنمتة ا”املعن ن 

االتتتاجاخ اإلمناألتة األمــــــامــــــتة ل ب دان من الســــــات تة، مبا د ذل  تاجتلا  تالحظ - 10 
إىل جتاوز العت د الناشئة عن م اقعلا املاراخمتة، وتعذر إم انتة وص هلا إىل البحار املفت تة واملنشآخ املرخمئتة 

ع   تعز/ز التعــاون د جمــال النعــل العــا ر، وتــدع   البحر/ــة، ومن ذلــ  من التحــد/ــاخ ال  تع ق قــدرهتــا
 رنامج األمم املتحدة اإلمناألي والبن  الدويل ومصـــرف التنمتة اآلمـــت ي واملصـــرف اآلمـــت ي لالمـــتثمار د 
البنتة التحتتة والبن  اإلمالمي ل تنمتة وم تب املمث ة السامتة املعنتة  أقل الب دان من اً والب دان النامتة من 

 تة والدول املزر/ة الصانة النامتة، ومنها من اهلتئاخ الدولتة واإلق تمتة املعنتة، إىل مساعدة منظمة السات
التعاون االقتصـــــــادي والتعاون معلا د مشـــــــروع الدرامـــــــة املعرتتة ل م تب واملنظمة  شـــــــأن إم انتة تعدمي 

دان املرور العا ر د املنيعة،  دماخ  شــــــــــــروط متســــــــــــرة إىل الب دان من الســــــــــــات تة د م ان  اتارة د   
/شــــــمل إنشــــــا  شــــــب اخ ل جســــــتتة خمعالة خمتما  م امل ان  البحر/ة وامل ان  املاخمة الرألتســــــتة ل منظمة د  مبا

 الب دان من السات تة؛ 
ع   النظر د املشــــــار ة مجتع املؤمــــــســــــاخ املالتة واملتوصــــــصــــــة الدولتة املعنتة  تشاااااجق - 11 

تنفتذ قرار وزرا  النعل د منظمة التعاون االقتصــــــــادي د اجتماعلم التامــــــــع ملعاملة الثاراخ ال  تعت ر  د
االمــــــتثمار د شــــــب اخ اهلتا ل األمــــــامــــــتة ل نعل، والاجة إىل تعبئة امل ارد املالتة املتســــــرة من  جل دعم 

ور الرألتســـــــــي الذي تؤد/ه شـــــــــب اخ وذل  اعتبارا ل دممراخ النعل اإلق تمي واالتصـــــــــال د منيعة املنظمة، 
وتدع  مصرف التجارة والتنمتة التا ع  اليرق والس   الد/د/ة د املنيعة  جس ر  ر/ة  م آمتا و ورو ا،

ملنظمة التعاون االقتصــادي والبن  اإلمــالمي ل تنمتة وال جنة االقتصــاد/ة ألورو ا إىل تنســتف إنشــا  منتد  
 لتة؛الشرا ة/التنستف  م املؤمساخ املا

إجرا  درامــــــــــــــــة جــدو   شــــــــــــــــأن األت ــام املمر تــة من االتفـاق  االرتياح مق تالحظ - 12 
اإلباري ل نعل العا ر وحتد/  املعا ر الدود/ة د منيعة منظمة التعاون االقتصــــــــــــــادي، وتشــــــــــــــجع الدول 

مســـتة األع ـــا  د املنظمة ع   م اصـــ ة اراذ إجرا اخ ع   الصـــعتد ال بف  شـــأن تنفتذ  ية العمل اخل
لتحد/  املعا ر الدود/ة املمر تة د الدول األع ا  ال  ترمي إىل ترقتة/حتد/   دماخ املعا ر الدود/ة 
العاألمة، وحتســـــم اهلتا ل األمـــــامـــــتة ذاخ الصـــــ ة  املمارك وتعز/ز النظم املؤمـــــســـــتة والعان نتة  اتة ال خما  

  املعا/ن الدولتة؛
تان د االتفاقتة املمر تة املتع عة  النعل الدويل عادة تفعتل ع ــــــــــــــ /ة  خماانســــــــــــــ إ تلحب - 13 

وإتام إجرا اخ ان ـــــــمام  (5)ل ب ـــــــاألع مب جب دخماتر النعل الدويل ل ب ـــــــاألع )اتفاقتة النعل الدويل ل ب ـــــــاألع(
 ا ســـتان لالتفاقتة، وتشـــجع الدول األع ـــا  د منظمة التعاون االقتصـــادي ال  ىل تن ـــم  عد إىل االتفاقتة 

__________ 

 .70/1انظر العرار  (4) 
 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 1079, No. 16510. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ع    ن تع م  ذل ،  ما تشـــــجع الدول األع ـــــا  ال   (6)النعل الدويل ل ب ـــــاألع  اليرق الرب/ة املتع عة  ععد
، ومنها من الصــ  ك الدولتة ذاخ (7)ان ــمت إلتلا ع    ن تن ــم  / ــا إىل الربوت   ل اإلضــاد امل حف هبا

واهلتئاخ الدولتة األ ر  الصـــ ة ال  تتســـر تر ة الب ـــاألع، وتدع  مؤمـــســـاخ األمم املتحدة وو االهتا املعنتة 
 إىل تعدمي الدعم الالزم ل دول األع ا  د منظمة التعاون االقتصادي، وال متما د  نشية  نا  العدراخ؛

ع   وضــــــع الصــــــتاة النلاألتة لالتفاق اإلباري ال  مي الدويل املتع ف  تفعتل  تشاااااجق - 14 
/ران اإلمــالمتة وامــتاالهلا جتار/ا عرب وضــع مجل ر/ة إ - تر مانســتان - بر/ف الســ ة الد/د/ة  ازا ســتان

آلتة مشــــــرت ة إلدارة املمر من  جل ز/ادة ال فا ة التشــــــات تة  ز/ادة الت اخمف التشــــــات ي ل لتا ل األمــــــامــــــتة 
آلتة إدارة املمر املشـــــــرت ة  وتالتظ  نوعم تاخ الســـــــ   الد/د/ة خمتما  م الب دان ال   ر منلا الير/ف؛ 

ة واالجتماعتة آلمــــــــــــتا واحملتأل اهلادت والبن  اإلمــــــــــــالمي ل تنمتة ومنظمة التعاون  م ال جنة االقتصــــــــــــاد/
 مجتع برق الس   الد/د/ة التا عة ل منظمة؛م ف تيبَّف مبجرد إنشاأللا ع   االقتصادي، 
ل  خمـــا   ـــال ال/ـــة ال   مـــــــــــــــنـــدهـــا وزرا  ت ن ل جتـــاخ املع  مـــاخ  تعلب عن ارتيااااح اااا - 15 

عاون االقتصـــــادي د اجتماعلم األول وال  ت جت  إجرا  درامـــــتم إق تمتتم، واالتصـــــاالخ د منظمة الت
درامــــــــة مشــــــــرت ة  م منظمة التعاون االقتصــــــــادي واالحتاد الدويل لالتصــــــــاالخ  شــــــــأن اتتتاجاخ الدول 
األع ــا  د منظمة التعاون االقتصــادي د جمال ت ن ل جتا املع  ماخ واالتصــاالخ، ودرامــة عن  دماخ 

ع  ماخ د منيعة املنظمة مبســـــــــاعدة تعنتة من االحتاد الدويل لالتصـــــــــاالخ،  خم ـــــــــتتا إىل وضـــــــــع جمتمع امل
لتي /ر جمتمع املع  ماخ و ية  2025مشـــــــروع االمـــــــرتاتتجتة اإلق تمتة ملنظمة التعاون االقتصـــــــادي لعام 

جمـــال عم لـــا، وهي عبـــارة عن  ر/يـــة بر/ف لتعز/ز الت ـــامـــل والتعـــاون خمتمـــا  م الـــدول األع ـــــــــــــــــا  د 
ت ن ل جتاخ املع  ماخ واالتصـــــــــاالخ، وتدع  االحتاد الدويل لالتصـــــــــاالخ إىل م اصـــــــــ ة إمـــــــــدا  الت جته 

 واملساعدة املؤمستم ألنشية املنظمة د املرت ة العم تة من تنفتذ  ية العمل؛
ع ال جنة االقتصـــــــــاد/ة ألورو ا ومؤتر األمم املتحدة ل تجارة والتنمتة إىل التعاون م تدعو - 16 

منظمة التعاون االقتصـــــــــادي من  جل تتســـــــــن جتارة املرور العا ر  م الدول األع ـــــــــا  د املنظمة وحتد/  
 معا رها الدود/ة؛

مببادرة منظمة األمذ/ة والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصــــــــادي الرامتة  تتوه - 17 
ربامج اإلق تمتة لألمن الاذاألي التا عة ملنظمة إىل إعداد معرتا مشـــــــــــروع ل مســـــــــــاعدة التعنتة /تع ف  تنفتذ ال

التعاون االقتصـــــــــــــــادي د إبار الربنامج العاملي ل زراعة واألمن الاذاألي الذي /د/ره البن  الدويل، وتدع  
مــتما منظمة األمذ/ة والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة األمم  مؤمــســاخ األمم املتحدة وو االهتا املعنتة، وال

الصـــــــــــناعتة، إىل النظر د تعدمي املســـــــــــاعدة التعنتة واملالتة إىل منظمة التعاون االقتصـــــــــــادي  املتحدة ل تنمتة
 األع ا ؛ معرتتاخ مشار/ع مفص ة د إبار م  ناخ الربنامج ال  ت   اتتتاجاخ الدول إلعداد وتنفتذ

 األمهتة املتزا/دة ل ســـــــــتاتة د التنمتة املســـــــــتدامة ل منيعة وما تني ي ع ته من  تساااااااّ م - 18 
إم اناخ د تعز/ز االقتصــــــــــاد املســــــــــتدام، وتدع  مؤمــــــــــســــــــــاخ األمم املتحدة وو االهتا املعنتة ومنها من 

دة اإلمناألي املنظماخ، وال مـــــتما منظمة الســـــتاتة العاملتة و رنامج األمم املتحدة ل بتئة و رنامج األمم املتح

__________ 

 .5742، الرقم 399املرجع نفسه، اجمل د  (6) 
 .5742، الرقم 2762املرجع نفسه، اجمل د  (7) 



A/73/L.74 
 

 

19-02877 5/8 

 

والبن  الدويل، إىل النظر د تعدمي الدعم املايل والتعف إىل منظمة التعاون االقتصـــــــــــادي إلعداد مشـــــــــــار/ع 
 إق تمتة متص ة  تشجتع الستاتة ولدعم  راجملا؛

املل د املار/ة ال  تبذهلا منظمة التعاون االقتصـــــــــــــــادي من  جل إقامة هت ل  تالحظ - 19 
نة د منيعة املنظمة، جيري دعمه   امـــية تعمتم مصـــادر الياقة املســـتدامة والياقة ل ياقة   ثر تن عا ومرو 

األنظك، ال  تتماشـــــــــ   / ـــــــــا مع  هداف التنمتة املســـــــــتدامة والياقة املســـــــــتدامة ل جمتع، ومن   هتتب 
نظمة التعاون    االخ األمم املتحدة املعنتة إىل النظر د تعدمي الدعم املايل والتعف ل مشـــــــــــــار/ع اإلق تمتة مل

االقتصــــــادي د جماالخ الياقة النظتفة، والياقة املتجددة، و فا ة امــــــتودام الياقة وتفظلا والصــــــ ة  م 
 الياقة والبتئة؛

منظمــة التعــاون االقتصــــــــــــــــادي ومنظمــة األمم د اآلونــة األ نة  م تعــاون  ــال تلحااب - 20 
 ــن/ة إلنشــا  مر ز الياقة النظتفة التا ع ملنظمة املتحدة ل تنمتة الصــناعتة من  جل الشــروع د املرت ة التح

التعاون االقتصـــادي، وهتتب    االخ األمم املتحدة واملؤمـــســـاخ واآللتاخ املالتة الدولتة املعنتة، وال مـــتما 
الصــــــــناد/ف البتئتة العاملتة، والبن  اإلمــــــــالمي ل تنمتة واملصــــــــادر ذاخ الصــــــــ ة  االحتاد األورو ، إىل تعدمي 

 يل والتعف ملوت ك مراتل تنفتذ املشروع؛دعملا املا
 مهتة التنســتف وامل ا مة من  جل إقامة مــ ق إق تمتة ل ياقة/ال لر ا  دا ل منيعة  تبلز - 21 

منظمة التعاون االقتصـــــــادي، وتشـــــــجع الدول األع ـــــــا  د املنظمة ع   االمـــــــتفادة من املناخمع املتأتتة من 
وإدماج نظم الياقة عن بر/ف تنفتذ مبادرة إنشـــــــــــــا  مـــــــــــــ ق ال لر ا  ز/ادة التجارة اإلق تمتة د ال لر ا ، 

اإلق تمتة ملنظمة التعاون االقتصــــــادي، وتدع  و االخ األمم املتحدة واملنظماخ الدولتة املعنتة، وال مــــــتما 
  مانة متثاق الياقة، إىل تعدمي دعملا هلذه املل د؛

حـدة ومنظمـة التعـاون االقتصــــــــــــــــادي د  ـأمهتـة التعـاون املتبـادل  م األمم املت تساااااااااااّ م - 22 
، واملعن ن 2015 /  ل/مــــــــــبتمرب  25املؤرخ  70/1التصــــــــــدي ل تحد/اخ العاملتة املشــــــــــار إلتلا د العرار 

املنظمتم  ، وتشــــدد ع   ضــــرورة التعاون املنتظم  م“2030حت /ل عاملنا:  ية التنمتة املســــتدامة لعام ”
 من  جل حتعتف األهداف املت  اة د ذل  العرار؛

 تعز/ز التعاون  م منظمة التعاون االقتصـــادي و م و االخ واتفاقتاخ ومنتد/اخ  تلحب - 23 
األمم املتحدة ال  هلا صـــــــ ة  ع ـــــــا/ا  البتئة، وال مـــــــتما  رنامج األمم املتحدة ل بتئة، ومنتد  األمم املتحدة 

ل  مي الدويل املعف  تان املعف  الاا اخ، وال جنة االقتصــاد/ة واالجتماعتة آلمــتا واحملتأل اهلادت، والفر/ف ا
املناخ و ماناخ اتفاقتة األمم املتحدة اإلبار/ة  شــــأن تان املناخ، واتفاقتة األمم املتحدة مل اخمحة التصــــحر د 

 الب دان ال  تعاين من املفاف الشد/د و/ و من التصحر، وخباصة د  خمر/عتا، واتفاقتة التن ع البت ل جي؛
عداد مشــروع م اخمحة التصــحر مع الرت تز  شــ ل  ا  ع   ا تمال مرت ة إ تالحظ - 24 

ع اصــــــك الرهج الاباري والع اصــــــك الرم تة د منيعة منظمة التعاون االقتصــــــادي، وتدع  و االخ األمم 
املتحدة املعنتة، وال متما  ماناخ اتفاقتة األمم املتحدة مل اخمحة التصحر د الب دان ال  تعاين من املفاف 

التصــــحر، وخباصــــة د  خمر/عتا، واتفاقتة األمم املتحدة اإلبار/ة  شــــأن تان املناخ واتفاقتة الشــــد/د و/ و من 
التن ع البت ل جي ومنتـــد  األمم املتحـــدة املعف  ـــالاـــا ـــاخ، إىل تعـــدمي الـــدعم الالزم لتعبئـــة امل ارد املـــالتـــة 

 ل مشروع؛ الالزمة

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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اخلربا  املشـــــــــــــــرتك  م منظمــة  النتــاألج ال  توع عنلــا اجتمــاع االرتياااح مق تالحظ - 25 
التعاون االقتصــــــادي ومنتد  األمم املتحدة املعف  الاا اخ الذي تيرق مل ضــــــ ع تعز/ز املشــــــار ة اإلق تمتة 

إىل  26ودون اإلق تمتــة د عمــل الرتتتــب الــدويل املتع ف  ــالاــا ــاخ، والــذي ععــد د بلران د الفرتة من 
  ان ن األول/  12تة ال   قامتلا منظمة التعاون االقتصادي د ، واملنامبة املانب2016 /  ل/مبتمرب  28

د  ان  ن، امل ســـــــت ، ع   هاما االجتماع الثال  عشـــــــر ملؤتر األبراف د اتفاقتة  2016د/ســـــــمرب 
التن ع البت ل جي، وحت   مانة االتفاقتة واملنتد  ع   تعدمي دعملما د مجع األم ال ملشار/ع املنظمة ذاخ 

 د/ن اإلدارة املستدامة ل اا اخ والتن ع البت ل جي؛الص ة مبتا
 مهتة تعز/ز التعاون  م منظمة التعاون االقتصـــــادي وال  االخ املتوصـــــصـــــة التا عة  تبلز - 26 

ملنظ مة األمم املتحدة  شــــأن  هداف التنمتة املســــتدامة املتصــــ ة  الصــــحة، وتشــــجع  تاناخ األمم املتحدة 
مم املتحدة اإلمناألي و رنامج األمم املتحدة املشــرتك املعف  فنوس نعا املناعة املعنتة، وال مــتما  رنامج األ

البشــر/ة/متالزمة نعا املناعة امل تســب )اإل/دز( وصــندوق األمم املتحدة ل ســ ان ومنظمة األمم املتحدة 
اون االقتصـــــادي ل يف لة ومنظمة الصـــــحة العاملتة، ع   النظر د تعدمي الدعم التعف واملايل إىل منظمة التع

 د هذا الصدد، تسب االقت ا ؛
املل د ال  تبذهلا منظمة التعاون االقتصــــــادي لتعز/ز التعاون د جمال الصــــــحة د  تقّدر - 27 

املنيعة  التعاون مع املنظماخ الدولتة وال  االخ املتوصـــــصـــــة، وال مـــــتما منظمة الصـــــحة العاملتة واملمعتة 
األمم املتحدة  الدولتة لنعل الدم و رنامج األمم املتحدة اإلمناألي ومنظمة األمم املتحدة ل يف لة وصــــــــــندوق

 ل س ان، وتشجع هذه امللاخ ع   م اص ة دعم  نشية منظمة التعاون االقتصادي د جمال الصحة؛
هشــــــاشــــــة الدول األع ــــــا  د منظمة التعاون االقتصــــــادي  مام آ ار ال  ار   تالحظ - 28 

ل حد من حدة م تب األمم املتاليبتعتة، وحت  مؤمــــــــســــــــاخ وو االخ األمم املتحدة املعنتة، مبا د ذل  
ال  ار  وم تب تنســــــــــــتف الشــــــــــــؤون اإلنســــــــــــانتة و رنامج األمم املتحدة ل مســــــــــــت بناخ البشــــــــــــر/ة اابر 

األمم املتحدة( وال جنة االقتصـــــــــــــــاد/ة واالجتماعتة آلمـــــــــــــــتا واحملتأل اهلادت و رنامج األمم املتحدة  م ألل)
ادي د جمال الد من اابر اإلمناألي، ع   النظر د ت مـــــــــــــــتع نياق تعاوعا مع منظمة التعاون االقتصـــــــــــــــ

ال  ار  اليبتعتة وال  ار  النامجة عن النشــاط البشــري، وع   النظر  / ــا د تعدمي دعملا التعف واملايل 
ألنشـــــية املنظمة د جمال الد من اابر ال  ار  اليبتعتة د املنيعة، مبا د ذل  اإلبار اإلق تمي ل حد 

نداي ل حد من من اابر ال  ار  الذي وضــــعته منظمة  التعاون االقتصــــادي تد/ثا لتعز/ز تنفتذ إبار مــــح
د املنيعة، وتدع  املنظماخ واملؤمـــــســـــاخ املالتة الدولتة املعنتة  (8)2030-2015اابر ال  ار  ل فرتة 

 إىل تعدمي املساعدة د تنفتذ اإلبار اإلق تمي؛ 
تنفتذ األهداف اإلمناألتة و مهتة  مهتة اإلتصـــــــــــــــا اخ العالتة امل دة  اعتبارها  داة ل تبلز - 29 

التعاون والشـــرا ة مســـتعبال  م منظمة التعاون االقتصـــادي وشـــعبة اإلتصـــا اخ د هذا الصـــدد، وتشـــجع 
 الشعبة ع   النظر د تعدمي الدعم التعف واملايل إىل املنظمة د متدان اإلتصا اخ، عند االقت ا ؛

ون االقتصــــــــــادي ومنظمة األمذ/ة والزراعة لألمم التعاون املشــــــــــرتك  م منظمة التعا تقّدر - 30 
 28إىل  24املتحدة د تنظتم ت عة تدر/بتة ع   نظام املع  ماخ اإلتصـــــاألتة العير/ة،  يلران د الفرتة من 

__________ 

 .، املرخمف الثاين69/283 العرار (8) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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، د إبار املرت ة الثانتة من مشـــــــــروع منظمة األمذ/ة والزراعة لألمم املتحدة املتع ف  تعدمي 2016ت ز// لته 
 وتي /ر إبار نظام املع  ماخ اإلتصاألتة العير/ة د منيعة منظمة التعاون االقتصادي؛الدعم لتنفتذ 
املل د واألنشــــــــية ال  ت ــــــــي ع هبا منظمة التعاون االقتصــــــــادي د مجع  تقدر أ  ااااااا - 31 

البتاناخ املتصـــــــــــــــ ة  املودراخ ونشـــــــــــــــرها، وتنظتم ت عاخ عمل و رامج تدر/بتة هبدف تعز/ز اخلربة التعنتة 
والفنتة ل م ظفم العام م د  جلزة وو االخ م اخمحة املودراخ املعنتة لدوهلا األع ا ، وتشجع و االخ 

م املتحدة واألومـــاط املا ة، مثل املف ضـــتة األورو تة وم تب األمم املتحدة املعف  املودراخ واملر ة، األم
ع   م اصـــــــــــــــ ة تعدمي املســـــــــــــــاعدة التعنتة واملالتة إىل املنظمة خمتما تبذله من جل د مل اخمحة املراألم املتع عة 

  املودراخ ومنها من املراألم املتص ة  ذل ؛
د املار/ة ال  تبذهلا الدول األع ا  د منظمة التعاون االقتصادي من  جل  املل   تتوه - 32 

تعز/ز التعاون اإلق تمي ع   م اخمحة املودراخ واملر ة املنظمة، مبا د ذل  إنشـــــــــــــــا  آلتة شـــــــــــــــربة وآلتة 
 التا ع إق تمتة ل تعاون الع ـــــــــاألي والعان ين واملر ز اإلق تمي لتعاون و االخ م اخمحة الفســـــــــاد و منا  املظاىل

ملنظمة التعاون االقتصادي، وتدع  املنظماخ املعنتة د منظ مة األمم املتحدة واملنظماخ الدولتة األ ر ، 
مبا خمتلا املنظمة الدولتة ل شـــــــــــــــربة املناألتة )اإلنرت  ل( وم تب األمم املتحدة املعف  املودراخ واملر ة إىل 

 املساعدة د ت   املل د ودعملا؛
ســـــــــــــــامهاخ ال  تعدملا منظمة التعاون االقتصـــــــــــــــادي من  جل إعادة اإلعمار امل تقّدر - 33 

والتنمتة د  خماانستان، وتشتد مبشار تلا النشية د ات ك املبادراخ اإلق تمتة والدولتة املتع عة  أخماانستان 
إىل  و املســـــــــــامهاخ البنا ة ال  تعدملا لت   املبادراخ، وتعدر  شـــــــــــ ل  ا  الدعم الذي تعدمه املنظمة

الفر/ف األمــــــامــــــي الرخمتع املســــــت   لألمنا  العامم ل منتد/اخ اإلق تمتة، الذي  نشــــــ  د اجتماع اهلتئاخ 
، ومؤتر التعاون االقتصــادي اإلق تمي املعف  أخماانســتان وعم تة 2010ت ز// لته  19اإلق تمتة املعع د د 

، وتدع  و االخ (9)مـــــتعرار د  خماانســـــتانامـــــينب ل لألمن والتعاون اإلق تمتم من  جل حتعتف األمن واال
األمم املتحدة املعنتة واملنظماخ الدولتة األ ر  إىل مســـــاعدة منظمة التعاون االقتصـــــادي د تنفتذ  رنامج 
الدع ة اخلا   أخماانســــــــتان والذي اعتمده جم   وزرا  املنظمة د اجتماعه الثال  والعشــــــــر/ن، املنععد د 

انســتان د جل دها من  جل حتعتف االمــتعرار واإلعمار والنم  االقتصــادي دوشــانبته، هبدف مســاعدة  خما
 والتنمتة املستدامة؛ 

إىل األنشــية ال  / ــي ع هبا  ل من املعلد الثعاد ومؤمــســة الع  م  مق التقد ل تشاايل - 34 
تعاون واملعلد التع تمي ملنظمة التعاون االقتصــــــــــــادي،  اعتبارها و االخ متوصــــــــــــصــــــــــــة ل منظمة، لتعز/ز ال

اإلق تمي  م دوهلا األع ـــــــــــا  د متاد/ن الثعاخمة والع  م والتع تم، ع   الت ايل، وتشـــــــــــجع و االخ منظ مة 
األمم املتحدة املتوصصة ذاخ الص ة، وال متما منظمة األمم املتحدة ل رت تة والع م والثعاخمة، ع   التعاون 

امل ارد املتــاتــة هلــا، من  جــل إعــداد وتنفتــذ مع هــذه اهلتئــاخ، د نيــاق ال ال/ــاخ املن بــة هبــا ود تــدود 
 مشار/ع منامبة لتعز/ز الع  م والتع تم د املنيعة؛

 أمهتة الدور الذي ت ـــــــي ع  ه املمعتة الربملانتة ملنظمة التعاون االقتصـــــــادي د  تسااااا م - 35 
 تعز/ز التعاون اإلق تمي املتعدد األوجه د املنيعة؛

__________ 

 .، املرخمفA/66/601-S/2011/767 ال  تعة (9) 

https://undocs.org/ar/A/66/601
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/عدم إىل املمعتة العامة د دورهتا اخلامســــة والســــبعم تعر/را إىل األمم العام  ن  تط ب - 36 
 عن تنفتذ هذا العرار؛

 ن تدرج د جدول األعمال املؤقت لدورهتا اخلامســـــــــــــــة والســـــــــــــــبعم البند الفرعي  تقلّر - 37 
التعاون  م ”د إبار البند املعن ن “ التعاون  م األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصـــــــــــــــادي”املعن ن 

 “.األمم املتحدة واملنظماخ اإلق تمتة واملنظماخ األ ر 
 


