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    ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٢قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1  و A/59/L.3(  جلنة رئيسية إىل دون اإلحالة[
  

  التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي  -  ٥٩/٤
  ،إن اجلمعية العامة  
حـت  ، الـذي من   ١٩٩٣أكتـوبر   / األول تـشرين  ١٣ املؤرخ   ٤٨/٢قرارها   إىل إذ تشري   

  مبوجبه منظمة التعاون االقتصادي مركز املراقب،
ومنظمـة التعـاون     املتحـدة    األممقراراهتا السابقة بشأن التعاون بني       إىل وإذ تشري أيضا    

 األمـم االقتصادي، وإذ تدعو خمتلف الوكاالت املتخصصة وسـائر مؤسـسات وبـرامج منظومـة               
وحيـد جهودهـا مـن أجـل حتقيـق أهـداف        ت إىل   واملؤسـسات املاليـة الدوليـة ذات الـصلة        املتحدة  

  وغايات منظمة التعاون االقتصادي،
 األمـم  صالهتا مبنظومة    توطيد الرامية إىل  منظمة التعاون االقتصادي     جبهود وإذ ترحب   
  واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،املتحدة 
 املـؤرخ   ٥٧/٣٨قـرار   العن تنفيـذ     العام   األمنيبتقرير  حتيط علما مع التقدير       - ١  

األمـم املتحـدة    ، وتعرب عن ارتياحهـا لتعزيـز التعـاون بـني            )١(٢٠٠٢نوفمرب  / الثاين تشرين ٢١
  ؛ومنظمة التعاون االقتصادي

ــذي اعتمــد يف  حتــيط علمــا   - ٢   ــإعالن دوشــانيب ال ــامن   ب ــؤمتر القمــة الث ملنظمــة  م
وزراء الرابـع   اجتمـاع جملـس الـ       عقب ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٤يف  التعاون االقتصادي املعقود    

  ؛٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٢ يف يف دوشانيبعشر 
 أمهية التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي فيما يتعلـق            تؤكد  - ٣  
 التمهيدية ودراسات اجلدوى ملـشاريع منظمـة    املايل والتقين يف دراسات اجلدوى      التعاون بتوفري

مراقبـة املخـدرات، والـدورات      املعلومات بـشأن     و التعاون االقتصادي، واخلدمات االستشارية،   
_______________ 

  . اجلزء الرابع،A/59/303انظر  )١(
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 مبـا فيهـا    ،املتخصـصة  املتحـدة    األمـم الـيت تنفـذها وكـاالت       التدريبية بشأن التجارة واالسـتثمار      
ومنظمـة  واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ،       برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     

، ومـؤمتر    واجلرميـة  ملخـدرات املعـين با   األمـم املتحـدة      بمكتـ ألغذيـة والزراعـة، و    لاألمم املتحدة   
ــة األمــم املت ــة، ومركــز التجــارة  حــدة للتجــارة والتنمي ــة  ، ومنظمــة األمــم امل الدولي تحــدة للتنمي
  ملقبلة ملنظمة التعاون االقتصادي؛ألنشطة اجلارية وال بالنسبة الصناعية
ــدير تالحــظ  - ٤   ــع التق ــة التعــ      م ــشروع اجلــاري ملنظم ــذ امل ــصادي تنفي اون االقت

 أمهيــة مواصــلة وتؤكــد ،املنطقــة داخــلومركــز التجــارة الدوليــة بــشأن توســيع نطــاق التجــارة  
  ملرحلة الثانية من املشروع؛ا

 توقيع اتفاق التجارة ملنظمـة التعـاون االقتـصادي يف           مع التقدير أيضا  تالحظ    - ٥  
لتجـارة احلـرة يف     منطقـة ل  ة  إقام هدف   حتقيق أمهيته يف    وتؤكد ٢٠٠٣يوليه  /متوزإسالم أباد يف    

  ؛ اإلقليميةاملنطقة
ــدير كــذلك تالحــظ   - ٦   ــع التق ــد  م ــؤمتر عق ــاون   اإلقليمــي امل ــاين ملنظمــة التع الث

االقتـــصادي بـــشأن التجـــارة واالســـتثمار واجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة الـــسابع لغـــرف التجـــارة 
ــرة      ــصادي يف كــابول، يف الفت ــاون االقت ــة التع ــصناعة ملنظم ــسان٢٠ إىل ١٨مــن وال ــل / ني أبري

 التفاعل الوثيق يف ميدان التجارة واالسـتثمار بـني منظمـة التعـاون االقتـصادي         وتؤكد ،٢٠٠٤
  التابعة لألمم املتحدة؛والوكاالت واهليئات املتصلة بالتجارة 

 منظمـة التعـاون االقتـصادي       الـيت وقعتـها    مـذكرة التفـاهم      تالحظ مع التقدير    - ٧  
ومواصـــلة  بـــدء يف بروكـــسل هبـــدف ٢٠٠٣مـــارس / آذار١٧ومنظمـــة اجلمـــارك العامليـــة يف 

  ومنتظمة بني املنظمتني؛التشاور والتعاون وتبادل املعلومات بصورة فعالة 
 عقد حلقـة عمـل بـشأن النقـل املتعـدد الوسـائط وتيـسري         تالحظ مع االرتياح    - ٨  
 البنـك ة برعايـة منظمـة التعـاون االقتـصادي ومـشارك     ، ٢٠٠٤مـايو  /أياريف طهران يف    التجارة  
 واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، ومــؤمتر  للتنميــةاإلســالمي

النقـل   مـن أجـل إجنـاز مـشروع         ا جهـود  أن تبـذل  ، وتعـرب عـن أملـها يف         اهلـادئ آلسيا واحمليط   
  املتعدد الوسائط بنجاح يف أقرب وقت ممكن؛

نظمـة التعـاون االقتـصادي للتـسيري         لألمهيـة الـيت توليهـا م       تعرب عـن تقـديرها      - ٩  
سـيا وكـذلك لـصقل      آل الرئيسي العابر  ةاحلديديالسكك   احلاويات على خط     لقطاراتالسلس  

ــصني       ــر ال ــشغيل مم ــشيط وت ــة العمــل لتن ــشروع خط ــشرق األوســط  -م ــا وتنظــيم  - ال  أوروب
   ملناقشة هذه املسائل؛٢٠٠٤مايو /راجتماعات يف طهران يف أيا
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 اجلهــود الــيت تبــذهلا منظمــة التعــاون االقتــصادي لتنفيــذ يــاحتالحــظ مــع االرت  - ١٠  
  البلدان غري الساحلية يف املنطقة؛برامج األمم املتحدة لتطوير مرافق النقل العابر يف 

 بأمهيــة إزالــة احلــواجز الــيت تعتــرض النقــل وتطــوير التجــارة يف املنطقــة   تــسلم  - ١١  
  وبرنــامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي  تـصادي وترحـب باملـشروع املـشترك بــني منظمـة التعـاون االق     

  ير شامل عن هذا املوضوع؛عداد تقرإل
 مبقـررات االجتمـاع الـوزاري األول ملنظمـة التعـاون            حتيط علما مع االرتياح     - ١٢  

ينــاير / كــانون الثــاين٢٧ إىل ٢٥مــن يف الفتــرة يف طهــران االقتــصادي بــشأن الــصناعة املعقــود 
ــة اعتمــاد إعــال تالحــظ  و،٢٠٠٤ ــة  لن طهــران وخطــة العمــل  أمهي ــصناعي يف منطق ــاون ال لتع

 التعـاون   لتـشجيع  اجلهود اإلقليميـة     تعزيز الطريق أمام    ميهدان اللذينمنظمة التعاون االقتصادي    
اعية للـدول   الصناعي يف املنطقة عـن طريـق تعبئـة املـوارد اإلقليميـة والدوليـة واإلمكانـات الـصن                  

 علـى اإلسـهام   تحـدة للتنميـة الـصناعية    الغايـة، تـشجع منظمـة األمـم امل        وحتقيقا لتلـك   األعضاء،
  صناعة؛بصورة نشطة يف أنشطة منظمة التعاون االقتصادي يف ميدان ال

 الــوزاري االجتمــاع الــيت اختــذها ت بــالقرارامــع االرتيــاحأيــضا حتــيط علمــا   - ١٣  
ــة    ــشأن املالي ــصادي ب ــاون االقت ــة التع ــصاد /األول ملنظم ــواالقت ــومي املعق ــانون  ٣٠  و٢٩د ي ك

سـيما يف     وال االقتـصاد /لتعـاون بـشأن املاليـة     لبالغ إسـالم أبـاد املـشترك        بـ  و ٢٠٠٤ينـاير   /الثاين
 تـشجيع العمـل   )ب( العامليـة؛   وأسواق رأس املال   الكلية   ةاإلدارة االقتصادي  )أ( : التالية االتاجمل

أسـواق   أنظمـة  )ج (؛ة واملاليـ ةنوني القاالوجهتنياملصريف واالستثمار والنقل العابر والتجارة من  
 خصخـــصة )د(؛  األساســـيةالـــسلع/ األوراق املاليـــةوبورصـــات املاليـــة ورأس املـــال الـــسندات

  ؛شبكات األمان االجتماعي إىل  تكاليف التكيف االقتصادي واحلاجة)هـ(املؤسسات العامة؛ 
 اإلمنائيـة   تنفيـذ األهـداف    إىل   الراميـة  منظمـة التعـاون االقتـصادي        جهـود  تقدر  - ١٤  
لحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي يف املنطقة، وحتيط علمـا مـع             لسيما حماوالهتا     وال لأللفية،

ملنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة والربنـامج           التابع  رتياح بتنفيذ برنامج التعاون التقين      اال
 وحتـث املؤسـسات     ،صادياإلقليمي لألمن الغذائي يف الدول األعضاء يف منظمـة التعـاون االقتـ            

  الربنامج؛فكار اليت سيتم حتديدها يف إطار األاملالية ذات الصلة على دعم 
دول الـ  مببادرة منظمة التعاون االقتصادي إلقامة تعـاون مؤسـسي بـني             ترحب  - ١٥  

الــيت تعاجلهــا واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة بــشأن املــسائل املتــصلة بالزراعــة   فيهــا األعــضاء 
ومـؤمتر األمـم املتحـدة      ألغذية والزراعـة    ألمم املتحدة ل   وتشجع منظمة ا   ،ارة العاملية منظمة التج 

 التعـاون  املؤسـسات الدوليـة األخـرى علـى دعـم أنـشطة منظمـة        و واملنظمـات للتجارة والتنميـة  
  االقتصادي يف هذا الصدد؛
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 اعتمـاد إعـالن طهـران بـشأن التعـاون البيئـي فيمـا بــني        تالحـظ مـع االرتيـاح     - ١٦  
دول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي وخطة العمل للتعاون فيمـا بـني الـدول األعـضاء                 ال

 يف االجتمــاع الــوزاري األول ،)٢٠٠٧-٢٠٠٣(يف منظمــة التعــاون االقتــصادي بــشأن البيئــة 
 كـانون   ١٥ إىل   ١٣مـن   الفتـرة   يف  ملنظمة التعاون االقتصادي بـشأن البيئـة، املعقـود يف طهـران             

ــسمرب /األول لفريــق ألول لجتمــاع االخطــة العمــل يف ا الــدول األعــضاء  وتنقــيح ، ٢٠٠٢دي
  ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان٨  و٧ أنقرة يف العامل املعين بالبيئة املعقود يف

 ٢٢/١٤املقـرر   برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة         اختاذ   تالحظ أيضا مع االرتياح     - ١٧  
علـى الـصعيد     األنـشطة والتعـاون      ربنـامج يف تعزيـز    البشأن دور    ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٧املؤرخ  
 برنـامج إدارة   يف الدورة الثانية والعشرين جمللس       ، يف منطقة منظمة التعاون االقتصادي     اإلقليمي

  ؛)٢( العاملي للبيئةالوزارياملنتدى /للبيئةاألمم املتحدة 
 بتوقيـع مـذكرة التفـاهم املتعلقـة بالتعـاون يف ميـدان البيئـة بـني منظمـة                    ترحب  - ١٨  
  ؛٢٠٠٤أغسطس / آب١٨يف طهران يف ن االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة التعاو

 بتنـــامي التعـــاون بـــني منظمـــة التعـــاون االقتـــصادي واللجنـــة  ترحـــب أيـــضا  - ١٩  
 ،برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف ميـدان البيئـة            واالقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ         

  لنشط مع منظمة التعاون االقتصادي؛ا تآزر اللجنة والربنامجوتشجع 
 والبنـك  التعاون اجلاري بني منظمـة التعـاون االقتـصادي    تالحظ مع االرتياح    - ٢٠  

 الطاقــة بــربط شــبكاتلتنميــة بــشأن مــشروع منظمــة التعــاون االقتــصادي املتعلــق   اإلســالمي ل
ــوازي يف املنطقــة   التعــاون منظمــة إىل  مــن مــساعدةالبنــكيقدمــه  مــا وكــذلك ،وتــشغيلها املت

 لتـشجيع   واملاليـة  القانونيـة  فـضال عـن اجلوانـب        ، بشأن جتارة الطاقة   اجتماعنياالقتصادي لعقد   
  ، على التوايل؛٢٠٠٣  و٢٠٠٢ ياالستثمار األجنيب املباشر يف قطاع املعادن، يف عام

 عقــد اجتماعــات وزاريــة يف جمــاالت النقــل واالتــصاالت،  بقــرارحتــيط علمــا  - ٢١  
  ؛٢٠٠٥  و٢٠٠٤ يف عاميوالبيئة، والزراعة، وتكنولوجيا املعلومات النفط، /والطاقة

ستني اجلمعية العامة يف دورهتا احلاديـة والـ      إىل   األمني العام أن يقدم    إىل   تطلب  - ٢٢  
  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

  

_______________ 

  .، املرفق(A/58/25) ٢٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  :انظر )٢(
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 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا احلاديــة والــستني البنــد   تقــرر  - ٢٣  
  .“التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي”ن الفرعي املعنو

  ٤٠اجللسة العامة 
  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٢

  


