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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 احلادية والسبعونالسنة   الدورة احلادية والسبعون

ـــ( و )و( و ) (  127البنـــد  )أ( و )ب( و )ج( و )د( و )هـ
و )ح( و )ط( و )ي( و )ك( و )ل( و )م( و )ن( و )س( 

و )ص( و )ق( و )ر( و )ش( و )ت( و )ع( و )ف( 
 *)ذ( من جدول األعمال املؤقت )ث( و )خ( و و

  

 لتعـــــاون مـــــح األمـــــم املتحـــــدة واملن مـــــات ا قليميـــــة  ا
 :واملن مات األخرى

  

 التعاون مح األمم املتحدة واالحتاد األفريقي
 التعاون مح األمم املتحدة ومن مة التعاون ا سالمي

  

االستشـارية القاووويـة    التعاون مح األمـم املتحـدة واملن مـة   
 األفريقية -اآلسيوية 

 التعاون مح األمم املتحدة وجامعة الدول العرمية

  

ومـة االقتاـادية ألمري ـا    التعاون مح األمـم املتحـدة واملن   
 الالتينية ومنطقة البحر ال ارييب

  

   التعاون مح األمم املتحدة ومن مة الدول األمري ية
ــاون     ــن والتعـ ــة األمـ ــدة ومن مـ ــم املتحـ ــح األمـ ــاون مـ  التعـ

 يف أوروما

 التعاون مح األمم املتحدة واجلماعة ال اريبية
 االقتااديالتعاون مح األمم املتحدة ومن مة التعاون 

  

   فوويةوالتعاون مح األمم املتحدة واملن مة الدولية للفرو 
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ــة       ــة التح ــ ية ملن م ــم املتحــدة واللضن ــح األم ــاون م التع
 معاهدة احل ر الشامل للتضارب النووية

  

   التعاون مح األمم املتحدة وجملس أوروما
ــدول     التعــاون مــح األمــم املتحــدة واجلماعــة االقتاــادية ل

 وسط أفريقيا
  

ــر    ــة   ـــــ ــدة ومن مـــــ ــم املتحـــــ ــح األمـــــ ــاون مـــــ  التعـــــ

 األسلحة ال يميائية
  

حــدة ومن مــة التعــاون االقتاــادي  التعــاون مــح األمــم املت
 لبحر األسودل

  

 التعــــــاون مــــــح األمــــــم املتحــــــدة واجلماعــــــة ا  ائيــــــة  

 للضنوب األفريقي
  

   اهلادئالتعاون مح األمم املتحدة ومنتدى جزر احمليط 
   التعاون مح األمم املتحدة ورامطة أمم جنوب شرق آسيا

التعاون مح األمـم املتحـدة واجلماعـة االقتاـادية للمنطقـة      
 األورومية اآلسيوية

  

 التعــــــاون مــــــح األمــــــم املتحــــــدة و اعــــــة البلــــــدان      
 الناطقة مالربتغالية

  

   التعاون مح األمم املتحدة ومن مة شنغهاي للتعاون
   التعاون مح األمم املتحدة ومن مة معاهدة األمن اجلماعي

   التعاون مح األمم املتحدة ومبادرة أوروما الوسطى
التعاون مح األمم املتحدة ومن مة جمموعة ملدان جورجيـا  
وأوكراويــا وأذرميضــان ومولــدوفا مــن أجــل الد قراطيــة      

 والتنمية االقتاادية

  

      مطة الدول املستقلةاورالتعاون مح األمم املتحدة 
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 التعاون مح األمم املتحدة واملن مات ا قليمية واملن مات األخرى  
 

 تقرير األمح العام  
  

 موجز 
املشـاركة النشـطة للمن مـات     ، يف عـدد مـن قرارا،ـا،   ارتياحمال  ت اجلمعية العامة  

عـد هـ ا التقريـر منـاى علـى آخـر       أُ . وقـد ا قليمية واملن مات األخرى يف أعمال األمم املتحـدة 
 تلـ   تقريـرا عـن تنفيـ     احلادية والسبعحطلبات اجلمعية مأن يقدم األمح العام إليها يف دور،ا 

هـ ا   يقـدمم ، 58/316ارهـا  )ل( مـن مرفـق قر   4القرارات. و سبما طلبت اجلمعية يف الفقرة 
 األخرى. ة واملن مات ا قليمية واملن ماتو د عن التعاون مح األمم املتحداملتقرير ال

ــ   ــدور       ــدة من ــرة املمت ــر الفت ــ ا التقري ــر مو ــد  ويغطــي ه ــام   آخــر تقري ــح الع لألم
آب/أغسـطس   4واملن مـات ا قليميـة واملن مـات األخـرى يف      التعاون مح األمم املتحـدة  عن

2014 (A/69/228-S/2014/560.) 
(، إىل األمــح العــام أن يــدرج    2008) 1809وقــد طلــس جملــس األمــن يف قــرار       

التقارير اليت يقدمها ماوت ام إىل اجمللس، تقييما للتقـدم احملـر  يف التعـاون مـح األمـم املتحـدة        يف
آب/أغسـطس   6واملن مات ا قليمية ذات الالة. وطلس اجمللس أي ا يف ميان رئيسـ  املـؤرخ   

ــدرج   2013 ــام أن ي ــح الع ــنو   إىل األم ــر  واــس الس ــة العامــة   يف تقري ــس واجلمعي ي إىل اجملل
تو ـيات  ـول سـبل     اون مح األمم املتحدة واملن مات ا قليمية واملن مـات األخـرى  التع عن

 الالة. ا قليمية ودون ا قليمية ذات والترتيبات تعزيز التعاون مح األمم املتحدة واملن مات
 
 

  

http://undocs.org/ar/A/RES/58/316
http://undocs.org/ar/A/69/228
http://undocs.org/ar/S/RES/1809(2008)
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 مقدمة -أوال  
الـ ي طلبـت   ُأعد الفرع الثاين من ه ا التقرير عمال مأ ـدث قـرارات اجلمعيـة العامـة      - 1

في  اجلمعية إىل األمح العام أن يقدم تقريرا عن التعاون مح األمم املتحدة وعدد مـن املن مـات   
 ا قليمية واملن مات األخرى.

رير إىل األمح العام أن يـدرج يف التقـا   (2008) 1809وطلس جملس األمن يف قرار   - 2
اليت يقدمها ماوت ام إىل اجمللس تقييمـا للتقـدم احملـر  يف التعـاون مـح األمـم املتحـدة واملن مـات         

 2013آب/أغســطس  6ا قليميــة ذات الاــلة. وطلــس اجمللــس أي ــا يف ميــان رئيســ  املــؤرخ  
يف تقريـر  واـس السـنوي إىل اجمللـس واجلمعيـة العامـة عـن التعـاون          األمح العام أن يـدرج  إىل
بل تعزيز التعـاون  تو يات  ول ُس  األمم املتحدة واملن مات ا قليمية واملن مات األخرىمح

 ا قليمية ودون ا قليمية ذات الالة. والترتيبات مح األمم املتحدة واملن مات
وُتثبت األوشطة وا جنا ات اليت يرد و فها يف ه ا التقرير عمق التعاون الـ ي حتقـق    - 3

الســلم واألمــن جمــاالت  ــون عــرب واتســاع وطاقــ  ة وشــركائها ا قليمــيح مــح األمــم املتحــد
 و قوق ا وسان. ،التنميةو ،ا وساوية ةوتقدمي املساعد ،الدوليح

  
 التعاون مح األمم املتحدة واملن مات ا قليمية واملن مات األخرى -ثاويا  

 االحتاد األفريقي  
 2015عقــد جملــس األمــن وجملــس الســلم واألمــن التــامي لالحتــاد األفريقــي يف عــامي    - 4
مــن اجتماعا،مــا التشــاورية الســنوية. وتوا ــل فرقــة    والعاشــر التاســياالجتمــاعح  2016 و

عقـد اجتماعـات   العمل املشتركة مح األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي املعنيـة مالسـالم واألمـن      
إىل فهـم مشـترك ألسـباب الـيفاع يف أفريقيـا والعمـل علـى إجـاد ُوهــ          التو ـل  هبـدف   منت مـة 

 اليفاعات.   ه  مشتركة لتسوية 
ــي االحتــاد       وو - 5 ــز الشــراكة م ــدى االحتــاد األفريقــي تعزي ــم املتحــدة ل ــس األم ا ــل م ت

علـى املسـتوى    التوا ـل وعمـل امل تـس حتديـدا علـى تعزيـز       .األفريقي يف جمال السالم واألمـن 
وقـام امل تـس    .أجهزة  ني القرار التامعة لالحتـاد األفريقـي ومـي مفو ـية االحتـاد      مي السياسي
مشـتركح  حتليـل وفهـم   مـن أجـل التو ـل إىل    األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي     جهـود  متعزيز 

و ـي خيـارات   العمـل معـاع علـى    لألسباب اجل رية والعوامل ال امنـة وراى وشـوب اليفاعـات و   
اعل املستمر مي مفو ـية االحتـاد األفريقـي والبلـدان املسـاوة مقـوات       ومن خالل التف .للتدخل

ومأفراد الشرطة والدول األع اى واجلهات املاحنة، ساهم امل تـس يف تعزيـز االتسـاق والتنسـيق     

http://undocs.org/ar/S/RES/1809(2008)
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النــهوب متحســح يف  ، كمــا سـاهم القـرارات اختــاذ يف مــح املن مـتح  علـى املســتوى السياسـي   
 .و ـني السـالم و فـل السـالم     اليفاعـات االت منـي وشـوب   تنسيق املبـادرات املشـتركة يف جمـ   
دور أساسـي يف تيسـ  حتسـح مواىمـة     لـدى االحتـاد األفريقـي    وقد كان مل تس األمـم املتحـدة   

 تيسـ  إجـراىات   ، ف ـال عـن  السـالم الـيت يـري مقيـادة أفريقيـة     عمليات يف دارة ا تخطيط وال
 .االوتقال إىل عمليات األمم املتحدة

األفريقيــة، اال تياطيــة مــي االحتــاد األفريقــي مشــأن تفعيــل القــوة  عملــ  تــس املوا ــل و - 6
ــة     ــيت    .مو ــفها إ ــدى الركــائز األساســية ملن ومــة الســلم واألمــن األفريقي ــوات  ال ــح الن ومــن م

جـت  ّواألفريقيـة، الـيت تُ   اال تياطيـة  ه ا التعاون تنفي  خريطة الطريق الثاوية للقـوة مف ل  حتققت
، “أمـاين أفريقيـا الثـاين   متـرين  ”ُيـدعى   رين لعمليات دعم السالم على املستوى القاري،متمإجراى 
 ملـا معـد إجنـا  األعمـال    يف جنـوب أفريقيـا، واستعرا ـ      2015 أكتـومر /يف تشرين األولوذل  
 العمليــايتقيــيم درجــة التأهــس  تــوخى هــ ا التمــرينوقــد  .مبيــقايف مو  2016 مــارس/يف آذار
مـن األفـراد العسـ ريح وأفـراد الشـرطة       5 000 األفريقية ومشل وشر أكثر منة اال تياطيللقوة 

، أعلنـت  هـ ا التمـرين  ويف أعقـاب   .واملوظفح املدويح من القوات اال تياطيـة ا قليميـة اسمـس   
 .أرمي من القوات اال تياطية ا قليمية اسمس استعدادها على املستوى العملياي

ــت، خــالل الســنتح املا ــيتح   - 7 ــدول   حتّول ــدعم ال ــا ال ــي   معثت ــادة االحتــاد األفريق يتان مقي
وقـد سـاهم    .مايل و هورية أفريقيا الوسطى إىل معثتح م تملتح من معثات األمم املتحـدة  يف

ــادة فعاليــة التوا ــل  وإدار،مــا ماــورة مشــت  االوتقــاليتح التخطــيط هلــاتح العمليــتح  ركة يف  ي
تقريـر الفريـق   كـل مـن   ومف ـل الـزخم الـ ي تولـد عـن       .املتحـدة االحتاد األفريقي واألمـم   مح

( وتقريـري الال ـق   S/2015/446) 2015 املستقل الرفيي املستوى املعين معمليـات السـالم لعـام   
ــم املتحــدة للســالم )    مشــأن ــات األم ــتقبل عملي ــة    ،(S/2015/682مس ــات الفاعل أ ــبحت اجله

ــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي        ــح األم ــدما يف ترســيب الشــراكة م الرئيســية مســتعدة للم ــي ق
 يف الوقـت وفسـ    وتوسيعها على املستوى املؤسسي من خالل املشاورات والتنسيق مي البحث

حتـاد األفريقـي للسـالم ماـورة مسـتدامة      عن السبل ال فيلة م مان آليات لتمويـل عمليـات اال  
 .تتسم ماملرووة و  ن التنبؤ هبا

ــي       - 8 ــم املتحــدة واالحتــاد األفريق ــح األم ــتراتيضية م  ويف الاــومال، ت ــل الشــراكة االس
 ـل  يكمـا   .عنارا رئيسيا من عنا ر الـدعم الـ ي يقدمـ  اجملتمـي الـدويل جلهـود منـاى السـالم        

يقـي يف الاـومال ومعثـة األمـم املتحـدة للمسـاعدة يف الاـومال        التعـاون مـح معثـة االحتـاد األفر    
وتقــدم األمــم املتحــدة جمموعــة      .قويــا يف امليــدان، علــى املســتويح االســتراتيضي والعمليــاي     

عنا ر الدعم اللوجسـيت إىل معثـة االحتـاد األفريقـي يف الاـومال مـن خـالل م تـس األمـم           من

http://undocs.org/ar/S/2015/446
http://undocs.org/ar/S/2015/682
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لاـومال، والعمليـة الـيت خلفتـها، وهـي م تـس األمـم        املتحدة لدعم معثة االحتـاد األفريقـي يف ا  
وما  ـافة إىل ذلـ ، وا ـل م تـس األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد          .املتحدة للدعم يف الاومال

لبعثتـــ  األفريقـــي تـــوف  ا دارة التقنيـــة واملشـــورة املتخااـــة لالحتـــاد األفريقـــي يف التخطـــيط 
ــومال يف ــاد األفريقـــي واأل  .ووشـــرها الاـ ــوا ـــطلي االحتـ ــة  مـ ــتركة ثاويـ ــة مشـ م املتحـــدة مبعثـ
عمليـات معثـة االحتـاد األفريقـي     متخ ت عـن إعـادة الن ـر يف مفهـوم      2015 أمريل/ويسان يف
 .2015 أغسطس/الاومال يف آب يف
ويف موروودي، ت ثس التعاون يف اجلهود املتعلقة ماحلقوق السياسية و قـوق ا وسـان    - 9
 األمـم املتحـدة السـامية   مفو ية وما فتئت  .2015 أمريل/املب ولة من  مداية األ مة يف ويسانو

منــاى القــدرات و  اللوجســتياتالــدعم يف جمــايل 2015 يوليــ /حلقــوق ا وســان تقــدم منــ  متــو 
 لالحتــــاد األفريقـــي املنتشــــرين  مـــراقيب  قـــوق ا وســــان واســـرباى العســــ ريح التـــامعح     إىل
ــات   يف ــراقبح يف معثــ ــي املــ ــت مــ ــدي، وتعاووــ ــد  مورووــ ــتركالر ــ ــود  املشــ ــدعوةوجهــ  .الــ
 ، أقــر االحتــاد األفريقــي وم تــس دعــم منــاى الســالم مشــروعا قيمتــ   2016 أمريــل/ويســان ويف

ــي مــن موا ــلة وشــر       2.26 ــاد األفريق مــن مــراقيب  قــوق    32 مليــون دوالر لــتم ح االحت
 .أمريل/ا وسان يف موروودي ملدة ستة أشهر اعتبارا من ويسان

اســاص لألمــح العــام ملنطقــة الــبح ات ال ــربى يعمــل مشــ ل وظــل م تــس املبعــوث  - 10
وثيق مي االحتـاد األفريقـي واملـؤمتر الـدويل املعـين  نطقـة الـبح ات ال ـربى واجلماعـة ا  ائيـة           
ــة ال ووغــو       ــهوب مإطــار الســالم واألمــن والتعــاون جلمهوري للضنــوب األفريقــي مــن أجــل الن

ومـا اوف ـت األمـم املتحـدة تتعـاون       .2013 فربايـر /طالد قراطية واملنطقة، ال ي ُوقي يف شـبا 
الراميـة إىل الق ـاى    اجلهـود أي ا مي االحتاد األفريقي واملؤمتر الدويل واجلماعة ا  ائية يف إطـار  

على اجلماعات املسلحة غ  القاوووية العاملة يف شرق  هورية ال ووغـو الد قراطيـة، ال سـيما    
وو مت األمـم املتحـدة، مالتعـاون     . قراطية لتحرير رواودامارس والقوات الد/آذار 23  ركة
آخـرين، أول مـؤمتر السـتثمارات القطـاع اسـاص      الحتاد األفريقي واملؤمتر الدويل وشركاى مي ا

 .2016 فرباير/يف كينشاسا يف شباط ، وذل يف منطقة البح ات ال ربى
رئاسـة   واالحتاد األفريقـي يف مم املتحدة األ تشترك، 2014 ديسمرب/ومن  كاوون األول - 11

و ـرص املمثـل اسـاص لألمـح      .فريق االتاال الدويل املعـين مليبيـا، الـ ي اجتمـي رـس مـرات      
ريقــي لليبيــا، وكــ ل  العــام املعــين مليبيــا علــى التنســيق ماوت ــام مــي املبعــوث اســاص لالحتــاد األف 

 . يارات إىل أديس أماما عدة موسائل منها إجراىلسلم واألمن، ل االحتاد األفريقي مفوب مي
ميساو، وا ـلت جلنـة منـاى السـالم دعـم جهـود املنطقـة،  ـا فيهـا جهـود            - ويف غينيا - 12

 .2015 أغسطس/االحتاد األفريقي، حلل األ مة السياسية من  آب
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ــدعم    - 13 ــدمي الـ ــية تقـ ــؤون السياسـ ــلت إدارة الشـ ــي    ووا ـ ــاد األفريقـ ــية االحتـ إىل مفو ـ
، 2015 ويف عــام .يف إطــار املفو ــيةإوشــاى هياكــل لــدعم الوســاطة  جهودهــا الراميــة إىل  يف

واملبعــوث  ،م تــس األمــم املتحــدة لــدى االحتــاد األفريقــي كــل مــن قــدمت ا دارة الــدعم إىل 
تنفيــ  يف اســاص إىل الســودان وجنــوب الســودان، واالحتــاد األفريقــي يف عمليــات الوســاطة و  

 .اتفاقات للسودان وجنوب السودان
م املتحـدة لـدى االحتـاد    وت إدارة الشؤون السياسـية، مالتشـاور مـي م تـس األمـ     وتعاو - 14

مــي كــل مــن االحتــاد األفريقــي ومركــز    ،االســتراتيضي والعمليــاي املســتويحعلــى و األفريقــي
إطــار للتعــاون مشــأن  ’’األفريقــي للدراســات والبحــوث املتعلقــة ما رهــاب، مــن أجــل و ــي    

 .‘‘م افحة ا رهاب ومني التطرف العنيس
ووا لت األمم املتحدة واالحتاد األفريقي تنسيق املشـاريي االوتخاميـة القطريـة  سـس      - 15

وإيفــاد أ ــد كبــار خــرباى  ماســتقدامقامــت األمــم املتحــدة ، 2015 عــام مطلــييف و .االقت ــاى
يف جهـود األمـم    هـ ا اسـب   وقـد سـاهم    .الشؤون االوتخامية إىل م تبها لدى االحتاد األفريقـي 

ــة       ــدة الد قراطيـ ــة إىل و ـ ــورة املتخااـ ــدم املشـ ــة، وقـ ــاة يف املنطقـ ــدعم االوتخـ ــدة للـ املتحـ
 .فريقي  سس االقت اىواملساعدة االوتخامية التامعة لالحتاد األ

و ي إطار السياسـات ا وسـاوية   أجل وقدم م تس تنسيق الشؤون ا وساوية الدعم من  - 16
عــة األفريقيــة، والسياســات املتعلقــة ماســتخدام وتفعيــل القــوة اال تياطيــة األفريقيــة واملــوارد اجملمم  

ــدعم       يف ــدمي املســاعدة ا وســاوية وال ــي لتق ــادرة االحتــاد األفريق  .يف  ــاالت ال ــوارث إطــار مب
تفشــي فــ وس إيبــوال يف غــرب  فيمــا يتعلــق  ســألة تــس أي ــا مــي االحتــاد األفريقــي املوتعــاون 

 .سطنبولإا وساين يف  للعملعقد مؤمتر القمة العاملي  املؤدية إىلأفريقيا، وك ل  يف الفترة 
لـرئيس   وقدم م تس املستشار اساص لشـؤون أفريقيـا دعمـ  مل تـس املبعـوث اسـاص       - 17

ــاملرأة والســالم واألمــن    عقــس اعتمــاد االحتــاد األفريقــي   و .مفو ــية االحتــاد األفريقــي املعــين م
يــ  الســنوات العشــر األوىل منــها وخطــة تنف 2015 ينــاير/يف كــاوون الثــاين 2063 عــام خطــة
ــران يف ــ / زي ــ هلا االحتــاد      2015 يووي ــيت يب ــود ال ــدعم اجله ــس املستشــار اســاص م ــام م ت ، ق

ــة األفريقــي  ــ   واجلماعــات االقتاــادية ا قليمي ــة الــدعم الــدويل  التامعــة ل  الــال م مــن أجــل تعبئ
 .2063 يف إطار خطة عاماملقررة للمشاريي الرئيسية 

واجلر ـــة تقـــدمي الـــدعم لتنفيـــ  ويوا ـــل م تـــس األمـــم املتحـــدة املعـــين ماملخـــدرات  - 18
ويقــوم امل تــس  .2017-2013 العمــل مشــأن مراقبــة املخــدرات ومنــي اجلر ــة للفتــرة  خطــة

مبـادرة القـرن األفريقـي مل افحـة االيـار ماألشـخاص و،ريـس         - أي ا مدعم االحتـاد األفريقـي  
 .املهاجرين، ف ال عن تنفي  عملية اسرطوم
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 تعاووــ ووا ــل م تــس املمثــل اســاص لألمــح العــام املعــين ماألطفــال والــيفاع املســل    - 19
مـي اتفـاق الشـراكة املوقـي مـي مفـوب السـلم واألمـن          االحتـاد األفريقـي ودعمـ  لـ ، متشـيا      مي

يف جمـال اايـة    مستشـاري  امل تـس مإعـارة أ ـد كبـار      قـام و .2013 ماالحتاد األفريقي يف عـام 
 .األطفال إىل إدارة السالم واألمن خالل العامح املا يح، وهو ترتيس من املقرر أن يستمر

مفو ـية االحتـاد األفريقـي وماـرف التنميـة      لضنة االقتاـادية ألفريقيـا مـي    الوتعاووت  - 20
الرؤيــة اجلديــدة  وموا ــلة تنفيــ  األفريقــي يف عــدد مــن املبــادرات املشــتركة، مــن قبيــل  ــو  

؛ ومبـادرة املنـاخ   2063 خطـة عـام  اجملسـدين يف   طارهـا ا  ـائي يف األجـل الطويـل    ألفريقيا وإ
وقامـت اللضنـة    .شباب من أجل أفريقياواملبادرة املشتركة لعمالة ال ؛أجل التنمية يف أفريقيا من

ماالشــتراك مـي مفو ــية االحتــاد  واالقتاـادية ألفريقيــا، مو ـفها أماوــة آليــة التنسـيق ا قليميــة،    
األفريقـي وماــرف التنميـة األفريقــي، ومالتعـاون مــي إدارة الشـؤون االقتاــادية واالجتماعيــة،     

  ائي، معقـد املنتـدى ا قليمـي األفريقـي     ومروام  األمم املتحدة للبيئة ومروام  األمم املتحدة ا
 .2015 يووي /املعين مالتنمية املستدامة يف  زيران

وقــدم مروــام  األمــم املتحــدة ا  ــائي، مو ــف  أ ــد الشــركاى االســتراتيضيح الثالثــة     - 21
الـتقين واالستشـاري    دعمـ  للشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا التامعـة لالحتـاد األفريقـي         

وعملـت إدارة   .القـدرات لوكالـة التخطـيط والتنسـيق التامعـة للشـراكة اجلديـدة        منـاى  جمال ويف
شؤون ا عالم مي الشراكة اجلديدة من أجل توجي  االهتمام العـاملي إىل الق ـايا ذات األويـة    

مـا ت ـطلي   م املتحـدة  لألمـ وتدعم من مة األغ يـة والزراعـة    .احلامسة لتحقيق التنمية يف أفريقيا
ــة القــدرات ألغــراب      ــدة مــن عمــل يف جمــال تنمي ــ  الشــراكة اجلدي خطــط االســتثمار  و ــي م

الزراعي املراعي للتغ ية وإوشاى منرب لتبادل املعارف من أجل األمن الغ ائي والتغ يـة وكـ ل    
زراعيـة  ندوق الـدويل للتنميـة ال  وقـد عمـل الاـ    .تنفي  مروام  الشباب التـامي للشـراكة اجلديـدة   

 .الشراكة اجلديدة من أجل م افحة الفقر يف املناطق الريفية يف  يي أحناى القارة مي
االحتـاد  مـي  األفريقيـة و يف البلدان ويعمل مروام  األمم املتحدة للبيئة مي و ارات البيئة  - 22

ــاوة    ــادة مسـ ــة مزيـ ــبل ال فيلـ ــيم السـ ــل تقيـ ــن أجـ ــ    األفريقـــي مـ ــال الطبيعـــي يف تنفيـ رأس املـ
ويعمــل مروــام   .2063 وخطــة االحتــاد األفريقــي لعــام  2030 التنميــة املســتدامة لعــام خطــة

األمم املتحدة للبيئة مـي مفو ـية االحتـاد األفريقـي واحل ومـات مـن أجـل تشـ يل فريـق رفيـي           
 .املستوى معين مااليار غ  املشروع ماأل ياى الربية

العــام الســنوي األول عــن  ، سياــدر تقريــر األمــح2016 ويف وقــت ال ــق مــن عــام - 23
االحتاد األفريقي على حنو مـا طلبـ  جملـس األمـن يف مياوـ  الرئاسـي       و األمم املتحدة الشراكة مح

 .2014 ديسمرب/كاوون األول 16 املؤرخ
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 رامطة أمم جنوب شرق آسيا  
، أجرت رامطة أمم جنوب شرق آسيا واألمم املتحدة االستعراب الرمسـي  2015 يف عام - 24
تشــرين  مــد يف لتنفيــ  ا عــالن املشــترك مشــأن الشــراكة الشــاملة مــح املن مــتح، الــ ي اعتُ  الثــاين
ــاين ــوفمرب/الث ــم املتحــدة       .2011 و ــة واألم ــح الرامط ــة الســامي املشــترك م ــؤمتر القم ــود ويف م املعق
، اتفــق األمــح العــام وقــادة الرامطــة علــى عقــد مشــاورات علــى    2015 وــوفمرب/تشــرين الثــاين يف

 .2020-2016 ا قليمي وإعداد خطة عمل مشتركة مح الرامطة واألمم املتحدة للفترةالاعيد 
، عقـد وفـد رفيـي املسـتوى األول     املـ كور  مـؤمتر القمـة    ويف إطار أعمال متامعـة وتـائ   - 25

األماوة العامـة ملن مـة األمـم املتحـدة وأماوـة       محجري  مستفيضتامي لألمم املتحدة أول  وار 
 مـارس /ل  عملية تشاور كاملة مي جلنة املمثلح الدائمح التامعـة للرامطـة يف آذار  ، وك الرامطة
 .يف جاكارتا 2016

إدارة الشؤون السياسية، و  ومـة ميا ـار،    ، اشترك كل من2015 فرباير/ويف شباط - 26
ــة يف تن ــيم احلــ    ــاين املشــترك  ومعهــد ميا ــار للدراســات االســتراتيضية والدولي وار ا قليمــي الث

األمــين حتــت  - السياســيرامطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا واألمــم املتحــدة مشــأن التعــاون  مــح
ــوان ــوب شــرق آســيا واأل  التعــاون ” عن لســالم امــم املتحــدة دعمــا ملعهــد  مــح رامطــة أمــم جن

عقـــد اجتماعـــات مشـــتركة  وتوا ـــل إدارة الشـــؤون السياســـية .“التـــامي للرامطـــة واملاـــاحلة
ــار مســؤويل الرامطــة  أمــاويت املن مــتح، مــح واالجتماعــات  واألمــم املتحــدة، واجتماعــات كب

ومـؤمترات القمـة املشـتركة مـح الرامطـة واألمـم        ،الو ارية املشتركة مح الرامطة واألمم املتحدة
رامطة أمم جنوب شرق آسيا واألمـم  املشترك مح ومن املقرر عقد مؤمتر القمة الثامن  .املتحدة

 .يف  هورية الو الد قراطية الشعبية 2016 سبتمرب/املتحدة يف أيلول
وتعقد اللضنة االقتاادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ اجتماعـات آليـة التنسـيق       - 27

من ومـة األمـم املتحـدة     مـح  تعـاون الالـيت تتـوىل تنسـيق أوشـطة      ،ا قليمية آلسيا واحمليط اهلادئ
هامات األمـم املتحـدة   لضنـة علـى تنسـيق إسـ    وقـد ركـزت ال   .الرامطة مشأن عـدد مـن املسـائل   و
 2015لعـام  خطـة العمـل املؤقتـة    ألغـراب  الثقايف  - جمال التعاون االقتاادي واالجتماعي يف

رامطـة أمـم جنـوب شـرق     وقدمت اللضنة أي ا املساعدة إىل ملـدان   .ومروام  العمل املتعلق هبا
ة التقـدم احملـر  يف أقـل البلـدان  ـوا      لتنمية قدرا،ا يف عدة جماالت وقدمت الدعم يف متامع آسيا

ــة     12 يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، وعــددها   ــة املطلوم ــو  العتب ــة إىل مل ــا الرامي ــدا، يف جهوده مل
 .للخروج من فئة أقل البلدان  وا
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، و م مركز األمم املتحدة ا قليمي للسالم ووـزع السـالح   2015 أغسطس/ويف آب - 28
 وذلـ   ؤمتر األمـم املتحـدة اسـامس والعشـرين لـيفع السـالح،      يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ م

 . شاركة رامطة أمم جنوب شرق آسيا
 افحــة ا رهــاب مســاعدة الــدول األع ــاى يف الرامطــة  ملووا ــلت املديريــة التنفي يــة  - 29

عــن كثــس مــي أماوــة رؤســاى  أي ــا عملــتو .علــى تعزيــز قــدرا،ا يف جمــال م افحــة ا رهــاب
 .الشرطة التامعة للرامطة

ويتعــاون م تــس األمــم املتحــدة املعــين ماملخــدرات واجلر ــة مــي الرامطــة مــن خــالل       - 30
وقـد أيــد إعـالن كواالملبــور الاـادر عــن االجتمـاع الــو اري      .م تبيهـا يف جاكارتـا ومــاو وك  

ــيا مشـــأن اجلر ـــة عـــرب الوطنيـــة    يف تشـــرين  املعقـــود العاشـــر لرامطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق آسـ
اعتبـــار االيـــار غـــ  املشـــروع ماأل يـــاى الربيـــة واألخشـــاب و،ريـــس   2015 أكتـــومر/األول

الوطنيــة، كمــا أيــد  ــياغة   حــدودجديــدة مــن اجلر ــة العــامرة لل  ااألشــخاص مو ــفها  ــروم
اجلماعـة   تفعيـل مـدى   ويف  ـوى  .عمل جديدة للرامطة مشأن م افحة اجلر ة عـرب الوطنيـة   خطة

، عمـل امل تـس علـى تشـضيي إدراج     2015 االقتاادية لرامطة أمم جنوب شرق آسيا يف عـام 
 .عرب احلدود غ  املشروع االيار م افحة تعزيز يف سياقاالعتبارات األمنية 

وتعاون م تـس تنسـيق الشـؤون ا وسـاوية مـي الرامطـة يف عـدد مـن اجملـاالت يف إطـار            - 31
اسطة االستراتيضية املشتركة مح رامطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا واألمـم املتحـدة مشـأن إدارة         

ومــا فتــا يشــارك منشــاط يف و ــي الترتيبــات اال تياطيــة    .2015-2010 ال ــوارث للفتــرة
لمنتــدى ا قليمــي  لللرامطــة، ويف إعــداد الــدليل االســتراتيضي    وإجــراىات التشــغيل املو ــدة   

، وذلـ   ت ال ـوارث ملساعدات ا وساوية املقدمة إىل عمليـات ا غاثـة يف  ـاال   مشأن اللرامطة 
 .ألمم املتحدة لشؤون الالجئح وجهات أخرىل السامية فو يةاملماالشتراك مي 

م  عمـل و راى العمـل يف ملـدان الرامطـة     ويرد تعريس دور من مة العمل الدولية يف مروا - 32
ــرة ــات الرامطــة مشــأن تعمــيم    2015-2010 للفت ــوف  ، وهــو دور يســتضيس ألولوي ــام  ت  مرو

ــق  ــة تعاو ــا مــي الرامطــة يف  ، عــز ت من مــة العمــ 2015 ويف عــام .العمــل الالئ عــدد  ل الدولي
ــة    مــن ــة، واحلماي ــاي  العمــل الدولي ــ  مع ــة، والســالمة والاــحة   اجملــاالت،  ــا يف ذل االجتماعي
وت ــطلي من مــة  .أمــاكن العمــل، وتعزيــز  قــوق العمــال ) ــا يف ذلــ   قــوق املهــاجرين(   يف

 .ها ماملساعدة التقنيةكما تساهم يف مّد ،العمل الدولية معدد من املشاريي على وطاق الرامطة
بـادرات،  ـا يف ذلـ     وتعاووت الرامطة مي من مة األغ يـة والزراعـة يف العديـد مـن امل     - 33

ــة          ــى مواجه ــزارعح والاــيادين عل ــدرة  ــغار امل ــاى ق ــ ائي، ومن ــن الغ و ــي اســتراتيضية لألم
 .اوالتأهس والتادي هل  دة آثار  والتخفيس من خاملنااأل مات، والت يس مي تغ  
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ــول - 34 ــبتمرب/ويف أيلـ ــدويل ل 2015 سـ ــندوق الـ ــدأ الاـ ــراكة  ، مـ ــة، يف شـ ــة الزراعيـ لتنميـ
ــي لتحســح الــدخل واألمــن الغــ ائي     رامطــة واالحتــاد األوروة، تنفيــ  مروــام    مــن ال كــل م
 . فوف  غار املزارعح واملنتضح يف املناطق الريفية يف آسيا يف
وتـوىل مروــام  األمـم املتحــدة للبيئـة تيســ  إعــداد خطـة العمــل املشـتركة مــح الرامطــة       - 35

، ووا ل دعـم تنميـة القـدرات    2020-2016 واألمم املتحدة مشأن البيئة وتغ  املناخ للفترة
 .وتبادل املعارف

وعمــل  ــندوق النقــد الــدويل علــى تعزيــز تعاووــ  مــي الرامطــة مــن خــالل توثيــق             - 36
وارتقــى التعــاون الرفيــي  .يف مراقبــة االقتاــاد ال لــي ومنــاى القــدرات يف هــ ا اجملــال  مشــاركت 

املستوى مح املدير ا داري لاندوق النقد الـدويل وو راى املاليـة وفـاف ي املاـارف املركزيـة      
ــدان الرامطــة  ويشــارك الاــندوق أي ــا يف االجتماعــات    .إىل املســتوى املؤسســي  لياــل يف مل

ماملنطقـة   حمليطـة ااملسـتوى للمخـاطر    رفيعـة الو ارية للرامطة  يث يقدم خالهلا تقييمـات سـرية   
ت التدريبيـة  ويقـدم الاـندوق الـدورا    .ومـواطن ال ـعس لـديها    مواجهتـها ومدى قدر،ا علـى  

مــي من مــات للتوا ــل ملــدان الرامطــة وي ــطلي مأوشــطة منت مــة   واملســاعدة التقنيــة ملســؤويل
 .يف تل  البلدان ةاألكاد ياألوساط اجملتمي املدين و

 
 األسودلبحر ل مة التعاون االقتاادي من  

لبحــر لاألمح العــام ملن مــة التعــاون االقتاــادي مــ لألمــم املتحــدة األمــح العــام اجتمــي - 37
ــيت    .2014 ديســمرب/األســود يف كــاوون األول  ــداها واواــبت املناقشــات ال ــى مســائل  عق عل

ــة   ــتقرار السياســـي والســـالم و ـــل اليفاعـــات يف املنطقـ ــاون ا قليمـــي  االسـ ــن التعـ ، ف ـــال عـ
 .2015 ائل االقتاادية وا  ائية، ال سيما تغ  املناخ وخطة ما معد عاميتعلق ماملس فيما
من مــة التعــاون االقتاــادي للبحــر ووا ــلت اللضنــة االقتاــادية ألورومــا تعاو ــا مــي  - 38

وكـان للمن مـة دور أساسـي يف مـدى تشـغيل آليـة        .يف عدد من اجملاالت املتالة مالنقل األسود
ــو ن امل   ــة ل ــيت ُأوشــئت  وجــس  الشــهادات الدولي ــات ال ــة   االتف ركب ــة لتنســيق الرقام ــة الدولي اقي

الفرقـة العاملـة التامعـة للةضنـة االقتاـادية       الـيت تـديرها  ، 1982 الب ائي عنـد احلـدود لعـام    على
ودعمـت اللضنـة االقتاـادية ألورومـا      .ألوروما واملعنية ماملسـائل اجلمركيـة الـيت تـؤثر يف النقـل     

 .يف و ي استراتيضية إقليمية لتيس  التضارة من مة التعاون االقتاادي
من مــة التعــاون االقتاــادي ويتعــاون مروــام  األمــم املتحــدة للبيئــة علــى حنــو وثيــق مــي   - 39

من أجل تعزيز اهلي ل احلالـي للحوكمـة البيئيـة يف منطقـة البحـر األسـود، وإدراج       للبحر األسود
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ويقوم الربوام  مـدور امليـســر يف    .مشأن السياسات االعتبارات البيئية يف احلوار الوطين وا قليمي
 .املناقشات مح الدول األع اى، ويعرب خربات  ملعاجلة املسائل عرب احلدودية املث ة لالهتمام

 
 اجلماعة ال اريبية  

ــة و    ُع - 40 ــة ال اريبيـ ــح اجلماعـ ــامن مـ ــام الثـ ــاع العـ ــد االجتمـ ــة قـ ــدة من ومـ ــم املتحـ  األمـ
 شـاركة األمـح العـام    ، 2015 يوليـ  /، يف متـو  اريبية يف جورجتـاون ال أماوة اجلماعة  مقر يف

موعـة  جمة التنسيق الـيت تتـوىل إدار،ـا    واستعرب املشاركون التقدم احملر  يف تنفي  آلي .للضماعة
ا  ائية ألمري ا الالتينية ومنطقة البحر ال ارييب، وتبادلوا وجهـات الن ـر مشـأن    األمم املتحدة 
 وتناولــت املناقشــات موا ــيي مــن قبيــل  .األولويــة الــيت  ــدد،ا أماوــة اجلماعــة  اجملــاالت ذات

ــة     ــاخ، والطاقــ ــ  املنــ ــة، وتغــ ــغ ة الناميــ ــة الاــ ــدول اجلزريــ ــة   الــ ــة التنميــ ــددة، وخطــ املتضــ
 .أمن املواطنح واألمراب غ  املعدية إ افة إىل، ومتويل التنمية، 2015 عام معد ملا

 مـارس /اال تياجـات الـيت ا ـطلعت هبـا األمـم املتحـدة يف آذار      ويف أعقاب معثة تقييم  - 41
دورة  ،مالتعـاون مـي مروـام  األمـم املتحـدة ا  ـائي      ، و مت إدارة الشؤون السياسـية ، 2015
ــة ــات )و تاــرها        مشــأن تدريبي ــم واالوتخام ــة وشــؤون احل  ــال الد قراطي ــوارد يف جم ــاى امل من

ملناقشـة املسـائل االوتخاميـة  ـمت مشـاركح       وجلسة مائدة مسـتديرة  ،(EGDIRB ما و ليزية
وقــد أتا ــت  .2016 مــارس/مــن أماوــة اجلماعــة ال اريبيــة والــدول األع ــاى، وذلــ  يف آذار

ومسـؤويل الشـؤون االوتخاميـة يف الـدول      ، لقة العمل فر ة ل ل من أماوة اجلماعة ال اريبيـة 
وممثلـي من مـة األمـن والتعـاون      ةواألمـم املتحـد  ، يف اجلماعـة ال اريبيـة  ثنيت عشرة األع ـاى  اال
ومن مـة الـدول األمري يـة، مـن أجـل تبـادل اسـربات         ،أوروما، ومن مة التعـاون ا سـالمي   يف

 .واملمارسات اجليدة مشأن املسائل االوتخامية الرئيسية
)هيئـة األمـم املتحـدة     ملـرأة ا للمسـاواة مـح اجلنسـح ومت ـح     وقدمت هيئة األمم املتحـدة  - 42

اجلنسـح   ت الوطنية املعنيـة ماملسـاواة مـح   دعمها وتعاو ا ألماوة اجلماعة ال اريبية واآلليا للمرأة(
رين ســنة، ويف الفتــرة املؤديــة يف اســتعراب تنفيــ  إعــالن ومنــهاج عمــل مــيضح معــد مــرور عشــ  

دعـم مراعـاة    هيئة األمم املتحـدة للمـرأة  وتوا ل  .2030 اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام إىل
االعتبارات اجلنساوية يف أعمال متامعة وتائ  املؤمتر الدويل الثالث املعين مالـدول اجلزريـة الاـغ ة    

وعقدت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة شـراكة مـي اجلماعـة ال اريبيـة          .يف املنطقة (2014النامية )
، الـ ي اعتمدتـ  اللضنـة    و ي  وذج اجلماعة ال اريبية ملؤشرات املسـاواة مـح اجلنسـح    من أجل

تزامــات ل، مــن أجــل ر ــد اال2015 أكتــومر/الدائمــة لص اــائيح ال ــاريبيح يف تشــرين األول
 .املساواة مح اجلنسح يف أهداف التنمية املستدامةاملتعلقة م
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وو مــت إدارة الشــؤون االقتاــادية واالجتماعيــة واجلماعــة ال اريبيــة  لقــة عمــل         - 43
مـــن األدلـــة مشـــأن تنميـــة قـــدرات الشـــباب يف منطقـــة البحـــر  مدةاملســـتالسياســـات ” مشـــأن
الشـباب الـيت تسـتند    سياسـات  القدرة على  ـياغة ور ـد وتقيـيم     ،دف إىل تعزيز “ال ارييب

ودعمـــت إدارة الشـــؤون االقتاـــادية  .األدلـــة ماســـتخدام املؤشـــرات املتفـــق عليهـــا دوليـــا إىل 
 ومـة ا ل تروويـة يف منطقـة البحـر ال ـارييب      واالجتماعية أي ا إعـداد اسـتراتيضية إقليميـة للح   

وتع ـس   .مناى على طلس اجلماعة ال اريبية، وذل  مالتعاون مي املركز ال ارييب  دارة التنمية
إدارة الشؤون االقتاادية واالجتماعية  اليا على و ي الايغة النهائية  طار مفـاهيمي مشـأن   

لتنميــة املسـتدامة يف الــدول اجلزريــة  ل 2030 احل ومـة ا ل تروويــة مـن أجــل تنفيـ  خطــة عـام    
ــال          ــار يف جم ــن مركــز االمت  ــة مشــتركة م ــة البحــر ال ــارييب، مرعاي ــة يف منطق الاــغ ة النامي

 .كولومبيا  ومة  احل ومة ا ل ترووية، ال ي متول 
ال اريبيـة  مـي ممـثلح عـن الـدول األع ـاى يف اجلماعـة        شؤون ا عـالم إدارة  وتعاووت - 44

 ناسـبة اليـوم الـدويل     2016 و 2015  تفـاالت الـيت أقيمـت عـامي    االيف  األفريقـي واالحتـاد  
 .  ياى ذكرى  حايا الرق ويارة الرقيق عرب احمليط األطلسي

وتعمـل من مـة األغ يــة والزراعـة علـى حنــو وثيـق مـي أماوــة اجلماعـة ال اريبيـة مشــأن          - 45
ــة ا   ــة والتغ وي ــ  االســتراتيضية الغ ائي ــة تنفي ــة للضماعــة ال اريبي ــوىل هــ   املن مــة،   . قليمي وتت

 ،مح أمور أخرى، قيادة الفـريقح العـاملح املعنـيح مـاألمن الغـ ائي وإدارة املـوارد الطبيعيـة        من
وهـي تـدعم    .التامعح للمضموعة املوا يعية الزراعيـة ا قليميـة الـيت ترأسـها اجلماعـة ال اريبيـة      

حيـددها جملـس التضـارة والتنميـة االقتاـادية التـامي للضماعـة         أي ا تطوير سالسل ا مـداد الـيت  
 .من خالل مرواجمح للتعاون التقين

وشـارك مروـام  األمـم املتحـدة للبيئـة يف اجتمـاع جملـس التضـارة والتنميـة االقتاــادية           - 46
قيـق  املسؤول عن تعزيز وتطوير السياسات املتعلقـة ممايـة البيئـة وحت   ولضماعة ال اريبية ل التامي

وهــو يتعــاون أي ــا مــي اجلماعــة ال اريبيــة مشــأن ق ــايا السياســات العامــة   .التنميــة املســتدامة
 .وتنفي  املشاريي

ويعمل  ندوق األمم املتحدة للس ان على التنسـيق والتعـاون مـي اجلماعـة ال اريبيـة       - 47
الوفيـات  مشأن مسائل املسـاواة مـح اجلنسـح، ومت ـح الشـباب، واحلـد مـن اـل املراهقـات و         

النفاسية، والوقاية من ف وس وقـ  املناعـة البشـرية، ومنـي العنـس اجلنسـي واجلنسـاين، و ـي         
 .واملساعدة ا وساوية، والتعدادات الس اوية ،البياوات ألغراب التنمية

 وم تس األمم املتحـدة للحـد مـن  ـاطر ال ـوارث     وقد وا ل مروام  األغ ية العاملي  - 48
 ـاالت الطـوارئ املرتبطـة مـال وارث، التامعـة       لوكالـة ال اريبيـة  دارة  تفعيل شـراكتهما مـي ا  
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ــة  ــاملي   ، اشــتركت هــ   الوكا 2015 ويف عــام .للضماعــة ال اريبي ــة الع ــام  األغ ي ــة مــي مرو ل
يف أمري ـا الالتينيـة ومنطقـة     ا وسـاين  للعمـل رئاسة املشاورات ا قليمية ملؤمتر القمة العاملي  يف

 .البحر ال ارييب
اسـتراتيضية اجلر ـة   تنفيـ   لم م تس األمم املتحدة املعين ماملخدرات واجلر ة دعم  وقد - 49

غسـل األمـوال   ل مشـأن التاـدي   بية من خالل تقـدمي دورات تدريبيـة  واألمن يف اجلماعة ال اري
 .ناجم  يف مريدجتاوومر تفعيلكما أعاد  .واجلر ة املن مة عرب الوطنية

 
 مبادرة أوروما الوسطى  

نيح ملبـادرة أورومـا الوسـطى    شاركت من مة الاحة العاملية يف اجتماع املنسقح الوط - 50
 .2015 مايو/أخرى، ال ي ُعقد يف فيينا، النمسا، يف أيارمي من مات إقليمية ودولية 

وقامت املن مة العاملية لألر اد اجلوية مالتروي  ملشـروع جديـد لبنـاى القـدرات يرمـي       - 51
 .أوروما منطقة أكثر قدرة على مواجهة تغ  املناخ إىل جعل جنوب شرق

وتعمل اللضنة االقتاـادية ألورومـا مـي مبـادرة أورومـا الوسـطى مشـأن مبـادرة الوقـود           - 52
 .األ يائي املتطور يف سياق اقتااد قائم على البيولوجيا األ يائية

 
 من مة معاهدة األمن اجلماعي  

ي أماوــة من مــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي يف إطــار  ووا ــلت األمــم املتحــدة تعاو ــا مــ  - 53
مشــاورات منت مــة مشــأن ق ــايا الســالم واألمــن مو ــي اهتمامهمــا املشــترك علــى الاــعيدين 

نـي وشـوب     واملتعلقـة ا قليمي والعـاملي، ف ـال عـن اجملـاالت الـيت   ـن فيهـا تعزيـز تعاو مـا          
 .سالماليفاعات، وا و ار املب ر، واملسائل املتالة مفل ال

 افحـة ا رهـاب   مل، عقد املدير التنفي ي للمديرية التنفي يـة  2014 سبتمرب/ويف أيلول - 54
ــاعي       ــن اجلم ــدة األم ــة معاه ــام ملن م ــح الع ــس األم ــي وائ وركــزت  .مشــاورات يف موســ و م

، واحلالـة  من مـة املعاهـدة  املشاورات، من مح أمور أخرى، علـى تعـاون املديريـة التنفي يـة مـي      
لوسطى، واألوشطة ا قليمية اليت ين مها الشركاى املنف ون مـدعم مـن خـرباى املديريـة     يف آسيا ا
ويف إطــار متامعــة وتــائ  هــ ا االجتمــاع، جــري  اليــا الن ــر يف و ــي مشــروع           .التنفي يــة

 .مروتوكول مشأن التعاون مح املن متح
الشــؤون ا وســاوية مل تــس تنســيق التــامي ، أجــرى امل تــس ا قليمــي 2015 ويف عــام - 55
القوقا  وآسيا الوسطى وأوكراويا اتاـاالت مـي من مـة معاهـدة األمـن اجلمـاعي مـن أجـل          يف

 .تعزيز إم اوية التشغيل البيين يف سياق االستضامة حلاالت الطوارئ
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 رامطة الدول املستقلة  
ا رهـاب  ، عقد املدير التنفيـ ي للمديريـة التنفي يـة مل افحـة     2014 سبتمرب/يف أيلول - 56

ــدول املســتقلة        ــامي لرامطــة ال ــيس مركــز م افحــة ا رهــاب الت ــي رئ مشــاورات يف موســ و م
املديريـة  ، تبادلـت  2015 ويف عـام  .تناولت، يف  لة أمور أخرى، تعاون املديرية مـي الرامطـة  

ــة ــاب   التنفي ي ــر    ومركــز م افحــة ا ره ــات مشــأن خط ــس   معلوم ــاميح األجاو ــاتلح ا ره املق
عنيـة، ف ـال عـن التـدام  الـيت اختـ ها املركـز مـن أجـل م افحـة التطـرف العنيـس             املناطق امل يف

لرامطــة  م افحــة ا رهــاب التــامي ل   كمــا شــارك مركــز   .والتحــريض ووشــر الف ــر املتشــدد   
 .2016 و 2015 الزيارات التقييمية اليت ا طلعت هبا جلنة م افحة ا رهاب يف عامي يف
أعمال اللضنة ا  اائية املشتركة مح دول الرامطـة   ودعمت من مة األغ ية والزراعة - 57

لو ي خطة عمل الرامطة لتنفي  االسـتراتيضية العامليـة لتحسـح ا  اـاىات الزراعيـة والريفيـة       
 .رامطة الدول املستقلة يف منطقة

وتتعاون اللضنة االقتاادية ألوروما تعاووا وثيقـا مـي اللضنـة ا  اـائية لرامطـة الـدول        - 58
وتنخرط هيئة اتفاقية اللضنـة   .لة من خالل تبادل مرام  العمل وتن يم األوشطة املشتركةاملستق

اآلثار عامرة احلدود للحوادث الاناعية يف تبـادل املعلومـات ماوت ـام    مشأن االقتاادية ألوروما 
 السـالمة الاـناعية يف إطـار رامطـة الـدول املسـتقلة      م املعـين مي اجمللس املشترك مح دول الرامطة 

 .فيما يتعلق مالوقاية من احلوادث الاناعية والتأهس ملواجهتها
للضمعيـة الربملاويـة    الثالثـة واألرمعـح   وشاركت من مة الاحة العاملية يف الدورة العامة - 59

رسـرب ، االحتـاد   طقـدت يف سـاوت م  املشتركة للدول األع اى يف رامطة الدول املستقلة، اليت ُع
 .2015 ووفمرب/تشرين الثاين 27 الروسي، يف

 
  اعة البلدان الناطقة مالربتغالية  

ملن مــة العمــل الدوليــة    رئيســي  اعــة البلــدان الناطقــة ماللغــة الربتغاليــة شــري       إن - 60
األطفــال يف البلــدان األفريقيــة الناطقــة ماللغــة الربتغاليــة  املعــين مإلغــاى عمالــةالربوــام  الــدويل  يف

األطفال يف  اعـة البلـدان    عمالةللق اى على عاما ” 2016 وقد ُأعلن عام .ليشيت - وتيمور
 يث قامـت من مـة العمـل الدوليـة متن ـيم  لقـات عمـل لاـياغة خطـة          ، “الناطقة مالربتغالية

ــة يف هــ ا الاــدد     و ــدرت رســالة مشــتركة   .ألوشــطة مشــتركة ت فــل اعتمــاد خطــط وطني
اليـة تـدعو الـدول األع ـاى إىل إذكـاى      من مة العمل الدولية و اعة البلـدان الناطقـة مالربتغ   مح

 .138 األطفال والتاديق على االتفاقية رقم عمالةالوعي مشأن 
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ووا ل م تس األمـم املتحـدة املعـين ماملخـدرات واجلر ـة التعـاون مـي  اعـة البلـدان           - 61
 .الناطقة مالربتغالية يف تنفي  خطة عملها مشأن االيار ماألشخاص

ــتقين دعمــا     وتع ــس من مــة األغ  - 62 ــام  للتعــاون ال ــا علــى تنفيــ  مرو ــة والزراعــة  الي ي
 .ألمن الغ ائي والتغ يةمشأن الالستراتيضية ا قليمية جلماعة البلدان الناطقة مالربتغالية 

 
 جملس أوروما  

تعاو مـا مشـأن اايـة وتعزيـز  قـوق ا وسـان        وجملس أورومـا وا لت األمم املتحدة  - 63
ــة وكــ ا مشــأنلقــاوون، والد قراطيــة وســيادة ا ــران .الق ــايا ا قليمي ، 2015 يوويــ /ويف  زي

وشـارك   .،  يـث أدىل م لمـة أمـام اجلمعيـة الربملاويـة للمضلـس      جملـس أورومـا  األمح العـام    ار
يف اجلـزى الرفيـي املسـتوى للضمعيـة العامـة، وأدىل م لمـة يف دورات        أورومالس األمح العام جمل

ناقشــات الــيت أف ــت إىل اعتمــاد    وأســهم اجمللــس يف امل  .جملــس  قــوق ا وســان يف جنيــس   
 .2030 التنمية املستدامة لعام خطة
مل افحـة  املديريـة التنفي يـة    ت، عملـ (2014) 2178 وعقس اختاذ قرار جملس األمـن  - 64

 أورومــالــس لربوتوكــول ا  ــايف جملو ــي ا يف عمليــة ا رهــاب عــن كثــس مــي جملــس أورومــا 
ــي ا رهــاب   ــة من ــ    امللحــق ماتفاقي ــ  واالســتنتاجات املتمخ ــة عن  .، ويف املفاو ــات املتعلقــة م

 جملـس أورومـا  ويشـارك   .2015 أكتـومر /تشـرين األول  21 توقيي الربوتوكول يف ريغا يف ومت
 .مش ل روتيين يف الزيارات اليت تقوم هبا جلنة م افحة ا رهاب

وتتعــاون اللضنــة االقتاــادية ألورومــا مــي اجمللــس يف جمــال ا  اــاىات الد غرافيــة          - 65
 .الس اوية واملسائل

ووا ــلت املفو ــية الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئح تن ــيم أوشــطة الــدعوة    - 66
 .قاوون الالجئح يف جمالماسربة القاوووية  جملس أوروماوتزويد 

ويتعــاون م تــس األمــم املتحــدة املعــين ماملخــدرات واجلر ــة مــي فريــق مومبيــدو التــامي   - 67
زيــز تعاملشــتركة لهود اجليف و ــي السياســات املتعلقــة ماملخــدرات، والنــهوب مــ جمللــس أورومــا

اسدمات املتعلقة   افحـة فـ وس وقـ  املناعـة البشـرية       السضناى يف الاحة و يادة توافر  ق
 .ألشخاص ال ين يتعاطون املخدراتافائدة وجود،ا يف السضون ليها إلبل الو ول وُس
 

 اجلماعة االقتاادية لدول وسط أفريقيا  
يع ــس م تــس األمــم املتحــدة ا قليمــي لوســط أفريقيــا واجلماعــة االقتاــادية لــدول     - 68

دة وســط أفريقيــا علــى تنقــي  اتفــاق التعــاون ا طــاري املــربم مينــهما متشــيا مــي الواليــة اجلديــ    

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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إجــراى مشــاورات   ا قليمــي  ويوا ــل امل تــس   .2018-2015 ا قليمــي للفتــرة   للم تــس
 .منت مة مـي اجلماعـة االقتاـادية لـدول وسـط أفريقيـا مشـأن الق ـايا ذات االهتمـام املشـترك          

، اشــترك امل تــس ا قليمــي واجلماعــة االقتاــادية يف تن ــيم  2014 أكتــومر/تشــرين األول ويف
 تـس  امل، و ـم  2016 أمريـل /ويف ويسان .اجلنساوية يف وسط أفريقيا  لقة عمل مشأن الق ايا

معت فا استراتيضيا مشتركا يف ليربفيل، غـامون، ملناقشـة التعـاون     واجلماعة االقتاادية ا قليمي
 .مح ال ياوح يف  وى التحديات اليت تواج  املنطقة دون ا قليمية

مبــادرة الوســاطة الدوليــة مشــأن األ مــة يف  هوريــة  لــدىماــفت  ممثــل األمــم املتحــدة و - 69
أفريقيــا الوســطى، عمــل املمثــل اســاص عبــد ال مــاتيلي مشــ ل وثيــق مــي الوســيط الــ ي عينتــ     

األمح العـام للضماعـة   مي اجلماعة االقتاادية، دينيس ساسو وغيسو، رئيس  هورية ال ووغو، و
 .الوسطى الحتاد األفريقي جلمهورية أفريقيااالقتاادية لدول وسط أفريقيا واملبعوث اساص ل

ــة        - 70 ــم اجلماع ــية دع ــا وإدارة الشــؤون السياس ــي لوســط أفريقي ــس ا قليم ووا ــل امل ت
ــز قــدرا،ا يف جمــال الوســاطة   ، و مــت 2014 وــوفمرب/ويف تشــرين الثــاين .االقتاــادية يف تعزي

ة اجلماعــة االقتاــادية   ظفي أماوــ ا دارة وامل تــس ا قليمــي دورة تدريبيــة عــن الوســاطة ملــو     
، قـدمت ا دارة املزيـد مـن الـدعم الـتقين مشـأن الوسـاطة        2015 فرباير/ويف شباط .ليربفيل يف
 .قدت يف جنامينا لقة عمل ُعإطار يف 
، و ـم رئـيس جلنـة منـاى السـالم مـ دب       2015 أكتـومر /مـايو وتشـرين األول  /ويف أيار - 71
و ـية االحتـاد األفريقـي، واجلماعـة االقتاـادية      ، ومفةاى عمل مـي ممثلـي اجلماعـة االقتاـادي    دغ

ويف سياق ه   املناسبات، دعا العديد مـن املشـاركح إىل عقـد     .وآخرينلدول غرب أفريقيا، 
واالحتـاد األفريقـي واملن مـات األفريقيـة دون ا قليميـة، وشـددوا        اللضنـة شراكة مؤسسية مـح  

تثمارات الـيت   ـن التنبـؤ هبـا     االسـ مواليفاعـات  وشـوب  منـي    سـاعي على احلاجة إىل النهوب 
 .إطار اجلهود الرامية إىل احلفاظ على السالم يف
وخالل الفترة املشـمولة مـالتقرير، تعـاون م تـس تنسـيق الشـؤون ا وسـاوية مـي أماوـة           - 72

 .اجلماعــــة االقتاـــــادية علـــــى تعزيـــــز إدارة ال ـــــوارث والتأهـــــس هلـــــا يف وســـــط أفريقيـــــا 
ة  تـس وأماوـة اجلماعـة إوشـاى آليـة قائمـة خـرباى االسـتضام        امل أماوـة ت ، اقتر ـ 2015 عام ويف

م تــس األمــم املتحــدة  ووا ــل .2016 يوويــ /يف  زيــران الســريعة، وهــي آليــة مــدأ تشــغيلها
ال ـوارث    ـاطر تقدمي الدعم التقين من أجل تعميم جهود احلد من  للحد من  اطر ال وارث

 .ماعة االقتاادية لدول وسط أفريقيايف األوشطة والربام  اليت ت طلي هبا اجل
املشاركة يف  لقات العمل ا قليمية اليت ين مهـا مركـز    االقتاادية ووا لت اجلماعة - 73

األمــم املتحــدة مل افحــة ا رهــاب، والــيت ُتوجــت مو ــي اســتراتيضية إقليميــة شــاملة مل افحــة    
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األمـم املتحـدة املعـين    وقد سـاهم م تـس    .2015 ديسمرب/ا رهاب اعُتمدت يف كاوون األول
ماملخدرات واجلر ة يف و ي ه   االستراتيضية، وُأسندت إلي  والية دعـم إوشـاى منـرب للتعـاون     
 .الق ائي ا قليمي لوسط أفريقيا، وذل  مالتعاون مي اجلماعة االقتاادية لدول وسط أفريقيا

ــة دعمــ  للضماعــة ا    - 74 ــام  األمــم املتحــدة للبيئ ــة  القتاــادية يفوقــدم مرو جهودهــا الرامي
ــز قــدر،ا علــى مســاعدة البلــدان يف االوتقــال إىل  ــوذج االقتاــاد األخ ــر ا  ــائي     إىل  .تعزي

وتعاون الربوام  واجلماعة االقتاادية أي ـا يف التاـدي لاليـار غـ  املشـروع ماأل يـاى الربيـة        
قــي املعــين مالبيئــة  يف املنطقــة، وذلــ  يف شــراكة مــي االحتــاد األفريقــي واملــؤمتر الــو اري األفري  

 .وهيئات أخرى ذات  لة
 

 من مة التعاون االقتاادي  
تعاووت شعبة ا  ااىات التامعة  دارة الشؤون االقتاادية واالجتماعيـة مـي من مـة     - 75

التعــاون االقتاــادي يف تن ــيم  لقــة عمــل لبنــاى القــدرات يف جمــال يميــي احلســامات القوميــة   
 مــارس/، يف آذارتعــاون االقتاــادي، وذلــ  يف طهــران من مــة الالفاــلية للــدول األع ــاى يف  

اعــة ومن مــة التعــاون االقتاــادي    ومثــة تعــاون مســتمر مــح من مــة األغ يــة والزر      .2015
 .التقنية لص اائيح الوطنيح يف ملدان املن مة اتأجل تعزيز القدر من
االقتاـادي يف جهـود   وتعاون املنتدى املعين مالغامـات عـن كثـس مـي من مـة التعـاون        - 76

 .مناى القدرات الرامية إىل حتقيق ا دارة املستدامة للغامات
ــاون االقتاــادي  وتشــارك  - 77 ــة التع ــا     من م ــة االقتاــادية ألوروم ــل اللضن ماوت ــام يف عم

وتتعهد  واىمة أوشطتها مي أهداف االتفاقيـات الرئيسـية املتعلقـة متسـهيل عبـور احلـدود والـيت        
 .إشراف اللضنة االقتاادية ألورومايري إدار،ا حتت 

من مـة  ويوا ل مروام  األمم املتحدة للبيئـة دعـم املبـادرات دون ا قليميـة يف منطقـة       - 78
من أجل االرتقاى  ستوى خدمات وموارد الطاقة املتضـددة السـليمة ميئيـا،     التعاون االقتاادي

والتثقيـس مـن أجـل حتقيـق     ة لبيئـ قـاوون ا خدمات مناى القدرات يف جماالت  تقدمياملشاركة يف و
 .التنمية املستدامة والسيا ة املستدامة

التوجيـ  االسـتراتيضي والـتقين    يقدم م تس األمم املتحدة للحد من  ـاطر ال ـوارث   و - 79
إىل من مة التعاون االقتاادي من أجل إدراج مرام  احلـد مـن  ـاطر ال ـوارث ومنـاى القـدرة       

، مـدور رائـد   امل تـس ن مة التعاون االقتاادي، مالتشاور مـي  وت طلي أماوة م .مواجهتهاعلى 
  .ال وارث متشيا مي إطار سينداي  اطريف إعداد استراتيضية إقليمية وخطة عمل للحد من 
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 اجلماعة االقتاادية للمنطقة األورومية اآلسيوية  
وميــة تع ــس كــل مــن من مــة األغ يــة والزراعــة واجلماعــة االقتاــادية للمنطقــة األور  - 80

ــرة   ــة العمـــل للفتـ ــيوية علـــى تنفيـــ  خطـ ــران .2018-2015 اآلسـ ــ /ويف  زيـ ، 2015 يوويـ
دعاهـا إىل الن ـر يف االو ـمام    املدير العام ملن مـة األغ يـة والزراعـة مزيـارة مقـر اجلماعـة و       قام
ــة والزراعــة  إىل ــول .ع ــوية من مــة األغ ي ــة  عقــدت، 2015 ســبتمرب/ويف أيل من مــة األغ ي

وذلــ   ،“التعاوويــات يف ملــدان رامطــة الــدول املســتقلة دور ”اســية مشــأن والزراعــة  لقــة در
 .مقر اجلماعة االقتاادية للمنطقة األورومية اآلسيوية يف
 

 املن مة الدولية للفرو وفووية    
ا يف جمـــال وا ـــلت األمـــم املتحـــدة واملن مـــة الدوليـــة للفرو وفوويـــة تنســـيق جهودوـــ  - 81

وعقد املمثل اساص لألمح العام لوسط أفريقيـا، عبـد ال مـاتيلي، اجتماعـات منت مـة       .الوساطة
 .فووية ملناقشة التعاون يف املنطقة دون ا قليميةومي األمح العام للمن مة الدولية للفرو 

ــومر/ويف تشــرين األول - 82 ــس املستشــار    2014 أكت ــن م ت ين اسا ــح ، اشــترك كــل م
و وفوويـة يف تقـدمي   واملن مة الدوليـة للفر  ،دة اجلماعية وماملسؤولية عن احلمايةاملعنيح  ني ا ما

املساعدة التقنية إىل   ومة  هورية أفريقيا الوسطى من أجل إوشـاى جلنـة وطنيـة ملنـي ا مـادة      
   .اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم  د ا وساوية و يي أش ال التمييز واملعاقبة عليها

فوويـة  وعبة الشرطة التامعة لألمم املتحدة تعاو ا مـي املن مـة الدوليـة للفرو    وعز ت ش - 83
   .من أجل  يادة مشاركة البلدان الناطقة مالفروسية يف عمليات  فل السالم

، جددت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة واملن مـة الدوليـة للفرو وفوويـة        2004 ويف عام - 84
ا ملـدة سـنتح أخـريح مـن أجـل الـدعوة إىل املسـاواة مـح         اتفاق الشراكة ا طـاري املـربم مينـهم   

ــرأة   ــارس/يف آذارو .اجلنســح ومت ــح امل ــرأة يف    ، 2015 م ــم املتحــدة للم ــة األم شــاركت هيئ
فوويــة لــو راى البلــدان الناطقــة واملشــاورة الرفيعــة املســتوى الــيت عقــد،ا املن مــة الدوليــة للفرو  

   .واسمسح للضنة و ي املرأةتاسعة مالفروسية  ناسبة الدورة ال
 افحــة ا رهــاب واملن مــة مل، تعاووــت املديريــة التنفي يــة 2016-2015 ويف الفتــرة - 85

جهـود  فووية يف تنفي  مشـروع يهـدف إىل دعـم ق ـاة احمل مـة العليـا يف قيـادة        والدولية للفرو 
   .يف منطقة السا ل تادي العدالة اجلنائية لصرهاب

ــدو  - 86 ــة األمــم املتحــدة    وعلــى هــامد ال ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــة والعشــرين مل رة احلادي
ا طارية مشأن تغ  املناخ، جدد مروام  األمم املتحدة ا  ـائي واملن مـة الدوليـة للفرو وفوويـة     
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ويف الفتـرة التح ـ ية    .2030 الشراكة املعقودة مينهما يف سياق خطة التنميـة املسـتدامة لعـام   
تمر التعـاون  تفاقية، املقرر عقدها يف املغرب، يسـ االشرين ملؤمتر األطراف يف للدورة الثاوية والع

   .ماريس مؤمتر مشأن أوشطة ما معد
عـرب الفـيلم    تن يم تعاووت إدارة شؤون ا عالم مي املن مة الدولية للفرو وفووية يف - 87

مـــم مقـــر األيف  2016آذار/مـــارس  لقـــة وقـــاش مشـــأو  يف  وتن ـــيم “Demain”الســـينمائي 
 .املتحدة، وهو شريط يسلط ال وى على املسائل املتعلقة متغ  املناخ وأهداف التنمية املستدامة

 
 املن ومة االقتاادية ألمري ا الالتينية ومنطقة البحر ال ارييب   

تعــود أوا ــر التعــاون مــح اللضنــة االقتاــادية ألورومــا واملن ومــة االقتاــادية ألمري ــا  - 88
   .يف جمال تيس  التضارة إىل أمد معيد ومنطقة البحر ال ارييب الالتينية

 
 جامعة الدول العرمية   

ا، مسـبل منـها الن ـر يف    مـ وا لت األمم املتحـدة وجامعـة الـدول العرميـة تعزيـز تعاو       - 89
وعقــدت  .إوشــاى م تــس اتاــال تــامي لألمــم املتحــدة لــدى جامعــة الــدول العرميــة يف القــاهرة  

، وهو اجتمـاع يعقداوـ  كـل سـنتح، يف الفتـرة      لتعاون العامل الثالث عشر هماماعاملن متان اجت
يف جنيــس، سويســرا،  يــث واقشــا التعــاون يف عــدد مــن   2016 مــايو/أيــار 19 إىل 17 مــن

 .السالم واألمن منها اجملاالت
 مي جامعة الدول العرمية على تعزيز قـدرا،ا يف جمـال منـي    ا عالمشؤون وتعمل إدارة  - 90

افت ا دارة مـوظفي جامعـة    ـ ، است2015 و 2014 ويف عامي .وشوب اليفاعات والوساطة
و ـدة دعـم   عملـها يف  ،  ـا يف ذلـ     ا ت طلي م  من أعمـال الدول العرمية من أجل تعريفهم 

أي ـا مبعثـة تقيـيم إىل مقـر جامعـة الـدول العرميـة مـن         دارة ا وا ـطلعت   .الوساطة التامعـة هلـا  
 .الوساطة شؤون ياجات يف جمال التدريس علىأجل حتديد اال ت

ووا ــلت األمــم املتحــدة شــراكتها مــي جامعــة الــدول العرميــة يف جمــال االوتخامــات،     - 91
يف إطـار مروـام  منـاى املـوارد يف جمـاالت الد قراطيـة        ،الـدورات التدريبيـة   تن ـيم  موسائل منـها 

وشــؤون احل ــم واالوتخامــات، مشــأن املســائل االوتخاميــة وتقــدمي املشــورة التقنيــة فيمــا يتاــل   
وتعاووـت األمـم املتحـدة وجامعـة الـدول       .مياوات اوتخامية جلامعة الدول العرميـة  قاعدةمإوشاى 

ــدى األول هليئــات  ــة يف تن ــيم املنت ــةدارة ا  العرمي ــة، الــ ي عقــد يف   االوتخامي يف الــدول العرمي
   .2016 مايو/القاهرة يف أيار
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التامعــة  دارة   يف جمــال م افحــة ا رهــاب    وشــاركت فرقــة العمــل املعنيــة مالتنفيــ       - 92
مركـز األمـم املتحـدة مل افحـة ا رهـاب أي ـا يف مشـاورات مـي جامعـة           - الشؤون السياسـية 

احلـوار والتســام   تشـضيي  ” عـن  شـاف سـبل دعـم مشـروع اجلامعـة      الـدول العرميـة مغيـة است   
 .“واالوفتاح من خالل وسائط ا عالم من أجل م افحة ا رهاب يف املنطقة العرمية

وقدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة الدعم لو ي خطة عمـل إقليميـة مشـأن تنفيـ  قـرار       - 93
ــن  ــس األمـ ــة يف     (2000) 1325 جملـ ــدول العرميـ ــة الـ ــو اري جلامعـ ــس الـ ــا اجمللـ ــيت أقرهـ ، الـ

   .2016 ، وسيتم مدى تنفي ها يف عام2015 سبتمرب/أيلول
عــن س الشــؤون القاووويــة  لقــة دراســية ، و ــم م تــ2015 وــوفمرب/يف تشــرين الثــاين - 94
مــي جامعــة الــدول العرميــة واحل ومــة  مالتعــاون ، وذلــ لقــاوون الــدويل لفائــدة الــدول العرميــةا

   .املارية يف القاهرة
 حلقــوق ا وســان وجامعــة الــدول العرميــة الســامية ووا ــلت مفو ــية األمــم املتحــدة   - 95

ــوق ا وســان       ــة حلق ــة إقليمي ــتراتيضية عرمي ــة إىل و ــي اس ــز جهودوــا الرامي ــدا   .تعزي ــد عق وق
   .2015 أكتومر/اجتماعهما املوا يعي القطاعي الثاين عشر يف القاهرة يف تشرين األول

وأمرم م تس املمثلة اسا ة لألمح العام املعنية ماألطفال واليفاع املسل  اتفـاق تعـاون    - 96
ــاج مســألة      ــي إىل إدم ــة يرم ــدول العرمي ــة ال ــي جامع ــال ”م ــيفاع املســل  األطف ــرام   “وال يف م

 قـوق ا وسـان   و يف جمـال احلمايـة   اجلامعـة سياسات أع اى جامعة الدول العرميـة ويف عمـل   و
   .على وطاق أوسي

، وقـــي م تـــس تنســـيق الشـــؤون ا وســـاوية خطـــة عمـــل  2015 يوويـــ /ويف  زيـــران - 97
ــس           ــاون يف جمــال التأه ــق التع ــارا لتوثي ــة حتــدد إط ــدول العرمي ــة ال ــي جامع ــدة م مشــتركة جدي

 ،ت الطـوارئ، وتنســيق الشـؤون ا وســاوية، ومنـاى القــدرات، وتعبئـة املــوارد    االحلــواالسـتضامة  
امعة مدور وشط يف الفترة املف ية إىل عقد مؤمتر القمـة العـاملي   اجلوا طلعت  .وأوشطة الدعوة

 .للعمـــل ا وســـاين مـــن خـــالل مســـاوتها املاليـــة ف ـــال عـــن است ـــافة املشـــاورات ا قليميـــة 
ي للشـرق  اون ا سـالمي يف رئاسـة الفريـق التـوجيهي ا قليمـ     من مـة التعـ   مـي  واشتركت أي ا

   .األوسط ومشال أفريقيا
املفو ـية الســامية لألمـم املتحـدة لشــؤون     و مـت ، 2015 وــوفمرب/ويف تشـرين الثـاين   - 98

ــن مو ــوع       ــة ع ــة إقليمي ــة دورة تدريبي ــدول العرمي ــة ال واهلضــرة الالجــئح ”الالجــئح وجامع
ــة غــ  ــة عرميــة    .“الن امي ــة اعتمــاد اتفاقي ، اعتمــد جملــس و راى جــئحلالوفيمــا يتعلــق مإم اوي

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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قـــدمت  ،  يـــث2016 مـــارس/يف آذار‘‘ مشـــروع اتفاقيـــة عرميـــة’’ وـــ  الداخليـــة العـــرب
   .املفو ية املساعدة التقنية يف إعدادها

ا ووا لت جلنة األمم املتحدة االقتاادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا )ا سـ وا( تعاو ـ      - 99
يف جمـال السياسـات    مي جامعة الدول العرمية من أجل ا سهام يف حتديـد األولويـات ا قليميـة   

ه  ا قليميـة ملواجهـة التحـديات القائمـة، وذلـ  مـن       ، ومناى توافق يف اآلراى وحتديـد الـن   العامة
وتعاووــت  .خــالل تن ــيم مشــاورات واجتماعــات رفيعــة املســتوى وإعــداد املنتضــات املعرفيــة   

س وا، إىل جاوس إدارة الشؤون االقتاادية واالجتماعية ومروام  األمم املتحـدة للبيئـة، مـي    ا 
جامعــة الــدول العرميــة يف تن ــيم وــدوتح عــرميتح رفــيعيت املســتوى مشــأن التنميــة املســتدامة يف  

وعملــت ا ســ وا  .(2015 مــايو/) أيــار (، ويف املنامــة2014 أمريــل/عمــان، األردن )ويســان
مبادرة إقليمية ترمي إىل تقييم آثـار تغـ  املنـاخ علـى املـوارد       على تن يمدول العرمية وجامعة ال

 لقـات عمـل    معقـد لـ   وذ ،يف املنطقة العرمية ةاالقتاادي -ة املائية وأوج  ال عس االجتماعي
   .(2015 يووي /) زيران ( وم وت2014 ديسمرب/)كاوون األول يف القاهرة

مالتنسـيق مـي جامعـة الـدول العرميـة،       ،تحدة لصعـالم يف القـاهرة  وو م مركز األمم امل - 100
 ـا يف ذلـ  أهـداف     ،ق ـايا الرئيسـية  لشب ة ا وتروت مـن أجـل التـروي  ل    عدة  وارات على

   .التنمية املستدامة وم افحة التطرف العنيس
العرميـة  ويقيم  ندوق األمم املتحدة للس ان شراكات استراتيضية مي جامعة الـدول   - 101

ويقدم هلما مساعدة تقنية متوا لة، ألغراب منـها إجـراى دراسـات     ومن مة التعاون ا سالمي
 .استقاائية وطنية لاحة األسرة

ويوا ل م تس األمم املتحدة املعين ماملخدرات واجلر ـة دعـم جامعـة الـدول العرميـة       - 102
ومقا ــاة املســؤولح ار مالبشــر االيــ ــاالت  مــن أجــل اعتمــاد التــدام  الراميــة إىل تعزيــز منــي 

ــها،  ــ     عنـــ ــل تنفيـــ ــن أجـــ ــاون ا قليمـــــي مـــ ــز التعـــ ــحايا، وتعزيـــ ــة ال ـــ ــادرة ”واايـــ املبـــ
   .(2017-2014‘‘ )العرمية الشاملة مل افحة االيار مالبشراالستراتيضية ” و “العرمية
ت تنسـيق السياسـا  م فيما يتعلـق ويعمل  ندوق النقد الدويل مي  ندوق النقد العرة  - 103

 .ا قليمية، والتدريس، والتعدادات العرمية، وأسواق الديون العرمية
 

من مــة جمموعــة ملــدان جورجيــا وأوكراويــا وأذرميضــان ومولــدوفا مــن أجــل الد قراطيــة    
 والتنمية االقتاادية

ســاوت اللضنــة االقتاــادية ألورومــا يف و ــي اتفــاق املن مــة مشــأن تبــادل البياوــات    - 104
 .ماجلماركاملتعلقة 
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 ن مة األمن والتعاون يف أوروما م  
عــز ت األمــم املتحــدة تعاو ــا مــي من مــة األمــن والتعــاون يف أورومــا يف العديــد مــن   - 105

   .اجملاالت،  ا يف ذل  الوساطة واملسائل االوتخامية ومسائل قطرية فددة
ــ     - 106 ــة مالتنفي ــل املعني ــة العم ــت فرق ــاب    وعمل ــم   -يف جمــال م افحــة ا ره ــز األم مرك

املتحدة مل افحة ا رهاب، ماالشتراك مي مركـز األمـم املتحـدة ا قليمـي للدملوماسـية الوقائيـة       
ملنطقــة آســيا الوســطى، مــي من مــة األمــن والتعــاون يف أورومــا مــن أجــل و ــي خطــة العمــل    

 .ا رهــاب يف آســيا الوســطى   املشــتركة لتنفيــ  اســتراتيضية األمــم املتحــدة العامليــة مل افحــة      
وتعاووت فرقة العمل أي ا مي من مة األمـن والتعـاون يف أورومـا يف تطـوير عـدد مـن مشـاريي        
مناى القدرات يف جمال م افحة ا رهـاب وأوشـطة التوعيـة،  ـا يف ذلـ  املـؤمتر السـنوي الـ ي         

ديريـة التنفي يـة   وعملـت امل  .مشـأن م افحـة ا رهـاب    ن مة األمن والتعاون يف أورومـا مل تعقد 
 افحة ا رهاب مش ل وثيق مي من مة األمن والتعاون يف أورومـا مشـأن اجلهـود الراميـة إىل     مل

وشـاركت املن مـة    .م افحة متويل ا رهاب، وتقـدمي ا رهـاميح إىل العدالـة، ومراقبـة احلـدود     
ب، وأمـدت تعاو ـا   يف عدة  يارات تقييمية أجر،ا املديرية التنفي ية ماسم جلنة م افحة ا رها

وجري التنسيق عـن كثـس مـح م تـس      .يف تنفي  التو يات اليت متخ ت عنها تل  الزيارات
ــا يف التخطــيط       األمــم املتحــدة املعــين ماملخــدرات واجلر ــة ومن مــة األمــن والتعــاون يف أوروم
 ألوشــطتهما املتعلقــة   افحــة ا رهــاب، وقــد و مــا العديــد مــن  لقــات العمــل املشــتركة يف   

 .ن مةاملمنطقة 
وعــرب م تــس املستشــار ين اسا ــح املعنــي ح  نــي ا مــادة اجلماعيــة وماملســؤولية عــن   - 107

تقييم  اطر اجلرائم الف يعة خـالل االجتمـاع السـنوي جلهـات تنسـيق مسـائل       ل ت احلماية منهضي
 .2015 يولي /ا يف متو يف فيين ، ال ي ُعقدن مة األمن والتعاون يف أورومامل التامعةا و ار املب ر 

ــرطة       - 108 ــائل الشـ ــدة مسـ ــي و ـ ــن كثـــس مـ ــدة عـ ــم املتحـ ــرطة األمـ ــعبة شـ ــقت شـ ووسـ
وتعقـد شـعبة الشـرطة واملن مـة أي ـا       .االستراتيضية التامعـة ملن مـة األمـن والتعـاون يف أورومـا     

 .مناقشات منت مة مح موظفيهما مشأن اتساق التوجيهات الاادرة عن املن متح
اللضنــة االقتاــادية ألورومــا تعاو ــا املســتمر منــ  أمــد معيــد مــي املن مــة يف   وتوا ــل  - 109

النهوب متنفي  االتفاقية اسا ـة مإتا ـة فـرص احلاـول علـى املعلومـات عـن البيئـة ومشـاركة          
اجلمهور يف اختاذ القرارات مشأ ا واال ت ام إىل الق اى يف املسائل املتعلقة هبـا، والربوتوكـول   

وقد و مت اهليئتـان عـددا مـن املناسـبات      .علق مسضالت إطالق امللوثات ووقلهاامللحق هبا املت
واملشــاريي املشــتركة لبنــاى القــدرات علــى مــدى الســنوات القليلــة املا ــية يف أورومــا الشــرقية    

   .وجنوب شرق أوروما والقوقا  وآسيا الوسطى
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ورومــا ومروــام  األمــم  واللضنــة االقتاــادية أل اون مروــام  األمــم املتحــدة للبيئــة ويتعــ - 110
املتحــدة ا  ــائي مــي من مــة األمــن والتعــاون يف أورومــا يف إطــار مبــادرة البيئــة واألمــن لتــوف    

 .استضامة مت املة لق ايا البيئة والتحديات األمنية
 

 من مة الدول األمري ية    
 مـة الـدول  ملن  التامعـة تعقد إدارة الشؤون السياسية واألماوة العامة لتعزيز الد قراطيـة   - 111

 ديســمرب/، جــرى آخرهــا يف كــاوون األولعلــى مســتوى امل اتــس األمري يــة  ــوارات ســنوية
شـراكة الوسـاطة املشـتركة مـح األمـم املتحـدة ومن مـة الـدول األمري يـة،          ويف إطار  .2015

دئ األدوات واملبـا  منها التدريس املتال مالوسـاطة وتبـادل   ، ددت املن متان جماالت للتعاون
   .وتعمل املن متان معا أي ا يف عدد من املبادرات االوتخامية .التوجيهية واسربة الفنية

ــامي       - 112 ــربام  ا قليمــي الت ــس ال ــي م ت ــدمت إدارة الشــؤون السياســية، ماالشــتراك م وق
مل تــس األمــم املتحــدة املعــين ماملخــدرات واجلر ــة يف منمــا، التوجيــ  الــتقين ملن مــة الــدول           

ن مـــة لـــدعم م افحـــة الفســـاد املبعثـــة م مـــا يتاـــلفي 2016 و 2015 يف عـــامي األمري يـــة
   .وا فالت من العقاب يف هندوراس

ر ـة ومن مـة الـدول األمري يــة،    املعــين ماملخـدرات واجل  األمـم املتحـدة   وتعـاون م تـس   - 113
 جمموعـة مـن  ة تعاطي املخدرات، على طريق األماوة التنفي ية للضنة البلدان األمري ية مل افح عن

كمـا قـدما    .التو يات املشتركة املوجهة إىل   ومة الربا يل مشأن استرداد املوجودات وإدار،ا
 .األموال دورة تدريبية للسلطات الوطنية يف ماراغواي مشأن التحقيق يف الفساد وغسل

ركــز األمــم م -وشــاركت فرقــة العمــل املعنيــة مالتنفيــ  يف جمــال م افحــة ا رهــاب    - 114
املتحدة مل افحة ا رهاب يف  لقة العمـل األقاليميـة املتخااـة مشـأن التمويـل غـ  املشـروع        
والشب ات ا جرامية وا رهامية، اليت و متها جلنة البلدان األمري ية مل افحة ا رهـاب التامعـة   

   .2015 أغسطس/ملن مة الدول األمري ية يف آب
مـــم املتحـــدة ا  ـــائي ومن مـــة الـــدول ، أ ـــدر مروـــام  األ2016 مـــارس/ويف آذار - 115

األمري ية دليال ملسائل ا و ار املب ر كي يستعح مـ  مقـررو السياسـات ملنـي و ـل املنا عـات       
و ـم ا وـ ار املب ـر    تاـميم  ”االجتماعية يف أمري ا الالتينية ومنطقـة البحـر ال ـارييب، عنواوـ      

مشــ ل وثيــق مــي إدارة عمليــات  وتعاووــت املن متــان .“واالســتضامة للمنا عــات االجتماعيــة
 .2015 عامل هاييت  فل السالم وشركاى دوليح آخرين، يف سياق اوتخامات

 2015 سـبتمرب /ووقي مروام  األغ ية العاملي ومن مة الدول األمري ية اتفاقـا يف أيلـول   - 116
 .ري تحمن أجل ت ثيس جهودوا املشتركة الرامية إىل حتسح األمن الغ ائي والتغ ية يف األم
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 من مة التعاون ا سالمي  
وا ــلت األمــم املتحــدة تعزيــز تعاو ــا مــي من مــة التعــاون ا ســالمي مشــأن مســائل    - 117

السالم واألمن، موسـائل منـها إجـراى عمليـات تبـادل علـى مسـتوى امل اتـس، وتعميـق جهـود           
ناقشة التعاون مينـهما  وجتمي ممثلو املن متح مرتح يف السنة مل .الوساطة والشراكات االوتخامية
وقد كاوـت آخـر مـرة يعقـدان فيهـا اجتمـاع التعـاون العـام،          .واالتفاق على املشاريي املشتركة

 .يف جنيـس  2016 مايو/أيار 13 إىل 11 مرة كل سنتح، يف الفترة من او وهو اجتماع يعقد
ا سـالمي مشـأن مبـادرة مشـتركة      التعاونوما  افة إىل ذل ، تعمل األمم املتحدة مي من مة 

   .لتيس  فادثات السالم مح الطالبان واحل ومة األفغاوية
ــة        - 118 ــدعم إىل من م ــائي ال ــم املتحــدة ا   ــام  األم ــية ومرو ــدمت إدارة الشــؤون السياس وق
ا سالمي يف تن يم  لقة عمل عن دور اجملتمي املدين يف االرتقاى  ستوى وزاهة العمليـات   التعاون

ــة يف متــو   ــ /االوتخامي ــة  دارة   .2015 يولي ــت شــعبة  قــوق الفلســطينيح التامع الشــؤون  وتعاوو
 .السياسية مي من مة التعاون ا سالمي يف تن يم ثالثة مؤمترات دولية مشأن ق ية القدس

ــ  يف جمــال م افحــة ا رهــاب    وو - 119 ــة مالتنفي ــة العمــل املعني مركــز األمــم   - ا ــلت فرق
ا مــي من مــة مــ افحــة ا رهــاب تعزيــز تعاو ملواملديريــة التنفي يــة  املتحــدة مل افحــة ا رهــاب

معها ماورة منت مة مشأن اجلهـود الـيت تبـ هلا الـدول األع ـاى يف       وتوا الالتعاون ا سالمي 
  كل مـن اسـتراتيضية األمـم املتحـدة العامليـة مل افحـة ا رهـاب وأ  ـام         تنفيأجل من  املن مة

 .(2014) 2178 و (2005) 1624 قراري جملس األمن
سلسـلة مـن الدراسـات الـيت يريهـا من مـة التعـاون        وتدعم من مة األغ يـة والزراعـة    - 120

ا مـــي البنـــ  ا ســـالمي للتنميـــة وتتعـــاون أي ـــ ،ا ســـالمي مشـــأن  ـــياع األغ يـــة وهـــدرها
مركـــز البحـــث والتـــدريس يف امليـــادين ا  اـــائية واالقتاـــادية واالجتماعيـــة للبلـــدان   ومـــي

 .ت الزراعية والريفيةا سالمية من أجل تنفي  االستراتيضية العاملية لتحسح ا  ااىا
ويتعــاون م تــس تنســيق الشــؤون ا وســاوية مــي إدارة الشــؤون ا وســاوية يف من مــة     - 121

يف أوشـطة الـدعوة الراميـة إىل حتسـح      معهـا  التعاون ا سالمي من أجل مناى قدرا،ا واالشـتراك 
من مـة التعـاون   ، تولـت  2014 ووفمرب/ويف تشرين الثاين .االستضامة ا وساوية و يادة فعاليتها

ا سالمي، إىل جاوس االحتاد األفريقي وم تس تنسـيق الشـؤون ا وسـاوية، قيـادة معثـة شـراكة       
ــة الســائدة   ، دعــت من مــة 2015 يوويــ /ويف  زيــران .هنــاك إىل تشــاد  ذكــاى الــوعي ماحلال

املن مـــات غـــ   ي ـــم وم تـــس تنســـيق الشـــؤون ا وســـاوية إىل اجتمـــاع التعـــاون ا ســـالمي
املنتسبة إىل من مة التعاون ا سـالمي مـن ملـدان اجلنـوب واملن مـات غـ  احل وميـة         احل ومية

   .تنسيق الشؤون ا وساويةمشاركة اجلميي يف الدولية ملناقشة السبل ال فيلة متعزيز 

http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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ووا لت املفو ية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئح تعزيـز تعاو ـا مـي من مـة      - 122
شـارك وفـد رفيـي املسـتوى مـن من مـة التعـاون ا سـالمي يف االجتمـاع          و .التعاون ا سـالمي 

الرفيــي املســتوى للمفو ــية مشــأن تقاســم املســؤولية العامليــة عــن طريــق فــت  مســارات لقبــول   
   .يف جنيس 2016 مارس/الالجئح السوريح، ال ي ُعقد يف آذار

ــة تعمــل و - 123 ــة التوجيهيــ  ، وهــيمن مــة الاــحة العاملي ــة مالاــحة  ع ــو يف اللضن ة املعني
مي عدة هيئات تامعة ملن مة التعاون ا سالمي،  ا يف ذلـ    ا سالمي، التعاونوالتامعة ملن مة 

البنــ  ا ســالمي للتنميــة، واملن مــة ا ســالمية للترميــة والعلــوم والثقافــة، ومركــز األمــاث          
ــة والتــدريس للــدول ا ســالمية   ن مــة الاــحة  وتعمــل م .ا  اــائية واالقتاــادية واالجتماعي

 .الق اى على شلل األطفالم املعنيةوثيق مي اجملموعة االستشارية ا سالمية  على حنوالعاملية 
 

 منتدى جزر احمليط اهلادئ   
، شارك األمح العام يف املؤمتر الـدويل الثالـث املعـين مالـدول     2014 أغسطس/يف آب - 124

اعتمــدت إجــراىات العمــل املعض وــل للــدول اجلزريــة الاــغ ة الناميــة املعقــود يف ســاموا،  يــث 
وقـدمت كياوـات األمـم املتحـدة الـدعم إىل الـدول        .(“ساموامسار ”اجلزرية الاغ ة النامية )

املـؤمتر، واختـ ت    الـيت سـبقت اوعقـاد   اجلزرية الاغ ة النامية يف منطقة احمليط اهلـادئ يف الفتـرة   
مالتعـاون الوثيـق مـي منتـدى جـزر احملـيط       خطوات لدعم تنفيـ  الوثيقـة استاميـة ملسـار سـاموا،      

 .اهلادئ وجملس املن مات ا قليمية يف منطقة احمليط اهلادئ
، اجتمــي األمــح العــام مــي قــادة منتــدى جــزر احملــيط  2014 ســبتمرب/أيلــول 26 ويف - 125

مناقشة أوية تنفيـ  مسـار    للضمعية العامة من أجل التاسعة والستحالدورة اهلادئ على هامد 
، اجتمـي األمـح   2015 أكتومر/تشرين األول 1 ويف .وا، وتغ  املناخ، والق ايا اجلنساويةسام

العام مي القادة علـى هـامد الـدورة السـبعح للضمعيـة العامـة،  يـث أكـدوا ال ـرورة امللحـة           
ملعاجلة أوج  ال ـعس الفريـدة للـدول اجلزريـة الاـغ ة الناميـة، مسـبل منـها           جاد  ل  اسم

   .تغ  املناخمسائل و 2030 عاملة املستدامة لتنمياخطة 
وتعاووت اللضنة القتاادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ ومنتـدى جـزر احملـيط        - 126

اهلـادئ علــى تعزيــز التنميــة املسـتدامة للــدول اجلزريــة الاــغ ة الناميـة مــن خــالل جمموعــة مــن    
واملؤسسـات الوطنيـة، وإمسـاع  ـوت منطقـة      املبادرات واألوشـطة الراميـة إىل تعزيـز القـدرات     

   .احمليط اهلادئ و يادة متثيلها
وقــد وا ــل مروــام  األمــم املتحــدة ا  ــائي  ــوار  مــي منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ    - 127

شأن أف ـل السـبل ال فيلـة    م  مات ا قليمية يف احمليط اهلادئوال ياوات األع اى يف جملس املن
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ا  ائيـة والربجمـة القطريـة ذات الاـلة مـي األولويـات الـيت  ـددها           واىمة أطـر األمـم املتحـدة   
 .ساموا منطقة احمليط اهلادئ يف سياق إطار التعاون ا قليمي ملنطقة احمليط اهلادئ ومسار قادة
وعمــل م تــس تنســيق الشــؤون ا وســاوية مــي منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ يف جهــود  - 128

ي، واشــتركا مــي املفو ــية الســامية حلقــوق ا وســان يف  الــدعوة مشــأن مســائل التشــرد الــداخل 
وتعــاون  .إطــالق الــة لزيــادة وعــي والتــزام الــدول األع ــاى مشــأن املســائل املتعلقــة مالتشــرد  

م تــس تنســيق الشــؤون ا وســاوية أي ــا مــي منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ مشــأن املشــاورات       
   .اينؤمتر القمة العاملي للعمل ا وس  املتعلقةا قليمية 

ويتعاون م تس األمم املتحدة املعين ماملخدرات واجلر ة عن كثـس مـي أماوـة منتـدى      - 129
جزر احمليط اهلادئ، وذلـ  يف جمـاالت منـها االسـتضامة لطلبـها املسـاعدة يف حتـديث األ  ـام         

   .هابالقاوووية النموذجية هبدف مواىمتها مي املعاي  القاوووية الدولية الراهنة ذات الالة ما ر
وتتـوىل إدارة الشــؤون االقتاـادية واالجتماعيــة، مالتعـاون مــي م تـس األمــم املتحــدة      - 130

للممثــل الســامي ألقــل البلــدان  ــوا والبلــدان الناميــة غــ  الســا لية والــدول اجلزريــة الاــغ ة    
الناميــة، رئاســة الفريــق االستشــاري املشــترك مــح الوكــاالت املعــين مالــدول اجلزريــة الاــغ ة     

لناميــة، وهــو آليــة غــ  رمسيــة للتعــاون مشــأن مســائل تعزيــز التنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة  ا
   .الاغ ة النامية

ووا لت من مة األغ ية والزراعة تعاو ا مي منتدى جـزر احملـيط اهلـادئ يف جمـاالت      - 131
ة ماـــائد منـــها إدارة األرا ـــي، وا دارة املت املـــة لحفـــات، وا  اـــاىات الزراعيـــة، وإدار 

   .األمساك احمليطية والزراعة يف اجلزر املرجاوية
 

 من مة شنغهاي للتعاون   
، قـــدم مـــدير اللضنـــة التنفي يـــة للـــهي ل ا قليمـــي 2014 أكتـــومر/يف تشـــرين األول - 132

مل افحة ا رهاب التامي ملن مة شـنغهاي للتعـاون إ اطـة إعالميـة إىل جلنـة م افحـة ا رهـاب        
تحـدة مشـأن اجلهـود ا قليميـة الـيت يبـ هلا اهلي ـل مـن أجـل م افحـة ا رهـاب            التامعة لألمم امل

ــس  ــيم        .والتطــرف العني ــارة تقي ــد شــارك اهلي ــل ا قليمــي مل افحــة ا رهــاب أي ــا يف  ي وق
  ــم افحــة ا رهـاب إىل أو م ســتان واست ــاف اجتماعــا  ملا ـطلعت هبــا املديريــة التنفي يــة  

و  ـرت من مـة شـنغهاي     .2015 أمريـل /مدير مديريت  التنفي ية ووفد يف طشقند يف ويسان
للتعــاون  لقــة عمــل إقليميــة مشــأن االلتزامــات الوقائيــة ويــرمي اجلــرائم املتعلقــة ماملقــاتلح           

عقـدها كـل    وقدمت خالهلا إسهامات مو وعية، وهـي  لقـة اشـترك يف   ا رهاميح األجاوس 
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تحـدة املعـين ماملخـدرات واجلر ـة ومن مـة األمـن والتعـاون يف أورومـا، يف         من م تس األمـم امل 
 .2015 أغسطس/أملاي يف آب

وعملت اللضنة االقتاادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ علـى تعزيـز تعاو ـا مـي      - 133
ة ،   ـر األمـح العـام للمن مـة الـدورة احلاديـ      2015 مايو/ويف أيار .من مة شنغهاي للتعاون

علــى يديــد للمن مــة واألمــح العــام  ة للضنــةالتنفي يــ ةاألمينــ توالســبعح للضنــة،  يــث اتفقــ
ملدة رس سـنوات إ ـافية، مـي  يـادة التركيـز علـى التنميـة         اهليئتحم كرة التفاهم املربمة مح 

 .االقتاادية والتعاون ا قليمي
وتعاووت من مة الاحة العاملية مي من مة شنغهاي للتعـاون مشـأن تن ـيم االجتمـاع      - 134

 /يف موســ و، يف متــو  الــ ي ُعقــدالثــاين لــو راى الاــحة يف ملــدان من مــة شــنغهاي للتعــاون،  
 .2015 يولي 
 

 اجلماعة ا  ائية للضنوب األفريقي    
ية للضنـوب األفريقـي مـن خـالل     وا لت إدارة الشؤون السياسية دعم اجلماعة ا  ائ - 135

ــة يف جمــال الوســاطة    ــدها ماملســاعدة التقني ــام .تزوي ــت، 2015 ويف ع ــى دعــم  ا دارة  عمل عل
اجلهود اليت تب هلا و دة دعم الوساطة التامعة للضماعة ا  ائية من خالل إيفاد خـرباى حل ـور   

 ائيـة واملسـاوة يف إعـداد    اجتماعات الفريق املرجعي املعين مشؤون الوساطة التامي للضماعة ا 
   .للضماعة ا  ائية يف جمال الوساطة يةالدورة التدريب

، دخلـت إدارة الشــؤون السياسـية يف مشـاورات مـي الــدول     2015 ومنـ  مدايـة عـام    - 136
للضنـوب   شاى م تس األمم املتحـدة ا قليمـي  مشأن إوتها ومي أماوا  ائية األع اى يف اجلماعة 
   .احمليط اهلندياألفريقي ومنطقة 

مركز األمم املتحـدة   - وقدمت فرقة العمل املعنية مالتنفي  يف جمال م افحة ا رهاب - 137
ــة     ــاعدة إىل اجلماعـــة ا  ائيـــة يف و ـــي اســـتراتيضية إقليميـــة مل افحـ مل افحـــة ا رهـــاب املسـ

األفريقـي يف  ا رهاب، اعتمدها مؤمتر قمة رؤساى دول و  ومات اجلماعة ا  ائيـة للضنـوب   
   .2015 أغسطس/آب

املعــين ماملخــدرات واجلر ــة واجلماعــة ا  ائيــة للضنــوب   األمــم املتحــدة م تــسوقــام  - 138
األفريقي مو ي مروام  إقليمي مشـترك يرمـي إىل جعـل منطقـة اجلماعـة ا  ائيـة يف مـأمن مـن         

ــة واملخــدرات )  ــدول األع ــاى يف    .(2016-2013اجلر  ــدعم لل ــس ال ــدم امل ت ــة وق  اجلماع
ا  ائية يف تعزيز قدر،ا على تنفي  اتفاقية األمم املتحـدة مل افحـة اجلر ـة املن مـة عـرب الوطنيـة       

 .، واملعاقبـة عليـ   النساى واألطفـال  ال سيماني وقمي االيار ماألشخاص،   ا املتعلقومروتوكوهل



A/71/160 

S/2016/621 
 

 

16-11778 29/30 

 

األوشـطة املشـتركة الراميـة     وا طلي امل تس مالتعاون مي أماوة اجلماعة ا  ائية متنفي  عدد مـن 
إىل مواىمـة التشـريعات الوطنيـة مــي املعـاي  الدوليـة و يـادة قــدرة الـدول األع ـاى يف اجلماعــة         
ا  ائيــة علــى التاــدي لاليــار ماملخــدرات وااليــار ماألشــخاص و،ريــس املهــاجرين والعنــس 

   .اجلنساين والفساد
ماعـة ا  ائيـة يف جمـاالت منـها ا وـ ار      وتعاون م تس تنسيق الشؤون ا وسـاوية واجل  - 139

والتنسيق ا قليمي يف سـياق االسـتضامة    ،علومات، والتأهس حلاالت الطوارئاملب ر، وإدارة امل
 تــس مــدى تنفيــ  أدوات مو ــدة لتقيــيم جواوــس ال ــعس تتــي   املويــدعم  .حلــاالت الطــوارئ

ويــدعم  . يــي أحنــاى املنطقــة يف  القائمــة ملخــاطرمشــأن اقامــل للمقاروــة وإجــراى حتليــل شــامل  
امل تس ا قليمي للضنوب األفريقي التامي مل تس تنسيق الشؤون ا وساوية اجلماعـة ا  ائيـة يف   

 .و ي إطار للعمل ا وساين
معنيـة   ال ـوارث الـدعم  وشـاى و ـدة     م تس األمـم املتحـدة للحـد مـن  ـاطر      وقدم - 140

ــةماحلــد مــن  ــاطر ال ــوارث    ــة اجلمأل تامع ــوب األفريقــي  ماو ــة للضن ويف كــاوون  .اعــة ا  ائي
م تس األمم املتحدة للحـد مـن   ، أجرت اجلماعة ا  ائية ماالشتراك مي 2015 ديسمرب/األول
 .األول من ووع  مشأن احلد من  اطر ال وارث يف أفريقيا استعراب األقران ال وارث  اطر
التقنية للضماعة ا  ائيـة املعنيـة مشـؤون    ويعمل مروام  األمم املتحدة للبيئة مي اللضنة  - 141

بيئــة الالبيئــة ماــفة استشــارية  يــث قــدم املشــورة التقنيــة لو ــي الاــيغة النهائيــة لربوتوكــول   
خطــة عمــل اجلماعــة ا  ائيــة مشــأن تغــ  املنــاخ، وخطــة عمــل اجلماعــة  يف لضماعــة ا  ائيــة ل

   .ا  ائية للنمو األخ ر ا  ائية حلفل التنوع البيولوجي واستراتيضية اجلماعة
  

التعاون مح األمم املتحدة ومن مـة   ـر األسـلحة ال يميائيـة؛ والتعـاون       -ثالثا  
مــح األمــم املتحــدة واللضنــة التح ــ ية ملن مــة معاهــدة احل ــر الشــامل    

 للتضارب النووية  
يعمــل م تــس شــؤون وــزع الســالح مــي من مــة   ــر األســلحة ال يميائيــة واللضنــة    - 142

لتح  ية ملن مة معاهدة احل ر الشـامل للتضـارب النوويـة مـن أجـل تعزيـز التثقيـس يف جمـال         ا
   .وزع السالح وعدم االوتشار، مي التركيز موج  خاص على مت ح املرأة

ــ  يف جمــال       - 143 ــة مالتنفي ــة العمــل املعني ــة ع ــو يف فرق ومن مــة   ــر األســلحة ال يميائي
ــاب   ــتركم افحــة ا ره ــة  ويش ــايف رئاس ــي      فريقه ــين  ن ــاالت املع ــح الوك ــترك م ــل املش العام

ويف إطار ه ا الفريق العامـل، قامـت    .اهلضمات ا رهامية مأسلحة الدمار الشامل والتادي هلا
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ــ     ــة العمــل املعنيــة مالتنفي مركــز األمــم املتحــدة مل افحــة     -يف جمــال م افحــة ا رهــاب    فرق
معـين م ـمان    يائية، مو ي مشروع عـاملي ا رهاب ماالشتراك مي من مة   ر األسلحة ال يم

فعالية التشغيل البيين املشترك مح الوكاالت ومتنسيق االتااالت يف  الة اهلضمـات ماألسـلحة   
   .أو البيولوجية/ال يميائية و

وعملــت اللضنــة االقتاــادية ألورومــا مــي من مــة   ــر األســلحة ال يميائيــة يف جمــال  - 144
مـن احلــوادث الاــناعية، وال سـيما مــن خــالل عقـد  لقــة عمــل    السـالمة ال يميائيــة والوقايــة  

 .2015 مـايو /مشتركة آلسيا الوسطى مشأن مني احلوادث الاناعية، وذل  يف أستاوا يف أيـار 
لتنســيق املشـترك مـح الوكــاالت   اواو ـمت من مـة   ـر األســلحة ال يميائيـة أي ـا إىل فريـق       

اق االتفاقيـة املتعلقـة   االقتاـادية ألورومـا يف سـي   املعين ماحلوادث الاناعية، ال ي أوشأت  اللضنة 
   .لحوادث الاناعيةلحلدود اماآلثار عامرة 

  
 املال  ات والتو يات - رامعا 

ــة ودون ا قليميــة         - 145 ــح األمــم املتحــدة واملن مــات ا قليمي ــز ت أوا ــر التعــاون م تع
أويـة   مـن  هلـ ا التعـاون  ثبـت مـا   وقـد   .يف السـنوات األخـ ة  مشـ ل ملحـوظ   وتنوعت جماالت  

تقريـر   حنـو مـا أكـد     ـمان فعاليـة االلتزامـات الدوليـة يف جمـال السـالم واألمـن، علـى         ل امسة 
(A/70/95-S/2015/446)الفريق املستقل الرفيي املستوى املعين معمليات السـالم   وي ـل األمـح    .

تعزيـز هـ ا التعـاون مـن خـالل تعميـق الشـراكات، وال سـيما مـن خـالل            العام ملتزما  وا لة
و ي    تعاووية فددة  سس كل سياق معح، تراعي علـى حنـو كامـل خاـائ  ومطالـس      
.كل منطقة وتتقيد مدود والية املؤسسة املعنية  
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