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    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1 و A/61/L.66( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[
  

  منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلسي -  ٦١/٢٩٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  
، الذي أعلـن    ١٩٨٦ر  أكتوب/تشرين األول  ٢٧ املؤرخ   ٤١/١١ إىل قرارها    إذ تشري   

منطقة سـالم    يف املنطقة الواقعة بني أفريقيا وأمريكا اجلنوبية،          احمليط األطلسي،  فيه رمسيا أن  
  ،وتعاون يف جنوب احمليط األطلسي

 إىل قراراهتا الالحقة بشأن منطقة السالم والتعاون يف جنوب احملـيط            وإذ تشري أيضا    
  ،األطلسي
واألمن ومسائل التنمية مترابطة فيما بينـها        السالم أن مسأليت    وإذ تؤكد من جديد     

 التعاون بني الدول، وخباصة دول املنطقة، من أجل حتقيـق           ، وإذ تعترب أن   غري قابلة للتجزئة  و
أهداف منطقة الـسالم والتعـاون يف جنـوب احملـيط           لتعزيز  والتنمية أمر أساسي     السالم

  ،األطلسي
منطقة السالم والتعاون يف جنوب     مقاصد وأهداف   أمهية   أيضا وإذ تؤكد من جديد     

  كأساس لتشجيع التعاون بني بلدان املنطقة،األطلسي احمليط 
 اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف سبيل حتقيق أهـداف           مع التقدير  وإذ تالحظ   

 والتزامها بإعادة إحيائها عن طريق اختـاذ        منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلسي      
، بوصـفها عمليـة     انـدا إجراءات من بينها عقد حلقات عمل مواضيعية يف إطار مبادرة لو          

 ١٨  يف الـذي عقـد يف لوانـدا       ،منطقـة حتضريية لالجتمـاع الـوزاري الـسادس لل       
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٩ و
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 إىل قراراهتا ذات الصلة اليت حثت فيها دول املنطقة على مواصـلة اختـاذ               وإذ تشري   
، األطلـسي منطقة السالم والتعاون يف جنـوب احملـيط         إجراءاهتا الرامية إىل حتقيق أهداف      

  ،حمددةبرامج تنفيذ  عن طريق سيما وال
  ،)١(بتقرير األمني العاموإذ حتيط علما   
بوصـفها   منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلـسي       دور   تؤكد  - ١  
 باملسامهة القيمة اليت وفرها مـؤمتر       عترفتو،   فيها  لتعزيز التفاعل بني الدول األعضاء     منتدى

 ٣٠ إىل   ٢٦ املعقود يف أبوجا يف الفترة من        ،بني أفريقيا وأمريكا اجلنوبية   القمة األول املشترك    
طالـب   من إعالن أبوجا، اليت      ٧ بالفقرةال سيما فيما يتعلق     و،  ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 

واألمن بني املنظمات واآلليات اليت هي       السالمبتعزيز التعاون اإلقليمي بشأن     املشاركون فيها   
  واألمن؛ السالملتدعيم  مهمةباعتبارها وسيلة  إىل املنطقة تشري واليتأعضاء فيها، 

 بعقد االجتماع الوزاري السادس ملنطقة السالم والتعاون يف جنوب          ترحب  - ٢  
 وخطـة عمـل     )٢( وحتيط علما مع التقدير باعتماد البيان اخلتامي للوانـدا         األطلسي،احمليط  
  ؛)٣(لواندا

يف احملـددة    بالدول أن تتعاون يف سبيل حتقيق أهداف السالم والتعاون           هتيب  - ٣  
   وأعيد تأكيدها يف البيان اخلتامي للواندا وخطة عمل لواندا؛٤١/١١ القرار

 تقـدمي   املعنية مؤسسات منظومة األمم املتحدة وأجهزهتا وهيئاهتا      إىل   تطلب  - ٤  
نطقة السالم والتعـاون يف جنـوب       مكل ما يلزم من مساعدة قد تسعى الدول األعضاء يف           

وتـدعو   ، للحصول عليها يف إطار جهودها املشتركة لتنفيذ خطة عمل لواندا          احمليط األطلسي 
  ؛بذلك  القيام إىل، مبن فيهم املؤسسات املالية الدولية،الشركاء املعنيني

 بعرض حكومة أوروغواي استضافة االجتماع الـوزاري الـسابع          ترحب  - ٥  
  ؛٢٠٠٩عام يف  منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلسييف للدول األعضاء 

 والقرارات الالحقة بشأن    ٤١/١١ إىل األمني العام إبقاء تنفيذ القرار        تطلب  - ٦  
وتقدمي تقرير إىل اجلمعيـة      االستعراضقيد  األطلسي  منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط       

، وجهات النظر الـيت     مجلة أمور  يف االعتبار،    األخذ يف  مع ،الثالثة والستني يف دورهتا   العامة  
  أعربت عنها الدول األعضاء؛

_______________ 
)١(  A/60/253 و Add.1.  
)٢(  A/61/1019املرفق الثاين ،.  
  .املرجع نفسه، املرفق األول  )٣(
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 البنـد جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثالثة والـستني        أن تدرج يف     تقرر  - ٧  
  .‘‘األطلسيمنطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط ’’ املعنون

  ١٠٧اجللسة العامة 
  ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول١٣

  


