
 
  

  يونسكو –مجموعة اتصال أسبا النظام األساسي ل

  

 األمريكيـة الجنوبيـةلدول األعضاء فـي القمـة العربيـة و ممثلي ان المندوبين الدائمو اجتمع   
ــــاحاالجتمــــاع اال "، لعقــــد  2010أكتــــوبر  27فــــي فــــي مقــــر اليونســــكو فــــي بــــاريس  أســــبا)(  يفتت
  .  " يونسكو -مجموعة اتصال األسبال

مجــاالت الفــي  التبــادلو التعــاون بــين اإلقليمــين  تعزيــزالحاجــة الــى العتبــار واضــعين فــي ا  
العلوم الطبيعية والثقافـة ، اإلنسانية التعليم، العلوم االجتماعية و –اليونسكو  تدخل في نطاقالتي 

  االتصاالت.و والمعلومات 
درات التعـاون مبـاأمريكـا الجنوبيـة فـي تنفيـذ  رغبة الدول العربية ودولفي االعتبار  آخذين  

ســبا فــي مجــاالت مــن قبــل األ المتفــق عليهــاأولويــة فــي اإلعالنــات وخطــط العمــل المعتــرف بهــا ك
  والعلوم والتكنولوجيا والشؤون البيئية .و الشئون االجتماعية الثقافة والتعليم 

ذات  القضـايافـي  و التنسيق فيما بين اإلقليمين الحوار إلىالحاجة  واضعين في االعتبار  
  .اليونسكو  من خالل و األمريكية الجنوبيةلدول والدول العربية لتمام االه

  إلى: واشير و إذ ي
علــى هــامش المــؤتمر الــذي عقــد ســبا الثقــافي لأللتعــاون اأ)   التقريــر النهــائي الجتمــاع لجنــة 

إنشــاء "مجموعــة "  أوصــى بـــو الــذي )  14/10/2009لليونســكو ( بــاريس  35الـــالعــام 
التـي و في اليونسكو، بهدف تأييد تنفيذ خطـة العمـل  اإلقليمينثلي ماتصال" مكونة من م

  " اختصاصهم نطاقضمن تقع 
 – 26( كيتـو  لألسـباالمسـؤولين  اركبـل السـادسمن التقرير النهائي الجتماع  5.2ب) الفقرة 

ح واقتـر  14/10/2009فـي ) رحب بنتائج اجتماع لجنة التعاون الثقافي  2/2010/ 27
  اإلقليمين في اليونسكو .  تصال " لممثليمجموعة ا" نشاءإ
)  22/7/2010-21( القاهرة  السابعمن التقرير النهائي الجتماع كبار المسؤولين  5.10ج) الفقرة 
إعطاء  و بالتالي" لتعريف أسلوب عملها و أنشطتهايونسكو "  –األسبا "مجموعة اتصال  تشجع

تفويضًا   27/10/2010سبا الحاضرين في اجتماع األلدول األعضاء في ا الدائمة وممثليالوفود 
  مجموعة االتصال .الحالي لهيكل الللموافقة على 

  
  : يـاآلت قرروا

 أن يـتم ىعلـ، " المجموعـة " ) الحقـًا بــ يونسكو ( المشـار إليهـا –مجموعة اتصال أسبا إنشاء ) 1
  في اليونسكوتشكيلها من الوفود الدائمة و المراقبين من كل دول األسبا األعضاء 

  



 يتم ترشيحهم إقليمكل  عنمن ثالثة ممثلين بموجب توجيهات مكتب يتكون المجموعة  ستعمل) 2
تنفيـذ األنشـطة التـي تـم التصـديق عليهـا فـي  لـدعم. اإلقليمـين نالمنسـقيبما فـي ذلـك بعد مشاورات 

و التنسـيق  يمـيناإلقلللحـوار بـين  دىو الوثـائق المشـتركة الصـادرة عـن األسـبا، و كمنتـ اإلعالنـات
علـى جـدول أعمـال  الجنـوبي كيير األمت االهتمام للجانب العربي و ضيع ذامواال معالجةمن  أجل 
  .اليونسكو

  
مــا هــو كــل مؤسســي و  دعــمنســكو، للحصــول علــى المجموعــة وســائل ، مــن خــالل اليو  ســتحدد) 3

ع سيق منبا بالتو برامج عمل األس إعالناتمن أجل تنفيذ المبادرات المطروحة في متاح من دعم 
  اللجان القطاعية لتعاون األسبا.

  
فــي المجــاالت ذات  اإلقليمــينلمواقــف بــين اتســعى المجموعــة لتعزيــز الحــوار و لتنســيق ســوف ) 4

  . االهتمام المشترك ضمن جدول أعمال اليونسكو
  
 يذيمجلس التنفعلى األقل قبل الدورات العادية لل عامتنعقد اجتماعات المجموعة مرتين كل س) 5
  .لذلك ضرورة ما يكون هناكنسكو، و يفضل في مارس و سبتمبر، أو عندو للي
  
ــــ) تقــــوم المجموعــــة بأعــــداد تقر 6 لمجموعــــة التنســــيق و األنشــــطة المقترحــــة  اســــتنتاجاتهار حــــول ي

  . التنفيذي لألسبا
  


