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    الدورة الرابعة والسبعون
 تكميلي يف جدول أعمال الدورة الرابعة والسبعنيطلب إدراج بند   

  
 منُح منتدى بواو من أجل آسيا مركَز املراقب يف اجلمعية العامة  

  
موجهة إىل األمني العام من ممثلي الصااااااااني  ٢٠١٩آب/أغساااااااا    ١٦رسااااااااالة م ر ة   

اإلسالمية( وابكستان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية  -وأوزبكستان وإيران )مجهورية 
 وسنغافورة وفييت انم وقريغيزستان وكمبوداي ومنغوليا وميامنار ونيبال لدى األمم املتحدة

  
النظام الداخلي للجمعية العامة، يشــنفنا  ن لبلس ايــإدر جدباد تند ليميلي من  14وفقا للمادة  
   ــدوأ  عمــاأ الــدوبة “ منُح منتــدب تإاو من   ــي  ايـــــــــــــــيــا منلعا املنا ــس   ا معيــة العــامــة”عنإالــ  
 والسبعني للجمعية العامة.  الناتعة

ي ع بفيع املســــتإب ليتحاوب ومنتدب تإاو من   ي  ايــــيا منظمة دولية حبي بمية مين ايــــة     ة   
في   ادة احليإمات واألعماأ التجابية واألوايــــــــــا  األلاد ية    ايــــــــــيا ومنا    خنب تشــــــــــ ن الق ــــــــــاد 
اآلايــــــــيإية والعاملية اسامة. ويســــــــعز املنتدب جا لععيع التبادأ ا  تلــــــــاد  والتعامي والتعاون داخي املنبقة 

ار لتحقي  التنمية املشـــــــــــــللة. ويعقد انلي م  ن  الســـــــــــــنإ  وتني املنبقة واألحناء األخنب من العامل ايـــــــــــــعي
مبقا عة هاينان ابللـــــني، وينظم م  نات ج ليمية ودولية ملنا شـــــة التنمية ا  تلـــــادية وا  تماعية    ايـــــيا 
وخاب ها والق ـــــــاد النمليســـــــية املتعلقة ابلتينإلإ يا وا تتياب والتعليم واللـــــــحة وال قافة وا ع م، و  لا  

 مبادبات اسدُف منها لععيع التعاون تني احليإمات واألعماأ التجابية. 
 ،ودولـــة جايـــــــــــــــنامليـــي ،تلـــدا، هيم لمنإلـــل  ايـــــــــــــــلاليـــا 29وتلـــدان املنتـــدب األو ليـــة، وعـــددهـــا  
 ،ومجهإبية ابلســــــتان ا ايــــــ مية ،ومجهإبية جينان ا ايــــــ مية ،ومجهإبية  وزتيســــــتان ،جلدوليســــــيا ومجهإبية

ومجهإبية  ،ومجهإبية لإبد ،ولنلمالســــتان ،ومملية  يلند ،ومجهإبية تنغ ديش الشــــعبية ،وتنوين داب الســــ م
ومجهإبية اللني  ،ومجهإبية اينغافإبة ،ومجهإبية اين   ليا ا شلالية الد قنا ية ، و الد قنا ية الشعبية

ومجهإبية  يحبيعايــتان،  ،ليةومجهإبية فييت انم ا شــلا  ،ومجهإبية الفلبني ،ومجهإبية  ا ييســتان ،الشــعبية
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 ،ومجهإبية احتاد ميـاااب ،ومنغإليـا ،ومجهإبية ملـدي  ،وماليعد ،وممليـة لمبإدد ،ومجهإبية لازاخســـــــــــــــتـان
والع ـــــــــــــــإية مفتإ ة  مام مجيع  والياابن. ،ومجهإبية اسند ،وليإزيلندا ،ومجهإبية ليباأ الد قنا ية ا حتادية
املنتدب الفا ا للتعاون مع جدابة الشــــ ون ا  تلــــادية وا  تماعية التاتعة األع ــــاء   األمم املتحدة. وو  ع 

 للنهإض أبهدافهما املشللة.  2٠19لألمالة العامة لألمم املتحدة   عام 
من النظــــام الــــداخلي للجمعيــــة العــــامــــة،  ُبفقــــت  يــــ  مــــ ل نة جي ــــــــــــــــــا يــــة  2٠ووفقــــار للمــــادة  

 )املنف  ال اين(.األوأ( ومشنوع  ناب  )املنف 
 و ب إ ممتنار لعميم ه   النايالة ومنفقيها ابعتبابهم وثيقة من واثمل  ا معية العامة. 

 
 د إندجانغ  )لإ يع(

 املم ي الداملم
  مهإبية اللني الشعبية لدب األمم املتحدة

 
 كيايإفان  )لإ يع(

 املم ي الداملم
 ململية لمبإدد لدب األمم املتحدة

 
 رواجني ختتجميد  )لإ يع(

 املم ي الداملم
  مهإبية جينان ا اي مية لدب األمم املتحدة

 
 مولدويساييفاميحبإأ  )لإ يع(

 املم لة الداملمة
  مهإبية  يحبيعايتان لدب األمم املتحدة

 
 فانسوريفونغخياين  )لإ يع(

 املم ي الداملم
  مهإبية  و الد قنا ية الشعبية لدب األمم املتحدة

 
 بّوريفاباياخنإ  )لإ يع(

 القاملم ابألعماأ ابلنياتة
 للبع ة الداملمة ملنغإليا لدب األمم املتحدة

 
 سوانهاو دو  )لإ يع(

 املم ي الداملم
  مهإبية احتاد مياااب لدب األمم املتحدة
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 راي منيت ابهادوب  )لإ يع(
 املم ي الداملم

 املتحدة مهإبية ليباأ الد قنا ية ا حتادية لدب األمم 
 

 لودهيمليحة  )لإ يع(
 املم لة الداملمة 
  مهإبية ابلستان ا اي مية لدب األمم املتحدة

 
 غفورتنهان  )لإ يع(

 املم ي الداملم
  مهإبية اينغافإبة لدب األمم املتحدة

 
 إبراهيموفخبتياب  )لإ يع(

 املم ي الداملم
  مهإبية  وزتيستان لدب األمم املتحدة

 
 دين  لإ دانغ  )لإ يع(

 املم ي الداملم
  مهإبية فييت انم ا شلالية لدب األمم املتحدة
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 املرفق األول
 مذكرة إيضاحية  

تلدا من منبقة  ايــيا  29منتدب تإاو من   ي  ايــيا منظمة دولية سايــســت مببادبة مشــللة من  
التبادأ ا  تلـــــــــــــــاد  والتعامي ( لععيع ولنايـــــــــــــــي  1واحمليط اسادئ )الظن القاملمة املنفقة(. ومن  هداف م )

( لإفي  ي ع بفيع املستإب ليتحاوب في   ادة 2والتعاون داخي  اييا وتني  اييا واألحناء األخنب من العامل؛ )
احليإمات واألعماأ التجابية واخلرباُء والفقهاءُ تشـــ ن الق ـــاد ا  تلـــادية وا  تماعية والبي ية وحبيها من 

 يا والعامل.الق اد اسامة ابلنسبة آلاي
وتناء علز ا لا  فيدأ ف. بامإس، بمليي الفلبني الســــــــــات ، وتإس هإر، بمليي وزباء  ايــــــــــلاليا  

تلدا مبقا عة هاينان ابللــني  2٥الســات ، ومإبوهيو هإايــإلاوا، بمليي وزباء الياابن الســات ، ا تمع مم لإ 
  ي  اييا و عي مقن  الداملم   والفقإا علز ساييي منتدب تإاو من  2٠٠٠لشنين ال اين/لإفمرب  19  

، اعتمد مم لإ مجيع البلدان املشــابلة مي ا ا منتدب تإاو من   ي  ايــيا 2٠٠1شــبا /فرباين  2٧تإاو. و  
،  اِبي 2٠16و  2٠٠6تلدا، منها اللــني، البلدان األو لية للمنتدب. و  عامي  26اب مجاع، و صــبحت 

جا القاملمة األصـلية للبلدان األو لية للمنتدب تناء علز  لس من املنتدب جضـافةا جايـنامليي ليإزيلندا وملدي  
  يإمات ه   البلدان.

ويت ل   منتدب تإاو من   ي  ايـــــــــــــــيا من ا معية العامة لألع ـــــــــــــــاء، وجملي ا دابة، واألمالة،  
 ومعهد البحل والتدبيس، وجملي املســـتشـــابين. وا معية العامة لألع ـــاء هي صـــا بة الســـلبة النهاملية  

ع ـــــــــإا من القادة الســـــــــياايـــــــــيني و ادة األعماأ التجابية ومن الإلا ت احليإمية  234املنتدب، ول ـــــــــم 
(. ويعمي 2٠19 إز/يإلي   31تلدا ومنبقة من مجيع  حناء العامل ) ىت  36والشنلات ومنالع الفين من 

ع ـــإا  19لي البالغ عددهم جملي ا دابة علز  ل  اسي ة التنفي ية العليا للجمعية العامة. ومن  ع ـــاء ان
 ادة ايـــياايـــيإن ايـــاتقإن و ادة  عماأ سابية وبوايـــاء ايـــاتقإن ملنظمات دولية لنشـــحهم  يإمات البلدان 

مإن،  - املعنية ولإاف  عليهم ا معية العامة. وشاحبي منلس بمليي جملي ا دابة  اليا هإ السيد ابن لي
 األمني العام السات  لألمم املتحدة.

  منتدب تإاو من   ي  ايـــــــيا و إالني اللـــــــني، البلد امل ـــــــي ، للمنتدب شـــــــ لـــــــية  ووفقا ملي ا 
اعتبابية لاملة ول  األهلية التامة للتعا د وا تناء املمتليات املنقإلة وحبي املنقإلة والتلـــــــــــــــن ف فيها وج امة 

معاملة ، و  عت احليإمة اللـــــــــــينية واملنتدب م لنة لفاهم ليفي 2٠٠٥الدعاوب  مام الق ـــــــــــاء. و  عام 
املنتدب لمنظمة  يإمية دولية فيما يتعل  ابملباين والتســـــــــهي ت ال ـــــــــنيبية ودخإأ البلد واخلنود من  وما 

 جا ذلك. 
ويعقد منتدب تإاو من   ي  ايـــــيا م  ن  الســـــنإ    الشـــــبن األوأ من الســـــنة ملســـــاعدة البلدان  

ا  تلــاد  مع املنا   األخنب. ويُدعز  ادة الدوأ اآلايــيإية علز حتقي  التنمية املشــللة ولنايــي  التعاون 
وخنس األعماأ التجابية و ادة الن   من خمتل  البلدان ملنا شـــــــــــــــة الق ـــــــــــــــاد النمليســـــــــــــــية املتعلقة ابلتنمية 
ا  تلــادية وا  تماعية    ايــيا والعامل، م ي التمإيي والتجابة وا ايــت ماب والبي ة. وخ أ امل  ن الســنإ ، 

   اآلباء ولبل  املبادبات ا  ليمية والدولية ابلتعامي املبين علز املساواة.يتم التإاف  
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وتنــاء علز دعإة من احليإمــات واألعمــاأ التجــابيــة ومنالع الفين، ينظم منتــدب تإاو من   ــي  
 ايــــيا م  نات   تلدان متعددة    ايــــيا وخاب ها من   ي ج امة الشــــنالات تني القباعني العام واخلا  

 ولشجيع  هإد ليسي التجابة وا ايت ماب.
ويعمي منتدب تإاو من   ي  اييا علز حنإ وثي  مع ولا ت األمم املتحدة املت للة ولربدت  

املنظمات ا  تلــادية الدولية ليقإم معها ابايــت ــافة م  نات لتعل  مبجا ت مت لــلــة، وج از دباايــات 
، و  ع املنتدب 2٠19دية ا  ليمية والعاملية. و  عام مشـــــــــللة، وجصـــــــــداب لقابين عن ا ساهات ا  تلـــــــــا

الفا ا للتعاون مع جدابة الشـــ ون ا  تلـــادية وا  تماعية التاتعة لألمالة العامة لألمم املتحدة وعقدا منتدب 
 اللحة العاملية اب شلار مع منظمة اللحة العاملية للنهإض أبهدافهم املشللة.

 ي  ايـــيا، ال   يإ د مقن     ايـــيا ول  منظإب عاملي، يتيح الدعم ولعتقد  ن منتدب تإاو من   
الفين  للتنمية املستدامة ل  تلاد اآلاييإ ، ويعمي تنشا  علز لععيع العإملة ا  تلادية. ويلتعم املنتدب 
ابحلفاظ علز النظام الدويل وصـــــــــــلُب  األمم املتحدة، وتدعم لظام ساب  متعدد األ ناف يتســـــــــــم اب لفتا  

لشـــــــــــــــفافية واإأ ا ميع والعدالة وا للـــــــــــــــاف. ومن منبل   ن املنتدب منفعة عامة دولية ومنرب لتبادأ وا
األفياب، لشابلت البلدان اآلاييإية   ساييس  وهي لعمي ايإدر علز جدابل ، وهإ يتلقز الدعم ل لك من 

 ادين ا  تماعية وا  تلادية.مجيع  حناء العامل. ولتس   لشبت  مع مقاصد األمم املتحدة ومبادملها   املي
وحنن مقتنعإن أبن منح منتدب تإاو من   ي  ايــــيا منلعا املنا س   ا معية العامة ايــــيســــاعد    

ليســـــــي لنايـــــــي  التعاون البإيي األ ي تني املنتدب واألمم املتحدة. ولن يدعم ذلك فحســـــــس التعاون تني 
، تي اييشجع  ي ا النمإ القإ  2٠3٠ستدامة لعام البلدان اآلاييإية   مساعي حتقي   هداف التنمية امل

 والشامي للجميع واملستدام ل  تلاد العاملي.
  



 A/74/293 

 

6/8 19-14083 

 

 قائمة البلدان األّولية ملنتدى بواو من أجل آسيا  
 لمنإلل  ايلاليا - 1

 دولة جاينامليي - 2

 مجهإبية جلدوليسيا - 3

 مجهإبية  وزتيستان - 4

 مجهإبية جينان ا اي مية - ٥

 ية ابلستان ا اي ميةمجهإب  - 6

 ،تنوين داب الس م - ٧

 مجهإبية تنغ ديش الشعبية - 8

 مملية  يلند - 9

 ،لنلمالستان - 1٠

 مجهإبية لإبد - 11

 مجهإبية  و الد قنا ية الشعبية - 12

 مجهإبية اين   ليا ا شلالية الد قنا ية - 13

 مجهإبية اينغافإبة - 14

 مجهإبية اللني الشعبية - 1٥

 مجهإبية  ا ييستان - 16
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 املرفق الثاين
 مشروع قرار  

  
 منُح منتدى بواو من أجل آسيا مركَز املراقب يف اجلمعية العامة  

 
 إن اجلمعية العامة، 
 تنحببة منتدب تإاو من   ي  اييا   جااء لعاول  مع األمم املتحدة، إذ حتيط علما 
دعإة منتدب تإاو من   ي  ايــــــيا جا املشــــــابلة   دوبات ا معية العامة و عماسا  تقرر - 1 

 تلفة منا س؛
 جا األمني العام  ن يت   ا  ناءات ال زمة لتنفي  ه ا القناب. ت لب - 2 

 


