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 الدورة التاسعة واخلمسون
 من جدول األعمال) ج (٥٦البند 

 : بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرىالتعاون
   التعاون بني األمم املتحدة ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا

 ليشـــيت، مجهوريـــة الو -، تايلنـــد، تيمـــور بـــنغالديشإندونيســـيا، بـــروين دار الســـالم،   
طية الشـعبية، رومانيـا، سـنغافورة، الفلـبني، فييـت نـام، كازاخسـتان، كمبوديـا،                 الدميقرا

 مشروع قرار :كوبا، ماليزيا، منغوليا، ميامنار، نيوزيلندا
 

 التعاون بني األمم املتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا  
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ا، املكرســة يف  أهـداف ومقاصـد رابطــة أمـم جنـوب شـرق آسـي      إذ تضـع يف اعتبارهـا   

ــؤرخ   ــانكوك امل ــع     ، وال١٩٦٧أغســطس / آب٨إعــالن ب ــافع م ــق ون ــاون وثي ــة تع ســيما إقام
 املنظمات الدولية واإلقليمية القائمة اليت هلا نفس األهداف واملقاصد،

 بشأن التعـاون  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ املؤرخ ٥٧/٣٥ قرارها وإذ تشري إىل   
  جنوب شرق آسيا،بني األمم املتحدة ورابطة أمم

 بتقرير األمني العام عن التعاون بني األمم املتحـدة ورابطـة    التقديروإذ حتيط علما مع      
 ،)١(أمم جنوب شرق آسيا

 أن أنشطة الرابطة تتفق ومقاصد األمم املتحدة ومبادئها،وإذ تالحظ مع االرتياح  
  املتحدة والرابطة، باجلهود اجلارية اليت تعزز التعاون بني منظومة األمموإذ ترحب 

_________________ 
 )١(  A/59/303اجلزء األول، الفصل الثالث ،. 
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 مبشاركة الرابطة يف االجتماعات الرفيعة املستوى بني األمم املتحـدة           وإذ ترحب أيضا   
للجنــة االقتصـادية واالجتماعيــة آلســيا  اواملنظمـات اإلقليميــة، وكـذلك بالتعــاون بــني الرابطـة و   

 قليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ،واحمليط اهلادئ من أجل تعزيز احلوار والتعاون بني املنظمات اإل
 جهود رئـيس اجلمعيـة العامـة واألمـني العـام لألمـم املتحـدة ووزراء                 تثين على  - ١ 
عقـد اجتماعـات منتظمـة سـنويا حبضـور األمـني            مـن أجـل     الرابطـة   الدول األعضاء يف    خارجية  

ون بــني األمــم العــام للرابطــة، خــالل الــدورة العاديــة للجمعيــة العامــة، بغيــة زيــادة تعزيــز التعــا  
 املتحدة والرابطة؛

 رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا واألمـم املتحـدة علـى زيـادة                   تواصل تشجيع  - ٢ 
  األمر؛هاالتصاالت وتعزيز جماالت التعاون بينهما، حسبما يقتضي

ـــة يف دورهتـــــا احلاديــة       تطلــب إىل - ٣  ــدم إىل اجلمعيــة العامـ ــني العــام أن يق  األم
 ذ هذا القرار؛والستني تقريرا عن تنفي

الســتني البنــد و أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا احلاديــة تقــــرر - ٤ 
 .�التعاون بني األمم املتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا��املعنون  الفرعي

 


