
A/RES/63/15األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
16 December 2008

 الثالثة والستونالدورة
 من جدول األعمال)ي (114البند

08-47167

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 وA/63/L.13( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

ــدة - 63/15 ــم املتحــ ــني األمــ ــاون بــ ــة التعــ ــصادية للمنطقــ ــة االقتــ واجلماعــ
 اآلسيوية األوروبية

 ،إن اجلمعية العامة 
 الـذي منحـت2003ديـسمرب/ كـانون األول9 املـؤرخ58/84هـاي إىل قرارإذ تشري 

و اجلماعــة االقتــصادية للمنطقــة األوروبيــة اآلســيوية مركــز املراقــب لــدى اجلمعيــة العامــةفيــه
 بشأن التعاون بني األمم املتحـدة واجلماعـة2007ديسمرب/ كانون األول6 املؤرخ62/79

 دية للمنطقة األوروبية اآلسيوية،االقتصا
 الـدويل يف حـل الـصعيد علـى إىل أن أحد مقاصد األمم املتحدة التعاونوإذ تشري أيضا 

 املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقايف واإلنساين،
 يف إطـاراملبذولـة إىل مواد ميثـاق األمـم املتحـدة الـيت تـشجع األنـشطةكذلك وإذ تشري 

 زيز مقاصد ومبادئ األمم املتحدة،التعاون اإلقليمي من أجل تع
عة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية تـضم بلـدانا بأن عضوية اجلماعلما وإذ حتيط 

ــذا الـــصدد إىل قرارهـــا ــة انتقاليـــة، وإذ تـــشري يف هـ  املـــؤرخ61/210متـــر اقتـــصاداا مبرحلـ
 احلـوار الذي دعـت فيـه منظومـة األمـم املتحـدة إىل تعزيـز2006ديسمرب/كانون األول 20

 الـيت تـضم املنظمـاتلتلـك الدعم املقدموزيادة مع منظمات التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي
ــة الــيت تــشمل جهودهــا مــساعدة أعــضائها يفوعــضويتها بلــدانا متــر اقتــصاداا مبرحلــة انتقالي

 ى حنو كامل يف االقتصاد العاملي،االندماج عل
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 تؤكـد)1( أن معاهدة إنشاء اجلماعة االقتصادية للمنطقـة األوروبيـة اآلسـيويةوإذ تالحظ 
نونيثــاق وأيــضا مببــادئ ومعــايري القــااملم الــدول األعــضاء يف اجلماعــة مببــادئمــن جديــد التــزا

 الدويل اليت حتظى بقبول عام،
نظومـةمل  األخـرى التابعـةؤسـساتوامل بأن تعزيز التعاون بني األمم املتحدةواقتناعا منها 

ــة اآلســيوية يــسهم يف ــصادية للمنطقــة األوروبي ــم املتحــدة واجلماعــة االقت  مقاصــدزتعزيــاألم
 ومبادئ األمم املتحدة،

 وارث الطبيعية يف بلدان املنطقة،إزاء استمرار حدوث الك القلق عنوإذ تعرب 
 التكنولوجيـاتنـشرب وتنميةالب أن املسائل املتعلقة بإدارة موارد املياه والطاقة ووإذ تدرك 

ة االقتـصادية اجلماعـ التنمية املستدامة للبلـدان األعـضاء يف جمالأمهية خاصة يفتكتسيونقلها
 للمنطقة األوروبية اآلسيوية،

 أن اجلماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسـيوية تـضم بعـض البلـدانوإذ تدرك أيضا 
 يف هذا الصدد على الدور الرئيسي الـذي تؤديـه مؤسـسات التكامـلوإذ تشدد ،غري الساحلية

: أملـايتبرنـامج عمـل يف تنفيـذسـيويةبيـة اآلاإلقليمي، مثل اجلماعة االقتصادية للمنطقـة األورو
تلبية االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية يف إطـار عـاملي جديـد للتعـاون يف جمـال

 ،)2(النقل العابر من أجل البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية
ــحتــيط علمــا - 1  ــذ ق ــام عــن تنفي ــر األمــني الع ــة بتقري ــة العام  ،)3(62/79رار اجلمعي

ــةلتفاعــلل االرتيــاحوتعــرب عــن بــني األمــم املتحــدة واجلماعــة االقتــصادية للمنطقــة األوروبي
 ؛ الذي يعود عليهما باملنفعةاآلسيوية

 باألنشطة اليت تضطلع ا اجلماعة االقتصادية للمنطقة األوروبيةحتيط علما أيضا - 2 
تحدة عن طريـق تعزيـز التعـاون اإلقليمـي يف جمـاالت مـن قبيـلاآلسيوية لدعم أهداف األمم امل

التجارة والتنمية االقتصادية وإنشاء احتاد للجمارك والطاقة والنقل والزراعة والصناعات الزراعية
ــصرفيةوتنظـــيم اهلجـــرة ــيم واواألعمـــال املـ ــصاالت والتعلـ ــصحية والتمويـــل واالتـ ــة الـ لرعايـ

حيائيــة ومحايـة البيئـة واحلــد مـن خمـاطر الكــوارثجيـا األية والتكنولوواملستحـضرات الـصيدالن
 الطبيعية؛

_______________

 .39321، الرقم2212، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )1(
والبلــدانوبلــدان املـرور العــابر الناميــةتقريـر املــؤمتر الــوزاري الـدويل للبلــدان الناميــة غـري الــساحلية )2(

 28التعاون يف جمال النقـل العـابر، أملـايت، كازاخـستان،ب املعين سسات املالية واإلمنائية الدوليةواملؤاملاحنة
 .، املرفق األول)A/CONF.202/3 (2003أغسطس/ آب29 و
 . طاء-، الفرع الثاينCorr.1 وA/63/228-S/2008/531انظر )3(
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 علــى التــزام الــدول األعــضاء يف اجلماعــة االقتــصادية للمنطقــة األوروبيــةتــثين - 3 
اآلســيوية باالرتقــاء بالتكامــل االقتــصادي اإلقليمــي عــن طريــق إنــشاء احتــاد مجركــي ومنطقــة

 إنـشاء سـوق مـشتركةوكذلكمع النظام التجاري املتعدد األطراف،مبا يتسقللتجارة احلرة،
 للطاقة؛

 التقــدم احملـرز يف التعــاون بـني اجلماعــة االقتـصادية للمنطقــةتالحـظ مــع التقـدير - 4 
األوروبية اآلسيوية واللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط

 إدارة مـوارد امليـاه والطاقـة والتنميـة من بينـها يف جماالتاملتحدة اإلمنائياهلادئ وبرنامج األمم
التفاعل على حنـو مما يعزز ،ونشر التكنولوجيات ونقلها وتيسري التجارة والنقل وبناء القدرات

 القتصادات آسيا الوسطى؛فعال يف إطار برنامج األمم املتحدة اخلاص
حلـوار والتعـاون والتنــسيق بـني منظومـة األمــمعلـى أمهيـة مواصــلة تعزيـز ا تـشدد - 5 

املتحدة واجلماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسـيوية، وتـدعو األمـني العـام لألمـم املتحـدة
إىل مواصلة إجراء مشاورات منتظمة لبلوغ هذه الغايـة مـع األمـني العـام للجماعـة االقتـصادية

 هذا الغرض باملنتـدياتلتحقيق مستعينا،د القائمة يف حدود املوار،للمنطقة األوروبية اآلسيوية
واألشكال ذات الصلة املشتركة بني املؤسسات، ومن بينها املشاورات السنوية اليت جتـرى بـني

 األمني العام لألمم املتحدة ورؤساء املنظمات اإلقليمية؛
تحـدةواملؤسـسات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم امل الوكاالت املتخصصةتدعو - 6 

ــصاديةوبراجمهــا وصــناديقها ــز التعــاون مــع اجلماعــة االقت ــة إىل تعزي ــة الدولي  واملؤســسات املالي
 علـى حنـوتنفيـذ الـربامجبغـرضاالتصاالت املباشـرة معهـاإجراءللمنطقة األوروبية اآلسيوية و

 يق أهدافها؛ حتقمشترك من أجل
االقتـصادية واالجتماعيـةاللجنـة االقتـصادية ألوروبـا واللجنـة تدعو بوجه خاص - 7 

ــم املتحــدة واملؤســسات األخــرىآلســيا واحملــيط اهلــادئ ــة ملنظومــة األم ــصلة التابع إىلذات ال
 اإلســهام يف قيــام اجلماعــة االقتــصادية للمنطقــة األوروبيــة اآلســيوية بوضــع مفهــوممواصــلة

 املـسائل املتعلقـةلالستخدام الفعال ملـوارد امليـاه والطاقـة يف الـدول األعـضاء يف اجلماعـة وحلـل
 باحلد من خماطر الكوارث ذات الصلة باملياه يف املنطقة؛

 إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا اخلامــسةتقريــرا  إىل األمــني العــام أن يقــدمتطلــب - 8 
 والستني عن تنفيذ هذا القرار؛

 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا اخلامــسة والــستني البنــدتقــرر - 9 
التعـــــاون بـــــني األمـــــم املتحـــــدة واجلماعـــــة االقتـــــصادية للمنطقـــــة”عـــــي املعنـــــونالفر

 .“اآلسيوية األوروبية
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