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  المجـلس

  ا�قتصـادي وا�جتمـاعي

  

  

  
  )ا�سكوا( اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا

  
  لجنة التنفيذيةال

  الثانيا�جتماع 
  2015ديسمبر /كانون ا�ول 16-14عّمان، 

  
  من جدول ا�عمال المؤقت) ب( 3البند 

  
  
  
  
  
  

  متابعةقضايا ال
  

  ة ا�جتماعية في المنطقة العربيةالعدالبشأن  تنفيذ إع�ن تونس
  في دورتھا الثامنة والعشرين والقرارات التي اعتمدتھا ا�سكوا

  

  موجز
  

ھذا التقرير ا(جراءات التي اتخذتھا ا�مانة التنفيذية للجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي  يعرض  
التي اعتمدتھا  العربية، والقرارات المنطقةلتنفيذ إع1ن تونس بشأن العدالة ا�جتماعية في ) ا(سكوا(آسيا 

المتعلقة بمختلف مجا�ت عمل و )2014سبتمبر /أيلول 18-15تونس، (اللجنة في دورتھا الثامنة والعشرين 
  .ا�عضاء الدولاللجنة والقضايا التي تھم 

  
 تونس ا�عضاء بشأن تنفيذ إع1ن الدولويعرض التقرير أيضاً المعلومات التي تلقتھا ا(سكوا من   

  . والقرارات ا9نفة الذكر
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  التي اتخذتھا ا�مانة التنفيذية ا�جراءات

  
  ا�جتماعية في المنطقة العربيةإع�ن تونس بشأن العدالة 

  
  ملّخص إع�ن تونس  -ألف

  
في ھذا ) ا(سكوا(ا�عضاء من ا�مانة التنفيذية للجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا  الدولطلبت   - 1

  :ا(ع1ن اتخاذ ا(جراءات التالية
  

، 2015دمج موضوع العدالة ا�جتماعية بجميع أبعاده في ا(عداد لخطة التنمية لما بعد عام   )أ(  
وأھداف التنمية المستدامة، وبلورة آليات واضحة للتنفيذ والرصد تضمن تحقيق ھذه ا�ھداف على المستوى 

  عضو؛ دولةالوطني وا(قليمي والعالمي، وفقاً لBمكانات المتاحة لكل 
  

قدرات الدول ا�عضاء على وضع السياسات في جميع المحاور ذات الع1قة، بما فيھا بناء   )ب(  
وكذلك إجراء البحوث وتنفيذ ا�نشطة المعيارية، وإعداد دراسات تتناول  ،أنشطة التدريب وورش العمل

لمرأة، وإدارة مواضيع العدالة، والفقر، وعدم المساواة، والحماية ا�جتماعية، وا�حتواء ا�جتماعي، وتمكين ا
الموارد الطبيعية، ودعم الطاقة المتجددة، والحصول على التكنولوجيا، ومفھوم الحوكمة الرشيدة، وكذلك 

  السياسات التجارية ودورھا في تحقيق التنمية؛
  

تقديم الخدمات ا�ستشارية والدعم الفني إلى الدول ا�عضاء في وضع سياسات ناجعة لتعزيز   )ج(  
ا�جتماعي، والتصدي لتحديات تنمية الشباب والمرأة، ودعم تمكين المرأة والشباب من المشاركة في الت1حم 

  صنع القرارات؛
  

رصد واقع ا�حت1ل ا(سرائيلي لفلسطين، وتتّبع تداعياته على ضوء التطورات ا(قليمية   )د(  
فلسطين وفي المنطقة بأسرھا، لمساندة الجھود في  ،بجميع أبعادھا ل آثاره المعّوقة لتحقيق العدالةوالدولية، وتحلي

  الحقوقية والقانونية (دانة ا�حت1ل ا(سرائيلي ودعم جھود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه؛
  

بلورة أداة لرصد التقدم نحو تحقيق العدالة ا�جتماعية في المنطقة العربية وقياسه، وبناء قدرات   )ھ(  
  .على جمع المؤشرات الموحدة، وتكوينھا، وتحليلھا، ونشرھا الدول وا�جھزة ا(حصائية الوطنية

  
  إجراءات التنفيذ  -باء

  
  :طة التالية عم1ً بإع1ن تونسنفذت ا�مانة التنفيذية لBسكوا ا�نش  - 2
  
  المعياري العمل في  )أ(
  

 فتطرقت إلى موضوع.  أعّدت ا(سكوا مجموعة أوراق عمل في مجا�ت عدة تناولھا ا(ع1ن  )1(  
لرابط بين النمو العدالة ا�جتماعية من زوايا عدة، منھا قضايا الجنسين، وصنع السياسات، وا

يل والفقر وعدم المساواة، والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة، وعدم المساواة غا�قتصادي والتش
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مو في فرص التعليم، وتصورات عدم المساواة والعدالة ا�جتماعية، وتأثير ال1جئين على الن

  :أوراق العمل ھي كما يلي.  عربيةا�قتصادي في البلدان المضيفة في المنطقة ال
  

 .ا�ردن وتونس والسودان وفلسطين ومصر: تحليل عدم المساواة في المنطقة العربية  - أ    
في  سر�االريفية والمناطق  ا�سر في بينا%نفاق الفوارق في  الدراسةتقّيم ھذه 
ذكور، وا�سر سھا يترأ وتلك التي إناث تترأسھاالحضرية، وبين ا�سر التي المناطق 

مسحاً  11شخص غير متعلم، وذلك في  التي يترأسھا شخص متعلم وتلك التي يترأسھا
وتونس، والسودان، من مسوح دخل وإنفاق ا�سر في خمسة بلدان عربية ھي ا�ردن، 

  وفلسطين، ومصر؛
  

 الدراسةتحلّل ھذه . والعدالة ا6جتماعية في المنطقة العربية المساواةتصورات عدم   - ب    
كل مجموعات السكان الفرعية، المحددة على أساس خصائصھا ا6جتماعية 

  والعوامل  وا6قتصادية، بھدف تحديد تصورات عدم المساواة والعدالة ا6جتماعية
  ؛التي تشكلھا

  
 الدراسةھذه  تبحث .العاملين في التنمية من وجھة نظر نمائيةا%نماذج تغيير السياسة   - ج    

اث التغيير ال@زم في دور الوكا6ت ا%نمائية الخارجية في بناء توافقات داخلية %حد
  ؛في السياسات

  
تنظر ھذه الورقة في الع@قة  .النمو ا6قتصادي والتشغيل والفقر في البلدان العربية  - د    

والبلدان  ،وعدم المساواة في البلدان العربيةوالفقر،  بين النمو ا6قتصادي، والتشغيل،
في الفترة المشمولة با�ھداف ا%نمائية  ،ذات ا6قتصادات النامية في مناطق أخرى

يعانون  وتبحث في أثر النمو ا6قتصادي وعدم المساواة على ا�شخاص الذين.  لCلفية
  من الفقر والفقر المدقع؛

  
م@مح عدم المساواة  :المبكرة في البلدان العربيةفرص النمو في مرحلة الطفولة   - ھ    

تقّيم ھذه الدراسة فرص النمو في مرحلة الطفولة المبكرة في  .وتطورھا ومصادرھا
ً باستخدام مؤشرات رعاية ا�مومة خ@ل فترة الحمل والو6دة،  13 بلداً عربيا

توفر ، والخدمات الصحيةتأمين وحصول ا�و6د على الحد ا�دنى من التغذية، و
�  بوين، وأنشطة التنمية المعرفية؛رعاية ا

  
إلى أحدث نقاط  الدراسةتستند ھذه . عدم المساواة في فرص التعليم في العالم العربي  - و    

سجلھا ط@ب في اختبارات الرياضيات والعلوم، نق@ً عن سلسلة التقييمات الدولية 
اختبارات القراءة، نق@ً  ، وفي"ا6تجاھات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم"

بھدف مقارنة عدم المساواة في فرص التحصيل " البرنامج الدولي لتقييم الطلبة"عن 
  بلداً عربياً؛ 611ت في في ھذه المجا

  
تنظر ھذه . التحديات والفرص في المنطقة العربية: ال@جئون والنمو ا6قتصادي  - ز    

المنطقة العربية على النمو  داخلالدراسة في تأثير ال@جئين في البلدان المضيفة 
  جمھورية العربية ا6قتصادي، مع التركيز على السكان المشردين من ال

  ؛والعراقالسورية 
  



E/ESCWA/2015/EC.2/3(Part II)  

  
 -4 -  

  
تتناول .  وا(سكوا بصدد وضع اللمسات ا�خيرة على ث1ث دراسات حول قضايا متصلة بالمرأة  )2(  

الدراسة ا�ولى وصول المرأة إلى العدالة، والثانية زواج القاصرات في الظروف ا(نسانية، ومن 
جتماعية على خ1لھما مشكلتي عدم المساواة والظلم، وتقترحان توصيات لتحسين العدالة ا�

الدراسة الثالثة في أثر المنظمات النسائية غير الحكومية  وتبحث.  المستويين القطري وا(قليمي
.  بل عيش المرأة، مع أخذ العوامل ا�جتماعية وا�قتصادية والديمغرافية في ا�عتبارعلى سُ 

الثانية في إعداد موجزي سياسات وا�ولى  توصلت إليھا الدراستانستخدم النتائج التي وستُ 
  .تحقيق المساواة بين الجنسين بالعمل علىيھدفان إلى تعزيز التزام البلدان ا�عضاء 

  
  في السياسات ا�جتماعية  )ب(
  

وھي جزء من  Bمارات العربية المتحدة وُعمان،أصدرت ا(سكوا م1مح الحماية ا�جتماعية ل  )1(  
على غرار وصول الجميع إلى خدمات الصحة (سلسلة ترصد الحماية ا�جتماعية المتوفرة 

، وبرامج التنمية )والتعليم، وبرامج المساعدة ا�جتماعية، والضمان ا�جتماعي، وبرامج التأمين
  سات سوق العمل، وا�شغال العامة؛المجتمعية، وسيا

  
أدوات لتحسين قدرة البلدان ا�عضاء على وضع سياسات قائمة على وضعت ا(سكوا مجموعة و  )2(  

دعم جھود اللجنة في الترويج �عتماد نھج قائم بھدف جال الحماية ا�جتماعية، المشاركة في م
على حقوق ا(نسان في وضع سياسات الحماية ا�جتماعية وا9ليات التشاركية ال1زمة لضمان 

ا�دوات ال1زمة لوضع ھذه السياسات،  تحددمن تسع وحدات  تتألف ھذه المجموعةو.  نجاحھا
وتنفيذھا، وتمويلھا، ورصدھا، وتقييمھا، وكيفية التوصل إلى توافق حول الخيارات الفعالة 

  لمستدامة في الحماية ا�جتماعية؛وا
  

إلى  27نظمت ا(سكوا ورشة عمل إقليمية (ط1ق مجموعة ا�دوات، وذلك في بيروت، من و  )3(  
، بحضور مسؤولين من ا�ردن، وتونس، وُعمان، ولبنان، والمغرب، 2015يوليو /تموز 30

مة عن مجموعة ا�دوات وقدم المشاركون معلومات قيّ .  وخبير في السياسة ا�جتماعية من اليمن
للتعرف عن كثب  وقد أتاحت ورشة العمل للمشاركين فرصة.  وعن أھميتھا لتلبية احتياجاتھم

صميم ، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في تھاونھج في الحماية ا�جتماعيةعلى مفاھيم 
  برامج الحماية ا�جتماعية؛

  
دالة ا�جتماعية، وذلك رفيع المستوى لمناقشة الرابط بين المشاركة والع اً عقدت ا(سكوا اجتماعو  )4(  

سبتمبر /أيلول 9و 8ت في الدورة العاشرة للجنة التنمية ا�جتماعية التي عقدفي إطار أنشطة 
شارك في ا�جتماع رؤساء الوفود، ومتحدثون رفيعو المستوى، وخبراء، .  في الرباط 2015

  طنية لتعزيز تبادل المعلومات عن المبادرات الولفرصة الالحكومات  وممثل واستغل
  العدالة ا�جتماعية؛

  
، حول الحماية 2014نوفمبر /نظمت ا(سكوا مؤتمراً إقليمياً في الرياض في تشرين الثانيو  )5(  

خلل المؤتمر ت . ا�جتماعية والتنمية، حضره ممثلون عن البلدان ا�عضاء وجامعة الدول العربية
  المشورة الفنية للبلدان ا�عضاء؛عروض فنية ستشكل أساساً يمكن ا�نط1ق منه في تقديم  ةث�ث

  
  تعاون الفني مع ستخدم مجموعة أدوات الحماية ا�جتماعية في تنظيم أنشطة الستُ و  )6(  

  .البلدان ا�عضاء
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  فلسطين  )ج(
  

عقدت ا(سكوا شراكة مع الجھاز المركزي لBحصاء الفلسطيني (جراء مسح لRسر يتناول و  )1(  
  ؛2014أغسطس /آب- يوليو/ا�حوال المعيشية في غزة، وأثر الھجوم الذي شنته إسرائيل في تموز

  
تعاونت ا(سكوا مع جامعة بير زيت في تحليل نتائج المسح وإعداد تقرير بأبرز نتائجه و  )2(  

(جراء أبحاث ا(سكوا  وتخطط.  واتجاھاته، وآليات التكّيف التي يعتمدھا الفلسطينيون في غزة
  ل1ستفادة منھا في وضع السياسات؛ وتنظيم برامج وتدخ1ت

  
بشأن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم  2003/42ا�جتماعي عم1ً بقرار المجلس ا�قتصادي وو  )3(  

المساعدة إليھا، أعدت ا(سكوا تقريراً فنياً يستعرض وضع المرأة والفتاة في فلسطين بين 
ويبّين التقرير التقدم المحرز في المساواة بين .  2014يونيو /وحزيران 2012يوليو /تموز

  .الفلسطينيات من التمتع بحقوقھنالجنسين والتحديات التي � تزال تمنع النساء والفتيات 
  
  في ا(حصاء  )د(
  

  ماعية في المنطقة تعتمد ا(سكوا منھجيات مختلفة في جمع البيانات حول العدالة ا�جتو  
  :العربية، تشمل

  
  مؤشرات مركبة؛وضع   )1(  
  مر لقياس عدم المساواة في الفرص؛قياس عدد من النواتج ا(نمائية في مراحل مبكرة من الع  )2(  
  .لية موحدة لقياس نوعية التعليماستخدام اختبارات دو  )3(  

  
  المنتدى العربي حول التنمية المستدامة )28-د( 314

  
  ملّخص القرار  -ألف

  
عقد المنتدى العربي حول التنمية المستدامة بشكل دوري، بالمشاركة  التنفيذيةطلبت اللجنة إلى ا�مانة   - 3

الرفيع مع جامعة الدول العربية والمنظمات المعنية بالتنمية المستدامة لBعداد لدورات المنتدى السياسي 
تدامة، والمساھمة المستدامة، و�ستعراض التقدم المحرز في تحقيق أھداف التنمية المسبالتنمية المستوى المعني 

وطلبت أيضاً إلى ا�مانة التنفيذية  .في إط1ق شراكات إقليمية للنھوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية
رصد التقّدم المحرز في المنطقة العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة وإعداد تقارير حول ھذا الشأن با�ستناد 

م يقد وطلبت إلى ا�مين التنفيذي أن.  لى المنتدى العربي حول التنمية المستدامةإلى البيانات الرسمية وتقديمھا إ
  .ات المتخذة تنفيذاً لھذا القرارإلى اللجنة في دورتھا التاسعة والعشرين تقريراً عن ا(جراء

  
  إجراءات التنفيذ  -باء

  
عقدت ا�مانة التنفيذية الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في المنامة،   - 4

يئة، باعتبارھما عربية وبرنامج ا�مم المتحدة للب، بالشراكة مع جامعة الدول ال2015مايو /أيار 7إلى  5من 
عب الفنية في ا(سكوا وأعضاء تعاونت جميع الشُ وقد .  شريكان أساسيان في المنتدى، لمناقشة مجا�ت التركيز

  .2016آلية التنسيق ا(قليمي على إعداد التقرير العربي حول التنمية المستدامة الذي سيصدر في عام 
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  للتكنولوجيا من أجل التنمية لجنة حكومية إنشاء) 28-د( 315

  
  ص القرارملخّ   -ألف

  
تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت من "من  4ى البرنامج الفرعي أيدت اللجنة في ھذا القرار تغيير مسمّ   - 5

، وقررت إنشاء لجنة حكومية باسم "التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل ا(قليمي"إلى " أجل التكامل ا(قليمي
 تضم ممثلين عن الدول ا�عضاء في ا(سكوا من ذوي الخبرة بد�ً من" لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية"
وقررت أيضاً عقد دورات اللجنة ".  اللجنة ا�ستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية وا�بتكار التكنولوجي"

، وطلبت إلى ا�مين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتھا 2016التنفيذية مرة كل سنتين، ابتداًء من عام 
  .ين تقريراً عن تنفيذ ھذا القرارالتاسعة والعشر

  
  إجراءات التنفيذ  -باء

  
تكنولوجيا المعلومات "من  4ى البرنامج الفرعي غّيرت شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية مسمّ   - 6

وبدأت التحضير ".  التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل ا(قليمي"إلى " وا�تصا�ت من أجل التكامل ا(قليمي
  .2016(نشاء اللجنة الدولية التي ستعقد اجتماعھا ا�ول في عام 

  
  الشعب الفلسطيني دعم) 28-د( 316

  
  ص القرارملخّ   -ألف

  
إلى ا�مانة التنفيذية أن ترفع من مستوى دعمھا للشعب الفلسطيني ومؤسساته، على كافة  طلبت اللجنة  - 7

  :ا�صعدة، بما في ذلك تعزيز البرنامج الفرعي السابع بالموارد البشرية ال1زمة لدعم أنشطة برنامج العمل ا9تي
  

  حتياجات الفلسطينية؛تقديم المساعدة المعيارية والفنية للمؤسسات الفلسطينية على أساس ا�  )أ(  
  

تكثيف أنشطتھا حول فلسطين، وتنظيم أنشطة خاصة للسنة الدولية للتضامن مع الشعب   )ب(  
الفلسطيني، بھدف زيادة الوعي وحشد الدعم للشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، وتأمين أوسع تغطية 

  إع1مية ممكنة لھذه ا�نشطة؛
  

في دوراتھا الوزارية يسلط الضوء على انتھاكات ا�حت1ل تقديم تقرير دوري إلى اللجنة   )ج(  
ا(سرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني ا�قتصادية وا�جتماعية وغيرھا من الحقوق التي ينص عليھا القانون 

  الدولي والمواثيق وا�تفاقيات الدولية ذات الصلة؛
  

يلي، وحشد الشركاء ا(قليميين لدعم رصد التداعيات ا�قتصادية وا�جتماعية ل1حت1ل ا(سرائ  )د(  
الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات ومؤسساته، ومساندة جھوده التنموية، والضغط والمناصرة لنيل كافة 

  .حقوقه التي تكفلھا قرارات ا�مم المتحدة والمعاھدات والمواثيق الدولية
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  إجراءات التنفيذ  -باء

  
العام عن ا�نعكاسات ا�قتصادية وا�جتماعية ل1حت1ل ا(سرائيلي أعدت ا(سكوا مذكرة من ا�مين   - 8

، وللسكان الشرقية على ا�حوال المعيشية للشعب الفلسطيني في ا�رض الفلسطينية المحتلة، بما فيھا القدس
تي المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي والجمعية العامة رالعرب في الجو�ن السوري المحتل، وقدمتھا خ1ل دو

  .2015لعام 
  
، 2015نوفمبر /تشرين الثاني 27أحيت ا(سكوا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في و  - 9

  .مت مجموعة أنشطة للتوعية وتعبئة الدعمونظ
  

عقدت ا(سكوا شراكة مع الجھاز المركزي لBحصاء الفلسطيني (جراء مسح لRسر يتناول ا�حوال و  -10
  .2014أغسطس /آب - يوليو/الھجوم الذي شنته إسرائيل في تموز المعيشية في غزة، وأثر

  
  .ة بير زيت في تحليل نتائج المسحتعاونت ا(سكوا مع جامعو  -11
  

تعد ا(سكوا تقريراً عن آثار الممارسات ا(سرائيلية على ا�قتصاد الفلسطيني باستخدام نموذج و  -12
  .التوازن العام القابل للحوسبة

  
: فلسطسن وا�حت1ل"بعنوان  2015نوفمبر /تشرين الثاني 25و 24نظمت ا(سكوا ورشة عمل في و  -13

  ".ھادفة وأجندة بحثيةنحو فھٍم أعمق 
  

كان يمكن وصف للبحث في ما إذا  الشعب الفلسطيني وإسرائيل، حولأساسية وتعد ا(سكوا دراسة   -14
في  وفقاً لتحديد الفصل العنصريالسياسات والممارسات ا(سرائيلية ضد الفلسطينيين بالفصل العنصري، 

  .ليالقانون الدو
  

  اعتماد التعدي�ت المقترحة على برنامج عمل ا�سكوا) 28-د( 319
  2015- 2014لفترة السنتين 

  
  القرار ملّخص  -ألف

  
، مع ا�خذ بعين 2015-2014أقّرت اللجنة التعدي1ت المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين   -15
عتبار الم1حظات الواردة من الدول ا�عضاء خ1ل الدورة الثامنة والعشرين، وطلبت إلى ا�مانة التنفيذية ا�

  .ات قد تنشأ في المنطقة العربيةمتابعة تنفيذ برنامج العمل وتضمينه ا�نشطة ال1زمة لمواجھة أية تحدي
  

  التنفيذ إجراءات  -باء
  

من خ1ل اجتماعاتھا الشھرية التي  2015- 2014تتابع ا�مانة التنفيذية تنفيذ برنامج العمل لفترة السنتين   -16
دورية التقارير الوتتابع ا�مانة التنفيذية أيضاً تنفيذ برنامج العمل من خ1ل .  تستعرض فيھا نواتج كل شعبة

  .بأداء البرنامج



E/ESCWA/2015/EC.2/3(Part II)  

  
 -8 -  

  
  "اللجنة التنفيذية"اسم اللجنة الفنية إلى  تغيير) 28-د( 320

  وتعديل ص�حياتھا
  

  ملّخص القرار  -ألف
  

وقررت أيضاً مراجعة دور اللجنة الفنية ".  اللجنة التنفيذية"قررت اللجنة تغيير اسم اللجنة الفنية إلى   -17
  وطلبت إلى ا�مين التنفيذي متابعة تنفيذ .  وص1حياتھا بأثر فوري، على النحو المبين في مرفق القرار

  .ھذا القرار
  

  إجراءات التنفيذ  -باء
  

إلى المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي، الذي وافق على تغيير ) 28-د( 320قدمت ا�مانة التنفيذية القرار   -18
وعقدت اللجنة اجتماعھا ا�ول في . وإعادة النظر في دورھا وص1حياتھا" اللجنة التنفيذية"اسم اللجنة الفنية إلى 

  .2015يونيو /حزيران 9و 8عّمان في 
  

  قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيااللجنة ا� تغيير اسم) 28-د( 321
  "ا�جتماعية للدول العربيةاللجنة ا�قتصادية و"إلى 

  
  ملّخص القرار  -ألف

  
  :أوصت اللجنة المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي بما يلي  -19
  

  العربية؛ادية وا�جتماعية للدول تسمية اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا باللجنة ا�قتص  )أ(  
  

بما يتفق مع  1985يوليو /تموز 26المؤرخ  1985/69تعديل ص1حيات اللجنة الواردة في قراره   )ب(  
  .التسمية الجديدة

  
طلبت اللجنة إلى ا�مين التنفيذي العمل على اتخاذ ا�جراءات الخاصة بتنفيذ ھذا القرار وتقديم تقرير   -20

  .حول تنفيذهإلى اللجنة في دورتھا التاسعة والعشرين 
  

  إجراءات التنفيذ  -باء
  

الذي يتضمن توصية ) 28-د( 321ستحيل ا�مانة التنفيذية على المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي القرار   -21
، "اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية للدول العربية"بتغيير اسم اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا إلى 

  .، تماشياً مع التسمية الجديدة1985/69وتعديل ص1حياتھا على النحو المنصوص عليه في قرارھا 
  

الدول ا�عضاء في المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي لضمان وتتابع ا�مينة التنفيذية ھذه التوصية مع   -22
  .تنفيذھا بنجاح

  
 -----  


