
  )  اعتماد إعالن بيروت20-(د 220
  

  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  

بش���أن ال���دعوة إل���ى اإلع���داد  1997أيار/م���ايو  7) الم���ؤرخ 19-(د 217إل���ى قراره���ا  إذ تش���ير  
م�ن  3لالحتفال  بمرور ربع قرن على إنشاء اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ال سيما الفق�رة 

ة منطوق القرار التي تدعو فيها حكومات الدول األعضاء إلى أن تغتنم هذه الفرصة لص�ياغة رؤي�ة جدي�د
  للمنطقة تنسجم والتطورات العالمية واإلقليمية في القرن القادم،

  
إلى دعوة اللجنة إلى إصدار إعالن يتضمن رؤية اإلسكوا للمس�تقبل ودوره�ا ف�ي  وإذ تشير كذلك  

التنس��يق ب��ين سياس��ات ال��دول األعض��اء ف��ي المج��االت االقتص��ادية واالجتماعي��ة وتوس��يع التع��اون فيم��ا 
  ،)1(بينها

  
اعتم��اد إع��الن بي��روت، المرف��ق نص��ه، باعتب��اره "رؤي��ة جدي��دة تح��دد دور اللجن��ة  تق��رر  -1  

  ومهامها بما ينسجم والتطورات العالمية واإلقليمية في القرن القادم"؛

ال��دول األعض��اء إل��ى أن تس��تلهم عناص��ر اإلع��الن ف��ي رس��م سياس��اتها وبرامجه��ا  ت��دعو  -2  
  يما بينها؛الوطنية وفي تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي ف

األم�ين التنفي�ذي العم�ل عل�ى أن تراع�ي أنش�طة اإلس�كوا ف�ي المس�تقبل مض�مون  تطلب من  -3  
 إعالن بيروت.

  المرفق
  

  إعالن بيروت

  منطقة غربي آسيا على أعتاب القرن الحادي والعشرين
  

في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، المجتمعين  نحن ممثلي حكومات الدول األعضاء  
في إطار الدورة الوزارية العشرين للجنة، نلتق�ي الي�وم  1999أيار/مايو  28-27في بيروت خالل الفترة 

  لنحتفل باليوبيل الفضي لإلسكوا بعد أن مضى على إنشائها خمسة وعشرون عاماً،  
  

مسؤولياتها تجاه ش�عوبها ف�ي تطلعه�ا إل�ى التنمي�ة المتكامل�ة في االضطالع ب ورغبة من حكوماتنا  
المس��تدامة، وتأكي��داً ألص��التها وإس��هامها ف��ي الحض��ارة االنساني��ـة، وإيمان��اً بمب��ادئ ومقاص��د ميث��اق األم��م 
المتحدة، إدراكاً لتطور العالق�ات والمش�اركة الدولي�ـة، واس�تناداً إل�ى حص�يلة التجرب�ة ودروس الماض�ي، 

  وأبعاده، والتطلع إلى المستقبل في ثقة واطمئنان، وفهم الحاضر
  

  االحتفال باليوبيل الفضي للجنة، وإذ ننتهز فرصة  
  

  لدورها ومهامها بما ينسجم مع التطورات العالمية واإلقليمية في القرن القادم: نقدم رؤيتنا  
  
س إقليم�ي.  كم�ا أن الط�ابع إن تنامي العالمية ال ينال أو يقلل من األهمية البالغـة للعمل عل�ى أس�ا    -1

مع  –العالمي للمشكالت ال يحول دون الخصوصية اإلقليميـة للحلـول والسياسات.  واالتجاه إلى العالمية 
ال يمك�ن أن ي��تم ب�القفز ف��وق اإلقليمي�ة.  فترتيب�ات التع��اون ب�ين مختل��ف  –االحت�رام الكام�ل لس��يادة ال�دول 

                                                   
)1( E/ESCWA/19/9-E/1997/39 45، الفقرة.  



بلدان الصغيرة والمتوسطة، تمثل جسراً للتواصل بين الدول، المجموعات األكثر تجانساً، وبخاصة بين ال
من ناحية، والعالمية من ناحي�ة أخ�رى.  كم�ا أن اتجاه�ات ومتطلب�ات التنمي�ة ال تتحق�ق دفع�ة واح�دة عل�ى 
مستوى العالم، وإنما تأخذ حظها في شكل موجات إقليمية ومع مراعاة الظروف واألوضاع الخاصة لكل 

  منطقة.
  
دف اللجنة يستندان أساساً إلى التنمية والتعاون االقتص�ادي واالجتم�اعي، بقص�د رف�ع إن دور وه  -2

مستوى النشاط االقتص�ادي ف�ي غرب�ي آس�يا والمحافظ�ة عل�ى العالق�ات االقتص�ادية وتقويته�ا ب�ين البل�دان 
ون في��ه األعض�اء فيه��ا وغيره��ا م��ن بل��دان الع��الم.  وال يمك��ن له��ذه التنمي��ة أن تتحق��ق إال  بالق��در ال��ذي تك��

  شاملة ومتكاملة ومستدامة على المستويين االقتصادي واالجتماعي.
  
إن االعتراف بسيادة الدول واستقاللها وسالمة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل   -3

مع الخالفات فيما بينها بالطرق السلمية وفقاً لميثاق األمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي هو أساس المجت
الدولي السليم.  إال أن الدولة غير قادرة، وحدها، على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في غيبة  تعاون 
دولي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية يستند إلى السالم العادل والش�امل واألم�ن المتك�افئ واحت�رام 

ف�ي ك�ل المج�االت تس�تند إل�ى تع�اون دول�ي مبادئ العدالة والقانون الدولي، والى عالق�ات دولي�ة متوازن�ة 
  فعّال وحّسٍ حقيقي بالشراكة لدى الدول والمؤسسات الدولية المانحة.



إن تزايد أهمية التعاون اإلقليمي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية يُلقي مسؤولية كبيرة على   -4
المناسب لمعالجة القضايا المرتبطة به�ذا اللجنة.  فهي، باعتبارها جزءاً من منظمة األمم المتحدة، المكان 

التعاون، إذ انها ليست مجرد ترتيب إقليمي للتعبير عن احتياجات وخص�ائص المنطق�ة الت�ي تنتم�ي إليه�ا، 
ب��ل إنه��ا، ف��ي ذات الوق��ت، تمث��ل التجس��يد اإلقليم��ي للمب��ادئ والمقاص��د العالمي��ة لميث��اق األم��م المتح��دة 

  وقراراتها على المستوى اإلقليمي.
  
إن مستقبل المنطقة، على مشارف القرن الحادي والعشرين، يتطلب تحويله�ا إل�ى منطق�ة للتع�اون   -5

االقتصادي واالجتماعي، واالحترام المتبادل، لدى الجمي�ع، لحق�وق ش�عوب المنطق�ة ومص�الحها ف�ي ظ�ل 
حداث لن تتحق�ق السالم العادل والشامل واألمن المتكافئ، واالستقرار االقتصادي واالجتماعي.  وهذه األ

إال بتعزي��ز التع��اون ب��ين أعض��اء اللجن��ة ومنظوم��ة األم��م المتح��دة  ومؤسس��ات التموي��ل الدولي��ة، وبت��وافر 
  الشروط الموضوعية اآلتية من جهة أخرى:

  
تحقيق الس�الم الع�ادل والش�امل واألم�ن المتك�افئ واالس�تقرار ف�ي منطق�ة غرب�ي آس�يا، م�ن   (أ)  

دة ذات الصلة واالحترام الكامل للشرعية الدولي�ة وألس�س ومب�ادئ عملي�ة خالل تنفيذ قرارات األمم المتح
  السالم وفي مقدمتها مبدأ األرض مقابل السالم واحترام حقوق شعوبها ورعاية طموحاتها المشروعة؛

  
تهيئة البيئة المحفزة للتنمية والتعاون االقتصادي واالجتماعي، في كافة المجاالت، بما فيها   (ب)  
ين الدول األعضاء في مجاالت المياه والبيئة والطاق�ة، األم�ر ال�ذي يقتض�ي ت�وافر نظ�رة ش�املة التعاون ب

تأخذ بعين االعتبار التوفيق بين االحتياجات الوطنية والمتطلبات العالمية، وتقوم على التكامل بين مختلف 
كومية فعالة، وقط�اع خ�اص جوانب التنمية البشرية المستدامة، مع االعتراف باألدوار المتكاملة إلدارة ح

  كفؤ، ومجتمع مدني سليم؛
  

الس���عي نح���و دم���ج دول اإلس���كوا ف���ي النظ���ام االقتص���ادي والتج���اري ال���دولي م���ن خ���الل   (ج)  
مساعدتها على التعامل مع القواعد التي يرتكز عليها هذا النظام وتعظيم الفوائد والح�د م�ن اآلث�ار الس�لبية 

  ة حوار مع المنظمات الدولية المعنية؛التي قد تنجم عنه، وذلك من خالل إقام
 

تعزيز أسباب الديمقراطية واحترام حق�وق اإلنس�ان، بم�ا ف�ي ذل�ك حق�ه ف�ي الع�يش وتقري�ر   (د)  
المصير وحقه في التنمية وحرياته األساسية في إطار احترام الخصوصيات الوطني�ة واإلقليمي�ة ومختل�ف 

التكامل بين الحرية والمسؤولية على جميع المستويات، في ظل القيم الدينية والثقافية والتاريخية، وتحقيق 
  دولة المؤسسات والقانون، ضماناً رئيسياً لكي تواصل المنطقة إسهامها الخالق في الحضارة البشرية؛

  
أهمية تطوير دور اللجنة من خالل تدعيم أجهزتها الفنية وتوفير الدعم الكافي م�ن نظ�ام      )•(  

ارد المالية والبشرية الالزمة الضطالعها بمهامها على الوجه األمثل لتتمكن م�ن دع�م األمم المتحدة بالمو
جه��ود ال��دول األعض��اء ولتص��بح منب��راً أساس��ياً ف��ي المج��الين االقتص��ادي واالجتم��اعي ولت��دعيم التع��اون 

  االقتصادي اإلقليمي على أسس وطيدة تُسهم في دعم التنمية والتقدم بين دول اإلسكوا.  
  

  العامة  الثانية الجلسة
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