
  2005 لعام ةالقمة العالميالوثيقة حول نتائج دور اإلسكوا في ضوء ) 24-د (269
  الناجمة عنهاوعملية التغيير 

  
  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  
شير    اعي   إذ ت صادي واالجتم س االقت رار المجل ى ق ة  2005/50إل شق ودور اللجن الن دم شأن إع  ب

ة لغ صادية واالجتماعي داف     يرباالقت ك األه ي ذل ا ف ا، بم ا دولي ق عليه ة المتف داف اإلنمائي ق األه ي تحقي يا ف  آس
  الواردة في إعالن األلفية،

  
سترشد   ة   وإذ ت ة العام رار الجمعي ؤرخ  60/1 بق ول16الم بتمبر / أيل ؤتمر    2005س ائج م شأن نت   ب

  ،2005القمة العالمي لعام 
  

دم   وإذ تؤآد من جديد        ا أن تق ة        أن اإلسكوا يمكنه ة ذات األولوي ضايا العالمي ة في معالجة الق إسهامات قيم
ائج  ي نت ددة ف ؤتمر المح الميم ة الع ام القم صادي   2005 لع و االقت ز النم ر، وتعزي صال الفق شمل استئ ي ت ، والت

انون،  يادة الق سديد وس م ال ة، والحك رة والتنمي ة، والهج ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ة، وتحقي ستمر، والعمال الم
  اواة بين الجنسين، وتوفير السلع العامة، والتنمية الريفية، وتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،والمس

  
ًا   يط علم اش وإذ تح اع  بنق راء وتوصيات اجتم كوا الالخب ستوى حول دور اإلس ع الم ة دول رفي ي خدم ف

  ،)1(2010المنطقة حتى عام 
  

ق   ظ بقل ة، وإذ تالح ة الحرج دالت البطال ل    أن مع ام العاج ستوجب االهتم شباب، ت ين ال ا ب خصوصا فيم
  إليجاد مناخ مناسب يهدف إلى توفير العمل المنتج والمالئم للجميع، وخصوصا للشباب،

  
سنتين        وقد استعرضت    ى       والت )2(2009-2008 مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة ال ديالت المقترحة عل ع

  ،)3(2007-2006لفترة السنتين برنامج العمل 
  

التي طلبت إجراءها الدول األعضاء في األمم المتحدة         الواليات التشريعية   مراجعة  بعملية   وإذ تحيط علماً    
  وآثارها المحتملة على عمل مختلف هيئات األمم المتحدة في المستقبل،

  
  ، جهود األمانة التنفيذية لدعم مساعي البلدان األعضاء في تنميتها االقتصادية واالجتماعيةوإذ تقدر  

  
ة    الدور الهام الذي تضطلع به اإلسكوا      علىتؤآد    -1   باعتبارها الذراع اإلقليمي لألمم المتحدة في منطق

د                                  ه من جه ا تبذل ة وم دان المنطق ين بل اعي ب اون االقتصادي واالجتم ه من دعم لتحقيق التع ا تقدم غربي آسيا وم
  ؛لتحفيز عملية التنمية فيها وتحقيق التكامل اإلقليمي

  
  سيما التكامل االقتصادي واالجتماعي، هو أهم أهداف اللجنة؛  أن التكامل اإلقليمي، الدآتؤ  -2  

 
                                                      

  )1( E/ESCWA/24/4(Part I).  

  )2( E/ESCWA/24/6(Part III).  

  )3( E/ESCWA/24/6(Part II).  



د  -3   ضًا تؤآ ى         أي ين، عل ل اإلقليمي اون والتكام الل التع ن خ ادرة، م تكون ق ضاء س دان األع أن البل
  مواجهة تحديات العولمة وتفادي التهميش؛

 
اح  -4   ع االرتي ظ م تراتتالح ار االس شروع اإلط سنتين  أن م رة ال اول )4(2009-2008يجي لفت  يتن

ائج                       ات المحددة في نت يا، واألولوي ة غربي آس م منطق المي      المجاالت األساسية والحاسمة التي ته ة الع ؤتمر القم م
ام  ي 2005لع ر  وف راء   تقري اع الخب كوا   الاجتم ول دور اإلس ستوى ح ع الم ى    رفي ة حت ة دول المنطق ي خدم    ف
  ؛)5(2010عام 

  
سنتين         تعتمد  -5   رة ال د           ًا، علم  2009-2008 مشروع اإلطار االستراتيجي لفت زم إجراء مزي د يل ه ق  بأن

  ُيتخذ من قرارات في عملية اإلصالح الجارية في األمم المتحدة؛يمكن أن وفقا لما عليه من التعديالت 
 

امج     التعديالت المقترحة على  توافق    -6   سنتين       ال على برن رة ال ة عن     وال )6(2007-2006عمل لفت منبثق
المي لمجتمع              الوثائق الصادرة عن     ، و 2005 مؤتمر القمة العالمي لعام      نتائج ة الع ؤتمر القم ة من م ة الثاني المرحل

ات اني    المعلوم شرين الث ي ت ونس ف ي ت دت ف ي عق وفمبر / الت ذتها   ،)7(2005ن ي اتخ صلة الت رارات ذات ال  والق
  الجمعية العامة في دورتها الستين؛

  
دعو  -7   دانت ة       البل ؤتمر القم ائج م ي نت دة ف ات المعتم داف والغاي ق األه ى تحقي ل عل ضاء للعم  األع

  ، آجزء ال يتجزأ من خططها واستراتيجياتها الوطنية؛2005العالمي لعام 
  

ة   تحث  -8   سق لتلبي دعم المن وفير ال ى ت يا عل ي آس ة غرب ي منطق ة ف دة العامل م المتح ات األم ة هيئ  آاف
  يز على التقدم في تحقيق تلك األهداف؛االحتياجات اإلقليمية والترآ

 
  :إلى األمين التنفيذي ما يليتطلب   -9  

  
شجيع    )أ(     رى، وت ة األخ دة اإلقليمي م المتح ات األم ع منظم اون م ق والتع ادة التناس   زي

  الشراآات والتعاون مع هذه المنظمات من خالل دور اإلسكوا الرائد في فريق التنسيق اإلقليمي؛
  

لة ا )ب(     زمواص دور تحفي ام ب شكل  يلقي ة، وب ات اإلقليمي ع المنظم اون م ز التع ي تعزي    ف
  خاص مع جامعة الدول العربية وهيئاتها الفرعية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية؛

  
رى، ال     )ج(     ة األخ ان اإلقليمي ع اللج اون م ادة التع ارب    زي ادل التج ق بتب ا يتعل يما فيم   س

  ومحاآاة أفضل الممارسات؛
  

ا    قد  إبقاء الحكومات األعضاء على علم بنتائج عملية اإلصالح في األمم المتحدة التي               )د(     تكون له
  ؛تأثيرات على البرنامج

                                                      
  )4( E/ESCWA/24/6(Part III).  

  )5( E/ESCWA/24/4(Part I).  

  )6( E/ESCWA/24/6(Part II).  

  )7( WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-Aو WSIS-05/TUNIS/DOC/7-A.  



  
ى       ًا إلى األمين التنفيذي أن تقدم تقرير  ًاتطلب أيض   -10   رار إل ذا الق ذ ه ة   عن التقدم المحرز في تنفي اللجن

  . الخامسة والعشرينتهادورفي 
  

  السابعةالجلسة العامة 
  2006مايو / أيار11

 


