
   النزاع وعدم االستقرارآثارتعزيز دور اإلسكوا في معالجة ) 24-د (271
  في إطار التنمية االجتماعية واالقتصادية

  
  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  
شير    ة  إذ ت ة العام رار الجمعي ى ق ؤرخ  60/1إل ول16الم بتمبر / أيل ة   2005س ؤتمر القم ائج م شأن نت ب

انون األول   20المؤرخ   ) 2005( 1645 وقرار مجلس األمن     ،2005العالمي لعام    سمبر  / آ شاء   2005دي شأن إن  ب
  لجنة بناء السالم،

  
وق         2005 إلى تأآيد نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام         وإذ تشير آذلك      على أن التنمية، والسلم واألمن، وحق

  اإلنسان، مترابطة ويعزز بعضها البعض،
  

ايو  / أيار12المؤرخ  ) 23-د (260 بقراراتها   وإذ تذآر    اون اإلقليمي في ظل       2005م ة والتع شأن التنمي  ب
تقرار، و  دم االس ؤرخ ) 22-د (241ع سان17الم ل / ني ة    2003أبري ي المنطق تقرار ف دم االس داعيات ع شأن ت  ب

ة، و     صادية واالجتماعي ة االقت ى التنمي ة عل ؤرخ ) 22-د (252العربي سان17الم ل / ني ادة  2003أبري شأن إع  ب
  التأهيل واإلعمار االقتصادي واالجتماعي في فلسطين،

  
ق    ظ بقل دان      وإذ تالح صادية للبل ة واالقت ة االجتماعي ى التنمي تقرار عل دم االس زاع وع تمرار الن ار اس  آث

  األعضاء في اإلسكوا، السيما في فلسطين والعراق،
  

در   صادية    وإذ تق ة االقت ي التنمي كوا ف ة لإلس ة التنفيذي ادرات األمان اء    مب شطة بن ذلك أن ة وآ  واالجتماعي
  القدرات في األراضي الفلسطينية والعراق،

  
ب   -1   سلم    تطل ق ال ا لتحقي ف جهوده ضاء أن تكث دان األع ى البل ن إل تقرار واألم ى واالس   عل

  ؛ والدولياإلقليميالصعيدين 
  

دان األ         تطلب   -2   درة البل ز ق ة لإلسكوا أن تكثف مساعيها لتعزي ة التنفيذي ى األمان يم    إل ى تقي عضاء عل
ا،                      والتحديات االجتماعية    ا واالستجابة له ؤ به زاع وعدم االستقرار، والتنب شكلها الن سياسية التي ي صادية وال االقت
  :وذلك من خالل ما يلي

  
ة     )أ(     ة االجتماعي ى التنمي تقرار عل دم االس زاع وع ار الن يا،  ورصد آث ي آس ي غرب صادية ف االقت

  وتحليلها واإلبالغ عنها؛
  

  تحديد المصادر المحتملة للنزاع والتوتر وعدم االستقرار في غربي آسيا واإلبالغ عنها؛ )ب(    
  

ن       )ج(     اني م ي تع اطق الت ي المن ة ف ل والتنمي ادة التأهي ة إلع شطة عملي ذ أن ع وتنفي   وض
  نزاعات، بما في ذلك مشاريع بناء القدرات للقطاع العام والمجتمع المدني؛

  
ي   )د(     راآات ب وين ش رائهم      تك ات ونظ ن نزاع اني م ي تع اطق الت ي المن صلحة ف ن ذوي الم
  الدوليين في إطار نهج يقوم على المشارآة العامة والتشاور على نطاق واسع؛/اإلقليميين

  



ات         )•(     ن نزاع اني م ي تع ضاء الت دان األع ات البل د احتياج تقرار   تحدي دم اس صار وع ي وح ف
  إدراجها في برنامج التعاون الفني للجنة وبرنامج عملها؛االقتصادية وو التنمية االجتماعية تمجاال

  
سليم،    )و(     م ال ات الحك سين ممارس ي تح ات ف ن نزاع اني م ي تع اليم الت دان واألق ساعدة البل   م

  بما في ذلك تحسين نوعية وفعالية اإلدارة العامة، وسيادة القانون واتخاذ القرارات االجتماعية واالقتصادية؛
  

   لجنة بناء السالم في منطقة اإلسكوا؛دعم أنشطة  )ز(    
  

دعو  -3   ى  ت ذي إل ين التنفي تقرار و   األم دم االس زاع وع ضايا الن ة ق تقاللية معالج ت اس ة تثبي   تعبئ
  موارد بشرية ومالية إضافية لدعم األنشطة المذآورة آنفا؛

  
ب  -4   شعب الف       تطال ن ال الي ع سياسي والم صادي وال صار االقت ع الح دولي برف ع ال سطيني  المجتم ل

ية   سانية األساس ه اإلن ة حاجات رائيلي وتلبي صه من االحتالل اإلس ة لتخلي ساعدات الالزم ديم آل الم ساعدته بتق وم
  وإعادة التأهيل والبناء االقتصادي واالجتماعي؛

  
دني،             تناشد  -5    البلدان األعضاء والجهات المانحة، بما في ذلك الحكومات، والمؤسسات، والمجتمع الم

  إلسكوا لتمكينها من االضطالع باألنشطة الالزمة في هذا المجال؛أن تتبرع ل
  

شأن   ًاتقريرأن تقدم  إلى األمين التنفيذي    تطلب    -6   ذا ال ى    عن التقدم المحرز في ه ة في   إل ا دوراللجن  ته
  .الخامسة والعشرين
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