
 التخفيف من آثار النزاع واالحتالل وعدم االستقرار ( 25-د) 282
 ى التنمية في البلدان األعضاء في اإلسكواعل

 

 ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 
5002بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  إذ تسترشد 

بط بين التنمية، اترالالتي تشدد على صالت  (1)
 التي يعزز بعضها بعضاً، ،والسالم، واألمن، وحقوق اإلنسان

 
بشأن تعزيز دور اإلسكوا في معالجة  5002مايو /أيار 11المؤرخ ( 52-د) 521بقراريها  وإذ تذكر 

مايو /أيار 15المؤرخ ( 52-د) 520آثار النزاع وعدم االستقرار في إطار التنمية االجتماعية واالقتصادية، و
 بشأن التنمية والتعاون اإلقليمي في ظل عدم االستقرار،  5002

 
حتالل، والعن  والتوتر السياسي والنزاع، وما يترت  على االتمرار إزاء اس وإذ تعرب عن بالغ قلقها 

األهدا  اإلنمائية لأللفية في البلدان التي تعاني  وتحقيقذلك من آثار سلبية على التنمية االجتماعية واالقتصادية 
 غربي آسيا ككل، وفي منطقةمن النزاع 

 
قه عدم االستقرار بالتنمية، وضرورة ضرورة زيادة الوعي باألثر السلبي الذي يلحوإذ تدرك  

أهدا  التنمية االجتماعية  تحقيقاالضطالع بعمليات تدخل جديدة لتعزيز القطاع العام والمجتمع المدني بهد  
 واالقتصادية، بما فيها األهدا  اإلنمائية لأللفية، رغم النزاع والتوتر السياسي، 

 
تحلل التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في بتقارير اإلسكوا التي ترصد و وإذ تحيط علما   

البلدان المتأثرة بالنزاع، وبخاصة التقرير الذي يستعرض االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل 
اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشع  الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان 

 ،(5)الجوالن السوري المحتلالعر  في 
 
 كان الهد  منهافي البلدان المتأثرة بالنزاع التي بناء القدرات مختل  مبادرات  حظ بعين التقديرتال إذ 

 تحسين المهارات اإلدارية والحد من الفقر،
 
الجهات  الجهد الذي تبذله اإلسكوا لتعبئة الموارد من خارج الميزانية وإقامة شراكة معأيضا  وإذ تالحظ  

 الفاعلة المحلية واإلقليمية والدولية،
 
 ؛االحتالل على التنمية في اإلسكوابإنشاء البرنامج الفرعي للتخفي  من آثار النزاع و ترحب- 1 
 
 :البلدان األعضاء إلى تدعو- 5 
 
لتحديات المتصلة بالنزاع ا لمواجهةتكثي  جهودها الرامية إلى تعزيز قدراتها المؤسسية  (أ)  
 الحتالل؛وا
 

                                                      

 .20/1قرار الجمعية العامة   (1)

 .21/182وقرار الجمعية العامة  5002/22قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي   (5)



 -5- 

االحتالل في سعيها إلى التصدي للتحديات االجتماعية أو  دعم البلدان المتأثرة بالنزاع ( )  
 واالقتصادية والسياسية؛

 
 :من األمانة التنفيذية لإلسكوا تطلب- 2 
 
اآلثار المحتملة للنزاع وعدم االستقرار على بمستوى الوعي  لزيادةتكثي  جهودها  (أ)  

 التنمية؛
 

أو  التي تضطلع بها اإلسكوا في البلدان التي تعاني من النزاع المبادراتالبناء على نجاح  ( )  
الستخدامها من قبل البلدان األعضاء  وتكيفهااالحتالل، وذلك من خالل تطوير الممارسات الفضلى وتبادلها 

 األخرى؛
 
ت المتعلقة بالمهارات المساهمة في تطوير قدرات الموظفين الحكوميين خاصة في المجاال (ج)  

 اإلدارية والتخطيط االستراتيجي؛
 
 لالضطالعمواصلة الجهود التي تبذلها في مجال تعبئة الموارد من خارج الميزانية  (د)  

 ؛غيرها من األنشطةبناء القدرات وبأنشطة 
 

  () تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية؛ 
 
دول والجهات المانحة إلى دعم اإلسكوا في مساعيها الرامية إلى التخفي  من أثر النزاع ال تدعو- 2 

 واالحتالل وعدم االستقرار وانعكاساته االجتماعية واالقتصادية؛
 
تقريراً عن التقدم  إلى اللجنة في دورتها السادسة والعشرينإلى األمين التنفيذي أن يقدم  تطلب- 2 

 .لقراراهذا المحرز في تنفيذ 
 


