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موجـز
عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتھا االستثنائية الخامسة في موازاة
االجتماع األول للجنة التنفيذية في عمّان ،في  8حزيران/يونيو  .2015وھدفت ھذه الدورة االستثنائية إلى
النظر في طلب الجمھورية اإلسالمية الموريتانية االنضمام إلى اللجنة.
ويتضمّن ھذا التقرير موجزاً ألعمال ھذه الدورة االستثنائية ،باإلضافة إلى نص القرار
الصادر عنھا.
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مقدمـة
عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتھا االستثنائية الخامسة في موازاة
-1
االجتماع األول للجنة التنفيذية ،في عمّان ،في  8حزيران/يونيو  .2015ونظرت ھذه الدورة في طلب
الجمھورية اإلسالمية الموريتانية االنضمام إلى اللجنة ،واتخذت قراراً بھذا الشأن ،يرفع إلى المجلس
االقتصادي واالجتماعي.

أوالً -القرار ) 322دإ (5-طلب الجمھورية اإلسالمية الموريتانية االنضمام
إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
إذ تشير إلى الرسالة المؤرخة  30نيسان/أبريل  2015التي وجّ ھتھا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
في الجمھورية اإلسالمية الموريتانية إلى األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،والتي
أعربت فيھا عن رغبتھا في االنضمام إلى اللجنة،
وإذ تشير أيضا ً إلى انضمام السودان إلى اللجنة في العام  2008وفقا ً لقرار المجلس االقتصادي
واالجتماعي  8/2008المؤرّ خ  22تموز/يوليو  ،2008وانضمام تونس وليبيا والمغرب وفقا ً لقرار المجلس
االقتصادي واالجتماعي  1/2012المؤرّ خ  10تموز/يوليو ،2012
وإذ تذ ّكر بقرارھا ) 302د (27-المؤرّ خ  10أيار/مايو  ،2012الذي يتضمن دعوة الدول العربية كافة
إلى االنضمام إلى اللجنة،
ترحب بالطلب الذي تق ّدمت به الجمھورية اإلسالمية الموريتانية لالنضمام إلى اللجنة االقتصادية
-1
ّ
واالجتماعية لغربي آسيا؛
-2

توصي المجلس االقتصادي واالجتماعي بقبول طلب الجمھورية اإلسالمية الموريتانية؛

-3

تطلب إلى األمين التنفيذي للجنة متابعة تنفيذ ھذا القرار.

ثانيا ً -موضوع البحث والمناقشة
النظر في طلب الجمھورية اإلسالمية الموريتانية االنضمام إلى اللجنة
قدمت األمانة التنفيذية عرضا ً للوثيقة  E/ESCWA/S-5/1حول الطلب المق َّدم من الجمھورية اإلسالمية
-2
الموريتانية لالنضمام إلى اإلسكوا .وكانت األمانة التنفيذية قد تلقت رسالة خطية من وزيرة الشؤون الخارجية
والتعاون في الجمھورية اإلسالمية الموريتانية في  30نيسان/أبريل  ،2015تطلب فيھا الموافقة على طلب
انضمام بلدھا إلى اإلسكوا ،بصفة عضو كامل .وتضمنت الرسالة تأكيداً على رغبة الجمھورية اإلسالمية
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الموريتانية في توطيد التعاون مع اإلسكوا ودولھا األعضاء ،حرصا ً على المساھمة في ھذه اللجنة واالستفادة
من خبراتھا .وقد أحاطت األمانة التنفيذية دولھا األعضاء علما ً بھذا الطلب في كتاب رسمي وجّ ھته إليھا في
 18أيار/مايو .2015
وأشارت األمانة التنفيذية إلى توسّع عضوية اإلسكوا منذ تأسيسھا عام  ،1973وقد انض ّمت إليھا تباعا ً
-3
الدول العربية ،حتى أصبح عددھا  17دولة بعد انضمام تونس وليبيا والمغرب بموجب قرار المجلس
االقتصادي واالجتماعي .1/2012
وتحرص اإلسكوا على انضمام جميع الدول العربية إليھا عمالً بالقرار ) 302د (27-الذي اعتمدته في
-4
دورتھا السابعة والعشرين بشأن توسيع عضوية اللجنة .وھذا التوجه ھو استجابة لرغبة الدول في توطيد سبل
التعاون فيما بينھا ومع اإلسكوا بھدف مواءمة برامجھا وأھدافھا مع أولويات المنطقة ،وتوسيع آفاق التكامل
اإلقليمي في المجالين االقتصادي واالجتماعي.
وبعد ذلك ،عرضت األمانة التنفيذية مشروع قرار قبول عضوية الجمھورية اإلسالمية الموريتانية في
-5
اإلسكوا على مندوبي الدول للمناقشة.
وفي أثناء المناقشة ،أثنى المندوبون على مشروع القرار وأكدوا على أھمية توسيع عضوية اإلسكوا.
-6
فرحّ بت دولة اإلمارات العربية المتحدة بعضوية الجمھورية اإلسالمية الموريتانية ،وأيدتھا جمھورية مصر
العربية التي أ ّكدت على وجوب استكمال الھوية العربية لإلسكوا عن طريق انضمام باقي الدول العربية إليھا.
وبعد ذلك ،أيّدت المملكة العربية السعودية ھي أيضا ً انضمام الجمھورية اإلسالمية الموريتانية ،تلتھا دولة
فلسطين ورحبت بانضمام الجمھورية اإلسالمية الموريتانية ،مشددة على أھمية وحدة الدول العربية .وتعاقب
على الكالم ممثلو األردن والبحرين وتونس والجمھورية العربية السورية والسودان والعراق وعُمان وقطر
والكويت واليمن معربين عن تأييدھم النضمام الجمھورية اإلسالمية الموريتانية إلى اإلسكوا .وش ّدد ممثال
عُمان والسودان على أھمية انضمام باقي الدول العربية إلى اإلسكوا.
واستفسر وفد الجمھورية العربية السورية عن فقرة في الوثيقة المق ّدمة تحت ھذا البند ،ترد فيھا توصية
-7
اللجنة الفنية في اجتماعيھا السابع ) 19-18آذار/مارس  (2013والثامن ) 12-10كانون األول/ديسمبر (2013
بأن تقتصر عضوية اإلسكوا على الدول األعضاء في جامعة الدول العربية .وأوضحت األمانة التنفيذية أنّ ھذه
التوصية قد صدرت عن الدول األعضاء في اللجنة الفنية ،والمقصود بھا أن تكون الدول األعضاء الراغبة في
االنضمام إلى اإلسكوا في المستقبل دوالً أعضاء في جامعة الدول العربية.
لم ترد على مشروع القرار بصيغته المقدمة أية تعليقات أخرى فجرى اعتماده ،على أن يُرفع إلى
-8
المجلس االقتصادي واالجتماعي للبت فيه.

ثالثا ً -تنظيم األعمال
ألف -مكان الدورة وتاريخ انعقادھا
-9

عقدت اإلسكوا دورتھا االستثنائية الخامسة في عمّان ،في  8حزيران/يونيو .2015
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باء -االفتتاح
 -10افتتح أعمال الدورة االستثنائية الخامسة السيد فؤاد البحارنة ،ممثل مملكة البحرين ورئيس الدورة ،الذي
ذ ّكر الحضور بالھدف من انعقادھا ،وأعطى الكلمة لألمانة التنفيذية لإلسكوا لتوضيح التفاصيل اإلجرائية.
 -11وأشارت األمانة التنفيذية إلى أنّ ھدف انعقاد ھذه الدورة ھو النظر في طلب الجمھورية اإلسالمية
الموريتانية لالنضمام لإلسكوا ،وقد أ ّكدت أن ترحيب الحضور بضم جميع الدول العربية إلى اإلسكوا ھو دليل
على التوافق السياسي الذي عبّرت عنه الدول في القرارات الصادرة عن اللجنة في دورتيھا السابعة والعشرين
والثامنة والعشرين ،والتوصيات الصادرة عن لجنتھا الفنية في اجتماعيھا السابع والثامن.
 -12وأوضحت أن الدعوة إلى عقد ھذه الدورة االستثنائية الخامسة وُ جّ ھت عمالً بالقواعد واإلجراءات
ِّ
المنظمة لعمل اإلسكوا التي تجيز عقد دورات استثنائية عند االقتضاء حسبما يراه الرئيس .وعلى ضوء
المشاورات بين األمانة التنفيذية ورئاسة الدورة الثامنة والعشرين ،والتنسيق مع الھيئات المعنية في األمم
المتحدة ،عُقدت ھذه الدورة حسب األصول المرعية اإلجراء وبالتزامن مع االجتماع األول للجنة التنفيذية.
جيم -الحضور
 -13حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء في اإلسكوا :المملكة األردنية الھاشمية ،واإلمارات
العربية المتحدة ،ومملكة البحرين ،والجمھورية التونسية ،والجمھورية العربية السورية ،وجمھورية السودان،
وجمھورية العراق ،وسلطنة عُمان ،ودولة فلسطين ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،وجمھورية مصر العربية،
والمملكة المغربية ،والمملكة العربية السعودية ،والجمھورية اليمنية ،وغاب كل من الجمھورية اللبنانية وليبيا.
وترد قائمة المشاركين في مرفق ھذا التقرير.
دال -انتخاب أعضاء المكتب
 -14اعتمدت اللجنة األسلوب المعمول به في الدورات االستثنائية ،الذي يقضي بتولّي أعضاء مكتب الدورة
العادية السابقة المھام نفسھا في الدورة االستثنائية .وعليه ،تولّى السيد فؤاد البحارنة ،ممثل مملكة البحرين
ورئيس الدورة الثامنة والعشرين لإلسكوا ،رئاسة الدورة االستثنائية الخامسة .وتولّى السيد محمد أحمد بن عبد
العزيز الشحي ،ممثل دولة اإلمارات العربية المتحدة مھام نائب الرئيس األول؛ والسيد فتحي بن معاوية ،ممثل
الجمھورية التونسية مھام نائب الرئيس الثاني؛ في حين تولّى السيد محمد المعتز سر الختم اسماعيل محمود،
ممثل جمھورية السودان مھام مقرر الدورة.
ھاء -جدول األعمال
 -15عُقدت الدورة االستثنائية الخامسة لإلسكوا وعلى جدول أعمالھا طلب الجمھورية اإلسالمية الموريتانية
االنضمام إلى اللجنة.
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