
 

 

    2005/50  
إعالن دمشق ودور اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغـرب آسـيا يف حتقيـق         

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا يف ذلـك األهـداف الـواردة يف               
  األلفية  إعالن

  
  إن الس االجتماعي واالقتصادي،  

اجلمعية العامـة يف    إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، الذي اعتمدته        إذ يعيد تأكيد      
  ،2000سبتمرب / أيلول8 املؤرخ 55/2قرارها 

 االلتزامات اليت جرى التعهد ا يف ظل الشراكة بني البلـدان            وإذ يعيد أيضا تأكيد     
النامية والبلدان املتقدمة النمو لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهـداف             

  الواردة يف إعالن األلفية،

 على أمهية تكثيف التعاون فيما بني بلدان املنطقـة مـن أجـل حتقيـق                وإذ يؤكد   
اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعـالن األلفيـة حبلـول                األهداف

  ،2015 عام

 جبهود اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا يف هذا اجملال، وبالتقرير           وإذ يشيد   
 الذي قـدم إىل     )1(التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف تلك املنطقة         املتعلق ب 

  اللجنة يف دورا الثالثة والعشرين،

، الذي اعتمدته اللجنة االقتصادية واالجتماعية      )2( بإعالن دمشق  حييط علما   - 1  
  لغرب آسيا يف دورا الثالثة والعشرين؛

االقتصادي وربط ذلك النمو بصياغة االستراتيجيات      أمهية تعزيز النمو    يؤكد    - 2  
املتعلقة بالقضاء على الفقر والبطالة وحتقيق التكامل االجتماعي، بغية حتقيق األهداف اإلمنائية            

وذلك بعدة طرق مـن بينـها     املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية،           
اعتماد السياسات العامة الضرورية فيما يتصل بتوليد فرص العمل وبالـضمان االجتمـاعي             
وحتسني الظروف املعيشية، وعلى وجه اخلصوص بالنسبة لألشخاص املستضعفني، وحماربـة           

  الفساد وتعزيز املساءلة؛

__________ 
  )1(  E/ESCWA/23/4 (Part II).  
  )2(  E/2005/15/Add.1الفصل األول، الفرع جيم، مشروع القرار األول ،.  



 

 

تصادية واالجتماعيـة   على ضرورة قيام البلدان األعضاء يف اللجنة االق       يؤكد    - 3  
لغرب آسيا بالتنسيق على الصعيد اإلقليمي دعما لتحقيق األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا       

  دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية؛

 مؤسسات األمم املتحدة العاملـة يف منطقـة اللجنـة االقتـصادية             حيث  - 4  
مبا يليب االحتياجات اإلقليميـة والتركيـز، يف        واالجتماعية لغرب آسيا على تنسيق أنشطتها       

اجتماعات فريق التنسيق اإلقليمي اليت تنظمها اللجنة، على التقدم احملرز يف املنطقة صـوب              
  حتقيق تلك األهداف؛

 إىل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا توفري الدعم للبلـدان           يطلب  - 5  
ئية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهـداف الـواردة يف           األعضاء يف جمال حتقيق األهداف اإلمنا     

إعالن األلفية وذلك بعدة طرق من بينها بناء القدرات الالزمة لصياغة السياسات، ورصـد              
  التقدم احملرز وقياس تأثريه، وإعداد التقارير اإلقليمية؛

ن بتقرير   إىل األمني التنفيذي موافاة اللجنة يف دورا الرابعة والعشري         يطلب  - 6  
  .عن التقدم احملرز يف هذا الصدد

  40اجللسة العامة 
    2005يوليه / متوز27


