
E/2015/41 
E/ESCWA/S-5/Report 

  

  اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا
  
  
  
  
  
  
  

  تقرير اللجنة عن دورتھا ا�ستثنائية الخامسة
  2015يونيو /حزيران 8
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي
  

  2015الوثائق الرسمية 
  
  
  
  
  
  

  21الملحق رقم 
  
  
  

  
  ا�مم المتحدة



  

E/2015/41 
E/ESCWA/S-5/Report 

  

  اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا
  
  
  
  
  
  
  

  تقرير اللجنة عن دورتھا ا�ستثنائية الخامسة
  2015يونيو /حزيران 8
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي
  

  2015الوثائق الرسمية 
  
  
  
  
  
  
  

  21الملحق رقم 
  
  
  

  
  ا�مم المتحدة

  2015بيروت، 



  ةـم�حظ
  

  إيراد أحد ھذه الرموز ا!حالة إلى وثيقة  يتتألف رموز وثائق ا�مم المتحدة من حروف وأرقام ويعن  
  .من وثائق ا�مم المتحدة

  
  
  
  

E/2015/41 

E/ESCWA/S-5/Report 

  
  
  
  
  

ISSN: 1011-7024 
  
  
  
  

15-00306 

  
  
  

  منشورات ا
مم المتحدة

  





E/2015/41 
E/ESCWA/S-5/Report 

 
 

 

  زـموج
  

في موازاة  الخامسة ا+ستثنائية دورتھا) ا!سكوا(عقدت اللجنة ا+قتصادية وا+جتماعية لغربي آسيا   
 إلى نائيةھذه الدورة ا+ستث وھدفت.  2015يونيو /حزيران 8في  عّمان،ا�ول للجنة التنفيذية في  +جتماعا

  .اللجنة إلى ما+نضماالجمھورية ا!س9مية الموريتانية طلب  في النظر
  

   القرار نصضافة إلى با� ا+ستثنائية،الدورة  ھذه �عمال موجزاً ا التقرير ھذ ضّمنويت  
  .الصادر عنھا

  
   



E/2015/41 
E/ESCWA/S-5/Report 

  
-2- 

 

 

  المحتويات
  

  الصفحة      الفقرات
  

  3  1    ......................................................................................  ةممقد
  

  الفصل
  

  طلب الجمھورية ا�س�مية الموريتانية ا�نضمام ) 5-دإ( 322 القرار  -أو�ً 
  3      ................................  ياا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسإلى اللجنة   

  
  3  8-2    ......................................................  موضوع البحث والمناقشة  -ثانياً 

  
 ً   4  15-9    ....................................................................  عمالا. تنظيم  -ثالثا

  
  4  9    ...........................................  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف  
  5  12- 10    ..................................................................  فتتاحا+  -باء  
  5  13    .................................................................  الحضور  -جيم  
  5  14    .................................................  انتخاب أعضاء المكتب  - دال  
  5  15    ...........................................................  لاعما� جدول  -ھاء  

  
  

  6      ................................................................  المشاركينقائمة   -المرفق
  

   



E/2015/41 
E/ESCWA/S-5/Report 

  
-3- 

  

  

  ةـممقد
  
موازاة دورتھا ا+ستثنائية الخامسة في  )سكواا!(لجنة ا+قتصادية وا+جتماعية لغربي آسيا ال عقدت  - 1
طلب  فيالدورة  ھذه نظرتو.  2015يونيو /حزيران 8في عّمان، في  ،+جتماع ا�ول للجنة التنفيذيةا

 المجلس إلى رفعي ،ھذا الشأنب اً قرار اتخذتو اللجنة،إلى  ا+نضمامالجمھورية ا!س9مية الموريتانية 
  .وا+جتماعي ا+قتصادي

  
  طلب الجمھورية ا�س�مية الموريتانية ا�نضمام) 5- دإ( 322 القرار  -أو�ً 

  وا�جتماعية لغربي آسياإلى اللجنة ا�قتصادية 
  

  إن اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا،  
  

التي وّجھتھا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون  2015أبريل /نيسان 30إلى الرسالة المؤرخة  إذ تشير  
آسيا، والتي في الجمھورية ا!س9مية الموريتانية إلى ا�مانة التنفيذية للجنة ا+قتصادية وا+جتماعية لغربي 

  أعربت فيھا عن رغبتھا في ا+نضمام إلى اللجنة،
  

وفقاً لقرار المجلس ا+قتصادي  2008أيضاً إلى انضمام السودان إلى اللجنة في العام  وإذ تشير  
، وانضمام تونس وليبيا والمغرب وفقاً لقرار المجلس 2008يوليو /تموز 22المؤّرخ  2008/8وا+جتماعي 

  ،2012يوليو /تموز 10المؤّرخ  2012/1ا+قتصادي وا+جتماعي 
  

، الذي يتضمن دعوة الدول العربية كافة 2012مايو /أيار 10المؤّرخ ) 27-د( 302بقرارھا  وإذ تذّكر  
  إلى ا+نضمام إلى اللجنة،

  
الجمھورية ا!س9مية الموريتانية ل9نضمام إلى اللجنة ا+قتصادية تقّدمت به  ذيبالطلب ال ترّحب  - 1  

  وا+جتماعية لغربي آسيا؛
  

  المجلس ا+قتصادي وا+جتماعي بقبول طلب الجمھورية ا!س9مية الموريتانية؛ توصي  - 2  
  

  .إلى ا�مين التنفيذي للجنة متابعة تنفيذ ھذا القرار تطلب  - 3  
  

ً ثاني   البحث والمناقشة وضوعم  - ا
  

  النظر في طلب الجمھورية ا!س9مية الموريتانية ا+نضمام إلى اللجنة
  
 ا!س9مية الجمھوريةم من طلب المقدI حول ال E/ESCWA/S-5/1قدمت ا�مانة التنفيذية عرضاً للوثيقة   - 2

رسالة خطية من وزيرة الشؤون الخارجية  تلقت قدوكانت ا�مانة التنفيذية .  سكوال9نضمام إلى ا! الموريتانية
على طلب  الموافقة فيھاتطلب  ،2015أبريل /نيسان 30 في الموريتانية ا!س9مية الجمھوريةوالتعاون في 

الجمھورية ا!س9مية  رغبة علىوتضمنت الرسالة تأكيداً .  بصفة عضو كامل ا!سكوا، إلى بلدھا انضمام
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حرصاً على المساھمة في ھذه اللجنة وا+ستفادة  ا�عضاء، دولھاو ا!سكوا عمالتعاون  في توطيدالموريتانية 
ً  ا�عضاء دولھاالتنفيذية  ا�مانةأحاطت  وقد  .من خبراتھا  فيإليھا  وّجھتهرسمي  كتاب في الطلب بھذا علما

  .2015مايو /أيار 18
  
تباعاً إليھا  تانضمّ وقد ، 1973عام منذ تأسيسھا  ا!سكوا توّسع عضوية إلىالتنفيذية  ا�مانة وأشارت  - 3

دولة بعد انضمام تونس وليبيا والمغرب بموجب قرار المجلس  17الدول العربية، حتى أصبح عددھا 
  .2012/1ا+قتصادي وا+جتماعي 

  
في  هاعتمدت الذي) 27-د( 302القرار تحرص ا!سكوا على انضمام جميع الدول العربية إليھا عم9ً بو  - 4

استجابة لرغبة الدول في توطيد سبل ھو وھذا التوجه . ة اللجنةعضوي بشأن توسيعدورتھا السابعة والعشرين 
مع ا!سكوا بھدف مواءمة برامجھا وأھدافھا مع أولويات المنطقة، وتوسيع آفاق التكامل وفيما بينھا التعاون 

  .ا!قليمي في المجالين ا+قتصادي وا+جتماعي
  
 فيالجمھورية ا!س9مية الموريتانية قرار قبول عضوية  مشروعا�مانة التنفيذية  عرضت ذلك، وبعد  - 5

  .للمناقشة مندوبي الدولعلى  ا!سكوا
  
.  وفي أثناء المناقشة، أثنى المندوبون على مشروع القرار وأكدوا على أھمية توسيع عضوية ا!سكوا  - 6
جمھورية مصر  وأيدتھا ،جمھورية ا!س9مية الموريتانيةالدولة ا!مارات العربية المتحدة بعضوية  رّحبتف

.  الدول العربية إليھا باقي انضمامطريق  عن لLسكوا العربية الھوية استكمالوجوب  على أّكدت التيالعربية 
 دولة تلتھا ،الجمھورية ا!س9مية الموريتانية انضمامأيضاً  ھيالعربية السعودية  المملكةأّيدت  ذلك، وبعد

تعاقب و  .، مشددة على أھمية وحدة الدول العربيةالجمھورية ا!س9مية الموريتانيةورحبت بانضمام  فلسطين
 وقطر وُعمان والعراقوالسودان  السورية العربية والجمھورية وتونس والبحرين ا�ردن ممثلو على الك9م

 ممث� وشّدد.  إلى ا!سكوا موريتانيةالجمھورية ا!س9مية ال+نضمام  تأييدھمعن  ينعربم واليمن والكويت
  .ا!سكواأھمية انضمام باقي الدول العربية إلى  علىوالسودان  ُعمان

  
فيھا توصية  ترد ،البند ھذامة تحت في الوثيقة المقدّ  ةفقر عن السورية العربية الجمھوريةوفد  واستفسر  - 7

) 2013ديسمبر /كانون ا�ول 12-10(والثامن ) 2013مارس /آذار 19-18(ھا السابع ياللجنة الفنية في اجتماع
 ھذه أنّ  التنفيذية ا�مانة وأوضحت.  على الدول ا�عضاء في جامعة الدول العربية ا!سكواأن تقتصر عضوية ب
 في الراغبة ا�عضاء الدول تكون أن بھا مقصودوال الفنية،الدول ا�عضاء في اللجنة  عن صدرت قد توصيةال

  .العربية الدول جامعة في أعضاء دو+ً المستقبل  في ا!سكواإلى  ا+نضمام
  
إلى ُيرفع على أن  اعتماده، بصيغته المقدمة أية تعليقات أخرى فجرى القرار مشروعترد على  لم  - 8

  .ا+قتصادي وا+جتماعي للبت فيه سالمجل
  

 ً   عمالا, تنظيم  - ثالثا
  

  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف
  
  .2015يونيو /حزيران 8 فيعّمان،  في الخامسة ا+ستثنائيةدورتھا  ا!سكواعقدت   - 9
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  فتتاحا�  -باء
  

 الذي ،ورئيس الدورة البحرين ممثل مملكة البحارنة، فؤادالسيد  الخامسة الدورة ا+ستثنائيةافتتح أعمال   -10
  .ا!جرائية لتوضيح التفاصيل لLسكوا التنفيذية ل�مانةالكلمة  وأعطى ،ھاانعقاد من بالھدفالحضور  ذّكر

  
الجمھورية ا!س9مية ھدف انعقاد ھذه الدورة ھو النظر في طلب  أنّ  إلى ت ا�مانة التنفيذيةوأشار  -11

أن ترحيب الحضور بضم جميع الدول العربية إلى ا!سكوا ھو دليل  ت، وقد أّكدلLسكوا ل9نضمامالموريتانية 
اللجنة في دورتيھا السابعة والعشرين الصادرة عن قرارات الدول في العلى التوافق السياسي الذي عّبرت عنه 

  .السابع والثامنوالتوصيات الصادرة عن لجنتھا الفنية في اجتماعيھا والثامنة والعشرين، 
  

بالقواعد وا!جراءات  عم�ً الخامسة ُوّجھت  ا+ستثنائية الدورة ھذه عقد إلىالدعوة  أن وأوضحت  -12
 Oوعلى ضوء   .الرئيس هاحسبما يرعند ا+قتضاء  استثنائية عقد دورات جيزالتي ت ا!سكوامة لعمل المنظ

 ا�مم في المعنية الھيئات معورئاسة الدورة الثامنة والعشرين، والتنسيق ا�مانة التنفيذية المشاورات بين 
  .للجنة التنفيذية، ُعقدت ھذه الدورة حسب ا�صول المرعية ا!جراء وبالتزامن مع ا+جتماع ا�ول المتحدة

  
  الحضور  -جيم

  
ا!مارات والمملكة ا�ردنية الھاشمية، : حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية ا�عضاء في ا!سكوا  -13

السودان،  وجمھوريةالجمھورية العربية السورية، والجمھورية التونسية، ومملكة البحرين، والعربية المتحدة، 
جمھورية مصر العربية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وفلسطين،  ودولةسلطنة ُعمان، وجمھورية العراق، و
 .ورية اللبنانية وليبيامن الجمھكل  غابو ،الجمھورية اليمنيةوالمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، و

  .وترد قائمة المشاركين في مرفق ھذا التقرير
  

  انتخاب أعضاء المكتب  -دال
  

ي أعضاء مكتب الدورة يقضي بتولّ  الذيفي الدورات ا+ستثنائية،  به عمولاعتمدت اللجنة ا�سلوب الم  -14
 البحرين مملكة ممثل البحارنة، فؤاد السيدى ولّ ت وعليه،.  نفسھا في الدورة ا+ستثنائية المھامالعادية السابقة 

محمد أحمد بن عبد  سيدالى وتولّ  .، رئاسة الدورة ا+ستثنائية الخامسةلLسكواالعشرين و ثامنةرئيس الدورة الو
 ممثلبن معاوية،  فتحيالسيد و ا�ول؛مھام نائب الرئيس  دولة ا!مارات العربية المتحدة ممثل ،العزيز الشحي

المعتز سر الختم اسماعيل محمود،  محمدالسيد ى حين تولّ  في ؛مھام نائب الرئيس الثانيالجمھورية التونسية 
  .مھام مقرر الدورة السودانجمھورية  ممثل

  
  لاعما. جدول  -ھاء

  
طلب الجمھورية ا!س9مية الموريتانية  وعلى جدول أعمالھا لLسكوا الخامسة الدورة ا+ستثنائية ُعقدت  -15

    .اللجنةا+نضمام إلى 
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 سعادة السيد مجدي راضي
 مساعد وزير الخارجية

  وزارة الخارجية
  

  المملكة المغربية
  

 السيد السعيد الركراكي
 وزير مفوض

  سفارة المملكة المغربية
 عّمان، المملكة ا
ردنية الھاشمية

  
 السيدة مريم الضو

  كاتب الشؤون الخارجية
  الخارجية والتعاون الشؤون وزارة

  
  المملكة العربية السعودية

  
  السيد عبد7 علي المرواني

  وكيل الوزارة المساعد للتخطيط
  وزارة ا/قتصاد والتخطيط

  
  الجمھورية اليمنية

  
  السيد محمد أحمد الحاوري

 وكيل وزارة التخطيط 
  قطاع الدراسات والتوقعات ا/قتصادية

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  
  
  
  
  
  
  

  


