
 

 عضوية  إلى النضماموليبيا والمملكة المغربية ا تونس جمهورية طلب( 07-د) 320
 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا للجنةا

 آسيا،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  إن  
 
، ومن خالل ممثلين عنها ، بصفة مراقبتشاركوليبيا والمملكة المغربية  تونس أن جمهورية إذ تالحظ 

 ،، وكذلك في اجتماعاتها وأنشطتها5002 منذ عام اإلسكوا دوراتجميع في 
 
وليبيا تونس  جمهورية التعاون بينوالعالقات  أواصرزت هذه المشاركة قد عز   أن وإذ تالحظ أيضا   

 بلدان األعضاء،الاألمانة التنفيذية لإلسكوا والمملكة المغربية وو
 
 هتهما سفارةاللتين وج   5005مارس /آذار 5وفبراير /شباط 7 المؤرختين الرسالتينب تحيط علما   وإذ 

ُعرى تونس في توثيق  جمهورية فيهما عن رغبة وأعربتفي بيروت إلى األمانة التنفيذية،  جمهورية تونس
  ،اإلسكوا ضم إلى عضويةتن ا أنمفيه وطلبتع اإلسكوا والبلدان األعضاء، التعاون م

 
والطلب الوارد من المملكة  5005مايو /أيار 7الطلب الوارد من ليبيا في ب وإذ تحيط علما  أيضا   

 باالنضمام إلى اللجنة، 5005مايو /أيار 8المغربية في 
 
  المؤرخ (22) 0808 واالجتماعي ادياالقتص المجلسمن قرار  5الفقرة  إلىتستند  وإذ 
د المجلس افيهواالقتصادية لغربي آسيا، اللجنة إنشاء بشأن  ،0971أغسطس /آب 9  من اللجنة عضوية يحد 

 المتحدة األمم مكتب خدمات آنذاك تشملها كانت والتي آسيا غربي في الواقعة المتحدة األمم في األعضاء الدول
 التي العضوية طلبات في اللجنة، توصية على بناء   المجلس يبت أن على ،بيروت في واالجتماعي االقتصادي

 ،مستقبال   متقد  
 
المنصوص عليها في قرار المجلس االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا صالحيات اللجنة  بأنوإذ تذّكر  

االنضمام إلى عضوية  حق  لهاالموقع الجغرافي للبلدان التي ي تشير إلىال ( 22) 0808االقتصادي واالجتماعي 
تمنع االنضمام إلى عضوية لجنة إقليمية  قليميةاإل إحدى اللجانفي  إلى ما يفيد بأن العضويةوال  اإلسكوا،
 ،أخرى

 
تشملها  ال تقع في المنطقة التي تضم  بين أعضائها بلدانا   األخرى أن اللجان اإلقليمية تشير إلىوإذ  

 ،صالحياتها
 
 ،وال  تتمتع بعضوية أكثر من لجنة إقليمية في الوقت ذاتههناك دأن  بتذّكر وإذ  
لالنضمام إلى عضوية وليبيا والمملكة المغربية  تونس جمهورية اي تقدمت بهتال اتبالطلب ترّحب- 0 

 ؛اإلسكوا
 
م إلى المجلس االقتصادي واالجتماإلى األمانة التنفيذية أن ت تطلب- 5  عي توصية بالموافقة على قد 

 ورية تونس وليبيا والمملكة المغربية، وذلك للبت فيه؛طلبات جمه
 



 

 

-5- 

إلى األمانة التنفيذية دعوة البلدان العربية األخرى إلى االنضمام إلى اإلسكوا،  تطلب أيضا  - 1 
والتنسيق مع الجهات المعنية في األمم المتحدة ومجلس جامعة الدول العربية لتحويل اإلسكوا إلى لجنة األمم 

 .صادية واالجتماعية للمنطقة العربيةالمتحدة االقت
 

 السابعة الجلسة العامة
 5005مايو /أيار 00

 
 


