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 موجـز

  دراليةيالفجمهورية الصومال                                                         تنظر اللجنة في إطار هذا البند في طلبين تقدم بهما كل  من

 /تشرين األول 21بتاريخ )والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( 2019سبتمبر /أيلول 14بتاريخ )
لالنضمام إلى اإلسكوا، وفي تقديم مشروع قرار بشأنهما إلى المجلس االقتصادي ( 2019أكتوبر 
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 العرض  -     أوال  

تلقت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( رسالة من وزير الشؤون  -1
، يطلب 2019أيلول/سبتمبر  14)الصومال(، بتاريخ  الصومال الفيدراليةجمهورية الخارجية والتعاون الدولي في 

                                                                                               فيها انضمام الصومال إلى اإلسكوا بصفة عضو كامل. وتضمنت الرسالة تأكيدا  لرغبة الصومال في المضي في 
 مع اإلسكوا والدول األعضاء. التعاون وتوطيده

راطية تلقت األمانة التنفيذية لإلسكوا رسالة من وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمق -2
، يطلب فيها انضمام الجزائر إلى اإلسكوا بصفة عضو 2019أكتوبر / تشرين األول 21، بتاريخ (الجزائر)الشعبية 

                                                                                                       وتضمنت الرسالة تقديرا  لجهود اإلسكوا في دعم التنمية المستدامة في الدول العربية وتمنيا  أن يكل ل التعاون . كامل

 . راتبين الجزائر واإلسكوا بالنجاح وتبادل الخب

                                                           ، أحاطت األمانة التنفيذية الدول األعضاء في اإلسكوا علما  بطلب 2019تشرين الثاني/نوفمبر  22في  -3
 الصومال والجزائر.

م    ن                    وفقا  للقواعد الم   -4                                                                       ة لعمل اإلسكوا، يبت  المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، بناء  على       ظ  
 توصية اللجنة، في الطلبات الجديدة للعضوية.

 :                                                                    يتطلب انضمام الدولة الراغبة كعضو  الى اللجنة اتخاذ اإلجراءات التالية -5

 لالنضمام؛                            تتقدم الدولة المعنية بطلب   )أ(

كة في اجتماعات اللجنة لمناقشته، وي رفع قرار  بشأنه    ر       ي ع   )ب(                                                                                    ض الطلب على مندوبي الدول المشار 
 إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي العتماده؛

                                                             المجلس االقتصادي واالجتماعي في طلب االنضمام عمال  بتوصية اللجنة.     بت     ي   )ج(

الجدير بالذكر أن صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي ال تتناول الموقع  -6
ألعضاء في                                                                                         الجغرافي للدول التي يمكنها االنضمام إلى اإلسكوا، كما ال تحد  من إمكانية انضمام إحدى الدول ا

                                                                                                  اإلسكوا إلى لجنة إقليمية أخرى في الوقت ذاته. ومعظم اللجان اإلقليمية تضم دوال  ال تقع ضمن نطاق المنطقة 
من تلك اللجان بخدمتها، فبعض الدول في آسيا الوسطى وأوروبا أعضاء في اللجنة                          الجغرافية التي تقوم كل  

ية آلسيا والمحيط الهادئ، كاالتحاد الروسي وأرمينيا وتركيا االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماع
كما أن الواليات المتحدة األمريكية هي عضو في اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا . وجورجيا وفرنسا وهولندا

تحدة واليابان والمحيط الهادئ واللجنة االقتصادية ألوروبا، وإسبانيا وألمانيا وجمهورية كوريا وفرنسا والمملكة الم
 هي أعضاء في اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

                                                             ، انضمت كل  من جمهورية مصر العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية 1973منذ تأسيس اإلسكوا في عام  -7
تانية إلى اللجنة كأعضاء والسودان والجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية والجمهورية اإلسالمية الموري
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تموز/يوليو  22 المؤرخين (63-)د 2089و (63-)د 2088واالجتماعي                                      كاملين، عمال  بقرارات المجلس االقتصادي 
خ 2012/1 ، والقرار2008تموز/يوليو  22 المؤرخ 2008/8، والقرار 1977 ، 2012آب/أغسطس  10        المؤر 

خ  2015/32والقرار   .2015تموز/يوليو  22        المؤر 

بشأن توسيع عضوية اللجنة  (27-)د 302اعتمدت اإلسكوا في دورتها الوزارية السابعة والعشرين القرار  -8
االنضمام إلى اإلسكوا".  دان العربية األخرى إلىلتشمل جميع الدول العربية في المنطقة من خالل "دعوة البل

 10ومن  2013آذار/مارس  19و 18وأكدت اللجنة الفنية في اإلسكوا في اجتماعيها السابع والثامن، المنعقدين في 
على هذا القرار، وأوصت بأن تقتصر العضوية على الدول األعضاء في  ،2013 كانون األول/ديسمبر 12إلى 

 ربية.جامعة الدول الع

ال تترتب على الدولة الراغبة في االنضمام إلى إحدى اللجان اإلقليمية أي التزامات مالية إضافية، بحيث  -9
كما ال تتحمل الدول األعضاء في  . تسدد اشتراكاتها السنوية لحساب الميزانية العادية لألمانة العامة لألمم المتحدة

 . اللجان اإلقليمية المطلوب االنضمام إليها أي أعباء مالية إضافية

 اإلجراء المطلوب  -       ثانيا  

                                                                                        ي طلب من اللجنة النظر في الطلبين المقدمين من الصومال والجزائر لالنضمام إلى اإلسكوا كعضوين  -10
 ادي واالجتماعي.                                              كاملين، ورفع قرار  بهذا الشأن إلى المجلس االقتص

  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/629/81/img/NR062981.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/629/81/img/NR062981.pdf?OpenElement
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2008/resolution-2008-8.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2008/resolution-2008-8.pdf
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/1
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/32&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/32&Lang=A
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/302.pdf
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 المرفق األول

 
 الصومال الفيدراليةجمهورية رسالة 
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 المرفق الثاني

 
 رسالة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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