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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
اللجنة التنفيذية
االجتماع الثاني
عمّان 16-14 ،كانون األول/ديسمبر 2015
البند ) 3أ( من جدول األعمال المؤقت

قضايا المتابعة
تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعھا األول
موجـز
تعقد اللجنة التنفيذية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ثالثة اجتماعات
في فترة السنتين ،واجتماعا ً رابعا ً عند الحاجة ،بعد التشاور بين األمانة التنفيذية لإلسكوا ورئاسة اللجنة.
وتعقد دوراتھا مرة واحدة في السنوات التي تعقد فيھا اإلسكوا دورتھا ،ومرتين في السنوات التي ال تعقد
اإلسكوا فيھا دورتھا .وقد عقدت اللجنة اجتماعھا األول في عمّان ،يومي  8و 9حزيران/يونيو ،2015
بحضور ممثلين عن البلدان األعضاء في اإلسكوا .وخلص المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات
والمقترحات ،منھا ما يتعلق بالمواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة الفنية ،ومنھا ما يتصل
بطبيعة عمل اللجنة وس ُبل تفعيله.
وتتضمن ھذه الوثيقة عرضا ً لإلجراءات التي اتخذتھا األمانة التنفيذية لإلسكوا واألنشطة التي
اضطلعت بھا تنفيذاً لتوصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعھا األول.
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التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعھا األول
واإلجراءات المتخذة لتنفيذھا
أصدرت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعھا األول ،الذي عقد في عمّان في الفترة  9-8حزيران/يونيو
 ،2015مجموعة من التوصيات والمقترحات ،منھا ما يتعلق بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة،
ومنھا ما يتصل بطبيعة عملھا وس ُبل تفعيله .وتستعرض ھذه الوثيقة التوصيات الصادرة عن اللجنة
واإلجراءات المتخذة لتنفيذھا.
التوصيات الموجھة إلى األمانة التنفيذية
التوصية )أ(
مواصلة تعزيز قدراتھا في مجال التقييم ،واألخذ بنتائجه في عمليات التخطيط والتنفيذ القادمة.
متابعة التنفيذ
تتابع اإلسكوا تنفيذ خطة عمل التقييم للفترة  ،2015-2014وھي بصدد إصدار التقارير النھائية لتقييم
البرامج الفرعية والمشاريع .كما تقوم اإلسكوا بمراجعة نتائج التقييم التي قامت بھا الشعبة منذ العام ،2013
وتحضير مصفوفة تحدد نقاط الضعف ونقاط القوة باإلضافة إلى عرض مخرجات التقييم ومدى تنفيذ التوصيات
الصادرة عنه على الدول األعضاء .والھدف من ھذه المصفوفة استخالص الدروس من أجل تحسين عمليات
التخطيط والتنفيذ المستقبلية.
التوصية )ب(
دعم الدول األعضاء لتفعيل إعالن تونس للعدالة االجتماعية على المستوى الوطني من خالل وضع
"دليل إرشادي" لصناع القرار حول كيفية إدراج مبادئ اإلعالن في عملية التخطيط للتنمية.
متابعة التنفيذ
ستطور اإلسكوا "دليالً إرشاديا ً" لصناع القرار حول كيفية إدراج مبادئ "إعالن تونس للعدالة
االجتماعية" في عملية التخطيط للتنمية ،وسيتضمن الدليل مراحل وس ُبل تصميم وتطوير خطط تنموية على
الصعيد الوطني تتخذ من العدالة االجتماعية ُبعداً أساسيا ً فيھا ،وكيفية إشراك المعنيين وأصحاب الشأن في تلك
العملية .واستناداً إلى خبرة اإلسكوا بوضع األدلة اإلرشادية وتطبيقھا ،ستقوم اإلسكوا بعقد ورش عمل في
الدول األعضاء الراغبة في ذلك ،بدعم من وحدة البرامج والتعاون الفني في اإلسكوا.
التوصية )ج(
إعداد دراسة تفصيلية حول الممارسات والسياسات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة وإمكانية
اعتبارھا من ممارسات الفصل العنصري )األبارثايد( وعرضھا على اجتماع اللجنة المقبل؛ ودراسة تفصيلية
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أخرى حول الكلفة الحقيقية لإلحتالل اإلسرائيلي التي يدفعھا الشعب الفلسطيني ،من خالل حساب التكاليف
المباشرة وغير المباشرة لتداعيات ھذا اإلحتالل وسياساته على مسار التنمية والظروف المعيشية للفلسطينيين.
متابعة التنفيذ
)(1

بدأت اإلسكوا بإعداد دراسة بعنوان "إسرائيل والشعب الفلسطيني :قضية األبارثايد" التي تتناول
الممارسات والسياسات اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وتنظر في ما إذا كانت ھذه السياسات
وآثارھا تصل إلى حد الفصل العنصري )األبارثايد( حسب تعريف القانون الدولي؛

)(2

ُتعد اإلسكوا دراسة عن أثر الممارسات اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني باستخدام نموذج التوازن
العام القابل للحوسبة ) (CGE modelومقارنة السيناريوھات وحساب تكاليف المبادالت التجارية
المرتبطة بالممارسات والقيود المختلفة التي تفرضھا السلطات اإلسرائيلية على حركة الفلسطينيين
وقدرتھم على البناء والتصدير والتجارة والوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات.

التوصية )د(
إعداد تقارير دورية حول انتھاكات إسرائيل لمعاھدات ومواثيق القانون الدولي وانعكاساتھا االقتصادية
واالجتماعية على الشعب الفلسطيني ،وتقديم ھذه التقارير وال سيما التقرير حول تأثير اإلحتالل وممارساته على
اإلستدامة البيئية في فلسطين إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية.
متابعة التنفيذ
)(1

أعدت اإلسكوا مذكرة األمين العام حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على
األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيھا القدس الشرقية ،والسكان
العرب في الجوالن السوري المحتل وعرضتھا على المجلس االقتصادي واالجتماعي في تموز/يوليو
 2015وعلى الجمعية العامة في تشرين األول/أكتوبر 2015؛

)(2

تعاونت اإلسكوا مع الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تنفيذ مسح في قطاع غزة حول المستوى
المعيشي للفلسطينيين وأثر الحرب اإلسرائيلية على القطاع في صيف 2014؛

)(3

بدأت اإلسكوا بالشراكة مع جامعة بيرزيت في إعداد دراسة تحليلية لنتائج المسح وتقديم توصيات
واقتراحات حول السياسات والبرامج التي يمكن العمل عليھا من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني؛

)(4

بدأت اإلسكوا بإعداد دراسة بعنوان "إسرائيل والشعب الفلسطيني :قضية األبارثايد".

التوصية )ھ(
زيادة الوعي العالمي بمعاناة الشعب الفلسطيني وانتھاكات إسرائيل للقانون الدولي ولحقوق الفلسطينيين
من خالل بلورة خطة إعالمية تقوم على توسيع نشر المعلومات اإلحصائية التي تبين انعكاسات االنتھاكات
اإلسرائيلية على المستويين اإلنساني والحقوقي.
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متابعة التنفيذ
س ُتعد اإلسكوا استراتيجية إعالمية تقترح فيھا مقاربة جديدة لنشر المعلومات حول انتھاكات إسرائيل
للقانون الدولي ولحقوق الفلسطينيين وتداعيات ذلك على التنمية في فلسطين والمنطقة ككل ،وستضع على
أساسھا خطط إعالمية ومقترحات لحمالت محددة على كافة وسائل االتصال.
التوصية )و(
متابعة تنفيذ الوثيقة الختامية التي ستصدر عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي س ُيعقد في
أديس أبابا في الفترة  16-13تموز/يوليو  ،2015وبلورة رؤية عربية حول كيفية تنفيذ االلتزامات الواردة
في الوثيقة.
متابعة التنفيذ
عقدت اإلسكوا اجتماعا ً تحضيريا ً للدول العربية لتنسيق الموقف العربي تجاه قضايا تمويل التنمية في
المنطقة العربية )ع ّمان 8-7 ،نيسان/أبريل  (2015ونتج عنه وثيقة استرشادية للموقف العربي تجاه الوثيقة
التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية )أديس أبابا 16-13 ،تموز/يوليو  .(2015كما شاركت
اإلسكوا في ھذا المؤتمر الدولي الھام وعقدت ندوة جانبية بالشراكة مع باقي لجان األمم المتحدة اإلقليمية والتي
شارك فيھا أيضا ً ثالثة وزراء عرب )مصر واألردن وموريتانيا( باإلضافة إلى األمينة التنفيذية لإلسكوا.
وتقوم اإلسكوا حاليا ً بإعداد خطة عمل للفترة  2020-2016من شأنھا مساعدة الدول األعضاء على تعبئة
الموارد المالية لسد الفجوة التمويلية ومن أجل الوصول إلى أھداف التنمية المستدامة.
التوصية )ز(
بناء قدرات الدول األعضاء على اتخاذ تدابير لتخفيف آثار تغيّر المناخ والتكيف معھا ،وذلك في إطار
مفاوضات تغيّر المناخ وكيفية االستفادة من التمويل األخضر وصناديق المناخ األخضر.
متابعة التنفيذ
)(1

عقدت اإلسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة/المكتب اإلقليمي لغرب
آسيا ورشة العمل الخامسة حول "تنمية قدرات المفاوضين العرب في الموضوعات المطروحة على
مائدة مفاوضات تغ ّير المناخ" بمقر جامعة الدول العربية بالقاھرة خالل الفترة  19-17تشرين
الثاني/نوفمبر  .2015وھدفت الورشة إلى تعزيز القدرات وبناء المعرفة لفھم وإدراك عملية التفاوض
بشأن تغ ّير المناخ ومناقشة الوضع الحالي للتفاوض حول اتفاقية تغ ّير المناخ المتوقع اإلنتھاء منھا خالل
مؤتمر األطراف الحادى والعشرين ) .(COP-21وتناولت الموضوعات مناقشة عناصر االتفاقية الجديدة
من خالل مسار العمل األول والخاص باإلجراءات لما بعد  2020ومسار العمل الثاني لإلجراءات لما
قبل 2020؛
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)(2

كما تم عرض الدليل الذي أعدته اإلسكوا حول مھارات التفاوض المتعلقة بتغ ّير المناخ لممثلي
ومفاوضي الدول العربية ،وكذلك نتائج تأثيرات تغ ّير المناخ على المنطقة العربية باستخدام النماذج
المناخية حتى عام  ،2100في إطار تنفيذ المبادرة اإلقليمية المشتركة بين األمم المتحدة وجامعة الدول
العربية حول تقييم آثار تغ ّير المناخ على الموارد الطبيعية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية
واالقتصادية في المنطقة العربية ) (RICCARاستجابة لقرارات كل من المجلس الوزاري العربي للمياه
) (AMWCومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ) .(CAMREومن المتوقع أن يدعم ھذا
التقييم الدول العربية في إعداد الخطط الوطنية للتك ّيف مع آثار تغ ّير المناخ من خالل توفير أدوات
ونتائج علمية من نماذج المناخ اإلقليمية التي طبقت خصيصا ً على المنطقة العربية بدالً من االعتماد
على نتائج تقريبية تستند إلى التقارير الدولية التي ال تركز على منطقة بعينھا؛

)(3

كما ستنظم اإلسكوا حدثا ً جانبيا ً خالل مؤتمر األطراف الحادى والعشرين ) (COP-21بالتنسيق مع
جامعة الدول العربية في  4كانون األول/ديسمبر  2015حول النتائج العلمية للمبادرة العربية RICCAR
وكيفية االستفادة منھا في وضع السياسات واالستراتيجيات الوطنية للتك ّيف مع تغ ّير المناخ للقطاعات
المختلفة.

التوصية )ح(
دعم الدول األعضاء في دمج أھداف التنمية المستدامة ومؤشراتھا في خطط التنمية الوطنية ،ووضع
مؤشرات أداء قابلة للجمع والرصد ،ال سيما في البلدان األقل نمواً ،وذلك بما يتناسب مع أولوياتھا المالية
وقدراتھا المؤسسية.
متابعة التنفيذ
تم إعداد ستة تقييمات وطنية للتنمية المستدامة في ك ّل من لبنان واألردن واليمن والسودان والمغرب
وتونس )ومنھا بلدان اثنان من أق ّل البلدان نمواً( لتقييم الوضع القائم لألطر المؤسسية واالستراتيجية والوقوف
على مدى جھوزية ھذه البلدان لدمج أھداف التنمية المستدامة في خططھا الوطنية .ويت ّم اإلعداد حاليا ً بالتعاون
مع جامعة الدول العربية وشركاء آخرين لعقد ورشة عمل إقليمية لرصد التطورات الحاصلة على المستويين
الدولي واإلقليمي حول مناھج قياس التنمية المستدامة المرتبطة بخطة التنمية المستدامة لعام  ،2030ومراجعة
الخطوط المرجعية لفريق العمل العربي حول مؤشرات التنمية المستدامة .وقد حظيت األطر المؤسسية للتنمية
المستدامة باھتمام اإلسكوا التي قامت بإعداد تقرير حول ھذا الموضوع مع التركيز على الترابط مع منظومات
التخطيط الشامل على الصعيدين الوطني واإلقليمي .وقدمت اإلسكوا دعما ً لوزارة البيئة في لبنان في إعداد
سيناريوھات حول التطوّ ر المؤسساتي الوطني المناسب لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .2030
التوصية )ط(
دعم الدول األعضاء في وضع خطط عمل وطنية في إطار خطة التنمية لما بعد عام  ،2015وفي تأمين
التمويل الالزم لتفعيل خطة التنمية على الصعيدين اإلقليمي والوطني.
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متابعة التنفيذ
أعدت اإلسكوا خالل عام  2015مسودة استراتيجية حول خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وسلطت
فيھا الضوء على دور اللجنة في دعم الدول األعضاء في دمج ھذه الخطة ضمن برامج التنمية الوطنية وضمن
اإلطار الضريبي العام وركزت على أھمية الرصد والمتابعة واالستعراض .وترتكز االستراتيجية على ثالثة
محاور أساسية (1) :توليد المعرفة وإصدار البيانات وتحليلھا؛ ) (2اإلجماع اإلقليمي وتبادل اآلراء؛
و) (3تقديم المشورة وبناء القدرات لدعم الدول األعضاء على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية.
وسيتم مناقشة ھذه االستراتيجية وفقا ً لجدول األعمال المعروض.
التوصية )ي(
االستمرار في تقديم الدعم للدول العربية لتطوير استراتيجياتھا الھادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
متابعة التنفيذ
تم تقديم المساعدة التقنية من خالل االستشارات الفنية المقدمة للدول األعضاء .فتم خالل الفترة السابقة
تقديم العون التقني للسودان بھدف تطوير االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ،واالستراتيجية الوطنية لتعزيز
األسرة .وتم بناء قدرات اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة والبرلمانيين في عدد من الدول األعضاء حول
قرار مجلس األمن  (2000) 1325المرأة ،األمن ،والسالم بھدف وضع خطط وطنية من أجل التنفيذ الف ّعال
لھذا القرار.
التوصية )ك(
توفير وثائق االجتماعات الحكومية قبل ثالثة أسابيع من موعد انعقادھا.
متابعة التنفيذ
أخذت األمانة التنفيذية ھذه التوصية بعين االعتبار عند اإلعداد الجتماعاتھا الحكومية ،حيث تحرص
على إرسال الوثائق الخاصة بھذه االجتماعات بالبريد اإللكتروني في فترة ال تقل عن ثالثة أسابيع من تاريخ
انعقادھا .كما وتحرص األمانة التنفيذية على تحميل جميع المعلومات والوثائق المتصلة باجتماعاتھا على موقع
اإلسكوا على اإلنترنت بشكل دوري ومستمر ،وذلك إلفساح المجال أمام ممثلي الدول األعضاء لإلطالع على
مضمونھا ومراجعتھا ،تمھيداً لمناقشتھا في االجتماعات.
التوصية )ل(
العمل على تنفيذ توصية اجتماع اللجنة الفنية الثامن حول تفعيل شبكة التعاون الفني لإلسكوا ،وتقديم
تقرير تقييمي بھذا الصدد خالل االجتماع القادم للجنة التنفيذية ،واعتماد تقنيات إدارة المعرفة المشار إليھا في
الموقع اإللكتروني لإلسكوا حتى تتمكن الدول األعضاء وفريق عمل اللجنة التنفيذية من تبادل الخبرات وتسھيل
الحصول على المعلومات الخاصة بكل بلد.
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متابعة التنفيذ
)(1

تم إعداد تقرير تقييمي عن عمل الشبكة وسيقدم إلى االجتماع الثاني للجنة التنفيذية؛

)(2

تم إجراء توثيق لمحتوى الموقع اإللكتروني للشبكة والتي تضمنت تقارير المستشارين االقليميين،
وورشات العمل التي تنفذھا اإلسكوا في المنطقة وبعض التجارب الناجحة في ھذا المجال.

التوصية )م(
دعم الدول التي تمر بنزاعات والدول المتأثرة بھا في وضع خطط وطنية إلعادة اإلعمار والتنمية،
وإعداد دراسة أولية حول تمويل عملية إعادة اإلعمار من خالل إنشاء بنك عربي إلعادة اإلعمار والتنمية.
متابعة التنفيذ
تعمل اإلسكوا بھذه التوصية من خالل مشروع "األجندة الوطنية من أجل مستقبل سوريا" الذي انطلق
عام  2013وحيث يعمل الخبراء المشاركون في المشروع على تحضير خطة وطنية إلعادة إعمار سوريا
وتنميتھا اقتصاديا ً واجتماعيا ً بعد النزاع .كما تقوم األمانة التنفيذية حاليا ً باإلعداد لمشاريع مماثلة لكل من ليبيا
واليمن .وتع ّد اإلسكوا حاليا ً لعقد ندوة حول إعادة اإلعمار وجدوى إنشاء مؤسسة عربية إلعادة اإلعمار
وتمويل التنمية )صندوق أو بنك(.
-----

