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موجـز
عقدت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اجتماعها الثالث
في الرباط ،في  6و 7أيار/مايو  ،2017بحضور ممثلين عن الدول األعضاء في اإلسكوا.
وتضمن جدول أعمال اللجنة مجموعة من البنود ،أهمها متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن كل من
اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني ،وإعالن الدوحة ،والقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية التاسعة
والعشرين لإلسكوا ،وكذلك تقييم عمل اللجنة التنفيذية .ونظرت اللجنة في مجموعة من القضايا اإلقليمية
والعالمية تضمنت :نتائج مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية (الموئل الثالث) الذي عقد في كيتو
باإلكوادور ( 20-17تشرين األول/أكتوبر  ،)2016ومؤتمر األطراف الثاني والعشرين الخاص باالتفاقية
اإلطارية لتغير المناخ (مراكش ،المغرب ،تشرين الثاني/نوفمبر )2016؛ وتمويل التنمية ،والمستقبل الرقمي
في العالم العربي ،ونتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام .2017
كما استعرض االجتماع تقارير الهيئات الفرعية للجنة حول دوراتها التي عقدت بين الدورة الوزارية
التاسعة والعشرين لإلسكوا والدورة الثالثة للجنة التنفيذية ،وهي :الدورة السابعة عشرة للجنة النقل
واللوجستيات ،والدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية؛ وكذلك برنامج العمل المقترح لفترة السنتين
 ،2019-2018والتقدّم المحرز في تنفيذ أنشطة التعاون الفني.
ويتضمن هذا التقرير عرضا ً ألبرز النقاط التي أثيرت في المناقشات ،والتوصيات التي خلص إليها
المجتمعون بعد مناقشة كل بند من بنود جدول األعمال.
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مقدمـة
أنشئت اللجنة الفنية بموجب قرار اتخذته اللجنة الوزارية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
-1
(اإلسكوا) في دورتها الرابعة والعشرين ،التي عقدت في بيروت من  8إلى  11أيار/مايو  .2006ثم اتخذت
اإلسكوا في دورتها الوزارية الثامنة والعشرين التي عقدت في تونس من  15إلى  18أيلول/سبتمبر  2014القرار
 320القاضي بتحويلها إلى لجنة تنفيذية وتعديل صالحياتها ،لتكون أكثر قدرة ً على تيسير االتصال المباشر بين
األمانة التنفيذية لإلسكوا والدول األعضاء بشأن القضايا اإلنمائية واالقتصادية واالجتماعية التي تعنى بها اإلسكوا،
وذلك من خالل تمكينها من رفع قراراتها مباشرة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة .وفي هذا
اإلطار ،عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الثالث في فندق التور حسان في الرباط ،في  6و 7أيار/مايو .2017
وناقشت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث البنود المدرجة على جدول أعمالها التي شملت تنفيذ
-2
التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني ،وتنفيذ إعالن الدوحة ،والقرارات الصادرة عن
الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا ،وتقييم عمل اللجنة التنفيذية .كما نظرت اللجنة في مجموعة من
القضايا اإلقليمية والعالمية تضمنت نتائج مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية (الموئل الثالث) الذي
عقد في كيتو باإلكوادور ( 20-17تشرين األول/أكتوبر  ،)2016ومؤتمر األطراف الثاني والعشرين الخاص
باالتفاقية اإلطارية لتغير المناخ (مراكش ،المغرب ،تشرين الثاني/نوفمبر )2016؛ وتمويل التنمية ،والمستقبل
الرقمي في العالم العربي ،ونتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  .2017كذلك استعرضت اللجنة برنامج
العمل المقترح لفترة السنتين 2019-2018؛ وتقارير الهيئات الفرعية للجنة حول دوراتها التي عقدت بين الدورة
الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا والدورة الثالثة للجنة التنفيذية ،وهي :تقرير للجنة النقل واللوجستيات حول
دورتها السابعة عشرة وتقرير لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية حول دورتها األولى؛ كما نظرت اللجنة في التقدّم
المحرز في تنفيذ أنشطة التعاون الفني.
-3

ويعرض هذا التقرير أبرز مواضيع البحث والمناقشة ،باإلضافة إلى التوصيات التي خلص إليها المجتمعون.

أوال ا -التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث
خلصت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها الثالث إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات حول المواضيع
-4
المدرجة على جدول األعمال.
ألف -التوصيات المو ّجهة إلى الدول األعضاء في اإلسكوا
-5

وجهت اللجنة التنفيذية التوصيات التالية إلى الدول األعضاء:

(أ) أخذ العلم بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات االجتماع الثاني للجنة التنفيذية ،وكذلك إعالن الدوحة
حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة العربية والقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية التاسعة
والعشرين لإلسكوا ،وحث الدول األعضاء التي لم تواف األمانة التنفيذية بتقاريرها عن التقدم المحرز في تنفيذ
القرارات الوزارية وإعالن الدوحة ،على رفعها في االجتماع المقبل للجنة؛
(ب) اعتماد برنامج العمل لعامي  2019-2018وأنشطته ،مع أهمية اشتماله على المرونة الكافية إلعادة
صياغة النواتج لتتناسب مع التحديات والقضايا الجديدة والطارئة المطروحة على المنطقة العربية مثل قضايا
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الشباب ،وريادة األعمال ،واالقتصاد االجتماعي ) ،(Social Economyوإعادة إحياء "جولة الدوحة للتنمية"
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وقيام الدول األعضاء بموافاة األمانة التنفيذية بمالحظاتها في موعد
أقصاه  19أيار/مايو  ،2017على أن تأخذ األمانة التنفيذية بمالحظات الدول األعضاء وفقا ً لواليات اللجنة
والموارد المتاحة؛
(ج) التأكيد مجددا ً على االرتباط الوثيق بين تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وبين توفر التمويل
ودعم التكنولوجيا وبناء القدرات والتجارة الالزمة ،خاصة فيما يتعلق بوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه الدول
النامية من المساعدات اإلنمائية الرسمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتجارة ،وفقا ً لاللتزامات المتفق عليها
واإلعالنات الصادرة في هذا الشأن؛
(د) اعتماد تقارير الدورة السابعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات ،واالجتماع األول للجنة التكنولوجيا من
أجل التنمية؛
(ه) اإلشادة بجهود األمانة التنفيذية الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته في تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة ،وفي زيادة الوعي حول حقوق الشعب الفلسطيني
والتداعيات المتراكمة لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته على الشعب الفلسطيني بشكل عام ،والترحيب باإلجراءات
التي تقوم بها األمانة التنفيذية إلنشاء وحدة الشؤون الفلسطينية بهدف تعزيز األنشطة الساعية لدعم الشعب
الفلسطيني ومؤسساته في جهود التنمية؛
(و) التوجه بالشكر إلى المملكة المغربية على استضافتها الناجحة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة
لعام  ،2017واألخذ علما ً بالرسائل الصادرة عنه ،والتأكيد على أهمية التنسيق مع جامعة الدول العربية في عملية
اإلعداد للمنتدى وفقا ً للواليات الممنوحة.
باء -التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية
-6

و ّجهت اللجنة التنفيذية إلى األمانة التنفيذية التوصيات التالية:

(أ) االستمرار في دعم الدول األعضاء في تنفيذ إعالن الدوحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام
على المستوى الوطني؛

2030

(ب) إعداد مواد تعريفية وتقديم خدمات دعم فني لمساعدة الدول األعضاء في تنفيذ "األجندة الحضرية
الجديدة" ،في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،وخصوصا ً للدول الخارجة من النزاعات والمتأثرة بها؛
(ج) الترحيب باألنشطة التي نفذتها اإلسكوا لبناء قدرات المفاوضين العرب في مجال تغير المناخ،
والدعوة الستمرارها من أجل المشاركة الفعالة للدول العربية ،مع إيالء اهتمام خاص لتوفير التدريب حول كيفية
إعداد المشاريع للحصول على التمويل من الصناديق الدولية المعنية بتغير المناخ؛
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(د) التوجه إلى األمانة التنفيذية بطلب إعداد تصور متكامل إلمكانية إنشاء مركز عربي لتغير المناخ
في المنطقة العربية داخل األمانة التنفيذية ،على غرار لجان إقليمية أخرى ،على أن يشمل هذا التصور األهداف
المرجوة من المركز ومصادر التمويل ،واألنشطة الممكن تنفيذها ،ويعرض هذا التصور على االجتماع المقبل
للجنة التنفيذية؛
(ه) استمرار األمانة التنفيذية في مساندة الدول العربية في تضمين خططها الوطنية وسائل لتسخير
واستثمار التكنولوجيا من أجل التنمية ،بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويشجع التوجه لالقتصاد الرقمي
والمجتمعات الذكية وإبداع الشباب لتحقيق النمو الشامل ،وإيالء اهتمام خاص بشمول الشباب في هذا اإلطار،
وتقديم تقرير عن التقدم المحرز الجتماع اللجنة التنفيذية الرابع؛
(و) التأكيد على أن اشتمال برامج اإلسكوا ونشاطاتها في المنطقة العربية لقضايا الشباب وتمكينه؛
(ز) الطلب إلى األمانة التنفيذية عقد ورشة عمل حول أفضل التجارب الدولية واإلقليمية الخاصة
باستراتيجيات وسياسات التحول الرقمي وكيفية استفادة الدول العربية منها؛
(ح) الطلب إلى األمانة التنفيذية تحديث الدراسة الكمية التي أعدتها حول أثر قطاع النقل واللوجستيات
على التنمية المستدامة في الدول العربية؛
(ط) استمرار األمانة التنفيذية في مساندة الدول العربية في مجال خفض الفقر متعدد األبعاد وإعداد
وتقديم تقرير عن التقدم المحرز الجتماع اللجنة التنفيذية الرابع؛
(ي) دعم الدول األعضاء في اللجنة الخارجة من النزاعات والمتأثرة بها في جهودها الرامية إلى تعزيز
منعتها ،ومساعدتها في مواجهة التحديات التنموية وتحمل األعباء الناجمة عن تلك النزاعات خالل مراحل إعادة
التأهيل واإلعمار ،وذلك من خالل التسريع بتنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها التي تضطلع بها األمانة التنفيذية
في هذا المجال مثل :مشروع "دعم عملية إعادة اإلعمار والتعافي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والمصالحة"،
ومشروع "التطوير المؤسساتي والتنمية االجتماعية واالقتصادية لليبيا ما بعد النزاع" ،و"األجندة الجديدة لمستقبل
سوريا" بما في ذلك دعم قدرات هذه الدول في مجاالت النمذجة؛
(ك) استمرار األمانة التنفيذية بالتقييم الشامل آلثار النزاعات واألزمات واالحتالل على بعض الدول
األعضاء المتضررة ،وبما في ذلك قياس األثر قصير المدى وعلى األجيال المقبلة ،وذلك بهدف تعزيز قدرة هذه
الدول ومؤسساتها وشعوبها على مواجهة التحديات؛ والسعي ،على المدى الطويل ،إلى تعزيز إمكانات مؤسسات
هذه الدول على تقييم المخاطر وتحليل آثار األزمات والنزاعات وتحديد أوجه النقص داخلها؛
(ل) إعادة التأكيد على تنفيذ قرار الدورة الوزارية الثامنة والعشرين لإلسكوا رقم  ،321د ،28-المتعلق
بتغيير اسم اإلسكوا إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية للدول العربية ،وذلك بالتنسيق الكامل مع رئاسة اللجنة
التنفيذية ،والطلب إلى األمانة التنفيذية موافاة الدول األعضاء باللجنة خالل شهر من تاريخه بورقة عمل حول ما
تم تنفيذه في هذا الشأن تمهيدا ً التخاذ اإلجراءات الالزمة للتسريع بتنفيذه ،بالتنسيق الكامل مع رئاسة اللجنة
التنفيذية والمجموعة العربية في نيويورك؛
(م) األخذ علما ً بالتقرير المقدم من األمانة التنفيذية حول تمويل التنمية ،والطلب منها تقديم تقرير عن
أهم التطورات الدولية واإلقليمية في هذا المسار في االجتماع القادم للجنة التنفيذية.
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ثانيا ا -مواضيع البحث والمناقشة
ألف -تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني
(البند ( 3أ) من جدول األعمال)
في إطار هذا البند ،عرضت األمانة التنفيذية على اللجنة التنفيذية ،استنادا ً إلى الوثيقة
-7
) E/ESCWA/2017/EC.3/3(Part Iالتقدم المحرز في اإلجراءات واألنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية
تنفيذا ً للتوصيات الصادرة عنها في اجتماعها الثاني (ع ّمان 16-14 ،كانون األول/ديسمبر  .)2016وتطرق العرض
إلى الدورة التاسعة والعشرين لإلسكوا التي عقدت حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في الدول العربية،
وتخللها ثالث حلقات حوارية تناولت تحديات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في الدول العربية؛ وتأثير
النزاعات واالحتالل؛ والوسائل واألدوات الرامية إلى مساعدة الدول في تنفيذ الخطة على مدى األعوام الخمسة
عشر المقبلة.
كما تطرق العرض إلى عدة دراسات وتقارير أعدتها اإلسكوا تنفيذا ً للتوصيات المذكورة ،منها تقييم أولي
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لمدى توافر البيانات لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وعدة أوراق عمل حول التكنولوجيا
وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030ودراسة حول إطار سياسة االبتكار من أجل التنمية المستدامة الشاملة
في البلدان العربية ،وتقرير مفصل حول تنفيذ خطة عمل تمويل التنمية والدعم الفني .كما أعدت دراسة مقارنة
عن نظم اإلنذار المبكر لمنع نشوب الصراعات ،ودراسة حول األثر طويل األمد للنزاع على التنمية البشرية،
وثالثة تقارير تحت بند العدالة للشعب الفلسطيني تناولت مسألة الفصل العنصري ،ومنطلقات احتساب الكلفة
التراكمية لالحتالل ،واستراتيجية اإلعالم والتواصل لمناصرة الشعب الفلسطيني .وتطرق العرض أيضا ً إلى
االجتماعات والمؤتمرات التي عقدتها اإلسكوا ،ومنها ورش عمل في العراق وفلسطين وليبيا واليمن حول الحوار
وبناء الشراكات وغيرها في مجاالت تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والهجرة.
وفي معرض التعليق على هذا البند ،لفت ممثل اليمن إلى أن وجود تحديات خاصة بالدول المتأثرة
-9
بالنزاعات تختلف عن الدول األخرى ،وبالتالي فطبيعة التدخل فيها ينبغي أن تكون مختلفة؛ واقترح أن تكون
عملية ومفصلة أكثر عبر تحديد الحاجات الوطنية وتدريب الفرق الوطنية المشاركة في اجتماعات اللجنة على
المتابعة ،داعيا ً لتخصيص موارد أكثر لدعم هذه الدول .كما تمنى على األمانة التنفيذية إجراء دراسة عن أكثر
من مليون نازح يمني ال تتوفر للدولة اليمنية معلومات عنهم.
 -10وشكر ممثل المملكة المغربية اإلسكوا على جهودها ،وخاصة نجاحها في إعداد المملكة للمشاركة في
مؤتمر األطراف الثاني والعشرين الخاص باالتفاقية اإلطارية لتغير المناخ الذي عقد في مراكش في
تشرين الثاني/نوفمبر  ،2016ولمساهماتها في المؤتمر .وأشاد ممثل المملكة بالدراسة المعدة حول سياسات االبتكار
واستفسر عن كيفية استفادة الدول األعضاء منها.
 -11وث ّمن ممثل الجمهورية التونسية جهود األمانة مطالبا ً بمزيد من المعلومات حول االقتصاد الرقمي،
والتوجهات الحالية في الحكومة المفتوحة ونقل التكنولوجيا ،مشددا ً على أهمية اللحاق بالركب التكنولوجي واالنتباه
للهوة الرقمية الجندرية  Digital Gender Divideوبالتالي عدم إقصاء المرأة من أنشطة اإلسكوا حتى ال تقصى
من المستقبل االقتصادي.
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 -12وتمنى ممثال ك ّل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تعميق التواصل مع نقاط االتصال في الدول
األعضاء والجهات الموضوعية ،خاصةً لجهة مشاركة الدراسات فور صدورها ،كما تمنيا تفعيل شبكة التعاون الفني.
 -13وأبدت كل من قطر ومصر حماسها للمشاركة في اجتماعات اإلسكوا ومتابعة تنفيذ التوصيات ،وأضاف
ممثل مصر أن دور التكنولوجيا أساسي في تحقيق قفزة للتنمية المستدامة ،وأن الدول العربية تشترك في التحديات
التي تواجهها في مجال بناء قدرات التكنولوجيا والهياكل التشريعية والمؤسسية والقدرات.
 -14وأفصحت األمانة التنفيذية عن وجود جهود حثيثة في اإلسكوا لتفعيل أنشطة التعاون الفني وتعميق
التواصل وتسريعه ،ونظمت بالفعل زيارات لبعض الدول األعضاء لهذه الغاية ،كما عقدت ورشات عمل لتحديد
األولويات ثم وضع خطط عمل حولها .وأضافت أن اإلسكوا تعمل على وضع تصورات لمشاريع لدعم الدول
المتأثرة بالنزاعات تشارك فيها كافة األطراف على غرار األجندة الوطنية لمستقبل سوريا ،وتستفيد من الخبرات
المتنوعة المتوفرة في بيت األمم المتحدة التي تشمل كافة القطاعات التنموية.
 -15كما أوضح ممثل األمانة التنفيذية أن اإلسكوا تستجيب بفريق صغير الحتياجات كبيرة في مجال اإلحصاء
في كافة الدول األعضاء ،وتبذل قصارى جهدها لتلبية جميع طلبات الدعم الفني وخاصةً من الدول المتأثرة
بالنزاعات ،وبما في ذلك طلبات مقدمة من سوريا واليمن وليبيا .كما أوضحت األمانة التنفيذية أنها بصدد إعداد
نموذج تدريبي حول قياس أثر النزاعات في المناطق التي يصعب جمع البيانات فيها ،وبينت تقدم العمل في مجال
التكنولوجيا حيث انضمت ثماني دول إلى مشروع نقل التكنولوجيا ،ويركز مركز اإلسكوا للتكنولوجيا حاليا ً على
مواضيع تتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
باء -تنفيذ إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في الدول العربية
والقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا
(البند ( 3ب) من جدول األعمال)
 -16عرضت األمانة التنفيذية في إطار هذا البند ،استنادا ً إلى الوثيقة )،E/ESCWA/2017/EC.3/3(Part II
التقدم المحرز في اإلجراءات واألنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية والدول األعضاء تنفيذا ً إلعالن الدوحة
بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في الدول العربية والقرارات التي اتخذتها اإلسكوا في دورتها
التاسعة والعشرين .فتطرقت إلى مشروع تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام  2030الذي يشمل
إعداد ك تيبات ومبادئ توجيهية ومواد تدريبية حول تنفيذ الخطة ،وتنظيم حلقات عمل لتكييف أهداف التنمية
المستدامة ودمجها في الخطط الوطنية ،وتقارير ومواد توجيهية حول الحد من الفوارق بين الجنسين ،وحول
أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالطاقة والمياه والغذاء ،ومواد تقنية حول منهجية قياس مؤشرات تلك األهداف،
باإلضافة إلى دراسات تتعلق بالعنف ضد المرأة ومشاركتها السياسية في المنطقة العربية ،وتقرير حول البيانات
اإلحصائية ،ودراسة حول إطار سياسة االبتكار للتنمية المستدامة الشاملة في البلدان العربية ،ومواد تدريبية للتعلم
اإللكتروني (على االنترنت).
 -17وعرضت األمانة التنفيذية أيضا ً مختلف االجتماعات وورش العمل التي نظمت تنفيذا ً إلعالن الدوحة
والقرارات حتى تاريخه ،ومنها اجتماعات فرق الخبراء بشأن منهجيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع
المياه والطاقة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ،واجتماع الخبراء حول سبل تفاعل العلوم والسياسات
على نحو يعزز التكنولوجيات الخضراء ،وتقديم الخدمات االستشارية إلى الدول األعضاء بنا ًء على طلبها بشأن
إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية.
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 -18كما عرضت األنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية تنفيذا ً للبند المتعلق بفلسطين ،وأهمها عملية
تشاورية إلعداد تقرير حول التكلفة التراكمية والشاملة لالحتالل؛ وورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة
لدولة فلسطين ،ومذكرة األمين العام حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال
المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجوالن
السوري المحتل.
 -19وأعاد ممثل اليمن تأكيده على أهمية إيالء اهتمام خاص بالدول المتأثرة بالنزاعات وخاصةً في مجال
التحليل اإلحصائي ،ورحبت األمانة التنفيذية بهذا الطلب.
جيم -تقييم عمل اللجنة التنفيذية
(البند ( 3ج) من جدول األعمال)
 -20قدمت األمانة التنفيذية للجنة ،في إطار هذا البند ،عرضا ً مرئيا ً يقيّم أهم إنجازات اللجنة التنفيذية والتطور
الذي طرأ على أسلوب عملها منذ اتخذت اإلسكوا في دورتها الوزارية الثامنة والعشرين (تونس18-15 ،
أيلول/سبتمبر  )2014القرار ( 320د )28-بشأن تغيير اسم اللجنة الفنية في اإلسكوا إلى "اللجنة التنفيذية" وتعديل
صالحياتها ،وذلك لتمكينها من اتخاذ القرارات في الفترات التي تفصل بين الدورات الوزارية.
 -21وفي النقاش الذي تال هذا البند ،أ ّكد رئيس الجلسة على أهمية االستجابة لطلبات التقييم وتعبأة االستبيانات
التي توزع من األمانة التنفيذية كونها من أهم طرق تحسين العمل في اللجان وتطوير خدمات األمانة بما يالئم
حاجات الدول األعضاء.
 -22واستفسر ممثل دولة قطر عن موضوع تغيير اسم اإلسكوا لتمثل الدول العربية ،وعما إذا كان ثمة تعارض
بين العضوية في اإلسكوا والعضوية في لجان أو منظمات أخرى مثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا .وأوضح ممثل
األمانة التنفيذية العملية الرسمية لعرض القرار على المجلس االقتصادي واالجتماعي ،كما أوضح أن تأخير
عرض القرار كان هدفه تمهيد األرضية لتقديمه وتأمين تمريره في المجلس ،ويمكن أن يقدم في الدورة القادمة.
وتعليقا ً على هذا الموضوع ،حث رئيس الدورة المشاركين على بذل جهود مع دولهم وبعثاتهم في األمم المتحدة
لمناصرة القرار ودعمه لتأمين تمريره ،وأ ّكد أنه كممثل عن قطر ورئيس للجنة مستعد للمساهمة في هذا األمر.
وأخيرا ً دعا ممثل موريتانيا إلى المضي قدما ً في القرار ،وأكد أن ال تعارض بين العضوية في اإلسكوا وفي اللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،بل على العكس حيث إن لألمر قيمة مضافة للدول األعضاء.
دال -نتائج مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
(الموئل الثالث)
(البند ( 4أ) من جدول األعمال)
 -23عرض على اللجنة التنفيذية في إطار هذا البند الوثيقة ) E/ESCWA/2017/EC.3/4(Part Iحول نتائج
مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) .وتضمنت عرضا ً لألنشطة
التي اضطلعت بها اإلسكوا في إطار اإلعداد لمشاركة الدول األعضاء في مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان
والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) الذي عقد في كويتو ،اإلكوادور ،في الفترة من  17إلى 20
تشرين األول/أكتوبر  .2016وعرضت األعمال التحضيرية للمؤتمر ونتائجه ،وأهمها الخطة الحضرية ،وآثارها
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على المنطقة العربية .كما تطرقت الوثيقة إلى إسهامات اإلسكوا في األعمال التحضيرية اإلقليمية للمؤتمر والدور
المرتقب في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة من منظور التنمية االجتماعية.
 -24وأشار ممثل اليمن إلى دراسة اإلسكوا حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030التي تطرقت ،إضافة
إلى األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،إلى البعدين الثقافي والسياسي ،مستفسرا ً عن مصير هذا التحليل.
ثم تحدّث ممثل مصر عن االقتصاد واإلعمار غير الرسميين الشائعين في الدول العربية ،وطلب من اإلسكوا
التطرق لهذين التحديين في دراساتها.
 -25وردا ً على االستفسارات ،بيّن ممثل األمانة التنفيذية أن البعد الثقافي الذي طرحته اإلسكوا لم يتابع في
اجتماع الموئل ،ولكن ذلك ال يمنع من مناقشته بشكل أعمق في اإلسكوا .وأ ّكد على استعداد المنظمة للتواصل مع
مصر للعمل على األولويات التي ذكرها ممثلها ،وخاصة موضوع الترابط بين الريف والحضر.
هاء -نتائج المؤتمر الثاني والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ
(البند ( 4ب) من جدول األعمال)
 -26عرضت األمانة التنفيذية األنشطة التي اضطلعت بها اإلسكوا في إطار اإلعداد لمشاركة الدول األعضاء
في المؤتمر الثاني والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد في مراكش،
المغرب ،في الفترة من  7إلى  18تشرين الثاني/نوفمبر  ،2016في الوثيقة ).E/ESCWA/2017/EC.3/4(Part II
كما عرضت حلقات العمل وغيرها من أنشطة بناء القدرات التي نظتمها وتنظمها اإلسكوا في مجال تغير المناخ
في المنطقة ،بما في ذلك األعمال التحضيرية للمؤتمرات التي تندرج ضمن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ،وتقديم الدعم للبلدان العربية.
 -27واستفسر ممثل قطر حول كيفية االستفادة من الصندوق األخضر ،وحول الدول التي تقدمت سابقا ً بطلبات
للتمويل من الصندوق ولم توفق ،وعن توفر معلومات بشأن تفاصيل قبول ورفض المشاريع .أما ممثل مصر
فشدّد على أن التركيز من اآلن فصاعدا ً يجب أن يكون على كيفية تنفيذ اتفاق باريس ،رغم أهمية االستمرار في
دعم الشق التفاوضي ،وطلب من األمانة التنفيذية تقديم مدخالت فنية تدعم الدول في تفعيل االتفاق .كما أعاد
التأكيد على الطبيعة المشتركة لتحديات تغير المناخ وإدارة المياه والطاقة في المنطقة العربية ،ولذلك ينبغي اقتراح
حلول إقليمية .كما اقترح على األمانة التنفيذية دراسة استحداث مركز لتغير المناخ في اإلسكوا هدفه تطوير نماذج
وأدوات وتسهيل تبادل التجارب الناجحة على غرار مركز سياسات تغير المناخ في أفريقيا.
 -28وأشادت تونس بدور اإلسكوا في دعم الدول األعضاء في اإلعداد للمؤتمر ،وتحدث ممثل المملكة المغربية
عن عملية الحصول على التمويل من الصندوق األخضر عبر بناء قدرات فرق وهيئات وطنية درست ملفات المشاريع
للتأكد من أنها تلبي الشروط المرجعية للصندوق .كما أطلق المغرب مركزا ً معرفيا ً للتغيرات المناخية بدأ عمله في
بداية سنة  ،2017وعرض ممثل المغرب استعداد المملكة لمشاركة هذه التجربة مع الدول األعضاء واإلسكوا.
 -29وأعربت األمانة التنفيذية عن تقديرها لثقة الدول األعضاء ،وردا ً على االستفسارات أوضحت أن اإلسكوا
تبذل قصارى جهدها لدعم كافة الدول التي ترغب بتقديم طلبات للحصول على الدعم المالي عبر الصندوق
األخضر ،ومنها المغرب التي تمكنت من الحصول على هبة ألن االستراتيجية التي طورتها متجانسة مع
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االستراتيجيات األخرى ،كما أن األردن والعراق في طريقهما للحصول على التمويل .كما دعت الدول إلى
االستفادة من تجارب المغرب ومصر عبر المشاركة في ورشات بناء القدرات.
 -30وردا ً على استفسار عن الفرق بين االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ ( )UNFCCCواتفاق باريس ودور
الدول العربية في ك ّل منهما ،أفادت األمانة التنفيذية أن المفاوضات مستمرة وتتضمن وضع عدة آليات منها اعتماد
كتاب القواعد ( )Rule Bookفي  .2018وأوضح ممثل مصر أن العالقة بين اتفاق باريس واالتفاقية اإلطارية
( )UNFCCCتركت مبهمة لتجنب تغيرات جذرية أوسع سعت بعض الدول إلى الحصول عليها ،كما شدد على
أهمية اإلبقاء على االتفاقية اإلطارية وتعزيزها.
 -31وأخيرا ً أفادت ممثلة األمانة التنفيذية أن وكالة التنمية السويدية تدرس مع اإلسكوا تنفيذ مرحلة جديدة من
مشروع  .RICCARويبقى التحدي األكبر إيجاد التمويل ،ولكن األمانة تعمل على حشد الموارد وستعمل على
بلورة تصور حول إنشاء مركز عربي لتغير المناخ.
واو -تمويل التنمية :تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة عمل اإلسكوا
(البند ( 4ج) من جدول األعمال)
 -32ناقش المشاركون في إطار هذا البند الوثيقة ) E/ESCWA/2017/EC.3/4(Part IIIحول تنفيذ خطة عمل
اإلسكوا لتمويل التنمية والدعم الفني بنا ًء على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني (ع ّمان 16-14 ،كانون
األول/ديسمبر  .)2015واستعرض التقرير المقدم للدول األعضاء في إطار هذا البند عملية تنفيذ خطة عمل أديس
أبابا وجهود اإلسكوا لدعم الدول األعضاء في االستفادة من هذه الخطة .ويع ّد التمويل أحد أهم ركائز عملية تنفيذ
خطة التنمية المستدامة لعام  .2030وقد تم االتفاق خالل المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية (أديس أبابا،
 16-13تموز/يوليو  )2015على سلسلة من التدابير إلصالح الممارسات المالية العالمية وتخصيص االستثمارات
الالزمة لمواجهة هذه التحديات.
 -33وفي معرض التعليق على هذا البند ،استفسر ممثل اليمن حول كيفية احتساب كلفة الحرب في اليمن
والمملكة العربية السعودية ،فأوضح ممثل األمانة أن الكلفة جرى التوصل إليها استنادا ً إلى البيانات المتوفرة
وبعض الفرضيات ،على غرار أنشطة النمذجة التي استعين بها في مشروع األجندة الوطنية لمستقبل سوريا،
وتقوم على فرضيات لسيناريوهات مختلفة منها الجيد والسيء واحتساب الفروقات بينها .وأ ّكد أن األرقام التي تم
التوصل إليها تقديرية وتحتمل التصويب ،وذلك ألن مصادر البيانات اإلحصائية في الدول المتأثرة بالنزاعات
قليلة ومعظمها غير موثوقة.
 -34وقدم رئيس الجلسة مداخلة شدد فيها على أهمية هذا البند وطالب بالنظر فيه في االجتماع الرابع للجنة
التنفيذية أيضاً ،موضحا ً أن الدول العربية تنتمي إلى مجموعة تفاوضية ذات وزن كبير هي مجموعة
الـ  77والصين ،ودول الجنوب ،ومن المهم متابعة التطورات في توافق مونتيري وإعالن الدوحة ثم مؤتمر
وإعالن أديس أبابا.
زاي -المستقبل الرقمي في العالم العربي
(البند ( 4د) من جدول األعمال)
 -35قدمت األمانة التنفيذية في إطار هذا البند الوثيقة ) E/ESCWA/2017/EC.3/4(Part IVحول موضوع
االقتصاد الرقمي ودوره في التحول الرقمي .وتضمن عرضا ً لمالمح االقتصاد الرقمي في البلدان المتقدمة
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وما تعتمده من خطط في هذا المجال ،ثم عرضا ً لحالة قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في المنطقة
العربية وما يتوفر من إمكانات في البلدان العربية للتحول إلى االقتصاد الرقمي .وتقدم الوثيقة مقترحات بشأن
صياغة سياسات تنموية تتضمن تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية وتعزيز التوجه نحو
االقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية لتحقيق النمو الشامل .كما تعرض الخطوط العامة لبرنامج "إزدهار" الذي
أعدته اإلسكوا لدعم جهود المنطقة العربية في التحول إلى مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي.
 -36وأشار ممثل تونس إلى رؤية تونس الرقمية لسنة  2020التي أطلقتها تونس في بداية العام  ،2017والتي
تتوزع على أربعة محاور هي البنى التحتية ،والحوكمة اإللكترونية ،والخدمات اإللكترونية في التربية والصحة
والخدمات الحكومية ،والخدمات الدولية ( .)Offshoringواستفسر ممثل قطر عن مدى فائدة تطوير هذا القطاع
للشباب وإمكانية تشغيلهم .أما ممثل اليمن فاستفسر حول مصطلح االقتصاد الرقمي ،ما إذا كان المصطلح المعتمد
هو اقتصاد المعلومات أو اقتصاد المعرفة ،وطلب من اإلسكوا تزويد الدول األعضاء بالتجارب الناجحة في مجال
اقتصاد المعرفة وبعض المراجع لتوسيع المعارف ،وبعقد ورش تدريبية ،ألن وتيرة تطور هذا االقتصاد أسرع
بالفعل من أي اقتصاد آخر ،ولذا فمن الضروري التعمق في دراسته.
 -37وأشار ممثل المملكة العربية السعودية إلى أن رؤية المملكة  2030ومشروع التحول الوطني تضمنا
مبادرة وطنية للرقمنة ،واستراتيجية وطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة ،وتمنى على األمانة التنفيذية تبنّي برنامج
يهدف إلى تحويل المجتمع العربي الى مجتمع المعرفة ،كي ال يبقى مجرد مستهلك للتقنيات .وأشاد باالستراتيجيات
العربية لتكنولوجيات النانو ،واالتصاالت وتقنية المعلومات ،التي اعتمدت مع جامعة الدول العربية ،وأكد على
أهمية التعاون العربي في هذا المجال.
 -38وأوضح ممثل األمانة التنفيذية ردا ً على االستفسارات أن موضوع وضع ضرائب على القطاع
اإللكتروني ،وخاصة على الشركات الخارجية ،بات أكثر تداوالً بين الدول األعضاء ،وأن اإلسكوا تعمل على
التعمق فيه أكثر .وبالنسبة إلى دور الشباب في هذا القطاع ،فمن المؤكد أن قطاع التكنولوجيا والبرمجة
واالتصاالت يوفر متنفسا ً للكثير من طاقات الشباب ،ما يستدعي توجيه تلك الطاقات إلى هذا القطاع وتعزيز
وسائل االستفادة منه ،واإلسكوا مستعدة للتطرق بشكل أعمق لهذا الموضوع في دراساتها ،ال سيما بالنسبة إلى
الشباب والمرأة .كما أضاف ممثل األمانة التنفيذية أن اإلسكوا تدرس قصص نجاح وستشاركها مع الدول األعضاء
تمر في مرحلة
فور جهوزها ،ومنها أستونيا التي تمكنت من االستفادة كثيرا ً من قطاع االقتصاد الرقمي وهي دولة ّ
انتقالية .كما أ ّكد على أهمية العمل العربي القائم على التنسيق ال المنافسة ألجل تحقيق الفائدة المثلى
من هذا القطاع.
حاء -نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام
(البند ( 4ه) من جدول األعمال)

2017

 -39قدمت األمانة التنفيذية في إطار هذا البند عرضا ً مرئيا ً حول نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام
 2017الذي عقد في الرباط ،في الفترة من  3إلى  5أيار/مايو  .2017وكان موضوع المنتدى لهذا العام" :تفعيل
تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  :2030القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيّرة" ،وذلك
انسجاما ً مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سيعقد في نيويورك خالل
الفترة من  10إلى  19تموز/يوليو .2017
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 -40ش ّكل المنتدى العربي للتنمية المستدامة مساحةً للتفاعل والحوار بين الدول العربية وجميع شركاء التنمية،
وفرصةً لتبادل التجارب والخبرات والدروس حول ما أنجز على المستويين الوطني واإلقليمي ،وكذلك توجيه
العمل في السنوات القادمة نحو تفعيل تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وال سيما في ظل الظروف
التي تشهدها المنطقة .وكما جرت العادة في دورات المنتدى العربي السابقة ،ستشكل مخرجات المنتدى العربي
للتنمية المستدامة لعام  2017المساهمة الرئيسية للمنطقة العربية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة في نيويورك لهذا العام.
 -41وفي معرض التعليق على هذا البند ،أبدى ممثل تونس مالحظة حول غياب مشاركة القطاع الخاص
وضعف مشاركة النقابات في المنتدى ،كما أشار إلى أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجب أال يغفل قضايا
مرتبطة بها تهم الدول العربية وقد خرج المنتدى بها ،مثل تمويل التنمية وتفعيل الحق في التنمية .وتمنى ممثل
اليمن مشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية في المنتدى حين يتزامن عقدهما معا ً كما هي الحال هذه المرة ،واقترح
إضافة بند دائم إلى جدول أعمال المنتدى بجانب الموضوع الرئيسي ،وهو طرح تجارب ناجحة حول مواضيع
المنتدى لتعميم الفائدة منه للدول األعضاء .واقترح الرئيس أن تتابع األمانة التنفيذية نتائج المنتدى العربي وتوافي
الدول األعضاء بما تابعته من نتائجه في االجتماع القادم للجنة التنفيذية.
طاء -تقارير الهيئات الفرعية للجنة عن دوراتها
(البند ( 5أ) و(ب) من جدول األعمال)
 -42عرض على اللجنة في إطار هذا البند تقريران لهيئتين من الهيئات الفرعية الثماني في اإلسكوا عن دورة
كل منهما المنعقدة في الفترة الفاصلة بين الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا واالجتماع الثالث للجنة
التنفيذية .وتضمن هذان التقريران ،باإلضافة إلى التوصيات ،مواضيع البحث والمناقشة ومعلومات عن تنظيم
الدورة واالجتماعات والمشاركين فيها والوثائق المعروضة خاللها ،وهما:
(أ) تقرير لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها السابعة عشرة E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/7/Report؛
(ب) تقرير لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية عن دورتها األولى .E/ESCWA/TDD/2017/IG.1/9/Report
 -43وفي معرض النقاش حول تقرير لجنة النقل واللوجستيات ،أشار رئيس الجلسة إلى أن االجتماع الدولي
األخير حول النقل واللوجستيات ،الذي عقد في عشق أباد ،شدّد على العالقة الهامة بين قطاع النقل والتنمية،
واستفسر عن وجهة نظر األمانة في هذا المجال .فأوضح ممثلو األمانة التنفيذية أن الدراسات تظهر وجود عالقة
مؤكدة ،سببية أو إحصائية ،فثمة عالقة أساسية بين التنمية وتطور شبكة المواصالت وتطور البنى التحتية،
وستوضع دراسة أعمق حول المسألة مع التركيز على الكيفية التي يمكن بها لالستثمار في النقل أن يخدم التنمية.
ورأى ممثل اليمن أن هناك عالقة إيجابية واضحة يمكن قياسها كميا ً من خالل بناء نموذج قياسي يدرس العالقة
بين النمو والنقل ،ولكن من المهم أيضا ً دراسة الترابطات مع القطاعات األخرى وكيف يساهم نقل السلع
واألشخاص في زيادة القدرة والقيمة اإلنتاجية ،وطلب من األمانة التنفيذية العمل على تطوير نموذج قياسي يدرس
العالقة الطردية بين النقل والتنمية من خالل تطور التجارة وتسهيل نقل العمالة ورأس المال والبضائع إلخ .وأثنى
ممثل تونس على هذا الطلب مشيرا ً إلى أهمية التركيز على الجانب البيئي وعالقة النقل بالتنمية المستدامة كون
النقل من القطاعات الملوثة للبيئة.
 -44وفي النقاش الذي تال حول تقرير لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية ،طلب ممثل موريتانيا من األمانة
التنفيذية تقديم االستشارة للدول األعضاء حول كيفية زيادة االستفادة من عالم االتصاالت والتكنولوجيا والحد من
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بعض آثاره السلبية .ور ّكز ممثال مصر وقطر على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمات األمم المتحدة
وجامعة الدول العربية في تبادل المعرفة والتجارب .ورأى ممثل تونس أن هناك إمكانية لتقديم الدعم للدول
األعضاء في مجال حوكمة االنترنت وتعزيز مشاركتها في لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية التابعة
للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ( ،)CSTDونبه إلى الفرق بين استيراد الوسائل واألدوات الحديثة
من الغرب واستيراد المحتوى ،فشدّد على أهمية تطوير المحتوى العربي وتشجيع ثقافة االبتكار لدى الشباب.
واتفق ممثل قطر مع ممثل تونس في التأكيد على ضرورة بناء قدرات الشباب وتحفيزهم على االبتكار.
 -45وأوضح ممثل األمانة التنفيذية ن اإلسكوا تتابع موضوع التكنولوجيا من أجل التنمية بجدية وعلى عدة
مسارات منها مركز تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ،وفريق العمل المشترك بين الوكاالت المعني
بالتكنولوجيا ألجل أهداف التنمية المستدامة ،ومنتدى تكنولوجيا المعلومات واالتصال للجميع ( ،)ICT4Allوالقمة
العالمية لمجتمع المعلومات لتطوير المدخالت واالستفادة من المخرجات ،وقد أنشئت بالفعل قاعدة بيانات تختص
في آلية تسهيل التكنولوجيا ( )Technology facilitation mechanismسجل فيها حتى اآلن نحو  1400مبادرة
عربية .وأضاف أن اإلسكوا تواكب سنويا ً منذ عام  2007جهود حوكمة االنترنت وتعقد سنويا ً المنتدى العربي
لحوكمة االنترنت بإدارة مشتركة مع جامعة الدول العربية .وأشار ممثل األمانة التنفيذية إلى أن المحتوى الرقمي
العربي على االنترنت آخذ في التطور ،إذ أصبحت اللغة العربية الرابعة عالميا ً في التداول وبذلك تفوقت على
المحتوى الرقمي باللغة الفرنسية .وأخيرا ً أ ّكد أن التكنولوجيا بحد ذاتها هي قطاع يعتمد على الشباب وبالتالي
يستثمر بهم ويحفزهم بالدرجة األولى.
ياء -برنامج العمل المقترح لفترة السنتين
(البند  6من جدول األعمال)

2019-2018

 -46عرضت األمانة التنفيذية على اللجنة التنفيذية الوثيقة  ،E/ESCWA/2017/EC.3/6المتضمنة برنامج عمل
اإلسكوا المقترح لفترة السنتين  .2019-2018وبين العرض التوجه العام لبرنامج العمل وأهدافه واإلنجازات
المتوقعة منه ومؤشرات اإلنجاز لكل من برامجه الفرعية السبعة ،باإلضافة إلى األنشطة المقترح تنفيذها في إطار
الميزانية العادية وتلك الممولة من حساب األمم المتحدة للتنمية ومن موارد من خارج الميزانية .وقد أخذت األمانة
التنفيذية في االعتبار لدى إعداد برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  2019-2018األولويات المستجدة على
الصعيدين اإلقليمي والعالمي .وأوضحت ممثلة األمانة التنفيذية خطوات عرض برنامج العمل على المجلس
االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة ،وأبدى مندوب دولة قطر استعداد بالده لدعم هذا البرنامج.
 -47وشكر ممثل اليمن اإلسكوا على الجهود الواضحة المبذولة في برنامج العمل ،وطالب بالتركيز على أهمية
الحفاظ على ما تبقى من قدرات مؤسسية للدول المتأثرة بالنزاعات ،خاصةً في ظل موجات النزوح واللجوء التي
تمر بها المنطقة ،وتمنى توضيح هذا التوجه ،أي دعم القدرات المؤسسية والبشرية للدول المتأثرة بالنزاعات،
وأنشطته بشكل محدد على برنامج العمل .وأثنى ممثل موريتانيا على تقييم البرنامج واستفسر عن طبيعة برامج
التعاون الفني والمتابعة والتقييم وموقعها في برنامج العمل ،كما استفسر عن الميزانية ،ودعا للعمل بطموح لحشد
الموارد .واستفسر ممثل قطر عما إذا كان هناك نية لتخصيص ميزانية خاصة لموضوع الشباب .وت ّحدث ممثل
سلطنة عمان أيضا ً عن ضرورة تخصيص أهداف خاصة بالشباب كون  65في المائة من العالم العربي من هذه
الفئة ،واالستثمار في القطاعات التي تنمي قدراتهم وال سيما في نقل التكنولوجيا وفي المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة .وأ ّكد ممثل مصر وقوف بالده إلى جانب اإلسكوا في تنفيذ برنامج العمل المطروح ورأى أن موضوع
الشباب هو موضوع ينطبق على جميع القطاعات  Cross-cuttingولكن قد يكون من المهم إبرازه خاصة في
قطاع التكنولوجيا.
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 -48واقترح ممثل تونس إضافة أنشطة تهدف إلى مساعدة الدول األعضاء على فهم مختلف أبعاد االقتصاد
االجتماعي أو التضامني والذي بدأت تونس بالفعل في دراسته .كما طالب اإلسكوا بدعم الدول في موضوع
مفاوضات التجارة وتفعيل جولة الدوحة لتسهيل التجارة ،كما علّق على عدد التقارير التي ترفعها الدول األعضاء
حول تنفيذ اتفاقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ،)CEDAWمستفسرا ً عما إذا كان الرقم واقعياً.
واستعرض ممثل المملكة العربية السعودية البرامج الفرعية كافة مبديا ً تعليقاته عليها ،وأهمها ضرورة إدراج
برامج تنفيذية أكثر في البرنامج الفرعي األول ،والتركيز على أنشطة تعزز اللحمة واالندماج بين المجتمعات
العربية في البرنامج الفرعي الثاني ،وإضافة مشاريع حول البنى التحتية واتفاقات التجارة والنقل والتنسيق
نوه ممثل تونس باعتماد اإلسكوا
اللوجستي في البرنامج الفرعي الثالث .وأيضا ً في معرض التعليق على هذا البند ّ
نهج التخطيط واإلدارة المبني على النتائج ،وأعاد التركيز على موضوع الشباب وتبادل التجارب ،كما استوضح
بشأن واقعية المؤشرات المطروحة بالنسبة إلى طموح األهداف.
 -49وتحدث ممثل األمانة التنفيذية موضحا ً أن التوجه األساسي لإلسكوا هو االستفادة من الخبرات في المنطقة
العربية ،حيث أن همها األساسي بطبيعة الحال هو بناء البشر قبل إعادة اإلعمار ،وبالتالي فالكل متفقون بشأن
موضوعي الشباب والمرأة اللذين يتقاطعان مع كافة برامج اإلسكوا ولهذا ال يفرد لها أهداف خاصة بها .وردا ً
على االستفسارات حول الميزانية ،أوضح ممثل األمانة التنفيذية أن الميزانية يعرضها األمين العام لألمم المتحدة
على الجمعية العامة ،وتبلغ نحو  70مليون دوالر أمريكي .كما أوضح أن البرنامج المعروض على الحاضرين
هو الممول من الميزانية العادية وال يتضمن برنامج التعاون الفني ( )RPTCوال برنامج حساب التنمية ()DA
اللذين ال يعرضان على االجتماعات الحكومية لإلسكوا .وللعلم ففي حساب التعاون الفني ما يناهز السبعة ماليين
دوالر أمريكي وفي حساب التنمية نحو خمسة ماليين .وشدّد ممثل األمانة على أهمية دعم الدول األعضاء في
الجمعية العامة لإلسكوا للحفاظ على المكتسبات في الميزانية التي أحرزتها نتيجة تقديم استراتيجية اإلسكوا لتنفيذ
خطة التنمية المستدامة لعام .2030
 -50وتحدث أيضا ً ممثلو األمانة التنفيذية حول األهمية الكبيرة التي يحظى بها موضوع الشباب ،إذ يتمحور
نشاطان من األنشطة المرتقبة حول هذا الموضوع وهما :دراسة حول الشباب والتنمية المستدامة في المنطقة
العربية ،ومالمح ديمغرافية للمنطقة العربية تركز على الشباب ،وتنفيذ مشروع من حساب التنمية حول سياسات
تنمية الشباب تتضمن ورش بناء قدرات إقليمية ووطنية وأنشطة تعاون فني .وأ ّكد ممثل األمانة التنفيذية أن الدول
هي المانح األول واألخير لدعم البحث العلمي ،وأنه ينبغي بطبيعة الحال تشجيع القطاع الخاص في الدول العربية
على دخول هذا المجال ،وسيجري طرح هذا الموضوع .كما أوضحت ممثلة األمانة التنفيذية أن األمين العام
الحالي لألمم المتحدة مهتم بشكل كبير بقضايا الشباب.
 -51وأوضح ممثل األمانة التنفيذية أن التركيز على السياسات االقتصادية ال يهدف فقط إلى تسريع عملية
النمو االقتصادي ،بل أيضا ً إلى خفض البطالة والفقر ،وبالتالي فاألهداف االجتماعية موجودة ضمنا ً في كافة
األهداف االقتصادية .كما أوضح أن مواضيع البنى التحتية وربط المواصالت في مقدمة اهتمامات المشاريع التي
تتطرق إلى النقل .كما تحدث ممثل األمانة التنفيذية عن التحديات التي يواجهها فريق اإلسكوا بالنسبة إلى الحصول
على بيانات دقيقة وحديثة من الدول األعضاء ،وأكد أن العمل يتم بالتنسيق مع المنظمات اإلقليمية لتحسين
اإلمكانيات اإلحصائية في الدول العربية ،وخاصة في مجال رصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
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كاف -برنامج التعاون الفني في اإلسكوا :التقدّم المحرز في تنفيذ األنشطة المقررة
(البند  7من جدول األعمال)
 -52قدمت األمانة التنفيذية في إطار هذا البند عرضا ً حول برنامج التعاون الفني في اإلسكوا :التقدّم المحرز
في تنفيذ األنشطة المقررة ،وذلك باالستناد إلى الوثيقة  .E/ESCWA/2017/EC.3/7تتناول هذه الوثيقة التقدّم
المحرز في تنفيذ أنشطة التعاون الفني التي تضطلع بها اإلسكوا ،منذ االجتماع األخير لشبكة التعاون الفني
لتبادل المعرفة الذي عقد في الدوحة ،في  12كانون األول/ديسمبر  .2016وتطرق االجتماع ،الذي هدف
إلى إعادة تفعيل شبكة التعاون الفني ،إلى اختصاصات عمل الشبكة والشروط المرجعية لدور أعضائها في
ضوء التو ّجه الجديد لبرنامج التعاون الفني الذي يقوم على التخطيط على األمدين المتوسط والطويل ،وتحسين
مستوى المساءلة ،وتوطيد التعاون والتكامل اإلقليمي ،وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب في دعم خطة التنمية
المستدامة لعام .2030
 -53وفي النقاش الذي تال طالب ممثل المملكة العربية السعودية بتعزيز برنامج التعاون الفني ،وال سيما دور
المستشارين اإلقليميين وتخصيص ميزانية محددة إليفادهم للدول األعضاء ،كما أشار إلى الحاجة إلى التوازن في
تقديم الخدمات للدول األعضاء .ونوهت دولة الكويت بالتقدم الحاصل في عمل شبكة التعاون الفني أثناء الفترة
األخيرة ،وال سيما في سرعة وفعالية التواصل .ورأى ممثل موريتانيا أن هناك ضرورة لتكثيف تبادل التجارب
لتمكين الدول األعضاء من االستفادة من الخبرات الموجودة .وشكرت المملكة المغربية اإلسكوا على تفاعلها مع
طلبات الدعم الفني التي تقدمت بها المغرب وتوقيع مذكرة التفاهم حول التعاون الفني ،وكذلك فعلت السودان
وطالبت اإلسكوا بمزيد من المرونة والتعاون.
 -54وفي ختام االجتماع ،طلب أعضاء اللجنة تسجيل تقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلتها األمينة التنفيذية
السابقة لإلسكوا ،الدكتورة ريما خلف ،أثناء توليها قيادة اإلسكوا ،وتقديمهم التهنئة لألمين التنفيذي القادم ،الدكتور
محمد علي الحكيم ،في توليه مهامه الجديدة ،مؤكدين على دعمهم لعمله في قيادة اإلسكوا.
الم -موعد ومكان انعقاد االجتماع الرابع للجنة التنفيذية
(البند  8من جدول األعمال)
 -55اتفق المجتمعون على عقد االجتماع الرابع للجنة التنفيذية في بيت األمم المتحدة في بيروت ،في كانون
األول/ديسمبر  ،2017على أن تح ّدد األمانة التنفيذية التاريخ بالتشاور مع رئاسة اللجنة.
ميم -ما يستجد من أعمال
(البند  9من جدول األعمال)
-56

لم ترد أي مقترحات في إطار هذا البند.

ثالثا ا -اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث
(البند  10من جدول األعمال)
 -57اعتمدت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها الثالث التوصيات المعروضة عليها والمستخلصة من النقاشات،
وقدمت مالحظاتها على التوصيات ،على أن تجرى عليها التعديالت المقترحة وتدرج في تقرير شامل عن أعمال
صل إليها المجتمعون.
اللجنة والنتائج التي تو ّ
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رابعا ا -تنظيم االجتماع
ألف -مكان االجتماع وتاريخ انعقاده
 -58عقد االجتماع الثالث للجنة التنفيذية في فندق التور حسان في الرباط ،خالل الفترة من  6إلى  7أيار/مايو
 .2017وعمالً بصالحيات اللجنة التنفيذية التي تنص على تزامن والية رئاسة هذه اللجنة مع رئاسة الدورة
الوزارية لإلسكوا ،تولّت دولة قطر رئاسة اللجنة التنفيذية بحكم ترأسها للدورة الوزارية التاسعة والعشرين.
وتولّت الجمهورية التونسية منصب نائب الرئيس األول ،ومملكة البحرين منصب نائب الرئيس الثاني ،وجمهورية
السودان منصب المقرر.
باء -االفتتاح
 -59افتتحت اللجنة التنفيذية اجتماعها الثالث في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت  6أيار/مايو
في فندق التور حسان في الرباط .وألقى سعادة السفير طارق األنصاري ،مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة
الخارجية في دولة قطر ورئيس االجتماع الثالث للجنة التنفيذية ،كلمة دولة قطر .فر َّحب بالحضور ،وشكر
المملكة المغربية على حسن االستضافة ،ومعالي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة
والحكامة في المملكة المغربية لحسن داودي على رعايته وحضوره .وتحدث باختصار عن مواضيع النقاش التي
تشمل :الحوكمة ،وتفعيل إعالن الدوحة حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،ونتائج المنتدى العربي رفيع المستوى
ّ
وحث المشاركين على العمل بروح موحدة تركز
لعام  ،2017وتوجيه برنامج عمل اإلسكوا للعامين القادمين،
على الحلول ،كون مخرجات هذا االجتماع ستصب في المؤتمرات رفيعة المستوى المقبلة التي سيستضيفها عدد
من الدول العربية هذا العام والذي يليه ،وخاصةً المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقده المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة.
2017

 -60وفي كلمة الدولة المضيفة ،قال معالي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة
والحكامة في المملكة المغربية لحسن داودي أن المؤسسات العربية كثيرة ،ولكن اإلسكوا تتميز بالفرص
التي توفرها للدول األعضاء ،وعملها باتجاه تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الثقافة العربية ،رغم قلة
مواردها .كما أكد معاليه على أهمية تعزيز ثقافة االبداع والتعاون والحوار في وجه ثقافة االستهالك والتنافس
والتطرف من أجل خلق فرص العيش الكريم .وباإلضافة إلى ذلك ،استعرض معاليه أهم األولويات التنموية في
الدول العربية بدءا ً من االستثمار في طاقات الشباب وبناء قدراتهم ،إلى محاربة الفقر .كما رحب بالمحافل اإلقليمية
التي توفرها اإلسكوا متمنيا ً أن تكون مخرجاتها على مستوى التحديات ،وموصيا ً بتبادل التجارب وتبني توصيات
فعالة وقابلة للتنفيذ.
 -61وأكد معالي الوزير أن المملكة حريصة على متابعة التوصيات ،معتمدة في ذلك على إرادة الشعب
المغربي وقدرته على تخطي التحديات .وفي ختام كلمته أشار إلى أن التحديات والمشاكل التي تواجه الدول
العربية مشتركة وتتخطى الدولة الواحدة ،وال بد لمواجهتها من الكف عن البكاء على األطالل ووضع الخالفات
جانبا ً والتالقي على الحلول .وأخيرا ً تمنى للمشاركين إقامة طيبة في المغرب والنجاح في مداوالتهم.
 -62ثم تحدّثت األمينة التنفيذية لإلسكوا بالوكالة الدكتورة خولة مطر ،فرحبت بالحضور وتقدمت بالشكر
للمملكة المغربية الستضافتها الكريمة لالجتماع .وقالت الدكتورة مطر إن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية
اآلن بعضها مقلق وبعضها يبعث على األمل ،إذ تعمل األمم المتحدة اليوم تحت قيادة أمين عام جديد بكل ما تحمله
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القيادة الجديدة من آمال وتصورات لتطوير العمل واألداء ،وتنتظر اإلسكوا أيضا ً قيادة جديدة باستالم أمينها
التنفيذي ،السفير محمد علي الحكيم ،مهامه .وتقدمت األمينة التنفيذية بالوكالة بالشكر للدكتورة ريما خلف
لما قدمته للمنظمة والدول األعضاء خالل السنوات التي قادت فيها المنظمة ،ثم تطرقت إلى التحديات القادمة،
التي تتراوح بين محاربة الفقر ،والتشغيل ،والمشاركة ،والنزاعات والحروب ،وحركات التطرف واإلرهاب،
واالحتالل ،بما تخلقه من أزمات الجئين ودمار عمراني واقتصادي واجتماعي.
 -63وحثّت األمينة التنفيذية بالوكالة الحضور على المضي قدما ً في بلورة خيارات وخطط استراتيجية،
مستفيدين من الزخم الذي توفره األجندة التنموية الجديدة المتمثلة بخطة التنمية المستدامة لعام  ،2030والجهود
العالمية واإلقليمية التي ترافقها ،مشدّدة على ضرورة تكييف أهداف هذه األجندة الطموحة مع األولويات الوطنية
والظروف الخاصة بكل بلد ،وإليجاد طرق تمويل ومتابعة تنفيذها ،حتى تصب كلها في تنمية حقيقية شاملة
ومستدامة .وأ ّكدت الدكتورة مطر على ضرورة متابعة جهود تحقيق التكامل االقتصادي العربي ،وطرح نموذج
تنموي جديد يقوم على سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة ومنصفة ،وعلى تحديث مؤسساتنا ووسائل الحوكمة
والتواصل في مجتمعاتنا.
 -64ثم استعرضت األمينة التنفيذية بالوكالة دور اإلسكوا األساسي الذي ما فتئت تلعبه منذ أكثر من أربعين
عاما ً لدعم الدول األعضاء في االستجابة لحاجاتها التنموية ومطالب شعوبها ،ولرسم سياسات علمية مبنية على
األدلة ،منوهة بالمرونة التي أصبحت المنظمة تتمتع بها يوما ً بعد يوم .ولعل أبرز إنجازاتها كان اعتماد استراتيجية
وخطة عمل لدعم الدول األعضاء في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030واالستجابة لطلب جمهورية
موريتانيا اإلسالمية االنضمام ألسرة اإلسكوا .وأخيرا ً عرضت الدكتورة مطر أبرز محطات جدول أعمال
االجتماع على مدى يومين ومنها عرض نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  ،2017وبرنامج العمل
لعامي .2019-2018
جيم -الحضور
 -65شارك في االجتماع الثالث للجنة التنفيذية ممثلون عن الدول األعضاء في اإلسكوا .وترد قائمة المشاركين
في المرفق األول بهذا التقرير.
دال -جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 -66أقرت اللجنة التنفيذية في جلستها األولى جدول األعمال بصيغته المعروضة عليها والواردة في الوثيقة
 .E/ESCWA/2017/EC.3/L.1وفيما يلي جدول األعمال بصيغته المعتمدة:
-1

افتتاح االجتماع.

-2

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.

-3

قضايا المتابعة:
(أ) تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني؛
(ب) تنفيذ إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في الدول العربية والقرارات
الصادرة عن الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا؛
(ج) تقييم عمل اللجنة التنفيذية.

-19-4

القضايا اإلقليمية والعالمية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)

-5

نتائج مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)؛
نتائج المؤتمر الثاني والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛
تمويل التنمية :تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة عمل اإلسكوا؛
المستقبل الرقمي في العالم العربي؛
نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة .2017

تقارير الهيئات الفرعية لإلسكوا عن دوراتها:
(أ) تقرير لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها السابعة عشرة؛
(ب) تقرير لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية عن دورتها األولى.
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برنامج العمل المقترح لفترة السنتين .2019-2018

-7

برنامج التعاون الفني في اإلسكوا :التقدّم المحرز في تنفيذ األنشطة المقررة.

-8

موعد ومكان انعقاد االجتماع الرابع للجنة التنفيذية.

-9

ما يستجد من أعمال.

-10

اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث.
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يتضمن المرفق الثاني بهذا التقرير مجموعة الوثائق التي نظرت فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث.

-20المرفق األول
قائمة المشاركين
دولة اإلمارات العربية المتحدة
السيدة مها سيف العلوي
ملحق دبلوماسي
سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية

السيد أسامة عثمان الفكي محمد أحمد
استشاري التعاون الدولي
إدارة التعاون الدولي
وزارة الخارجية

السيد وائل أوسفار
باحث اقتصادي
سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية

السيد محمد عبد العزيز العطية
سكرتير ثالث
إدارة التعاون الدولي
وزارة الخارجية

مملكة البحرين

دولة الكويت

السيد بسام دلهان الدوسري
مستشار
سفارة مملكة البحرين
الرباط ،المملكة المغربية

السيدة إيمان إبراهيم الحداد
رئيس قسم المنظمات الدولية
إدارة التعاون االقتصادي الدولي
وزارة المالية

الجمهورية التونسية
السيد سامي بوقشة
مدير التعاون متعدد األطراف
اإلدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية
وزارة الشؤون الخارجية
جمهورية السودان
السيد طه محمد أحمد سومي البشير
مساعد مدير المنظمات الدولية
وزارة التجارة
السيد منتصر علي محمد
إدارة المنظمات
وزارة التجارة
سلطنة عمان

جمهورية مصر العربية
السيد محمد خليل
مستشار
سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية
وزارة الخارجية
المملكة المغربية
معالي السيد لحسن داودي
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالشؤون العامة والحكامة
السيد عبد الكريم العمراني
مدير
وزارة الشؤون العامة والحكامة

السيدة سعاد بنت محمد بن يوسف الفاضل
مديرة دائرة التعاون الفني
المجلس األعلى للتخطيط

السيدة حنان التوزاني
مكلفة بالدراسات لدى رئيس الحكومة
وزارة الشؤون العامة والحكامة

دولة قطر

السيدة سارة الشرقي
رئيسة مصلحة المؤسسات المالية
وزارة الخارجية والتعاون الدولي

السيد طارق بن علي فرج األنصاري
مدير إدارة التعاون الدولي
وزارة الخارجية

-21المملكة العربية السعودية

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

السيد عبدهللا علي المرواني
الوكيل المساعد لوزارة التخطيط
وزارة االقتصاد والتخطيط

السيد محمد تقره
مدير االستراتيجيات والسياسات
وزارة االقتصاد والمالية

السيد وليد بن عبد الرحمن العواد
أخصائي تخطيط
وكالة شؤون التخطيط والسياسات الوطنية
وزارة االقتصاد والتخطيط

الجمهورية اليمنية

السيد ماجد بن درويش الحارثي
باحث اقتصادي
وكالة شؤون التخطيط والسياسات الوطنية
وزارة االقتصاد والتخطيط

الدكتور محمد أحمد الحاوري
وكيل وزارة التخطيط
قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي

-22المرفق الثاني
قائمة بالوثائق
البند
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