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 اإلسكواالدول األعضاء في التوصيات الموّجهة إلى 

 التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية
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 التوصيات  

 نص التوصية اجراءات متابعة التنفيذ

 للقرارات األعضاء الدول تنفيذ بمتابعة التنفيذية األمانة قامت

 الدورة على التنفيذ هذا عرض وتم إليها الموجهة الوزارية
   .والعشرين الثامنة الوزارية

 السابع االجتماع توصيات تنفيذ في المحرز بالتقدم العلم أخذ

 السابعة الدورة عن الصادرة القرارات وكذلك الفنية، للجنة

 تواف لم التي األعضاء الدول وحث لإلسكوا، والعشرين

 تنفيذ في المحرز التقدم عن بتقاريرها التنفيذية األمانة

 منتصف أقصاه تاريخ في تقديمها على الوزارية القرارات
 .2014 فبراير/شباط

 باعتماد والعشرين الثامنة الوزارية بالدورة المشاركون قام

 االقتصادية اللجنة اسم بتغيير المتعلق (28-د) 321 القرار

 واالجتماعية االقتصادية اللجنة" إلى آسيا لغربي واالجتماعية
   ."العربية للدول

 تغيير بشأن السابعة الفنية اللجنة توصيات على التأكيد إعادة

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة من اإلسكوا اسم

 للدول واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة" إلى

 الثامنة الوزارية للدورة قرار مشروع وتقديم ،"العربية
 .التغيير هذا يعكس والعشرين

  لعامي االستراتيجي اإلطار مشروع بتعديل اإلسكوا قامت
2016-2017. 

-2016 لعامي االستراتيجي اإلطار بمشروع الترحيب

 التكامل عملية دعم على التركيز مع وأولوياته، 2017

 األعضاء، للبلدان اإلحصائية القدرات وبناء اإلقليمي،

   لدعم االقتصادية النمذجة خبرات وتطوير
 .القرار صنع
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 التوصيات  

 نص التوصية اجراءات متابعة التنفيذ

 الفرعي البرنامج تسمية إعادة على حاليا   اإلسكوا تعمل

 وستقوم "التنمية على األزمات آثار تخفيف" ليصبح السابع

  السنتين لفترة االستراتيجي اإلطار في التغيير هذا بعكس
2018-2019.   

 آثار تخفيف" ليصبح السابع الفرعي البرنامج اسم مراجعة

 المنطقة في المتغيرات يعكس بما "التنمية على األزمات

 آثار من للحد السعي في بالبرنامج المنوط والدور العربية

 مواجهة في األعضاء الدول ومساعدة التنمية على األزمات

 للقرارات وفقا  ) والمؤسساتية التنموية التحديات وتخطي
 .(بمكوناتها الصلة ذات الوزارية

 الثامنة الوزارية الدورة في المشاركة البلدان مندوبو أوصى
 .المقترح القرار بمشروع العمل بتعليق والعشرين

 المعنية اللجنة" باسم حكومية لجنة تشكيل على الموافقة
 ."األزمات في والتنمية الطارئة بالشؤون

 والعشرين الثامنة الوزارية الدورة إلى التنفيذية األمانة قدمت

 الدول وافقتو اإلقليمي للتكامل عربي مركز إلنشاء مقترحا  
    .المقترح على األعضاء

 

 األمانة بها تضطلع التي االقتصادية النمذجة بجهود اإلشادة

 نقل على وحثها األعضاء، الدول لطلبات استجابة التنفيذية

 الجهود؛ هذه استدامة لضمان الوطنية للكوادر الخبرات

 اإلقليمي التكامل قسم لتحويل التنفيذية األمانة مساعي وتثمين

 اإلسكوا مركز إلى والعولمة االقتصادية التنمية إدارة في

 حول تصور تقديم منها والطلب العربي، االقتصادي للتكامل
 .والعشرين الثامنة الوزارية الدورة إلى المركز هذا
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 التوصيات  

 نص التوصية اجراءات متابعة التنفيذ

 والعشرين الثامنة الوزارية الدورة في المشاركون اعتمد

  إلى الفنية اللجنة اسم بتغيير المتعلق (28-د) 320 القرار
   .صالحياتها وتعديل "التنفيذية اللجنة"
 

 وتطوير ،"التنفيذية اللجنة" لتصبح الفنية اللجنة اسم تغيير

 كافة وتنسيق توجيه في أكبر بدور تضطلع بحيث صالحياتها

 مقترح تقديم التنفيذية األمانة من والطلب اإلسكوا، أنشطة
 .والعشرين الثامنة الوزارية للدورة صالحياتها بشأن

 الدورة وأوصت الوزارية الدورة على المقترح ُعرض

 التداعيات ليشمل تفصيال أكثر بصورة المقترح هذا بدراسة
    .دورية بصورة االجتماعات هذه لعقد والبرامجية المالية

 الراغبة المتخصصة الفرعية الحكومية اللجان طلبات دعم

 بالموافقة والتوصية سنوي، بشكل اجتماعاتها تعقد أن في

 اجتماعاتهما بعقد المائية والموارد اإلحصاء لجنتي طلب على
   .سنوية بصورة
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 التوصيات  

 نص التوصية اجراءات متابعة التنفيذ

 في تونس، في والعشرين الثامنة دورتها اإلسكوا عقدت

 رغبة على بناء 2014 سبتمبر/أيلول 18 إلى 15 من الفترة
   .للدورة االماراتية الرئاسة مع والتشاور التونسي الجانب

  

 والعشرين الثامنة الوزارية الدورة عقد اقتراح على االتفاق

 15و 14 يومي بيروت في اإلسكوا مقر في مبدئية بصورة

 الراغبة األعضاء الدول أحد يتقدم لم ما ،2014 مايو/أيار

 يسبقها أن على التنفيذية، األمانة إلى بطلب استضافتها في

 تتناول وأن أيام، ثالثة لمدة يعقد المسؤولين لكبار اجتماع

 بذكرى اإلسكوا احتفال مع عقدها يتزامن التي الدورة،

 العدالة هو واحدا   رئيسيا   موضوعا   إنشائها، على عاما   أربعين

 حول رؤية يطرح وزاري إعالن يصدر بحيث االجتماعية

 الوطنية، السياسات في االجتماعية العدالة قضايا مع التعامل
 .للدورة اإلعالمية التغطية توسيع على والعمل

 



 التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية
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 التوصيات  

 نص التوصية اجراءات متابعة التنفيذ

 كبار اجتماعات في مناقشاتهم في األعضاء الدول ممثلو اتفق

 االكتفاء على للجنة والعشرين الثامنة الدورة في المسؤولين

 الناشئة بالقضايا المختص السابع الفرعي البرنامج بعمل

 لجنة أي إنشاء إلى الحاجة دون النزاعات في والتنمية

 .المجال هذا في متخصصة حكومية
  
 

 المعنية اللجنة" إسناد مراجع حول جديد مشروع تقديم

 وإطارها وأهدافها "األزمات في والتنمية الطارئة بالشؤون

 وفي الفنية، اللجنة اقتراحات على بناء   وصالحياتها، ومهامها

 والتنموية واالجتماعية االقتصادية االختصاصات إطار

  292 القرار في المحددة والمهام للمضمون ووفقا   لإلسكوا،

 المسؤولين كبار اجتماع على عرضها يتم أن على ،(26-د)
 .لإلسكوا والعشرين الثامنة الوزارية للدورة التحضيري

 شعبة قدرات لدعم الماضية الفترة خالل كبيرة جهود بذلت
   .اإلسكوا في االحصاء

 لإلسكوا التنفيذية األمانة في اإلحصاء شعبة من الطلب

 مجال في األعضاء الدول قدرات لبناء إقليمية برامج تطوير

 حاليا   القائمة األنشطة في والتوسع اإلحصائية البنية تحسين

 قدرات وتعزيز بناء على العمل وكذلك الصدد، هذا في

 منها، واالستفادة اإلحصاءات قراءة على السياسات راسمي

 إعداد في الوطنية البيانات على أساسية بصورة واالعتماد
 .تقاريرها
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 التوصيات  

 نص التوصية اجراءات متابعة التنفيذ

 الرفيع العربي المنتدى" نتائج التنفيذية األمانة عرضت

 اإلسكوا نظمته الذي "المستدامة التنمية حول المستوى

 المتحدة األمم وبرنامج العربية الدول جامعة مع بالتعاون

 قرارا الدورة اعتمدت ولقد الوزارية الدورة على للبيئة

 .بشأنه

 أهداف حول العربية التشاورية العملية لدعم الجهود مضاعفة

 الثالثة األبعاد األهداف هذه تعكس بحيث المستدامة التنمية

 المنطقة ومصالح وأولويات وخصوصيات المستدامة، للتنمية

 أثناء العربي الموقف تعزيز في يسهم بما العربية،

 وتقديم ،2014 عام خالل ستعقد التي التفاوضية االجتماعات

 في التطورات عن والعشرين الثامنة الوزارية للدورة تقرير
 .الصدد هذا

 على الحكومية االجتماعات مستمرة بصورة اإلسكوا تضع

 باللجان الخاص الموقع بتحديث قمنا وقد االلكتروني موقعها

 فسيكون الحكومية النتائج لمخرجات بالنسبة أما .الحكومية
   .الشأن بهذا التنفيذية اللجنة أعمال جدول على ثابت بند هناك

  

 المبدئية انعقادها ومواعيد الحكومية باالجتماعات قائمة إعداد

 بها، األعضاء الدول وموافاة المقبلين العامين خالل

 بعد فرصة أقرب في الحكومية اللجان بتوصيات وموافاتهم

 اإللكتروني الموقع تحديث على والعمل اجتماع، كل انتهاء

 نتائج وتوفير واإلنكليزية، العربية باللغتين لإلسكوا

 ذلك كان كلما التنفيذية األمانة قبل من الخبراء اجتماعات
 .مناسبا  



Page 11 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

 التوصيات  

 نص التوصية اجراءات متابعة التنفيذ

 الفني التعاون شبكة لصالحيات مراجعة   حاليا   األمانة تعد
 .التنفيذية للجنة المقبل االجتماع إلى تقديمها وسيتم

 الفني التعاون شبكة لصالحيات مراجعة بإعداد األمانة قيام

 في الفنية اللجنة على وعرضها ودينامكية فاعلية أكثر لتكون

 اجتماعات انعقاد دورية أهمية على والتأكيد التاسع، اجتماعها

 الفني التعاون شبكة أعضاء وإخطار الفني، التعاون شبكة

 طلبات تقديم عند الوطنية االتصال نقاط مع التنسيق بأهمية
 .التنفيذية لألمانة الفني التعاون

  األعضاء الدول مع المستمر بالتواصل التنفيذية األمانة تلتزم

 االتفاق يتم التي اآللية خالل من الحكومية االجتماعات بشأن

 والوثائق الدعوة إرسال طريق عن سواء دولة، كل مع عليها

 نسخة إرسال مع مباشرة الوطنية االتصال نقطة إلى الالزمة
   .العكس أو المعني، القطاع إلى

 والوفود الحكومية االجتماعات بشأن التواصل أن على التأكيد

 تحددها التي اآللية خالل من يكون أعمالها في المشاركة
 .التنفيذية األمانة مع باالتفاق الوطنية االتصال نقطة

 والعشرين الثامنة الوزارية الدورة إلى التنفيذية األمانة قدمت

 التسمية) اإلقليمي للتكامل عربي مركز إلنشاء مقترحا  

 وتم (العربي االقتصادي للتكامل اإلسكوا لمركز المعدلة
 .اعتماده

 العربي االقتصادي للتكامل اإلسكوا مركز حول تصور تقديم
 .والعشرين الثامنة الوزارية الدورة إلى
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