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 الخامساللجنة التنفيذية عن اجتماعها 
 2018كانون األول/ديسمبر  19-18 ،بيروت

 زـموج

 الخامسعقدت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اجتماعها 
ين عن الدول      ممث ل، بحضور 2018كانون األول/ديسمبر  19و 18في بيت األمم المتحدة في بيروت، يومي 

 األعضاء في اإلسكوا.

أهمها تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل وتضمن جدول أعمال اللجنة مجموعة من البنود، 
التنمية المستدامة في المنطقة العربية والقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية الثالثين، ومتابعة تنفيذ 

في مجموعة من القضايا       أيضا   التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع. ونظرت اللجنة
التقدم المحرز في تنفيذ و ،اإلقليمية والعالمية تمحورت بشكل أساسي حول تمويل التنمية في المنطقة العربية

وقضايا  ،االقتصاد الفلسطيني في ظل االحتاللو ،خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة
االتفاق العالمي من أجل و ،المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنميةو ،لعربيةر المناخ في المنطقة ا    تغي 

  .والنظامية والمنطقة العربيةالهجرة اآلمنة والمنظمة 

ها يص إل                                     ثيرت في المناقشات، والتوصيات التي خل                                             ويتضمن هذا التقرير عرضا  ألبرز النقاط التي أ 
 األعمال. المجتمعون بعد مناقشة كل بند من بنود جدول
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 ةـمقدم

آسيا  ينشئت اللجنة الفنية بموجب قرار اتخذته اللجنة الوزارية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب  أ  -1
. ثم اتخذت اإلسكوا 2006أيار/مايو  11إلى  8قدت في بيروت من                         الرابعة والعشرين التي ع  دورتها)اإلسكوا( في 

 320القرار  2014أيلول/سبتمبر  18إلى  15قدت في تونس من                                            في دورتها الوزارية الثامنة والعشرين التي ع 
إلى لجنة تنفيذية وتعديل صالحياتها لتكون أكثر قدرة على تيسير االتصال المباشر  اللجنة الفنية القاضي بتحويل

عنى بها                                                                                              بين األمانة التنفيذية لإلسكوا والدول األعضاء بشأن القضايا اإلنمائية واالقتصادية واالجتماعية التي ت 
 ي واالجتماعي لألمم المتحدة. اإلسكوا، وذلك من خالل تمكينها من رفع قراراتها مباشرة إلى المجلس االقتصاد

 18في بيت األمم المتحدة في بيروت يومي  الخامسقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها                  وفي هذا اإلطار، ع  -2
والتي اشتملت على متابعة تنفيذ  ،البنود المدرجة على جدول أعمالهاوناقشت . 2018كانون األول/ديسمبر  19و

توافق بيروت حول التكنولوجيا من متابعة تنفيذ و، الرابعة في اجتماعها التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذي
نظرت ولإلسكوا.  الثالثينوالقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية  أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 ،المنطقة العربيةتمويل التنمية في اللجنة في مجموعة من القضايا اإلقليمية والعالمية تمحورت بشكل أساسي حول 
االقتصاد و ،خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامةالتقدم المحرز في تنفيذ واستعراض 

المؤتمر العربي و ،ر المناخ في المنطقة العربية            وقضايا تغي   ،الفلسطيني في ظل االحتالل وخاصة القطاع الصناعي
 . العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية االتفاقو ،اإلقليمي للسكان والتنمية

ص إليها                                                                           عرض هذا التقرير أبرز مواضيع البحث والمناقشة، باإلضافة إلى التوصيات التي خل    وي  -3
 المجتمعون.

 الخامسالتوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها   -    أوال 

 .المواضيع المدرجة على جدول األعمال بشأنإلى مجموعة من التوصيات  اللجنة التنفيذية صت   خل  -4

                                    التوصيات الم وج هة إلى الدول األعضاء  -ألف

 هت اللجنة التنفيذية التوصيات التالية إلى الدول األعضاء في اإلسكوا:   ج   و  -5

في  التنفيذية ن اللجنةاألمانة التنفيذية في تنفيذ التوصيات الصادرة ع التي بذلتهاد والترحيب بالجه )أ(
حول التكنولوجيا من أجل التنمية  توافق بيروت" باألنشطة المطروحة لتنفيذ الترحيب كذلكو اجتماعها الرابع،

المستدامة في المنطقة العربية"، وإعادة التأكيد على االلتزام بتنفيذه على المستوى الوطني، وتقديم عروض 
 عدها األمانة التنفيذية؛                                     التقدم المحرز، وفقا  آللية للمتابعة ت  عنالجتماعات اللجنة 

علم بالتقدم المحرز في تنفيذ االلتزامات المتفق عليها في خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن الأخذ  )ب(
التي  صةالخا التحدياتبالمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، وكذلك بالثغرات في التنفيذ في المنطقة العربية و

في خطة عمل المجاالت ذات األولوية للمنطقة خططها الوطنية للتنمية، والعمل على تحديد تواجهها في تمويل 
 ؛أديس أبابا



-5-  

في المنطقة  تمويل التنمية المستدامة تحديات الترحيب بالمؤتمر الذي نظمته األمانة التنفيذية بشأن )ج(
مجموعة مع  لدعم تحديد أولويات التمويل في المنطقة العربية 2018 قد في تشرين الثاني/نوفمبر         ، الذي ع العربية

 وما ستقوم به الرئاسة الفلسطينية في 2018عام والبناء على ما قامت به الرئاسة المصرية في والصين،  77 الـ
إلرهاب وتمويل االتأكيد على أهمية مكافحة التدفقات غير المشروعة لرؤوس األموال وغسل األموال و ،2019 عام

 ؛التدفقات لكبحها تلكب الضريبي، وعلى ضرورة تعاون الدول التي تتلقى        والتهر 

تنفيذ خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة التي اعتمدتها  ىعلم بمستوالأخذ  )د(
، 2017نيسان/أبريل  5و 4يومي بيروت قدت في          ، التي ع اللجنة اإلحصائية لإلسكوا في دورتها الثانية عشرة

 بجهود األمانة التنفيذية في تعزيز التنسيق بين الوكاالت العاملة في القطاع والحكومات؛ واإلشادة

األمانة التنفيذية  خبراتستفادة من االالتأكيد على أهمية استقاء البيانات من المصادر الوطنية، وعلى  (ه)
 ؛م اإلحصائية وتحديثها، وتحديث برامج نشر البيانات واستخدامها  ظ     الن تجديد ل دعم المكاتب اإلحصائية الوطنية في

 لقانون الدوليا التي تنتهك االحتالل والسياسات والممارسات اإلسرائيلية التأكيد على أن استمرار )و(
لشعب وتؤدي إلى تبعية اقتصادية فلسطينية شبه مطلقة إلسرائيل، والتأكيد على دعم ا تعيق التنمية المستدامة

ومعابره البرية  ه الطبيعيةحقوق، بما في ذلك السيطرة على مواردالجهود لنيل كافة الالفلسطيني ومؤسساته في 
 والقيام بمشاريع اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة؛ ،وطرق التجارةوالبحرية والجوية 

ر المناخ من تحليالت ونتائج وتوصيات                                                      مواصلة االستفادة مم ا يتيحه المركز العربي لسياسات تغي  )ز(
على  المناخ، واالسترشاد بها في إعداد السياسات واالستراتيجيات والتقارير والبحوث      تغي روخدمات في مجال 

 الصعيدين اإلقليمي والوطني؛

اخ، ر المن                                                                           بالجهود المبذولة لحشد الموارد المالية لدعم أنشطة المركز العربي لسياسات تغي  اإلشادة )ح(
ر المناخ على الموارد المائية وقابلية                                 لمبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغي للتابعة ابما في ذلك القاعدة اإلقليمية للمعرفة 

توفير الموارد المعرفية المناسبة الحتياجات ل، تأثر القطاعات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية )ريكار(
  ؛المنطقة

                                        للمفاوضات بشأن تغي ر المناخ المنظ مة في الجارية التحضيرات في  همية االنخراطالتشديد على أ )ط(
                                                تضطلع به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي ر وما                                                      سياق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ، 

 ؛المناخ في ضوء االلتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاق باريس

م بتقرير المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية: خمس سنوات بعد إعالن القاهرة لعام علالأخذ  )ي(
الرسائل األساسية ب، و2018تشرين الثاني/نوفمبر  1تشرين األول/أكتوبر إلى  30                        ، الذي ع قد في بيروت من 2013

لمنطقة العربية إلى لجنة السكان ورفعه كوثيقة تحمل الرسائل الرئيسية الصادرة عن ا،                        التي خل ص إليها المؤتمر
والتنمية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في دورتها الثانية والخمسين، وإلى المنتدى 

 ؛2019السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

بالجهود التي تبذلها األمانة التنفيذية لدعم الدول العربية من خالل بناء المعرفة وتيسير  الترحيب )ك(
                   دمج الب عد السكاني  العمل على أهمية، والتأكيد على الحوار اإلقليمي وبناء الشراكات حول قضايا السكان والتنمية
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لتي تراجع التقدم نحو تحقيق أهداف في التخطيط التنموي وفي مراحل إعداد االستعراضات الطوعية الوطنية ا
 ؛التنمية المستدامة

                                                              التقد م المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين مراجعة أخذ العلم بعملية  )ل(
 ؛في شقيها اإلقليمي والوطني، 1995                           عاما  على اعتمادهما في عام 

               الذي اعت مد في منة والمنظمة والنظامية االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآل اعتمادالترحيب ب )م(
أهمية خاصة للمنطقة  من لما لهلتزام بمبادئه اال، وتأكيد 2018كانون األول/ديسمبر  10 فيمراكش، المغرب، 

في إطار  تهاوحوكمالعمل على تشجيع التعاون اإلقليمي في مجال إدارة الهجرة ، والتأكيد على أهمية العربية
                                                                وضع ب نى مؤسسية واستراتيجيات وأ طر للسياسات العامة من أجل حوكمة االتفاق العالمي للهجرة والنظر في 

 ؛واإلقليمي الوطني ينعلى الصعيد، وتحسين التنسيق الهجرة

 وأنشطتها، وتركيزها على التحديات التي  2020الترحيب بالخطة البرامجية المقترحة لعام  )ن(
، وموافاة األمانة التنفيذية بمالحظاتها على برنامج العمل عدي المساواة والشمول       وعلى ب  نطقة العربيةتواجهها الم

 . 2019كانون الثاني/يناير  4قبل 

 هة إلى األمانة التنفيذية   وج              التوصيات الم  -باء

 :                                                           ج هت اللجنة التنفيذية إلى األمانة التنفيذية التوصيات التالية  و  -6

، في اجتماعها السادس للجنة التنفيذيةبيروت عن التقدم المحرز في تنفيذ توافق  مرحلي تقديم تقرير )أ(
 ؛على المستوى الوطنيتوافق الإعداد آلية متابعة لتنفيذ ، ولألنشطة المقترحةمع وضع إطار زمني 

مية تخصيص قدر أكبر من اإلمكانات البشرية المتاحة في األمانة التنفيذية لموضوع تمويل التن )ب(
، ولزيادة أنشطة التعاون الفني في حتى يتسنى االضطالع بمسؤوليات ترقى لحجم تحديات التمويل في المنطقة

                                                    برنامج العادي للتعاون الفني، دعما  لالحتياجات الخاصة المجال تمويل التنمية على المستوى الوطني من خالل 
 ؛في هذا المجال ، وكذلك العمل على تعبئة الموارد من خارج الميزانيةللدول

   ا أخذ عملية تمويل التنمية وإحاطة الدول األعضاء بأهم التطورات في هذا المجال،تطورات  متابعة )ج(
منتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي المعني بمتابعة تمويل  ، وأبرزها2019ليات الدولية لعام عاالففي االعتبار 

تمويل  بشأنرفيع المستوى الالتنمية المستدامة، والحوار لمعني بارفيع المستوى الالمنتدى السياسي والتنمية، 
 التنمية؛

        تنفيذا ، لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للدول األعضاء قدرات اإلحصائيةالبناء  متابعة جهود )د(
وتعزيز  القائمة الشراكات العمل على تعميق، وخطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامةلـ

 اإلقليمية؛  تالتنسيق بين الحكومات ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة والمنظما

تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في تطوير استراتيجيات إحصائية حديثة، ودعم التحول في  (ه)
قياس التتطلب عملية  اإلحصاءات الرسمية، واعتماد مصادر وأنواع بيانات جديدة مثل البيانات الضخمة، حسبما

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ل
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ورفع التقارير  رصد وتحليل الممارسات والسياسات اإلسرائيلية وانتهاكات القانون الدوليمتابعة و )و(
 راسة شاملةد إجراءلالحتالل اإلسرائيلي و األجلتقييم األثر التراكمي والطويل ، والدورية بشأنها للدول األعضاء

 ؛للممارسات والسياسات اإلسرائيلية على مدى العقود الماضية وترابطها وآليات تفاعلها ا اإلطارفي هذ

ل الشعب الفلسطيني لمواجهة االنعكاسات االجتماعية   ب         دة من ق     عتم                         دعم اآلليات المبتكرة الم  )ز(
 واالقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته، ال سيما من خالل ما يلي:

االقتصادية واالجتماعية الناجمة  األنماط واالتجاهاتوبيانات المسوحات األسرية  نتائج تحليل (1)
عن الممارسات والسياسات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة ووسائل تعامل الشعب 

 الفلسطيني ومؤسساته معها؛

ا في ظل حديات التي تواجههوالت اوإمكاناته ةالفلسطيني ات اإلنتاجيةق في دراسة القطاع      التعم  (2)
ته، وخاصة في ظل السياسات اإلسرائيلية التي تسعى بشكل ااالحتالل اإلسرائيلي وممارس

 ؛االقتصاد الفلسطيني إلسرائيل منهجي لإلبقاء على تبعية

تطوير قدراتها المؤسسية للحد من أثر ذلك في في الراغبة  االستمرار في دعم الدول األعضاء )ح(
في مجاالت و بما في ذلك من خالل برامج إعادة اإلعمار، ا على التنمية،ماالستقرار وتداعياته النزاع وعدم

التي من شأنها  البشرية والكفاءات الوظيفية صياغة السياسات وتحديد األولويات المؤسسية وتقييم القدرات
خطة التنمية ربية وعلى تنفيذ المساعدة على مواجهة التحديات الناجمة عن الظروف التي تمر فيها المنطقة الع

 ؛2030 المستدامة لعام

بشأن الواقع االجتماعي واالقتصادي للمرأة الفلسطينية وتبيان أثر  الدوري تقريرالإعداد متابعة  )ط(
االحتالل على ممارستها لحقها في الخدمات األساسية والموارد االقتصادية والعدالة االجتماعية وتمكينها من 

 ؛لعملية التنمويةالمشاركة في ا

                 على أن تكم ل هذه  ،                                             لدعم أنشطة المركز العربي لسياسات تغي ر المناخجهود حشد الموارد تكثيف  )ي(
الذي يدعم عمل  للتعاون الفني                                                                           الموارد اإلضافية الموارد  المتاحة من خارج الميزانية ومن خالل البرنامج العادي 

ف خاصة في قطاعي المياه والزراعة، وفي إعداد مقترحات                                    ، وتعزيز الدعم الفني في مجال التكي المركز
 مشروعات للوصول إلى التمويل الدولي المتاح؛

وتحديد األولويات  بناء التوافقات               المناخ، دعما  ل ر                                         االستمرار في عقد مشاورات إقليمية بشأن تغي  )ك(
 ،من أهداف التنمية المستدامة 13المناخ في إطار الهدف  ر                                            على الصعيد اإلقليمي بشأن إجراءات التصدي لتغي 

المعني بالتنمية واالسترشاد بنتائج هذه المشاورات في التحضيرات اإلقليمية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى 
 ؛ والمساهمات اإلقليمية فيه 2019لعام المستدامة 

بالشراكة مع جامعة الدول العربية وصندوق  ،2013إجراء المراجعة اإلقليمية إلعالن القاهرة لعام  )ل(
، وتقديم الدعم والمساندة للدول األعضاء في إدماج إعالن 2022ستتم في عام            علما  أنها األمم المتحدة للسكان،

 القاهرة في التخطيط اإلنمائي وفي استعراضاتها الوطنية؛

االتفاق                  تماشيا  مع أهداف ي، دمج قضايا الهجرة في التخطيط اإلنمائدعم الدول األعضاء في  )م(
 ؛2030 خطة عاموالعالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 
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االتفاق العالمي من أجل من  50                           التقدم المحرز عمال  بالفقرة  ستعراضإجراء مراجعات إقليمية ال )ن(
  ومن ثم كل أربع سنوات؛ ،2020عام ب      بدءا ، الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

في ،                                                                   لتقد م المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما لإجراء مراجعة  )س(
المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين ، بالتنسيق مع شقيها اإلقليمي والوطني

 بية في إجراء عمليات االستعراض الوطنيةدعم الدول العرلالجنسين وتمكين المرأة وجامعة الدول العربية، 
 واإلقليمية؛

المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية من خالل مجموعة العمل المعنية متابعة التنسيق مع  )ع(
الشراكات والتعاون بما في ذلك مع بناء المعرفة والقدرات و تعزيز؛ وبالهجرة الدولية في المنطقة العربية

عملية و حوار أبو ظبي،مثل المنظمات التابعة لألمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية والعمليات االستشارية اإلقليمية 
 ؛التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء

             وفقا  لواليات  2020لعام لخطة البرامجية المقترحة في ا العمل على إدراج مقترحات الدول األعضاء )ف(
 اللجنة والموارد المتاحة؛

دعم الجهات المعنية في صياغة و، لتعاون الفني مع الدول األعضاءلطر   أ  وضع االستمرار في )ص(
قائم على على أساس التخطيط اإلنمائي ال ، ال سيما نقاط االتصال في شبكة التعاون الفني،طر التعاون الفني  أ 

 ؛النتائج

 األنشطة لتلك المشترك التقييم وعلى ،األعضاء الدول قدرات لبناء التدريب أنشطة على التركيز )ق(
 .الدول في المعنية الجهات مع بالتعاون الناجحة التجارب وتعميم وتوثيق المستفيدة، الجهات مع

 مواضيع البحث والمناقشة  -      ثانيا 

 الرابعتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها  -ألف
 من جدول األعمال( 3)البند 

، التقدم E/ESCWA/EC.5/2018/3                                       اللجنة التنفيذية، استنادا  إلى الوثيقة  علىاألمانة التنفيذية  رضت  ع  -7
اجتماعها في                                                                                           المحرز في اإلجراءات واألنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية تنفيذا  للتوصيات الصادرة عنها 

                 ا  توقف فيه بشكل مرئي   ا عرض األمانة التنفيذية      ممث لفقدم . (2017كانون األول/ديسمبر  14و 13الرابع )بيروت، 
إلى تقديم  بصورة خاصة وتطرق. خذت لتنفيذها                  واإلجراءات التي ات  التوصياتتوصية من ب عند كل مقتض

                                                مو ل من الميزانية العادية، والعديد منها من خارج م، بعضها 2018دورة تدريبية خالل عام  77 لـاإلسكوا 
. وأكد على استجابة للتوصية الخاصة بالتركيز على زيادة البرامج التدريبية للدول األعضاء ، وذلكالميزانية

رغبة اإلسكوا في تطويره، وال سيما في مجاالت           شيرا  إلىمع جامعة الدول العربية، م المتزايدالتعاون الراسخ و
نقل تعمل مع عدد من الدول األعضاء ل أن األمانة التنفيذيةإلى  وأشارللتنمية المستدامة.  2030تنفيذ خطة عام 

كما أنها  .من خالل تقديم الدعم الفني الذي وضعته اإلسكوا إلى المستوى الوطني المتعدد األبعاد مؤشر الفقر
                 أخذا  في االعتبار خدمت في التقرير العربي األول حول الفقر المتعدد األبعاد                               بصدد مراجعة المنهجية التي است 

  .تي أبدتها الدول األعضاءبعض المالحظات الل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_ltwsyt_lsdr_n_ljtm_lrb.pdf
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لدورات التدريبية من االعدد الكبير      ها  ب    منو مان اإلسكوا على جهودها،   ع       ممث لشكر ، لنقاشفي معرض او -8
المغرب  ة     ممث لوشكرت  .منهاآليات لمتابعة مدى انتفاع الدول األعضاء  إيجادعلى ضرورة        مشددا والتي قدمتها، 

كان لدى اإلسكوا منهجية لقياس نتائج إذا ما حول ، مستفسرة على الجهود في تنفيذ التوصيات             اإلسكوا أيضا 
                                                                   على أهمية االستفادة من الدورات التدريبية التي تقدمها اإلسكوا، مشيرا   في مداخلته مصر      ممث لوأكد  التدريب. 

                                         مكن أن تستفيد منها البلدان العربية نظرا  التي يفي الدورات التدريبية ضرورة إعداد دليل بالتجارب الناجحة إلى 
 األشخاص صعيد على المتابعة في الدول عاتق على تقع التي مسؤوليةالتونس إلى       ممث ل وأشار. لتشابه ظروفها

 .التدريب تلقوا الذين

                                    معربا  عن استغرابه من إصدار تقريرين  ،عالقة اإلسكوا بجامعة الدول العربيةإلى فلسطين       ممث ل       وتطر ق  -9
إذا كان هناك             ستفسرا  عمامع أنهما معنيتان بمنطقة واحدة، محول التنمية المستدامة المنظمتين  المنفصلين من ك

الذي أصدرته  الفقر المتعدد األبعادتقرير                   . وتطرق أيضا  إلى من المنظمتين توجه نحو إصدار تقرير موحد
ثم . وضعهاألن منهجية قياس الفقر المتبعة ال تنطبق على  شمل فيه       ل أن ت   ب   ق                أن فلسطين لم ت              ، مشيرا  إلىاإلسكوا

                                                                                                  استفسر عن القيمة المضافة لعقد اجتماعات اللجنة اإلحصائية مع اللجان الفرعية األخرى، موضحا  أنه ينبغي 
ركة اللجان األخرى لإلسكوا، مع أخذ على اللجنة اإلحصائية، وأن تشمل االجتماعات المشتهذا التوجه أال يقتصر 

 البعد التكاملي في االعتبار عند مناقشة التحديات التنموية في هذه االجتماعات المشتركة.

أهمية تكامل تقريري اإلسكوا وجامعة الدول العربية، بحيث  إلىة المملكة العربية السعودية      ممث لأشارت و -10
      ممث لأشار وعلى تنسيق الجهود.                           منظور يختلف عن اآلخر بناء من من المنظمتين المواضيع                 يغطي تقرير كل  

إلى أهمية ن، و                                أن تشمل أبعادا  أخرى مثل النازحي وضرورة ،قدمة    الم  إعادة اإلعماراليمن إلى عدم كفاية برامج 
 في وال سيما في ظل تفكك اإلدارات والمؤسسات ،ي ظاهرة هجرة رؤوس األموال والكفاءات ومعالجتها    تقص 

الكلفة االقتصادية للعنف ضد  عن استبيانبلدها بصدد إعداد ن أة العراق      ممث ل ذكرتو. البلدان التي تمر بنزاعات
الخاصة بجمع  رةاإذا كان بإمكان العراق إرسال االستم ستفسرة عما، معداد تقرير في هذا الصدد       يمه د إل المرأة

 . لمراجعتها إلى اإلسكوا البيانات

سكوا لديها معايير وأدوات لقياس ديمومة لتنفيذية أن اإلاة األمانة      ممث لأوضحت في معرض الرد، و -11
كفاءات األفراد  تحسين تكوين فكرة واضحة عن سبب التدريب، وهوالبرامج ومدى االستفادة منها، وأنه يجب 

ه يمكن النظر في ال أنإ ،اإلسكوا أدوات للتقييم والمتابعةطورت  وقد .وإضفاء الطابع المؤسسي الشامل عليها
ربط في بحث . وركزت على الإجراء تقييم مشترك لهذه البرامج بين الدول المتلقية للتدريب واألمانة التنفيذية

هم كلما ازداد ف ، مشددة على أنهوالدراسات الفنية ، أي البحوثالمعياريبناء القدرات مع عمل اإلسكوا أنشطة 
  .بالتقييم ءااألعضدول ال ازداد اهتمامسكوا اإل رامجب التعاون الفني في تنفيذ مساهمة

ال ينتقص من االتجاه  مواضيع جزئيةعلى  أن عمل اللجان الفرعيةعلى التنفيذية األمانة       ممث ل شددو -12
أن اإلسكوا تعمل على إعادة النظر في بأوضح هج قياس الفقر المتعدد األبعاد،                                   التكاملي، بل يتممه. وفيما يتصل بن 

                                                                 وأكد على دعم العمل المشترك مع جامعة الدول العربية، مشيرا  إلى أن المنهجية المتبعة في تعريف أبعاد الفقر. 
وفيما يتعلق باليمن، لدى تقارير اإلسكوا والجامعة تستقي معلوماتها من مصادر واحدة، هي بيانات األمم المتحدة. 

العراق، يتعلق بفيما و                                                                       مج متكامل ومستمر إلعادة اإلعمار، إال أنه على مستوى البلدان وليس إقليميا . اإلسكوا برنا
 مراجعة االستبيان.ل مستعدةألمانة أوضح أن ا
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 حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية  بيروت توافق تنفيذ  -اءب
 الوزارية الثالثينوالقرارات الصادرة عن الدورة 

 من جدول األعمال( 4)البند 

اإلجراءات ، E/ESCWA/EC.5/2018/4                                                              عرضت األمانة التنفيذية في إطار هذا البند، استنادا  إلى الوثيقة  -13
القرارات التي اتخذتها  ضطلعت بها بموجبتلك التي او ،                                         بها األمانة التنفيذية تنفيذا  لتوافق بيروتضطلع ستالتي 

               نقاشا  لمجموعة  ن العرض     وتضم  .(2018حزيران/يونيو  28-25بيروت، )اإلسكوا في دورتها الوزارية الثالثين 
اإلجراءات الجارية أو المقترحة لتنفيذ توافق بيروت في إطار النقاط التي طلبت الدول األعضاء إلى األمانة 
التنفيذية في اإلسكوا االستجابة لها. وتشمل اإلجراءات تنفيذ مبادرات إقليمية تهدف إلى دعم جهود الدول األعضاء 

لسريعة، وإعداد تقارير ودراسات عدة بشأن دور التكنولوجيا في تحقيق رات التكنولوجية ا                في مواكبة التغي 
الت الهيكلية التنموية، وعقد اجتماعات للخبراء، وتوفير حزمة من األدوات التكنولوجية لمساعدة متخذي       التحو 

دور دلة، وإعداد مواد إعالمية متنوعة لزيادة الوعي لاألعلى قائمة القرار والمخططين على وضع سياسات 
التكنولوجيا المتقدمة في التنمية المستدامة، ووضع إرشادات لسياسات نقل وتطوير التكنولوجيا واستخدامها على 
المستوى الوطني، وتعزيز دور مركز اإلسكوا للتكنولوجيا في ملء الفراغ التشريعي والتنظيمي، وتعزيز نقل 

ز عمل شبكة التواصل اإلقليمية للمكاتب الوطنية وتكييف وتوسيع نطاق استعمال التكنولوجيا الخضراء، وتعزي
 لنقل التكنولوجيا في عدد من الدول العربية. 

مان بوجوب وضع إطار زمني لتنفيذ القرارات واألنشطة المتصلة بها،   ع       ممث ل، أفاد النقاشوفي معرض  -14
انت هذه الخطط واإلعالنات ا إذا ك          فلسطين عم       ممث ل استفسرو ووجوب وضع قواعد ومعايير لقياس مدى التنفيذ.

الجمهورية ة      ممث ل                                                         إذا كانت تحتاج إلى نشاطات أخرى تساعد على التنفيذ. وذك رت ما نجز ضمن إطار زمني، و   ست 
ع العقوبات األحادية فردعا إلى في الدورة الوزارية الثالثين  مد                     توافق بيروت الذي اعت بأن  ةسوريالعربية ال

المملكة ة      ممث لوشددت إشارة إلى ذلك.  يتضمن، وأن العرض لم والسودانالجمهورية العربية السورية الجانب عن 
 بالدهااستعداد  وعلى ،على وجوب اللجوء إلى المصادر الوطنية لرفد بيانات األمم المتحدة العربية السعودية

استعداد المغرب لتوفير البيانات  ىعلبدورها ة المغرب      ممث لأكدت ولتوفير البيانات الضرورية لإلسكوا. 
                                           تلقي الدعم التكنولوجي مباشرة بدال  من تقديم لآليات عن إمكانية وضع السودان       ممث لوسأل الضرورية لإلسكوا. 

 . ذلكلول طلبات الد

البيانات والحسابات،  في زدواجيةاالضرورة تجنب األمانة التنفيذية على       ممث لوفي معرض الرد، أكد  -15
حساب  على غرار ،الهيئات الوطنيةغايات أن اإلسكوا تستخدم هذه البيانات لغايات تختلف عن إلى        مشيرا  

، وافق بيروتتاألنشطة المقترحة لتنفيذ  التنمية المستدامة. وبالنسبة إلىالمتصلة بأهداف تلك المؤشرات، وال سيما 
                                                  جرى وفقا  للموارد والواليات المتاحة لإلسكوا، مشيرا         إنما ت األنشطة وما يتصل به من أنشطة إضافية، أفاد بأن 

 ينبعوتنفيذها المواثيق والتوافقات  تبنيفي ح انجال                                                       إلى وجوب التوصل إلى آليات أفضل للتنفيذ، ومشددا  على أن 
فيذ توافق . واقترح في هذا السياق أن تقوم األمانة التنفيذية بإعداد مصفوفة لمتابعة تناتنفيذهبن المعنيي التزام من

 بالنسبة أما. رير حول التقدم المحرز في تنفيذهإرسالها إلى الدول األعضاء لالسترشاد بها عند تقديم تقاوبيروت 
إجراءات  على تنطويوال  ،عن إرادة الدول األعضاء ر    تعب  فهيالعقوبات األحادية الجانب، إلى الدعوة إلى رفع 

  .التنفيذية تنفيذية تضطلع بها األمانة

  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_twfq_byrwt_wlqrrt_lsdr_n_ldwr_lwzry_lthlthyn.pdf
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 تمويل التنمية: التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا في المنطقة العربية  -جيم
 من جدول األعمال( 5)البند 

 حول تقييم النتائج E/ESCWA/EC.5/2018/5عرضت األمانة التنفيذية في إطار هذا البند الوثيقة  -16
تنمية والتوصيات بشأن تمويل التنمية وتنفيذ خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل ال

الذي التقدم استعراضه بالتطرق إلى  األمانة التنفيذية      ممث ل واستهل .في المنطقة العربية، وذلك من منظور إقليمي
رتداد في تمويل االبسبب      صعب وضع المنطقة العربية وشدد على أن   .امةالمنطقة في تمويل التنمية المستد حققته

                    أجرت اإلسكوا تقييما  وقد  .مرار لفرص تمويل التنمية المستدامة فيهايؤدي إلى خسارة المنطقة باستالذي التنمية 
. دوالر 2.5منها  يخرجأوضحت فيه أن مقابل كل دوالر يدخل المنطقة من مصادر التمويل المختلفة،         متكامال  

ضرورة تقييم اإليرادات الضريبية المرتبطة األمانة التنفيذية إلى       ممث ل أشارومن حيث تعبئة الموارد المحلية، 
          محذرا  في في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة،  2أن يسهم بزيادة  الذي يمكن الوعاء الضريبيبتوسيع 

يمكن أن الدعوات إلى تمويل التنمية من خالل زيادة الوعاء الضريبي ال تأخذ في الحسبان ما من أن  الوقت نفسه
 . االقتصاد غير الرسمي وتشجيعزعزعة االستقرار،  منتؤدي إليه 

بل الشركات                                                                         اإلسكوا طرحت نهجا  مغايرا  يستند إلى الحد من ممارسات التجنب الضريبي من ق أفاد بأن و -17
ظهره المؤشرات من أن االستثمار                      ، وال سيما في ظل ما ت اء التالعب بالعقود التجارية   جر  المتعددة الجنسيات

دوالر  1.8شر بشكله الراهن ال يزيد القيمة واإلنتاجية في المنطقة، حيث تستثمر المنطقة في الخارج األجنبي المبا
ثم تطرق إلى  ر فيها، وال توجد آليات دولية لكبح هذه التدفقات واستعادة األصول المفقودة.                    مقابل كل دوالر يستثم 

عن القصد األولي منه، مثل تكاليف  نحو مسارات بعيدة ه    يوج  ،رغم زيادته ،                                    التمويل العام الدولي، مشددا  على أنه
                                      . وأعرب أيضا  عن قلقه من االنتقائية في استضافة الالجئين في البلدان المانحة وأطر التخفيف من عبء الديون

حصة كبيرة من الصادرات في المنطقة العربية                                                              تحليل التجارة الدولية والتدابير المتصلة بها، مشيرا  إلى خضوع 
األنشطة إلى ، تطرق العرض. وفي ختام ضة لتدهور شروط التبادل التجارير  ع لتصبح  ائية التجارية،للحم

 77 لمجموعة الـ                                وتحديدا  في دعم الرئاسة المصرية  ،تمويل التنمية اإلسكوا في مجالالمختلفة التي اضطلعت بها 
ية في تمويل التنمية على المستويين العالمي ، مثل تقديم المقترحات والتحاليل لحماية مصالح المنطقة العربوالصين

صات خالمنشورات والتقارير عن السياسات العامة، ووثائق المعلومات األساسية والملوإصدار واإلقليمي، 
  .ني والخدمات االستشاريةفاون الالتحليلية، وأنشطة التع

 77 المصرية لمجموعة الـبالرئاسة         ، ونو ه األمانة على العرضمصر       ممث ل شكر، النقاشوفي معرض  -18
                                                                                                        والصين خالل هذه السنة، والرئاسة الفلسطينية لها خالل السنة المقبلة، مشيرا  إلى أنها المرة األولى التي تتولى 

عن آلية حساب نسب التدفقات المالية الداخلة استفسر ثم  .فيها البلدان العربية رئاسة المجموعة لسنتين متتاليتين
الموارد مزيد من التنمية ب مكتب تمويلضرورة رفد على       وشد دالخارجة منها، تدفقات الإلى المنطقة مقابل 

                                                             خروج رؤوس األموال من المنطقة، معربا  عن قلقه بشأن هذه الظاهرة  خطورة على            ممث ل اليمن  وركز .البشرية
 هسبب الوضع القائم أم أن كانت التطورات األخيرة في المنطقة هيإذا ما  لمعرفةدرس إلى الحد الكافي،           التي لم ت 

المتصلة المشاكل على الضرائب لحل المفرط ة المغرب من االعتماد      ممث لحذرت و نتيجة مشاكل هيكلية متأصلة. 
رحبت بما و .القدرة المالية لشريحة واسعة من المجتمعات العربية ف   ضع   ت ن زيادة الضرائب ألبتمويل التنمية، 

األردن       ممث لواستغرب القطاعين العام والخاص، مشددة على ضرورة تشجيعها. ورد في الوثيقة عن الشراكة بين 
                                                                                            تناول تمويل التنمية في بعض األحيان بمعزل عن االستقرار السياسي في البلدان، مشددا  على أن موضوع 

كل  على الحاجة إلى أخذ خصوصيةفلسطين دولة       ممث ل د   شد واالستقرار. هذا الضرائب قد يؤدي إلى زعزعة 
وطلب  .فلسطين في هذا المجالدولة  خصوصية             ، مشيرا  إلى بلد في االعتبار ودراسة قدرته على تمويل التنمية

 . ةالوطني ياتعلى المستوتمويل التنمية مجال في أن تدعم البلدان اإلسكوا  من

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tmwyl_ltnmy_ltqdm_lmhrz_fy_kht_dys_bb.pdf


-12-  

ألمانة التنفيذية أن طلبت من او. ة المملكة العربية السعودية عن كيفية قياس تمويل التنمية     ممث ل استفسرتو -19
 تهاقدر المانحة للمساعدات اإلنمائية، ومنها المملكة العربية السعودية، لزيادةالدول األعضاء تعمل على بناء قدرات 

أن  ةسوريالجمهورية العربية الة      ممث لورأت أهداف التنمية المستدامة.  تحقيقبعلى ربط المساعدات التي تقدمها 
                                                           النظر إلى تمويل التنمية بشكل متكامل، لكن يجب أيضا  أن تكون  وأنه ينبغي، يةعلى التنمالظروف اإلقليمية تؤثر 

السودان إن العقوبات زادت من أعباء       ممث ل ذكرو .لكل دولة رؤية خاصة تراعي أولوياتها والتحديات التي تواجهها
ستيراد بكلفة عالية، كما أن كلفة اإلنتاج تمويل التنمية في السودان، وال سيما في القطاعات التجارية حيث يجري اال

 ترابط سببي بين خروج األموال ودخولها إلى المنطقة.  عن وجودموريتانيا       ممث ل واستفسرارتفعت. 

مواءمة الجهود اإلقليمية  فأكد على ضرورةاألمانة التنفيذية على مداخالت الدول األعضاء،       ممث لوأجاب  -20
أن يحدد التفاوت في أولويات البلدان يقتضي ف .أن يطلب البلد المعني ذلك شرطخصوصية كل بلد، مع مراعاة 

. وبالنسبة إلى خطورة موضوع الضرائب على االستقرار، أفاد كل بلد أولوياته حتى تتمكن اإلسكوا من مساعدته
االعتماد الكامل على بالتفصيل، وأن الحل الوسط بين أن الوثيقة المعروضة على المشاركين تناولت هذه المسألة 

خارج           ن في دول                                                                      وبين زيادة الضرائب هو مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، التي توط إلنمائية المساعدات ا
خروج رؤوس األموال من المنطقة  ظاهرة أن سبب ورأى .التدفقاتهذه المنطقة يمكن التنسيق معها الستعادة 

تكاملي     هج                        توحيد المواقف واتباع ن                  مشددا  على ضرورة روف المنطقة، يعود إلى مزيج من العيوب الهيكلية وظ
على أن الحلول المطروحة تشير إلى ضرورة التكامل العربي االقتصادي  وشددالظاهرة. لهذه للتصدي 

ضع بيانات عن وعلى اإلسكوا ور عليه،   د   ق                                                         واالجتماعي، حيث على الحكومات اعتماد مزيج السياسات الذي ت 
أكد على أن تمويل التنمية هو مسؤولية المنطقة وال يمكنها ولوعاء الضريبي والتدفق المالي غير المشروع. زيادة ا

تمويل التنمية المستدامة، في مجال واقترح وضع مشروع للتكامل بين البحوث  ،االعتماد على الدول المانحة فقط
 م المنطقة من إمكانات تنموية كبيرة.   حر        التي ت  وتطرق إلى قضية الفساد                                   يشك ل نقطة انطالق لمتطلبات كل دولة. 

 خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة: التقدم المحرز في التنفيذ  -دال
 من جدول األعمال( 6)البند 

مستوى تنفيذ           عرضا  حول  ،E/ESCWA/EC.5/2018/6                     استنادا  إلى الوثيقة                             قدم ممث ل األمانة التنفيذية،  -21
 4يومي المعقودة رة خطة العمل اإلقليمية العربية التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لإلسكوا في دورتها الثانية عش

ما اضطلعت به األمانة العرض مختلف المجاالت االستراتيجية في خطة العمل، ووتناول  .2017نيسان/أبريل  5و
االجتماع  وتوقف عند .                                                                                     التنفيذية من أنشطة في تنفيذ كل  منها، وال سيما في زيادة التنسيق بين الوكاالت في المنطقة

نات أهداف التنمية المستدامة، حيث اتفق فريق العمل على وضع قائمة باألنشطة الثاني لفريق العمل المعني ببيا
وتحديثها بانتظام لتشكل أداة رئيسية لتنسيق  ،2016                                                   اإلحصائية المنجزة والجارية والمقررة اعتبارا  من عام 

د أنشطة تعاون اإلسكوا مع الهيئات اإلحصائية العالمية والدولية،     وعد  األنشطة اإلحصائية على الصعيد اإلقليمي.
المكتب اإلحصائي لالتحاد و ،اللجنة االقتصادية ألفريقياو ،مصرف التنمية األفريقيو ،21باريس على غرار 

ة إلى . وتجدر اإلشارم اإلحصائية الوطنية في البلدان المهتمة  ظ                                  في إجراء تقييمات لمدى جهوزية الن  ،األوروبي
 مصر. األردن وهذا المشروع في  اكتمال

تونس على ضرورة الشراكة بين اإلسكوا وهيئات اإلحصاء الوطنية،       ممث ل، شدد وفي معرض النقاش -22
وتمنى دقيقة،  غير                                                                            ض لمحدودية إنتاج اإلحصاءات في البلدان العربية، حيث كثيرا  ما تكون غير كاملة و     وتعر 

على أهمية  التأكيدة المملكة العربية السعودية      ممث ل أعادتو .لإلسكوا ة اإللكترونيةالتكامل من خالل البواب تحقيق
التنسيق مع        ففض لت ة العراق     ممث لأما  التنسيق مع الحكومات الوطنية للتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/kht_lml_lqlymy_lrby_bshn_bynt_ltnmy_lmstdm.pdf
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المنظمات اإلقليمية لعدم دقة السجالت اإلدارية الوطنية، وطلبت من اإلسكوا تقديم الدعم الفني للعراق في 
  يتعلق بالمستوى الثالث من المؤشرات.  ما فيسيما  وال، المؤشرات الخاصة بغايات التنمية المستدامة

بجدية، وال  اتالشراك بناء ر إلىإن اإلسكوا تنظ إلى التنفيذية األمانة      ممث لوفي معرض الرد، أشار  -23
           مبي نا  أناإلقليمية والدولية، البيانات مقابل في جري أي أنشطة بمفردها. ثم تعرض إلى مسألة البيانات الوطنية   ت 

تعاون مع ت المنظمات الدولية            ، مؤكدا  أناإلحصاءات الوطنية هي األساسف، لذلك األفرادكافة البيانات مصدرها 
مفاهيم كالفقر بعض التعريف  االختالف فيعلى التنفيذية األمانة       ممث ل. وشدد هافي عمل لوطنيةمكاتب اإلحصاء ا

الوطنية التي  ج  ه      والن ازن بين احتياجات كافة البلدان، التي تسعى إلى التوفيق والتو ،ج الدولية  ه     الن بين والهجرة 
 األولويات الوطنية.  تراعي

                               االحتالل: القطاع الصناعي نموذجا االقتصاد الفلسطيني في ظل   -هاء
 من جدول األعمال( 7)البند 

االقتصاد وضع ، E/ESCWA/EC.5/2018/7الى الوثيقة     دا استنا، األمانة التنفيذية      ممث لاستعرض  -24
القطاع الصناعي باعتباره ذا إمكانات كبيرة لدفع التنمية في دولة على    ا ز   رك   م االحتالل،  في ظلالفلسطيني 

إلى في بداية العرض تطرق و االحتالل وسياساته. سببها األساسي هومن صعوبات  ه                  فلسطين، وما يواجه 
تمتد  .مرحلتين زمنيتين لىوالتي يمكن تقسيمها إاالقتصاد الفلسطيني، ر على التي تؤثالسياسات اإلسرائيلية 

سات كامل ومباشر على السياخاللها بشكل إسرائيل سيطرت  ،1994 عام إلى 1967األولى من عام المرحلة 
بغية توفير مصدر إضافي وأقل كلفة  باالقتصاد اإلسرائيلي الفلسطيني قتصاداال فألحقتالتنموية واالقتصادية، 

تقشف في اإلنفاق التنموي، سياسة األرض الفلسطينية المحتلة  في فرضتو . لمدخالت االقتصاد اإلسرائيلي
من استفادة العمال الفلسطينيين من الحقوق  تدخالت الصناعات اإلسرائيلية، وحد                  النشاط اإلنتاجي بم  توحصر

أما المرحلة الثانية، فهي التي أعقبت بروتوكول باريس  .غير متوازن   ا جمركي   ا نظام تالقانونية، وفرض
وسائل أخرى تشمل منع استخدام عملة غير اعتماد حيث استمرت سياسة اإللحاق ب، 1994االقتصادي في عام 

 العملة اإلسرائيلية، والسيطرة على طرق التجارة الخارجية، وتحصيل اإليرادات نيابة عن الفلسطينيين، ومنع
 دخالت االقتصادية المثمرة.                                                 ية وتدميرها، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى الم تنى التح          تطوير الب 

فأشار  .من خالل مؤشرات االقتصاد الكلي واقع االقتصاد الفلسطينيالتنفيذية ممثل األمانة  استعرضثم  -25
ناتج المحلي اإلجمالي، مقابل تزايد ل مساهمة الزراعة والصناعة في الالقتصادي، حيث تتضاءب النمو ا        إلى تقل 

الحصار على غزة العائق األكبر أمام النمو والتنويع االقتصادي. أما فيما يتعلق ويشكل  .مساهمة قطاع الخدمات
تشكل الصادرات إلى إسرائيل النسبة األكبر من إجمالي إذ                                                   بالتجارة، فتواجه دولة فلسطين عجزا  تجاريا  ضخما ، 

، فال تزال مرتفعة البطالةالصادرات، بينما ال تشكل التجارة مع البلدان العربية األخرى إال نسبة ضئيلة للغاية. أما 
تج اإليرادات الضريبية، فال تشكل إال نسبة مئوية ضئيلة وراكدة من النا وأماللغاية بسبب محدودية الفرص. 

حصة المساعدة اإلنمائية الرسمية، المعرضة لخطر التوترات السياسية، كبيرة في إيرادات  تظلالمحلي، بينما 
  .الحكومة الفلسطينية

اإلمكانات التي تتمتع بها بعض فتوقف عند السياسة الصناعية الفلسطينية، التنفيذية األمانة       ممث لتناول ثم  -26
ألرض الفلسطينية المحتلة، وال سيما المخرجات المعدنية والمحاجر القطاعات واألنشطة الصناعية في ا

ة، الزراع فين منها. أما والفلسطينييستفيد  فالل إلى إسرائيل،              القطاعات يحو هذه أن معظم إنتاج         مبي نا  الفلسطينية، 
كاناته واالرتباط إلى الحد من قدرة القطاع الزراعي الفلسطيني على تحقيق إم فقد أدت السياسات اإلسرائيلية

المناطق والمجمعات المعوقات والتحديات التي تواجه  استعرضثم باألنشطة الزراعية ذات القيمة األعلى. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lqt_lflstyny_fy_zl_lhtll_-_lqt_lsny_nmwdhjan.pdf
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الفلسطينية  الحكومة، مثل االفتقار إلى استراتيجية تصنيع واضحة استباقية وقابلة للتنفيذ، ومحدودية قدرة الصناعية
قات التي تسببت بها السياسات اإلسرائيلية                ص إلى أن المعو     وخل ادية. على اإلشراف على إعادة الهيكلة االقتص

تبعية وفي الالفلسطينيين،  اتتقويض القدرة الفلسطينية على بناء اقتصاد يلبي احتياج فيالرئيسي السبب هي 
اقتصاد  يقوم                      فهل من الممكن فعال  أنبوادر تغيير حقيقي، في األفق  . وال تلوحمطلقة إلسرائيلالقتصادية شبه اال

 فلسطيني قوي ومستدام.  

                                                         مان عن تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني، منددا  بإجراءات   ع       ممث لوفي معرض النقاش، أعرب  -27
وشكر                                                                                          االحتالل التي تؤثر في االقتصاد الفلسطيني، ومعبرا  عن تأييده لمجاالت عمل اإلسكوا في هذا الصدد.

                                                      ارسات اإلسرائيلية في المحافل الدولية، مؤكدا  على أهمية مها ورصدها للمملى دعفلسطين األمانة التنفيذية ع      ممث ل
رغم التحديات في توفير الموارد لذلك  برنامج اإلسكوا لدراسة األثر التراكمي لالحتالل على الشعب الفلسطيني

 البرنامج. 

 ليةر المناخ في المنطقة العربية: التطورات اإلقليمية والدو          قضايا تغي  -واو
 من جدول األعمال( 8)البند 

التطورات حول         ، عرضا E/ESCWA/EC.5/2018/8 الى الوثيقة         استنادا                          ممث لة األمانة التنفيذية،      قد مت  -28
إلى مساهمات اإلسكوا في المفاوضات  تتطرقف .ر المناخ في المنطقة العربية                            والدولية المتصلة بقضايا تغي اإلقليمية 

أكثر                                                                                  الدعم للمؤتمر الدولي المعني بمقاييس وتقنيات التكي ف من أجل المياه والزراعة ومدن  تقديموبشأن المناخ، 
                     وتقديم دورات متقد مة  ،2018غرب في تشرين األول/أكتوبر قد في الم       الذي ع  ر المناخ                         قدرة على مواجهة آثار تغي 

 وتوقفت عندف في قطاعات المياه والزراعة، وعرض لمخرجات مبادرة ريكار.                          حول مقاييس وتقنيات التكي 
لتنمية قدرات البلدان العربية في مجال  التي عقدتها اإلسكوا ورشة العمل التدريبية اإلقليمية الحادية عشرة

، في إطار األعمال التحضيرية 2018في القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر  ، وذلكالمناخ      تغي رحول  المفاوضات
ر المناخ، فأوضحت                           المركز العربي لسياسات تغي  انتقلت إلىلمؤتمر األطراف في دورته الرابعة والعشرين. ثم 

      تغي رالمشاركة في إطالق المنصة اإللكترونية للقاعدة اإلقليمية للمعرفة المتعلقة ب على غرار، وأهم أنشطته هأهداف
المناخ، وإصدار العدد السابع من تقرير اإلسكوا حول تنمية الموارد المائية، والمشاركة في عدة منتديات ومشاريع 

                          ة الطاقة في قطاع ي اإلسكان واجتماعات، منها تنفيذ مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية حول "زيادة كفاء
لحشد الموارد وبناء الشراكات، شملت اجتماعات                                                           والخدمات في المنطقة العربية". واضطلع المركز أيضا  بأنشطة 

ر             في مجال تغي  لإلسكواة األمانة األنشطة القادمة      ممث ل دت   عد مع عدد من الجهات الشريكة والمانحة المحتملة. ثم 
عقده  المقرروالمنتدى العربي للتنمية المستدامة،  2019منتدى السياسي الرفيع المستوى لعام المناخ، التي تشمل ال

                                                                     ، ومواصلة دعم الدول األعضاء من خالل المركز العربي لسياسات تغي ر المناخ 2019في بيروت في نيسان/أبريل 
االجتماعات الحكومية الدولية وبرنامج العمل العادي، وتقديم التحليالت وعرض األنشطة بصورة منهجية خالل 

  عقدها خالل العام المقبل. المقرر

 توحيدضرورة  إلىفي تقاريرها  رسكوا أن تشية المغرب من اإل     ممث لطلبت  ،وفي معرض النقاش -29
الهدف السنوي الذي نصت عليه سقف التمويل ليصل الى  ورفع ،المانحةل المؤسسات   ب         دة من ق     عتم     الم  اإلجراءات

في مجال سياسات                        تقديم المساعدة الفني ةفي سكوا اإلأن تساهم وطلبت  .مليار دوالرمائة  باريس، والبالغاتفاقية 
                           مواصلة االستفادة مم ا يتيحه اتفق المجتمعون على ، ختام المناقشات حول هذا البندوفي  .ر المناخ          ف مع تغي        التكي 

المناخ، واالسترشاد       تغي رئج وتوصيات وخدمات في مجال المناخ من تحليالت ونتا      تغي رالمركز العربي لسياسات 
 .على الصعيدين اإلقليمي والوطني بها في إعداد السياسات واالستراتيجيات والتقارير والبحوث

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/qdy_tgyr_lmnkh_fy_lmntq_lrby_0.pdf
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 2013المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية: خمس سنوات بعد إعالن القاهرة لعام  -زاي
 من جدول األعمال( 9)البند 

المؤتمر العربي " ، تقريرE/ESCWA/EC.5/2018/9 الى الوثيقة         استنادا                          ممث لة األمانة التنفيذية، عرضت -30
استهلت العرض بالتطرق إلى المؤتمر و". 2013خمس سنوات بعد إعالن القاهرة لعام  اإلقليمي للسكان والتنمية:
مد للمرة األولى المقاربة                                       شكل نقلة نوعية في مفهوم التنمية، فاعت  الذي، 1994عام لالدولي للسكان والتنمية 

لكافة الفئات السكانية، ومنها الفئات المعرضة للمخاطر كالنساء والشباب وكبار                             الحقوقية، وكرس التنمية كحق 
للمؤتمر  +20، الذي صدر عن المراجعة 2013السن وذوي اإلعاقة والمهاجرين. ثم تناولت إعالن القاهرة لعام 

                    والذي عب ر عن تجديد ي نظمته اإلسكوا بالشراكة والتعاون مع عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية، ذالدولي ال
 . 2014 عام التزام الدول العربية ببرنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية لما بعد

مجريات المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان الذي نظمته اإلسكوا،  التنفيذية ة األمانة     ممث ل واستعرضت -31
المراجعة الخمسية  ة إجراء، بغي2018في تشرين األول/أكتوبر  ،بالشراكة مع عدد من المنظمات في بيروت

                                                        دولة عربية عروضا  وطنية طوعية، ساهمت في تحديد األولوي ات  14، وقدمت فيه 2018إلعالن القاهرة لعام 
 2013                                                                                              واالتجاهات والقضايا المستجد ة في المنطقة، واستعراض أوجه الترابط والتكامل بين إعالن القاهرة لعام 

نفيذ. ثم تطرقت إلى الرسائل األساسية التي حملها المؤتمر األخير، وال ، والبحث في وسائل الت2030وخطة عام 
سيما في مجاالت السياسات اإلسكانية والتخطيط اإلنمائي، وضمان حياة صحية للجميع، والهجرة واالستدامة 

للجنة  52الدورة رفع إلى                                                                                      البيئية، وتعبئة وسائل التنفيذ وآليات المتابعة. وأشارت إلى أن هذه الرسائل الرئيسية ست 
م جلسة رفيعة المستوى على هامش االجتماع لتشارك نتائج المراجعات اإلقليمية للمؤتمر                        السكان والتنمية، وستنظ 

المؤتمر والرسائل إلى المنتدى السياسي الرفيع                  رفع أيضا  تقرير       . وسي 2019الدولي للسكان، وذلك في نيسان/أبريل 
عنوان "تمكين الناس بفي نيويورك في تموز/يوليو عقد           ، الذي سي 2019م امة لعاالمستوى المعني بالتنمية المستد

وضمان الشمول والمساواة". وختمت العرض باإلشارة إلى أنه يتعين في المستقبل تنسيق مراجعة إعالن القاهرة 
نتائج مراجعات  كي تشكل ،سنوات 4التي تتم مرة كل  2030بالتوازي مع دورة مراجعة خطة عام  2013لعام 

 .خطةالمراجعة ل       مدخالت إعالن القاهرة 

لى أهمية عو، متهاتمكين الشباب واالستفادة من قدرعلى أهمية العراق  ة     ممث لشددت ، وفي معرض النقاش -32
على ضرورة وأكدت                                                  العراق إلى دمجهم اقتصاديا  واالستفادة من خبراتهم، يسعى  حيث ،تلبية احتياجات كبار السن

ع فئات المجتمع في االقتصاد لتحقيق تنمية متكاملة. وتطرقت إلى تحول المنظمات الدولية من المساعدة إشراك جمي
 . في البرامج التنموية إلى المساعدة في البرامج اإلنسانية

ر التقرير اإلقليمي.                                                              فلسطين إن المقررات اإلقليمية لم تكن واضحة، واستفسر عن سبب تأخ       ممث لوقال  -33
ه. وأعرب عن قلقه من أن للمتابعة ما أعاق التقدم الالزم في تنفيذ                                أن إعالن القاهرة افتقر إلى إطار وأشار إلى 

اإلجراءات في المنطقة،       جملة    ل            تنفيذي يسه    ر تنفيذ. وطلب وضع إطااللكفالة      فية غير كاالمراجعة كل أربع سنوات 
ن عدم االهتمام الكافي أالسودان       ممث لورأى ن التفكير.                                                  قائال  إن األطر الزمنية في اإلعالن تحتاج إلى المزيد م
توفير كافة الوسائل  إلى العمل علىالدول العربية  ودعابالشباب هو ما يؤدي إلى مشاكل الهجرة والتطرف، 

 الخطط التنموية. جميع لدمجهم في 

 ،اإلقليمي التقريروضع عدة جهات ستشارك في أن إلى ة األمانة التنفيذية      ممث لوفي معرض الرد، أشارت  -34
. وفي إطار المتابعة، أفادت بأن صندوق األمم المتحدة للسكان 2019عربية في مطلع عام على البلدان ال     عم موسي

  رات لمتابعة تنفيذ إعالن القاهرة.لديه إطار رصد عالمي وضع عدة مؤش

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lmwtmr_lrby_lqlymy_llskn_wltnmy_-_khms_snwt_bd_ln_lqhr.pdf
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 دعم الدول العربية في المراجعة الدورية للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج   -حاء
                                              عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  على اعتمادهما

 من جدول األعمال( 10)البند 

األنشطة التي  حول      عرضا ، E/ESCWA/EC.5/2018/10الى الوثيقة          استنادا                          ممث لة األمانة التنفيذية، قدمت -35
 اإلسكوا . واستهلت العرض باإلشارة إلى أنالجنسين اإلسكوا في دعم الدول العربية في مجال المساواة بينقدمتها 

بعد توضيح مقتضب إلعالن و فيها.وغير األعضاء األعضاء  ،الدول العربيةجميع تعمل في هذا المجال مع 
ما يغطيه من أبعاد، أفادت بأن لدى اإلسكوا تاريخ طويل في دعم الدول العربية في وومنهاج عمل بيجين 

 ،ي الدول     ممث لقائمة على المشاركة بين جية تتبع منهوهي المراجعات الوطنية وتقديم االستعراضات اإلقليمية، 
أفضت إلى إعداد برنامج عمل متكامل لمراجعة إعالن أنشطة اإلسكوا  وأوضحت أن الخبراء.ووالمجتمع المدني، 

لدول لنتائج هذه المراجعة وأتاحت . ، وساهمت في تنفيذه2014في عام       عاما  20ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 
. ثم 2030                                                                   واضحة المعالم للمضي قدما  نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام  العربية خارطة طريق

ي      ممث لعقد ورشة عمل ل ومنها، األنشطة المقترحة لمراجعة التقدم المحرز في المنطقة العربيةتطرقت إلى 
المحرز في مجال النهوض ورشة عمل مع المجتمع المدني لمناقشة التقدم ت اآلليات الوطنية للمرأة، و     ممث الو

ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة الن ير العربي الموحد حول تنفيذ إعاجتماع فريق خبراء لمراجعة التقر، وبالمرأة
                                                                                          ا ، ومؤتمر رفيع المستوى لمناقشة التقرير العربي الموحد حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد وعشرين عام

 بية.                                  خمسة وعشرين عاما  في المنطقة العر

 بشؤون المختصة الجهات مع مشاورات أجرى بلدها بأن المغرب ة     ممث ل أفادت، وفي معرض النقاش -36
م دعت اإلسكوا إلى بيان مكونات المجتمع المدني التي ث موعد تسليم التقارير الوطنية.  تأجيل وطلبت المرأة،

مواكبة الدول األعضاء في إعداد تقاريرها إلى و ،2019عقدها في نيسان/أبريل ستستشارك في ورشة العمل التي 
ة المغرب بشأن بيان مكونات المجتمع      ممث لصوتها إلى صوت  ةسوريالجمهورية العربية الة      ممث لوضمت  الوطنية.
ي المجتمع المدني، وكيفية التنسيق مع الحكومة      ممث لاآللية التي ستعتمدها اإلسكوا في اختيار  وطلبت تحديدالمدني، 
في مجال حقوق  الناشطةفلسطين عن آلية العمل مع المنظمات األخرى       ممث لة في هذا اإلطار. وسأل السوري

د مسارات     تعد  تخفف على البلدان عبءالمرأة في المنطقة. وقال إن مسارات التنمية المستدامة كان من المتوقع أن 
ى ضرورة االستفادة من التقارير السابقة لتفادي ضمن إطار موحد ومتكامل. وأشار إل م التقارير   قد        بحيث ت التبليغ 

ذ. وتطرق إلى ضرورة ترجمة ما تتفق عليه المؤتمرات إلى إجراءات فعلية    نف                                     التكرار، وللنظر في البنود التي لم ت 
هذه المرة فلسطين تتمكن أن وأمل           العربي ة. طار دعم المرأة في الدول في إ                           قعية لتحقيق األهداف، خصوصا ووا

 . 20+تقرير بيجين  مساهمتها بشكل كبير فيمساهمة في التقرير، بعد أن حال عدم توفر البيانات دون من ال

د التقارير، وسأل عن الفرق بين منهاج                   الذي يتسبب به تعد  العبءنظيره الفلسطيني بشأن  مان  ع       ممث لوأيد  -37
لدى اإلسكوا تقيس دراسات  واستفسر عن توفربيجين ومعاهدة سيداو التي تشتمل على العديد من جوانب المنهاج. 

      ونو ه كلفة تدني مشاركة المرأة في األنشطة االقتصادية، وفي حال عدم توفرها طلب إدراجها في برنامج العمل. 
االقتصادات التي ترتفع فيها نسبة               مشيرا  إلى أن ، مع الرجلتمكين المرأة وتحقيق المساواة السودان بأهمية       ممث ل

إذا كانت برامج اإلسكوا تصل إلى األرياف والقرى، حيث عما لنساء هي اقتصادات صحية. وسأل مشاركة ا
المرأة                                                                                             تعاني النساء من التهميش إلى درجة تزيد عن غيرها من المناطق، وطلب التركيز على هذه المسألة ألن  

التركيز  زيادةة العراق      ممث للبت وطتحتاج الى دعم أكبر من حيث التوعية والتعليم والعمل.  في المناطق الريفية
اليمن إلى أن النقاش لم يتطرق إلى أثر التحوالت       ممث لوأشار                                                  على النساء المتأثرات بالنزاع، ومساندتهن  نفسيا .

في البلدان التي تمر بنزاعات،  مالتي تشهدها المنطقة على قضايا المرأة، وال سيما في جوانب التمكين والتعلي

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/dm_ldwl_lrby_fy_lmrj_ldwr_lbyjyn.pdf
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بعض تنظيم هن العديد من حقوقهن. وتمنى على اإلسكوا تالنزاعات على أوضاع النساء، وأفقدحيث أثرت هذه 
 ه. خاصة بتقارير  وإعدادالنشاطات في هذا المجال، 

ي المجتمع      ممث لة األمانة التنفيذية أن اآلليات التي تتبعها اإلسكوا في اختيار      ممث لفي معرض الرد، أوضحت و -38
على اإلقليمي تقديم التقرير  بموعدترتبط التقارير الفترات المقررة لتقديم  المتحدة. وقالت إنالمدني هي آليات األمم 

المنظمات األخرى العاملة في المنطقة، وال سيما هيئة واإلسكوا  بين. وشددت على العالقة الوطيدة المستوى الدولي
المنظمات هذه طلبت وقد تنظيم الورش وإدارتها، في  ااألمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية، حيث تتعاون معه

ة األمانة بأن اإلسكوا تبين للدول      ممث لرفع التقارير، أجابت  عبءمن اإلسكوا قيادة البرامج في المنطقة. وبالنسبة إلى 
تناول هذه األطر ت . وبما أنأهداف التنمية المستدامة وكيفية دمج القضاياواألعضاء أوجه التقاطع بين هذه األطر 

ابتكاري     هج   ن اعتماد ولذلك تشجع اإلسكوا الدول األعضاء على  .صدار تقارير مختلفة عنهاإ وجب ،جوانب مختلفة
هة بالتعاون                                   إلسكوا على صعيد فرادى البلدان، منو عمل ال                                                     في جمع البيانات من أجل التقارير. وأشارت إلى وجود حد 

                             تتط لع الى ادراج هذه المسألة وهي  .قتصاددى مشاركة المرأة في االمان لمناقشة م            المرأة في ع  شؤون           مع مديري ة 
                                                        أفردت برنامجا  كامال  لقضايا المرأة المتأثرة بالنزاعات.  وقد ،في جدول األعمال القادم

 والنظامية والمنطقة العربيةاالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة   -طاء
 من جدول األعمال( 11)البند 

التفاق ا          موجزا  عن   ا عرض، E/ESCWA/EC.5/2018/11 الى الوثيقة         استنادا                          ممث لة األمانة التنفيذية،       قد مت  -39
كانون  11و 10في مراكش، المغرب، في         اعت م دالذي ، والنظاميةلهجرة اآلمنة والمنظمة العالمي من أجل ا

الدول األعضاء أال يكون  ارتأتوضع االتفاق الذي مراحل  بتوضيح العرض واستهلت .2018ديسمبر /األول
      وصوال   ،مرحلة المفاوضات الحكومية الرسميةفمرحلة التقييم، ثم انتقلت إلى ، بمرحلة المشاورات فبدأت        ملزما . 

في دورتها  العامةإلى الجمعية  الصيغة النهائية وقدمت. 2018تموز/يوليو  13ائية للنص في وضع الصيغة النه إلى
 . 2018قدت في أيلول/سبتمبر                         الثالثة والسبعين التي ع 

بالنسبة إلى  تهأهميإلى  ثم تطرقت. وأقسامه المختلفة لمحة عن نص االتفاق األمانة التنفيذيةة      ممث لقدمت و -40
أنشطة اإلسكوا المتصلة بالعملية التحضيرية، وال سيما االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني إلى المنطقة العربية، و

بالهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي أتاح فرصة لمناقشة أهم القضايا واألولويات المرتبطة بالهجرة في 
تلتزم باالستمرار بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول كوا إلى أن اإلسوأشارت  .المنطقة العربية

. وختمت كلمتها باستعراض مساعي العربية في قيادة مجموعة العمل حول الهجرة الدولية في المنطقة العربية
المؤسسية اإلسكوا لدعم الدول األعضاء في وضع السياسات وتنسيق الجهود في مجاالت عدة هي: القدرات 

هج                                                                                               واالستعداد، والتنسيق المركزي، وتعزيز الملكية في جميع القطاعات المتصلة بالهجرة، وتفعيل وتعميم ن 
 الحكومة بأكملها، واعتبارات المجتمع ككل، والبيانات الكافية والمفصلة التخاذ القرارات على أساس األدلة. 

غير ملزم، ما قد يضعفه. أنه عاب عليه       لكن ي االتفاق، أهمية تونس       ممث لأكد وفي معرض النقاش،  -41
              نموذجا  يحتذى يشكل                      اقا  في مجال الهجرة و   سب كان المغرب وبينت أن ة المغرب بالميثاق العالمي،      ممث لورحبت 

 .به ألن سياسته في هذا المجال تستحضر في المقام األول البعد اإلنساني والتضامني في معالجة هذه الظاهرة
بادرة ملك المغرب بإنشاء المرصد األفريقي للهجرة، الذي تمت الموافقة عليه في القمة العادية وتطرقت إلى م

وركزت على  .نواكشوطفي  2018الحادية والثالثين لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في تموز/يوليو 
تعاون اإلقليمي والدولي أكثر مرونة في مجال الهجرة، وعلى ضرورة التنسيق وال عامةأهمية إنشاء سياسات 

 . الفعال ألحكام الميثاق التنفيذواتخاذ التدابير الالزمة لضمان 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltfq_llmy_mn_jl_lhjr_lamn.pdf
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قاعدة بيانات بشأن المهاجرين في  لبيانات، فقالت إن العراق ليس لديهة العراق لمسألة ا     ممث لوتعرضت  -42
 .نسبة االستجابة له كانت متدنيةإال أن في سبيل جمع البيانات، اإلنترنت عبر                                الخارج، وقد أجرت الحكومة مسحا  

وسألت عن الكيفية التي يمكن بها لإلسكوا أن تدعم العراق في عملية جمع البيانات عن المهاجرين في الخارج. 
. هعن سبب انسحاب بعض الدول من مستفسرة                                               ة اليمن توضيح المانع من أن يكون االتفاق ملزما ،      ممث لوطلبت 

قيمته المضافة إن لم وعن مصر عن كيفية التعامل مع اتفاق عالمي غير ملزم على صعيد إقليمي،       ممث لوسأل 
                                                                                                      يكن ملزما . ودعا اإلسكوا إلى التنسيق مع الدول األعضاء في هذا المجال، وشدد على البعد األمني لمسألة الهجرة 

                                     التنمية، داعيا  إلى إدراج هذه القضية ى وتأثيره علفي عدد من بلدان المنطقة، وال سيما في ما يتصل باإلرهاب 
                                                                تونس نظيره المصري في شواغله، قائال  إن تونس تواجه المشكلة نفسها،       ممث لفي دراسات اإلسكوا. وشاطر 

مان على دور اإلسكوا في المرحلة المقبلة في المراجعات الدورية   ع       ممث لوأكد وال سيما مع الشركاء في الشمال. 
                                                                                    صوت المنطقة العربية إلى المحافل الدولية، مشددا  على ضرورة العمل على بناء القدرات في للبلدان وإيصال 
 ألن الموضوع جديد ويحتاج التعامل معه إلى التدريب والخبرة. ،الدول األعضاء

                                                               قضية النازحين والمهجرين قسرا  منذ سبعين عاما ، وإن االتفاق يمكن بلده يواجه فلسطين إن       ممث لوقال  -43
لتحقيق االستفادة  ،يصل امتداده إلى الصعيد الوطني                      ، مشددا  على أهمية أند به     سترش                     يشكل إطارا  عاما  ي أن 

      ؤكدا  م ،ةأم وطني ةإقليميالمراجعات  تكانإذا لم يوضح ما التنفيذية ن عرض األمانة أوأشار إلى  .القصوى منه
االستفادة من المهاجرين في ضرورة لى عألردن ا      ممث ل وركزالشأن. الوطنية في هذا المراجعات أهمية على 
اليمن إلى عدم وجود قاعدة بيانات مكتملة عن المهاجرين، ما يحول دون قدرة اليمن       ممث لاإلعمار. وأشار  إعادة

البلدان التي تمر بحاالت نزاع اإلسكوا أن تساعد . واقترح على مساعدتهم وتقديم الخدمات لهم واالستفادة منهم
من أولويات الحكومة السورية، تقع ضن الهجرة أ ةسوريالجمهورية العربية الة      ممث لورأت في دراسة هذه المسألة. 

هام في التنسيق مع الحكومة السورية                            وتوقعت أن يكون لإلسكوا دور  .حيث تعمل الحكومة على إعادة المهجرين
المهجرين وإعادة دمجهم في المجتمع، وآليات االستفادة من السوريين المغتربين ة عودفي إعداد الدراسات عن 

على االقتصاد،    ا أثر سلب ما                  معبرا  للمهاجرين، يشكل السودان إلى أن بلده       ممث لفي عملية إعادة اإلعمار. وأشار 
 المهاجرين.                                                                          وال سيما أن المجتمع الدولي لم يف  إلى الحد الكافي بوعوده للسودان لحل قضية 

المرصد األفريقي للهجرة، الذي يعتبر األول من نوعه بة األمانة التنفيذية      ممث لنوهت وفي معرض الرد،  -44
لب من اإلسكوا                  في الخارج، حيث ط  ةفي جمع البيانات األفريقية. وتطرقت إلى قاعدة بيانات الجاليات العراقي

التباين فالطابع غير الملزم لالتفاق،  أما عنإلحصاء. واألمر ال يزال في معرض البحث مع شعبة ا ،المساعدة
                                                                                      البلدان يصع ب التوصل إلى اتفاق يوازن بين مصالح البلدان وحقوق المهاجرين، والقلق من عدم بين ظروف 

بما في ذلك من  ،التوصل إلى ذلك التوازن هو ما أدى إلى الطابع غير الملزم، مع أن نص االتفاق يحقق التوازن
ليس لها أي صفة ملزمة إال أنها  2030ضعف االتفاق، فخطة عام     ال ي إال أن الطابع غير الملزم . ألمنيةالناحية ا

المراجعات اإلقليمية، أوضحت أن اإلسكوا ال تزال تنسق تنفيذ. وبالنسبة إلى الى الكثير من االهتمام والزخم في    لق   ت 
مع المنظمات العاملة في المنطقة بهذا الصدد، مع اإلشارة إلى عدم إمكانية التوصل إلى مراجعة إقليمية دون 

 توافر مراجعات وطنية.  

 2020الخطة البرنامجية المقترحة لعام   -ياء
 من جدول األعمال( 12)البند 

حول التوجه العام    ا عرض، E/ESCWA/EC.5/2018/12 الى الوثيقة         استنادا لتنفيذي باإلنابة، األمين ا     قد م -45
التي تمر  البلدانفي معظم  التنمية فيإلى التراجع الكبير  واستهل باإلشارة .2020اإلسكوا لعام  لخطة عمل

الذي  . وتطرق إلى النمو الشديد السرعة لالقتصاد العالميفيهامضاعفة الجهود  اإلسكوا، ما يتطلب من اتبنزاع

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lkht_lbrnmjy_lmqtrh_lm_2020_0.pdf
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طاقات الشباب، وضرورة توظيفها في وتحدث عن يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والمعلومات واإلبداع. 
 فيالحوار  أهميةشدد على ور وصولهم إلى التكنولوجيا.     يس                                         ية التنموية، ووضع األطر الضرورية التي ت العمل

                                                                                 عمار لضمان شمولها للجميع. وحذر من خطورة اإلرهاب على هوية المنطقة وثقافتها، مؤكدا  عمليات إعادة اإل
 تندرج الخطة البرنامجية على أنوشدد على ضرورة أن يحل الفكر التنموي اإليجابي محل التيارات المتطرفة. 

وضعها. وتناول اإلصالحات التي تجريها األمم  علىاإلسكوا تعمل خمس سنوات تمتد على في إطار استراتيجية 
  .إلسكوال المستمر دعمها علىدول األعضاء ال       شاكرا المتحدة، 

مع متطلبات  تماشيهاامجية، وإلى ترابط مسارات الخطة البرن نائبة األمين التنفيذي باإلنابةوتطرقت  -46
                           نظرا  إلى أنها قضايا عابرة ال مفر منه      أمر في البرامج السبعة  بعض القضايا ان تكرارإلى  ولفتتالدول. 

نمو متوازن، وإدارة الموارد الطبيعية، وتحقيق تحقيق المؤسسات، وخلق فرص عمل، و تعزيز: هانللقطاعات، وم
األمانة عن البرامج الفرعية  و     ممث لالتنمية. ثم تحدث  تحقيق فيالتكنولوجيا من  االستفادةو ،المساواة بين الجنسين

  .منها كلالمشاريع واإلنجازات المتوقعة في  همأ استعرضوافبشكل مقتضب، 

 إيصال صوتفي تقديم خدمات إلى الدول األعضاء وتونس بالدور الكبير الذي تؤديه اإلسكوا       ممث ل وأشاد -47
أن الدول األعضاء ملتزمة بالدفاع عن ميزانية اإلسكوا في اجتماعات األمم           وأك د على .المحافل الدوليةإلى لمنطقة ا

                                                                       موريتانيا عم ا إذا كان لإلصالحات الجارية في األمم المتحدة تداعيات على طرق       ممث ل وسألالمتحدة في نيويورك. 
. هامع التعامل مندت، حتى تتمكن   ج      إن و  لتداعيات،ا بهذهالتعاون مع الدول األعضاء، وعن آليات إعالم الدول 

مداخلته بطلب إدراج  وختم. الميزانية عن معلومات يتضمن لم أنه إلى       مشيرا على عرض األمانة التنفيذية،      عل قو
      ممث ل ه    ونو أكثر من خمسين ألف الجئ من مالي.  تستضيف ألنها الجئين،التي تستقبل  البلدان ضمنموريتانيا 

 . ةاإلحصائي القدرات لبناء األولويةوبإعطاء  ،األهداف الوطنية للدول األعضاءوبرامج اإلسكوا بين  باالتساقاألردن 

الخطة البرنامجية المقترحة تتفق مع احتياجات المغرب ة المغرب بعمل اإلسكوا، وقالت إن      ممث لوأشادت  -48
وكفاءة  لتعزيز االستدامة في الزراعةمشاريع أعربت عن رغبة المغرب في العمل مع اإلسكوا على و .وتطلعاته

وختمت بطلب المزيد من الوقت لبحث الخطة البرنامجية مع كافة القطاعات الوزارية في الدول األعضاء.  . الطاقة
معايير العن          مستفسرا  ، إلى برنامج منها الخطة البرنامجية هي أقرب إلى وثيقة استراتيجية أن             ممث ل فلسطين ورأى 

ت ملموسة فيما يتصل بالهجرة اعلى تحقيق منجز وشدد. 2020عام  في نهايةد لتقييم مدى نجاح الخطة     عتم         التي ست 
قيق أهداف التنمية . وأعرب عن تمنيه بأن يكون لإلسكوا دور أكبر في مساعدة الدول األعضاء في تحاآلمنة

قرار تشكيل وحدة وضع عن  واستفسر ايير أوضح لنجاح العمل المتصل بحقوق المرأة. المستدامة، وبوضع مع
 عام خطةوحدة دور  وطالب بتعزيزلفلسطين في البرنامج الفرعي السابع لألمانة التنفيذية وسبب تأخر تنفيذه. 

المنتدى            إنها تنظ معن تحفظه على حجم األنشطة التي تقوم بها، حيث    ا ، معربوزيادة دعمها للدول األعضاء 2030
  .تقرير إقليمي مرة كل أربع سنوات وتضطلع بإعدادالعربي للتنمية المستدامة مرة كل عام، 

وتكاملها في  هامواقف توحيد لمساعدة الدول العربية علىاإلسكوا إلى إجراء دراسة السودان       ممث لودعا  -49
اإلسكوا دعم التوجه نحو الطاقة البديلة بشكل أكبر، وال من اليمن       ممث لوطلب  ام التجارة العالمية.نظما يتعلق ب

وذكر في تنظيم استخدام الطاقة البديلة.                                ل، داعيا  إلى إدراج توصية بدعم                                  سيما في الدول التي تمر بحالة تحو 
بناء إعادة تكون مضطرة إلى قد  اتلتي تمر بنزاعالبلدان ا أن، المتعلق باإلحصاء ياإلشارة إلى البرنامج الفرع

ة المملكة العربية      ممث لالبلدان من خالل خيارات أكثر واقعية. وسألت هذه                                منظومتها اإلحصائية، مطالبا  دعم 
المقدمة لألعضاء نهائية أم مطروحة للنقاش. وأكدت على أهمية  كانت صيغة الخطة البرنامجيةعما إذا السعودية 

 16الهدف  إدراجتكامل عمل اإلسكوا مع منظمات األمم المتحدة األخرى لتفادي االزدواجية في العمل. وطلبت 
 اإلحصاءات يمكن تنفيذها من خالل التي األهداف من باعتباره 17جانب الهدف  إلىمن أهداف التنمية المستدامة 
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مجرد وسائل خلق وظائف، أهمية أال تكتفي الدراسات التي تتناول قضايا العمل ب. وشددت على لةداأل على القائمة
 كيفية استدامتها. أن تبحث في بل 

التنفيذية لإلسكوا  في اللجنة األعضاء الدول على عرض  ت  ال الميزانية أن األمانة التنفيذية      ممث ل وأوضح -50
الغاية من هذا البند هي الحوار بشأن  وأضاف بأن .للتفاوض عليهاالصلة  ذاتالمتحدة  األممفي لجان         ت ناق ش إنما

، التي يعتمد تنفيذها بطبيعة الحال على توافر واالتفاق على األنشطة المقترحة األولويات والطلبات المتصلة بها
لمنظمات اإلقليمية عامل المتحدة واالموارد والواليات لإلسكوا. وأكد على أن الشراكة مع بقية منظمات األمم 

 على أن، هالجزء من         استعراض  إالاللجنة التنفيذية اجتماع ما فآلية التنفيذ، عن اإلسكوا. أما عمل أساسي في أداء 
هدف أو أكثر من أهداف يتصل ببرنامج فرعي  أن كلالمختلفة. وأشار إلى  الفرعية اجتماعات اللجانتتممها 

                                                                وضع استراتيجية تربط بين كامل أهداف التنمية المستدامة. وذك ر بأن صدد باإلسكوا  نوأالتنمية المستدامة، 
كل عمل إقليمي يشكل خدمة لكافة الدول     ألن الهدف األساسي لإلسكوا هو العمل على المستوى اإلقليمي، 

، ولكن آلية ئم بينهماقاتنسيق والاألعضاء. وأكد أن العالقة مع جامعة الدول العربية عضوية ومهمة للطرفين، 
للدول األعضاء  وال سيما في إنتاج التقارير. وأكد على رغبة اإلسكوا في زيادة دعمها مختلفة، هما          عمل كل  من

وعلى ر المناخ،     تغي  د على عمل اإلسكوا في مجال    وشد . اإلمكانات محدودةوتحسين جودة خدماتها مهما كانت 
ل   ب   س                        وتبحث اإلسكوا حاليا  في.                          تحقيقا  لالستدامة الزراعية ثلى        عية الم للممارسات الزرا البرنامج الذي وضعته

 طلبات كافة الدولبأن  وصول الحماية االجتماعية إلى األشخاص العاملين في القطاعات غير الرسمية. وأكد
مشروع وحدة  أما. تساعد على استشراف المستقبلآليات ونماذج لديها أن اإلسكوا بفي الدراسات، و ل  م   ش    ست 

  .الموازنة خارج من تمويله توفير في جار بحثوال ،صياغتهتمت  فقدفلسطين، 

 2018نشطة التعاون الفني لعام أ  -كاف
 من جدول األعمال( 13)البند 

                 لتقد م المحرز في ، اE/ESCWA/EC.5/2018/13الى الوثيقة          استنادا                                  استعرضت ممث لة األمانة التنفيذية، -51
بنبذة عن برنامج التعاون  ت العرضاستهل. و2018اضطلعت بها اإلسكوا في عام  تنفيذ أنشطة التعاون الفني التي

وتقدم طلبها. على       بناء احتياجات الدول إلى يستجيب وهو جزء أساسي من عمل اإلسكوا، واإلسكوا، الفني في 
تناول على المستوى األول التحديات والفرص فتالتعاون الفني على المستويين اإلقليمي والوطني،  اإلسكوا خدمات

                 عت اإلسكوا مؤخرا        وقد وق  رات البشرية.المؤسسات وبناء القدعلى المستوى الثاني دعم وتالعابرة لحدود الدول، 
                تعمل حاليا  على هي ، وةسوريالجمهورية العربية المع موريتانيا والمغرب ومصر وللتعاون الفني أربعة أطر 

تشمل  وهي، 2018أبرز إنجازات التعاون الفني في عام  التنفيذية              ممث لة األمانة      عد دت وإعداد خمسة أطر أخرى. 
في األردن وتونس، وتجري  ئهبدأ العمل على إنشا الذيمرصد اإلنفاق العام على القطاع االجتماعي،  إنشاءمبادرة 

قد في كانون األول/ديسمبر                                                                               حاليا مناقشات إلنشائه في الكويت. ثم تطرقت إلى اجتماع شبكة التعاون الفني الذي ع 
الوطنية في الدول األعضاء لبناء القدرات  توصيات شملت تعزيز التعاون مع المعاهد التدريبية ص إلى    وخل ، 2018

  .ئهال المشترك بين أعضاالوطنية، وتعزيز عمل الشبكة في تبادل المعرفة والعم

طوير أنشطة التعاون الفني تل وطنية ة الكويت النقاش بالتأكيد على طلب إجراء ورشة عمل     ممث لاستهلت و -52
ها، يمكن في ما بينمجلس التعاون الخليجي قضايا مشتركة  دولإلى أن ل      أيضا  . وأشارتبين بلدها واإلسكوا

الكويت وممثلة قطر رأي ة المملكة العربية السعودية      ممث لوأيدت  .بهاتحويلها إلى مشاريع ذات طبيعة خاصة 
من اإلسكوا يختلف عما تتوقعه  دولالهذه أن ما تتوقعه وال سيما مجلس التعاون الخليجي،  دولبشأن خصوصية 

 ة العراق     ممث ل تأشاروالبلدان األخرى.  يعنتاإلسكوا  اتتناوله التيمواضيع ال ومعظمالمنطقة. األخرى في  دولال
                                              تها أيضا  وينبغي التعامل معها على هذا األساس. خصوصيأن الدول المتأثرة بنزاعات لها إلى 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_ltwn_lfny_lm_2018.pdf
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 في المائة من خدمات اإلسكوا في ثالثة برامج  80فلسطين عن سبب تركز  دولة      ممث لسر واستف -53
 .فرعية فقط

ط االتصال الرسمية في الدول األعضاء أثناء إجراء أنشطة االمرور بنقأهمية ة المغرب على      ممث لوشددت  -54
ى ضرورة إعادة النظر في إطار التعاون القائم بين اإلسكوا والمغرب وتقييمه من خالل لالتعاون الفني. وأكدت ع

      أيضا  تونس      ممث لوأكد                                                                                وضع منهجية لقياس النتائج المتوخاة قبل وضع إطار تعاون جديد، وذلك تجنبا  ألي خلل. 
ال تكتفي ر التعاون الفني، واقترح أاليمن بمنهجية إطا      ممث ل     نو هو على ضرورة التنسيق مع نقاط االتصال الوطنية.

تبادل التجارب الناجحة أثناء إعداد أطر التعاون الجديدة، ووضع آلية للتقييم الالحق أن تشمل بورش العمل، بل 
للتشبيك المباشر مع نقاط  ميدانية                                   ة اليمن أيضا  أن ترسل اإلسكوا بعثات      ممث لألطر العمل بعد تنفيذها. واقترحت 

وطلب إلى األمانة  .الدول                                                          السودان أن نجاح التشبيك مع نقاط االتصال يتطلب تنسيقا  داخل      ممث لورأى االتصال. 
االستشارات والدراسات من اإلسكوا، والحصول على إتاحة المعلومات بشكل أوضح عن كيفية التواصل التنفيذية 

 لى موقع اإلسكوا. إوإضافة كافة المواد العلمية والتجارب الناجحة 

 من اإلسكوا   ا تطلب جهدية األمانة التنفيذية بأن التنسيق مع نقاط االتصال      ممث لأجابت وفي معرض الرد،  -55
العملي  أنشطته تجمع بين الشقين م الفائدة من برامج التعاون الفني هو أن           أن ما يعظ  . وأكدت األعضاء الدولو
. وأكدت على اضطالع اإلسكوا يق إطار التعاونفي توثأما مؤشر النجاح فهو الفعالية في العمل و .المعياريو

عن تشمل دراسات  يالخليجمجلس التعاون وضعت برامج لبلدان  فقدبأنشطة على مستوى مجموعات البلدان، 
حساب تكلفة العنف ضد على رات بناء القدلالمياه المشتركة في الكويت، وبرامج عن كفاءة الطاقة، ودراسة 

 أنييم أطر التعاون الوطنية، مشيرة إلى ت باقتراح تق    نو هو ،من المجال للتعاونرحبت بفتح المزيد و المرأة.
  ق البرامج الناجحة.    توث اإلسكوا 

 موعد ومكان انعقاد االجتماع السادس للجنة التنفيذية  -الم
 من جدول األعمال( 14)البند 

من  سبوع الثالثفي األ ،المغرب ،مراكشاتفق المجتمعون على عقد االجتماع السادس للجنة التنفيذية في  -56
المغرب بشأن الترتيبات اللوجستية الستضافة  األمانة التنفيذية بالتشاور معتقوم على أن  ،2019حزيران/يونيو 

 .االجتماع

 يستجد من أعمالما  -ميم
 من جدول األعمال( 15)البند 

 لم ترد أي مقترحات في إطار هذا البند.  -57

 الخامسجنة التنفيذية في اجتماعها اعتماد توصيات الل  -      ثالثا 
 من جدول األعمال( 16)البند 

التوصيات المعروضة عليها والمستخلصة من  الخامساعتمدت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها  -58
درج في                                       عاد صياغتها بحسب التعديالت المقترحة وت                                                     النقاشات، وقدمت مالحظاتها على هذه التوصيات، على أن ت 

 تقرير شامل عن أعمال اللجنة والنتائج التي توصل إليها المجتمعون. 
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 تنظيم االجتماع  -      رابعا 

 مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف

كانون األول/ديسمبر  19و 18للجنة التنفيذية في بيت األمم المتحدة في بيروت يومي  الخامسقد االجتماع   ع  -59
                                                                                          . وعمال  بصالحيات اللجنة التنفيذية التي تنص على تزامن والية رئاسة هذه اللجنة مع رئاسة الدورة 2018

. الثالثينرئاسة اللجنة التنفيذية بحكم ترؤسها للدورة الوزارية  الجمهورية التونسيةالوزارية لإلسكوا، تولت 
منصب نائب الرئيس الثاني،  سوريةالجمهورية العربية المنصب نائب الرئيس األول، و دولة قطروتولت 

 منصب المقرر. جمهورية السودان و

 االفتتاح  -باء

كانون  18 الثالثاءافتتحت اللجنة التنفيذية اجتماعها الرابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم  -60
، عبد الحميد الغربي، الجمهورية التونسية      ممث لفي بيت األمم المتحدة في بيروت. وألقى  2018األول/ديسمبر 

ية، كلمة رحب للجنة التنفيذ الخامسع ورئيس االجتما ،الخارجية ونالشؤ في وزارةمدير إدارة التنمية المستدامة 
 .الهجرة والمناخمن القضايا المهمة أبرزها    ا يتضمن عددالذي جدول األعمال  واستعرض ،االجتماعبعقد فيها 

اث جدية تشمل عقد مؤتمر الهجرة في مراكش، وإصالح منظومة األمم وأشار إلى انعقاد الدورة في ظل أحد
                                                                                                  المتحدة، ما يستوجب التأكيد على أهمية اإلسكوا للدول األعضاء نظرا  لدورها المؤازر في القرارات الدولية 

 وتوضيح صورة المنطقة. 

بلدان أوضاع  وتناولرحب بالحضور ته. ف، كلمين التنفيذي باإلنابة لإلسكوا، األمابتتالسيد منير  ألقى ثم -61
الل وموجات تشمل النزاعات واالحت ،رغم اإلنجازات التنموية التي حققتها، تواجه تحديات جسيمةالتي المنطقة، 

أن هذه التحديات ورأى مساواة والتهميش والنزوح والهجرة. لة وعدم الااقم الفقر والبطاإلرهاب، عالوة على تف
                                                                          التنموي، مشيرا  إلى أن الدول ال تملك إال خيارات محدودة في توزيع موارد وجهود  دمر جهود سنين من العملت

لمناقشة احتياجات المنطقة وشعوبها               االجتماع فرصة  ويتيح                                             ، ما يتطلب تفكيرا  مختلفا  وخالقا  في الحلول.التنمية
ات، والعمل على تقديم الحلول. تحديد األولويات التنموية، والنظر في التحديات التي تعترض دعم هذه األولويو
 ،2030هو دعم الدول األعضاء في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،اإلطار الناظم لمواضيع جدول األعمالو

 إيجابي.         وتفاعل  ،اء   بن                            تشكل المواضيع ركيزة لحوار أن  على

لتنفيذي باإلنابة على أن د األمين ا                                      ف المواضيع التي ستناقش في االجتماع، أك     ختل                وبعد استعراض م  -62
ستعمل و ،                                                                                  اإلسكوا ستبقى داعمة وبشتى الطرق للدول األعضاء، بهدف المضي قدما  في مخططاتها التنموية

ظروف المنطقة  ينقلتحفيز التنمية في المنطقة، وستبقى الصوت الذي ، على جاهدة، بكل ما لها من إمكانات
  . واحتياجاتها وإنجازاتها إلى العالم

 الحضور  -جيم

ون عن الدول األعضاء في اإلسكوا. وترد قائمة      ممث لللجنة التنفيذية  الخامسشارك في االجتماع  -63
 المشاركين في المرفق األول بهذا التقرير. 
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 جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -دال

ردة في الوثيقة أقرت اللجنة التنفيذية في جلستها األولى جدول األعمال بصيغته المعروضة عليها والوا -64
E/ESCWA/EC.5/2018/L.1 :وفيما يلي جدول األعمال بصيغته المعتمدة . 

 .جتماعاال افتتاح -1

 .أخرى تنظيمية ومسائل عمالألا جدول إقرار -2

 الرابع. اجتماعها في التنفيذية اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ -3

تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية والقرارات  -4
 .الصادرة عن الدورة الوزارية الثالثين

 .ةالمنطقة العربيتمويل التنمية: التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا في  -5

 .قليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة: التقدم المحرز في التنفيذإلخطة العمل ا -6

 .                         ل: القطاع الصناعي نموذجا الحتالقتصاد الفلسطيني في ظل االا -7

 .قليمية والدوليةإلالمناخ في المنطقة العربية: التطورات ار          ضايا تغي ق -8

 .2013ن القاهرة لعام الخمس سنوات بعد إع سكان والتنمية:قليمي للإلالمؤتمر العربي ا -9

ن ومنهاج عمل بيجين بعد الدعم الدول العربية في المراجعة الدورية للتقدم المحرز في تنفيذ إع -10
 .على اعتمادهما             وعشرين عاما  خمسة

 منة والمنظمة والنظامية والمنطقة العربية.آلتفاق العالمي من أجل الهجرة ااال -11

 .2020المقترحة لعام  الخطة البرنامجية -12

 .2018م اأنشطة التعاون الفني لع -13

 .التنفيذية للجنة السادس جتماعاال انعقاد ومكان موعد -14

 .أعمال من يستجد ما -15

 .الخامس اجتماعها في التنفيذية اللجنة توصيات اعتماد -16

وفي الجلسة نفسها وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليها في الوثيقة  -65
E/ESCWA/EC.5/2018/L.2 . 

  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/jdwl_lml_lmwqt_wlshrwh_18.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnzym_lml_15.pdf
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 األول المرفق

 المشاركين قائمة
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد مالك بريزات
 مدير العالقات العربية 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 الجمهورية التونسية
 

 سعادة السفير السيد كريم بودالي 
 سفير الجمهورية التونسية

 اللبنانيةالجمهورية لدى  سفارة الجمهورية التونسية
 

 السيد عبد الحميد الغربي
 مدير التنمية المستدامة

 اإلدارة العامة للتعاون متعدد األطراف والمسائل الشاملة
 وزارة الشؤون الخارجية 

 
 السيد سمير ساسي

 القنصل
 الجمهورية اللبنانيةلدى  سفارة الجمهورية التونسية

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 السيدة ثريا إدلبي

 معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي
 هيئة التخطيط والتعاون الدولي

 
 السيد نادر الشيخ علي

 مدير التعاون مع المنظمات الدولية 
 هيئة التخطيط والتعاون الدولي

 
 الدكتور عبد الرزاق إسماعيل

 سكرتير أول
 الجمهورية اللبنانيةلدى  سفارة الجمهورية العربية السورية

 
 ة السودانجمهوري

 
 السيد عيسى ترتيب شاطر آدم

 مدير التعاون الثنائي واالتفاقيات 
 وزارة الصناعة والتجارة

 
 السيد عمر مصطفى حسن أحمد

 مسؤول ملف اإلسكوا
 وزارة الصناعة والتجارة 

 جمهورية العراق
 

 محمد صالح  السيدة فوز أحمد
 رئيس قسم السياسات السكانية 

 دائرة التنمية البشرية 
 وزارة التخطيط 

 
            سلطنة ع مان

 
 السيد سعيد بن راشد القتبي

 مدير عام القطاعات االجتماعية
 المجلس األعلى للتخطيط

 
 السيد علي بن سعيد الجابري

 أخصائي اتفاقيات اقتصادية
 المجلس األعلى للتخطيط

 
 دولة فلسطين

 
 السيد محمود عطايا

 مدير عام
 وحدة األولويات السياساتية واإلصالح 

 مكتب رئيس الوزراء
 

 السيد أحمد إبراهيم قبها
 رئيس وحدة الشؤون االدارية

 مكتب رئيس الوزراء
 

 دولة قطر
 

 السيدة هند علي الخاطر
 مستشارة

 إدارة التعاون الدولي
 وزارة الخارجية

 
 دولة الكويت

 
 إبراهيم الحداد السيدة إيمان

 رئيس قسم المنظمات الدولية 
 وزارة المالية

 
 لولوه ناصر العصيميالسيدة 

 ةاقتصادي ةباحث
 إدارة الشؤون االقتصادية 

 وزارة الخارجية
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 الجمهورية اللبنانية
 

 سعادة السفيرة كارولين زيادة
 مديرية المنظمات الدولية والعالقات الثقافية والمؤتمرات 

 وزارة الخارجية والمغتربين
 

 السيدة رينا حلوة
 ملحق دبلوماسي

 والمغتربينوزارة الخارجية 
 

 السيد نزار قدوح 
 دبلوماسي

 وزارة الخارجية والمغتربين
 

 جمهورية مصر العربية
 

 سعادة السفير السيد عمر أبو عيش
مساعد وزير الخارجية للعالقات االقتصادية متعددة األطراف 

 الدولية اإلقليمية
 وزارة الخارجية

 
 المملكة المغربية

 
 التوزاني حنان السيدة
 بالدراسات لدى رئيس الحكومةمكلفة 

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون 
 العامة والحكامة

 
 المملكة العربية السعودية

 
 السيدة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن

 الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة
 وزارة االقتصاد والتخطيط

 السيد ماجد آل عصفور
 خصائي مشاريعأ

 وزارة االقتصاد والتخطيط 
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 السيد عباس سيال
 المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية

 وزارة االقتصاد والمالية
 

 السيد محمد تقره
 مدير االستراتيجيات والسياسات

 اإلدارة العامة لسياسات واستراتيجيات التنمية
 وزارة االقتصاد والمالية

 
 الجمهورية اليمنية

 
 الدكتور محمد أحمد الحاوري

 وكيل وزارة التخطيط 
 قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 محمد عبداهلل زبارة السيدة أماني
 مدير عام الدراسات االقتصادية الدولية
 قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية

 ون الدوليوزارة التخطيط والتعا
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 الثاني المرفق

 بالوثائق قائمة

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/EC.5/2018/INF.1  معلومات للمشاركين

 E/ESCWA/EC.5/2018/L.1 2 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/EC.5/2018/L.2 2 تنظيم األعمال

 اجتماعها في التنفيذية اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ
 الرابع

3 E/ESCWA/EC.5/2018/3 

تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة 
والقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية  في المنطقة العربية

 الثالثين

4 E/ESCWA/EC.5/2018/4 

خطة عمل أديس أبابا في التقدم المحرز في تنفيذ : تمويل التنمية

 المنطقة العربية

5 E/ESCWA/EC.5/2018/5 

خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة: 
 التقدم المحرز في التنفيذ

6 E/ESCWA/EC.5/2018/6 

 E/ESCWA/EC.5/2018/7 7   ا القطاع الصناعي نموذج االقتصاد الفلسطيني في ظل االحتالل:

ر المناخ في المنطقة العربية: التطورات اإلقليمية     تغي قضايا 
 والدولية

8 E/ESCWA/EC.5/2018/8 

خمس سنوات بعد : المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية
 2013إعالن القاهرة لعام 

9 E/ESCWA/EC.5/2018/9 

دعم الدول العربية في المراجعة الدورية للتقدم المحرز في تنفيذ 
                                           ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  على إعالن 

 اعتمادهما

10 E/ESCWA/EC.5/2018/10 

النظامية واالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة 
 والمنطقة العربية

11 E/ESCWA/EC.5/2018/11 

 E/ESCWA/EC.5/2018/12 12 2020                                الخطة البرنامجية المقتر حة لعام 

 E/ESCWA/EC.5/2018/13 13 2018لعام التعاون الفني أنشطة 

 E/ESCWA/EC.5/2018/INF.2  قائمة بالوثائق

 
 


