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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  نقلاللجنة 

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦- ٢٤ بيروت،

  
  دول األعمال المؤقتمن ج ٨البند 

  
  
  
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤سنتين المقترح لفترة الستراتيجي االطار اإل
  في مجال النقل

  

  زـموج
  

لفترة ) اإلسكوا(اإلطار االستراتيجي المقترح لعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
ض على الدورة ، والذي يشمل استراتيجية برامجها الفرعية السبعة، سيعر٢٠١٥-٢٠١٤السنتين 

  .للنظر فيه وإقراره ٢٠١٢مايو /أيار ١٠إلى  ٧السابعة والعشرين للجنة المقرر عقدها في الفترة من 
  

المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، من  ٣هذه الوثيقة تتضمن الجزء المتعلق بالبرنامج الفرعي  
 ،واإلنجازات المتوقعة ،الهدفوتعرض .  ٢٠١٥-٢٠١٤اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترة السنتين 

الذي يشمل أنشطة اإلسكوا  ٣واالستراتيجية للبرنامج الفرعي  ،والعوامل الخارجية ،ومؤشرات اإلنجاز
شعبة  ٣تنفيذ البرنامج الفرعي تتولى و.  في مجاالت التحليل االقتصادي وتمويل التنمية والتجارة والنقل

  .التنمية االقتصادية والعولمة
  

  .نقل مدعوة إلى استعراض اإلطار االستراتيجي المقترح وإبداء المالحظات بشأنهولجنة ال 
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  المحتويات
  

  الصفحة
  

  ٣      .......................................  التنمية والتكامل االقتصادي  -٣ البرنامج الفرعي
  

  ٣      ............................................................  اإلطار المنطقي  -ألف  
  ٤      ..........................................................  العوامل الخارجية  -باء  
  ٤      ...............................................................  االستراتيجية  -جيم  

  
  ٦      .............................................................  الواليات التشريعية  -المرفق
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  التنمية والتكامل االقتصادي  -٣البرنامج الفرعي 
  

  اإلطار المنطقي  -ألف
  

النمو المستدام  تعزيز آسيا من خالل يمنطقة غرب جميع سكانتحقيق مستوى عيش الئق ل: الهدف  
  .لألهداف االستراتيجية العامة لإلسكوا اًسم بقدر أكبر من التكامل وفقواألمن البشري في منطقة تتّ

  
 مؤشرات اإلنجاز  ازات المتوقعةاإلنج

على توفير األعضاء تعزيز قدرة البلدان   )أ(
ظروف اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة من 

الفقراء  ةصلحنمو تراعي مخالل سياسات 
وسياسات مالية  ،توليد فرص العملوتركز على 

 عادلةشاملة و

 عادالًو شامالًاً عدد البلدان األعضاء التي تعتمد إطار )١(  )أ(
من عمل على مستوى االقتصاد الكلي، بمساعدة لل

 اإلسكوا

البلدان األعضاء السياسات والتدابير التي تعتمدها عدد   )٢(    
  لتنفيذ توافق آراء مونتيري اإلسكوا بمساعدة من

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على تطوير   )ب(
اقتصاد قائم على المعرفة بهدف تحقيق النمو 

الفقر من حدة لمستدام وتخفيف االقتصادي ا
وتعزيز  فعالة سياسات اقتصاد كلياعتماد  خالل

فرص العمل توليد التنوع االقتصادي والتنافسية ل
  الالئق

دعم اإلسكوا لتطوير  طلبتعدد البلدان األعضاء التي   )ب(
القتصاد القائم واالتنافسية لتعزيز استراتيجيات وطنية 

  على المعرفة

البلدان األعضاء على تنسيق تعزيز قدرة   )ج(
االجتماعية واالقتصادية وضمان تنفيذ  هاسياسات

االتفاقات االقتصادية اإلقليمية لزيادة إمكانية 
  تحقيق التكامل بين بلدان المنطقة

إنشاء منتدى للتعاون اإلقليمي بشأن سياسات االقتصاد   )١(  )ج(
  بدعم من اإلسكوا ،الكلي

تفاقات الالتي تنفّذ األعضاء اعدد البلدان ازدياد   )٢(    
  اإلسكوامن قليمية، بمساعدة اإل

بين البلدان األعضاء اإلقليمي تعزيز التكامل   )د(
من خالل تطوير البنى األساسية المادية 

بما في  ،والتشريعية في المنطقة ومواءمتها
نظام النقل المتكامل في المتصلة بذلك األطر 

  المشرق العربي

أو /و نقلالالتي تعتمد اتفاقات ألعضاء اعدد البلدان   )د(
  تنشئ لجاناً وطنية للنقل والتجارة

على تهيئة بيئة  تعزيز قدرة المؤسسات العامة  )ه(
 القيام بدور ريادي في للتنمية من خالل مؤازرة

على المستوى الوطني من ممارسة الحكم السليم 
بمشاركة إدارة االقتصاد الكلي أجل تحسين 

المجتمع المدني والقطاع منظمات كاملة ل
  الخاص

عدد البلدان األعضاء التي تطلب دعم اإلسكوا إلجراء   )ه(
إصالحات في أنظمة الحكم تتوافق مع التغيرات على 

  مستوى االقتصاد الكلي
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  لعوامل الخارجيةا  -باء
  
ستمرار التزام ا) أ: (اإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التالية ٣يحقق البرنامج الفرعي س  ٤٤- ١٨

حدوث نقص عدم ) ب(البلدان األعضاء بزيادة التعاون والتكامل على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي؛ 
توفر ) د( بتنفيذ خطة العمل؛يسمح الوضع السياسي في المنطقة ) ج(كبير في التمويل من خارج الميزانية؛ 

  .موثوقةالحديثة والحصاءات اإل
  

  االستراتيجية  -جيم
  
ويستمد هذا البرنامج الفرعي .  شعبة التنمية االقتصادية والعولمة ٣تنفيذ البرنامج الفرعي ى تتول  ٤٥- ١٨

بشأن التصدي لألزمة المالية العالمية في المنقح من األهداف اإلنمائية لأللفية، وإعالن دمشق  ةالتشريعيواليته 
تمويل التنمية، وبرنامج الدوحة اإلنمائي، ونظام منطقة اإلسكوا، وتوافق آراء مونتيري، وإعالن الدوحة بشأن 

والمجلس االقتصادي لجمعية العامة الصادرة عن اذات الصلة  النقل المتكامل في المشرق العربي، والقرارات
  .واإلسكواواالجتماعي 

  
دعم البلدان  العمل الدؤوب من أجلالبرنامج الفرعي  يشمل، ولتحقيق النمو العادل واالستدامة  ٤٦- ١٨

 عن طريق اعتماد الشاملة والعادلةاالقتصادية واالجتماعية  إرساء المقوماتعلى ز قدرتها يتعزلاألعضاء 
على و ؛عادلةسياسات مالية شاملة و انتهاجعلى توليد فرص العمل و تركّزولفقراء ل داعمةسياسات نمو 

الفقر من خالل حدة صادي مستدام وتخفيف تحقيق نمو اقتبغية تطوير االقتصادات القائمة على المعرفة 
فرص  لتوفيرالتنافسية القدرة سياسات فعالة على مستوى االقتصاد الكلي وتعزيز التنوع االقتصادي واعتماد 

فترة في  ٣ج الفرعي مالبرنا عكس النتائج المتوقعة مننوت.  لضمان توزيع عادل لمنافع النمو العمل الالئق
لالقتصاد الكلي وعدد  عادالًو شامالً إطاراًد البلدان األعضاء التي تعتمد في عد ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتين

القتصاد القائم على لتعزيز التنافسية وااإلسكوا في تطوير االستراتيجيات الوطنية  اً مندعم تطلبالبلدان التي 
  .المعرفة

  
 دعميس ،)د(و )ج( انزوهما اإلنجا، التكامل اإلقليميمجال  في ينالمتوقع ينلتحقيق اإلنجازو  ٤٧- ١٨

، بما في قل المتكامل في المشرق العربيالبلدان األعضاء لالستمرار في تنفيذ نظام الن ٣البرنامج الفرعي 
 اًخاص اًاهتمام يوسيول.  التعاون بين بلدان الجنوبوالتكامل اإلقليمي تعزيز ل النقل والتجارة ليهست ذلك

  .نى األساسيةالب تمويلل سبل مبتكرة لوضع منهاج لتطوير
  
 ،درة على المواجهةالحكم السليم والقب المتعلقيساهم البرنامج الفرعي في تحقيق هدف اإلسكوا سو  ٤٨- ١٨

بالقيام للتنمية والسالم  مؤازرةبيئة تهيئة على اء درات المؤسسات العامة في البلدان األعضقمن خالل تعزيز 
لمؤسسات العامة منتجة، كي تكون المستوى الوطني، لسليم على االحكم الوتعميم  ةممارس بدور ريادي في

في عدد البلدان األعضاء التي تطلب دعم اإلسكوا  يعتبرو.  منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاصكذلك و
لدور اإليجابي ل مؤشراًمع التغيرات على مستوى االقتصاد الكلي  اإلصالحات في نظام الحكم تماشياً إجراء

  .٢٠١٥- ٢٠١٤في هذا اإلطار خالل فترة السنتين  ٣نامج الفرعي الذي يؤديه البر
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إجراء من خالل المتوقعة الرئيسية  ةالخمساإلنجازات و قق البرنامج الفرعي هدفه األساسيسيحو  ٤٩- ١٨
السياسات العامة المتكاملة والمتعددة التخصصات، وبناء  مجالالمشورة في تقديم والمبتكرة البحوث  وإنجاز

  .الرصد والتقييمباإلضافة إلى  ،ودعم التنفيذ القدرات،
  
، األعضاءمع الجهات المعنية في البلدان  في إطار من التعاون الوثيقالفرعي البرنامج  ذينفتم توي  ٥٠- ١٨

تطوير مثل فاالبتكار، .  والقطاع الخاص ،ومنها الحكومات، وشركاء التنمية، ومنظمات المجتمع المدني
  .لضمان نجاح البرنامج الفرعي اً أساسياًعنصريعتبر تقنيات نمذجة متقدمة، 
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  المرفق
  

  تشريعيةالواليات ال
  

  التنمية والتكامل االقتصادي  -٣البرنامج الفرعي 
  

  قرارات الجمعية العامة
  
  التجارة الدولية والتنمية      ٦٤/١٨٨
  
  الديون الخارجية والتنمية    ٦٤/١٩١
  
  العالم في الطرق على السالمة تحسين    ٦٤/٢٥٥
  
  على القضاء أجل من المنصف الشامل المطرد االقتصادي النمو تحقيق    ٦٥/١٠

 لأللفية اإلنمائية األهداف وبلوغ الفقر    
  
  
  التنمية لتمويل الدولي المؤتمر متابعة    ٦٥/١٤٥
  
  الغذائي واألمن الزراعية التنمية    ٦٥/١٧٨
  

  قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي
  

  االقتصادي المطرد ألغراض التنمية االجتماعية، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوعالنمو     ٢٠٠٦/٤
  

  والخاص ألغراض التنمية الريفية العام القطاعين بين المتحدة األمم تحالف  ٢٠٠٧/٣٦
  

  للجميع الكريم العمل وتوفير الكاملة العمالة تشجيع  ٢٠٠٨/١٨
  

  التنمية تمويل متابعة بعملية لالضطالع فعالية وأكثر معززة لجميعل شاملة دولية حكومية عملية إنشاء  ٢٠٠٩/٣٠
  

  التنمية لتمويل الدولي المؤتمر متابعة  ٢٠١١/٣٨
  

  قرارات اإلسكوا
  

  سياسة االقتصاد الكلي من أجل االستقرار المالي  )٢٤-د( ٢٧٠
  

  متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  )٢٤-د( ٢٧٩
  

  الدعوة إلى القيام بعمل إقليمي لتسريع تنفيذ توافق آراء مونتيري في غربي آسيا   )٢٥-د( ٢٩٠
  

  تعزيز مؤسسات وموارد القطاع العام لبلوغ األهداف اإلنمائية الوطنية  )٢٦-د( ٢٩٦
  

 -----  


