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  األولالتوصیات الصادرة عن اللجنة التنفیذیة في اجتماعھا   - أوالً 
   

مواضیع المدرجة على جدول حول ال التالیة خلصت اللجنة التنفیذیة في ختام اجتماعھا األول إلى التوصیات
  :الاألعم

  
ھة إلى البلدان األعضاء في اإلسكوا  -ألف   التوصیات الموجّ

  
ھت اللجنة    :إلى البلدان األعضاء التوصیات التالیة التنفیذیةوجّ

  
حول  بالتقدم المحرز في تنفیذ توصیات االجتماع الثامن للجنة الفنیة، وكذلك إعالن تونس الترحیب )أ (

الثامنة والعشرین  الوزاریة والقرارات الصادرة عن الدورة العدالة االجتماعیة في المنطقة العربیة
م المحرز األمانة التنفیذیة بتقاریرھا عن التقد موافاةمواصلة على األعضاء  الدوللإلسكوا، وحث 

 ؛صادرة عن الدورة الوزاریةفي تنفیذ القرارات ال
  

وتفعیلھ على  االجتماعیة والقیم التي نص علیھاإعادة التأكید على إعالن تونس حول العدالة  )ب (
 ؛عبر إدماج مفاھیمھ في خطط التنمیة الوطنیة والمحلیةالمستوي الوطني 

 
بالسیاسة التي تتبعھا اإلسكوا في تقییم برامجھا والمشاریع التي تنفذھا، ومراحل دورة  الترحیب )ج (

 ؛المقبلةالتقییم، وصالحیات فریق التقییم، واستراتیجیة التقییم للمرحلة 
 

الجھود المزید من الدعم للشعب الفلسطیني وبذل حث الدول األعضاء على االستمرار في تقدیم  )د (
العام الدولي إلى الممارسات اإلسرائیلیة غیر المشروعة وأثرھا على التنمیة لتوجیھ اھتمام الرأي 

 ي؛المستدامة واألحوال االقتصادیة واالجتماعیة والمعیشیة للشعب الفلسطین
 

لة ومحاسبة إسرائیل على انتھاكاتھا للقانون ءتقدیم الدعم للمؤسسات الفلسطینیة في مساعیھا لمسا )ه (
 ؛نیف الرابعةالدولي، بما فیھ اتفاقیة ج

 
 ،حول وثیقة المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة التأكید على أھمیة المفاوضات الجاریة حالیاً  )و (

وضرورة مضاعفة جھود التنسیق لضمان عدم المساس بأولویات المنطقة العربیة خاصة التي تم 
كذلك المحافظة على ، و2015أبریل /نیساناعتمادھا في اجتماع لجنة تمویل التنمیة باإلسكوا في 

 common but differentiated "المتباینة لكنولیة المشتركة ؤالمس"مبدأ 
responsibilities؛ 
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المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة على أعلى المستویات، وذلك على حث الدول  )ز (
الة للخبراء والمختصین في لجان وعلى  ؛من أجل دعم أھداف التنمیة وأولویاتھا المشاركة الفعّ

 الصیاغة المختلفة للتأكد من إدراج أھدافھا ضمن البیان الختامي للمؤتمر؛
 

 ةصعدشتى األ في الدول األعضاء لتعزیز قدرات اتخاذ مجموعة من التدابیرأھمیة  االشارة إلى )ح (
وارد؛ وتعزیز دور القطاع الخاص؛ ما یتعلق بتمویل المشاریع التنمویة، بما في ذلك تعبئة المفی

واإلصالح الضریبي؛ والحصول على االستثمار األجنبي المباشر؛ وتعزیز التجارة كمحرك 
للتنمیة؛ وتوطید التعاون المالي والتقني؛ والتخفیف من أعباء خدمة الدین؛ وتحقیق التناغم مع النظم 

  ؛الدولیة
 

وأثرھا السلبي على قدرة الدول  ،المنطقة العربیةموضوع النزاعات في لاألھمیة الالزمة  عطاءإ )ط (
 ؛إقلیمیة جدیدة الحاجة إلى التمویل واألولویات التمویلیة، والبحث في سبل تمویل ال سیما ،التنمویة

 
بشأن مجموعة من القضایا المرتبطة  العربيبمساھمة اإلسكوا في التعبیر عن الموقف  الترحیب )ي (

، وخاصة عقدھا بصورة دوریة للمنتدى العربي للتنمیة 2015بعد عام  بتنفیذ خطة التنمیة لما
  ؛المستدامة تحضیراً للمنتدى السیاسي رفیع المستوي

 
التأكید على ضرورة مشاركة الدول األعضاء بفعالیة في المساعي الدولیة في التحضیر لخطة  )ك (

قضایا الالجئین اصة خ لدول العربیةمراعاة أولویات ا، لضمان 2015التنمیة لما بعد عام 
 ؛"المتباینةلكن المسؤولیة المشتركة و"بدأ موكذلك  ،واالحتالل

 
باألنشطة التي نفذتھا اإلسكوا لبناء قدرات المفاوضین العرب من أجل المشاركة الفعالة  الترحیب )ل (

في مفاوضات تغیر المناخ، وكذلك بالتوصیات التي صدرت عن الورشات التدریبیة التي نظمتھا 
 ؛اإلسكوا

 
شھر  خاللحول تغیّر المناخ المشاركة الفعالة في ورشة العمل الخامسة حث الدول األعضاء على  )م (

واالقلیمي وكذلك المشاركة  واإلعداد الجید لھا على المستویین الوطني 2015أكتوبر /تشرین األول
 ؛جتماعات واألحداث الجانبیة لمؤتمر األطراف في باریس، فرنسا بنھایة ھذا العامفي اال

 
رین عاماً باألنشطة التي نفذتھا اإلسكوا لمتابعة تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد عش الترحیب )ن (

التي حققتھا المنطقة  الكبیرة رغم االنجازاتالتأكید على أنھ و ،في المنطقة العربیة) 20+بیجین(
 التي من التحدیاتال تزال ھناك العدید  ، إال أنھة وتعزیز قدراتھاأالعربیة في مجال تمكین المر

الخطیرة التي ف واالنتھاكات نحاالت الع خاصة في ضوء ،تعیق تحقیق المساواةو ھاتواجھ
 ؛النزاعات واللجوء فيالمرأة ا تتعرض لھ

 
مع  بالتساويوالسیاسیة وتمتعھا بحقوقھا االقتصادیة واالجتماعیة  ةأالمرتمكین التأكید على أھمیة  )س (

 الدولي؛المستوى یة الجاري التفاوض بشأنھا حالیاً على ات الدولیة للتنممسارالفي الرجل 
 

ومالحظات الدول األعضاء  وأولویاتھ 2017-2016 ببرنامج العمل المطروح لعامى األخذ علماً  )ع (
 على مكتوبة بمالحظاتھا التنفیذیة األمانة بموافاة الدول قیام واالتفاق على ،التي أثیرت في االجتماع

برنامج العمل،  في إدراجھا یتسنى حتى 2015 یونیو/حزیران 28أقصاه  موعد في برنامج العمل
الدول  بصورتھ النھائیة، مع الكتابة إلى وذلك وفقاً للموارد المتاحة، وموافاة الدول األعضاء

    .توضیح ما تم إدراجھ من مالحظاتھماألعضاء ل
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الدول  المالحظات التي أبدتھا وفودمع األخذ في االعتبار  التالیةاعتماد تقاریر اللجان الفرعیة  )ف (
 :في لجنة اإلحصاء..... بشأن التوصیة  األعضاء

 
 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/8/Report الوثیقة، عشرة الخامسة دورتھا عنلجنة النقل  تقریر -
  E/ESCWA/SD/2015/IG.1/7/Report الوثیقة، عشرة الحادیة دورتھا عنلجنة اإلحصاء  تقریر -
  E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/7/Report الوثیقة، العاشرة دورتھا عن الطاقة لجنة تقریر -
 دورتھا عن التنمیة وتمویل االقتصادیة والعولمة الخارجیة التجارة بتحریر المعنیة اللجنة تقریر -

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.1/10/Report الوثیقة، التاسعة
 

  التوصیات الموجھة إلى األمانة التنفیذیة  -باء
  

ھت اللجنة    :األمانة التنفیذیة التوصیات التالیةإلى  التنفیذیةوجّ
 

تعزیز وتوسیع قدراتھا بعملیات التقییم واألخذ باالعتبار النتائج ب مواصلة األمانة التنفیذیة )أ (
 ؛والتوصیات في عملیات التخطیط والتنفیذ القادمة

 
 من الوطني ىعالن تونس للعدالة االجتماعیة على المستوا تفعیلل الدعم للدول األعضاء تقدیم )ب (

في عملیة التخطیط مبادئ اإلعالن  لصناع القرار حول كیفیة إدراج "دلیل إرشادي"خالل بلورة 
   ؛للتنمیة

 
إعداد دراسة تفصیلیة حول مسألة ما إن كانت الممارسات والسیاسات اإلسرائیلیة في إطار  )ج (

على  وعرضھا) األبارثاید(احتاللھا المزمن لألرض الفلسطینیة تصل إلى حد الفصل العنصري 
لالحتالل اإلسرائیلي التي یدفعھا  لفة الحقیقیةكلوكذلك دراسة تفصیلیة حول ا ؛لمقبلاجتماع اللجنة ا

 الشعب الفلسطیني من خالل حساب التكالیف المباشرة وغیر المباشرة لتداعیات ھذا االحتالل
 ؛وسیاساتھ على مسار التنمیة والظروف المعیشیة للفلسطینیین

 
إعداد تقاریر دوریة حول انتھاكات إسرائیل للقانون الدولي من معاھدات ومواثیق وانعكاساتھا  )د (

اجتماعات اللجنة بشكل دوري إلى االقتصادیة واالجتماعیة على الشعب الفلسطیني وتقدیمھا 
 ؛ال سیما تأثیر االحتالل وممارساتھ على االستدامة البیئیة في فلسطین التنفیذیة

 
استراتیجیة وخطة إعالمیة تستھدف زیادة الوعي العالمي حول معاناة الشعب الفلسطیني بلورة  )ه (

تستھدف الرأي العام العالمي وتتخطي  وانتھاكات إسرائیل للقانون الدولي ولحقوق ھذا الشعب،
مع التركیز على توسیع نشر المعلومات اإلحصائیة الدوائر الرسمیة لصنع القرار، وتقوم على 

 ؛ا على المستوى اإلنساني والحقوقيانعكاساتھ
 

التي ستصدر عن المؤتمر الدولي الثالث حول تمویل التنمیة الذي  وثیقة الختامیةال تنفیذ متابعة )و (
كیفیة   حول محددةبلورة رؤیة و ،2015یولیو /تموز 16-13سیعقد في أدیس أبابا خالل الفترة 

 ؛بالنسبة للدول العربیة االلتزامات الواردة في الوثیقةتنفیذ 
 

في سیاق والتكیف معھا غیر المناخ آثار تعلى تدابیر تخفیف بناء قدرات الدول األعضاء  )ز (
 ؛یل األخضر وصنادیق المناخ األخضروبشأن وسائل االستفادة من التموتغیر المناخ مفاوضات 
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ة الوطنیة، التنمیوالمؤشرات في خطط الدول األعضاء في دمج أھداف التنمیة المستدامة  دعم )ح (

بما یتناسب مع وذلك ، أقل البلدان نمواً في ال سیما ، صدلألداء قابلة للجمع والروتطویر مؤشرات 
 ؛المؤسسیةھا أولویاتھا المالیة و قدرات

 
، 2015ا بعد ألجندة التنمیة لمفي وضع خطط عمل وطنیة  دعم الدول األعضاءالستمرار في ا )ط (

الصعیدین اإلقلیمي على  2015ا بعد أجندة التنمیة لم للحصول على تمویل لتفعیل ھادعمو
 ؛والوطني

 
 ؛ا لتحقیق المساواة بین الجنسیناستراتیجیاتھ لتطویرتقدیم الدعم للدول العربیة االستمرار في  )ي (

 
موعد انعقاد  منثالثة أسابیع قبل توفیر وثائق االجتماعات الحكومیة التأكید على أھمیة   )ك (

 االجتماعات
 

التأكید على توصیة اجتماع اللجنة الفنیة الثامن الخاص بتفعیل شبكة التعاون الفني لإلسكوا،   )ل (
وتبني  ؛والطب من األمانة التنفیذیة تقدیم تقریر تقییمي للشبكة في االجتماع القادم للجنة التنفیذیة

ي لالسكوا حتى تتمكن الدول االعضاء الموقع االلكترون في  knowledge managementتقنیات
ینة لكل حلموفریق عمل اللجنة التنفیذیة من تبادل الخبرات وكذا تسھیل الحصول على المعلومات ا

 ؛بلد
 

ت وطنیة إلعادة في بناء أجنداالنزاعات تلك والدول المتأثرة بدعم الدول التي تمر بنزاعات أھمیة  )م (
تمویل عملیة إعادة اإلعمار فیذیة إعداد دراسة أولیة حول نالت، والطلب من األمانة اإلعمار والتنمیة

  .من خالل بنك عربي إلعادة اإلعمار والتنمیة


