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  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  
  
  
  
  
  
  

  رـتقري
  

  عن اجتماعھا الثاني للجنة الفنيةا
  2008نوفمبر الثاني/ تشرين 4-3بيروت، 

  

 موجـز
  

في اجتماعھا الثاني  )إلسكواللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (ات اللجنة الفنية التابعة عقد  
 البلدان ممثلين عنبحضور  2008 نوفمبرالثاني/تشرين  4و 3يومي بيت األمم المتحدة في بيروت 

  .اإلسكوافي  األعضاء
  

أبرزھا برنامج العمل المقترح لفترة السنتين جدول أعمال اللجنة مجموعة من البنود،  تضمنو  
إنجازھا حتى نھاية كانون والمقرر  المنجزة، واألنشطة الرئيسية لألمانة التنفيذية 2011- 2010
ي تحضيراً رة الدولي لتمويل التنمية، واقتراح عقد اجتماع تشاوع، ومؤتمر المتاب2008 ديسمبر/األول

عه الصحة العامة في والمجلس االقتصادي واالجتماعي وموض لالستعراض الوزاري السنوي الذي يجريه
  العالم. 

  
ھذا التقرير عرض ألبرز النقاط التي أثيرت في المناقشة، وأھم التوصيات التي خلص  ويرد في  

  جدول األعمال.إليھا االجتماع بعد مناقشة كل بند من بنود 
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  ةـمقدم

  
االجتماعية االقتصادية و خالل الدورة الوزارية الرابعة والعشرين للجنة )1(اللجنة الفنية شاءتقرر إن  - 1

وكان الھدف من  . 2006أيار/مايو  11إلى  8، التي عقدت في بيروت في الفترة من لغربي آسيا (اإلسكوا)
اء بشأن القضايا اإلنمائية إنشائھا تيسير االتصال المباشر بين األمانة التنفيذية لإلسكوا والبلدان األعض

االقتصادية واالجتماعية التي تعنى بھا اإلسكوا، على أن تجتمع مرة كل ستة أشھر لمتابعة تنفيذ برنامج عمل 
  ي طلب التمويل للمشاريع المقترحة.اإلسكوا والمساعدة ف

  
   4و 3وعقدت اللجنة الفنية اجتماعھا الثاني في بيت األمم المتحدة في بيروت يومي   - 2

حيث بحث ممثلو البلدان األعضاء مع األمانة التنفيذية البنود المدرجة على جدول  2008تشرين الثاني/نوفمبر 
، وأنشطة األمانة التنفيذية المنجزة والمقرر 2011- 2010األعمال وأبرزھا برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
التشاوري المقترح عقده تحضيراً لالستعراض الوزاري  إنجازھا، ومؤتمر المتابعة الدولي للتنمية، واالجتماع

ويعرض ھذا التقرير سير المناقشات وأھم التوصيات  السنوي الذي يجريه المجلس االقتصادي واالجتماعي. 
  التي وضعھا المشاركون في االجتماع.

  
  التوصيات  -أوالً 

  
طبيعة عمل اللجنة وتفعيله تعلق بخلص االجتماع إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، منھا ما ي  - 3

التوصيات والمقترحات التي قدمھا  وفيما يليمختلف البنود المدرجة على جدول األعمال.  ومنھا ما يتعلق ب
  :2011-2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين مناقشة المندوبون في سياق 

  
الحظات البلدان األعضاء وتعليقاتھا من حيث المبدأ على برنامج العمل مع األخذ بم الموافقة  (أ)  

االجتماع أي في موعد أقصاه من انعقاد  ينخالل أسبوعاإلسكوا إلى خطياً مالحظات ھذه ال تقدمعلى أن عليه، 
  ؛2008تشرين الثاني/نوفمبر  17
  

   ،ضمن اھتمامات اإلسكوا، وتنسيق األنشطة فيما بين البرامج الفرعيةالغذائي إدراج األمن   (ب)  
  سيما في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛وال 

  
 ،ق الخبراء المخصص بشأن مشاركة المجتمع المدني في صياغة السياسة العامةيدمج اجتماع فر  (ج)  

  ومنتدى المجتمع المدني لتفعيل التوصيات بشأن المشاركة في صياغة السياسة العامة؛
  

؛ وتوسيع لشبابالمعنية باستراتيجية ة فيما يتعلق باالعة الدول العربيالتنسيق بين اإلسكوا وجام  (د)  
نطاق الدراسة حول البطالة والشباب بحيث ال تقتصر على بلدان الخليج العربية، ولتشمل جوانب مختلفة من 

  قضايا الشباب مثل الحريات واألمان االجتماعي؛
  

  )(   وبحث دور اإلسكوا  ،ى العمالةثر القيمة المضافة لالستثمار األجنبي علألتحليل إجراء اقتراح
  في تيسير التجارة؛

                                                      
  .E/ESCWA/2008/C.1/3ترد صالحيات اللجنة الفنية في الوثيقة   )1(
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وخصوصاً  طة اإلسكوا في مجال بناء القدرات،االستثمار في اإلنسان من خالل تكثيف أنش  )و(  

بين ليقوموا بدورھم بمھمات بناء القدرات الوطنية، خاصة في ظل ما تواجھه اإلسكوا من تحديات  تدريب المدرِّ
  الية؛في مجال توفير الموارد الم

  
مع  ،قاعدة بيانات األمم المتحدةوالبيانات اإلحصائية لإلسكوا  العمل على التوفيق بين قاعدة  )ز(  

  ؛على الصعيد الوطني الوطنية واعتبارھا المصدر الرسمي للبياناتحصائية التأكيد على بناء قدرات األجھزة اإل
  

لتعزيز قدرات ھذه اآلليات على دمج ني الدعم الف وتوفيرآلليات الوطنية لتمكين المرأة ادعم   )ح(  
في تنفيذ المشاريع واالھتمام بتوعية صانعي القرار في الحكومات وقضايا المرأة في الخطط والبرامج اإلنمائية 

  ؛الوطنية المتعلقة بتمكين المرأةبقضايا المرأة، وإيالء االھتمام الكافي للتشريعات 
  

بحيث يشمل أثر االحتالل والكوارث لنزاع على التنمية الخاص بأثر اطاق البرنامج توسيع ن  )ط(  
إتاحة الفرصة لمن يرغب من البلدان لالستفادة من مشروع التعايش السلمي والتماسك في و ،واألزمات الناشئة

  .المجتمع
  
  وفيما يلي التوصيات التي قدمھا المندوبون في سياق مناقشة سائر بنود جدول األعمال:  - 4
  

ة المنظمات األعضاء في آلية التنسيق اإلقليمي في تحديد أولويات فرق العمل مشارك مانض  )أ(  
  المتخصصة المنشأة حديثاً ضمن اآللية؛

  
توجيه مراسالت إلى جھات التنسيق في البلدان األعضاء بشأن اقتراح عقد اجتماع إقليمي لدول   )ب(  

ث في إمكانية تطّوع أحد البلدان والبح 2009غربي آسيا للتحضير لالستعراض الوزاري السنوي لعام 
  الستضافة ھذا االجتماع؛

  
أھمية إنجاز النص الموحد التفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية بالتعاون التأكيد على   )ج(  

كونھا لن تقتصر على بلدان اإلسكوا بل ستشمل البلدان العربية االثنين  ،بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية
  شرين األعضاء في جامعة الدول العربية؛والع

  
، وإيجاد آلية لوضع جدول زمني اإلسكواعلى التعاون في تنفيذ القرارات التي تتخذھا التأكيد   )د(  

ات بإعطاء لتنفيذ مختلف اإلجراءات التي تنص عليھا القرارات، والتبليغ عما يتم إنجازه في تنفيذ ھذه القرار
  معلومات وبيانات واضحة؛

  
  )(   األخذ بمالحظات المندوبين بخصوص تحديد المھل الزمنية والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ

كالدورة الوزارية التي تعقد  ،عن طريق اللجنة الفنية وغيرھا من اآلليات الموجودة القرارات، وتحسين المتابعة
  لمتخذة في دورات سابقة.كل سنتين وعلى جدول أعمالھا بند دائم ُيعنى بمتابعة تنفيذ القرارات ا

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  

  2011-2010رة السنتين لفتالمقترح برنامج العمل   -ألف
  )من جدول األعمال 3البند (
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المعروض عليھا في الوثيقة  2011-2010نظرت اللجنة في برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   - 5

E/ESCWA/2008/C.2/3 ُ ً لإلطار االستراتيجي برنعّد .  وقد أ   لفترة المقترح لامج العمل المقترح وفقا
بالصيغة المتضمنة التعديالت التي أجرتھا لجنة البرنامج والتنسيق في دورتھا الثامنة ، )2(2011- 2010

.  وكانت اإلسكوا )3(2008تموز/يوليو  3حزيران/يونيو إلى  9المنعقدة في نيويورك، في الفترة من  واألربعين
 29إلى  26أقرت اإلطار االستراتيجي في دورتھا الخامسة والعشرين المنعقدة في صنعاء في الفترة من قد 

ً 2008أيار/مايو  المقترح النواتج العمل ويتضمن برنامج  على الجمعية العامة للنظر فيه.  ، وُيعرض حاليا
   البرامج الفرعية السبعة.  تحقيقھا في إطار كل إنجاز من اإلنجازات المتوقعة لكل برنامج من المزمع

  
في عضواً أصيالً  جمھورية السودان التي أقر المجلس االقتصادي واالجتماعي انضمامھاطلب مندوب   - 6

فترة السنتين ل برنامج المقترحوال 2009عام في برنامج  بالسودانالخاصة ع يرامشالاإلسكوا، إدراج بعض 
سيتم النظر في أولويات السودان في ھذه الخطط وأن األمين أوضحت األمانة التنفيذية أنه .  و2011و 2010

  التنفيذي سيقوم بزيارة للسودان للتعرف على ھذه األولويات.
  
ً لبرنامج العمل و  - 7 تلته مناقشة تناولت البرامج الفرعية السبعة المقترح قّدمت األمانة التنفيذية عرضا

البرامج  حول ھذهجموعة من المالحظات والمقترحات أبدى أثناءھا ممثلو البلدان األعضاء مبالتفصيل، و
  واألنشطة المقترحة في إطارھا. الفرعية

  
أشاروا إلى أن ف ،في المائة 2تقليص ميزانية اإلسكوا بنسبة  مسألةالمندوبون  أثارھذه المناقشة،  وخالل  - 8

يمكن  عماوتحدثوا  ،تخفيضھا لبدتوسيع عضوية اإلسكوا نتيجة النضمام السودان إليھا يقتضي زيادة الميزانية 
  مع األمانة العامة في نيويورك.من جھود على ھذا الصعيد للبلدان األعضاء أن تبذله 

  
يستفيد منھا  ةعمليو يةتحليلأن يشمل البرنامج أنشطة  ضرورةوأجمع مندوبو البلدان األعضاء على   - 9

اإلقليمية ، والتنسيق بين اإلسكوا والمنظمات جميع البلدان األعضاء، وضرورة الترابط والتكامل بين البرامج
حتى يأتي العمل متكامالً مع أقل قدر  ة،وال سيما جامعة الدول العربي ،نفسھا في المجاالتالدولية العاملة و

إعداد برنامج ب المتعلقةن للترتيبات الزمنية الجديدة يبالرغم من تفھم المندوبوممكن من التضارب واالزدواجية.  
أھمية توفير الوثائق قبل وقت كاف من  واإلى عدم حصولھم المسبق على البرنامج، أكد والتي أدتالعمل، 

  االختصاص. تاالجتماعات إلتاحة الفرصة للبلدان األعضاء للتشاور مع جھا
  

األنشطة فيما بين البرامج الفرعية المختلفة لضمان تكاملھا وأجمع المندوبون كذلك على أھمية تنسيق   -10
ً في ووالحظخاصة في مجال تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية.   تكرارھا، وعدم بعض المواضيع ا تشعبا
وأشاروا إلى ضرورة عرض  جھات المختصة في البلدان األعضاء. صة، مما قد يستدعي مراجعة الصختالم

عرض كذلك و، بالنظر فيھا وتعديلھا وإقرارھا صة المعنيةصختالم اللجانالبرامج الفرعية على  أنشطة
  .ھذه اللجانتوصيات اللجنة الفنية على 

  

                                                      
: التنمية االقتصادية 18، البرنامج 2011-2010الجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، اإلطار االستراتيجي المقترح للفترة  )2(

  .(A/63/(Prog.18))واالجتماعية في غربي آسيا 

  .(A/63/16) 48لثالثة والستون، تقرير لجنة البرنامج والتنسيق، الدورة الجمعية العامة، الدورة ا  )3(
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وتوقف المندوبون عند األزمات العالمية، ودعوا اإلسكوا إلى وضع برنامج الستشراف األزمات   -11
ومساعدة البلدان األعضاء في مواجھتھا.  وطلبوا المساعدة من اإلسكوا في اقتراح رؤية تتعلق باألزمة المالية 

المالي العالمي وأزمة الغذاء وسبل التكّيف مع ھذه األزمات.  وأشاروا إلى ضرورة مواكبة  العالمية والنظام
القضايا الطارئة التي تطرح تحديات جديدة تحتم وجود ھامش من المرونة تتمتع به األمانة التنفيذية لدراسة 

  طلعاتھا.كيفية متابعة ھذه القضايا مع البلدان األعضاء على نحو يلبي حاجات البلدان وت
  

وفي معرض الرد على النقاط التي أثارھا المندوبون في المناقشة، أشار األمين التنفيذي إلى أن تخفيض   -12
وفي ھذا السياق، شدد األمين  . في المائة ھو اتجاه على مستوى منظومة األمم المتحدة 2الميزانية بنسبة 

، على غرار اللجان اإلقليمية اإلسكواعم أنشطة التنفيذي على ضرورة توفير موارد من خارج الميزانية لد
في المنطقة العربية أشار إلى أنه توجد ة العادية.  وياألخرى التي توازي مواردھا من خارج الميزانية الميزان

كبير، وال بّد من أن يكون لھذه المؤسسات مساھمة في التنمية التي محورھا  تتمتع برأس مالكثيرة  مؤسسات
    اإلنسان.

  
ھا اإلجراءات التي تتبعحول العرب لدبلوماسيين لتدريبية  اتعقد ندوموضوع األمين التنفيذي كما أثار   -13

مناقشة بعض المواضيع و ،وإعداد القرارات المقدمة إلى الھيئات التشريعية ،األمم المتحدة في وضع برامجھا
   تمھيداً إلقرارھا والعمل بھا. والبنود

  
  وزارية الخامسة والعشرينمتابعة الدورة ال  -باء

  من جدول األعمال) 4(البند 
  

في دورتھا الخامسة  اإلسكواالصادرة عن البند في تنفيذ القرارات في إطار ھذا  الفنية نظرت اللجنة  -14
للدورة المذكورة بناء على استبيان مألته وفود البلدان الذي أجرته األمانة التنفيذية  نتائج التقييموالعشرين و

  ضاء.األع
  

  تنفيذ القرارات  (أ)
  

ً عن ق  -15 في دورتھا  اإلسكواذ القرارات التي اتخذتھا يفي تنفالمحرز التقدم دمت األمانة التنفيذية عرضا
ر تغيّ ومن المجاالت التي تناولتھا  . E/ESCWA/2008/C.2/4(Part I) استناداً إلى الوثيقة ،الخامسة والعشرين

  واللغة العربية.   ،التكنولوجياوجتماعية المتكاملة، وتمويل التنمية، المناخ، واإلحصاء، والسياسات اال
  

خطة العمل اإلطارية أبرزھا وضع  اتإنجازإلى عدة أشارت األمانة التنفيذية في ھذا السياق  وقد  -16
تي لالختيار الدولة ا المباحثاتبدء و ؛ر المناخفي موضوع تغيّ  بالتعاون مع جامعة الدول العربية للمنطقة

البلدان األعضاء لبحث سبل التمويل من خارج الميزانية إلى المراسالت توجيه و ؛ستستضيف مركز التكنولوجيا
  . مركز التكنولوجيا ومركز اللغة العربيةلكل من 

  
في تنفيذ ھذه  لبلدان األعضاءوأثناء المناقشة، ركز المندوبون على ضرورة التعاون بين اإلسكوا وا  -17

جاد آلية لوضع جدول زمني لتنفيذ مختلف اإلجراءات التي تنص عليھا القرارات، والتبليغ عن ، وإيالقرارات
ما تم إنجازه  وا تضمين تقارير المتابعةواقترح  .التقدم المحرز في تنفيذھا والتحديات التي تعوق عملية التنفيذ

  حتى اآلن.
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  نتائج التقييم  (ب)
  

استناداً إلى  ،نتائج تقييم الدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكواقّدمت األمانة التنفيذية عرضاً عن   -18
.  وقد أجري ھذا التقييم على أساس استبيان شامل ُوّزع على وفود E/ESCWA/2008/C.2/4(Part II)الوثيقة 

البلدان األعضاء، وكان الھدف منه الوقوف على آراء الوفود في مستوى الدورة الخامسة والعشرين ومدى 
والخدمات المقّدمة أثناء الدورة، والمواضيع المدرجة على جدول  التحضيراتفعاليتھا، وال سيما في مستوى 

  األعمال، ونوعية الوثائق وتوقيتھا.  ورّدت على االستبيان تسعة بلدان من أصل ثالثة عشر بلداً.  
  

لفنية أن مستوى الدورة كان جيداً واستخلص من الردود على االستبيان وتعليقات المندوبين في اللجنة ا  -19
ً بتوصيات المندوبين في ھذا المجال والتي شددوا فيھا  ل. جماباإل على أھمية وأخذت األمانة التنفيذية علما

األمانة التنفيذية والبلدان األعضاء في وضع جدول األعمال واقتراح مشاريع القرارات، ومستوى بين التنسيق 
 مھماتلجنة واالستمرارية في التمثيل لتحقيق الفعالية في المشاركة، واالطالع على تمثيل البلدان في دورات ال

اللجنة وھيئاتھا الفرعية، وتزويد البلدان األعضاء بالوثائق قبل وقت كاٍف للتمكن من مناقشتھا مع الجھات 
يمكن االسترشاد وووافياً  المختصة في تلك البلدان، وتحسين معّدل الرد على االستبيان حتى يكون التقييم شامالً 

  بنتائجه لتحسين مستوى التحضيرات والخدمات والنواتج في المستقبل. 
  

  الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية  - جيم
  من جدول األعمال) 5(البند 

  
ً عن التحضيرات الجارية لمؤتمر الم األمانة التنفيذية قدمت  -20 استناداً  ،تابعة الدولي لتمويل التنميةعرضا

، في المؤتمر رفيع مستوى البلدان األعضاء على مشاركةوأكدت أھمية  . E/ESCWA/2008/C.2/5إلى الوثيقة 
البلدان  أھمية أن تتمثل تأكدكما .  77الـ  أي مجموعة ،والتنسيق ليس فقط فيما بينھا بل مع البلدان النامية

على المشاركين في االجتماع وقد ُوّزع لمشاركة في النتائج الختامية للمؤتمر.  غة لفي لجان الصيااألعضاء 
ھا الثالثة والستين، لالطالع تالجمعية العامة في دور المعروض على )4(تنظيم المقترح ألعمال ھذا المؤتمرال

  مر المتابعة.ومشروع نتائج مؤت على تفاصيل البنود المطروحة للمناقشة والمسائل التنظيمية األخرى
  
  
  

  أنشطة األمانة التنفيذية  -دال
  من جدول األعمال) 6(البند 

  
استعرضت اللجنة الفنية في إطار ھذا البند األنشطة التي نفذتھا األمانة التنفيذية منذ الدورة الخامسة   -21

  .2008ديسمبر /األولكانون واألنشطة المخططة حتى نھاية لإلسكوا والعشرين 
  

  :ما يلي شطة المنفذةومن األن  -22
  

  االجتماع الثاني عشر آللية األمم المتحدة للتنسيق اإلقليمي  (أ)

                                                      
الثالثة والستون، التنظيم المقترح ألعمال مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ  ةالجمعية العامة، الدور  )4(

  .(A/63/345)توافق آراء مونتيري 
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ً عن االجتماع الثاني عشر آللية التنسيق اإلقليمي الذي عقد يومي   -23  13قدمت األمانة التنفيذية عرضا
طقة إضافة إلى البنك ة في المنلوشارك فيه ممثلون عن مكاتب األمم المتحدة العام 2008أيلول/سبتمبر  14و

آلية التنسيق اإلقليمي ن في اجتماع والدولي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية.  وقد توصل المشارك
تغير وإلى موافقة مبدئية على مسودة صالحيات اآللية، وإنشاء ثالثة فرق عمل تعنى باألھداف اإلنمائية لأللفية، 

  أزمة الغذاء.والمناخ، 
  

وأثناء المناقشات، شدد المندوبون على ضرورة مشاركة المنظمات األعضاء في اآللية في تحديد   -24
  أولويات فرق العمل، ودعوا إلى االستفادة من تجربة آلية التنسيق اإلقليمي في اللجنة االقتصادية ألفريقيا. 

  
  اإلحصائيةالدورة الثامنة للجنة   (ب)

  
25-   ً التي عقدت في بيروت، في الفترة  عن الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية قدمت األمانة التنفيذية عرضا

وشمل .  E/ESCWA/2008/C.2/6(Part II)استناداً إلى الوثيقة  ،2008تشرين األول/أكتوبر  16إلى  14من 
ومنھا بناء القدرات اإلحصائية بھدف وضع السياسات  ،العرض نبذة عن المواضيع التي نوقشت في تلك الدورة

لمرتكزة على األدلة، وأنشطة فريق العمل المعني بتعدادات السكان والمساكن في منطقة اإلسكوا، والتقدم ا
  المحرز في تنفيذ األنشطة اإلحصائية.  وقد صدر عن اللجنة تقرير يتضمن أبرز التوصيات.

  
المصدر الرسمي  األجھزة اإلحصائية الوطنية اعتباروأثناء المناقشات، أكد المندوبون على ضرورة   -26

والموثوقة  ات الدقيقةتوفير اإلحصاءللبيانات على الصعيد الوطني، وعلى أھمية بناء قدرات ھذه األجھزة على 
  والقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي. 

  
  :أما األنشطة المخطط لتنفيذھا فأبرزھا  -27
  

  لدورة الثامنة للجنة الموارد المائيةا  (أ)
  

استناداً إلى  ،لتنفيذية عرضاً عن التحضيرات الجارية للدورة الثامنة للجنة الموارد المائيةقدمت األمانة ا  -28
مجموعة  دورتھا المقبلةإلى أن اللجنة ستتناول في فيه أشارت ف . E/ESCWA/2008/C.2/6(Part III)الوثيقة 

ممكنة للتكيف مع ھذه الظاھرة مواضيع أھمھا تغير المناخ وتأثيره على قطاع الموارد المائية، واإلجراءات ال
  كما ستتناول التقدم المحرز في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالموارد المائية.  في البلدان العربية. 

  الطاقةللجنة  الدورة السابعة  (ب)
  

تناداً إلى الوثيقة اس ،قدمت األمانة التنفيذية عرضاً عن التحضيرات الجارية للدورة السابعة للجنة الطاقة  -29
E/ESCWA/2008/C.2/6(Part IV)منھا مواضيع عديدة المقبلة ستتناول في دورتھا  الطاقة أشارت إلى أن لجنة.  ف

تعزيز إسھام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية، ودور ھذا القطاع في 
  المناخ، وسبل االستفادة من مشاريع آلية التنمية النظيفة.   رمواجھة التداعيات المحتملة لتغيّ 

  
  إقليمي لدول غربي آسيا للتحضير لالستعراض الوزاري  اجتماعاقتراح عقد   -ھاء

 في المجلس االقتصادي واالجتماعي: تنفيذ األھداف  2009السنوي لعام 
  وااللتزامات المتفق عليھا دولياً بشأن الصحة العامة في العالم
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  من جدول األعمال) 7(البند 
  

.  E/ESCWA/2008/C.2/7(CRP) عرضت األمانة التنفيذية تفاصيل ھذا االقتراح استناداً إلى الوثيقة  -30
ً حول موضوع معين من المواضيع  المجلس االقتصاديأن وأوضحت  ً سنويا واالجتماعي يجري استعراضا

 ً  . ھو "الصحة العامة في العالم" 2009أن موضوعه لسنة و المتصلة باألھداف اإلنمائية المتفق عليھا دوليا
، وأنه في ھذا اإلطار اجتماعات تشاورية حول موضوع االستعراضتنظم مختلف المناطق  أشارت إلى أنو

اجتماع تشاوري لغربي آسيا يتناول الموضوع الذي حددته منظمة الصحة العالمية لھذه  يندرج اقتراح عقد
.  وتكمن أھمية ھذا االجتماع في أنه وسيلة إليصال "أمراض السكري والقلب والشرايينالبدانة و"المنطقة وھو 

  شواغل المنطقة إلى االستعراض الوزاري الذي يجري على المستوى العالمي.  
  

لمراسالت الرسمية إلى جھات لتوجيه األخذ العلم تمھيداً  الفنية وقد ُطرح ھذا الموضوع على اللجنة  -31
وطلب   الستضافته.إحدى الدول لبلدان األعضاء في ھذا الشأن، والبحث في إمكانية تطّوع التنسيق في ا

الموارد المالية واللوجستية  مع إيضاحالمندوبون من اإلسكوا مخاطبة الجھات الرسمية في البلدان األعضاء 
  الالزمة لعقد ھذا االجتماع.

  
  أن النص الموحد التفاقية النقل التنسيق بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية بش  -واو

  متعدد الوسائط بين الدول العربية
  من جدول األعمال) 8(البند 

  
ً لمراحل التنسيق بين E/ESCWA/2008/C.2/8قدمت األمانة التنفيذية، استناداً إلى الوثيقة   -32 ، عرضا

وأشارت  ئط بين الدول العربية. اإلسكوا وجامعة الدول العربية بشأن النص الموحد التفاقية النقل متعدد الوسا
على  2008تشرين األول/أكتوبر  29في  انعقاده الحادي والعشرينإلى أن مجلس وزراء النقل العرب وافق في 
مانة التنفيذية إلى أن االتفاقية وأشارت األ . المشتركالصياغة فريق المسودة السادسة التي كان قد توصل إليھا 

الدول العربية، موضحًة أھمية إنجازھا بالتعاون بين اإلسكوا وجامعة الدول  ستحمل شعاري اإلسكوا وجامعة
العربية إذ أنھا لن تقتصر على بلدان اإلسكوا بل ستشمل البلدان العربية االثنين والعشرين األعضاء في جامعة 

  الدول العربية.
  
  
  

  موعد ومكان انعقاد االجتماع الثالث للجنة الفنية  -زاي
  جدول األعمال)من  9(البند 

  
في موعد تحدده  في مقر اإلسكوا في بيروت،الفنية اتفق المجتمعون على عقد االجتماع الثالث للجنة   -33

  .2009في الفترة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو  ةالوزارية الحالي الدورةاألمانة التنفيذية بالتشاور مع مكتب 
  

 ً   اعھا الثانياللجنة الفنية عن اجتم اعتماد تقرير  -ثالثا
  

المعروض عليھا في الوثيقة  الثاني ھااجتماعتقريرھا عن اعتمدت اللجنة الفنية   -34
E/ESCWA/2008/C.2/L.9 .بعد أن أجرت عليه بعض التعديالت 
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 ً   االجتماعتنظيم   -رابعا
  

  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف
  

 تشرين الثاني/نوفمبر 4و 3يومي  ،في بيروت لمتحدةبيت األمم افي  للجنة الفنيةالثاني جتماع االعقد   -35
2008.  

  
  االفتتاح  -باء

  
مع رئاسة الدورة الفنية عمالً بصالحيات اللجنة الفنية التي تنص على تزامن والية رئاسة اللجنة   -36

ية الخامسة الوزارية لإلسكوا، تولت الجمھورية اليمنية رئاسة ھذا االجتماع بحكم تولّيھا رئاسة الدورة الوزار
  . 2008 /مايوأيار 29إلى  26والعشرين، التي عقدت في صنعاء في الفترة من 

  
الحاوري، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات ى السيد محمد أحمد قوأل  -37

التنمية في المنطقة وبناء  وأشاد فيھا بدور اإلسكوا في خدمة  .االفتتاحكلمة  الجمھورية اليمنية، في االقتصادية
القدرات وتقديم الخدمات االستشارية، والتنسيق بين البلدان األعضاء والمجتمع الدولي في تحقيق األھداف 

  .اإلنمائية لأللفية
  

ات المتعاقبة، في األزم تتمثلوأشار إلى أن ھذا االجتماع ُيعقد في ظروف استثنائية غير مسبوقة،   -38
.  وكذلك آثار الكوارث الطبيعية ،وأزمة الطاقة، واألزمة المالية الحالية التي يشھدھا العالم، ومنھا أزمة الغذاء

وھذه الظروف تطرح تحديات جديدة تحتم البحث في آليات أكثر استقراراً تحمي البلدان النامية من الصدمات، 
ً االقتصادات الناش ً  ة التي ال تقوى على مواجھة آثارھا. ئوخصوصا إلى الجھود لتحقيق التنمية  وأشار أيضا

ة حشد الموارد والقدرات لتمكين اإلسكوا والبلدان األعضاء يالشاملة واألھداف اإلنمائية لأللفية، وشّدد على أھم
  من تخطي األزمات.  

  
حكومة  استھلھا بتقديم التعازي إلى اليمناألمين التنفيذي لإلسكوا، كلمة  ،ثم ألقى السيد بدر عمر الدفع  -39
ً و األمين التنفيذي ركز وضحايا الفيضانات التي أصابت ھذا البلد وألحقت به خسائر وأضراراً جسيمة.  ب شعبا

، وتسھيل المتابعة لمواضيع تقريب المسافات بين اإلسكوا والبلدان األعضاءفي على دور اللجنة الفنية في كلمته 
ى المنطقة، في عالم تتسارع فيه التغّيرات الساعة المطروحة على الصعيد العالمي ودراسة انعكاساتھا عل

  .فيھا والتطّورات، وتستوجب مراجعة موضوعية ونقدية للمفاھيم والبرامج الموضوعة، وإعادة نظر مستمرة
  

إلى االقتراح المطروح على اللجنة بعقد اجتماع تشاوري في غربي آسيا األمين التنفيذي كما أشار   -40
 2009سنوي الذي يجريه المجلس االقتصادي واالجتماعي في تموز/يوليو تحضيراً لالستعراض الوزاري ال

وموضوعه الصحة العامة في العالم، فأكد على أھمية عقد ھذا االجتماع تمھيداً لمساھمة فعالة من المنطقة في 
كوا وتمنى أن تتطوع إحدى البلدان األعضاء باستضافة ھذا االجتماع الذي تنظمه اإلس العالمي.  ضاالستعرا

 بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة. 
وأعلن أنه سيقوم بجولة على البلدان األعضاء لالطالع على حاجاتھا بھدف التوصل إلى رؤية مشتركة حول 

تلبية وعة القضايا المستجدة والطارئة بالنھج الالزم لمتاالمجاالت ذات األولوية التي يتركز عليھا عمل اإلسكوا و
  األولويات والحاجات. 

  
  الحضور  - جيم
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ھذا األول من مرفق في القائمة المشاركين وترد   .األعضاء البلدان ممثلون عنشارك في االجتماع   -41

  .التقرير
  

  ومسائل تنظيمية أخرى جدول األعمالإقرار   -دال
  

بالصيغة المعروضة عليھا في الوثيقة  أعمال اجتماعھا الثانيجدول  لفنيةاللجنة ا أقرت  -42
E/ESCWA/2008/C.2/L.1 . ةوفيما يلي جدول األعمال بصيغته المعتمد:  

  
  افتتاح االجتماع الثاني للجنة الفنية.  -1  

  
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  -2  

  
  .2011-2010 برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  -3  

  
  ):2008أيار/مايو  29-26متابعة الدورة الوزارية الخامسة والعشرين (صنعاء،   -4  

  
  تنفيذ القرارات التي اعتمدتھا اللجنة في دورتھا الخامسة والعشرين؛  (أ)    
  نتائج تقييم الدورة الخامسة والعشرين.  (ب)    

  
تشرين  29يذ توافق آراء مونتيري (الدوحة، مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الستعراض تنف  - 5  

  ).2008كانون األول/ديسمبر  2 –الثاني/نوفمبر 
  

  أنشطة األمانة التنفيذية:  - 6  
  

  :2008األنشطة الرئيسية التي نفذت منذ أيار/مايو   (أ)    
  

 14-13اإلقليمي (بيروت،  االجتماع الثاني عشر آللية األمم المتحدة للتنسيق  )1(      
  )؛2008مبر أيلول/سبت

  )؛2008تشرين األول/أكتوبر  16-14الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية (بيروت،   )2(      
  

  :2008األنشطة الرئيسية حتى نھاية عام   (ب)    
  

 كانون األول/ديسمبر 19-17عقد الدورة الثامنة للجنة الموارد المائية (بيروت،   )1(      
  )؛2008

  
  ).2009شباط/فبراير  6-5لطاقة (بيروت، عقد الدورة السابعة للجنة ا  )2(      

  
 2009اقتراح عقد اجتماع إقليمي لدول غربي آسيا للتحضير لالستعراض الوزاري السنوي لعام   - 7  

في المجلس االقتصادي واالجتماعي: تنفيذ األھداف وااللتزامات المتفق عليھا دولياً بشأن الصحة 
  العامة في العالم.
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 بينوجامعة الدول العربية بشأن النص الموحد التفاقية النقل متعدد الوسائط  اإلسكواالتنسيق بين   - 8  
  .ةالعربي الدول

  
  موعد ومكان انعقاد االجتماع الثالث للجنة الفنية.  - 9  

  
  ما يستجد من أعمال.  -10  

  
 اعتماد تقرير اللجنة الفنية عن اجتماعھا الثاني.  -11  

  
ألعمال المقترح وأقرته بالصيغة المعروضة عليھا في الوثيقة كما نظرت اللجنة الفنية في تنظيم ا  -43

E/ESCWA/2008/C.2/L.2.  
  

  الوثائق  -ھاء
  

يتضمن المرفق الثاني من ھذا التقرير مجموعة الوثائق التي نظرت فيھا اللجنة الفنية في اجتماعھا   -44
  الثاني.
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