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  المجـلس
  ياالجتماعاالقتصـادي و 

 

  

  
  (اإلسكوا) ية لغربي آسيااالجتماعاللجنة االقتصادية و

  
  
  
  
  
  
  
  

  رـتقري
  

  اللجنة الفنية عن اجتماعھا السادس
  2011مبر كانون األول/ديس 2-1بيروت، 

  

  موجـز
  

ية لغربي آسيا (اإلسكوا) اجتماعھا السادس االجتماعللجنة الفنية التابعة للجنة االقتصادية وعقدت ا  
  بحضور ممثلين عن البلدان األعضاء في اإلسكوا.  2011كانون األول/ديسمبر  2و 1في بيروت يومي 

  
مناقشة مشروع اإلطار  وتضمن جدول أعمال اللجنة مجموعة متنوعة من البنود أبرزھا  

والتحضيرات الجارية لعقد الدورة السابعة والعشرين لإلسكوا  ؛2015-2014االستراتيجي لفترة السنتين 
للجنة؛  السابق االجتماعالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن و ؛2012بريل أفي نيسان/

  .باإلضافة إلى وجھات نظر البلدان األعضاء في عمل اإلسكوا
  

ويتضمن ھذا التقرير عرضاً ألبرز النقاط التي أثيرت في المناقشات، والتوصيات التي خلص إليھا   
  المجتمعون بعد مناقشة كل بند من بنود جدول األعمال.
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  ةـمقدم
  

ية لغربي آسيا االجتماعتقرر إنشاء اللجنة الفنية خالل الدورة الرابعة والعشرين للجنة االقتصادية و  - 1
وكان الھدف من إنشائھا تيسير  . 2006أيار/مايو  11إلى  8(اإلسكوا)، التي ُعقدت في بيروت في الفترة من 

ية االجتماعبين األمانة التنفيذية لإلسكوا والبلدان األعضاء بشأن القضايا اإلنمائية االقتصادية و االتصال المباشر
وتجتمع اللجنة دورياً لمتابعة المستجدات العالمية واإلقليمية ومتابعة تنفيذ برنامج عمل  التي ُتعنى بھا اإلسكوا. 

  اإلسكوا، وتأمين الدعم ألنشطتھا ومشاريعھا. 
  
كانون  2و 1اللجنة الفنية اجتماعھا السادس في بيت األمم المتحدة في بيروت يومي وعقدت   - 2

كانون  1وافتتحت أعمالھا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس  . 2011األول/ديسمبر 
جلسة وبدأت مناقشة البنود الُمدرجة على جدول األعمال في الجلسة الصباحية التي تلت  . 2011األول/ديسمبر 

ثم اسُتكمل النقاش  . 2015-2014اإلطار االستراتيجي المقترح لفترة السنتين االفتتاح والتي خصصت لمناقشة 
  .التحضيرات الجارية للدورة السابعة والعشرين لإلسكوافي الجلسة المسائية التي ُخصصت لمناقشة 

  
فيذية ما تبقى من البنود الُمدرجة على وفي اليوم الثاني، بحث ممثلو البلدان األعضاء مع األمانة التن  - 3

وجھات نظر البلدان تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية في اجتماعھا الخامس، وجدول األعمال وأبرزھا 
، باإلضافة إلى التوصيات المناقشةويعرض ھذا التقرير أبرز مواضيع البحث و األعضاء في عمل اإلسكوا. 
  التي خلص إليھا المجتمعون.

  
  السادس اجتماعھاالتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية في   -أوالً 

  
اتخذت اللجنة الفنية في ختام اجتماعھا السادس مجموعة من التوصيات والمقترحات، منھا ما يتعلق   - 4

ومن أبرز  بالمواضيع المدرجة على جدول األعمال ومنھا ما يتعلق بعمل اللجنة واإلسكوا والبلدان األعضاء. 
  ذه التوصيات:ھ
  

األخذ بمالحظات البلدان األعضاء وإدراجھا في النسخة النھائية من اإلطار االستراتيجي لفترة   (أ)  
وموافاة أعضاء في األمم المتحدة، ، مع مراعاة القواعد التي تحكم إعداد ھذا اإلطار 2015- 2014السنتين 

  ؛لسابعة والعشرين لإلسكوامناقشتھا في الدورة االلجنة الفنية بالنسخة المعدلة قبل 
  

  ؛2012أيار/مايو  10إلى  7الفترة من في عقد الدورة السابعة والعشرين لإلسكوا في بيروت   (ب)  
  

االتفاق على أن يكون الموضوع الرئيسي للدورة السابعة والعشرين لإلسكوا "دور المشاركة   (ج)  
  زنة"؛ية في تحقيق التنمية المستدامة والمتوااالجتماعوالعدالة 

  
عقد حلقتي حوار على ھامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لإلسكوا، إحداھما حول   (د)  

على صعيد المنطقة، واألخرى حول التمويل الشامل للمؤسسات  20التحضيرات الجارية لمؤتمر ريو+
  الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل؛
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عبر البريد  ،إرسال الوثائق الخاصة بھاات واالجتماعالتأكيد على ضرورة تحديد مواعيد   (ھ)  
ات والدورات، وذلك ليتسنى للوفود االجتماعإلى البلدان األعضاء قبل أربعة أسابيع من تاريخ عقد  ،اإللكتروني

  موقع اإلسكوا على اإلنترنت؛ مندراستھا وإبداء المالحظات عليھا وتحميلھا 
  

الخامس للجنة الفنية والتي تنص على أن  تماعاالجإعادة التأكيد على التوصية الصادرة عن   (و)  
العربية دون سواھا، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع  البلدانيقتصر فتح باب العضوية في اإلسكوا على 

ً لإلجراءات المتبعة في  جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وغيرھما من المنظمات اإلقليمية وطبقا
  ؛اإلسكوا

  
روع قرار للدورة السابعة والعشرين لإلسكوا حول التنمية المستدامة في المنطقة سودة مشرفع م  (ز)  

  بعد التنسيق مع الجھات المعنية في البلدان األعضاء؛  20العربية ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر ريو+
  

وأنشطة ماعات األمانة التنفيذية التنسيق الكامل مع البلدان األعضاء المستضيفة الجت إلىالطلب   (ح)  
، وتزويد ممثلي البلدان األعضاء بالتأشيرات كة جميع وفود البلدان األعضاء فيھااإلسكوا لتيسير مشار

  والتسھيالت الالزمة في الوقت المناسب لضمان مشاركتھم في جميع أنشطة اللجنة. 
  

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  

  2015-2014سنتين اإلطار االستراتيجي المقترح لفترة ال  -ألف
  من جدول األعمال) 3(البند 

  
 2015-2014لفترة السنتين المقترح اإلطار االستراتيجي الفنية اللجنة  عرضت األمانة التنفيذية على  - 5

ً للتوجه العام للوقد  . E/ESCWA/2011/C.6/3استناداً إلى الوثيقة  المعني  18 برنامجتضمن ھذا اإلطار عرضا
السبعة التي يتكّون منھا  كل من البرامج الفرعيةية في غربي آسيا، واستراتيجية االجتماعة وبالتنمية االقتصادي

  ومؤشرات اإلنجاز في إطار كل من تلك البرامج.  اإلنجازات المتوقعة و ،ھذا البرنامج
  
مة؛ والتنمية عنى باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستداوھناك سبعة برامج فرعية تُ   - 6

قليمي؛ إلية؛ والتنمية والتكامل االقتصادي؛ وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التكامل ااالجتماع
واإلحصاءات لوضع السياسات المرتكزة على األدلة؛ والنھوض بالمرأة؛ وتخفيف أثر النزاعات والتنمية.  وقد 

 ينألولويات المستجدة على الصعيدطار االستراتيجي المقترح اأخذت األمانة التنفيذية في االعتبار لدى إعداد اإل
  واإلقليمي.   العالمي

  
ستراتيجية الثالثة لإلسكوا الوفي إطار ھذا البند، قدمت األمانة التنفيذية عرضاً أوضحت فيه األھداف ا  - 7

والدمج والتوظيف؛ اإلنصاف (النمو العادل واالستدامة  (أ)والمجاالت ذات األولوية على صعيد كل منھا: 
التكامل اإلقليمي  (ب)؛ )اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ واالقتصاديات التنافسية القائمة على المعرفةو
األمن وية واالقتصادية؛ االجتماعتنسيق السياسات والبنية التحتية المستدامة؛ وإدارة المعرفة والتكنولوجيا؛ (

الحكم الرشيد  (ج)؛ )ياالجتماعياسات والتشريعات القائمة على النوع السوالغذائي والمائي وأمن الطاقة؛ 
التطوير المؤسساتي؛ وية للنزاعات واالحتالل؛ االجتماعاآلثار االقتصادية ووالمشاركة والمواطنة؛ ( والمناعة

  . )المناعة إزاء الكوارث الطبيعية واألزمات من صنع البشرو
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، توقف 2015- 2014 المقترح لفترة السنتينإلطار االستراتيجي وفي معرض التعليق على ما ورد في ا  - 8
جانب من الحضور عند مسألة النمو وسبل استدامته فأشاروا إلى العالقة القائمة بين عملية النمو والسياسات 

ية في ھذا اإلطار، إذ يصعب بغيابھا بلوغ معدالت االجتماعية مشددين على أھمية تحقيق العدالة االجتماع
ً داخل  ة من النمو والحفاظ عليھا على المدى الطويل. مرتفع كما شددوا على ضرورة توزيع النمو جغرافيا

أكبر عدد ممكن من األشخاص ومواجھة مشكلة  التي تحقق توظيفالدولة وفي اإلقليم، والتركيز على األنشطة 
لبعض أّن عملية النمو لطالما وأضاف ا سيما وأّن المجتمع العربي يضم شريحة كبرى من الشباب.  البطالة ال

ً كبيراً في ظل ظروف عالمية متغيرة.  ً تراجعا من ھنا،  تقيدت بتوافق واشنطن إالً أّن ھذا التوافق يشھد حاليا
جديد يساھم في تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي متطلبات العدالة  إنمائينموذج  اعتمادالحاجة إلى 

ومناقشته التنموية إلى أھمية دور الدولة في العملية التنموية، فقد تم طرح الدولة  وتّم التطرق كذلك ية. االجتماع
  فريقي. ألسيما على المستوى ا مؤخراً في أكثر من محفل تابع لألمم المتحدة ال

  
عتبار الوتوقف الحضور كذلك عند وجوب أخذ التباين في االحتياجات بين البلدان العربية بعين ا  - 9

ً على مستوى  ليسسكوا وتركيز عمل اإل فترّكز  ،المجتمعات المحليةعلى المستوى الوطني فحسب بل أيضا
  حاجة في البلد الواحد.مثالً على المناطق األكثر 

  
في جمھورية العراق مداخلة أوضح فيھا والتعاون اإلنمائي وفي إطار ھذا البند، أجرى وزير التخطيط   -10

إلى حاجة  راً نفتاح وحسن الجوار بعد انسحاب القوات األمريكية منه، مشيأن العراق قد بدأ مرحلة جديدة من اال
ية من خالل دعم القطاع الخاص االجتماعوإلى تسريع التنمية االقتصادية و ،بالده إلى الدعم الفني ال المادي

 2010العامين  كما أشار الوزير إلى انخفاض مستويات الفقر والبطالة في العراق بين  .وتنمية ثقافة االستثمار
عددت مندوبة العراق أولويات بالدھا في مجال التنمية، وھي: تحفيز برامج التنمية  ذلك،على وتعقيباً  . 2011و

ية وتوفير الخبرات الالزمة في ھذا المجال نظراً لتحّول العراق إلى اقتصاديات السوق؛ االجتماعاالقتصادية و
رية خاصة في قطاع التعليم وتأھيل أنظمة التدريب المھني والتقني سيما التنمية البش والتنمية المستدامة ال

ليتواءم مع احتياجات السوق ومخرجات التعليم؛ ودعم المؤسسات العراقية لخلق فرص العمل وتوفير الدعم 
للمشاريع المتوسطة والصغيرة؛ وإرسال مستشارين من اإلسكوا في مختلف االختصاصات لزيارة العراق؛ 

ً بھدف تحسين وصياغة السياسات وتوفير الدع م للجنة الوطنية في مجال السياسة السكانية التي أُنشئت حديثا
  توفير الدعم للبحوث والدراسات والمسوحات في المجاالت اإلحصائية.وية؛ االجتماعالسكانية و

  
، توقف 2015- 2014لفترة السنتين المقترح وفي إطار إبداء المالحظات على اإلطار االستراتيجي   -11

جانب من الحضور عند مؤشرات اإلنجاز المعتمدة ومدى دقتھا وعالقتھا باإلنجاز المتوقع، مشيرين إلى 
وفي إطار الرّد، أوضحت األمانة التنفيذية أّن اإلنجازات المتوقعة تتجاوز  ضرورة إعادة النظر في صياغتھا. 

نجاز واإلنجاز المتوقع تحتاج إلى تضافر جھود ما ُيمكن أن تحققه اإلسكوا وحدھا، فالعالقة بين مؤشرات اإل
يبرز مساھمة اإلسكوا في تحقيق اإلنجاز، من ھنا فقط تقيس فھي ، للبلدان األعضاء اإلسكوا مع الجھود الوطنية

  التفاوت بين اإلنجازات والمؤشرات. 
  

أبرزھا ضرورة  المقترحكما أبدى أحد المندوبين مجموعة من المالحظات حول اإلطار االستراتيجي   -12
إدراج عدد من المجاالت ذات األولوية تحت محاور االھتمام الرئيسية الثالثة مثل تنمية الشباب وتطوير أنظمة 

ية؛ وضرورة تعزيز نھج الشفافية والمساءلة من خالل تطوير التشريعات المتعلقة بالحق في االجتماعالحماية 
ي لمتابعة االجتماعھمية تطوير إحصاءات مبنية على النوع كما سلّط الضوء على أ الحصول على المعلومات. 

ضرورة تطوير قدرة البلدان في ھذا المجال تأتي وتقييم مدى حساسية السياسات تجاه قضايا المرأة، من ھنا 
  سواء في برنامج المرأة أو اإلحصاء.  
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  التحضيرات الجارية للدورة السابعة والعشرين لإلسكوا  -باء

  دول األعمال)من ج 4(البند 
  

في إطار ھذا البند قدمت األمانة التنفيذية مجموعة من العروض تمحورت حول التحضيرات الجارية   -13
  للدورة السابعة والعشرين لإلسكوا. 

  
المقبلة أحد  اإلسكوالدورة نفيذية أن يكون الموضوع الرئيسي خالل العرض األول، اقترحت األمانة الت  -14

دور التكنولوجيا ؛ و20ريو+مؤتمر المستدامة في ظل اإلعداد ل المؤسسي للتنمية اإلطار التاليين:الموضوعين 
تجري على  حد المواضيع التالية في حلقة حوارأمناقشة .  كما اقترحت في تطوير مجتمع المعرفة العربي

التمويل ؛ وعلى الفقراالقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء ؛ والتنمية بالمشاركةھامش الدورة: 
وقد   .سكوافي اإل التجارة الدولية؛ وتطوير مجتمع معلومات جامع ويتمحور حول الفرد؛ والشامل أو الدامج

دعت األمانة التنفيذية المندوبين إلى اعتماد أحد ھذه المواضيع أو اقتراح مواضيع أخرى ُتعتبر حيوية بالنسبة 
  لھذا االجتماع.في ختام عرضھا بنود جدول األعمال المقترح  ذيةالتنفيإلى بلدانھم. واستعرضت األمانة 

  
استھلت األمانة التنفيذية العرض الثاني بلمحة حول تطور مفھوم التنمية المستدامة وصوالً إلى مؤتمر   -15

االقتصاد األخضر في سياق التنمية " و"اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامةالذي يتمحور حول " 20ريو+
تقييم التقّدم المحرز ؛ وتجديد االلتزام السياسي بالتنمية المستدامة" ويھدف إلى امة والقضاء على الفقرالمستد

. من ثّم تم التطرق إلى تحديات مناقشة التحديات الجديدة والناشئة وكيفية مواجھتھا؛ ووالثغرات في التنفيذ
رة إلى القضايا والمفاھيم المستجدة في ھذا اإلطار، التنمية المستدامة على المستويين العالمي واإلقليمي مع اإلشا

ر المناخ، واالقتصاد األخضر، واألزمة المالية العالمية، واالضطرابات السياسية. وبعد استعراض ھي: تغيّ 
على المستوى العربي، شرحت األمانة التنفيذية األسباب الكامنة  20ريو+مفصل للتحضيرات الجارية لمؤتمر 

كموضوع رئيسي  20+عداد لمؤتمر ريوطار المؤسسي للتنمية المستدامة في ظل اإلموضوع اإلوراء اقتراحھا 
ضمن سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر  األخضرموضوع االقتصاد و ،السابعة والعشرينللدورة 

   .كموضوع رئيسي لحلقة النقاش
  

في ھو التنفيذية إلى أن التحدي األكبر لإلسكوا ر المناخ، أشارت األمانة وفي إطار مناقشة مسألة تغيّ   -16
ً آلثار التغيّ  المناخ. ر تغيّ كيفية التأقلم مع آثار  ً تقييما ر المناخي وتعمل كما أوضحت أن اإلسكوا ُتجري حاليا

  ر. على برمجتھا في نماذج مناخية إقليمية بھدف تحديد السياسات المناسبة للتصدي لھذا التغيّ 
  

دور و ؛تطوير مجتمع معلومات جامع ويتمحور حول الفردثالث فتناول موضوعْي أما العرض ال  -17
بداية، تم التعريف بمجتمع المعلومات بشكل عام مع التوقف  . التكنولوجيا في تطوير مجتمع المعرفة العربي

واألھداف تحقيق التنمية المستدامة عند أبرز مالمحه في المنطقة العربية نظراً إلى الدور الذي يلعبه في 
سيما فيما  المجتمع مثل ھذا الأداء المنطقة العربية في بناء ثم أُعطيت لمحة باألرقام حول   اإلنمائية لأللفية.

ً على شبكة اإلنترنتت، ومعدالت انتشار اإلنترنيخص  ، مع اإلشارة إلى اللغات العشر األكثر استخداما
تطوير البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات وأبرزھا  متطلبات بناء مجتمع المعلومات في المنطقة العربية

(اقتصاديات  العربية بشكل فعال ومتوافق بھدف تقليص التكاليف البلدانوربطھا فيما بين  بسرعات عالية
أما في  . اقتصاديات الحجمواالستفادة من مفھوم إنشاء مجمعات إقليمية لتخزين وتبادل المعلومات ؛ والحجم)

من العرض، فقد تّم تحديد مفھومْي مجتمع المعرفة واالقتصاد القائم على المعرفة مع اإلشارة إلى القسم الثاني 
بين البلدان التي استوعبت المعرفة واستخدمتھا وأنتجتھا من القائمة رقمية التكنولوجية والمعرفية والفجوة ال
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بلدان تسعى من ھنا، ضرورة أن  . من جھة أخرى جھة، والبلدان التي لم تستطع مواكبة ھذا التطور السريع
. ثم توقفت األمانة المنافسة المتوازنة والمتكافئة بين جميع البلدان بلوغإلى تحقيق تقدم في ھذا المجال لالمنطقة 

التنفيذية عند األولويات المطروحة في العالم العربي على ھذا المستوى مقدمًة رؤيتھا لمواجھة تحديات اقتصاد 
البنية التحتية للمعلومات؛ والبيئة وية قائمة على الركائز األربع التالية: التعليم والتدريب؛ المعرفة، وھي رؤ

وفي ختام العرض، تّم التطرق إلى الدور الذي تلعبه  االقتصادية والتنظيمية المؤاتية؛ ومنظومة اإلبتكار. 
  اإلسكوا في ھذا المجال على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.

  
فأشارت األمانة التنفيذية إلى أّنه  الشامل في منطقة اإلسكوا.  فتمحور حول التمويل العرض الرابع أما  -18

على الرغم من احتالل النظام المصرفي الجزء األكبر من النظام المالي العربي، تبقى عملية اإلقراض فيه 
ً أنّ  محدودة جداً ال ھذه الشركات ھي األكثر انتشاراً في  سيما فيما يتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة علما

ھو المشكلة التي أرادت األمانة التنفيذية إبرازھا من خالل األرقام  حد ذاتهوھذا التناقض ب المنطقة العربية. 
فالنظام المصرفي العربي ھو األكثر قدرة على خلق فرص العمل وتمويل التنمية في  التي بَنت عرضھا عليھا. 

إنه ينطوي على موارد قابلة للتعبئة لصالح المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي توفّر النسبة المنطقة العربية إذ 
، أشارت األمانة التنفيذية إلى أن المنطقة العربية تشھد أعلى مستوى نفسهوفي السياق  األكبر من فرص العمل. 

بية أداة أخرى لمعالجة ھذه المشكلة إذ وتشّكل التجارة البينية العر سيما في صفوف الشباب.  بطالة في العالم، ال
إّن تعزيزھا من شأنه أن يزيد من تنّوع الھيكليات االقتصادية العربية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز 

  التكامل في مجاالت أخرى مثل األمن الغذائي. 
  

تحّول نحو وسلّطت األمانة التنفيذية في العرض الخامس الضوء على دور المجتمع المدني في ال  -19
ً في صياغة السياسات التنموية الجديدة وتطبيقھا  الديمقراطية.  ً دوراً أساسيا فالمجتمع المدني يؤدي حاليا

  ورصدھا عقب التحركات الشعبية التي شھدتھا المنطقة العربية مؤخراً. 
  

ترحاتھم حول وتلت العروض التي قدمتھا األمانة التنفيذية مناقشات تقّدم خاللھا المشاركون بمق  -20
، ومنھا النمو السابعة والعشرين لإلسكوالتداولھا خالل الدورة  المواضيع التي يعتبرونھا من األھمية بمكان

ية في ظل الحكم الرشيد؛ وقلة فرص العمل مقابل تزايد االجتماعالعدالة  والمستدام وتحقيقاالقتصادي العادل 
وفيما يتعلق بالموضوعْين اللذْين اقترحتھما  لى التنمية المستدامة. القوى العاملة؛ وشّح المياه وآثاره المحتملة ع

األمانة التنفيذية، ارتأى المشاركون أّنه على الرغم من أھمية دور التكنولوجيا في تطوير مجتمع المعرفة 
ً واألجدر إيالء مناقشته للخبراء.  ً تقنيا لثاني وھو أما الموضوع ا العربي إالّ أّن ھذا الموضوع يكتسي طابعا

"، فقد القى استحسان الحضور إذ أجمعوا 20ريو+"اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة في ظل اإلعداد لمؤتمر 
الفترة، غير أّنھم آثروا اختيار جانب محدد رات التي تشھدھا  المنطقة في ھذه سيما في ظل التغيّ  على أھميته ال

في آن واحد.  بالتالي، فقد اُتفق في ختام المناقشات على أن  من ھذا الموضوع لتعّذر التطرق إلى جوانبه كافة
ية في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة" الموضوع الرئيسي االجتماع"دور المشاركة والعدالة يكون موضوع 

"، 20ريو+التحضيرات الجارية لمؤتمر مناقشة موضوعْي " ، على أن تجريللدورة السابعة والعشرين لإلسكوا
  ُتعقدان على ھامش أعمال الدورة.  حلقتي حوارلتمويل الشامل وخلق فرص العمل" خالل و"ا

  مانة التنفيذية: تنفيذ التوصياتالتقدم المحرز في عمل األ  - جيم
  الصادرة عن اللجنة الفنية في اجتماعھا الخامس    

  من جدول األعمال) 5(البند    
  

عدد من التوصيات والمقترحات منھا ما يتعلق بالمسائل  الخامس للجنة الفنية االجتماعصدر عن   -21
التنظيمية واإلجرائية ومنھا ما يرتبط بالمجاالت التقنية. ومن أبرز التوصيات التنظيمية تلك المتعلقة بعضوية 
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ة اإلسكوا؛ وتواتر اجتماعات اللجان السبع التابعة لھا؛ وتشجيع الجھات المانحة على تزويد اإلسكوا بموارد مالي
من خارج الميزانية؛ وتنظيم ورشات عمل وطنية لتعريف اإلدارات المعنية بالخدمات االستشارية التي تقدمھا 

وقدمت األمانة التنفيذية  المنظمة؛ وعقد لقاءات بين اإلسكوا ونقاط االتصال الرسمية في البلدان األعضاء. 
التي اتخذتھا تنفيذاً لھذه التوصيات ومن أھمھا تلك المتعلقة بدعوة بعض بلدان المغرب  اإلجراءاتعرضاً حول 

بصفة مراقب؛ واإلبقاء على التواتر الحالي الجتماعات  األخير للھيئة االستشارية االجتماعالعربي إلى حضور 
ضاء الھيئة االستشارية اللجان الحكومية السبع؛ وإرسال مذكرات ورسائل مباشرة إلحاطة نقاط االتصال وأع

ً بكافة األنشطة التي تضطلع بھا اإلسكوا؛ وتنظيم عدد من ورشات العمل الوطنية في مجال التعاون الفني  علما
  سيما في السودان اليمن.  ال
  

ً حول التوصية   -22 أما فيما يتعلق بالتوصيات التي تصّب في المجال التقني، قدمت األمانة التنفيذية عرضا
يتضمن مشروع قرار حول االقتصاد  20بإعداد تقرير حول التقدم المحرز في التحضير لمؤتمر ريو+ المتعلقة

على  20ريو+نشطتھا التحضيرية الجتماع أل التنفيذية واستعرضت األمانة األخضر في المنطقة العربية. 
المستويين اإلقليمي  العربي داعيًة الجھات المعنية إلى تفعيل مشاركتھا في ھذه التحضيرات على المستوى
في القاھرة يومي  عقداألخير الذي  التحضيري اإلقليمي االجتماعكما عددت التوصيات الصادرة عن   والدولي.

ً بما دار في ھذا  . 2011تشرين األول/أكتوبر  17و16 سيما  ال االجتماعوأحاطت األمانة التنفيذية الوفود علما
بعض التحفظات وتتطلب مزيداً من النقاش. واختتمت األمانة  بعض المواضيع الشائكة وأخرى كان عليھا

ومتابعة وتنفيذ مقررات عرضھا بلمحة عن مقترح مشروع تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة التنفيذية 
لإلسكوا  السابعة والعشرينبالتوصية المبينة أعاله لعرضه على الدورة  "، تم إعداده عمالً 20+مؤتمر ريو

وقد جرى توزيعه على  وع المقترح يشمل كل جوانب التنمية المستدامة بما فيھا االقتصاد األخضر. والمشر
  الحضور لإلطالع عليه. 

  
وفي معرض إبداء المالحظات على ما ورد، تساءل أحد المشاركين حول مدى انخراط اإلسكوا في   -23

، فرّدت األمانة رنامج األمم المتحدة اإلنمائيبإليھا  ادع الذي 20رير الوطنية لمؤتمر ريو+طلب إعداد التقا
كما تم االستفسار حول  المعنية في إعداد تقاريرھا.  للبلدانبتقديم المساعدة الالزمة  يقضيالتنفيذية بأن دورھا 

 وأكدت . إمكانية االستفادة من زيادة التمويل الذي يقدمه االتحاد األوروبي لتنفيذ البرامج والمشاريع في المنطقة
سيما وأّن االتحاد األوروبي ھو من الشركاء  األمانة التنفيذية على إمكانية وأھمية االستفادة من ھذا التمويل ال

على سبيل المثال أنھا حصلت على تمويل من الوكالة التنفيذية وقد ذكرت األمانة  االستراتيجيين لإلسكوا. 
  السويدية في مجال تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية.  

  
ً بأي مقترح ترغب األمانة   -24 وأعاد أحد المندوبين التأكيد على ضرورة إحاطة البلدان األعضاء علما

ھذا المقترح،  إزاءات إلتاحة الفرصة أمام ھذه البلدان للتشاور واتخاذ موقفھا االجتماعفي البت به في التنفيذية 
  الموضوع.  فيتمكن المندوب بالتالي من التعبير عن ھذا الموقف عند طرح

  
  وجھات نظر البلدان األعضاء في عمل اإلسكوا: النجاحات ومجاالت التحسين  -دال

  من جدول األعمال) 6(البند 
  

أدرجت اللجنة الفنية ھذا البند في جدول أعمالھا بھدف تفعيل التعاون والتنسيق بين اإلسكوا والبلدان   -25
تفادة من التجارب الناجحة وتعميمھا، وتحسين الخدمات األعضاء، وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات لالس

إطار  يوف التي تقّدمھا اإلسكوا إلى البلدان األعضاء، وتنفيذ األنشطة التي تتناسب واحتياجات البلدان اإلنمائية. 
مان، وجمھورية مناقشة ھذا البند، عرضت كل من الجمھورية العربية السورية، وجمھورية العراق، وسلطنة عُ 
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ر العربية وجھات نظرھا في عمل اإلسكوا، مع التركيز على نقاط القوة والضعف وتقديم المقترحات بشأن مص
  تحسين األداء.  

  
  وجھة نظر الجمھورية العربية السورية في عمل اإلسكوا  - 1

  
عرضه بإعطاء لمحة عن التحديات اإلنمائية في بالده  الجمھورية العربية السوريةاستھل مندوب   -26
ً الحاجة إلى تنسيق و أبرزھا النمو االقتصادي؛ واإلصالح المؤسسي؛ واستدامة الموارد الطبيعية، موضحا

السياسات الكلية؛ وبناء الكوادر والقدرات المؤسسية والفردية؛ وتعزيز التعاون بين بلدان اإلسكوا في مجاالت 
فمن جھة ذكر  ،ة والضعف في عمل اإلسكواثم استعرض مكامن القو عدة مثل الطاقة والنقل والتبادل التجاري. 

بمرونة مع القضايا الملحة؛  ىتوفر منبراً لتبادل الخبرات والمعارف بين البلدان األعضاء وتتعاط اإلسكواأّن 
لكنه من جھة أخرى أشار إلى انخفاض مستوى التمويل لناحية بعض األنشطة، وإلى وجود بعض الثغرات على 

وبھدف تعزيز التعاون  يحول دون االستفادة المثلى من األنشطة التي تقدمھا.  مستوى استخدام الخبرات ما
إيجاد شبكة من الفنيين في البلدان  الجمھورية العربية السوريةوزيادة الفائدة من خدمات اإلسكوا، اقترح مندوب 

ختلف المجاالت، األعضاء تتواصل بشكل دائم وتشكل مركزاً لتبادل المعلومات والدراسات بشكل مباشر في م
  فضالً عن إيالء جانبْي بناء الكوادر والقدرات أھمية قصوى في معظم النشاطات. 

  
  وجھة نظر جمھورية العراق في عمل اإلسكوا  - 2

  
استھلت ممثلة العراق عرضھا باإلشارة إلى بعض االحتياجات التنموية في بالدھا ومنھا الحاجة إلى   -27

سيما فيما يتعلق باالنتقال الى  ية وتوفير الخبرات المناسبة الاالجتماعية وتعزيز برامج التنمية االقتصاد
اقتصاديات السوق؛ ودعم المؤسسات العراقية المعنية بتوفير فرص العمل من خالل دعم المشاريع المتوسطة 
اقة والصغيرة.  وقد دعت اإلسكوا إلى إرسال مستشاريھا إلى العراق ودعمه في القضايا الھامة مثل الط

والبطالة وتمكين المرأة.  ثّم أشارت إلى أّن اإلسكوا قد حققت الكثير من النجاحات في العراق إذ قدمت الدعم 
؛ موظفي القطاع العام في العراقللعديد من المشاريع في الوزارات العراقية؛ وساھمت في بناء قدرات عدد من 

العراق للمشاركة في اجتماعات كافة اللجان ودعمت تنفيذ المسوح الوطنية.  وحثت اإلسكوا على دعوة 
الفرعية؛ واعتماد وزارة التخطيط العراقية كنقطة االتصال يتم من خاللھا تنسيق ومتابعة كافة األنشطة التي 

سيما خالل مرحلة التغيير  عراق الللتنفذھا اإلسكوا في العراق؛ فضالً عن زيادة عدد المشاريع التي ستخصص 
سكوا يتولون متابعة إلبھا؛ وتسمية منسقين وطنيين في اللجان الفرعية التي تحظى بدعم من ا التنموية التي يمرّ 

  .تنفيذ أنشطتھا
  
  
  

  امان في عمل اإلسكووجھة نظر سلطنة عُ   - 3
  

ً مان لمحة عن تاريخ العالقة بين السلطنة واإلسكوا متوقفي بداية عرضه، قّدم ممثل سلطنة عُ   -28 عند  فا
إذ قدمت االستشارات الفنية وعقدت دورات  ،ة التي وفرت فيھا اإلسكوا المساعدة لبالدهالمحطات األساسي

ثم  . ات الخاصة بدخل ونفقات األسرتدريبية وطنية لبناء القدرات وساعدت الحكومة في دراسة وتحليل البيان
التي حالت دون استفادة أشار إلى أن عدم االطالع الكافي على مھام اإلسكوا ونشاطاتھا شّكل الصعوبة األبرز 

  من اآلليات المطلوب وضعھا لتعزيز االستفادة من خدمات اإلسكوا  اً ذكر عددثم  بالده من ھذه اللجنة. 
سيما في مجال التعاون الفني، منھا إنشاء نقطة اتصال واحدة في جھة حكومية معينة في الدولة مھمتھا  ال
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وختم عرضه بالدعوة إلى  سكوا والجھات والوزارات المختلفة. استقطاب برامج التعاون الفني والتنسيق بين اإل
إنشاء مراكز متخصصة في المجاالت التي تغطيھا البرامج الفرعية لإلطار االستراتيجي لإلسكوا؛ وعقد 

ر المناخي وغيرھا من القضايا؛ فضالً عن تنظيم الدورات العمل حول التنمية والتغيّ  اتالمؤتمرات وورش
ية ودمج االجتماعحصاء ووضع السياسات الداعمة للتنمية االقتصادية وإلاء القدرات في مجال االتدريبية لبن

  . ي في السياسات والخططاالجتماعمفھوم النوع 
  

  وجھة نظر جمھورية مصر العربية في عمل اإلسكوا  - 4
  

االقتصادي؛  في بداية عرضه، أشار ممثل مصر إلى ضرورة التركيز على عدالة توزيع عوائد النمو  -29
ثم استعرض مواطن  الدولة التنموية؛ ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناھية الصغر.  جوطرح نموذ

قوة اإلسكوا المتمثلة في اإلعداد المسبق للمؤتمرات الدولية الكبرى لتبادل اآلراء حول المواضيع المطروحة؛ 
األعضاء من جھة، ومع منظمات المجتمع المدني داخل ھذه  بلدانوالتنسيق مع المنظمات الدولية واإلقليمية وال

 تقّدمثم  عمل ودورات تدريبية وإعداد التقارير ذات الصلة.  اتمن جھة أخرى؛ فضالً عن تنظيم ورش بلدانال
ببعض المقترحات فدعا إلى تنفيذ المزيد من أنشطة الدعم الفني وبناء القدرات وزيادة الميزانية المخصصة 

بتكار الھتمام بقضية توظيف الشباب والنساء وبقضية االبتكار والبناء على أنشطة مركز األردن للذلك؛ واال
  وتوسيع دائرة التعاون الدولي واإلقليمي في ھذا المجال.

  
توحيد مندوب اللجنة الفنية وخالل المناقشات التي تلت العروض، أشارت األمانة التنفيذية إلى أھمية   -30

تعاون الفني للحؤول دون ازدواجية العمل والتفاوت في مستوى اإلحاطة بالمواضيع ذات برنامج الومندوب 
تعتمد  14ممثليھا إذ إن خمسة بلدان فقط من أصل تعيين الصلة، داعيًة البلدان األعضاء إلى إعادة النظر في 

ع بھا برنامج التعاون الفني كما تم توضيح األنشطة الثالثة األساسية التي يضطل  المندوب نفسه.الجھة أو حالياً 
وآلية التنسيق المتبعة في ھذا اإلطار مع وكاالت األمم المتحدة العاملة داخل كل بلد. وأشار أحد المندوبين إلى 

تيسير مشاركة جميع وفود البلدان األعضاء في أنشطة اإلسكوا كافة وتزويد ضرورة ضمان األمانة التنفيذية 
ت والتسھيالت الالزمة في الوقت المناسب لضمان مشاركتھم في األنشطة المذكورة. ممثلي ھذه البلدان بالتأشيرا

حرصاً على تحقيق المستوى األمثل لى ضرورة التواصل بين منظمات األمم المتحدة عأحد المشاركين  أكدكما 
الستشارية فيما الموارد المتاحة، فيمكن لإلسكوا على سبيل المثال أن توفر الخدمات ا من الكفاءة في استخدام

 شددو تمويل المشاريع بناًء على الدراسات التي تعدھا اإلسكوا.  اإلنمائييتولى برنامج األمم المتحدة 
على المجتمع في ھذه الجھود التركيز وتعزيز دور المرأة، لضرورة تكثيف الجھود على كذلك  المشاركون

 المدني. 
  
  

  جنة الفنية للالسابع  االجتماعموعد ومكان انعقاد   -ھاء
  من جدول األعمال) 7(البند 

  
ي بيروت، خالل شھر تشرين السابع للجنة الفنية في مقر اإلسكوا ف االجتماعاتفق المجتمعون على عقد   -31

  ة.على أن تحدد األمانة التنفيذية التاريخ بالتشاور مع رئاسة اللجن 2012نوفمبر الثاني/
  

  ما يستجد من أعمال  -واو
  دول األعمال)من ج 8(البند 
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  لم ترد أي مقترحات في إطار ھذا البند.  -32
  

 ً   السادساجتماعھا اللجنة الفنية عن  اعتماد تقرير  -ثالثا
  من جدول األعمال) 9(البند 

  
اعتمدت اللجنة الفنية في ختام اجتماعھا السادس التوصيات المعروضة عليھا والمستخلصة من   -33

لتوصيات، على أن ُتجرى عليھا التعديالت المقترحة وُتدرج في تقرير النقاشات، وقدمت مالحظاتھا على ا
  ونتائجه. االجتماعشامل عن أعمال 

  
 ً   االجتماع تنظيم  -رابعا

  
  هوتاريخ انعقاد االجتماعمكان   -ألف

  
 2و 1السادس للجنة الفنية في مقر اإلسكوا الدائم، بيت األمم المتحدة، في بيروت يومي  االجتماع قدعُ   -34

.  وعمالً بصالحيات اللجنة الفنية التي تنص على تزامن والية رئاسة اللجنة الفنية 2011كانون األول/ديسمبر 
بحكم توليھا رئاسة الدورة  االجتماع، تّولت المملكة األردنية الھاشمية رئاسة ھذا دورة اإلسكوامع رئاسة 

  . 2010أيار/مايو  20إلى  17 منالسادسة والعشرين لإلسكوا التي انعقدت في بيروت في الفترة 
  

  االفتتاح  -باء
  

 كانون 1افتتحت اللجنة الفنية اجتماعھا السادس في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس   -35
صالح الخرابشة، أمين عام وزارة في بيت األمم المتحدة في بيروت. وألقى الدكتور  2011األول/ديسمبر 

استھلھا السادس للجنة الفنية، كلمة  االجتماعالمملكة األردنية الھاشمية ورئيس ي التخطيط والتعاون الدولي ف
بتقديم الشكر إلى اإلسكوا على الجھود التي تبذلھا من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبلوغ األھداف 

وا للتكنولوجيا في المملكة ثّم نّوه السيد الخرابشة بافتتاح مركز اإلسك . 2015اإلنمائية لأللفية بحلول عام 
األردنية الھاشمية وأشاد بإصدار اإلسكوا مؤخراً لكتيب يوضح إطار ومضمون برنامج التعاون الفني للمنظمة 

أن إلى أشار ثم ويحدد اآلليات التي تمّكن البلدان األعضاء من االستفادة القصوى من الخدمات التي يقّدمھا.  
المنطقة قد ضاعفت التحديات المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة والفقر، وشح  الظروف االستثنائية التي تشھدھا

مصادر المياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وكلفة التزود بالطاقة، وھي تحديات مدرجة بمعظمھا في اإلطار 
لدفع العجلة .  كما أّكد على وجوب بذل المزيد من الجھود 2015-2014لفترة السنتين المقترح االستراتيجي 

التنموية مشّدداً على ضرورة إعادة النظر في اآلليات والسياسات المتبعة على المستويين الوطني والدولي، 
وإعادة ترتيب األولويات التنموية، والتركيز على القطاعات التنافسية، وإيالء أھمية قصوى لإلدارة المستدامة 

اد بيئة مؤاتية إلدماج كافة شرائح المجتمع في العملية التنموية، للموارد الطبيعية. ھذا باإلضافة إلى ضرورة إيج
واختتم السيد  تمكين الشباب، وتفعيل دور المرأة في المجتمع، ووضع الميزانيات المناسبة للبحث العلمي. و

  دة.المنشو اإلنمائيةإلى خارطة طريق واضحة لتحقيق األھداف  االجتماعالخرابشة كلمته متمنياً أن يفضي ھذا 
  

لإلسكوا كلمة استھلتھا  ةالتنفيذي ةاألمين العام لألمم المتحدة واألمين ةثم ألقت الدكتورة ريما خلف، وكيل  -36
بالترحيب بالحضور وبالتأكيد على أھمية دور اللجنة الفنية في تحديد أولويات عمل اإلسكوا وتوجيه أنشطتھا 

ضت البنود المدرجة على جدول األعمال، وأبرزھا مشروع بما يتناسب واحتياجات البلدان األعضاء.  ثم استعر
ً األمانة التنفيذية لإلسكوا،  2015-2014اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين  الذي تعمل على إعداده حاليا
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وتوقفت عند المحاور الرئيسية لھذا اإلطار وھي: تفعيل التكامل اإلقليمي؛ وتحفيز النمو في المنطقة من خالل 
لخيارات المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية القتصاداتھا؛ ودعم البلدان األعضاء في مواجھة القضايا تحديد ا

كما أشارت   والتحديات الناشئة وتعزيز قدراتھا المؤسسية لبلورة سياسات قادرة على مواجھة ھذه المستجدات.
نظمات اإلقليمية والدولية الفاعلة نظراً إلى أن اإلسكوا قد باشرت باتخاذ خطوات حثيثة لتطوير شراكاتھا مع الم

 البلدانلما يحتاجه العمل التنموي من تضافر للجھود، فضالً عن سعيھا إلى توسيع عضوية اللجنة لتشمل جميع 
ً أكبر في المحافل الدولية. وفي ختام كلمتھا، تطرقت السيدة خلف إلى   العربية بھدف إعطاء المنطقة وزنا

داعيًة المشاركين إلى التقدم بمقترحات حول  المقبل العامفي ين لإلسكوا التي سُتعقد الدورة السابعة والعشر
  الموضوع الرئيسي للدورة وحلقات الحوار التي سُتجرى على ھامشھا. 

  
  الحضور  - جيم

  
وترد قائمة  السادس للجنة الفنية ممثلون عن البلدان األعضاء في اإلسكوا.  االجتماعشارك في   -37

  ن في المرفق األول لھذا التقرير. المشاركي
  

  جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -دال
  

األعمال بالصيغة المعروضة عليھا والواردة في الوثيقة جدول  في جلستھا األولىالفنية اللجنة  أقرت  -38
E/ESCWA/2011/C.6/L.1 . :وفيما يلي جدول األعمال بصيغته المعتمدة  

  
  سادس للجنة الفنية.ال االجتماعافتتاح   - 1  

  
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  - 2  

  
  .2015-2014اإلطار االستراتيجي المقترح لفترة السنتين   - 3  

  
  .التحضيرات الجارية للدورة السابعة والعشرين لإلسكوا  - 4  

  
لفنية في اجتماعھا التقدم المحرز في عمل األمانة التنفيذية: تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة ا  - 5  

  الخامس.
  

  وجھات نظر البلدان األعضاء في عمل اإلسكوا: النجاحات ومجاالت التحسين.  - 6  
  

  السابع للجنة الفنية. االجتماعموعد ومكان انعقاد   - 7  
  

  ما يستجد من أعمال.  - 8  
  

  اعتماد تقرير اللجنة الفنية عن اجتماعھا السادس.  - 9  
  

 اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليھا في الوثيقةوفي الجلسة نفسھا وافقت   -39
E/ESCWA/2011/C.6/L.2 .   
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  الوثائق  -ھاء

  
يتضمن المرفق الثاني لھذا التقرير مجموعة الوثائق التي نظرت فيھا اللجنة الفنية في اجتماعھا   -40

السادس.
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  وزارة االقتصاد والتخطيط
  

  ن رمزي عطيةالسيد ماجد ب
  سكرتير أول

  رئيس قسم الشؤون االقتصادية
  لدى الجمھورية اللبنانيةسفارة المملكة العربية السعودية 

  
  الجمھورية اليمنية

  
  السيدة أماني محمد عبدهللا زباره

  مدير إدارة الدراسات االقتصادية الدولية
  قتصاديةقطاع الدراسات والتوقعات اال
  دوليوزارة التخطيط والتعاون ال

  
  السيد نبيل علي عبد القادر

  القائم بأعمال السفارة اليمنية لدى الجمھورية اللبنانية
  

  المملكة المغربية
  

  السيد عبد اللطيف الروجا
  وزير مفوض
  نائب السفير 

  سفارة المملكة المغربية لدى الجمھورية اللبنانية
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  المرفق الثاني
  

  قالوثائقائمة 
  

  الرمز  البند  العنوان

 E/ESCWA/2011/C.6/L.1 3  جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/2011/C.6/L.2 3  المقترح تنظيم األعمال

 E/ESCWA/2011/C.6/3 3  2015-2014سنتين المقترح لفترة الستراتيجي االطار اإل

 E/ESCWA/2011/C.6/4 4  التحضيرات الجارية للدورة السابعة والعشرين لإلسكوا

: تنفيذ التوصيات التقدم المحرز في عمل األمانة التنفيذية
  الصادرة عن اللجنة الفنية في اجتماعھا الخامس

5  E/ESCWA/2011/C.6/5 

وجھات نظر البلدان األعضاء في عمل اإلسكوا: النجاحات 
  ومجاالت التحسين

6  E/ESCWA/2011/C.6/6 

  


