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 رـتقريـ
 

 اللجنة الفنية عن اجتماعها السابع
 3182 مارس/آذار 81-81عّمان، 

 

 زجـمو
 
اجتماعها السابع في ( اإلسكوا)للجنة الفنية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عقدت ا 

 . األعضاء في اإلسكوا الدولبحضور ممثلين عن  3182مارس /آذار 81و 81عّمان يومي 
 
فترة السنتين برنامج عمل اإلسكوا المقترح لوتضمن جدول أعمال اللجنة مجموعة من البنود، أهمها  

أنشطة التعاون الفني والخدمات الممارسات الجيدة في إطار : بناء قدرات البلدان األعضاء؛ و3182-3182
ابعة مت؛ و3182التقدم المحرز في إعداد خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام ؛ واالستشارية اإلقليمية

ومراجعة صالحيات اإلسكوا ونظامها الداخلي؛ ؛ (31+ريو)نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

؛ وتنفيذ التوصيات الصادرة عن وتنفيذ القرارات التي اعتمدتها اإلسكوا في دورتها السابعة والعشرين
تقييم اآللية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها عملية باإلضافة إلى اللجنة الفنية في اجتماعها السادس؛ 

 .تها الفرعيةالحكومية لإلسكوا وهيئا
 
ويتضمن هذا التقرير عرضًا ألبرز النقاط التي أثيرت في المناقشات، والتوصيات التي خلص إليها  

 .المجتمعون بعد مناقشة كل بند من بنود جدول األعمال
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 مـةمقد
 
تقرر إنشاء اللجنة الفنية خالل الدورة الرابعة والعشرين للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا - 8
وكان الهدف من إنشائها تيسير .  3116مايو /أيار 88إلى  1، التي ُعقدت في بيروت في الفترة من (اإلسكوا)

األعضاء بشأن القضايا اإلنمائية االقتصادية واالجتماعية  الدولاالتصال المباشر بين األمانة التنفيذية لإلسكوا و
وتجتمع اللجنة دوريًا لمتابعة المستجدات العالمية واإلقليمية ومتابعة تنفيذ برنامج عمل .  التي ُتعنى بها اإلسكوا

  . اإلسكوا، وتأمين الدعم ألنشطتها ومشاريعها
 
 81و 81ركز اإلسكوا للتكنولوجيا في عّمان يومي عقدت اللجنة الفنية اجتماعها السابع في م- 3

.  3182مارس /آذار 81وافتتحت أعمالها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين .  3182مارس /آذار
وبدأت مناقشة البنود الُمدرجة على جدول األعمال في الجلسة الصباحية التي تلت جلسة االفتتاح وخصصت 

ثم اسُتكمل النقاش حول البرنامج في .  3182-3182سكوا المقترح لفترة السنتين لمناقشة برنامج عمل اإل
األعضاء في إطار أنشطة التعاون الفني  الدوللمناقشة بناء قدرات  الجلسة المسائية التي ُخصصت أيضًا

 . والخدمات االستشارية اإلقليمية
 
ما تبقى من البنود الُمدرجة على التنفيذية في األعضاء مع األمانة الدولوفي اليوم الثاني، بحث ممثلو - 2

متابعة نتائج ؛ و3182التقدم المحرز في إعداد خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام : جدول األعمال، وهي
نفيذ وت؛ ومراجعة صالحيات اإلسكوا ونظامها الداخلي؛ (31+ريو)مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

تمدتها اإلسكوا في دورتها السابعة والعشرين؛ وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية في القرارات التي اع
 .  اجتماعها السادس؛ وتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها عملية تقييم اآللية الحكومية لإلسكوا وهيئاتها الفرعية

 
التوصيات التي خلص إليها ويعرض هذا التقرير أبرز مواضيع البحث والمناقشة، باإلضافة إلى - 2

 .المجتمعون
 

 التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية في اجتماعها السابع  -أواًل
 
اتخذت اللجنة الفنية في ختام اجتماعها السابع مجموعة من التوصيات والمقترحات حول المواضيع - 2

 :ومن أهّمها.  المدرجة على جدول األعمال
 

 األعضاء في اإلسكوا الدول التوصيات الموّجهة إلى  -ألف
 
 :األعضاء التوصيات التالية الدولوّجهت اللجنة الفنية إلى - 6

حاليًا بعضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي  ، والتي تتمتعاإلسكوافي دعوة الدول األعضاء  (أ) 
عة والعشرين لإلسكوا الصادر عن الدورة الساب (37-د) 213يذ باقي فقرات القرار ضمان تنفإلى لألمم المتحدة 

والمعني بطلب الجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية االنضمام إلى عضوية اللجنة االقتصادية 
، 3182يوليو /خالل الدورة المقبلة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في تموزواالجتماعية لغربي آسيا، وذلك 

جتماعية لغربي تغيير اسم اللجنة االقتصادية واالبقرار ل مجلس، من خالل التقدمأعضاء ال باقيبالتنسيق مع 
 ؛صادية واالجتماعية للدول العربيةآسيا إلى اللجنة االقت

 
 الهادفة إلى تغيير االسم؛ األعضاء في اإلسكوا إلى دعم الجهود الدولدعوة باقي  (ب) 
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ى عضوية اإلسكوا بالدول لالنضمام إل( 37-د)213حصر الدول العربية التي يشملها القرار رقم  (ج) 
 ة؛العربي األعضاء في جامعة الدول

 
الطلب من األمانة التنفيذية صياغة مشروع قرار وزاري بهذا المضمون وإرساله للوزراء الذين  (د) 

في ضوء نتائج مشاورات األمانة  إلى ذلك الحاجةاقتضت يمثلون نقاط االتصال باإلسكوا العتماده في حال 
 جهات المعنية في األمم المتحدة؛الالتنفيذية مع 

 
خطة األمم اإلقليمية في االعتبار عند صياغة  واالهتماماتتكثيف الجهود كي تؤخذ األولويات  (ه) 

 على المستوى الدولي؛ 3182المتحدة للتنمية لما بعد عام 
 
امين المقبلين، المشاركة الفاعلة في المفاوضات المتصلة بوضع أهداف التنمية المستدامة خالل الع (و) 

والمساهمة في تحديد المجاالت التي تندرج هذه األهداف في إطارها، وذلك لضمان توافق هذه األهداف مع 
 .احتياجات المنطقة وأولوّياتها

 
 التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية  -باء

 
 :التوصيات التاليةاألمانة التنفيذية إلى وّجهت اللجنة الفنية - 7
 
األعضاء خالل المناقشات حول مختلف بنود جدول األعمال وأيضا بشأن  الدولخذ مالحظات أ (أ) 

وبشأن المشاريع الميدانية قيد البحث في االعتبار، وإدراجها ضمن  3182-3182برنامج عملها لفترة السنتين 
 برامج العمل الفرعية لإلسكوا، وذلك بما يتناسب مع ميزانيتها ومواردها المتاحة؛

 
 ؛3182-3182اإلسكوا لفترة السنتين برنامج عمل األعضاء بالصيغة المعّدلة من  الدولإعالم  (ب) 
 
العادية لإلسكوا،  تكثيف الجهود لحشد الموارد المالية والحصول على موارد من خارج الميزانية (ج) 

 تعزيزها؛واإلقليمية و مع المنظمات الدولية من بينها إبرام الشراكاتوذلك عبر عّدة قنوات 
 
األعضاء، بعد أخذ العلم  الدولالمشاريع الجارية في إطار التعاون الفني مع  االستمرار في تنفيذ (د) 

لتحليلية وتنفيذ األنشطة بأنشطة البرنامج العادي للتعاون الفني وإنجازاته، وزيادة الصلة بين إعداد الدراسات ا
 المقررة؛

 
بعمل شبكة التعاون الفني بحيث تكون أكثر اتساقًا مع عمل  الخاصة الصالحياتإعادة النظر في  (ه) 

األعضاء من أنشطة التعاون الفني التي تقدمها اإلسكوا، وتقديم  الدولاللجنة الفنية، وذلك لتعزيز استفادة 
 لجنة الفنية في اجتماعها القادم؛مقترحات في هذا الشأن ل

 
 االستمرارالتعاون الفني، وللحصول على خدمات دليل يحّدد بوضوح إجراءات تقديم طلب  إعداد (و) 

األعضاء، ال سيما المنضمة حديثًا إلى اإلسكوا، باألنشطة الجارية في  الدولعمل لتعريف  اتفي تنظيم ورش
 ؛إطار هذا التعاون

 
األولوية للخبرات العربية عند اختيار المستشارين لدى اإلسكوا، وذلك وفقًا للقواعد  إعطاء (ز) 

 ؛ءات المرعية في األمم المتحدةواإلجرا
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خطة األمم المتحدة األعضاء في المداوالت حول  للبلدانتوفير المعلومات الالزمة وتقديم الدعم  (ح) 
، وتسليط الضوء على أولويات المنطقة العربية واهتماماتها في المشاورات الجارية 3182للتنمية لما بعد عام 

 ؛حاليًا في األمم المتحدة
 

، مع 3182خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام عزيز التكامل بين أهداف التنمية المستدامة وت (ط) 
 لدولية في هذا الشأن في االعتبار؛أخذ نتائج المفاوضات ا

 
، 5102اإلسراع في تقييم تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية قبل استحقاق العام  (ي) 

 ؛على النجاحات والتحديات الوطنية في تطبيق هذه األهدافمع تسليط الضوء 
 
للتنمية المستدامة والتكامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية التشديد على مفهوم األبعاد الثالثة  (ك) 

 تنظيم أنشطة تكّرس هذا المفهوم؛فيما بين هذه األبعاد على المستوى الوطني واإلقليمي، عن طريق 
 
األعضاء من أجل التوّصل إلى موقف عربي موّحد  الدولت تشاورية بمشاركة جميع عقد جلسا (ل) 

في المجاالت الثالثة ( 31+ريو)والمساهمة بصورة فاعلة في النقاشات الدولية المعنية بمتابعة نتائج مؤتمر 
من مهام وآليات  أهداف التنمية المستدامة؛ اإلطار المؤسسي الدولي للتنمية المستدامة، وما يتضمنه: التالية

 لمستدامة؛استراتيجيات وآليات التمويل الالزمة لتحقيق التنمية اعمل؛ 
 
بما يتوافق مع األولويات ( 31+ريو)تقديم الدعم الفني للبلدان األعضاء في تنفيذ نتائج مؤتمر  (م) 

 ر المناخ؛االلتزامات الخاصة بتغّي بشأن تنفيذ الدولالوطنية واإلقليمية، وتقديم المشورة لهذه 
 
البحث في سبل تعزيز األطر المؤسسية للتنمية المستدامة على المستويين الوطني واإلقليمي،  (ن) 

 إلى برامج وتدابير ملموسة؛( 22+ريو)بهدف ترجمة نتائج مؤتمر 
 
والمعدة ( 22+ريو)متابعة نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة : تحديث الوثيقة المعنونة (س) 

 ؛22+التنمية المستدامة في المنطقة ومتابعة مقررات مؤتمر ريوبشأن ( 22-د) 325تنفيذًا للقرار 
 
العمل على تنفيذ باقي فقرات القرار المتعلق بتغيير اسم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  (ع) 

ن نقاط االتصال باإلسكوا وصياغة مشروع قرار وزاري بهذا المضمون ورفعه إلى الوزراء الذين يمثلو. آسيا
الجهات المعنية في العتماده في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك في ضوء نتائج مشاورات األمانة التنفيذية مع 

 األمم المتحدة؛
 
إعداد تصور حول صالحيات اللجنة الفنية، كي تتمّكن هذه اللجنة من اتخاذ قرارات تسمح لها  (ف) 

؛ وأيضا البحث في تواتر دورات اإلسكوا المعمول به حاليًا وفي تأثيره على بتسيير عملها بصورة أكثر فاعلية
قدرة اللجنة الفنية على االستجابة للمستجدات الدولية واإلقليمية؛ ورفع المالحظات في هذا الشأن إلى االجتماع 

 المقبل للجنة بهدف مناقشتها قبل رفعها إلى الدورة الثامنة والعشرين لإلسكوا؛
 
 بما تم تنفيذه من  توصيات واردة في تقرير تقييم اآللية الحكومية؛خذ علمًا األ (ص) 
 
االستمرار في التنسيق مع جهات االتصال الوطنية بشأن مختلف األنشطة التي تضطلع بها  (ق) 

 اإلسكوا؛
 
عاة األعضاء قبل اختيار الخبراء المعنيين بإعداد الدراسات، مع مرا الدولالتشاور مع مراعاة  (ر) 

ات المتخذة في العمل على أن تتصّدر بنود متابعة المقّررعد المعمول بها في األمم المتحدة واألنظمة والقوا
 .ة، تفاديا لتناول المواضيع نفسهاجنة جدول أعمالها في الدورة المقبلالدورة السابقة لل
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 مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيًا
 

 3182-3182رة السنتين برنامج عمل اإلسكوا المقترح لفت  -ألف
 (من جدول األعمال 2البند )

 
عرضت األمانة التنفيذية على اللجنة الفنية برنامج عمل اإلسكوا المقترح لفترة في إطار هذا البند، - 1

 81ويتناول هذا البند التوجه العام للبرنامج .  E/ESCWA/2012/C.7/3استنادًا إلى الوثيقة  3182-3182السنتين 
لتنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا، واستراتيجية كل من البرامج الفرعية السبعة التي المعني با

األعضاء في إطار  الدوليتكّون منها هذا البرنامج، واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز وآليات التعاون مع 
رح تنفيذها في إطار الميزانية العادية وتلك ويتناول هذا البند أيضا األنشطة المقت.  كل من هذه البرامج الفرعية

ويتضمن المخرجات المقّررة .  الممولة من حساب األمم المتحدة للتنمية ومن موارد من خارج الميزانية
 الدولللبرنامج، والقضايا الطارئة المحتمل نشوؤها، واستراتيجيات التنفيذ والشراكات وآليات التعاون مع 

ولدى إعداد برنامج العمل، أخذت األمانة التنفيذية في االعتبار .  ي تنفيذهاألعضاء ومع جهات أخرى ف
 .  األعضاء بشأنه وأيضا األولويات المستجدة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي الدولالمقترحات التي قّدمتها 

 
متكاملة للموارد اإلدارة ال: ُتعنى البرامج الفرعية السبعة لبرنامج عمل اإلسكوا بالمواضيع التاليةو- 1

التنمية المستدامة؛ والتنمية االجتماعية؛ والتنمية والتكامل االقتصادي؛ وتكنولوجيا المعلومات  ألغراضالطبيعية 
ألدلة؛ والنهوض واالتصاالت ألغراض التكامل اإلقليمي؛ واإلحصاءات لوضع السياسات المرتكزة على ا

 .  ر النزاعات والتنميةاثبالمرأة؛ وتخفيف آ
 

 شعبة تخطيط البرامج والتعاون الفني إلى المداوالت الجارية في الجمعية العامة  مديروأشار - 81
لألمم المتحدة حول التخفيضات في الميزانية، وإلى إمكانية تأثيرها على برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين 

ألمانة التنفيذية أن هذا التوجه وأوضحت ا . واحتمال إلغاء أو دمج عدد من أنشطتها نتيجة لذلك 3182-3182
قد يستدعي منها تكثيف الجهود لتعبئة الموارد من خارج الميزانية العادية، مشيرة إلى نجاحات اإلسكوا في 

 . األعضاء دعم الجهود المبذولة في هذا المجال الدولتعبئة الموارد من خارج المنطقة، وتمنت على 
 

برنامج عمل اإلسكوا بصيغته المقترحة ال يأخذ في االعتبار وأشار عدد من المندوبين إلى أّن - 88
من هذه المالحظات  كبيرًا فأوضحت األمانة التنفيذية أنها أدرجت عددًا.  المالحظات التي أبدتها وفودهم عليه

 وأكّدت أّن عدم إدراج المالحظات المتبقية، بالرغم من أهميتها،.  في إطار األنشطة ذات الصلة في البرنامج
من هذه المالحظات سُيدرج ضمن برنامج عمل اإلسكوا لفترة  كبيرًا يعود إلى أسباب تتصل بالتمويل، وأّن عددًا

 .3187-3186السنتين 
 

، عمل اإلسكوا برنامج إنجازات لقياس المتابعة آليات تعزيزوشّدد مندوب فلسطين على ضرورة - 83
فأوضحت األمانة المدرجة فيه، تحقق من مؤشرات االنجاز ال آليات تبّينإلى البرنامج خانة  مقترحًا إضافة

التنفيذية أن صيغة برنامج العمل موّحدة، وأنها معتمدة لدى جميع األجهزة التابعة ألمانة األمم المتحدة، مشيرة 
إلى أنه يمكن البحث في هذا االقتراح واالتفاق على اعتماد صيغة على مستوى اللجنة الفنية ودورات اإلسكوا، 

 .من أجل قياس تنفيذ األنشطة المقّررة
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 :وفي إطار هذا البند، تناولت المواضيع التالية حسب تسلسل البرامج الفرعية لإلسكوا- 82
 

 اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة
 

البرنامج المقترح لعمل اإلسكوا  عد التنوع االقتصادي فيعد البيئي وُبأّكد المشاركون على أهمية دمج الُب- 82
األعضاء حتى تتمكن من االنتقال إلى  للبلدانفي الفترة المقبلة، وأهمية توفير التمويل الالزم ونقل التكنولوجيا 

عدين في برنامجها، وأشارت األمانة التنفيذية إلى أن اإلسكوا بدأت بالفعل بدمج هذين الُب.  االقتصاد األخضر
على صعيد  ، قّدمت من خاللها دعمًا”green help desk”بإقامة ما يعرف بالـ ع سمحت وأنها نّفذت مشاري

 .منها األردن وُعمان ولبنانالمعنية بالتحول إلى االقتصاد األخضر،  الدوللسياسات لعدد من ا
 

 التنمية االجتماعية
 

 من المجاالت،  يرًاكب أشار مندوب الكويت إلى أّن برنامج عمل اإلسكوا متشّعب ويغّطي عددًا- 82
وأشار إلى محدودية الشراكات مع المنظمات اإلقليمية ذات .  مما يستدعي بذل جهود كبيرة لتنفيذه

االختصاصات واالهتمامات المشتركة التي يمكن أن تستفيد اإلسكوا من خبرتها، منّوها بعمل المعهد العربي 
وفيما يتصل بالشراكة العالمية لصياغة أهداف  . اللتخطيط الذي تتقاطع أنشطته واختصاصاته مع عمل اإلسكو

، أشار إلى قصور مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية المعتمدة حاليا، بما أنها لم 3182التنمية لما بعد عام 
وهذا األمر يستدعي إبرام مشاركة حقيقية لصياغة أهداف للتنمية .  تستطع قياس األوضاع في المنطقة

تكون أكثر تعبيرًا عن الواقع، على أال تكّرس هذه الشراكات الهيمنة السياسية أو  3182المستدامة لما بعد 
صدار تقرير سنوي إباإلسكوا  قيام، أعرب مندوب الكويت عن رغبته في وختامًا.  االقتصادية للدول الكبيرة

 .  عن حالة التنمية في المنطقة العربية
 

األعضاء  الدولمانة التنفيذية لإلسكوا في بناء وتطوير قدرات وأشار مندوب اليمن إلى أهمية عمل األ- 86
على  الدولودعا إلى إيالء أهمية كبيرة إلى هذا العمل، نظرا إلى تأثيره على قدرة  . في بناء نماذج اقتصادية

إلسكوا وحث اإلسكوا على اإلسراع في االستجابة للطلب الذي تقّدم به اليمن إلى ا . تقييم أداء اقتصادها الكلي
 . لتدريب فريق متخصص في بناء النماذج االقتصادية، وللحصول على دعم فني إلعداد خطته الخمسية

 
وأّكدت األمينة التنفيذية لإلسكوا إلى أن األمانة التنفيذية للجنة ترّكز على تنفيذ عدد محدد من البرامج - 87

ى إلى االستفادة من قدراتها التنافسية، وتتجنب بهدف التخفيف من أثر خفض الميزانية على برامجها، وأنها تسع
أن اإلسكوا  وأكدت أيضًا.  االنخراط في مجاالت المنظمات الدولية األخرى، تفاديًا لالزدواجية في العمل

ُيعنى بدفع " مركز تميز"ستركز جهودها خالل المرحلة المقبلة على تفعيل التكامل اإلقليمي، من خالل إنشاء 
وستسعى كذلك إلى النهوض بالقدرات اإلحصائية لألمانة التنفيذية وتطوير .  إلقليمي إلى األمامعملية التكامل ا

 . "للنمذجة"وحدة  إنشاءمن خالل  األعضاء الدولأنشطتها المتعلقة بالنمذجة االقتصادية، بناًء على طلبات 
 . عربيةوأعربت عن استعداد اإلسكوا للمشاركة في إعداد تقرير سنوي حول التنمية ال

 
وقد أكد المجتمعون على أهمية األولويات التي طرحتها األمينة التنفيذية، وعلى دعمهم للتوجه نحو - 81

 .تطوير أنشطة اإلسكوا في المجال التي أشارت إليها
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 التنمية والتكامل االقتصادي
 

د الكلي في المنطقة على أهمية توجه األمانة التنفيذية نحو دعم سياسات االقتصاأكد المشاركون - 81
واستفسرت مندوبة مصر عن  . في المرحلة الراهنة للبلدانالعربية، باعتبار أن هذه السياسات تمثل أولوية 

 . التي تمر بتحوالت سياسية، وعن قيمته المضافة الدولمشروع تسهيل مرور البضائع بين 
 

يث مناخ األعمال السائد فيها، وإلى المنطقة من ح بلدانوأشارت مندوبة المغرب إلى التباين بين - 31
، الدولضرورة أن تضطلع اإلسكوا بدور هام في تحسين هذا المناخ من خالل تسهيل تبادل التجارب بين هذه 

 .مشيدة بتجربة بلدها في هذا المجال
 

وطلب مندوب اليمن إنشاء منصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو طلب دعمته - 38

بة األردن التي اقترحت إجراء مسح لقياس إنجازات الدول في مجال الشراكات بين القطاعين العام مندو
 . والخاص

 
وأّكد مندوبا تونس وفلسطين على ضرورة مواءمة أنشطة اإلسكوا مع رؤيتها الجديدة، والتركيز على - 33

ناء الشراكات مع المنظمات األخرى التعاون والتكامل بين برامجها الفرعية، واالستمرار في بذل الجهود لب
 . والمجتمع المدني

 
 :األعضاء، أشارت األمانة التنفيذية إلى عدد من النقاط، فيما يلي أهمها الدولوفيما يتصل بمداخالت - 32

 
لقد استدعى خفض ميزانية اإلسكوا التوجه نحو دمج عدد من أنشطتها، مما حّد من قدرة األمانة  •

 األعضاء؛ الدولالتي وردت من  جميع الطلباتالتنفيذية على تلبية 

التي تمر بتحوالت سياسية هو مشروع ميداني تم  الدولإن مشروع تسهيل مرور البضائع بين  •
ومن المقّرر أن يكون هذا .  اقتراحه بناء على المشاورات بين اللجان الخمس لألمم المتحدة

ودون اإلقليمي، وأن يستهدف في المقام  ي، على المستوى اإلقليمي واألقاليمالمشروع تنظيميًا
التي تمر في مرحلة انتقالية، وأن يؤدي إلى تحديث وسائل العبور وإكمال مشاريع  الدولاألول 

 ؛3117-3113سابقة نفذتها اإلسكوا في الفترة 

إّن موضوع تحسين مناخ األعمال يدخل في صلب برنامج عمل اإلسكوا، ومن المقرر إعداد  •
مناقشة جدوى عمل اإلسكوا في هذا المجال من النواحي  ومن المقّرر أيضًا.  أنهخمسة تقارير بش

 االقتصاد الكلي؛وناحية التجارية واالستثمارية 

وبالنسبة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من المقرر تصميم هيكلية جديدة لتعزيز هذه  •
 . في المملكة المغربية 3182يل أبر/الشراكة، وذلك في اجتماع للخبراء سيعقد في نيسان

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التكامل اإلقليمي

 
استعرض ممثل األمانة التنفيذية البرنامج الفرعي لشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المعنون - 32

الكبير الذي أحرزته المنطقة في التقدم ونّوه ب . "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التكامل اإلقليمي"
 . سّد الفجوة الرقمية، وبالتالي في االنتقال من العمل على سد هذه الفجوة إلى العمل على سد الفجوة المعرفية
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وأشار إلى أبرز إنجازات هذا البرنامج الفرعي، وأهم مخرجاته المتوقعة، والقضايا الطارئة والشراكات 
 . بهواستراتيجيات التنفيذ المتصلة 

 
 اإلحصاءات لوضع السياسات المرتكزة على األدلة

 
شددت الوفود على ضرورة استخدام اإلحصاءات في عمليتي وضع السياسات والتخطيط، وطلبت من - 32

وفي معرض الرد  . األعضاء لتحسين قدراتها في إنتاج اإلحصاءات والبيانات الدولاألمانة التنفيذية العمل مع 
التضارب في المعلومات بين شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة واإلسكوا، أشارت على االستفسار حول 

.  كمصدر رئيسي للبيانات الدولرها ستخدام األرقام الرسمية التي توفاألمانة التنفيذية إلى أنه تم االتفاق على ا
 .  أما في حال لم تتوفر هذه األرقام، فستستعين اإلسكوا ببيانات شعبة اإلحصاءات

 
 النهوض بالمرأة

 
على المستوى  لتنفيذ برامج تعنى بالمرأة اتزنوام صيمدى واقعية تخص عنمندوب اليمن استفسر - 36

 الدولوشّدد على أنه ال بد من مراعاة خصوصية .  تقاطع مع مواضيع أخرىتالمرأة قضايا ، بما أن الوطني
 . من تقاليدها ومبادئها الدينية ة انطالقًاالعربية التي تتعامل مع االتفاقيات الدولية المعنية بالمرأ

 
األعضاء إلى حصر جهودها في قضايا تعود بفائدة حقيقية على المرأة، مثل  الدولودعا مندوب تونس - 37

 . المساواة في المجال االقتصادي وفي التشغيل والتعليم
 

 للبلدانيات الثقافية ليس هناك ما يدعو إلى الحديث عن الخصوصوأشارت مندوبة مصر إلى أنه - 31
 متحفظة بالفعل على كل  الدولالعربية في النقاش حول تنفيذ االتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة، بما أن هذه 

كذلك، أكّدت أن ال تحّفظ على مشروع إنشاء مرصد للمرأة في المنطقة .  ما ترى أنه يمس بالشريعة اإلسالمية
ومات اقتصادية واجتماعية حول المرأة، وليس وضع مؤشرات للنوع العربية، طالما أن هدفه هو جمع معل

 .االجتماعي

 
العربية في التحفظ على االتفاقيات الدولية، وإلى أن  الدولاألمانة التنفيذية إلى حق  ةممثل توأشار- 31

لمرأة جاء بناء وأضافت أن إنشاء مرصد ل . الدولاإلسكوا ال ُتعنى إال برصد النواحي التي لم تتحفظ عليها هذه 
األعضاء، وأنه سيمّول من البنك اإلسالمي للتنمية ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات حول الوضع  الدولعلى طلب 

كذلك،  . ومن المقرر أن تبدأ اإلسكوا بتنفيذ هذا المشروع في لبنان . االقتصادي واالجتماعي والقانوني للمرأة
 مركزتمد نهج دمج النوع االجتماعي في جميع مجاالت عملها، وأن أكد ممثل األمانة التنفيذية أّن اإلسكوا تع

 .  عمل بالتنسيق مع غيره من المنظمات، مثل هيئة المرأة في األمم المتحدةفي اإلسكوا يالمرأة 
 

 الدولعما إذا كانت هناك دراسات تبين التقدم المحرز في  العربية المتحدة وتساءل مندوب اإلمارات- 21
 النهوض بالمرأة، لبرنامج العام التوجه إلى فلسطين مندوب وتطرق. نفيذ االتفاقيات الخاصة بالمرأةاألعضاء في ت

في في تعزيز إدماج قضايا المساواة  لتي لم تعكس الدور المناط بمركز شؤون المرأةا المقررة النواتج وإلى
 جرت الذي إبراز القيمة االضافية للمركز، أهمية إلى مشيرا النوع االجتماعي في كافة برامج عمل االسكوا،

 . للسكان المتحدة األمم صندوق أو المتحدة األمم في المرأة هيئة مثل البرامج، مقارنة بغيره من شعبة، إلى ترقيته
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 تخفيف آثار النزاعات والتنمية
 

أّن التحوالت  ار، باعتبأبدى عدد من المندوبين مالحظات حول تسمية هذا البرنامج الفرعي وأنشطته- 28
وطلب اليمن من األمانة التنفيذية تحديد .  أعضاء في اإلسكوا ليست نزاعات دولالديمقراطية التي تشهدها 

كذلك، طلب عدد من المندوبين توسيع نطاق .  مفهوم النزاعات ألنه يتناقض مع مفهوم التحول الديمقراطي
 .  ورة لتلك المتأثرة مباشرة بالنزاعاتالمجا الدولعمل البرنامج ليشمل تأثير النزاعات على 

 
في الوقت  وأشار ممثل األمانة التنفيذية إلى أنه جرت ترقية قسم القضايا الناشئة والنزاعات إلى شعبة- 23

الذي بدأت فيه المنطقة تشهد موجات التحول الديمقراطي واإلصالح، وأّن الشعبة تواكب هذه التحوالت من 
 خاطئًا ا أن الشعبة ال تزال تحتفظ باسمها عندما كانت قسما، فقد يعطي ذلك انطباعًاوبم.  خالل برنامج عملها

وأضاف أن الشعبة تعّد حاليًا، بالتعاون مع شعبة .  بأنها تتعامل مع التحوالت الديمقراطية في المنطقة كنزاعات
الجوار، وأنها  بلدانسورية على التنمية االقتصادية والعولمة، دراسة حول أثر األزمة في الجمهورية العربية ال

 .المجاورة ذه النزاعات على الدولالمتأثرة بالنزاعات وأثر ه الدولتنوي إصدار مطبوعة شهرية حول 
 

وبناًء عليه،  . األعضاء الدولوطلب رئيس الجلسة تعديل أنشطة البرنامج الفرعي استجابة لمقترحات - 22
 الدولتم االتفاق على أن ترسل األمانة التنفيذية إلى .  ها عليهاأدخلت التعديالت التي أبدت الوفود موافقت

 . 3182-3182األعضاء نسخة معّدلة لبرنامج عمل اإلسكوا للفترة 
 

 نيالممارسات الجيدة في إطار أنشطة التعاون الف: األعضاء الدولبناء قدرات   -باء
 والخدمات االستشارية اإلقليمية

 (من جدول األعمال 2البند )
 

في إطار هذا البند، قدمت األمانة التنفيذية عرضا حول عدد من المشاريع والخدمات التي تم تنفيذها - 22
عد التحليلي والمعياري لوالية عَد العملي الذي يكمل الُبوتشكل هذه األنشطة الُب.  ضمن برنامج التعاون الفني

ء، واالستفادة من الخبرات العملية لوضع األعضا الدولوتتضمن تبادل المعلومات والتجارب مع  . اإلسكوا
السياسات وتصميم المبادرات الحكومية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، 

األعضاء  الدولالعمل والزماالت والجوالت الدراسية، بناء على الطلبات التي ترد من  اتوذلك من خالل ورش
 .يرتكز على تحقيق النتائج تعتمد اإلسكوا في ذلك نهجًا متكاماًل ومتعدد التخصصاتو.  ووفقًا الحتياجاتها

 
آللية عمل شبكة التعاون الفني، مشددة على ضرورة التنسيق مع نقاط االتصال  وطلبت الوفود توضيحًا- 22
إلقليمية في األعضاء ومرور جميع المراسالت عبرها، وعلى إعطاء األولوية للخبرات الوطنية وا الدولفي 

وأشار عدد من الوفود أيضًا إلى ضرورة مأسسة العالقة في مجال التعاون الفني .  إنجاز المشاريع في المنطقة
.  األعضاء واإلسكوا، وذلك إلتاحة المجال للتخطيط المسبق لطلبات الحصول على الدعم الفني الدولبين 

وإحاطة نقاط االتصال الوطنية علمًا بتقديم هذه  وطلب مندوب ليبيا توضيح تفاصيل عملية تقديم الطلبات،
، وعلى ضرورة تحديد ماهية العالقة الدولوأكدت الوفود على أهمية اإلسراع في التعامل مع طلبات .  الطلبات

إلى  وتساءل البعض عن جدوى وجود هذه الشبكة نظرًا.  بين دور نقاط االتصال ودور شبكة التعاون الفني
 .نضعف دورها حتى اآل

 
تعيين نقاط االتصال وتنسيق مهامها داخليا، كما طلبت تسهيل مهمة  الدولوطلبت األمانة التنفيذية من - 26

 المستشارين اإلقليميين من خالل إعالمهم باألنشطة التي تضطلع بمثلها منظمات أخرى في بلدانهم، تجنبًا
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القادم للجنة الفنية ولشبكة التعاون الفني  واقترحت أن يتضمن جدول أعمال االجتماع.  لالزدواجية في العمل
 . بندًا حول سُبل تفعيل عمل الشبكة

 
 3182التقدم المحرز في إعداد خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام   -جيم

 (من جدول األعمال( أ) 2البند )
 

رك للجان اإلقليمية ستعرض المجتمعون التقدم المحرز في إعداد التقرير المشتافي إطار هذا البند، - 27
وتناولوا حيثيات عملية .  من منظور إقليمي 3182لألمم المتحدة حول خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

إعداد التقرير على الصعيدين العالمي واإلقليمي، واألهداف المرجو تحقيقها منه، ودور الجهات المشاِركة في 
حتى اآلن وفق البرنامج الزمني المتفق عليه، والجهات المعنية في  إعداده ومسؤولياتها، والخطوات المتخذة

 .األمم المتحدة التي سيتم تقديم التقرير النهائي إليها، واآلليات المعتمدة لذلك
 

، أوضح 3182األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  على تساؤل مندوب ُعمان بشأن أهداف خطة وردًا- 21
نه يتوّقع أن تتضح مالمح هذه األهداف وأن تجهز صيغتها النهائية على المستوى ممثل األمانة التنفيذية أ
العربية في وضع هذه الخطة على  للبلدانوشدد على أهمية المشاركة الفاعلة .  3182العالمي قبل نهاية عام 

عد د من تضمينها الُبالمستوى الوطني واإلقليمي ومن خالل الهيئات الفرعية لألمم المتحدة في المقّر، وذلك للتأك
 . اإلقليمي للتنمية

 
 (31+ريو)متابعة نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة   -دال

 (من جدول األعمال( ب) 2البند )
 

، (31+ريو)األعضاء في مؤتمر  الدولفي إطار هذا البند، تناول المجتمعون مشاركة اإلسكوا و- 21
عد اإلقليمي للتنمية المستدامة بركائزها ، والُب"المستقبل الذي نصبو إليه"ونة والوثيقة الختامية للمؤتمر المعن

وقد شددت هذه الوثيقة، التي ُعرضت على اللجنة الفنية، على .  الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئية
برامج  إلى( 31+ريو)ضرورة اتخاذ الخطوات الالزمة على صعيد المنطقة العربية لترجمة نتائج مؤتمر 

 .إقليمية ووطنية للتنمية المستدامة قابلة لالستمرار وتلبي احتياجات المنطقة العربية وأولوياتها
 

على موضوع  ظًاوب المملكة العربية السعودية تحفعلى مضمون هذه الوثيقة، أبدى مند وتعليقًا- 21
 تاألمانة التنفيذية أكد ةغير أن مندوب . إلى اعتماد اقتصاد بلده على الموارد النفطية االقتصاد األخضر، نظرًا

األعضاء لتبني النواحي التي تشاؤها من االقتصاد األخضر، وأنه في ظّل عدم توفر  للدولأن األمر ُترك 
لالستفادة من  الدولالتمويل الالزم لدعم عملية التحول إلى االقتصاد األخضر، فالمسؤولية تقع على عاتق 

قيام االسكوا بعقد اجتماعات  األردنواقترح مندوب  .مات معنية بالتنمية الخضراءعدة منظالتمويل الذي تقدمه 
بما يتصل  هاوأولوياتموقف عربي يعبر عن خصوصية المنطقة  إلىتشاورية بين الدول العربية بهدف التوصل 

مواضيع، بهدف فرق العمل الدولية العاملة على هذه ال إلىبهذه المواضيع، وان تقوم بنقل وجهة نظر المنطقة 
االيجابي في الجهود الدولية التي تبذل في هذا الشأن وضمان مصالح دول المنطقة فيما  واإلسهاماالستعداد 

 .سيصدر عن هذه اللجان الدولية من مقررات
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 مراجعة صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي  -هاء
 (من جدول األعمال 6البند )

 
قامت اللجنة الفنية بالنظر في صالحيات اإلسكوا ونظامها الداخلي على أثر انضمام في إطار هذا البند، - 28

الجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية إلى عضويتها، وذلك بناًء على قرار المجلس االقتصادي 
.  في عضوية اإلسكوا الدولأن قبول هذه بش 3183يوليو /تموز 81المؤرخ  3183/8واالجتماعي لألمم المتحدة 

مايو /أيار 81المؤرخ ( 37-د) 213وكانت اإلسكوا قد أوصت المجلس االقتصادي واالجتماعي، في قرارها 
والمتعلق بالطلبات التي وردت من تونس وليبيا والمغرب لالنضمام إلى عضوية اللجنة، بالموافقة على  3183

العربية األخرى إلى االنضمام إلى  الدوللب من األمانة التنفيذية دعوة ُطالقرار وفي هذا .  هذه الطلبات
تمثل المتحدة وجامعة الدول العربية لتحويل اإلسكوا إلى لجنة  اإلسكوا، والتنسيق مع الجهات المعنية في األمم

وإلى االتصاالت التي وعرضت األمانة التنفيذية الجهود التي قامت بها لتنفيذ هذا القرار، .  العربية كافة الدول
 .أجرتها مع األجهزة المعنية في األمم المتحدة وأمانة جامعة الدول العربية

 
، مشيدين بجهود األمانة التنفيذية (37-د) 213ناقش أعضاء اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ القرار و- 23

بتغيير قرات القرار، ال سيما تلك الخاصة الرامية إلى تنفيذ هذا القرار، ومبدين قلقهم من التأخر في تنفيذ باقي ف
لجنة االقتصادية ال"نقاش في هذا الصدد، اتفقوا على أن يكون اإلسم الجديد  إجراءوبعد  . اإلسكوا اسم

 : وأوصوا بما يلي ". العربية للدولواالجتماعية 
 

جتماعي دعوة الدول األعضاء في اإلسكوا التي تتمتع حاليًا بعضوية المجلس االقتصادي واال •
خالل الدورة المقبلة للمجلس ( 22-د) 322لألمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ باقي فقرات القرار 

، من واالجتماعي االقتصاديأعضاء المجلس  باقيوذلك بالتنسيق مع  2203يوليو /في تموز
قتصادية اللجنة اال"لغربي آسيا إلى  واالجتماعية االقتصاديةخالل التقدم بقرار لتغيير اسم اللجنة 

 ؛"واالجتماعية للدول العربية

الدول األعضاء في اإلسكوا الدعم اإليجابي لجهود تغيير االسم، بحيث يتم  باقيتطلب اللجنة من  •
 ؛واالجتماعي االقتصاديعرض القرار المقترح على المجلس 

ل لالنضمام إلى عضوية اإلسكوا بالدو( 22-د)322حصر الدول العربية التي يشملها القرار  •
 ؛جامعة الدول العربيةاألعضاء في 

المضمون ورفعه للوزراء الذين  الطلب من األمانة التنفيذية صياغة مشروع قرار وزاري بهذا •
إلى ذلك في ضوء نتائج  في حال تطلبت الحاجةيمثلون نقاط االتصال باإلسكوا العتماده 

 .مشاورات األمانة التنفيذية مع الجهات المعنية في األمم المتحدة
 

 تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اإلسكوا في دورتها السابعة والعشرين  -واو
 (من جدول األعمال( أ) 7البند )

 
في إطار هذا البند، استعرض المشاركون اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي اعتمدتها اإلسكوا في - 22

، والمتصلة بالمجاالت المختلفة التي يشملها عمل (3183مايو /أيار 31-87بيروت، )دورتها السابعة والعشرين 
وأكد مندوب فلسطين على ضرورة إنشاء آلية لتقديم التقارير .  األعضاء الدولاإلسكوا وبالقضايا التي تهم 

، وأن يضاف مضمون هذه التقارير إلى الوثيقة المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولحول تنفيذ القرارات التي تخص 
 . وأعرب المجتمعون عن تأييدهم لهذا المقترح.  ا اإلسكواالتي اعتمدته
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 السادس اجتماعها في الفنية اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ  -زاي
 (من جدول األعمال( ب) 7البند )

 
في إطار هذا البند، قدمت األمانة التنفيذية عرضًا حول اإلجراءات التي اتخذتها تنفيذًا للتوصيات - 22

، التي يتعلق بعضها (3188ديسمبر /كانون األول 3-8بيروت، )االجتماع السادس للجنة الفنية  الصادرة عن
وتتضمن أهم التوصيات التنظيمية تلك .  بالمسائل التنظيمية واإلجرائية، وبعضها اآلخر بالمجاالت التقنية

الجهات المانحة على تزويد  المتعلقة بعضوية اإلسكوا؛ وتواتر اجتماعات اللجان السبع التابعة لها؛ وتشجيع
عمل وطنية لتعريف اإلدارات المعنية بالخدمات  اتاإلسكوا بموارد مالية من خارج الميزانية؛ وتنظيم ورش

 .  االستشارية التي تقدمها المنظمة؛ وعقد لقاءات بين اإلسكوا ونقاط االتصال الرسمية للبلدان األعضاء
 

ألمانة التنفيذية لتنفيذ هذه التوصيات؛ واإلبقاء على التواتر الحالي ومن أهم اإلجراءات التي اتخذتها ا- 22

الجتماعات اللجان الحكومية السبع؛ وإرسال مذكرات ورسائل مباشرة إلحاطة نقاط االتصال وأعضاء الهيئة 
ل العمل الوطنية في مجا اتاالستشارية علمًا بكافة األنشطة التي تضطلع بها اإلسكوا؛ وتنظيم عدد من ورش

  .بتوفير وثائق االجتماعات قبل وقت كاف للدول األعضاء وااللتزام؛ التعاون الفني، ال سيما في السودان واليمن
 

 لإلسكوا تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها عملية تقييم اآللية الحكومية -حاء
 وهيئاتها الفرعية

 (من جدول األعمال( ج) 7البند )
 

تنفيذ لبجميع التدابير التي اتخذتها األمانة التنفيذية  للجنة الفنية علمًافي إطار هذا البند، أخذت ا- 26
وقد أجرت األمانة التنفيذية .  وهيئاتها الفرعية لإلسكواالتوصيات التي خلص إليها تقرير تقييم اآللية الحكومية 

الفرعية، الذي اتخذته اللجنة بشأن تواتر دورات اللجنة وهيئاتها ( 32-د) 318لإلسكوا هذا التقييم عماًل بالقرار 
، ودعت فيه األمانَة التنفيذية إلى إجراء تقييم (3111مايو /أيار 31-36صنعاء، )في دورتها الخامسة والعشرين 

األعضاء واإلصالحات الجارية في األمم  الدولمعمق لآللية الحكومية على ضوء أولويات البرامج كما تحددها 
 .المتحدة

 
وقد بدأ العملية في أواخر عام .  لفت األمانة التنفيذية خبيرًا مستقاًل إلجراء هذا التقييمولهذا الغرض، ك- 27

مايو /أيار 31-87بيروت، )، وأعّد تقريرًا أوليًا ُعرض على اللجنة في دورتها السادسة والعشرين 3111
فيه على اللجنة الفنية  ، ُأنجز التقرير وُعرضت مضامينه والتوصيات الواردة3181يوليو /وفي تموز(.  3181

، فأقّرت اللجنة معظم استنتاجاته واستخرجت منه (3188أبريل /نيسان 7-6بيروت، )في اجتماعها الخامس 
وُعرض على اإلسكوا في دورتها .  التوصيات القابلة للتنفيذ، مع مراعاة بيئة العمل والنظام الداخلي لإلسكوا

 . التي تم اتخاذ اإلجراءات بشأنها إلى حينه السابعة والعشرين تقرير موجز عن التوصيات
 

األعضاء، أعرب مندوب ليبيا  الدولوفيما يّتصل بالتوصية الخاصة بإنشاء مكاتب فرعية لإلسكوا في - 21
عن تطّلع بالده إلى استضافة أحد المكاتب الفرعية لإلسكوا لتعزيز التعاون مع األمانة التنفيذية واالستفادة من 

أو وطنية قد جرى  إقليميةمكاتب دون  بإنشاءقت بعض الوفود على أن التوصية المتعلقة وعل  .أنشطتها
 . لذلك في ضوء عدد الدول األعضاء في اإلسكوامناقشتها مسبقًا وكان الرأي آنذاك أنه ال حاجة 

 
هات كذلك، أكد عدد من المندوبين على أهمية أن تجرى جميع المراسالت الرسمية مع الدول عبر الج- 21

وأشاروا إلى التباين في السياسة واإلجراءات التي .  الحكومية الرسمية، أو على األقل إعالمها بتلك المراسالت
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معها، واقترحوا وضع دليل حول هذه  تعتمدها الُشَعب واألقسام المختلفة للتنسيق مع الدول األعضاء والتواصل
اإلسكوا تتبع سياسة محددة في هذا الشأن، ترتكز على وأشار أمين سر اللجنة باإلنابة إلى أن .  اإلجراءات

 . بها، وعلى االتصال مباشرة الدولالسعي حثيثًا إلى التنسيق مع نقاط االتصال في 
 

األعضاء إلى إعادة هيكلة اللجنة الفنية بحيث يتم تغيير صالحياتها ومهامها  الدولوفي الختام، دعت - 21
كون بالتالي سندًا لدورات اإلسكوا، على أن تقّدم األمانة التنفيذية خالل لتتمكن من اعتماد القرارات، وأن ت

االجتماع القادم للجنة الفنية تصّورا حول العالقة بين اللجنة ودورات اإلسكوا، من ناحية، ومع اللجان الفرعية 
 .األخرى، من ناحية ثانية، مع االسترشاد بتجارب اللجان اإلقليمية األخرى في هذا الصدد

 
 للجنة الفنية موعد ومكان انعقاد االجتماع الثامن   -طاء

 (من جدول األعمال 1البند )

 
أوائل اتفق المجتمعون على عقد االجتماع الثامن للجنة الفنية في مقر اإلسكوا في بيروت في - 28

عقد االجتماع  سبتمبر ليتزامن مع االحتفال بمرور أربعين عامًا على تأسيس اإلسكوا، كما اتفقوا على/أيلول
تحدد األمانة و ديسمبر لإلعداد للدورة الثامنة والعشرين لإلسكوا،/شهر كانون األولأواخر التاسع للجنة الفنية 

 .تاريخ بالتشاور مع رئاسة اللجنةالالتنفيذية 
 

 ما يستجد من أعمال  -ياء
 (من جدول األعمال 1البند )

 
 .لم ترد أي مقترحات في إطار هذا البند- 23

 

 اللجنة الفنية عن اجتماعها السابع اعتماد تقرير  -ثالثًا
 (من جدول األعمال 81البند )

 
اعتمدت اللجنة الفنية في ختام اجتماعها السابع التوصيات المعروضة عليها والمستخلصة من النقاشات، - 22

ي تقرير شامل عن وقدمت مالحظاتها على التوصيات، على أن ُتجرى عليها التعديالت المقترحة وُتدرج ف
 .أعمال االجتماع ونتائجه

 

 تنظيم االجتماع  -رابعًا
 

 مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف
 

مارس /آذار 81و 81ُعقد االجتماع السابع للجنة الفنية في مركز اإلسكوا للتكنولوجيا في عّمان يومي - 22
الية رئاسة اللجنة الفنية مع رئاسة دورة وعماًل بصالحيات اللجنة الفنية التي تنص على تزامن و.  3182

اإلسكوا، تّولت اإلمارات العربية المتحدة رئاسة هذا االجتماع بحكم توليها رئاسة الدورة السابعة والعشرين 
 . 3183مايو /أيار 81-7لإلسكوا، التي ُعقدت في بيروت في الفترة 
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 االفتتاح  -باء
 

مارس  /آذار 81سابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين افتتحت اللجنة الفنية اجتماعها ال- 22
وزارة المساعد لوكيل الوألقى السيد محمد صالح الشلواح، .  في مركز اإلسكوا للتكنولوجيا في عّمان 3182

العربية االقتصاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس االجتماع السابع للجنة الفنية، كلمة دولة اإلمارات 
 .المتحدة

 
ثم ألقت الدكتورة ريما خلف، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا، كلمة استهلتها - 26

بالترحيب بالحضور وبالتأكيد على أهمية دور اللجنة الفنية في تحديد أولويات عمل اإلسكوا وتوجيه أنشطتها، 
وأشارت إلى أهداف اإلسكوا الرامية إلى توسيع نطاق أنشطتها .  اءاألعض الدولبما يتناسب واحتياجات 

الرياض، )والمتعلقة بالتكامل اإلقليمي العربي التنموية االقتصادية واالجتماعية  القمة العربيةلقرارات الداعمة 
تشكيل فريق عمل قوي ومتخصص إلى قرار اإلسكوا  وأشارت أيضًا.  (3182يناير /كانون الثاني 38-33

 كبيرًا وأّكدت أن اإلسكوا تولي اهتمامًا.  األعضاء فيها والجامعة العربية في هذا المجال الدوللمساندة جهود 
ألنشطة النمذجة االقتصادية، وذلك في سياق جهودها الهادفة إلى تطوير قدراتها في إنتاج اإلحصاءات، وتوثيق 

في ختام كلمتها، ذكرت السيدة خلف تطّلع اإلسكوا إلى و.  األعضاء لبناء قدراتها اإلحصائية الدولالتعاون مع 
وأشادت بالدور الهام جدا الذي  . أغسطس من هذه السنة/االحتفال بعيدها األربعين الذي يصادف في شهر آب

تضطلع به اإلسكوا في المنطقة، إذ استطاعت بالرغم من كل التحديات تقديم رؤية استراتيجية تنهض بعملها 
 .األعضاء الدولموحات وتسهم بتحقيق ط

 
 الحضور  -جيم

 
وترد قائمة .  األعضاء في اإلسكوا الدولشارك في االجتماع السابع للجنة الفنية ممثلون عن - 27

 . المشاركين في المرفق األول لهذا التقرير
 

 جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -دال
 

مال بالصيغة المعروضة عليها والواردة في الوثيقة أقرت اللجنة الفنية في جلستها األولى جدول األع- 21
E/ESCWA/2012/C.7/L.1  .وفيما يلي جدول األعمال بصيغته المعتمدة: 

 
 .افتتاح االجتماع- 8 
 
 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى- 3 
 
 .3182-3182برنامج عمل اإلسكوا المقترح لفترة السنتين - 2 
 
الممارسات الجيدة في إطار أنشطة التعاون الفني والخدمات : األعضاء الدولبناء قدرات - 2 

 .االستشارية اإلقليمية
 
 : األولويات اإلقليمية والعالمية- 2 
 

 ؛3182التقدم المحرز في إعداد خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  (أ)  
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 (.31+وري)متابعة نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  (ب)  
 
 .مراجعة صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي- 6 
 
 :التقدم المحرز في عمل األمانة التنفيذية- 7 
 

 تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اإلسكوا في دورتها السابعة والعشرين؛ (أ)  
 عها السادس؛تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية في اجتما (ب)  
 .تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها عملية تقييم اآللية الحكومية لإلسكوا وهيئاتها الفرعية (ج)  
 
 .موعد ومكان انعقاد االجتماع الثامن للجنة الفنية- 1 

 
 .ما يستجد من أعمال- 1 
 
 .اعتماد توصيات اللجنة الفنية في اجتماعها السابع- 81 
 

 وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليها في الوثيقةوفي الجلسة نفسها - 21
E/ESCWA/2012/C.7/L.2  . 

 
 الوثائق  -هاء

 
 .يتضمن المرفق الثاني لهذا التقرير مجموعة الوثائق التي نظرت فيها اللجنة الفنية في اجتماعها السابع- 61
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 المرفق األول
 

 قائمة المشاركين
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 المرفق الثاني
 

 قائمة الوثائق
 

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/2012/C.7/L.1 2 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/2012/C.7/L.2 2 تنظيم األعمال

 E/ESCWA/2012/C.7/3 3 2205-2204اإلسكوا المقترح لفترة السنتين  برنامج عمل

الممارسات الجيدة في إطار : بناء قدرات البلدان األعضاء
 أنشطة التعاون الفني والخدمات االستشارية اإلقليمية

4 E/ESCWA/2012/C.7/4 

 E/ESCWA/2012/C.7/5 5 :األولويات اإلقليمية والعالمية

ي إعداد خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد التقدم المحرز ف
 2205عام 

 E/ESCWA/2012/C.7/5(Part I) (أ) 5

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة متابعة نتائج 
 (22+ريو)

 E/ESCWA/2012/C.7/5(Part II) (ب) 5

 E/ESCWA/2012/C.7/6 2 :التقدم المحرز في عمل األمانة التنفيذية

التي اعتمدتها اإلسكوا في دورتها السابعة  تنفيذ القرارات
 والعشرين

 E/ESCWA/2012/C.7/6(Part I) (أ) 2

تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية في اجتماعها 
 السادس

 E/ESCWA/2012/C.7/6(Part II) (ب) 2

تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها عملية تقييم اآللية 
 فرعيةالحكومية لإلسكوا وهيئاتها ال

 E/ESCWA/2012/C.7/6(Part III) (ج) 2

 E/ESCWA/2012/C.7/7/Report 9 تقرير اللجنة الفنية عن اجتماعها السابع

 


