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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التنفيذيةاللجنة 
 الخامساالجتماع 
 2018كانون األول/ديسمبر  19-18بيروت، 

 جدول األعمال المؤقت من 4البند 

 توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربيةتنفيذ 
 الثالثينوالقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية 

 زـموج

ختام الدورة  في االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(اعتمدت الدول األعضاء في اللجنة 
توافق بيروت حول ، 2018حزيران/يونيو  28إلى  25قدت في بيروت من        التي ع  ،للجنة الثالثينالوزارية 

 .باإلضافة إلى مجموعة من القرارات ،التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 وترد كل مجموعةالقرارات. و لتنفيذ التوافق لتخطيطلاألمانة التنفيذية  تصورهذه الوثيقة  تستعرض
. التنفيذية نفذها األمانةالتي تقرر أن تاإلجراءات ، تليها العريضبالخط التوافق المذكورة في  من األنشطة

 ذت لتنفيذها.  خ                                     القرارات الوزارية واإلجراءات التي ات افة كما يرد تلخيص لك

، وتقديم الرأي بيروت لتنفيذ توافقوالجارية  ةباألنشطة المقررالعلم  ألخذ ةمدعو واللجنة التنفيذية
 .في هذا الصدد الوطنياتخاذها على المستوى التي تقرر وكذلك استعراض اإلجراءات  ها،بشأن
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 ةـمقدم

في ختام الدورة  ،)اإلسكوا(اعتمدت الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -1
، توافق بيروت حول 2018حزيران/يونيو  28إلى  25قدت في بيروت من              للجنة التي ع  الثالثينالوزارية 

 هذه تتألفو باإلضافة إلى مجموعة من القرارات. ،التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
حتى اجتماع اللجنة  ذة                         المخطط لها واألنشطة المنف متابعة ال إجراءات الجزء األوليتضمن : ينأجزمن  الوثيقة

 .في الدورةدت   م     اعت التي  الثاني بمتابعة تنفيذ القراراتالجزء يتعلق و، توافق بيروت في إطار التنفيذية الخامسة

 توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة تنفيذ  -    أوال 
 في المنطقة العربية

التزام الدول األعضاء  توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية     أكد  -2
ق إلى أهمية                                                                                           بوضع التكنولوجيا واالبتكار في قلب مسار التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية، وتطر 

إلى دور التكنولوجيا في تحقيق و، الئقالعمل الص فرتأمين ظم تعليم متطورة ل  ن ة وظم تكنولوجية قوي  ن تطوير 
. الكوارث ها ومخاطرمخاطرخفض درء النزاعات ووتحسين الحوكمة واالستدامة البيئية و إلدماج االجتماعيا

االستثمار على مستوى البلدان والمنطقة التمويل وتعبئة وزيادة بالعمل على  التزامهات الدول األعضاء         كما أك د
ألهداف                                  لمسيرة التنمية في الدول وتحقيقا                                                       نولوجيا واالبتكار، ال سيما في أقل البلدان نموا ، دعما  في مجال التك

مسار التعاون وتأثيره على لإلسكوا أهمية العمل الذي تقوم به األمانة التنفيذية         ت أيضا     أك دو. التنمية المستدامة
تفعيل دور التركيز على مع مواصلة أنشطتها على هذا المسار،  التنفيذية ت من األمانةطلبوالتكامل اإلقليمي، و
 في تحفيز التنمية. التكنولوجيا واالبتكار

ويستند  .توافق بيروتلتنفيذ  ترحةالمقأو  ةالجاري اإلجراءاتمجموعة  ه الوثيقةهذ فياألمانة التنفيذية  تقدم -3
المتوفرة لدى األمانة التنفيذية من تخصصات مختلفة القدرات االستفادة من  ن:يعدين رئيسي      إلى ب توافق التنفيذ 

بين  في التنفيذ التناغموإلى بين التكنولوجيا واألبعاد المختلفة للتنمية المستدامة،  المتكامل قادرة على الربط
 حدياتلتعامل مع التلتوليد المعرفة حول التحديات التنموية وبناء التوافقات  يوه ،المجاالت الرئيسية لعمل اإلسكوا

وبالتحديد،  .أنشطة التعاون الفني المستهدفةعبر دعم مباشر للدول األعضاء  بتقديم االستجابة لها، ثم المختلفة
 التالية. االستجابة للطلباتإلى األمانة التنفيذية في اإلسكوا  طلبت الدول األعضاء

، وذلك من خالل دعم وضع تعزيز االستجابات اإلقليمية المتسقة للتطورات التكنولوجية السريعة )أ(
، والتركيز على أكثر شرائح المجتمع 2030المؤازرة باالستناد إلى خطة عام         الن ظ م والمعايير، وبناء  القواعد

 ؛              تعرضا  للمخاطر

 الجاري تنفيذها أو المقترحة جراءاتاإل

األعضاء في مواكبة دعم جهود الدول إلى تهدف عدة  إقليمية مبادراتتنفيذ األمانة التنفيذية على ل تعم -4
 :أبرزهارات التكنولوجية السريعة،       التغي 
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خارطة "تحت عنوان  حوكمة اإلنترنتقضايا لإقليمي إطار عمل  بلورةب 2018في مطلع عام القيام  •
 عقد اجتماعاتهذا اإلطار ب تنفيذ محاور األمانة التنفيذية وتتابع .(1)"الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت

خبراء حول  اجتماع، 2018 في بيروت، في كانون األول/ديسمبر قد  ع  . وقدةمع األطراف المعني
مشاورات مفتوحة للجنة  تنظيم 2018 تموز/يوليو في سبقه ،السيبرانيترابط حوكمة اإلنترنت واألمن 

لالجتماع الخامس للمنتدى العربي لحوكمة         تحضيرا وذلك االستشارية المتعددة األطراف في بيروت، 
 ؛2019 اإلنترنت

حالة تكنولوجيا المعلومات إلى الذي يتطرق  في العالم العربي، لتنمية الرقميةاتقرير عداد إ •
          بناء  على  المختلفة، شموليتها ودورها في تمكين فئات المجتمعوواالتصاالت والتكنولوجيات الرقمية 

من المخطط و .              تعرضا  للمخاطر، مع التركيز على الشرائح األكثر 2030لعام خطة التنمية المستدامة 
 ؛2019إصدار التقرير في النصف الثاني من عام 

اآلفاق الواعدة لالبتكار والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في " بعنوان ،إعداد دراسة •
عتمد تتطبيقات حلول و إليجاد تبنيهايمكن التي البتكار سياسات القاربات م تقدم ،"المنطقة العربية

 أهداف التنمية المستدامة؛في تحقيق تسهم هذه الحلول ل، على التكنولوجيات الجديدة

 ؛تأثير الثورة الصناعية الرابعة على التنمية في الدول العربية عندراسة إعداد  •

 المنطقة العربية.حث والتطوير في إدارة حقوق الملكية الفكرية للبعن عداد دليل مرجعي إ •

                                                                                وضع السياسات على أساس األدلة من أجل تحقيق التحو الت الهيكلية باستخدام التكنولوجيا  )ب(
لتحسين اإلنتاجية واالستدامة، على نحو يسهم في معالجة األسباب الجذرية للفقر المتعدد األبعاد، ودفع التكامل 

في أثر التكنولوجيا واالبتكار على توليد فرص العمل  االقتصادي واالجتماعي، وإيجاد فرص عمل الئق؛ والبحث
 ؛في القطاعات المختلفة

 اإلجراءات الجاري تنفيذها أو المقترحة

دور التكنولوجيا في تحقيق التحوالت شأن بعدة تقارير ودراسات  إعداد           حاليا  على مانة التنفيذيةتعمل األ -5
 :ذلك منو عقد اجتماعات خبراء،على و الهيكلية التنموية

البيئة هذه الدراسة  د    تحد . ووآفاقه في المنطقة العربية الرقمي الماليوالتمكين  دراسة حول الشمول •
 اإلدماجلتحقيق والفرص التي توفرها  (FinTech) لالستفادة من التكنولوجيا الماليةالمطلوبة  التمكينية

مشاريع الصغيرة ولل               تعرضا  للمخاطراألكثر و الفقيرةلفئات المالي الرقمي والتمكين المالي الرقمي ل
 ؛في المنطقة العربية دة على التكنولوجيا واالبتكار       المعتم  والمتوسطة

                                                
(1) https://www.unescwa.orgsites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance-en.pdf. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
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على تحليل أوجه القصور في إنتاجية الشركات الخاصة  ز    يرك  2019تقرير عن مسح التشغيل لعام  •
اط نمو التشغيل تحديد أنم فيوفي زيادة هذه اإلنتاجية دور االبتكار  ويتناولفي عدد من الدول العربية 

 ؛في القطاع الخاص

 ظم المعلومات الجغرافية المكانية في اإلحصاءات          ستخدام ن الطالق جولة ثانية من مسح إ •
المتوفرة لمتخذي بهدف تحسين جودة المعلومات  ،ر المناخ                                      المتعلقة بالبيئة واستخدام األراضي وتغي 

 ؛وتكاملهاالقرار 

 صدر في  (2)ر في الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة العربيةتعزيز االبتكابشأن تقرير  •
إلى ضرورة        مشيرا وضع الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة العربية،  وتناول 2018عام 

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تطوير هذه الشركات كإحدى الروافع

ثرها على القطاعات أالمتقدمة األخرى ووالتكنولوجيات االصطناعي الذكاء  عناجتماع خبراء  •
 في بيروت؛ 2018في تشرين الثاني/نوفمبر      ع قد الصناعية المختلفة

 عقد في أوائل   ي سجل التنمية في المنطقة العربية أالتكنولوجيات الرقمية من عن  اجتماع خبراء •
 ؛2019عام 

بيروت  قدت في  ع  باستخدام التكنولوجياتخطيط التعدادات السكانية والمساكن  عنرشة عمل تدريبية و •
تعزيز الحوار بين مستخدمي ومنتجي بيانات ، هدفت إلى 2018تموز/يوليو  27إلى  24 من في الفترة

 في عملية تخطيط البحث والتطوير؛ تحسين استخدامهاوتعدادات السكان والمساكن 

والمعلومات الجغرافية  (Big Data)البيانات الضخمة وورشة عمل حول دمج البيانات اإلدارية  •
 .2019في عام  تجميع مؤشرات ألهداف التنمية المستدامةلالمكانية 

نشاطاتها في مجال عبر  ،ستستمر األمانة التنفيذية، جانب الدراسات واالجتماعات المشار إليهاإلى  -6
لمساعدة متخذي القرار والمخططين االقتصاديين  التكنولوجية توفير حزمة من األدواتفي النمذجة االقتصادية، 

                         تحقيق التحو الت الهيكلية.بغية على وضع السياسات على أساس األدلة 

مختلفة لمتابعة موضوع البيانات  تخصصات فريق مناألمانة التنفيذية في على المستوى الداخلي       ش ك ل  -7
وقياس التقدم في تنفيذ  يسيما في التخطيط التنمو لالستفادة منها، ال جهوزية الدول العربيةالضخمة بهدف تقييم 

البيانات  استكمالاألمانة التنفيذية لتعزيز التي تبذلها جهود الفي إطار  ذلكويأتي  أهداف التنمية المستدامة.
والمعلومات الجغرافية منها البيانات اإلدارية والبيانات الضخمة و، اإلحصائية التقليدية بمصادر البيانات الجديدة

 قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. تحسين القدرة على جهداإلنجازات المتوقعة من هذا ال. ومن بين المكانية

                                                
(2) E/ESCWA/TDD/2018/TP.2. 

https://www.unescwa.org/publications/study-innovation-small-business-arab-region
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زيادة الوعي بتكنولوجيات دمج الشباب والنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة في  )ج(
الخدمات العامة، وإعداد مواد إعالمية عن دور التكنولوجيا مجاالت مختلفة منها التعليم والعمل والحصول على 

 ؛في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في المنطقة العربية

 اإلجراءات الجاري تنفيذها أو المقترحة

عمل الفرص د لتولياالبتكار وريادة األعمال " بعنوان 2019 في عامسيصدر    ا تقرير األمانة التنفيذية   د تع -8
االبتكار ب وعالقتهماالتعليم والعمل فيما يتعلق بالتقرير وضع النساء والشباب هذا ويستعرض  ."للنساء والشباب

تحقيق أهداف ليوضح أهمية تطوير ريادة األعمال في المنطقة العربية ووريادة األعمال في المنطقة العربية. 
بهدف تحفيز ريادة األعمال لمبادرات طرح وياألعمال،  ظم ريادة  ن تحسين لالتنمية المستدامة، ويقترح سياسات 

 فرص عمل جديدة للنساء والشباب. توليد

، "التكنولوجيا كأمل متجدد للمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية"األمانة التنفيذية دراسة بعنوان     عد  ت -9
من  الخامسغايات الهدف كافة عزيز تنفيذ كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتل            تضع تصو را  

أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما تعمل على إعداد ورقة سياساتية تسلط الضوء على 
الورقة أهمية الموضوع      بي ن دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مكافحة العنف ضد المرأة في المدن. وت

والخطة الحضرية الجديدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال  2030المستدامة لعام خطة التنمية  تحليل الترابط بينب
 .لألثر اإليجابي للتكنولوجيا في مكافحة العنف ضد المرأة                           وتقدم للدول العربية تحليال ، التمييز ضد المرأة

                                   حاليا  والمذكورة سابقا ، وبالتحديد  عليها مانة التنفيذية                                               تندرج تحت هذا البند أيضا  التقارير التي تعمل األ -10
وآفاقه في المنطقة  الرقمي الماليالشمول والتمكين  دراسة حولال، وتقرير التنمية الرقمية في العالم العربي

 مانة التنفيذيةاألتجريها أثر التكنولوجيات الرائدة على التعليم والشباب عن                              ي ضاف إليها دراسة قيد اإلعداد  ،العربية
 .في لبنانبالتعاون مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة 

 ،ةدور التكنولوجيا المتقدمة في التنمية المستداملمواد إعالمية متنوعة لزيادة الوعي األمانة التنفيذية     عد ست -11
 .ناعيطصوالذكاء االوباألخص مواضيع النانو تكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية 

وأفضل الممارسات في نقل التكنولوجيا وتكييفها من خالل التعاون بين الشمال  تبادل الخبرات )د(
 ؛والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، وبناء قدرات الدول األعضاء على الوصول إلى الموارد المالية

 اإلجراءات الجاري تنفيذها أو المقترحة

وتطوير التكنولوجيا واستخدامها على سياسات نقل لبوضع إرشادات  لإلسكوا التنفيذية ستقوم األمانة -12
مراكز البحوث والجهات المختصة وبين الجامعات والقطاع الصناعي  شراكات بناءتهدف إلى  ،المستوى الوطني

 تطوير الصناعة المحلية.لدعم  األخرى
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يروت قدت في ب                                        الحكومات المفتوحة في المنطقة العربية، ع  عنورشة عمل إقليمية  ألمانة التنفيذيةنظمت ا -13
حول تدريب وطنية  دورة 2018تشرين الثاني/نوفمبر  29في عقدت كما ؛ 2018أيلول/سبتمبر  27إلى  25من 

 لمدة يوم واحد في السودان.الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة 

 مجمعات العلوم والتكنولوجيا: اآلفاق العالمية وتجربة" بعنوان        تقريرا  اإلسكوا للتكنولوجيا مركز     أعد  -14
في ورشة عمل  ،هذا التقرير، الذي يركز على حوكمة واحات العلوم والتكنولوجيانوقش قد . و"المنطقة العربية

 2019وسيقوم المركز خالل عام  .2018تشرين األول/أكتوبر  24-22قدت في الخرطوم خالل الفترة           إقليمية ع 
ة وتسيير هذه المجمعات ولمتابعة العمل على دارإلتقرير يوضح المعايير العالمية لمناقشة اجتماع خبراء  قدبع

 .في المنطقة العربية تنسيق جهود المجمعات التكنولوجية

 ، التي تدعمها األمانة التنفيذية،المعنية بتعدادات السكان والمساكن غير الرسمية المجموعة العربية عملت -15
عد الجغرافي                          انية والمساكن وإدماج الب لتكنولوجيا في إجراء وتحليل التعدادات السكا ات استخدامنقل خبرعلى 

االستبيانات اإللكترونية التحقق من صحة البيانات  تتيحإذ جودة البيانات،  ن    يحس  ، ماالمكاني في هذه التعدادات
 .هاتجميعلدى 

 تنسيق صنع السياسات والخطط اإلقليمية حول حوكمة اإلنترنت، ودعم المنظور اإلقليمي  ھ()
الدولية، وتقديم الدعم في بحث المواقف التفاوضية وتحديدھا بشأن القضايا الخالفية في العربي على الساحة 

 ؛حوكمة اإلنترنت

 اإلجراءات الجاري تنفيذها أو المقترحة

بلورة  حوكمة اإلنترنت،لفي مجال تنسيق السياسات والخطط اإلقليمية خذت    ات اإلجراءات التي بين من  -16
 تسبق ،إلنترنت تحت عنوان "خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت"قضايا حوكمة الإطار عمل إقليمي 

 من هذه الوثيقة. 4الفقرة في له شارة اإل

الفعاليات لعديد من تحضير افي  ،                                       نيابة  عن المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ،األمانة التنفيذيةشاركت  -17
 . 2018نوفمبر /الثانيقد في باريس في تشرين        الذي ع  ،المنتدى العالمي الثالث عشر إلدارة اإلنترنت خالل
والموقف على بلورة المنظور األمانة التنفيذية ستعمل  الثقة واألمن على اإلنترنت، عناعتمد المشاركون وثيقة وقد 

 .حيالهااإلقليمي 

تقديم الدعم في ملء الفراغ التشريعي والتنظيمي بشأن قضايا التكنولوجيات الرائدة من خالل  )و(
 ؛البحوث الموجهة نحو السياسات

 اإلجراءات الجاري تنفيذها أو المقترحة

 في ملء الفراغ التشريعي والتنظيمي، تعزيز دور مركز اإلسكوا للتكنولوجياستعمل األمانة التنفيذية على  -18
 والمناخ والزراعة  ةاستخدام التكنولوجيات في مجاالت البيئب مرتبطةويشمل ذلك وضع قواعد أخالقية 

 الطاقة والمياه.و
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قامت األمانة التنفيذية بإعداد دراسة حول "تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية" أطلقتها خالل  -19
ورشة عمل تدريبية  2018 سبتمبر/أيلول في بيروت في تم                 ومتابعة لذلك، نظ  .ن لإلسكوايالدورة الوزارية الثالث

 ألبعاد القانونية والتشريعية للحكومة المفتوحة.ا اولتتن ومة المفتوحة في المنطقة العربيةحول الحك

ترابط حوكمة اإلنترنت واألمن بشأن اجتماع خبراء  2018في كانون األول/ديسمبر  األمانة التنفيذيةقدت   ع  -20
في قضايا التكنولوجيات الرقمية من خالل البحوث المتعلق بالفراغ التشريعي والتنظيمي بهدف بحث  ،السيبراني

 اإلنترنت.في مجال األمن والثقة 

تضمن ي ،رائدةللتكنولوجيات الوطنية ال اتستراتيجيالل عام إطارستعمل األمانة التنفيذية على وضع  -21
 سياساتهافي وضع  هذا اإلطار من ، وستتابع تقديم الدعم للدول األعضاء لالستفادةالعالميةأفضل الممارسات 

 مصاحبة.بما في ذلك التشريعات ال ،الوطنية

بناء الشراكات المتعددة األطراف في مجال التكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك عقد المنتدى العربي  )ز(
 ؛رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت

 اإلجراءات الجاري تنفيذها أو المقترحة

لمنظمات الدولية ع عدد من ابالتعاون مو، 2019 النصف األول منفي بيروت في  مانة التنفيذيةاألعقد ست -22
رفيع المستوى حول القمة الدورة الثانية من المنتدى العربي ال ،الرقميةالتكنولوجيا ب ة المعنيةوالجهات اإلقليمي

 المعنيةمن الجهات ع عدد ، بالتعاون متعملكما . 2030العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 
عقد في   ي سالذي نترنت لمؤتمر السنوي الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلل تحضيرالعلى  بحوكمة اإلنترنت،
 .2019 عام النصف الثاني من

تحفيز االبتكار أنظمة الملكية الفكرية ل عن 2019عام في اجتماعات خبراء  لعقداألمانة التنفيذية تخطط  -23
. وستتعاون في ذلك مع عدد من 2030االبتكار والتكنولوجيا من أجل تحقيق خطة التنمية عن و في الدول العربية

 .المنظمات الدولية والجهات اإلقليمية المعنية باالبتكار والتكنولوجيا والملكية الفكرية

دعم الدول األعضاء في اعتماد التكنولوجيات الخضراء البازغة للتصدي للتحديات اإلقليمية،  )ح(
 ؛االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 اإلجراءات الجاري تنفيذها أو المقترحة

 التكنولوجيات الخضراء.االستفادة من الرامية إلى الدول األعضاء سكوا للتكنولوجيا جهود يدعم مركز اإل -24
لوجيا التكنو استعمال سيركز برنامج عمل المركز في الفترة المقبلة على تعزيز نقل وتكييف وتوسيع نطاقو

ويتضمن برنامج . سها القطاع الزراعيأوعلى ر ،للمنطقةالقطاعات ذات األولوية مع التركيز على  ،الخضراء
المتعلقة من أهمها تلك  ،تكنولوجيات زراعيةعن دراسات واجتماعات خبراء إقليمية  2019لعام  المركز عمل

 ف القطاع    تكي  تدعممة وتوفر استخدام الطاقة وإعادة استخدام المياه العادتهدف إلى استخدام المياه و بترشيد
 ر المناخ.        مع تغي   الزراعي
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حول االستثمار في التكنولوجيات  ورشة عمل 2019المركز في النصف األول من عام سينظم كما  -25
 في هذا المجال الناشئ الهام.المستثمرين المستدامة وكيفية جذب 

 دعم التشبيك واستحداث منصة تشاركية للتعاون بين الدول العربية في مجال  )ط(
 ؛التكنولوجيات الرائدة

 اإلجراءات الجاري تنفيذها أو المقترحة

لها اإلسكوا، ومنها االجتماع                                                                      تندرج في معرض تنفيذ هذا البند االجتماعات الحكومية التي تعقدها أو تعد  -26
 .2019عام النصف األول من عقد في                   ل التنمية الذي سي الثاني للجنة التكنولوجيا من أج

تطوير منصة تفاعلية تدعم توثيق في وضع مشروع للبحث مع الجهات المانحة  2019سيتم خالل عام  -27
 استخدام التكنولوجيات الخضراء المبتكرة في المنطقة العربية.

نقل التكنولوجيا في عدد من الوطنية ل للمكاتباإلقليمية شبكة التواصل  تعزيز عملتنوي األمانة التنفيذية  -28
 الدول العربية.

 اإللكترونيةاالستمرار في عقد اجتماعات المجلس العربي لمدراء الحكومة األمانة التنفيذية تنوي كما  -29
 .2019عقد االجتماع السابع مطلع العام ب العرب

 القرارات الصادرة عن الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا -      ثانيا 

 ر المناخ في المنطقة العربية                                إنشاء المركز العربي لسياسات تغي  (30-)د 329القرار 

 موجز عن القرار

                                         ر المناخ، كما حددت مهم ة المركز األساسية.             لسياسات تغي رحبت الدول األعضاء بإنشاء مركز عربي 
                                                                                                          وطلبت من األمانة التنفيذية أن تتخذ، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الفع ال 

ر                  ية وقابلية التأث ر المناخ على الموارد المائ                                                               ألنشطة المرحلة الثانية من مبادرة اإلسكوا اإلقليمية لتقييم أثر تغي 
، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية واإلقليمية (RICCAR)االجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربية 

 والوطنية ذات الصلة.

 إجراءات التنفيذ

 ر المناخ.                                                  عرض إجراءات تنفيذ هذا القرار تحت البند الخاص بتغي    ست  -30

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-329-30-ar.pdf
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 دعم الشعب الفلسطيني (30-)د 330القرار 

 موجز عن القرار

                                                                                            رح ب القرار بإنشاء وحدة شؤون فلسطين ضمن شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في األمانة التنفيذية، 
الفلسطينية في جهودها التنموية، ورصد وتوثيق التداعيات االقتصادية واالجتماعية ومن مهامها دعم المؤسسات 

لالحتالل اإلسرائيلي. وطلب القرار إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا االستمرار في دعمها للشعب الفلسطيني 
ن ي للمؤسسات الفلسطينية تقديم المساعدة المعيارية، بما في ذلك البحوث والدراسات، والدعم الف ومؤسساته من خالل

جمع وتحليل البيانات بهدف تطوير السياسات والبرامج التي من شأنها المساهمة على أساس االحتياجات، وفي 
 الحد من أثر االحتالل وممارساته.في 

 إجراءات التنفيذ

ى األحوال االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي علعن مذكرة األمين العام دمت   ق  -31
لسكان العرب في على االمعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و

إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة، واعتمد  ،الجوالن السوري المحتل، التي أعدتها اإلسكوا
أبرز النقاط في مذكرة عن       وجزا ذا اإلطار، أعدت اإلسكوا م. وفي هكلتيهما بشأنها قراران الحقان في الهيئتين

 .  ا جميع األعضاء الدولإلى  2018في تموز/يوليو ت رسل  أ  العام األمين

األثر التراكمي لالحتالل على القطاعات هما تناول أوالت، تينبحثي ورقتين بدأت األمانة التنفيذية إعداد -32
التشريعات اإلسرائيلية وتأثيرها على احتماالت قيام دولة  ةالثانيتتناول الصناعية في األرض الفلسطينية المحتلة و

 وفق اإلطار الدولي المعترف به.لحياة ل بلةفلسطينية مستقلة وقا

على وضع صورة متكاملة عن السياسات والممارسات  2019عام  خاللاألمانة التنفيذية عمل ست -33
يات انتقالها وتفاعلها وترابطها وديناميتها الشاملة، كجزء من الجهد واإلجراءات اإلسرائيلية منذ بداية االحتالل وآل

 المستويات لالحتالل اإلسرائيلي. األكبر لتقييم األثر التراكمي والمتعدد

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب  إلحياء فعاليات 2018 تشرين الثاني/نوفمبر في األمانة التنفيذية نظمت -34
 معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه.لالوعي سوية تضمنت أنشطة تهدف إلى رفع  ،الفلسطيني

 للدول األعضاء                                                     ن ه ج متكاملة للتعاون الفني تلبية لالحتياجات المستجدة  (30-)د 331القرار 

 موجز عن القرار

                                                                                         أكد ت الدول األعضاء على إمكانية تحسين عملية تخطيط أنشطة التعاون الفني في اإلسكوا على المدى 
                                                                                                       الطويل مع أهمية الحفاظ على المرونة، وأشادت بالتنسيق القائم مع أفرقة األمم المتحدة الق طرية لتطوير أنشطة 

                                                                              ذية والدول األعضاء وفقا  ألولوياتها، وبالجهود التي تبذلها األمانة التنفيذية لدعم التعاون الفني بين األمانة التنفي
كيانات األمم المتحدة اإلنمائية العاملة في المنطقة العربية. وطلبت اللجنة من األمانة التنفيذية االستفادة من دورها 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-330-ar_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-331-ar.pdf
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مع الدول  ر آليات لتوجيه أنشطة التعاون الفنيفي التنسيق بين كيانات األمم المتحدة اإلنمائية اإلقليمية في تطوي
 األعضاء وتعزيز أثرها.

 إجراءات التنفيذ

 ذا القرار تحت البند الخاص بالتعاون الفني.هإجراءات تنفيذ       ت عرضس -35

 تطوير عمل اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية  (30-)د 332القرار 
 والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية

 موجز عن القرار

قررت الدول األعضاء فصل اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل 
منهما دورة كل عامين، تحت مسمى "لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في التنمية إلى لجنتين تعقد كل 

اإلسكوا" و"لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اإلسكوا"، وذلك من دون أية تبعات مالية إضافية، 
 وقامت بتحديد صالحيات كل لجنة.

 إجراءات التنفيذ

رار إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في دورته تعمل األمانة التنفيذية على تقديم هذا الق -36
 المجلس. في هاعتمادمن  ال بدأن تغيير هيكل اآلليات الحكومية الخاص باإلسكوا  إذالمقبلة ليعتمده، 

 اعتماد التعديالت المقترحة على اإلطار االستراتيجي  (30-)د 333القرار 
 2018-2019وبرنامج العمل لفترة السنتين 

 موجز عن القرار

في هذا القرار أقرت اللجنة التعديالت المقترحة على اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمل لفترة السنتين 
الحظات الواردة من الدول األعضاء خالل الدورة. وطلبت إلى األمانة التنفيذية                 وأخذت علما  بالم 2019-2018

متابعة تنفيذ اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمل وتضمينها األنشطة الالزمة لمواجهة أية تحديات قد تنشأ في 
 المنطقة العربية.

 إجراءات التنفيذ

 .    ق رت  أ بموجب التعديالت التي  2019-2018السنتين تقوم األمانة التنفيذية بتنفيذ برنامج العمل لفترة  -37

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-332-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-333-ar.pdf
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 اعتماد تقارير دورات الهيئات الفرعية  (30-)د 334القرار 
 لغربي آسياالتابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية 

 موجز عن القرار

في هذا القرار نظرت اللجنة في التوصيات الواردة في تقارير الهيئات الفرعية عن دوراتها المنعقدة في 
والدورة الثالثين للجنة  (2017كانون األول/ديسمبر  13-14)الفترة الفاصلة بين االجتماع الرابع للجنة التنفيذية 

وتقرير لجنة التنمية االجتماعية  ؛(3)الثامنة، وهي تقرير لجنة المرأة عن دورتها (2018حزيران/يونيو  25-28)
؛ وتقرير اللجنة المعنية (5)؛ وتقرير لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها الثامنة عشرة(4)عن دورتها الحادية عشرة

الخارجية( عن دورتها الحادية  بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية )تحرير التجارة
؛ وتقرير اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية )تمويل التنمية( (6)عشرة

؛ واعتمدت التوصيات الواردة في هذه التقارير، كما طلبت من األمانة التنفيذية متابعة (7)عن دورتها الثانية عشرة
 يات.تنفيذ هذه التوص

 إجراءات التنفيذ

عن  تتابع األمانة التنفيذية تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية وتقدم إلى الدول األعضاء تقارير -38
 من هذه اللجان.                    تقدم التنفيذ في كل 

----- 
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https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-334-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/l1700708.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/committee-social-development-11-final-report-ar_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_ljn_lnql_18.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/igm_trade_11th_session_final_report_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_lljn_12.pdf

