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 السادساللجنة التنفيذية عن اجتماعها 
 2019 يونيو/حزيران 16-15 ،مراكش، المغرب

 زـموج

 سادسالقدت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اجتماعها   ع 
 منهامجموعة من البنود،  عمالاألوتضمن جدول  .2019 حزيران/يونيو 16و 15 في، المغرب مراكش،في 

تنفيذ توافق بيروت حول ومتابعة  اللجنة في اجتماعها الخامس، الصادرة عن تنفيذ التوصياتمتابعة 
والدورات  التنفيذية ، وتقييم اجتماعات اللجنةالتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 الحادية والثالثين. ، والتحضيرات للدورة الوزاريةلإلسكوا الوزارية

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة  أهمهاودولية،  إقليميةناقشت اللجنة قضايا و
إطار رصد النفقات االجتماعية في الدول و ،تقييم التكامل االقتصادي العربيرصد وو ،2019-2018العربية 

في البلدان المتأثرة  ومنهجية تقييم القدرات المؤسسية، العربية الفقر المتعدد األبعاد في المنطقةالعربية، و
ومقترح  ،للنساء والفتيات الفلسطينياتلعت اللجنة على الوضع االجتماعي واالقتصادي    اط وبالنزاعات. 

 متابعةعلى أبرز إجراءات وإلعادة النظر في معوقات مشاركة المرأة في االقتصاد في المنطقة العربية، 
 .في المنطقة العربية 2030المستدامة لعام تنفيذ خطة التنمية 

ها يإل تص                                     ثيرت في المناقشات، والتوصيات التي خل               النقاط التي أ  هم                          ويتضمن هذا التقرير عرضا  أل
 .الجتماعل الجلسة الختاميةواعتمدتها في  لجنةال
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 ةـمقدم

آسيا )اإلسكوا( في دورتها الوزارية الثامنة  ياتخذت اللجنة الوزارية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب -1
  تهالجن القاضي بتحويل 320القرار  ،2014أيلول/سبتمبر  18إلى  15قدت في تونس من        التي ع  ،والعشرين

ر االتصال المباشر بين األمانة التنفيذية لإلسكوا والدول األعضاء بشأن القضايا     تيس ، إلى لجنة تنفيذية الفنية
رفع قراراتها مباشرة إلى المجلس االقتصادي تأن  يمكنو، في المنطقة العربيةواالقتصادية واالجتماعية اإلنمائية 

 .إذا ما تطلب األمر ذلك واالجتماعي لألمم المتحدة

. 2019 ونيوي/حزيران 16و 15في  المغرب، مراكش،في  سسادالقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها    وع  -2
في اجتماعها الخامس،  هامتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن ومنها ،جدول أعمالهاالبنود المدرجة على وناقشت 

ومتابعة تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتقييم اجتماعات 
، والتحضيرات للدورة الوزارية الحادية والثالثين. كما ناقشت اللجنة قضايا لإلسكوا اللجنة والدورات الوزارية

، ورصد وتقييم 2019-2018إقليمية ودولية، أهمها مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 
دد األبعاد في المنطقة التكامل االقتصادي العربي، وإطار رصد النفقات االجتماعية في الدول العربية، والفقر المتع

                                                                                                         العربية، ومنهجية تقييم القدرات المؤسسية في البلدان المتأثرة بالنزاعات. واط لعت اللجنة على الوضع االجتماعي 
واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، ومقترح إلعادة النظر في معوقات مشاركة المرأة في االقتصاد في 

 .في المنطقة العربية 2030ت متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام المنطقة العربية، وأبرز إجراءا

 مواضيع البحث والمناقشة. أهم                                              التوصيات التي خل صت إليها اللجنة، باإلضافة إلىعرض هذا التقرير    وي  -3

 سادسالالتوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها  -    أوال 

ممثلو الدول األعضاء المملكة المغربية على  شكر دس للجنة التنفيذية،في الجلسة الختامية لالجتماع السا -4
 على تعيينها السيدة روال دشتي وا    هن أ التي شملتهم بها خالل االجتماع، كما الكبيرةسن االستضافة والحفاوة   ح 

 .لمشاركتها في أعمال اللجنة تقديرهمأمينة تنفيذية لإلسكوا ووكيلة ألمين عام األمم المتحدة، وأعربوا عن 

 .المواضيع المدرجة على جدول األعمال بشأن التالية التوصيات اللجنة التنفيذية اعتمدتو -5

                                    التوصيات الم وج هة إلى الدول األعضاء -ألف

 هت اللجنة التنفيذية التوصيات التالية إلى الدول األعضاء في اإلسكوا:  ج   و  -6

 في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنةلإلسكوا األمانة التنفيذية  التي بذلتهاد والترحيب بالجه )أ(
حول التكنولوجيا من  توافق بيروت تنفيذه من أنشطة في إطار وأخذ العلم بما تم ،خامسفي اجتماعها ال التنفيذية

لى االستبيان أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، واالستمرار في موافاة األمانة التنفيذية بالردود ع
الوطني، مع األخذ في االعتبار أن التقرير النهائي  ىعلى المستو التوافق تنفيذ أعدته حول الذياالسترشادي 

الوزارية الحادية والثالثين لمراجعة صحة ل إلى الدول األعضاء قبل الدورة                              الم جم ع للتقدم المحرز سي رس 
 ؛المعلومات والبيانات

 األمانة وضعته الذي االقتصادي التكامل وتقييم لرصد ع      التتب  ولوحات راتالمؤش بنظام التنويه )ب(
 ؛االنفتاح التجاري رصدأداة تفاعلية لك واستخدامه لتطويره معها والتعاون لإلسكوا، التنفيذية

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/320.pdf
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 اإلشادة بالمشروع المعني بأداة رصد اإلنفاق االجتماعي الذي اقترحته األمانة التنفيذية لبلورة  )ج(
إطار يغطي أبعاد ومؤشرات اإلنفاق االجتماعي، مع أهمية تكييفه ليتناسب مع السياقات المختلفة للدول العربية، 

 تعزيز التنمية االجتماعية واالستدامة ووالتعاون مع األمانة التنفيذية لتطويره واستخدامه لتحديد أوجه اإلنفاق العام 
 المالية الكلية؛

المعني  ،من أهداف التنمية المستدامة 5م الوقت استجابة لمتطلبات الهدف االضطالع بمسوح استخدا )د(
 ؛االقتصادية مشاركتهال تعزيز   ب            للبحث في س المرأة، مساواة بين الجنسين وتمكين تحقيق الب

المنتدى العربي للتنمية المستدامة كمنصة جامعة لكافة أصحاب المصلحة التأكيد على أهمية دور  (ه)
                   الذي ع قد في بيروت  2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  علم بتقريرالخذ ، وأتنمية المستدامةالمعنيين بال

       ممثلة   ،، ورفعه كوثيقة تحمل الرسائل الرئيسية الصادرة عن المنطقة العربية2019نيسان/أبريل  11إلى  9من 
، إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2019عام لتترأس المنتدى  التيبجمهورية العراق 

، مع أهمية العمل على ربط هذه 2019تموز/يوليو  18إلى  8عقده في نيويورك في الفترة من  المزمع ،2019لعام 
 ؛الرسائل بالجهود الوطنية للتنمية المستدامة

البعد أهمية و ،ليةالتكون أكثر فع اإلنمائية حدةمنظومة األمم المتفي صالح اإلالتأكيد على أهمية  )و(
المنظومة، والدور المحوري والضروري للجان اإلقليمية في دعم النهج التكاملي لتنفيذ عمل اإلقليمي في إطار 

للتعاون اإلقليمي بين هيئات      نصة مقة ل   نس         أمانة م دور اإلسكوا ك وتثبيت تعزيز، و2030عام التنمية المستدامة لخطة 
 األممية؛ لهيئاتلخدمات اإلدارية لإقليمي ل          ، وكمركز لضمان تفادي االزدواجية واتساق البرامج األمم المتحدة

ستجابة واال المنظومةمستوى  علىاإلصالحات  مواكبةل لإلسكوا التنويه برؤية األمينة التنفيذية )ز(
 ، من خالل:2030خطة عام لمنطقة وتنفيذ ل ةولويات التنمويألل

 ؛ألمانة التنفيذيةلتطوير الهيكلية الداخلية  

 ته؛وكفاء ة عملهارفع فعالي 

 ؛اإلدارية اإلجراءات تيسير 

 ؛االستفادة من التكنولوجيات الجديدةتعظيم  

 تقارير التالية:ال في المدرجةالهيئات الفرعية  توصياتاعتماد  )ح(

 ؛E/ESCWA/C.5/2018/6/Reportتقرير لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها التاسعة عشرة  

 ؛E/ESCWA/C.1/2019/8/Reportتقرير اللجنة اإلحصائية عن دورتها الثالثة عشرة  

 .E/ESCWA/C.8/2019/14/Reportتقرير لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية عن دورتها الثانية  

 لإلسكوا هة إلى األمانة التنفيذية   وج              التوصيات الم  -باء

 :التوصيات التالية لإلسكوا                                           ج هت اللجنة التنفيذية إلى األمانة التنفيذية  و  -7

 ق في الجوانب االجتماعية في تقرير "مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في       التعم  أ()
ات الفقر والبطالة، وأثر ديناميات النمو السكاني                                        عده األمانة التنفيذية سنويا ، ومنها تحدي                        المنطقة العربية" الذي ت 
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 على االحتياجات من فرص العمل، والنظر في إمكانية تغيير هيكل المسح ليعكس التحديات التي تواجهها 
 المنطقة بشكل أكبر؛

ع لرصد وتقييم التكامل االقتصادي ليكون منصة تفاعلية                                  تطوير نظام المؤشرات ولوحات التتب  ب()
انعي القرار على تقييم أثر االتفاقيات التجارية على االقتصاد الكلي وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تساعد ص

 من خالل نماذج محاكاة السياسات؛

االستمرار في تطوير المشروع المعني بأداة رصد اإلنفاق االجتماعي وتكييفه مع السياقات المختلفة  ج()
 كة فيه؛                                                      خلفية تبي ن أهمية المشروع إلى الدول األعضاء غير المشار للدول األعضاء، وإرسال ورقة 

 مواصلة تقديم الدعم في تنفيذ اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد  د()
، وإنشاء قاعدة بيانات معرفية عن الفقر المتعدد األبعاد وعدم المساواة لدعم صانعي السياسات في 2020-2030

 تحديد مجاالت األولوية للتدخالت وتقييم أثرها على مكافحة الفقر؛

تحليل نتائج مسوح استخدام الوقت كوسيلة لتعميق الفهم حول قضايا المشاركة االقتصادية للمرأة  (ه)
 في البلدان العربية وتعزيز هذه المشاركة؛

رة ألسواق العمل لزيادة المشاركة                                                          البحث في الفرص المتاحة في "مستقبل العمل" والطبيعة المتغي  و()
 االقتصادية للمرأة في المنطقة العربية؛

 2016نشر التقرير حول الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات )تموز/يوليو  ز()
بما فيها ( على نطاق واسع، وإرساله إلى الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية المختلفة، 2018حزيران/يونيو  –

 مؤسسات المجتمع المدني، لرفع الوعي بأثر االحتالل اإلسرائيلي على المرأة الفلسطينية؛

العمل على إنشاء صندوق استئماني في اإلسكوا لدعم فلسطين بهدف تعزيز الموارد المتاحة داخل  ح()
ة، وبناء قدراتهم وتمكينهم من نيل األمانة التنفيذية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته على تحقيق التنمية المستدام

 حقوقهم غير القابلة للتصرف، والتواصل مع الدول األعضاء لحثها على تمويل هذا الصندوق؛

تطوير منهجية تقييم القدرات المؤسسية في مرحلة ما بعد النزاع، والعمل مع الدول األعضاء  ط()
 ثر النزاع وتداعياته على التنمية؛الراغبة في تطبيقها لتعزيز قدراتها المؤسسية للحد من أ

دعم اليمن في إعداد رؤية وطنية تنموية متكاملة، اقتصادية واجتماعية ومؤسسية، لمرحلة ما بعد  ي()
 الصراع، وتعبئة موارد من خارج الميزانية لهذا الغرض؛

الطوعية وفي  االستمرار في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في عمليات االستعراضات الوطنية ك()
 االستفادة من نتائجها لمرحلة ما بعد تقديم االستعراضات؛

، 2030مواصلة التنسيق مع جامعة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية فيما يتعلق بتنفيذ خطة عام  ل()
 والعمل معها لبلورة رؤية تنموية طويلة األجل للمنطقة؛

 انعي القرار في المنطقة بهدف ضمان اتساق تعزيز الحوار بين األجهزة اإلحصائية وص م()
 م اإلحصائية في الدول   ظ                                                                              األولويات في رصد التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم إعادة بناء الن 

 المتأثرة بالصراعات؛
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قضايا الشباب في المنطقة  وهوح للدورة الوزارية الحادية والثالثين،                الموضوع المقتر األخذ ب ن()
العائد  مسألة أهمية إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في فعاليات الدورة، وإدراج مراعاة، مع العربية

 دها األمانة التنفيذية للدورة؛  ع                                      الديمغرافي في الورقة الخلفية التي ست 

ر إلى تكثيف الجهود لتحويل المعرفة التي تولدها األمانة التنفيذية من خالل الدراسات والتقاري س()
 أدوات ومنصات تفاعلية عملية، تستخدمها الدول الراغبة بذلك في عملية صنع القرار؛

وتدريبهم على قضايا المنطقة العربية العمل على إنشاء صندوق استئماني لبناء قدرات شباب  ع()
للعمل في منظومة اكتساب الخبرات التي تؤهلهم بالتنمية المستدامة من خالل عملهم في اإلسكوا، بما يسمح لهم 

 األمم المتحدة؛

لتطوير عمل األمانة التنفيذية  لإلسكوا تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية األمينة التنفيذية ف()
 في االجتماع السابع للجنة.

 والمناقشة البحثمواضيع  -      ثانيا 

 قضايا المتابعة -ألف

 خامسالاجتماعها  تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في 
 من جدول األعمال( 3)البند 

في  ذي أحرزته، التقدم الE/ESCWA/EC.6/2019/3                       ، استنادا  إلى الوثيقة ممثل األمانة التنفيذية عرض -8
 19-18)بيروت،  الخامساجتماعها في  اللجنة التنفيذية                                                   األنشطة التي اضطلعت بها تنفيذا  للتوصيات الصادرة عن

، ومنها لتنفيذهاخذت                   واإلجراءات التي ات  توقف بشكل مقتضب عند التوصياتو. (2018كانون األول/ديسمبر 
ومساهمة هامة في التقرير  2018في أواخر عام  التنمية في المنطقة العربيةإطالق تقرير حول حالة تمويل 

إنشاء منتدى عربي حول السياسات بلورة مقترح بشأن والعمل على  ،حول الموضوع نفسه 2019العالمي لعام 
         ت موح دة وهي بمثابة نقطة خدما ،للبيانات بوابة اإلسكواوفي مجال بناء القدرات اإلحصائية، أطلقت . الضريبية

لدعم الدول و، ر المناخ                   للبحث في قضايا تغي ورشات عمل إقليمية نظمت و. البلدان العربية جميع تغطي بياناتلل
        ن عاما ياألعضاء في إعداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشر

عند    ا ، الذي لم يكن منجزإطار التعاون الفني مع العراق      وق عت  أنهاأفاد ممثل األمانة التنفيذية . وعلى اعتمادهما
ودولة  والكويتوتونس ع األردن متعمل على استكمال صياغة أطر ، وهي وثيقة متابعة تنفيذ التوصيات إصدار

 .فلسطين والمغرب واليمن

                     عمال  بتوصيات اللجنة، يذية                                                    ممثل دولة فلسطين أنه ي ثم ن ما ن ف ذته األمانة التنف كدأ ،وفي معرض النقاش -9
تمويل مجال  فيولكن تطلعات الدول قد تتخطى مستويات التنفيذ في بعض القضايا، مثل زيادة الكوادر البشرية 

 التنمية. وسأل عن كيفية وضع إطار المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيانات الوصفية للمنطقة العربية
               فضال  عن الجهات شاور مع هيئات التخطيط وصانعي السياسات، تبال          قد اعت مد ، وعما إذا كانالمذكور في الوثيقة

نشطة المتعلقة بفلسطين، لأل بالنسبةأما  .العربية في هذا المجال الدول عن مدى التعاون مع جامعةو، اإلحصائية
عن التقدم المحرز في إنشاء الوحدة المعنية بها وعن برنامج احتساب كلفة االحتالل  طلب المزيد من المعلوماتف

 اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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، كما في صراعاتالمتأثرة بالإعادة بناء النظام اإلحصائي في الدول  ضرورةوأكد ممثل اليمن على  -10
                                            فلسطين ات خذ خالل رئاسة قطر للدورة الوزارية، اليمن. أما ممثل قطر، فأشار إلى أن قرار إنشاء وحدة معنية ب

وعدم حصر أنشطة الوحدة باحتساب كلفة  لتنفيذ القرار المواردل لتعبئة   ب                                بلده مستعد للمساعدة في إيجاد س ن أو
استمرارية األنشطة،  يضمنتقوم األمانة التنفيذية بإنشاء صندوق استئماني لهذا الغرض  واقترح أن .االحتالل
عمل ت بلده حكومة وأفاد ممثل المغرب أن .تحثها على المساهمة فيهل                               رسل خطابا  رسميا  للدول األعضاء ت على أن

مع إطار التعاون  مع اإلسكوا لتحديد المجاالت الجديدة للتعاون الفني وهي في صدد توقيع النسخة الثانية من
 ذكرو ات الضريبية في المنطقة العربية،                                                   وطلب توضيح اآللية المقترحة إلنشاء منتدى ي عنى بالسياس .اإلسكوا

 .ة       المنفذ أنشطة التعاون الفني  لتقييمإيجاد آلية الحاجة إلى 

أواخر شهر إطار التعاون الذي وقعته معها في  جهودها في استكمال وشكرت ممثلة العراق اإلسكوا على -11
سيما في مجال اإلحصاء. وعقب ممثل                                                العراق يتطل ع إلى مزيد من التعاون مع اإلسكوا، الن أ أيار/مايو، مؤكدة

أهمية الدعم الذي تقدمه اإلسكوا في مجاالت اإلحصاء والتكنولوجيا والحماية ب                     هذه المداخلة، منوها  األردن على
ن المنطقة من تحقيق أهداف التنمية                                           إلى ضرورة االتفاق على مشروع نهضوي عربي يمك        مشيرا االجتماعية، و

تنظيم الندوات  في ، ال سيمادعم تمكين المرأة في مجال مع اإلسكوابالتعاون القائم  بنانأشاد ممثل لو المستدامة.

هذا اإلطار في بيروت، قدت في                                                   ورشة عمل حول المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية ع              ، مشيرا  إلى العمل اتوورش

 .25+ تقرير بيجينإعداد للبنان في الفني  هادعمعلى شكر اإلسكوا و .2019 أبريل/نيسانفي 

أن العمل في مجال اإلحصاء يتم مع الهيئات اإلحصائية  األمينة التنفيذية لإلسكواأكدت  وفي معرض الرد، -12
                                  في ظل  الحاجة المتزايدة للبيانات،  ، مشيرة إلى أنهالرسمية لكل بلد وينطلق من الخطط التنموية الوطنية وأولوياتها

اعات تشمل هيئات التخطيط للتحقق من اتساق األولويات. أما التعاون مع يمكن توسيع دائرة التعاون وعقد اجتم
 . اإلحصاءفي مجال وليس فقط  جاالت التنموية،في شتى الم   ا وطيد أكدت على كونهجامعة الدول العربية، ف

العادية ن اإلسكوا قد أسست الوحدة المعنية بشؤون فلسطين من مواردها بأ      ذك رتفلسطين، دعم ما يتعلق ب فيو
بشأن االنعكاسات االقتصادية تضطلع بأنشطة عديدة، منها مذكرة األمين العام ، وهي في ظل غياب الدعم والموارد

واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وللسكان العرب في الجوالن السوري 
ل   ب                                   ورحبت باقتراح ممثل قطر في إيجاد س  .لبناء القدرات دراسات واجتماعاتب مجموعة من ال، إلى جانالمحتل

، ال سيما من خالل إنشاء صندوق استئماني داخل األمانة التنفيذية لدعم األنشطة جديدة لتعبئة الموارد لدعم فلسطين
 .المتعلقة بفلسطين

لتكنولوجيات الجديدة على أهمية استخدام ااألمينة التنفيذية لإلسكوا  وفي موضوع النظم اإلحصائية، شددت -13
للحصول على البيانات، ال سيما في البلدان المتأثرة بالصراعات كاليمن، فاإلسكوا تعمل مع هيئات أخرى لألمم 
المتحدة إلعادة موضعة اليمن "على خارطة اإلحصاء" وستتحاور مع الحكومة اليمنية بشأن البدائل للنظام 

ربي حول السياسات الضريبية الذي ستقترح اإلسكوا إنشاءه سيكون أن المنتدى الع وضحتاإلحصائي التقليدي. وأ
. وأكدت أن اإلسكوا ستطور عملها واالطالع على التجارب العالمية تحفيز الحواربمثابة شبكة لتبادل الخبرات و

لجميع الدول  داعمةستسعى لتكون و ،                                               ال  لزيادة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال  ب                          حول تمويل التنمية وتجد س 
فرص عمل منتج للشباب،  إيجاد، مثل منطقة ككلاألعضاء، مهما كان مستوى دخلها، وستركز على قضايا تهم ال

 .      متغي ر في عالم "مستقبل العمل"ودعم االبتكار واإلبداع، والبحث في 
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 :حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية بيروت توافق تنفيذ 
 وأنشطة الدول األعضاء أنشطة األمانة التنفيذية لإلسكوا

 من جدول األعمال( )ب( 4و )أ( 4 ان)البند

تنفيذ ل         المت خذةاإلجراءات ، E/ESCWA/EC.6/2019/4                                       األمانة التنفيذية، استنادا  إلى الوثيقة  ممثل عرض -14
الذي اعتمدته الدول األعضاء في ، حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية بيروت توافق

      لمحة   ن العرض     وتضم  .(2018و حزيران/يوني 28-25اإلسكوا في ختام الدورة الوزارية الثالثين للجنة )بيروت، 
الدول األعضاء إلى األمانة  وجهتهاالتي  التوصياتفي إطار  تنفيذها الجاري          الم نفذة واإلجراءات عن سريعة 

                                                       ن ظ م المعلومات الجغرافية المكانية والبيانات الضخمة في منها دعم استخدام  ،ضمن التوافقإلسكوا لالتنفيذية 
والبحث في قضايا الشمول والتمكين  ،االستهالك واإلنتاج المستدامين في البلدان العربيةتكنولوجيات و اإلحصاءات

ممثل األمانة التنفيذية سلسلة دراسات أصدرتها أو ستصدرها اإلسكوا ذكر المالي الرقمي في المنطقة العربية. كما 
لتنمية الرقمية في المنطقة العربية، تقرير ا مثلمية المستدامة، نفي مجال التكنولوجيا من أجل الت 2019في عام 

التكنولوجيا ، وموجز سياسات حول ودراسة حول االبتكار وريادة األعمال لتوليد فرص عمل للشباب والنساء
مجمعات العلوم والتكنولوجيا: اآلفاق العالمية ، وتقرير بشأن كأداة لجعل المدن آمنة مكافحة للعنف ضد المرأة

قدت اجتماعات ومنتديات لرفع الوعي   ع أوضح أن اإلسكوا وفي إطار تنفيذ التوافق، . وتجربة المنطقة العربية
الحوار العربي اإلقليمي واجتماع الخبراء وتبادل الخبرات في المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا والتنمية، أهمها 

القمة العالمية لمجتمع  المنتدى العربي الرفيع المستوى حول، وحول ترابط حوكمة اإلنترنت واألمن السيبراني
ورشة عمل حول االستثمار في التكنولوجيات المستدامة وكيفية و ،2030المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 

 .جذب المستثمرين

                  قد أعدت استبيانا  نها أ                       ممث ل األمانة التنفيذية      ذك رفأما بالنسبة لمتابعة تنفيذ التوافق على المستوى الوطني،  -15
 جراء جابة عليها تحديد ما إذا كان اإلن اإل                   ل أسئلة محددة، تمك اليعكس كافة محاور التوافق من خ       شاديا  استر

 االستبيان اوجاء هذ .2019في أوائل شهر أيار/مايو  األعضاء في الدول، وأرسلته إلى نقاط االتصال قد تم تنفيذه
إعداد آلية متابعة لتنفيذ التوافق على المستوى الوطني. توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس بشأن ب     عمال 

 على االستبيان.األعضاء                                        ت األمانة التنفيذية ردودا  من بعض الدول    لق تو

ور مع الدول اشت                                                         سأل ممثل المغرب عم ا إذا كانت اإلسكوا قد وضعت االستبيان بال ،النقاشوفي معرض  -16
االستبيان. وطلب ممثل  ء                                         والهدف، وطلب أن ت مد د المهلة الزمنية لملاآللية بنفسها بما يتصل بالمحتوى وليس فقط 

يتيح النقاش والتقدم في التنفيذ. أما ممثل ساألردن أن تفيد األمانة التنفيذية الدول بمالحظاتها على ردودها، مما 
                      المستوى الوطني، وشد د دولة فلسطين، فأشاد بجهود األمانة التنفيذية في تطوير آلية متابعة لتنفيذ القرارات على 

                                       . واستفهم ممث ل ع مان عن إمكانية تقديم ستبياناالعملية المتابعة هي عملية مستمرة ال تتوقف عند ملء على أن 
بعض  لى                                                                                                   تقارير متابعة ال تلتزم باالستبيان، وأفاد أن بلده أرسل ردا  إلى األمانة التنفيذية لكنه لم يتضمن إجابة ع

وأكد ممثل لبنان على حرص بلده على                                               كدا  أن االستبيان سي رسل مجددا  بعد استكماله. ، مؤاألسئلة لضيق الوقت
هدفها  لشؤون التكنولوجيا واالستثماروزارة  تثحد                                                         استخدام التكنولوجيا للمضي قدما  في مسار التنمية، وقد است 

ن باستضافة الدورة الوزارية ر عن اعتزاز لبنا    وعب . لقطاعين العام والخاصفي ا "اقتصاد عصري"لى إاالنتقال 
الثالثين لإلسكوا في مقرها، وعن صدور التوافق عن هذه الدورة، فالحكومة اللبنانية تعمل جاهدة على تمكين 

أفراد  ، وهو تطبيق يتيح الربط بينLebanon connectالنساء والشباب من رواد األعمال من خالل مشاريع مثل 
 في لبنان فرص اقتصادية إيجاد و ،بادل الخبرات والتجاربسهيل تاب بهدف تالجاليات اللبنانية في دول االغتر

 أو المهجر.

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://www.unescwa.org/node/263930
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ضع بهدف اإلرشاد وليس اإللزام، ولكن                                         أكد ممثل األمانة التنفيذية أن االستبيان و وفي معرض الرد،  -17
والهدف األساسي من عملية المتابعة هو تعزيز آليات عمل اللجنة  .تجميع الردود بشكل منهجييتيح ستخدامه ا

متابعة تنفيذها. واالستبيان بوإبراز دور الدول فيها من خالل تسليط الضوء على التزامها بالقرارات التي تعتمدها و
على المعلومات لحصول لعمل مع الهيئات الوطنية المعنية بتنفيذ التوافق ال                            م أيضا  لدعم نقاط االتصال في   م   ص 

                                                                           . وأشار إلى أن مسودة االستبيان ع رضت على لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في التنفيذ الالزمة واإلفادة عن
األمانة التنفيذية أخذت وأن  ،2019آذار/مارس  21و 20                       التي ع قدت في بيروت في  ،اإلسكوا خالل دورتها الثانية

هو بمثابة  واالستبيان .2019                                        أ رسلت إلى الدول في أوائل شهر أيار/مايو  بالمالحظات إلعداد النسخة المنقحة التي
على المستوى الوطني، لكن بإمكان الدول  التوافق لتنفيذ المطلوبة جراءاتجهد من األمانة التنفيذية لتوضيح اإل

ك، فعملية المتابعة ستستغرق . ولم تحدد األمانة التنفيذية مهلة لذلتكييفه أو اعتماد طريقة مختلفة لإلفادة عن التنفيذ
 للدورة الوزارية الحادية والثالثين في                                                                    أشهرا  تنتج بعدها اإلسكوا تقريرا  مجم عا  للمساهمات الوطنية وتقد مه

 أن تكون جهود جميع الدول األعضاء معروضة في التقرير. ود، وهي ت2020عام 

 قضايا إقليمية ودولية -باء

 ملخص :2019-2018جتماعية في المنطقة العربية قتصادية واالمسح التطورات اال 
 من جدول األعمال( 5)البند 

ملخص مسح  تناول      عرضا   ،E/ESCWA/EC.6/2019/5                     استنادا  إلى الوثيقة                             قدم ممث ل األمانة التنفيذية،  -18
       مشيرا  ، االقتصادي لنموا وتيرة           وتطر ق إلى . 2019-2018التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 

، وأن 2017في المائة في عام  1.7مقابل  ،2018 المنطقة العربية في عام فيفي المائة  2.3 بلغ معدل النمو إلى أن
 سجلت بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان المشرق العربي في حينالتوجهات اختلفت بين مجموعات البلدان. ف

، وسجلت                                 متأثرا  بالوضع االقتصادي في ليبيا 2018 عام تباطأ النمو في بلدان المغرب العربي في                نموا  إيجابيا ، 
في المائة في  0.3، من المتوقع أن يتحول إلى نمو إيجابي قدره 2018                                           البلدان العربية األقل نموا  انكماشا  في عام 

                في ظل  التطورات حسب التوقعات وب، حدثسي ما ،في المنطقة معدالت إنتاج النفط الخام توارتفع .2019عام 
                          عا  في العائدات من النفط.امستوى األسعار، ارتفعلى 

األدنى في  في المنطقة ال تزال معدالت المشاركة في القوى العاملةإلى أن                        ممث ل األمانة التنفيذية وأشار  -19
األزمات والنزاعات في بلدان مثل الجمهورية العربية السورية ار واستمر بين الذكور واإلناث.، ومتفاوتة العالم

ارتفع العدد بأعداد متزايدة، فقد             شهدت نزوحا  التي  ،تطوير سوق العمل في المنطقة أعاقوالعراق وليبيا واليمن 
 بلغ معدلو .2016مليون في عام  29 إلى 2010في عام  مليون 12.7                     الذين نزحوا قسرا  من  سكاناإلجمالي لل

في المساواة بين                        المرتبة األخيرة عالميا   في المنطقة وال تزال ،2018في عام  في المائة 26.1بطالة الشباب 
لتحقيق  وفرص مكاناتإب تزخر المنطقة غير أنه أوضح أن .نفسهعام في ال مائةفي ال 40 تبلغبفجوة الجنسين 

الستفادة من سيكون لف ر،التكنولوجيا الرقمية واالبتكا يال سيما في مجال ،واجههاترغم التحديات التي  تنميةال
 التشغيل.تعزيز القيمة المضافة والنمو الصناعي و              دور  حاسم  في من االبتكار التكنولوجي وإمكانات الطاقة 

من خالل اتخاذ تدابير اإلدماج المالي القائم على التكنولوجيا للجميع هذا النمو اشتمال  ضمانيمكن أضاف أنه و
تعاني نقص والتي  ،المحرومة من التسهيالت المصرفيةلفئات االجتماعية اصول يسير حتوذلك ب ،الرقمية

 هاموقعبو ،شباب متعلمومن موارد طبيعية  هافيا المنطقة العربية، بملدى ولى الخدمات المالية. ع ،الخدمات
 بنيوي                   ف إلى تحقيق تحول تهد             بتكنولوجيات  رقمي             قوة اقتصاد       تصبح ألن مميز، فرصة الجغرافي ال

 مستدامة.ة وتنمي

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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، لحظ ممثل اليمن أن ملخص المسح افتقر إلى بيانات عن اليمن، وأن التطورات وفي معرض النقاش -20
وإلى عمق األزمة اإلنسانية التي                                              ن التحليل. فمن المهم التطر ق إلى معدالت الفقر     يا  م    كاف    ا                       االجتماعية لم ت عط حي ز

                                   في هيكلية التقرير. وعق ب ممثل دولة  مسائل العمل اإلنسانيالمنطقة، وربما يجدر األخذ بتشهدها بعض بلدان 
المسح وربطه بالوضع من زيادة االهتمام بالجانب االجتماعي على ضرورة          ، مشددا مالحظةهذه الفلسطين على 

من إدراك االتجاهات الديمغرافية  فقر والخدمات االجتماعية. وال بداالقتصادي في المنطقة، ال سيما بما يتصل بال
، ال سيما لتسهيل عمليات في المستقبل للمنطقة وأثرها على تفاقم تحدي البطالة وعلى االحتياجات من فرص العمل

                                                                                               التخطيط. ومن المهم أيضا  معرفة أثر خفض الدعم والمساعدات على الخدمات االجتماعية والحالة المعيشية 
وليس فقط التحديات  دوبون على ضرورة أن يغطي المسح التقدم الذي تحرزه المنطقةللفئات المحتاجة. وشدد المن

 التي تواجهها.

            سيصدر الحقا                                                                     أكد ممثل األمانة التنفيذية أن الوثيقة والعرض يقد مان ملخصا  لتقرير  وفي معرض الرد، -21
                                 تماعية والتقد م والفرص التي أشار سيركز بقدر أكبر على القضايا االج اإلصدار الكامل وليس التقرير بكامله، وأن

رنات. وأشار إلى أن ا                                                                               إليها في العرض. وذك ر أن هيكلية المسح هي نفسها لجميع اللجان اإلقليمية إلتاحة المق
                                                                                       ل االجتماع السادس للجنة التنفيذية يتضم ن مواضيع كالفقر ورصد النفقات االجتماعية والمشاركة اجدول أعم

                                                                          ستستكمل ما ع رض في المسح، الذي هو مجر د مسح بطبيعته. لكن األمانة التنفيذية  االقتصادية للمرأة، وأنها
 ستنظر في إمكانية تعديل هيكلية المسح.

                                                                        تقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحر ك للنمو والتنمية 
 االقتصادي العربيوتقييم التكامل ورصد 
 من جدول األعمال( 7و 6 ان)البند

 E/ESCWA/EC.6/2019/6 تينلى الوثيقإ    دا استنا                               استعرض ممث ل األمانة التنفيذية،  -22
نظام المؤشرات اإلسكوا في مجال تقييم التكامل االقتصادي العربي، ال سيما عمل  ،E/ESCWA/EC.6/2019/7و

الضوء على  النظام سلطيلرصد وتقييم التكامل االقتصادي في المنطقة العربية. والذي وضعته  ع             ولوحات التتب 
                             للمضي قدما  على مسار التكامل  اإلصالحات الالزمة يساعد على تحديدو وتكاليفها، كاملالت اتسياس فوائد

ال تزال هناك إمكانية كبيرة غير مستغلة للتكامل كوسيلة  هبحاث أناأل                بشكل عام، ت ظهر ف .االقتصادي العربي
                        االقتصادي الفعلي، ويقي م  مدى االنفتاح رصد الذي وضعته اإلسكوا يقيسنظام الوللتنمية في المنطقة العربية. 

 .في التكامل االقتصادي، وكذلك مساهمته في مستوى تكامل المجموعة             أداء كل بلد 

التي ستتيح                                          التي تعد ها اإلسكوا لنظام الرصد والتقييم،  لكترونيةالمنصة اإل ممثل األمانة التنفيذية عرضو -23
أداة نمذجة ألثر السياسات         ستتضم ن القائمة، وجارية التواالتفاقات للبلدان العربية التبادل التجاري  عنبيانات 

اختيار بلد                              سوف تمك ن المنصة المستخدم من التجارية للدول العربية على أدائها االقتصادي وعمق تكاملها. و
ممثل األمانة                                                             تجاري معي ن، والبحث عن البيانات والمعلومات المتصلة به. وطلب             ، أو اتفاق       معي ن                 معي ن، أو مؤشر 

 ليتها وطرق استخدامها.مساعدة الدول في تطوير هذه المنصة من خالل مالحظات على هيكلتنفيذية ا

في تحفيز التكامل االقتصادي ودفع  الخدمات في تجارةال دورعلى الضوء ممثل األمانة التنفيذية         ثم سل ط  -24
، والتوظيف واالستثمار والتجارة نتاجفي اإل                                                               عجلة التنمية المستدامة. فتؤدي التجارة في الخدمات دورا  محوريا 

المنظمة ك في إطار هيئاتتخضع لمفاوضات               ، موضحا  أنهاسالسل القيمة العالميةفي  ندماجاال مدى في تحديدو
اتفاقات التجارة الحرة العميقة و، الكبرى التجارة الحرة العربية ات تشمل اتفاق منطقةاتفاقولمية للتجارة، االع

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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تحرير التجارة  حدثيومن المتوقع أن  .االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، ووروبيوالشاملة مع االتحاد األ
 الحد من الفقر.يساعد على مستويات العائدات واالستثمارات الخارجية، و      ا  فيعافترافي الخدمات 

ثل بالتقريرين حول التكامل االقتصادي وبالعرض الذي قدمه ممممثل تونس أشاد  وفي معرض النقاش، -25
مفاتيح من المجموعة      قد م                                           عرض تقني وجي د للمتخصصين وغير المتخصصين، وي            معتبرا  أنهاألمانة التنفيذية، 

 للبحث في موضوع التكامل االقتصادي العربي. ولم تكن هناك مداخالت أخرى حول هذين البندين.

 إطار رصد النفقات االجتماعية في الدول العربية 
 من جدول األعمال( 8)البند 

                    إطارا  مقترحا  لرصد ، E/ESCWA/EC.6/2019/8 لى الوثيقةإ         استنادا  األمانة التنفيذية، ل    ممث  عرض -26
                                 أكثر إلحاحا  اليوم مما كانت عليه  التي هي لتحديات اإلنمائيةاوأشار إلى النفقات االجتماعية في الدول العربية. 

ق؛ وضمان خدمات عامة الحد من الفقر وعدم المساواة؛ وتوفير فرص العمل الالئفي أي وقت مضى، ومنها 
                                                                                                      جي دة في مجال الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان والحماية االجتماعية؛ وتحسين المساواة بين الجنسين؛ وتهيئة 

يسهم في  شكلتخصيص الميزانية ألولويات التنمية االجتماعية ب أوضح أن                                حي ز مالي لتمويل هذه األولويات. و
                                                                 الرئيسية التي تواجهها الحكومات العربية، ال سيما عندما يكون الحي ز بات الصعو                            االستدامة المالية الكلي ة من 

على نحو  ،التي تدعم برامج وسياسات متعددة ومتداخلة ،                       وز ع اعتمادات الميزانية            كثيرا  ما ت ف ،              المالي محدودا 
 أهداف التنمية المستدامة. لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق                 مالئم أو غير كاف  غير

 نظر في سبعة أبعاد للنفقات االجتماعية العامة هي:ي اإلطار المقترح                                   أشار ممث ل األمانة التنفيذية إلى أن و -27
 التدخالت في سوق العمل، برامج إيجاد فرص عمل؛ اإلسكان والمرافق المجتمعية؛ الصحة والتغذية؛ التعليم؛

                                      ضمن كل ب عد مؤشرات مشتركة بين البلدان يتو بيئة.حماية الوالفن والثقافة والرياضة؛  برامج الحماية االجتماعية؛
                                    المؤشرات مصم مة بحيث تحد د الغرض من أضاف إلى أن ومؤشرات يمكن تكييفها حسب الخصائص الوطنية. و

النفقات والشرائح المستفيدة، مثل األطفال والشباب، والبالغين، والنساء، والحوامل، وكبار السن، والناجين من 
 .ص ذوي إعاقة، واألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، واألسر الفقيرة وغير الفقيرةالنزاع، واألشخا

من البيانات الوصفية ألهداف المستوحاة                                                                 والعمل جار  على البيانات الوصفية المفص لة باالستناد إلى التعاريف 
                 د  مبادئ توجيهية   ع             لقومية. وست التنمية المستدامة، وتصنيفات اإلحصاءات المالية الحكومية، وتصنيفات الحسابات ا

 إحصائية متوائمة مع المبادئ والمعايير اإلحصائية الدولية.

لدول مثل تونس، حيث الدعم                  وشد د على أهميته                              نو ه ممثل تونس بمشروع اإلسكوا  وفي معرض النقاش، -28
بثمن  هيخدم المستهلك الفقير ولكن بقدر أقل من خدمته لتاجر الحلويات الميسور، الذي يشتري     مثال  على السكر

اإلصالح في مجاالت الخدمات االجتماعية  ضرورة             ، مؤكدا  علىرخيص ويبيع حلوياته بثمن باهظ في السوق
د البيانات حول الخدمات وتولي                          أداة  أساسية لترشيد الدعم يقترح مشروع اإلسكوااعتبر أن و .والدعم الحكومي

 حكومته            ، مفيدا  أن لدول المنطقةالمشروع على أهمية ممثل دولة فلسطين  أكد. واالجتماعية والفئات المستفيدة
عن             ، ومستفسرا األمانة التنفيذية تعاون مع اإلسكوا العتماد اإلطار في سياق خدمات التعاون الفني التي تقدمهات

، فهناك سياق البلد برة حس    تغي ، وعما إذا كانت األبعاد والمؤشرات ثابتة أم ملتكييفمدى مرونة اإلطار وقابليته ل
              أيضا  عن مصدر  سرنى تحتية أخرى ال يغطيها اإلطار المعروض. واستف                                  خدمات مرتبطة بالمياه والمواصالت وب 
أم السكان المستفيدين ، مصدر المعلومات كون الدولة نفسهاتس ، وعما إذا                                  المعلومات التي ست درج في أطر الرصد

 .فهناك فئات تستفيد من مصدرين للخدمة االجتماعية ذاتها.     معا  من الخدمات، أم االثنين
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، المرتكز على قوانين حماية اجتماعية                                               فتطر ق أوال  إلى تجربة بلده في التمكين االقتصاديأما ممثل قطر،  -29
عية توزع أدوار المؤسسات العامة في تقديم هادفة ودعم فعال يستهدف الفئات الضعيفة، واستراتيجيات قطا

ري، يدعم   ط                                     للعمل الخيري دور مهم في المجتمع الق                 ، مشيرا  إلى أنالخدمات االجتماعية بشكل يتفادى االزدواجية
                                                    دولة مانحة، تقد م دعما  خارجيا  مهما  للدول الصديقة  هي دولة قطرذكر أن المواطنين والمقيمين على حد سواء. و

 حتذى به في مجال الخدمات االجتماعية،                تقدم نموذجا  ي و ،في مجاالت الصحة والتعليم والتمكين االقتصادي
 ،وقد تحتاج إلى مرصد يغطي نفقات كالدعم الخارجي، التي ال يغطيها النموذج المعروض. وشددت ممثلة العراق

         ، م ذكرة                                                                                         على أهمية إيجاد طريقة لكشف االزدواجية ومعرفة الجهات المختلفة التي تقد م دعما  للفئة نفسها بدورها،
ه باعتماد مقاربة موازنة البرامج، ويرحب بأي دعم يمكن أن تقدم 2020ن العراق في صدد إعداد موازنة عام بأ

 اإلسكوا في هذا المجال.

                                                          لرصد النفقات االجتماعية عمل نوعي ممي ز، وطلب الدعم لتنفيذه ورأى ممثل اليمن أن مشروع اإلسكوا  -30
                   عما إذا كان ممكنا             ، مستفسرا                                                                             في بلده، مؤكدا  أنه سيرسل طلبا  رسميا  عبر القناة المعتمدة ألنشطة الدعم الفني

حى المساعدات لمعالجة الجر ال سيما توسيع اإلطار لتغطية الظرف الخاص الذي يشكله الصراع في اليمن،
 فيوأشار إلى أن االنفاق االجتماعي هو أول ما يتم تخفيضه تسهيل عودة النازحين والبعد اإلنساني بشكل عام. لو

تحديد نسبة معيارية لإلنفاق أن تطرح أفكار حول           ، مقترحا األمن والدفاعتمويل               في حين ال ي مسالصراع،  حاالت
ساسية الالزمة، الدولة على تقديم الخدمات االجتماعية األاالجتماعي من الناتج المحلي اإلجمالي، تضمن قدرة 

 .قياس أثر اإلنفاق على النمو                             ومستفسرا  عن قدرة المرصد على

لجميع أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الفقيرة والمعرضة    ة موحد       نافذة  وأفاد ممثل موريتانيا أن بلده أسس -31
ل األوالد ارسبإ   ا مشروطدعم حيث يكون ال ،الفئات تتلقى تحويالت مادية شهريةللفقر، وأن األسر المصنفة ضمن هذه 

ت موريتانيا الدعم من البنك الدولي إلرساء أسس                                            المتابعة الصحية الالزمة وتلقيح األطفال. وتلق  إجراءإلى المدرسة و
طار االنضمام لمشروع اإلسكوا هذا النظام للخدمات االجتماعية، وهي مستعدة لتبادل الخبرات في هذا المجال في إ

إلتاحة  المحلي اإلجمالي بشأن المرصد. وشدد ممثل المغرب على أهمية إدراج معلومات عن النفقات نسبة إلى الناتج
ممثلة المملكة العربية السعودية عما إذا كان تصنيف األسر بالفقيرة وغير الفقيرة  استفسرتالمقارنات الدولية. و

                                     وعن التعريف المعتمد للزواج المبك ر،                                           طني للفقر أم على خط إقليمي أو دولي موح د، سيرتكز على الخط الو
 وعما إذا كان المرصد سيتيح قياس الفوائد التي تعود على المجتمع ككل من اإلنفاق االجتماعي.

التي  مداخالتهموعلى  ،شكر ممثل األمانة التنفيذية المندوبين على اهتمامهم بالمشروع وفي معرض الرد، -32
                        رح الذي قد مه هو مسود ة مقت                                                                             تعب ر عن رغبة في التعاون مع األمانة التنفيذية لتطويره. وأعاد التأكيد على أن ال

، وأن المرونة والقدرة على مراعاة ظروف كل دولة وخصوصياتها من األسس التي خاضعة للنقاش والتكييف
 ،حزيران/يونيو 25و 24في بيروت، في تماع خبراء ن األمانة التنفيذية تنظم اجأ ذكريرتكز عليها المقترح. و

 أما في موضوعمع كل دولة منضمة إلى المشروع على حدة.    ا جري نقاش  ت لمراجعة اإلطار المقترح وتنقيحه، وس
في  إلى إمكانية النظر فيهسنة(، و 18أشار إلى وجود تعريف دولي للزواج المبكر )دون فالتعريفات المعتمدة، 

تساعد على أن االجتماعات اإلقليمية من شأن و ،خط الفقر ينطبق األمر نفسه على، و     معي ن لبلدالسياق الخاص 
 خلص من مصادر مختلفة،ست   ست  والبيانات المعلوماتأوضح أن و                                              تحديد القاسم المشترك بين الدول وحي ز التكييف. 

على االنضمام إلى  الدول سكوااألمينة التنفيذية لإلحثت . ومسوحات الدخل والصحة والحسابات القومية هامن
المقاربة في غاية األهمية ألي  ه، وهذعلى أرض الواقع أثرهاالمشروع، الذي سيتيح ربط السياسات االجتماعية ب

 صانع سياسات.
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 الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية: الجهود اإلقليمية والوطنية للحد منه 
 من جدول األعمال( 9)البند 

موضوع الفقر  حول      عرضا ، E/ESCWA/EC.6/2019/9لى الوثيقة إ         استنادا                             قدم ممث ل األمانة التنفيذية،  -33
الت المتدنية للفقر في البلدان العربية                                                      الذي تعمل عليه اإلسكوا منذ سبعة أعوام لحل معضلة المعد المتعدد األبعاد، 

ئيسية التي تواجهها المنطقة في سعيها التحديات الر ظهر أن الفقر ال يزال من          فالواقع ي حسب التقييمات الدولية. 
التحديات االقتصادية سائر عدم االستقرار السياسي، والنزاعات، و، إلى جانب إلى تحقيق التنمية المستدامة

                              اإلسكوا مع شركائها دليال  للفقر  وصممت.                  قابلي ة التأثر بهمن تزيد من حدة الفقر و التي واالجتماعية والبيئية
فقراء أو معرضون  هاثلثا سكانف، هالفقر فيل الواسع نتشاراال أشار إلى راعي خصوصيات المنطقة،ي المتعدد األبعاد

على المستوى المكاني وعلى صعيد الخصائص بين البلدان ولتفاوتات كبيرة . واحسب الدليل للوقوع في الفقر
 .االجتماعية واالقتصادية لألسر المعيشية

                                                                                              وأكد ممث ل األمانة التنفيذية أن اإلرادة السياسية لمواجهة الفقر لدى حكومات المنطقة واضحة، وتمثلت  -34
الدورة الرابعة للقمة في  2030-2020متعدد األبعاد الاإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر في اعتماد 

وكانت اإلسكوا  .2019كانون الثاني/يناير  20روت في قدت في بي       التي ع  والتنموية العربية االقتصادية واالجتماعية
اإلطار عملها على بناء قدرات صانعي السياسات على تنفيذ  تواصلقد قدمت الدعم في وضع هذا اإلطار، و

. تحديث السياسات، ووضع الخطط والميزانياتعلى متعلقة بالحد من الفقر، وال الوطنية عملالأطر اإلقليمي و
 التقرير العربي للفقر المتعدد األبعاد د دراسات، أهمها   ع                          مل تدريبية لهذا الغرض وت وهي تنظم ورشات ع

 ، الذي تعمل على تطوير منهجيته وتحديث بياناته.2017لعام 

                                                                           سجل ممثل موريتانيا تحفظا  على البيانات الخاصة ببلده في الوثيقة المقدمة إلى وفي معرض النقاش،  -35
ورصد النفقات االجتماعية، وطلب المزيد اللجنة. وأعرب ممثل قطر عن اهتمامه بعمل اإلسكوا في مكافحة الفقر 

المقاربة وعلى إمكانية                                                             هذا الشأن. أما ممثل دولة فلسطين، فأكد  على أهمية المرونة في بمن المراسالت الخطية 
األبعاد  منعتماد مؤشر التعليم كبعد ففي بلده، ا .الخاصة لكل بلد                                             تكييف األدوات التي تقد مها اإلسكوا مع السياقات 

من نقص في  الفلسطينيون ال يعانيالفقر، حيث لدليل الفقر المتعدد األبعاد ال يعطي صورة وافية عن  ةالثالث
المعيشية  أحوالهم                                                        المقابل تحت وطأة تحديات ناجمة عن االحتالل تسبب تدهورا  في  في ونيرزح م، ولكنهتعليمال

في موضوع قياس الفقر وعن  كبيرعرب عن اهتمام في ختام مداخلته، أ                                  وفقرا  يجب أن يقاس بأبعاد مالئمة. و
 أهمية إيجاد توافق وطني حول األبعاد المناسبة وحل إشكالية التحديث الدوري للبيانات.

أن اإلسكوا تعمل              ، مشيرا  إلىممثل األمانة التنفيذية على أهمية المرونة والتكييف     أكد معرض الرد،  وفي -36
رسم خارطة وطنية للفقر تراعي خصوصيات السياقات المختلفة، وقد تلقت طلبات بهذا الشأن على  خمس دولمع 

، وهي قيد 2017مصدرها تقرير صدر في عام  وذكر أن البيانات المعروضة في الوثيقةمن ثالث دول أخرى. 
وتكمن أهمية مشروع رصد النفقات االجتماعية في التحديث، مما يعلل وجود بيانات قديمة في حال موريتانيا. 

أنه سيتيح الربط بين السياسة المالية وحالة الفقر، وسيبرز مدى فعالية سياسات اإلنفاق االجتماعي. فهذان 
صف والتحليل بنتائج السياسات على أرض الواقع، مع األخذ بالعلم أن النفقات االجتماعية المشروعان يربطان الو

، منها الحماية االجتماعية                                             تشمل أبعادا  اجتماعية أخرى مبي نة في المشروع ال تستهدف الحد من الفقر فحسب، بل
على أهمية إيجاد إطار  لإلسكوا ذيةاألمينة التنفي. وشددت وبرامج التوظيف واإلنفاق في مجالي الرياضة والثقافة

 ،                                                                                                 خاص بدول مجلس التعاون الخليجي، فجميع الدول تستطيع أن تستفيد من عمل اإلسكوا إذا ما كي فته بشكل مالئم
صدر                                                                                              ومن المهم أن تنتج المنطقة بيانتها حول الفقر حسب دليل تصممه ليالئم ظروفها وتنوعها، بدل من أن ي 

 ال تمثلها.و هاب دالئل عالمية ال تناسبالمجتمع الدولي بيانات حس

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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 االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينياتالوضع  
 من جدول األعمال( 10)البند 

تقرير دوري             ، عرضا  حولE/ESCWA/EC.6/2019/10لى الوثيقة إ                                       قدمت ممث لة األمانة التنفيذية، استنادا   -37
، مركزة على التطورات في نساء والفتيات الفلسطينياتاالقتصادي للاالجتماعي والوضع                  عد ه اإلسكوا بشأن   ت 

وأشارت إلى أن اللجنة  .2018حزيران/يونيو  – 2016تموز/يوليو  التي يغطيها العدد األخير منه، أي الفترة
ة التنفيذية مواصلة إعداد التقرير في اجتماعها الخامس، واإلفادة عن أبرز التنفيذية كانت قد طلبت إلى األمان

الكارثة اإلنسانية حجم و       عاما ، 12المستمر منذ  ،على غزة ر للحصار اإلسرائيلي           األثر المدم  التقرير ن    يبي نتائجه. و
الضفة الغربية، وآثارها على                            جوانب التنمية المتعث رة في               . ويظهر أيضا  على المرأة الخاصثر األالناجمة عنه و

لى سياسات االحتالل اإلسرائيلي التي تحول التقرير إيشير . و                                          الصحة وس ب ل العيش واآلفاق االقتصادية للمرأة
المتعلق بالمساواة بين  5تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الهدف  دون

 الجنسين وتمكين المرأة.

سلطت ممثلة األمانة التنفيذية الضوء على تطورات مهمة في الفترة التي يغطيها التقرير، منها ارتفاع و -38
 في مجال تمكين المرأة، الحكومة الفلسطينية جهود. وذكرت 2017أحداث العنف من قبل المستوطنين منذ عام 

ت فيها خطة لتعزيز مشاركة النساء ، ورسم"              : المواطن أوال 2022-2017"أجندة السياسات الوطنية اعتمدت فقد 
                                                                                                   وتوفير فرص عمل لهن  ومكافحة العنف ضدهن ، وأكدت التزامها هذا في الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 

 .2019-2017لدولة فلسطين للفترة  1325

شكر ممثل دولة فلسطين اإلسكوا على جهودها في توصيف وضع الشعب الفلسطيني  وفي معرض النقاش، -39
حول االنعكاسات االقتصادية  عدها اإلسكوا  ت مذكرة األمين العام لألمم المتحدة التي في هذه الوثيقة وفي 

 المحتلة،  األرض الفلسطينية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في
كان هناك تعاون مع  استفسر عما إذاو .بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل

       مشيرا  الحكومة الفلسطينية في إعداد التقرير حول الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، 
مراعية لقضايا الجنسين، هذا الوضع، منها اعتماد ميزانية  ال يتضمن تطورات مهمة في عملها لتحسينأنه  إلى

 .وإنشاء مرصد وطني للعنف ضد المرأة

تضمينه تطورات  يمكن                                                            أفادت ممثلة األمانة التنفيذية أن التقرير يغطي فترة معي نة وال  وفي معرض الرد، -40
ة شؤون المرأة في فلسطين التي                أ رسلت إلى وزار قد للتقريرأن المسودة األولية  ، مؤكدةتلك الفترةلم تحصل 

راجعتها، وأن اإلسكوا أخذت بجميع المالحظات التي وردتها من الوزارة. وطلبت إلى ممثل دولة فلسطين حث 
المؤسسات الوطنية على موافاة األمانة التنفيذية بالمعلومات والبيانات المطلوبة بالفترة الزمنية المحددة لذلك، 

 ير اإلسكوا قبل إصدارها.للتمكن من إدراجها في تقار

                                                                   إعادة النظر في معو قات مشاركة المرأة في االقتصاد في المنطقة العربية 
 من جدول األعمال( 11)البند 

حول معوقات    ا عرض، E/ESCWA/EC.6/2019/11 لى الوثيقةإ         استنادا                          ممث لة األمانة التنفيذية،       قد مت  -41
                                                     ، مشيرة  إلى أن التمكين االقتصادي للمرأة في صلب أهداف مشاركة المرأة في االقتصاد في المنطقة العربية

في المائة في  22.3متوسط المنطقة لمشاركة المرأة في القوى العاملة الرسمية بلغ التنمية المستدامة، في حين أن 
          . وغالبا  في المائة 77.5في المائة، وبمتوسط إقليمي للرجال قدره  53.7ره ، مقارنة بمتوسط عالمي قد2018عام 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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ن الخاص والعام وفي يما تتجاهل التحليالت لهذا الوضع أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة على المستوي
توسيع نطاق تحليل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية. واقترحت ممثلة األمانة التنفيذية 

أعمال  جلمشاركة المرأة االقتصادية ليشمل قضايا لها تداعيات مهمة على هذه المشاركة، منها قيام المرأة ب
 العنف ضد المرأة.قضية الرعاية غير المدفوعة األجر و

مال في توزيع أعالتي تشهدها المنطقة بين الجنسين وسلطت ممثلة األمانة التنفيذية الضوء على الفجوة  -42
، وهي األكبر في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن المرأة تضطلع بنسبة تتراوح الرعاية غير المدفوعة األجر

في المائة من مجموع أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر في البلدان العربية. ولهذه الفجوة أثر  90و 80بين 
هيكلي على سوق العمل. أما العنف ضد المرأة، وهو  مباشر على قدرة المرأة على المشاركة االقتصادية وأثر

قد تعرضت على األقل مرة واحدة لنوع من أنها واحدة من كل ثالث نساء تفيد  حيثالمنطقة ظاهرة منتشرة في 
على الوصول إلى  تها، مما يحد من قدرل الشريك الحميم  ب             غالبا  من ق ، في حياتها أنواع العنف الجسدي أو الجنسي

أعمال الرعاية الوقت الذي تقضيه المرأة في  والعمل والمشاركة ويبقيها في موضع التبعية. ومن شأن قياسالتعليم 
أن يوضحا معالم وأسباب المشاركة على قدرتها على العمل لعنف ضدها ا تداعياتغير المدفوعة األجر وتقدير 

ودعم تحقيق أهداف  فع معدالت هذه المشاركة                                                              المتدنية للمرأة في االقتصاد ويوفرا أساسا  لوضع إجراءات هادفة لر
 التنمية المستدامة ذات الصلة.

رأى ممثل دولة فلسطين أن الطرح لم يتناول معوقات مهمة أخرى للمشاركة  وفي معرض النقاش، -43
ولم توضح  ،االقتصادية للمرأة، فقضية أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر تم التداول فيها على الصعيد العالمي

ها من أم هي تنظر في ،الوثيقة إن كانت اإلسكوا تريد قياسها واحتسابها كجزء من الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان
                                                                                               الحد  من قدرة المرأة على المشاركة االقتصادية. وعالقة المشاركة االقتصادية للمرأة بالعنف الذي تتعرض  زاوية

تكون أكثر قدرة من غير العاملة على التصدي لهذا العنف. أما ممثل قطر،                                       له متشعب ة وجدلية، فالمرأة العاملة قد
عزى إلى وجود     ال ت المرتفعة في بلده مقارنة بالبلدان العربية األخرى أن المشاركة االقتصادية للمرأة  أكد علىف

أة، ووجود تمكين المرل قطر هات                                             كما ذ كر في العرض، بل إلى سياسات شمولية اعتمد ،عامالت في المنازل
نى أساسية تساعد المرأة على المشاركة في االقتصاد، ال بل على تبوء مناصب                وتكنولوجيات وب حاضنات خاصة 

عدم احتساب أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر، قضية فاعتبر أن  قيادية كسفيرات ووزيرات. أما ممثل اليمن،
إذا كانت  اعم                     ليست جديدة، مستفسرا  ،لمحلي اإلجماليوكذلك أعمال الزراعة غير مدفوعة األجر، في الناتج ا

 في حساباتها القومية.األعمال هناك دول قد وجدت مقاربات الحتساب مثل هذه 

أوضحت ممثلة األمانة التنفيذية أن هدف مقترح اإلسكوا ال يكمن في احتساب رقم  وفي معرض الرد، -44
نسب تدني  عليلأخذ عادة في االعتبار عند ت          عوائق ال ت  سةعلى أرقام الناتج المحلي اإلجمالي، بل في درا ضافي

والمقترح موجه نحو تحديد الخيارات المتاحة للمرأة على أرض الواقع، في ظروف  .للمرأة المشاركة االقتصادية
تداعيات العنف المنزلي  ةعلى مواجه، وغير المدفوعة األجرل الرعاية اعمبمعظم أ على االضطالع رغمهات

                                                                                              الذي تتعرض له. وردا  على مالحظة ممثل قطر، أكدت أنها اعتبرت وجود عامالت منزل من بين العوامل التي 
                                                                                           تسهل اضطالع المرأة بعمل مدفوع األجر في قطر كما في ع مان، وهما بلدان أظهرت مسوح استخدام الوقت 

الوقت الذي تخصصه لها في اية غير مدفوعة األجر مقارنة ب                                            فيهما أن المرأة تقضي مد ة أقصر في أعمال الرع
 .، موضحة على أنه ليس العامل الوحيد لرفع المشاركة االقتصادية للمرأة في هاتين الحالتينبلدان أخرى

                                                             على أهمية االضطالع بمسوح استخدام الوقت، ال سيما تلبية  لمتطلبات ممثلة األمانة التنفيذية وشددت  -45
من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأكدت أن اإلسكوا  5دف لله 5.4المقصد 

ن لمشاركة المرأة، بل إنها ان الوحيداالمعوقهما ال تعتبر أن الرعاية غير المدفوعة األجر والعنف ضد المرأة 
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 ذكرت                              لم ت أخذ في االعتبار حتى اآلن. وتقترح دراستهما في هذا السياق الستكشاف أسباب أخرى، غير اقتصادية، 
نفسه،  "مستقبل العمل"رات في طبيعة سوق العمل و                   التي ستتيحها التغي ن اإلسكوا ستعمل على استشراف الفرص أ

 في سياق التطورات التكنولوجية والمجتمعية المتسارعة، لرفع مستويات مشاركة المرأة في المنطقة العربية.

 ة تحديات الضعف والهشاشة: منهجية تقييم القدرات المؤسسيةدعم المؤسسات في مواجه 
 من جدول األعمال( 12)البند 

منهجية وضعتها حول    ا عرض، E/ESCWA/EC.6/2019/12لى الوثيقة إ         استنادا ،                       ممث ل األمانة التنفيذية     قد م  -46
 المؤسسات القدرات البشرية والكفاءات الوظيفية التي من شأنها مساعدة أيالقدرات المؤسسية، اإلسكوا لتقييم 

وأشكال  وصراعات ، من نزاعاتعلى مواجهة التحديات الناجمة عن الظروف التي تمر فيها المنطقة العربية
، توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامسالعمل على هذه المنهجية يستجيب لشار إلى أن وأمختلفة من العنف. 

دعم الدول األعضاء في تطوير قدراتها المؤسسية للحد من أثر النزاع التي طلبت فيها إلى األمانة التنفيذية 
 في: المنهجية الثالثة. وأوجز أهداف 2030االستقرار وتداعياتهما على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  وعدم

                                                                  قدراتها ذاتيا ، انطالقا  من أولويات وأهداف تحددها؛ ودعمها على األخذ  تمكين المؤسسات المعنية من قياس
تصميم برامج تدريب ترفع من قدراتها؛ ومساعدتها على االستفادة من تبادل  في                                    بالنتائج المجم عة والمحل لة للتقييم 

 تشترك معها في عملية التقييم وتصميم البرامج التدريبية. الخبرات ومن قدرات مؤسسات أخرى

 القدرة على اتخاذ ، كالقدرات التي يمكن أن يستهدفها التقييم لمحة عنوقدم ممثل األمانة التنفيذية  -47
 وضع موازنة وتنفيذها،  ىالقدرة علوالقدرة على صياغة السياسات واالستراتيجيات، والقرارات وتنفيذها، 

 تطبيق المنهجية المقترحة مراحل  استعرضو استباق المخاطر وعلى مراعاة ظروف النزاع. والقدرة على
في العراق واليمن،  قيد التنفيذ هاأن             ، مشيرا  إلىلسياق الخاص للمؤسسة أو القدرات قيد التقييممع اتكييفها كيفية و
اعتبار مسار تنمية  أهمية وشدد علىتطوير مع المشاركين في ورش اإلعداد والتقييم في البلدين. ال هي في طورو

  تدريبيةالبرامج العتمد بشكل كبير على دورية التقييم وعلى نجاح يطويل األجل،        مسارا القدرات المؤسسية 
 .الناتجة عنه

 العراقية التقدم الذي أحرزته المؤسساتبنوهت ممثلة العراق بالمنهجية المقترحة و وفي معرض النقاش، -48
وأصبح بعض موظفي هذه المؤسسات مؤهلين لتدريب كوادر  .من داعش          الم حر رةفي المحافظات بواسطتها 

                                                                                                    مؤسسات عراقية في محافظات أخرى. وتعقيبا  على هذه المداخلة، أكد ممثل اليمن تثمينه لجهود اإلسكوا في رفع 
هجية لتصبح سهلة االستخدام وقابلة للتكييف حسب الظروف واألولويات الراهنة، القدرات المؤسسية وتطوير المن

                                      ج عملية التقييم برنامجا  إلعادة البناء                                                                       وهي جهود ال تزال تبذل لتحسين المنهجية. وأشار إلى أن اليمن يتوقع أن تنت 
ين. وختم بالتشديد على                                    مختلفة، وبرنامجا  آخر لتدريب المدربمؤسسات لوالتطوير المؤسسي لوظائف مشتركة 

نشاء البنى األساسية إإعادة بناء المؤسسات في مراحل إعادة اإلعمار، التي ال يجب أن تقتصر على إعادة أهمية 
. وطلب دعم اإلسكوا في إيجاد رؤية وطنية طويلة األجل للتنمية المستدامة في اليمن. وأعرب ممثل فقط المادية

 عتماد المنهجية لتطوير القدرات المؤسسية فيه.دولة فلسطين عن اهتمام بلده في ا

       معربا  أكد ممثل األمانة التنفيذية أن عملية تطوير المنهجية عملية تشاركية بامتياز،  وفي معرض الرد، -49
لعراق واليمن على مساهمتهما فيها. وأكد على استعداد اإلسكوا لدعم أي بلد يتقدم بطلب خدمات فنية ل عن شكره

في صياغة رؤية للمستقبل  عمهعلى تسجيل طلب اليمن لد األمينة التنفيذية لإلسكوافي هذا المجال. كما أكدت 
 لتقديم هذا الدعم.قالت إن اإلسكوا ستبني على تجربتها مع دول أخرى التنموي في البلد، و

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3


-17- 

 

 قضايا برامجية -جيم

 : في المنطقة العربية 2030متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  
 2019 نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعامو 2030 بخطة المعنية الوحدة أنشطة

 من جدول األعمال( )ب( 13و )أ( 13 ان)البند

  E/ESCWA/EC.6/2019/13(Part I)تين لى الوثيقإ         استنادا                                  استعرضت ممث لة األمانة التنفيذية،  -50
 : المندرج تحت ثالث ركائز 2030عمل الوحدة المعنية بخطة عام ، E/ESCWA/EC.6/2019/13(Part II)و

على الدعم ؛ )ب( وإشراك جميع أصحاب المصلحة 2030بين الهيئات المعنية بمتابعة تنفيذ خطة عام التنسيق )أ( 
خالل أنشطة بناء  ؛ )ج( الدعم على المستوى الوطني منالمستوى اإلقليمي ألنشطة التنفيذ والمتابعة واالستعراض

في إطار الركائز الثالث،  2019-2018القدرات. وذكرت أبرز األنشطة التي اضطلعت بها الوحدة في الفترة 
نيسان/أبريل  23-22ومنها االجتماع اإلقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية )بيروت، 

 25-24في المنطقة العربية )بيروت،  2030، والمنتدى البرلماني حول خطة عام (2019نيسان/أبريل  8و 2018
 2018(، وورشات عمل وطنية لبناء القدرات والمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعامي 2019كانون الثاني/يناير 

ف التنمية ألهدا بوابة اإلسكواوألقت الضوء على ودليل إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية.  ،2019و
 .المستدامة، وهي بمثابة منصة إلكترونية لنشر المعرفة وتوفير التدريب ورفع التوعية

، 2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  نتائج                                             وفي العرض نفسه، قد مت ممثلة األمانة التنفيذية  -51
. وشددت على أهمية الشراكة 2030العالمي لتنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام                              موضحة  دور المنتدى في المسار 

 380شارك أكثر من ، 2019وفي عام مع سائر منظمات األمم المتحدة وجامعة الدول العربية في عقد المنتدى. 
وخلص المنتدى إلى رسائل . 17و 16و 13و 10و 8و 4واستعرضوا التقدم في تنفيذ األهداف  ،                شخصا  في المنتدى

 2019في المنطقة العربية، وحول موضوع المنتدى لعام  2030 خطة عامتنفيذ ومتابعة واستعراض حول أساسية 
"، سيرفعها العراق إلى المنتدى السياسي الرفيع تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية"

 .2019المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

يذية لعقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة، نوه ممثل تونس بجهود األمانة التنف النقاش، وفي معرض -52
وعقب ممثل مصر على هذه  .الذي يجسد نجاح العمل التشاركي ويشكل منصة حوار إقليمي في غاية األهمية

على حسن وهنأ اإلسكوا  ،في موضوع عدم المساواة بين الدول                                              المداخلة، موضحا  أنه شارك في المنتدى كمتحد ث 
، في صنع سياساتهاالرسائل األساسية  استفادة الدول من مدى عن ، غير أنه تساءلللمناقشاتالتنظيم واإلعداد 

رفعها إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى.  إلى جانبوكيفية ضمان ترجمتها على أرض الواقع في المنطقة 
من ناحية . الستفادة منهالتعظيم ا ألهداف التنمية المستدامة سكوابوابة اإلتدريب الدول على استخدام وطلب 

                                    أهداف التنمية المستدامة، مضيفا  بأن إدارة المفاضالت بين  يتمثل في الموضوع األصعبأخرى، أكد على أن 
الحكومات على معالجة التناقض الذي قد ينشأ بين وجوب تحقيق النمو االقتصادي  أن تعمل مع اإلسكواعلى 

 .االنتقال إلى مستوى التنفيذ ال بد منعلى المستوى النظري، ولكن حة واضالرسائل ف      مثال ، والمحافظة على البيئة
وشكرت ممثلة العراق اإلسكوا على مساعدة بلدها في اإلعداد لالستعراض الوطني الطوعي الذي سيقدمه في 

 .2019تموز/يوليو 

قدمت التي  دولورشات عمل لتبادل الخبرات بين ال تنظيم اإلسكوا إلىفلسطين  دولة وطلب ممثل -53
في  2030استعراضات طوعية والتي هي في طور اإلعداد لها. ثم تطرق إلى أنشطة الوحدة المعنية بخطة عام 

 .نجز                          فالتوقعات منها أكبر مما أ                                                                 مشيرا  إلى أنها قد تستفيد من إعادة ترتيب األولويات وتكثيف الجهوداإلسكوا، 
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 ا إلى المنتدى اإلقليميئلهعلى تنظيم ندوات لنفسه وعلى رفع رسا      قادر  المجتمع المدنيوذكر على سبيل المثال أن 
ز اإلسكوا يقع جل تركي أن فرأى . أما في موضوع االستعراضات الطوعية،وليس بحاجة إلى جهود من اإلسكوا

خطة الوحدة  وعنمرحلة ما بعد االستعراض،  األنشطة التي تنفذ في عن         مستفسرا إعداد االستعراض،  في مرحلة
، الخطة 2019-2018وتمنى لو أن األمانة التنفيذية عرضت، إلى جانب تنفيذ برنامج العمل للفترة  فيها.عم الدول لد

 واستفسر لمناقشة االحتياجات وترتيب األولويات مع الدول األعضاء.  2020البرنامجية الخاصة بالوحدة لعام 
الصادرة عن سائر  2030المواد حول خطة عام ميع ج تدرج البوابة اإللكترونية المزمع إطالقهاإذا كانت  عما

أرسل قد                                                                         فيسهل على الدول إيجادها واستخدامها. وأخيرا  كر ر مندوب فلسطين طلبا  كان  ،هيئات األمم المتحدة
للتنمية المستدامة الذي تعده لألمانة التنفيذية لإلسكوا بشأن إمكانية إرسال مسودة التقرير العربي              خطابا  بشأنه 

كوا إلى الدول األعضاء، لتلقي نظرة على البيانات المتصلة بها وعلى قراءة معدي التقرير لها قبل إصداره اإلس
بشكل نهائي، مما يضمن تمثيل المنطقة بشكل تستطيع أن تتبناه وتدافع عنه في االستعراض العالمي للتقدم نحو 

مم المتحدة بآراء الدول، بل طلب إمكانية إبداء تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الغرض ليس إلزام منظمات األ
 رأي يكون غير ملزم.

 الدعم في تنتهي ب اإلسكوا أكدت ممثلة األمانة التنفيذية أنها ال تعتبر أن مهمة وفي معرض الرد، -54
 أن العرض إلى                 التنفيذ، مشيرة  ياتمستو شتى الدعم الفني على تقدم، بل هي صياغة الرسائل ورفعها

 .2030عبها على دعم الدول في تنفيذ خطة عام                                 لكن اإلسكوا تصب جهودها في كافة ش  ،أنشطة الوحدة فقطتضمن 
الرؤساء والممثلون الرفيعو المستوى لجميع الدول، بما فيها وعند عرض الرسائل على المستوى العالمي، يتبناها 

 وصانعي السياسات، وفي االنتقال إلى التنفيذ. ، ولعل هذا يسهم في رفع الوعي لدى القيادات العلياالدول العربية
موادها بل ستتضمن مواد لمنظمات أخرى باإلسكوا، فلن تنحصر  تعمل عليهاأما المنصة اإللكترونية التي 

 ومؤسسات أكاديمية.

تعمل اإلسكوا أن  ممثلة األمانة التنفيذية أوضحت، في تنفيذ األهداف إدارة المفاضالت بالنسبة إلشكاليةو -55
ر المناخ، يعالج الترابط والمفاضالت بين      وتغي  بالتنمية المعني ى إعداد إطار تنفيذ شبيه باإلطار االستراتيجيعل

. أما بالنسبة ألنشطة الوحدة، األمن الغذائيأثرها على القطاع الزراعي وواالقتصادية                          بعض األهداف، مثال  التنمية 
 يتطلع إلى االضطالع بالمزيد لدعم الدول، ال سيما فأشارت إلى أن الفريق اكتمل منذ عام واحد وهو 

                تعد حاليا  ندوة  ، حيث                                                                  عمل تدريبية إلعداد االستعراضات مع هيئات أخرى لألمم المتحدة ت عنى بذلك اتبورش
معهد األمم المتحدة تدريبية مخصصة للمنطقة العربية مع إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية و

 .والبحث للتدريب

األمينة التنفيذية لإلسكوا االستجابة لطلب الدول ما يخص التقرير العربي للتنمية المستدامة، قررت  وفي -56
 مالحظاتها بشأنب لألخذمسودة إلى الدول األعضاء  من خالل إرسال إحداث تغيير في عملية إعدادهب األعضاء

عديدة عاملة في أممية تعد التقرير مع منظمات  اإلسكوا أن(، مع العلم الناقص منها البيانات )تحديثها أو استكمال
 .تتحليالال تغيير منب           ، مما يصع المنطقة

 تقارير الهيئات الفرعية لإلسكوا 
 من جدول األعمال( 14)البند 

تقارير ثالث هيئات ، E/ESCWA/EC.6/2019/14                                           ث ل األمانة التنفيذية، استنادا  إلى الوثيقة م         استعرض م  -57
                                                                                                  فرعية في اإلسكوا ع قدت دوراتها في الفترة الفاصلة بين الدورة الوزارية الثالثين واالجتماع السادس للجنة 

تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورتها و تقرير لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها التاسعة عشرة؛، وهي التنفيذية
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                                    وقد م أهم النتائج والتوصيات الواردة  التكنولوجيا من أجل التنمية عن دورتها الثانية.تقرير لجنة و الثالثة عشرة؛
م   ظ                                                                                                 في هذه التقارير، ومنها ما يقدم مقاربات لحل إشكاالت طرحها أعضاء اللجنة التنفيذية، كإعادة بناء الن 

 البيانات، ال سيما لهذا الغرض. اإلحصائية في الدول المتأثرة بالنزاعات واعتماد التكنولوجيات الجديدة في جمع

 .الثالثة واعتمدت اللجنة التنفيذية التوصيات المدرجة في التقارير -58

 التحضيرات للدورة الوزارية الحادية والثالثين لإلسكواو تقييم اجتماعات اللجنة التنفيذية 
 من جدول األعمال( 16و 15 ان)البند

 ، تقييمE/ESCWA/EC.6/2019/15عرض مرئي والوثيقة                                             استعرض ممث ل األمانة التنفيذية، استنادا  إلى -59
الدورة السابعة والدورات الوزارية لإلسكوا منذ  2015عام اجتماعها األول في اجتماعات اللجنة التنفيذية منذ 

                                                                          . وشدد على أهمية تقييم ممثلي الدول األعضاء في توجيه عمل اإلسكوا، مؤكدا  على 2012عام والعشرين في 
 اإلعدادفي  عتمدها األمانة التنفيذيةالتي تالمقاربة وشرح عالمات الكمية. جانب ال أهمية المالحظات النوعية إلى

، الذي يتناول جميع جوانب االجتماعات من الخدمات اإلدارية، إلى الخدمات الفنية والوثائق، إلى تصميم لتقييمل
والنوعي ليساعد األمانة التنفيذية جدول األعمال والقضايا واالستراتيجيات المطروحة. ويأتي التقييم بوجهيه الكمي 

                                                                                                لالرتقاء باالجتماعات التي تنظمها إلى تطلعات الدول األعضاء واحتياجاتهم، وهذا عمل مستمر . وفي الحاالت 
، تتصل األمانة التنفيذية مباشرة بالمندوب)ة( الذي )التي( أو ما دون 5على  3حيث يأتي التقييم الكمي بعالمة 

 ما يتعلق بالتقييمات المعروضة  بهدف تحسين األداء. وفي لتعمق في أسباب التقييموضع)ت( هذه العالمة ل
                                                                                                ألعمال اللجنة التنفيذية والدورة الوزارية لإلسكوا، تعب ر النتائج عن الرضا، بشكل عام، فال ينخفض معدل 

 .4.2العالمات عن 

مثل األمانة التنفيذية أنه من المزمع أما بالنسبة للتحضيرات للدورة الوزارية الحادية والثالثين، فأشار م -60
. والدورة، أسوة بالدورات األخيرة، ستركز في شقها الوزاري على 2020عقدها في تونس في شهر نيسان/أبريل 

موضوع رئيسي واحد وتتناوله من خالل حلقات نقاش تفاعلية. واقترحت األمانة التنفيذية أن تتمحور الدورة 
في  60تصل فيها إلى  ثالثينالسكان دون سن ال نسبةا الشباب في المنطقة العربية. فالحادية والثالثين حول قضاي

، وخارج سوق يزال الكثير من الشباب خارج التعليم والتدريب المائة، مما يشكل ثروة ديمغرافية هائلة، ولكن ال
، في المائة في المنطقة. فال بد من طرح التحديات ومناقشة الحلول 30العمل، حيث تصل نسبة بطالة الشباب إلى 

                                                                  ومن المتوقع أن يصدر بيان سياسي عن الدورة يعب ر عن موقف موحد للدول  باالشتراك مع ممثلين عن الشباب.
 األعضاء في هذا الشأن.

فيذية باألجوبة موافاة األمانة التنضرورة وفي معرض النقاش، شدد ممثل تونس على أهمية التقييم و -61
باستضافة الدورة الوزارية الحادية  سعادتهموأعرب عن على االستمارة المخصصة لذلك. والصريحة الكاملة 

سير التحضيرات اللوجستية مع األمانة التنفيذية على أحسن حال. وشدد على أهمية إشراك المجتمع والثالثين وب
بريتون أن شهر نيسان/أبريل يشهد عادة اجتماعات مؤسسات ردن إلى األالمدني في أعمال الدورة. وأشار ممثل 

ومنظمات دولية أخرى وقد يصعب على الوزراء المشاركة في جميع الفعاليات في الشهر نفسه. وطلب  وودز
                                                                                                       ممثل دولة فلسطين أن تعرض األمانة التنفيذية على اللجنة التنفيذية موضوعا  معي نا  على شكل حلقة نقاش شبيهة 

لدورة الوزارية، تتبادل الدول فيها الخبرات وتناقشها مع أخصائيين في الموضوع المطروح. وسأل عن بحلقات ا
                              اهتماما  كافيا  لقضايا الشباب        م تول سبب اختيار األمانة التنفيذية موضوع الشباب للدورة الوزارية القادمة، فهي ل

 .ما يخص موعد الدورة ن مع ممثل األردن في. واتفق ممثل اليمرغم أهمية الموضوع خالل السنوات الماضية،

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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على حرصها الشديد على إدراج قضايا الشباب في  األمينة التنفيذية لإلسكواوفي معرض الرد، أكدت  -62
فهو من شواغلها األساسية، وال استدامة في التنمية من صلب عمل اإلسكوا وفي الصدارة على قائمة أولوياتها. 

حلول للمشاكل التي يواجهونها وتمكينهم وزيادة مشاركتهم. وشكرت ممثل ع ابتدادون طرح قضايا الشباب و
 ذكرتاألردن على المالحظة بشأن توقيت الدورة وأكدت أنها ستتواصل مع السلطات التونسية في هذا الشأن. و

اجتماع ن األمانة التنفيذية ستبحث في الصيغة األفضل لضمان مشاركة المجتمع المدني، وقد تكون تنظيم أ
 .الوزارية مخصص يسبق الدورة

 عد اإلقليمي ورؤية اإلسكوا                       إصالح األمم المتحدة: الب  
 من جدول األعمال( 17)البند 

                                                                                         قد م ممثل األمانة التنفيذية عرضا  حول جهود اإلصالح في األمم المتحدة، الذي يستهدف مجاالت السالم  -63
مين العام لألمم المتحدة ثماني مبادرات إلجراء اإلصالحات واألمن، واإلدارة، والمنظومة اإلنمائية. وقد طرح األ

المساواة بين الجنسين، والحكم الرشيد للمنظومة نفسها، تحقيق في عمل األمم المتحدة على الوقاية من النزاعات، و
بتكار اعتماد االحقوق اإلنسان، وتحسين العمل اإلنساني، وتعزيز عمليات حفظ السالم ودعم ، وومكافحة اإلرهاب

تعزيز الالمركزية لجعل والتكنولوجيات الجديدة. أما على صعيد اإلصالح اإلداري، فاألولويات المطروحة هي 
، ضمان قدر أكبر من المساءلة والشفافية، والثقة وتمكين المدراءين، وتعزيز عملية صنع القرار أقرب إلى المستفيد

 . إصالح عمليات التخطيط والميزانية، وم للعمل الميدانييادة الدع، وزوالهياكل المتداخلة وخفض االزدواجية
يقضي هج المعتمد الذي                                       ط ممثل األمانة التنفيذية الضوء على الن                                          وفي ما يتعلق بإصالح المنظومة اإلنمائية، سل 

بدعم دور المنسقين المقيمين، وإبرام اتفاق تمويل ينص على التزامات للدول والمنظومة لتعزيز االستثمار فيها 
 وتعميق الشراكات لتفادي االزدواجية. 2030وإيجاد آليات تمويل لتنفيذ خطة عام 

جهود اإلسكوا في مواكبة اإلصالحات على مستوى المنظومة واالرتقاء إلى  األمينة التنفيذيةثم قدمت  -64
. وشددت على أهمية الدور 2030في تنفيذ خطة عام واحتياجاتها إلى الدعم  الدول األعضاءمستوى توقعات 

ها في لمنظومة اإلنمائية. وعرضت شعار اإلسكوا الجديد ورؤيتها لمهمتها ودورالهيكلية الجديدة لاإلقليمي في 
منكبون على                                                                                          تحقيق مستقبل تنعم فيه المنطقة باالستقرار والعدل واالزهار، مشددة  على أنها وفريق عمل اإلسكوا 

مساعدتها في اإلصالح في شباب اإلسكوا  تعتمد علىوأكدت أنها  وظيفة. مجرد وليس رسالةه ونما يعتبرأداء 
رها كمركز إقليمي إلدارة ونشر المعرفة التنموية، لتعزيز دوعمل اإلسكوا الداخلي، الذي يهدف إلى تطوير 

وجودة  ء األمانة التنفيذيةالتكنولوجيات الجديدة لتحسين أدامشيرة إلى أهمية استخدام                            ولتصبح أكثر تجددا  ومرونة، 
 الخدمات التي تقدمها إلى الدول األعضاء.

لإلصالح الداخلي ولقراءتها نفيذية ممثل تونس بالرؤية التي قدمتها األمانة الت رحبوفي معرض النقاش،  -65
لعملية اإلصالح على مستوى المنظومة، وشدد على وجوب الدفاع عن الدور المحوري والضروري للجان 

وفي أداء  األمينة التنفيذية                                                                               اإلقليمية في تنسيق العمل اإلنمائي في مناطق العالم. وحي ا الشغف الذي لمسه في حديث 
رغم تداعيات اإلصالح، ومنها القيود على الموارد المادية والبشرية، ال بد من فريق عمل اإلسكوا، وأكد أنه 

إعادة التأكيد على أهمية دور اإلسكوا في المنطقة ودعمها لجهود التنمية التي تبذلها الدول العربية. وشكر ممثل 
ة على جميع األصعدة، مصر األمانة التنفيذية على العرض المهم لموضوع اإلصالح الذي تخضع له األمم المتحد

تنسيق يتخطى مجرد الوفاء للواليات المنوطة باإلسكوا. واستفهم عن موضوع  ف                          وحي ا أيضا  فكرة العمل بشغ
مجموعة األمم المتحدة للتنمية  العمل اإلنمائي، وعن الفروقات بين مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية التي أصبحت

                                                                 التي أصبحت منصة التنسيق اإلقليمي، مؤكدا  على وجوب الدفاع عن الدور المستدامة وعن آلية التنسيق اإلقليمي 
                                                                                                       اإلقليمي في أي حال. وقال إنه يتفق قلبا  وقالبا  مع رؤية األمانة التنفيذية لإلسكوا ومع المكانة التي تخصصها 
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وعن ضعف وسألت ممثلة المغرب عن كيفية الوصول إلى مناصب المسؤولية في اإلسكوا  للشباب في اللجنة.
 تمثيل الشباب العربي في األمم المتحدة، طالبة دعم اإلسكوا في هذا المجال.

إلى أن عملية اإلصالح للمنظومة اإلنمائية هي عملية  لإلسكوا األمينة التنفيذيةوفي معرض الرد، أشارت  -66
ما أنها ستسعى لتفادى شاملة تتضمن عدة محاور، منها جعل اللجان اإلقليمية مراكز إلدارة المعرفة التنموية، ك

االزدواجية اإلدارية من خالل تعزيز دور األمانة التنفيذية لإلسكوا في تقديم خدمات الدعم اإلداري للمنظمات 
ألمم المتحدة، ارفع مستوى تمثيل الشباب العربي في األممية األخرى العاملة في المنطقة. أما بالنسبة لموضوع 

في األمانة  الفنيين الشبابحيث استفادت من الفرص التي يتيحها برنامج  لفعرضت تجربة الكويت في هذا المجا
العربي للعمل باألمم  إنشاء صندوق استئماني لرفع قدرات الشباب في هذا السياق، واقترحت العامة لألمم المتحدة.

 المتحدة من خالل هذا البرنامج.

 للجنة التنفيذية سابعموعد ومكان انعقاد االجتماع ال -دال
 من جدول األعمال( 18)البند 

 شهرفي  ،بيت األمم المتحدة في بيروتالتنفيذية في للجنة  بعاتفق المجتمعون على عقد االجتماع السا -67
                                                                                   ، كما عب ر ممثل موريتانيا عن رغبة بلده في استضافة اجتماعا  للجنة التنفيذية أو دورة 2019 كانون األول/ديسمبر

 .في المستقبل وزارية لإلسكوا

 يستجد من أعمالما  -هاء
 من جدول األعمال( 19)البند 

 لم ترد أي مقترحات في إطار هذا البند. -68

 سادسالاعتماد توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها  -      ثالثا 
 من جدول األعمال( 20)البند 

خالل  بصيغتها المعدلة التوصيات المعروضة عليها السادساعتمدت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها  -69
 .اجتماعها السادسشامل عن التقرير الدرج في   ت ل ،المناقشات

 تنظيم االجتماع -      رابعا 

 مكان االجتماع وتاريخ انعقاده -ألف

        . وعمال  2019 حزيران/يونيو 16و 15 في مراكش، المغرب،للجنة التنفيذية في  سادسالقد االجتماع   ع  -70
مع رئاسة الدورة الوزارية لإلسكوا، تولت  تهاتنص على تزامن والية رئاس بصالحيات اللجنة التنفيذية التي

 العراقجمهورية تولت كما . الثالثينرئاسة اللجنة التنفيذية بحكم ترؤسها للدورة الوزارية  الجمهورية التونسية
 منصب المقرر.            سلطنة ع مانومنصب نائب الرئيس الثاني، دولة قطر منصب نائب الرئيس األول، و
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 االفتتاح -باء

 يونيو/حزيران 15 السبتمن صباح يوم  تاسعةفي الساعة ال سادسافتتحت اللجنة التنفيذية اجتماعها ال -71
السيد ، التي تترأس االجتماع السادس للجنة التنفيذية الجمهورية التونسية      ممث ل. وألقى مراكش، المغربفي  2019

وشكر  ،المجتمعينبفيها كلمة رحب  ،الخارجية ونالشؤ وزارة فيعبد الحميد الغربي، مدير التنمية المستدامة 
، من العربية المنطقة هاط الضوء على التحديات التي تواجه                       استضافتها لالجتماع. وسل المملكة المغربية على 

 .                                   الذي ي خص ص له بند على جدول األعمال ها الفقر        ليس أقل  عديدة، وتحديات تنموية عدم استقرارنزاعات و
 .وختم بشكر األمانة التنفيذية على تنظيم االجتماعجدول هذا الد المدرجة على بنوالسائر استعرض ثم 

ة شكرت فيها واألمينة التنفيذية لإلسكوا، كلموكيلة األمين العام لألمم المتحدة روال دشتي،  السيدة ثم ألقت -72
الداعم، في منظومة األمم المتحدة،              دائما  البيت ستبقى  أن اإلسكوا       مؤكدة   ،المملكة المغربية على استضافتها الكريمة

التي تضطلع بها األمم      صالح اإلعملية سلطت الضوء على . ولتحقيق التنمية المستدامة الدول األعضاء لجهود
عدها اإلقليمي، يشكل                                       إصالح منظومة التنمية فيها، ال سيما في ب أن            مشيرة  إلى  ،منذ عقود األكبر وهيالمتحدة، 

دور اإلسكوا )أ( تعزيز  يستند إلى محورين:داخلي بإصالح  هان اإلسكوا ستواكبإ قالتو ئز العملية.إحدى ركا
كمركز إقليمي إلدارة ونشر المعرفة التنموية ولتقديم الخدمات اإلدارية لسائر المنظمات األممية، وكمنسقة لجهود 

االستفادة من )ب(  زدواجية واتساق البرامج؛األمم المتحدة اإلنمائية على المستوى اإلقليمي لضمان تفادي اال
التكنولوجيات الجديدة لخدمة الدول األعضاء، وفي رفع فعالية عمل األمانة التنفيذية وكفاءته وتيسير اإلجراءات 

 .2030اإلدارية، وتطوير الهيكلية الداخلية لتعكس أولويات المنطقة في تنفيذ خطة عام 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون لحسن الداودي، لسيد ا                              وألقى ممث ل المملكة المغربية،  -73
. في المملكة عن سعادته باستضافة أعمال االجتماع                   المشاركين، م عربا  رحب فيها بجميع، كلمة العامة والحكامة

ت في مدينة                                        ، مشيرا  إلى أن أول جامعة في العالم كانوتحدث عن جمال مدينة مراكش الساحر وثقافتها العريقة
 ومنها إلى العالم، فكان هناك إشعاع كبير في هذه المنطقة. ، وأسستها امرأةقيروان في المغرب، وليس في الغرب

قبل سائر العالم، ال سيما في الزكاة  الجنسينها مقاربة للمساواة بين ل                          الجبر وعلوما  أخرى، وكانت علم  هأعطتف
                                                          لدول المتقدمة" و"الدول النامية"، بل "الدول الم صن  عة" أو ا"مثل                            نه ال يحب ذ استخدام مصطلحات أ ذكرو والملكية.

بالحضارة  غنيةبإمكان المنطقة، الو                                                                 "غير الم صن عة"، فاألولى ليست بالضرورة متقدمة حضاريا  عن الثانية. 
                             لتتقد م من دون أن تفقد ذاتها اليوم لمتاحة والقدرات والثقافة، أن تتحكم بالتكنولوجيا والعلوم وسائر األدوات ا

 ، شرط أن تحقق االستقرار وتمحو األمية.وقيمها

 الحضور -جيم

عن الدول األعضاء في اإلسكوا. وترد  وممثالت ون     ممث لللجنة التنفيذية  ادسالسشارك في االجتماع  -74
 هذا التقرير.لفي المرفق األول  بأسمائهمقائمة 

 ومسائل تنظيمية أخرىجدول األعمال  -دال

 أن واقترح جدول األعمال المقترح لالجتماع السادس للجنة التنفيذية،  اإلسكوا             عرض أمين سر  -75
)ب(؛  13)أ( و 13؛ و7و 6 ، وكذلك البندان                                   معا  وي ناقشا معا  الرتباطهما الوثيق )ب( 4)أ( و 4                ي ستعرض البندان

ولى جدول األعمال الوارد في الوثيقة ت اللجنة التنفيذية في جلستها األ    أقر و. 16و 15و
E/ESCWA/EC.6/2019/L.1وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليها  ،. وفي الجلسة نفسها

  .في طريقة العرض المذكور بعد اعتماد التعديل، E/ESCWA/EC.6/2019/L.2في الوثيقة 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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 السيد مالك بريزات
 مدير العالقات العربية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 السيدة حنان عبداهلل القاضي
 ةاقتصادي ةباحث

 وزارة االقتصاد
 

 السيدة سمية الجناحي
 ىأول ةإداري

 مكتب الوكيل للشؤون االقتصادية
 وزارة االقتصاد

 
 مملكة البحرين

 
 السيد موسى عبداهلل النعيمي

 مستشار
 إدارة المنظمات

 وزارة الخارجية
 

 الجمهورية التونسية
 

 السيد عبد الحميد الغربي
 مدير التنمية المستدامة

 األطرافاإلدارة العامة للتعاون المتعدد 
 والمسائل الشاملة

 وزارة الشؤون الخارجية
 

 جمهورية العراق
 

 محمد صالح السيدة فوز أحمد
 قسم السياسات السكانية ةرئيس

 دائرة التنمية البشرية
 وزارة التخطيط

 
            سلطنة ع مان

 
 السيد عماد بن طالب العجمي

 مدير دائرة المنظمات العربية والدولية
 المجلس األعلى للتخطيط

 يالسيد خالد بن طالب الزكوان
 للقطاعات االجتماعيةبالمديرية العامة مدير مختص 

 المجلس األعلى للتخطيط
 

 دولة فلسطين
 

 السيد محمود عطايا
 مدير عام

 وحدة األولويات السياساتية واإلصالح
 مكتب رئيس الوزراء

 
 دولة قطر

 
 سعادة السفير طارق األنصاري

 مدير إدارة التعاون الدولي
 وزارة الخارجية

 
 السيدة مريم عبد الرحمن الجابر

 ةثالث ةسكرتير
 إدارة التعاون الدولي

 وزارة الخارجية
 

 السيدة نورة ناصر المريخي
 إدارة التخطيط االستراتيجي ةمدير

 جهاز التخطيط واإلحصاء
 

                          السيدة نجاة دهام العبد اهلل
 إدارة شؤون األسرة ةمدير

 والشؤون االجتماعيةوزارة التنمية اإلدارية 
 

 دولة الكويت
 

 إبراهيم الحداد السيدة إيمان
 قسم المنظمات الدولية ةرئيس

 وزارة المالية
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 سعادة السفير زياد عطااهلل
 سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة المغربية
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 جمهورية مصر العربية
 

 سعادة السيد محمد خليل
 وزير مفوض

 رئيس البعثةنائب 
 سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية

 
 المملكة المغربية

 
 معالي الوزير السيد لحسن الداودي

  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
 بالشؤون العامة والحكامة

 
 يلوبالسيد عزيز أج

 الكاتب العام
 وزارة الشؤون العامة والحكامة

 
 السيد محمد السعيدي
 مدير التعاون الدولي

 وزارة الشؤون العامة والحكامة
 

 يالتوزان حنان السيدة
 مكلفة بالدراسات لدى رئيس الحكومة

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
 بالشؤون العامة والحكامة

 
 السيدة مريم الضو

 لشؤون الخارجيةل ةمستشار
 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

 المملكة العربية السعودية
 

 السيدة سماهر بنت سعد الشاللي
 مديرة إدارة العالقات الدولية واإلقليمية

 وزارة االقتصاد والتخطيط
 

 السيد عبد الرحمن بن منصور الزامل
 أخصائي تنمية مستدامة أول

 رة االقتصاد والتخطيطاوز
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 السيد عباس سيال
 المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية

 وزارة االقتصاد والمالية
 

 السيد محمد تقره
 االستراتيجيات والسياسات ةمدير

 اإلدارة العامة لسياسات واستراتيجيات التنمية
 وزارة االقتصاد والمالية

 
 الجمهورية اليمنية

 
 الدكتور محمد أحمد الحاوري

 وكيل وزارة التخطيط
 اسات والتوقعات االقتصاديةقطاع الدر

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
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 الثاني المرفق

 الوثائقب قائمة

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/EC.6/2019/INF.1  معلومات للمشاركين

 E/ESCWA/EC.6/2019/L.1 2 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/EC.6/2019/L.2 2 األعمالتنظيم 

 اجتماعها في التنفيذية اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ
 الخامس

3 E/ESCWA/EC.6/2019/3 

تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية 
: أنشطة األمانة التنفيذية المستدامة في المنطقة العربية

 لإلسكوا

 E/ESCWA/EC.6/2019/4 )أ( 4

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 

 : ملخص2018-2019

5 E/ESCWA/EC.6/2019/5 

                                                         تقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحر ك 
 للنمو والتنمية

6 E/ESCWA/EC.6/2019/6 

 E/ESCWA/EC.6/2019/7 7 رصد وتقييم التكامل االقتصادي العربي

 E/ESCWA/EC.6/2019/8 8 رصد النفقات االجتماعية في الدول العربيةإطار 

الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية: الجهود اإلقليمية 
 والوطنية للحد منه

9 E/ESCWA/EC.6/2019/9 

 E/ESCWA/EC.6/2019/10 10 الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات

                                                 إعادة النظر في معو قات مشاركة المرأة في االقتصاد 
 في المنطقة العربية

11 E/ESCWA/EC.6/2019/11 

دعم المؤسسات في مواجهة تحديات الضعف والهشاشة: منهجية 
 تقييم القدرات المؤسسية

12 E/ESCWA/EC.6/2019/12 

في المنطقة  2030متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 العربية

13 E/ESCWA/EC.6/2019/13 

 E/ESCWA/EC.6/2019/13(Part I) )أ( 13 2030أنشطة الوحدة المعنية بخطة عام 

 E/ESCWA/EC.6/2019/13(Part II) )ب( 13 2019نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 E/ESCWA/EC.6/2019/14 14 تقارير الهيئات الفرعية لإلسكوا

 E/ESCWA/EC.6/2019/15 16 التحضيرات للدورة الوزارية الحادية والثالثين لإلسكوا

 E/ESCWA/EC.6/2019/INF.2  قائمة بالوثائق

 


