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 اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  اللجنة الفنية
  االجتماع األول

  ٢٠٠٨ يناير/كانون الثاني ١٧-١٦ ،بيروت
  

  رـتقري
  

  نيةللجنة الفااجتماع 
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٧-١٦بيروت، 

  

 موجـز
  

 بحضور كبار ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٧ و١٦ل للجنة الفنية يومي االجتماع األوعقد   
  .)اإلسكوا(قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  في اللجنة االمن الدول األعضاء المسؤولين

  
ة مسود ضااستعر تمألعمال المقترحين،  المشاركون جدول األعمال وتنظيم ابعد أن أقرو  

  .التعديالت على هذه المسودة بعض وادخلوأمالحظاتهم ى المشاركون  وأبداللجنة الفنيةصالحيات 
  

جرى و إلسكوا،لالتحضيرات للدورة الوزارية الخامسة والعشرين  المجتمعون كما ناقش  
  .٢٠١١-٢٠١٠اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين  مشروع ضاعراست
  

وكانت اللجنة الفنية قد شاركت في اليوم الثاني من اجتماع الخبراء حول تعزيز التنمية المستدامة   
 الذي عقد يومي ٢٠٢٠-٢٠١٠رؤية استراتيجية للفترة : في الدول العربية من خالل التكامل اإلقليمي

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٦ و١٥
  

  



-٢-  

  المحتويات
  

  الصفحة     الفقرات
  

  ٣  ١  ............................................................................ةمقدم
  

  الفصل
  

  ٣  ٦-٢  ...........................................مسودة صالحيات اللجنة الفنية  -أوالً
  

  ٣  ١٢-٧  ...................التحضيرات للدورة الوزارية الخامسة والعشرين للجنة  -ثانياً
  
  ٤  ١٣  ..............٢٠١١-٢٠١٠مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين   -اًلثثا
 

 ٤  ٢٢-١٤  ............................................................تنظيم األعمال  -اًرابع
  

 ٤  ١٤  ......................................مكان االجتماع وتاريخ انعقاده -ألف  
 ٤  ٢٠-١٥  ............................................................االفتتاح  -باء  
 ٥  ٢١  ...........................................................الحضور  -جيم  
 ٥  ٢٢  .....................................................جدول األعمال  -دال  

  
  المرفقات

  
  ٦    ..........................................................قائمة المشاركين  -١
  ٨    ............................................................قائمة بالوثائق  -٢
  



-٣-  

  ةـمقدم
  
مسودة حيث تناولت  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٧ و١٦يومي األول  هااجتماعللجنة الفنية ا تعقد  -١

اإلطار ، ومشروع ضيرات للدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكواوالتحا الصالحيات المنوطة به
س هذا االجتماع السيد أحمد ابراهيم حكمي، وكيل وزارة ترأوقد   .٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتين  االستراتيجي

  .المملكة العربية السعوديةفي االقتصاد والتخطيط 
  

  مسودة صالحيات اللجنة الفنية  -أوالً
  
 E/ESCWA/2008/C.I/3الوثيقة  في  حسبما وردتمسودة صالحيات اللجنة الفنيةاركون في تداول المش  -٢

  .وأبدوا مالحظاتهم بشأن مختلف البنود المدرجة فيها
  
تعبئة "ي تطرق إلى ، الذ٧من البند ) ج(ورد في الفقرة  على تساؤل بعض المشاركين حول ما رداًو  -٣

اللجنة تمويل أنشطة ب األعضاء ملزمة دولإذا كانت العما ، "التنفيذملية الموارد من خارج الميزانية لدعم ع
توفير التمويل اإلضافي ب اللجنة الفنية غير ملزمة أنت األمانة التنفيذية ، أكدالفنية من خارج الميزانية

تشكل نقطة اتصال بين اإلسكوا والدول األعضاء من أجل  هذه اللجنة ن، لك التي تعرض عليهامشروعاتلل
  .سير تعبئة هذه المواردتي
  
بحيث يصبح نصها   من مسودة الصالحيات٧من البند ) د(الفقرة وافق المجتمعون على تعديل مطلع   -٤

  ".تقديم المشورة والمساعدة: "على الشكل التالي
  
" المهام األخرى"أن  الدول األعضاء، يبومندأحد األمانة التنفيذية، رداً على تساؤل وضحت أو  -٥

المهام التي تكلف اللجنة الوزارية تشير إلى إنما الصالحيات مسودة  من ٧من البند ) •(في الفقرة  المذكورة
يف كبار المسؤولين لمتابعة موضوع أو مشروع ما محدد قد يرغب السادة الوزراء تك بشأن  بهاللجنة الفنيةا

  .في بلدانهم به
  
 E/ESCWA/2008/C.I/3لنحو الوارد في الوثيقة ر المجتمعون مسودة صالحيات اللجنة الفنية على اقأو  -٦

  . أعاله٤لفقرة  لوفقاً ٧من البند ) د(بعد تعديل الفقرة 
  

  التحضيرات للدورة الوزارية الخامسة والعشرين للجنة  -ثانياً
  
األمانة التنفيذية التحضيرات اإلدارية والموضوعية للدورة الوزارية الخامسة والعشرين عرضت   -٧

  .E/ESCWA/C.I/CRP.1 في الوثيقةحسبما وردت 
  
 E/ESCWA/C.I/CRP.1في الوثيقة المشاركون االقتراحين اللذين عرضتهما األمانة التنفيذية  ناقشو  -٨

 اختياربغية " في منطقة اإلسكوا تمويل التنمية") ب (؛"ألغراض التنميةالتعاون بين بلدان الجنوب ") أ(: وهما
ى  وارتأ .الخامسة والعشرين لإلسكوا أعمال الدورة الوزاريةر حوله تتمحوأحد الموضوعين كعنوان رئيس 

   ،ته بالنسبة إلى دول المنطقةنظراً إلى أهمي "تمويل التنمية في منطقة اإلسكوا"ماد موضوع اعتالمجتمعون 
 فيالستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري التنمية لتمويل  المتابعة الدوليمؤتمر انعقاد في سياق  ماال سي

  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون األول٢ ولغاية نوفمبر/تشرين الثاني ٢٩الدوحة من 



-٤-  

في الوثيقة التي اقترحتها األمانة التنفيذية المواضيع الثالثة في المجتمعون بحث و  -٩
E/ESCWA/C.I/CRP.1 االستفادة ") ب (؛"نمائية لأللفيةلتعاون اإلقليمي لتحقيق األهداف اإلتعزيز ا") أ(: وهي

اآلثار االقتصادية ") ج (؛"إقتصادات المنطقة في ظل الفوائض البترولية الجديدة: لطفرة النفطيةمن ا
، وذلك من أجل اختيار أحدها كموضوع للنقاش في إطار حلقة " على دول المنطقةواالجتماعية لتغير المناخ

تعزيز "اعتماد موضوع إلى ن المشاركوانتهى قد و  .الحوار الوزارية حول قضايا السياسة العامة في المنطقة
أهمية اإلسراع في التقدم باتجاه تحقيق هذه  على كيداًأت "التعاون اإلقليمي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

  .األهداف في منطقة اإلسكوا
  
المجتمعون جدول األعمال المقترح للدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكوا كما ورد في ناقش و  -١٠
طلب ذكور المتعلق بالم من جدول األعمال ٩البند  وفي هذا اإلطار، نوقش . E/ESCWA/C.I/CRP.1ة الوثيق

 المرتبطة، حيث أثيرت تساؤالت حول الجوانب القانونية جمهورية السودان االنضمام إلى عضوية اإلسكوا
إلى جمهورية السودان م موضوع انضما ورقة حولستعد أن اإلسكوا إلى األمين التنفيذي أشار ف . بهذا الطلب

 خالل انعقاد فق المجتمعون على بحث هذا البند وات .ة واإلداريةعضوية اللجنة تغطي كافة الجوانب القانوني
  .الدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكوا

  
ية الخامسة والعشرين كما ورد في الوثيقة رواعتمد المجتمعون جدول أعمال الدورة الوزا  -١١

E/ESCWA/C.I/CRP.1 ،ًة ينبغي مواضيع مستجد  أعاله، على أن يتم النظر في أي٩ و٨ للفقرتين ووفقا
  . الدول األعضاءطرحها على

  
على اقتراح األمانة التنفيذية عقد الدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكوا الفنية وافقت اللجنة قد و  -١٢

  . في بيروت٢٠٠٨مايو / أيار٢٢-١٩خالل الفترة 
  

  ٢٠١١-٢٠١٠اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين مشروع   -اًلثثا
  
، واعتمد من الناحية المبدئية ٢٠١١-٢٠١٠اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين مشروع استعرض   -١٣

  في موعد أقصاه المقترحة  تعديالتوال ها الحتياجاتوفقاًدة توصيات محد الدول األعضاء تقدمعلى أن 
 ٢٢-١٩ التي ستعقد خالل الفترة على الدورة الوزارية  المشروععرضل هيداًتم ٢٠٠٨مارس / آذار١

  . إلقراره٢٠٠٨مايو /أيار
  

    تنظيم األعمال-اًرابع
  

    مكان االجتماع وتاريخ انعقاده-ألف
  
 في هيليوبوليتنسفير فندق  في ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٧و ١٦ يومي اجتماع اللجنة الفنيةعقد   -١٤

  .بيروت
  

    االفتتاح-ءبا
  
 ، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، االجتماع،بدر عمر الدفع دافتتح السي  -١٥

 رابعةرت إنشاءها في دورتها الالتي كانت اللجنة الوزارية قد قروهو األول للجنة الفنية للدول األعضاء 
 .٢٠٠٦والعشرين في عام 



-٥-  

فترة مراجعة ه مهام منصبه كانت منذ تولي الشهور األربعة الماضيةي إلى أن أشار األمين التنفيذو  -١٦
أن اإلسكوا قد حققت العديد أظهرت وقد  ،ودراسة لهياكل اإلسكوا التنظيمية وبرامجها وأنشطتها الموضوعية

ا يتناسب لتطوير والتحديث بمأمام امجال كبير الأن ومن اإلنجازات التي ينبغي استكمالها والبناء عليها، 
  . المتالحقةالعالمية المتغيرات و
  
انتهاج سياسات واستراتيجيات ناجعة للتنمية تهدف إلى داخلية المراجعات هذه الأضاف أن و  -١٧

 . تعكس ظروف هذه المنطقة ومشاغلهاالدول األعضاء في اتخاذ مواقف موحدةتدعم  االقتصادية واالجتماعية
  
 للقاء المسؤولين فيها قوم بزيارة الدول األعضاء في المستقبل القريبيسه إلى أنوأشار في هذا المجال   -١٨
التالحم بين اإلسكوا والتعاون عزيز لتشاور معهم، والتعرف عن قرب على أولوياتهم وآرائهم وخططهم، وتوا

  .في متابعة التنفيذ والتقويم وبين صناع القرار
  
الدول األعضاء يذية خدمة هذه المنطقة، وطلب إلى واختتم كلمته بالتأكيد على حرص األمانة التنف  -١٩

من ه هذه الدول استثمار اجتماعات اللجنة الفنية لتقديم المساعدة والمشورة لألمانة التنفيذية لتنفيذ ما تقر
سياسات وأنشطة وبرامج هي في األصل ثمرة قرارات تتخذها اللجنة الوزارية أو غيرها من لجان صنع 

  .القرار
  
االجتماع على عقد هذا  اإلسكوا شكرثم   .الحاضرينبالشكر إلى  السيد أحمد ابراهيم حكميتوجه و  -٢٠

، وأعرب عن أمله في انتظام انعقاد اجتماعات ه إرجاءمراراًاستدعت التي في لبنان الظروف األمنية رغم 
بين األمانة التنفيذية  للتواصل والتشاور  بتنفيذ صالحياتها تحقيقاًاضطالعهااللجنة الفنية في المستقبل، و

  .والدول األعضاء
  

    الحضور-جيم
  
  ).مرفقة بهذا التقريرقائمة المشاركين (  .كبار المسؤولين من الدول األعضاءشارك في االجتماع   -٢١
  

    جدول األعمال-دال
  
  :كما يلي جدول األعمال اللجنة الفنيةاعتمد اجتماع   -٢٢
  

 .نيةافتتاح االجتماع األول للجنة الف  -١  

  .إقرار جدول األعمال  -٢  

  .تنظيم األعمال المقترح  -٣  

 .مسودة صالحيات اللجنة الفنية  -٤  

  .التحضيرات للدورة الوزارية الخامسة والعشرين للجنة  -٥  

الرؤية : ٢٠١١-٢٠١٠ االستراتيجي لفترة السنتين التحضيرات الجارية لإلعداد لإلطار  -٦  
  .واألولويات المقترحة

  .د من أعمالما يستج  -٧  
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  (*)األول مرفقال
  

   المشاركينقائمة
  

  المملكة األردنية الهاشمية
  

  السيدة رغد السقا
  سكرتير ثان

  سفارة المملكة األردنية الهاشمية
  لدى الجمهورية اللبنانية  
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيدة ندى يوسف الهاشمي
  والتخطيطوزارة االقتصاد 
  لخارجيإدارة التعاون ا

  
  مملكة البحرين

 
  السيد عبداهللا األنصاري

  سفير في ديوان وزارة الخارجية
  

  جمهورية العراق
  

  السيد جواد الحائري
  سفير جمهورية العراق

  لدى الجمهورية اللبنانية  
  

  السيد المنهل حسين الصافي
  مستشار في سفارة جمهورية العراق

  لدى الجمهورية اللبنانية  
  

  سلطنة عمان
  
  يد محمد بن خليل بن صالح الجزميالس

  نسفير سلطنة عما
  لدى الجمهورية اللبنانية  
  

  المهندس سعيد بن حارث البراشدي
  سفارة سلطنة عمان

  لدى الجمهورية اللبنانية  
  

  السيد حمد بن جبر بن سعود المحروقي
  لقطاعات الخدمية، وزارة االقتصادمدير عام تنمية ا

  الوطني  
  

  فلسطين
  

  عطاياعبد محمود حمود السيد م
  ماعية ومدير السياسات السكانية،منسق السياسات االجت

  وزارة التخطيط  
 

  دولة قطر
  

  السيد أحمد بن عبداهللا الكواري
  ألعمال باإلنابة، سفارة دولة قطرالقائم با

  لدى الجمهورية اللبنانية  
  

  دولة الكويت
  

  السيد حمد مناور حبيب المناور
  المجلس األعلى للتخطيط والتنمية، عداألمين العام المسا

  
  السيد طارق خالد الحمد

  القائم باألعمال
  سفارة دولة الكويت

  لدى الجمهورية اللبنانية  
 

  الجمهورية اللبنانية
  

   برو قبيسيالسيدة رفيف
  مستشار الوزير، رئيسة مركز المعلومات التجارية

  وزارة االقتصاد والتجارة
 

  غزاويحسين الالسيد علي 
  ستشار في وزارة الخارجية والمغتربينم
  

  جمهورية مصر العربية
  

  السيد ياسر عاطف
  الوزير المفوض

  نائب مساعد وزير الخارجية للعالقات االقتصادية الدولية
 

  السيد محمد عمر الفقي
  سكرتير ثالث، سفارة جمهورية مصر العربية

  لدى الجمهورية اللبنانية  
  

  المملكة العربية السعودية
  
  سيد أحمد ابراهيم حكميال

  وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط
___________________  

 .صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*)    
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  )تابع (المملكة العربية السعودية
  

  السيد علي عبد اهللا النعيم
  وكيل وزارة النقل 

  
  السيد عبد العزيز حمد الشاهين

  اون الدولي المكلف، وزارة الشؤونمدير إدارة التع
  االجتماعية  
  

  السيد فيصل الزواوي
  صاديةمسؤول الشؤون االقت

  سفارة المملكة العربية السعودية
  لدى الجمهورية اللبنانية  

  الجمهورية اليمنية
  

  مولىمحمد السيد جالل 
  ،ولية واإلقليميةالمنظمات الدإدارة مدير عام 

  والتعاون الدوليالتخطيط  وزارة  
  

  السيد حسين اإلرياني
  مستشار، سفارة الجمهورية اليمنية

  ةلدى الجمهورية اللبناني  
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  الثانيالمرفق 
  

  الوثائققائمة ب
  

  الرمز  البند  العنوان

 E/ESCWA/2008/C.I/1  ٢  جدول األعمال المؤقت

 E/ESCWA/2008/C.I/2  ٣  تنظيم األعمال المقترح

 E/ESCWA/2008/C.I/3  ٤  مسودة صالحيات اللجنة الفنية

 E/ESCWA/C.I/CRP.1  ٥  التحضيرات للدورة الوزارية الخامسة والعشرين للجنة

 بال رمز    ٢٠١١- ٢٠١٠مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين 

  
  
  


